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Resumo 
Como um dos principais agentes no ecossistema da Internet, a ICANN tem a capacidade 
e a responsabilidade de garantir que a Internet continue sendo um recurso global 
compartilhado. Discute-se se a ICANN tem uma responsabilidade pública ampla com 
todas as partes interessadas, mas este relatório de estrutura do painel tem o objetivo de 
explorar como a ICANN pode abordar melhor o interesse público global, usando uma 
abordagem realista que analise suas atividades atuais e identifique oportunidades e 
metas importantes que possam ser atingidas nos próximos cinco anos, a fim de fortalecer 
seu compromisso com a garantia de que a Internet se torne e continue sendo estável, 
inclusiva e acessível em todo o mundo, de forma que todos possam aproveitar os 
benefícios da Internet única e aberta 
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I. CONTEXTO 
 
ESTRUTURA  

 
METAS E DEFINIÇÕES DA ESTRUTURA 

Definida em seu estatuto como uma organização global independente, a ICANN aspira a ser o órgão mundial 
confiável responsável por: 

• Coordenar os sistemas de identificadores únicos da Internet global. 
• Facilitar a cooperação transparente e efetiva entre as partes interessadas em todo o mundo. 
• Promover uma Internet única, aberta e interoperável globalmente. 
• Agir pelo interesse público global.  

 
Para continuar realizando essa missão, conforme definido pelo estatuto, a ICANN utiliza uma abordagem 
ascendente, com várias partes interessadas, orientada pelo consenso, que não pode continuar se fortalecendo e 
crescendo sem desenvolver capacidades e aprimorar suas áreas de envolvimento. A Seção II da Visão e Plano 
Estratégico de Cinco Anos da ICANN visa abordar essa necessidade por meio do desenvolvimento de uma 
estrutura de responsabilidade pública mundial orientada pelas missões e valores da ICANN, e com base no 
interesse público global.  

Principais resultados do Painel: 

1. Propor a função, os objetivos estratégicos de cinco anos e os marcos da ICANN 
para promover o interesse público global, alinhados com a missão e os valores 
essenciais da ICANN, e para criar a base de partes interessadas internacionais, 
instruídas e envolvidas na ICANN, especialmente no mundo em desenvolvimento; 
 

2. Propor uma estrutura para a implantação da função, os objetivos e marcos da 
ICANN para a promoção do interesse público global, desenvolvendo a capacidade 
na comunidade da ICANN e aumentando a base de partes interessadas diversas, 
instruídas e envolvidas com a ICANN; e 
 

3. Dar conselhos sobre programas e iniciativas que ajudem a atingir os objetivos 
mencionados acima. 
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II. METAS E DEFINIÇÕES DA ESTRUTURA 
 
Especificamente, a estrutura de responsabilidade da ICANN busca:  

 

 
• Definições do Painel encaminhadas à ICANN: 

Como uma organização global independente, a ICANN é uma das organizações encarregadas por um 
recurso global compartilhado cada vez mais importante: a Internet. Como um dos administradores 
desse recurso, a ICANN reconhece que tem a responsabilidade de proteger e promover o interesse 
público global através de seu trabalho e colaborando com outras entidades. A responsabilidade pública 
da ICANN permeia todas as áreas de seu trabalho e é a base de suas operações.  

A ICANN define o interesse público global em relação à Internet como garantir que a Internet se torne, 
e continue sendo, estável, inclusiva e acessível em todo o mundo, de forma que todos possam 
aproveitar os benefícios de uma Internet única e aberta. Abordando sua responsabilidade pública, a 
ICANN deve confiar na Internet e em seu ecossistema de governança.  

Essa visão é essencial para a estrutura de responsabilidade pública da ICANN. No entanto, é necessário 
definir determinadas áreas de foco e tópicos de interesse, regiões e partes interessadas que precisam ser 
abordados em relação à responsabilidade da ICANN de agir pelo interesse público global. Esse 
documento de estrutura define melhor essas áreas de foco, e prioriza onde a ICANN precisa eliminar 
atritos para garantir a maior abertura e acessibilidade da Internet.   

