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No dia 14 de março de 2014, a Administração Nacional das Telecomunicações e a Informação
anunciou sua intenção de fazer a transição da supervisão das funções chave do Sistema de
Nomes de Domínio (DNS) da Internet para a comunidade multissetorial global. A NTIA também
solicitou à ICANN que organizasse um debate inclusivo e global com a participação de um
leque completo de partes interessadas para elaborar, em forma coletiva, uma proposta para a
transição.
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Para guiar esse debate global, a NTIA forneceu à ICANN uma clara estrutura para a proposta
da transição. O CCWG-Prestação de Contas explicou de que maneira suas Recomendações na
Via de Trabalho 1 para melhorar a prestação de contas da ICANN cumprem os requisitos
mencionados a seguir:
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Apoio e melhoria do modelo multissetorial
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•

Descentralização do poder dentro da ICANN através de uma comunidade "empoderada"

•

Solidificação dos processos de consulta entre o Board da ICANN e a comunidade dentro
dos Estatutos da ICANN.

•

Estabelecer um Fórum público para a Comunidade para garantir que todas as vozes e
perspectivas sejam ouvidas antes da execução de um poder comunitário

•

Tomadas de decisões de forma consensual

•

Melhoria dos mecanismos de apelações e dos processos de arbitragem vinculantes da
ICANN para torná-los mais acessíveis e transparentes.

•

Proteção da representação do interesse público global mediante a integração desse
interesse à Missão, aos Compromissos e aos Valores Básicos da ICANN; agora
considerado um "Estatuto Fundamental".

•

Garantia de que os diretores do Board da ICANN poderão ser responsabilizados perante
a comunidade através de mecanismos de demissão

Manter a segurança, estabilidade e resiliência do DNS da Internet
•

Medidas de prestação de contas que não afetem nenhuma atividade operacional da
ICANN que possa afetar de forma direta ou indireta a segurança, estabilidade e
resiliência do DNS da Internet.

•

Manter o compromisso próprio dos Estatutos da ICANN com a segurança, estabilidade e
resiliência do DNS da Internet

30 de novembro de 2015

1

Anexo 14 – Cumprimento dos critérios da NTIA para a transição da supervisão da IANA

5

•

Um IRP vinculante que permita que os usuários ou a comunidade desafiem a ICANN a
operar de acordo ao estipulado na sua missão e estatutos.

•

Revisão da Missão, dos Compromissos e Valores Chave da ICANN para evitar o "desvio
da missão de seu objetivo original" ou sua expansão bem além de seus objetivos
originais.

•

Implementação de Estatutos Fundamentais que exijam um limiar mais elevado para
aprovação pelo Board.

•

Uma medida de prestação de contas que exija a aprovação pela comunidade de
mudanças nos estatutos fundamentais.

•

Medidas de prestação de contas que permitam que a comunidade rejeite mudanças nos
estatutos padrão que possam afetar a segurança, estabilidade e resiliência do DNS da
Internet.

•

Uma medida de prestação de contas que permita que a comunidade rejeite Orçamentos
e planos operacionais que possam afetar a segurança, estabilidade e resiliência da
Internet e que, ao mesmo tempo, garanta a proteção do orçamento na IANA PósTransição e a disponibilidade de um orçamento provisório para as atividades da ICANN.

•

Uma medida de prestação de contas que permita à comunidade demitir o Board se suas
ações ameaçarem a segurança, estabilidade e resiliência da Internet.

•

Mudanças nos estatutos que possam exigir a revisão das operações na IANA PósTransição.

•

Alterações nos Estatutos que disponham sobre a separação da IANA Pós-Transição e a
realocação das funções da IANA se as ações ou inações na IANA Pós-Transição forem
uma ameaça para a segurança, estabilidade e resiliência da Internet.

•

Medidas de prestação de contas que permitam à comunidade obrigar a ICANN a aceitar
recomendações de revisão da IANA e a separação da IANA Pós-Transição.

•

Revisões que garantam aos componentes da comunidade a representar de maneira
eficaz as perspectivas de suas partes interessadas.

Satisfazer as necessidades e a expectativa dos clientes e parceiros globais quanto aos
serviços da IANA
•

As recomendações de prestação de contas implementam todos os requisitos do CWG
Supervisão.

•

As recomendações para a prestação de contas não afetam os processos operacionais ou
de elaboração de políticas cotidianos da ICANN (O objetivo é substituir a supervisão da
NTIA e não alterar o que está funcionando na ICANN; essa é uma preocupação
essencial da comunidade).

•

Requisitos de prestação de contas que permitam que haja múltiplos passos para resolver
problemas antes de recorrer aos poderes da comunidade (Os usuários estavam
preocupados em evitar que os poderes fossem usados de maneira precipitada).
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•

Poderes legalmente aplicáveis (se a NTIA não for mais a autoridade suprema, a
comunidade deverá garantir que sua autoridade de aplicação suprema sejam os
tribunais).

•

Revisão da Missão, dos Compromissos e Valores Chave da ICANN para evitar o "desvio
da missão de seu objetivo original" ou que a missão ultrapasse seus objetivos originais
(impedir que a ICANN expanda sua missão a aspectos que atualmente não estão sob
sua égide).

•

Adoção pela ICANN de compromissos mais fortes com os direitos humanos
(preocupação da comunidade de que os compromissos da ICANN com os direitos
humanos possam diminuir em ausência da supervisão da NTIA).

•

Poderes de prestação de contas eficazes, que estejam abertos a todas as partes da
comunidade e que exijam que a comunidade aja unida.

•

Os mecanismos de apelação devem ser revisados e melhorados. O Processo de Revisão
Independente deve ser vinculante e mais acessível. O processo de reconsideração deve
ser mais eficaz e transparente

•

Manter o Artigo XVIII dos Estatutos, que expressa que a ICANN é uma sociedade
constituída em Los Angeles, Califórnia, EUA

Manter a abertura da Internet.
•

Fazer "testes de estresse" para avaliar se os mecanismos de prestação de contas
existentes e os propostos que estão disponíveis para a comunidade da ICANN são
suficientes em situações plausíveis e problemáticas.

•

Estabelecer um Fórum público para a Comunidade para garantir que todas as vozes e
perspectivas sejam ouvidas antes da execução de um poder comunitário

•

Estabelecer compromissos posteriores para:
o

Melhorar a prestação de contas das Organizações de Apoio e dos Comitês
Consultivos da ICANN

o

Revisar e atualizar políticas de Divulgação de Informações e Informantes sobre
Documentos da ICANN

o

Melhorar os padrões de diversidade da ICANN

•

Reforçar a obrigação da ICANN com os Direitos Humanos nos Estatutos da ICANN

•

Preservar políticas de participação aberta nas Organizações de Apoio e Comitês
Consultivos da ICANN

A NTIA não vai aceitar uma proposta em que a função da NTIA seja substituída por uma
solução liderada por um governo ou por uma organização intergovernamental.
•

Esclarecer ao Board da ICANN que deve procurar somente uma solução mutuamente
aceitável respeito das recomendações do Comitê Consultivo Governamental (GAC) se
essas recomendações for apoiada por consenso pelos membros do próprio Comitê
Consultivo Governamental.
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•

Manter tomadas de decisões baseadas no consenso em vez de recorrer à votação

•

Manter a função de assessoria de governos na estrutura das Organizações de Apoio e
Comitês Consultivos

•

Estabelecer um compromisso posterior com opções de poder pesquisar para uma maior
transparência das relações da ICANN com os governos
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