 

 
 

 
1. Definir o interesse público respeito do mandato básico da estrutura da ICANN 

 
2. Descrever as áreas e audiências alvo para a abordagem de responsabilidade 

pública da ICANN 
 

3. Descrever como a ICANN pode promover o interesse público global em 
relação à missão e aos valores básicos da ICANN mediante a construção da 
base de partes interessadas diversas, informadas e engajadas da ICANN 

 
4. Assessorar sobre as atividades operacionais e as abordagens de financiamento 

para as atividades de programação e de extensão da responsabilidade pública 
da ICANN. 
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III. ATIVIDADES ATUAIS DA ICANN SOBRE RESPONSABILIDADE PÚBLICA 
 
Atualmente, a ICANN desempenha várias funções no ecossistema da Internet através de dois meios: seus 
diferentes departamentos e as estratégias de participação regionais.   
 
Trabalho Departamental  
 
Internamente, a ICANN garante que suas operações reforcem seu compromisso com a responsabilidade pública, 
garantindo a responsabilidade, a transparência e a excelência das operações.  Além disso, a abordagem com 
várias partes interessadas é essencial para poder agir pelo interesse público global.   
 
Até hoje, a ICANN investiu substancialmente em atividades, internas e externas ao ecossistema, que se 
encaixam na responsabilidade pública. Os gastos anuais com essas atividades ficaram em torno de 15% do 
orçamento anual para operações (no anexo, há uma amostra desse orçamento), e cobriram programas e projetos 
com foco no fortalecimento da responsabilidade pública da ICANN através de: desenvolvimento de 
capacidades, financiamento e parcerias, comunicação da função da ICANN, divulgação e participação, e 
capacitação e treinamento. No entanto, o painel notou que alguns desses programas foram desenvolvidos 
recentemente, e alguns são projetos ad hoc. 
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Responsabilidade Pública como Comunicação, Divulgação e Participação: 

o A ICANN pode ver parte de sua responsabilidade pública como uma necessidade de se envolver com o 
público para aumentar a divulgação e comunicar sua função com eficácia.  Além disso, é necessário 
ouvir as necessidades e desejos públicos com uma abordagem de mão dupla (ou melhor, de várias 
mãos).  

 
o Se a comunicação deve ser abordada como parte da Responsabilidade Pública da ICANN, a questão da 

linguagem deve ser examinada para garantir que o material seja acessível para as regiões de destino.  
 

o A ICANN já tem vários projetos que buscam melhorar a comunicação, a divulgação e a participação 
das organizações. A equipe criou uma lista dessa programação no Apêndice 2. Alguns destaques são:  

 
o Estabelecimento recente da Equipe de Serviços Linguísticos. 

o Processo de internacionalização da ICANN. 

o Apoio para a participação de partes interessadas nas reuniões da ICANN. 

o Programas de divulgação na comunidade 

o Estratégias de participação de partes interessadas. 

 

Responsabilidade Pública como Educação: 

o A ICANN também realiza vários projetos que abordam a questão da educação. Isso pode incluir 
treinamento, mas também se sobrepõe ao desenvolvimento de capacidade (veja a seguir).  

 

o No Apêndice 2, há um modelo de inventário dos programas de educação atuais. Alguns dos destaques 
são:  

 ICANN Labs 

 Discussões no painel da ICANN sobre programas acadêmicos 

 Fellowships para reuniões da ICANN 

 Plataforma de Educação On-line da ICANN (OEP- piloto) 

• “Programas de estágio/treinamento de colegas” 

 “Programas de treinamento e estágios”  

 “Arquivamento – História da ICANN” 

 “Desenvolvimento e implantação do Plano de Arquivamento”  

•  “Serviços on-line da ICANN para universidades”  
 

Responsabilidade Pública como Desenvolvimento de Capacidade: 

o A ICANN realiza vários projetos cujo objetivo é o desenvolvimento da capacidade, a fim de dar suporte 
à estabilidade do DNS, criar e manter a infraestrutura da Internet e ajudar a melhorar a confiança e a 
escolha. Entre os projetos, estão programas de treinamento ou de desenvolvimento de capacidade mais 
variados nas áreas definidas. Se a ICANN for incluir o desenvolvimento de capacidade como uma via 
para fortalecer sua responsabilidade pública, deve avaliar onde a terceirização para organizações locais 

http://blog.icann.org/2013/10/introducing-the-language-services-team/
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-18dec13-en.htm
http://labs.icann.org/en/tracks/1
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/thu-universities
http://www.icann.org/en/about/participate/fellowships
https://community.icann.org/download/attachments/37193058/OEP+deck+1.3+B.pdf?version=1&modificationDate=1365407116000
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parceiras é o melhor uso dos recursos e pode ser mais eficiente em comparação com a criação dos 
próprios programas pela ICANN.  

 

 

o Um modelo de inventário dos projetos atuais pode ser encontrado no Apêndice 2. Alguns dos destaques 
recentes são: 
 

  “Forças-tarefa do setor de DNS" -   

 “Grupos de trabalho de CEOs e outros agentes do setor de DNS para aprimorar o 
setor”.  

  “Feira do DNSSEC” –   

 “Este projeto se baseia no que foi iniciado durante o ano fiscal 13, incluindo mais 
oito países no programa de desenvolvimento de capacidade para CCTLDs e 
registradores africanos”.  

  “Treinamento do DNS” –   

 “Oferecer treinamento sob demanda das organizações regionais, órgãos de aplicação 
da lei e da comunidade” 

 

Financiamento e parcerias: 

o Um assunto discutido muitas vezes ao abordar a responsabilidade pública é a opção de criar uma 
estrutura em que o financiamento possa ter uma função de apoio para os programas de divulgação da 
ICANN. A ICANN destina verbas a vários programas e projetos externos. No Apêndice 2, há um 
modelo de inventário desses programas, mas alguns destaques são: apoio a viagens, apoio a projetos 
externos regionalmente. 
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Estratégias de Participação Regional da ICANN   

Com base na necessidade de continuar com o fortalecimento e o 
desenvolvimento de capacidades, a ICANN incorporou 
objetivos estratégicos, conforme definido nos planos 
estratégicos para as três principais regiões:  África, América 
Latina e Caribe, e Oriente Médio. Também há discussões sobre a 
criação de estratégias similares para outras regiões.  
 
Esses planos estratégicos têm as prioridades centrais de: garantir 
níveis adequados de estabilidade, segurança e flexibilidade do 
DNS; concorrência, confiança e escolhas do consumidor; 
operações essenciais, inclusive as funções de alocação de 
nomes e endereços na Internet; e um ecossistema de Internet 
saudável. Essas prioridades e objetivos são atingidos por meio 
da participação estratégica, com base às necessidades das partes 
interessadas dentro dessas regiões.  
 

 
 
Para abordar essas quatro áreas, essas estratégias apresentam uma abordagem multissetorial, ascendente, e 
baseada no consenso. Em todas as estratégias de participação estratégica regionais para África, Oriente Médio, e 
América Latina e Caribe, há assuntos e abordagens comuns em relação à responsabilidade pública da ICANN, 
entre os quais: Conscientização pública; Acesso e desenvolvimento social e econômico; Treinamento; 
Patrocínio; Apoio infraestrutural. Esses temas se encaixam bem em áreas mais abrangentes e na programação 
atual: 

• Fortalecimento das capacidades; 
• Financiamento e parcerias; 
• Comunicação, conscientização e participação; 
• Educação. 
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IV. ÁREAS DE FOCO INICIAIS PROPOSTAS PELA ESTRUTURA 
 
Depois de analisar o trabalho atual que a ICANN realiza para dar suporte à sua 
responsabilidade pública, recomenda-se que a estrutura de responsabilidade pública se 
concentre em quatro áreas importantes iniciais para fortalecer mais o compromisso da 
ICANN com a Internet global pública. As quatro áreas de concentração consistem em 
projetos realizados pela ICANN de forma independente, em colaboração com Organizações 
Internacionais e Intergovernamentais, em parceria com fundações, ou com organizações 
regionais e locais de desenvolvimento de capacidade e treinamento. 
 
  
 

 Educação 
Ao concentrar-se na educação, a ICANN pode aumentar o acesso público ao 
treinamento técnico por meio de programas de desenvolvimento de capacidade, 
envolver-se com órgãos educacionais para expandir as pesquisas nesse campo, 
incentivar o compartilhamento de conhecimentos entre os agentes globais da Internet, 
comunicar melhor sua função por meio de programas de divulgação, e oferecer 
treinamento com base em habilidades a fim de aumentar a capacidade de acesso e o 
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alcance da Internet. Um área potencial para explorar poderia ser um laboratório de 
pesquisas orientado à tecnologia de DNS. 

 
Objetivo Estratégico de Responsabilidade Pública: A ICANN deve abordar sua 
responsabilidade pública por meio de programas e projetos que:  i) comuniquem com 
mais eficácia a função e a pauta da ICANN através de trabalhos educativos e de 
divulgação; ii) aumentem a acessibilidade ao trabalho da ICANN através de 
workshops e iniciativas de educação técnica e de desenvolvimento de capacidade (on-
line, como a OLP, e off-line, localmente), e iii) promovam o envolvimento com 
universidades, laboratórios e institutos educacionais. 

Públicos-alvo: O público inclui, mas não se limita a: regiões em desenvolvimento, 
onde a ICANN precisa participar mais para explicar sua função; desenvolvedores e 
criadores de políticas da próxima geração; universidades e instituições educacionais, 
órgãos do governo e criadores de políticas; empreendedoras e mulheres ligadas à 
criação de políticas da Internet ou ao desenvolvimento de negócios; empresas de 
pequeno e médio porte em que o treinamento com base em necessidades é necessário 
e solicitado; organizações locais com programas locais de desenvolvimento de 
capacidade que exijam apoio e orientação. 

 
Localização e inclusão 
 

A variedade de idiomas e a localização são essenciais para uma organização global 
com várias partes interessadas. Assim, a ICANN tem o compromisso de fornecer 
todas as informações relevantes nos seis idiomas da ONU, além de inglês, que é o 
idioma de trabalho. Isso se relaciona à responsabilidade pública, pois torna a ICANN 
acessível a um público mais amplo, e incentiva o aumento da capacidade de acesso e 
participação na Internet e na organização. . A localização e a inclusão também servem 
para aumentar a transparência da ICANN nas regiões em que o inglês não é o 
principal idioma.   
 
Objetivo Estratégico de Responsabilidade Pública: A ICANN deve continuar se 
esforçando para tornar as informações sobre a organização e seu trabalho acessíveis 
para as pessoas que falam outros idiomas além do inglês, a fim de aumentar a 
participação e a eficiência do modelo com várias partes interessadas. Isso permite que 
as partes interessadas entendam e participem das atividades da ICANN, além de 
cumprir com a responsabilidade pública da ICANN de comunicar seu trabalho com 
eficácia e de maneira inclusiva e acessível. Isso também é importante para o 
compromisso da ICANN de disponibilizar todos os documentos em inglês 
simplificado para garantir o entendimento e aumentar a velocidade da tradução. A 
ICANN também deve analisar como pode apoiar melhor a internacionalização da 
Web, incentivando e promovendo a visibilidade dos idiomas e alfabetos além do 
inglês e do alfabeto latino. 
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Público-alvo:O público inclui, mas não se limita a: Pessoas em regiões onde o inglês 
não é o idioma principal; organizações que ofereçam serviços de tradução locais para 
garantir a precisão do significado local nas traduções, registradores e registrantes que 
operam em regiões com idiomas diferentes. 

  
Próxima geração 
 

A ICANN define a próxima geração como aqueles que têm entre 18 e 30 anos. Essa 
definição representa a todos dentro desse limite de idade em todo o mundo, inclusive 
uma grande variedade de indivíduos de diferentes regiões e setores, e se concentra, 
mas não se limita a cidadãos de classe baixa, média-baixa ou média-alta com 
experiência ou interesse em governo, ICT, universidade, sociedade civil e negócios. A 
ICANN deve buscar o envolvimento com o público dessa idade para garantir que a 
ICANN e a Internet como um todo sejam mais acessíveis e pertinentes a suas 
necessidades.  

Objetivo Estratégico de Responsabilidade Pública:aumentar o reconhecimento e 
incentivar a participação da próxima geração e oferecer oportunidades para o 
envolvimento em atividades da ICANN, divulgar a governança na Internet, apoiar a 
participação quando for pertinente. A ICANN também deve se envolver no 
desenvolvimento de capacidade e treinamento desse público.  

Público-alvo: O público-alvo inclui, mas não se limita a: pessoas na categoria 
definida na introdução desta área de foco; mulheres na categoria mencionada acima; 
possíveis líderes em suas áreas que tenham potencial para multiplicar esforços; 
empresas e organizações que busquem envolvimento com esse público; organizações 
regionais que organizem desenvolvimento de capacidade e/ou treinamento baseado 
em habilidades para a próxima geração; faculdades, escolas ou universidades.  
 
 

Ecossistema Inclusivo de Governança na Internet 
 

Junto com outras organizações,  a ICANN tem a responsabilidade pública de garantir 
que o ecossistema de governança na Internet seja representativo, transparente e 
responsável, e que ele evolua de forma a promover essas três qualidades. A confiança 
na Internet como um todo, bem como a confiança no ecossistema de governança na 
Internet, devem ser alimentadas pela ICANN.  

Como um agente do ecossistema global da Internet, a governança na Internet deve 
continuar íntegra para que a ICANN possa continuar desempenhando sua função 
técnica e ajudando a garantir a estabilidade do DNS. Além disso, a ICANN reconhece 
que uma Internet única e sem atritos é importante para o desenvolvimento em todo o 
mundo. 

Objetivo Estratégico de Responsabilidade Pública: A ICANN deve interagir com 
governos de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, a fim de criar 
confiança e incentivar a participação no modelo da ICANN (GAC). A ICANN 
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também deve incentivar e orientar a evolução de agentes do setor privado e da 
sociedade civil nesses países, e trabalhar em equipe com seus governos em desafios 
nacionais de governança na Internet, reconhecendo que nem todos os problemas de 
Governança na Internet podem ser resolvidos com uma abordagem global. A ICANN 
deve buscar a colaboração com outras instituições e organizações que busquem 
garantir a estabilidade de uma Internet única e aberta, e que se concentrem em 
garantir que a capacidade global de acesso à Internet aumente.  

 
Públicos-alvo: Os públicos-alvo incluem, mas não se limitam a: criadores de políticas 
e responsáveis por decisões, especialmente em países onde a infraestrutura da Internet 
ainda não está bem estabelecida, e cujo desenvolvimento precisa de apoio; 
organizações internacionais e intergovernamentais que trabalham para a governança 
na Internet; organizações locais e regionais que possam trabalhar para resolver 
problemas de governança na Internet com soluções locais e regionais.  
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V. PARCERIAS PROPOSTAS PARA A ESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE 
PÚBLICA 
 

Como já existe um trabalho realizado em relação à responsabilidade pública e a servir o 
interesse público global, recomenda-se que a ICANN fortaleça seu trabalho nessa área por 
meio de parcerias internas e no ecossistema da Internet em relação a abordar as quatro áreas 
de foco iniciais para essa abordagem. Todos os programas, projetos e iniciativas podem ser 
realizados pela ICANN de forma independente, com Organizações Internacionais e 
Intergovernamentais, ou em parcerias com outras fundações e organizações locais ou 
regionais existentes.  
 
Parcerias Internas 
  
Devido ao impacto que todos os departamentos da ICANN têm sobre a operação interna e ao 
impacto externo da ICANN sobre a organização e o ecossistema da Internet, recomenda-se 
que o desenvolvimento e o apoio ao interesse público global sejam componentes essenciais 
da tomada de decisões e da programação operacional em todos os departamentos da ICANN. 
Embora a ICANN não esteja encarregada do desenvolvimento, vai ser difícil para ela cumprir 
sua responsabilidade com o interesse público e participar de forma significativa com as partes 
interessadas se ela ignorar a importância do fortalecimento e do desenvolvimento das 
capacidades nas regiões e entre as partes interessadas que busca envolver. 
 
Cada departamento tem a responsabilidade de garantir que seus programas e projetos 
relacionados funcionem em prol do interesse público, e de apoiar as metas desta estrutura:  
garantir que a Internet continue estável, inclusiva e acessível em todo o mundo. 
 
Depois de analisar a programação externa de todos os departamentos da ICANN, é evidente 
que há vários projetos e atividades externos que cumprem com a responsabilidade da ICANN 
com o interesse público.  Recomenda-se que essas atividades continuem sob a 
responsabilidade dos departamentos atuais quando possível, e que o departamento de 
responsabilidade pública proposto (PRD - consulte as Recomendações do Painel) busque 
fortalecer, apoiar e formalizar essas atividades quando corresponder.  
 
Parcerias Externas 
 
Sendo um entre um grupo de atores do ecossistema da Internet, a ICANN deve trabalhar para 
estabelecer e fortalecer parcerias e colaborações inovadoras com outras organizações e 
instituições que busquem trazer mais pessoas à Internet, e com aquelas que busquem 
trabalhar para eliminar o atrito no ecossistema mais amplo.  
 
Parcerias com organizações internacionais e intergovernamentais, fundações e organizações 
locais de fortalecimento de capacidades e treinamento existentes podem ajudar a garantir que 
a ICANN ofereça programas e projetos de uma maneira efetiva e adequada que aborde as 
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necessidades das partes interessadas. ICANN deve realizar e organizar pesquisas sobre as 
melhores práticas para parcerias e colaboração, definindo critérios para estabelecer e 
fortalecer parcerias, inclusive métodos de apoio e concretização.  
 
A ICANN deve trabalhar para fortalecer as plataformas existentes de governança na Internet, 
e buscar parcerias que aprimorem a colaboração global e promovam o compartilhamento de 
conhecimentos. Essas parcerias devem promover a cooperação global contínua com o 
interesse público global como essência.  
 
Todas as parcerias devem ser monitoradas e avaliadas usando os critérios estabelecidos, a fim 
de garantir que a ICANN e seus parceiros satisfaçam as necessidades das partes interessadas, 
atendendo assim o interesse público.  
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VI.  RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO DO PAINEL DE ESTRATÉGIA DA ICANN 
SOBRE A ESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE PÚBLICA 

Todo o trabalho da ICANN é de interesse público, ou seja, apoiar a estabilidade, a capacidade de inclusão e a 
acessibilidade de uma Internet única e aberta. Como pudemos ver neste documento até agora, a ICANN realiza 
várias atividades que abordam especificamente a questão da responsabilidade pública dentro de sua missão e 
pauta.  O painel acredita que há uma necessidade de organização e formalização dessas atividades para melhorar 
sua abordagem à responsabilidade pública da ICANN, a fim de garantir que elas satisfaçam as necessidades das 
partes interessadas, e definiu recomendações estruturais que podem direcionar a abordagem da ICANN à 
promoção e proteção do interesse público global.  

Depois de estudar as solicitações da comunidade na reunião de Buenos Aires, compilar pesquisas sobre a ampla 
variedade de atividades em andamento na ICANN e combinar uma série de novas questões que surgiram, o 
Painel de Estratégia da ICANN sobre a Estrutura de Responsabilidade Pública está em uma boa posição para 
fazer as recomendações a seguir para a futura abordagem da ICANN à responsabilidade pública. 

Recomendações Gerais:  

• A ICANN entende e define que sua responsabilidade pública é promover e proteger o interesse público 
global de sua comunidade multissetorial. Neste contexto, a ICANN deve garantir que a Internet se 
torne, e continue a ser, estável, inclusiva e acessível no mundo inteiro para que todos possam desfrutar 
dos benefícios de uma Internet única e aberta, enquanto constrói confiança na rede e em seus 
ecossistema de governança. 
 

• A ICANN deve fortalecer as estratégias atuais de participação regional, para que elas possam continuar 
identificando, avaliando e satisfazendo as necessidades locais. Isso deve incluir o apoio a pesquisas 
mais profundas, bem como o desenvolvimento de referências e indicadores de sucesso.  

• A ICANN deve encomendar pesquisas para aumentar o entendimento dos vínculos entre a Governança 
na Internet e o desenvolvimento, observando também o que outras organizações fazem ou podem fazer 
nesse espaço. Tal exercício de pesquisa e observação ajudará a preencher lacunas no entendimento 
global da relevância da Internet para o desenvolvimento, e fornecerá dados de base essenciais sobre as 
necessidades das partes interessadas globais, especialmente aquelas que ainda não estão conectadas ou 
que acabaram de entrar na rede.  Uma área que a ICANN pode explorar é um laboratório de pesquisa 
sobre tecnologia DNS. A ICANN deve buscar estabelecer parcerias inovadoras para realizar e 
colaborar nessa pesquisa, fortalecer e criar relações com agências existentes que realizem tal pesquisa, 
e promover um fórum global para a transferência de conhecimentos. A ICANN deve pesquisar 
diferentes abordagens às melhores práticas e modelos de financiamento para parcerias, especificamente 
para contextos de países em desenvolvimento onde essas pesquisas apenas estão começando.  

 

• A ICANN deve continuar fortalecendo as plataformas existentes no ecossistema de Governança na 
Internet e promovendo a colaboração global que garante que a Internet continue estável, inclusiva e 
acessível, bem como o compartilhamento de conhecimentos, a cooperação e a inclusão.   

 

• A ICANN deve promover a colaboração mais contínua e coesa, e a cooperação com organizações 
intergovernamentais, internacionais, regionais e locais para resolver questões de interesse público e 
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fortalecer seus grupos constituintes com várias partes interessadas.  Portanto, a ICANN deve promover 
a colaboração para o interesse público em nível global, trabalhando em conjunto com uma grande 
variedade de organizações. As Estratégias de Participação Regional podem ser as primeiras 
beneficiárias dessa abordagem. 

 

• A ICANN deve buscar apoiar a internacionalização da Web para aumentar a capacidade de acesso 
global e promover a criação de conteúdo local. A responsabilidade pública deve ser adicionada aos 
pilares dos objetivos estratégicos da ICANN.  Nesse sentido, a ICANN pode revisar as necessidades de 
acessibilidade e interesse público de todos os seus departamentos e programas, como gTLD, GSE, 
Conformidade e Política.   

 

Recomendações Estratégicas:  

• A ICANN deve analisar o estabelecimento de uma fundação externa que possa operar no espaço 
filantrópico e trabalhar mais para cumprir com as responsabilidades e obrigações da ICANN em 
relação a sua missão.  Essa fundação deve patrocinar os trabalhos de outras que realizem programas 
que apoiem a missão da ICANN e trabalhar para promover o crescimento global da Internet. 
Recomenda-se que o Departamento de Responsabilidade Pública (PRD) proposto comece este ano com 
a programação de responsabilidade pública, através da abordagem definida a seguir, até que a ICANN 
tenha explorado e concordado com o estabelecimento de uma fundação externa que possa supervisionar 
a programação da responsabilidade pública filantrópica. Depois do estabelecimento, a ICANN poderia 
analisar a possível migração de alguns desses programas para a fundação, de forma que o PRD se 
concentre em questões internas de interesse público da ICANN.   

• Reconhecendo que menos de 40% da população mundial está conectada à Internet, e o vínculo 
importante entre a Internet e o desenvolvimento, especialmente no crescimento econômico, a ICANN 
deve conectar a criação de políticas para a Internet com o desenvolvimento, especialmente em países e 
regiões emergentes e em desenvolvimento. Além disso, a ICANN deve pesquisar sobre como pode 
agir, com outros, no ecossistema da Internet, para facilitar a adição de novos usuários online. Isso pode 
ser obtido prestando mais atenção na necessidade de uma educação pela Internet e da conscientização, 
a inclusão de políticas e de responsáveis por tomar decisões e aumentando a participação de todas as 
partes interessadas no processo, especialmente em nível nacional. Por exemplo, isso deve incluir o 
aumento do conhecimento da missão, das responsabilidades e do escopo da ICANN, e da relevância de 
seu trabalho na criação de políticas locais para os criadores de políticas do governo em nível nacional. 

 

Recomendações Estruturais: 

• A ICANN deve continuar seu trabalho para garantir que o interesse público seja atendido de forma 
coesa e entrecruzada nas atividades e operações da organização.  Com essa finalidade, a ICANN deve 
simplificar o trabalho de responsabilidade pública que realiza internamente na atualidade. Isso não 
deve impedir que os departamentos continuem realizando seus programas existentes.  Todos os 
departamentos da ICANN devem incorporar a responsabilidade pública como um componente 
essencial de seu trabalho.   
 

https://www.icann.org/en/news/presentations/bcg-internet-economy-27jan14-en.pdf
https://www.icann.org/en/news/presentations/bcg-internet-economy-27jan14-en.pdf
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• A ICANN deve estabelecer um Departamento de Responsabilidade Pública (PRD), com a tarefa de 
orientar a abordagem da ICANN em relação a suas obrigações de responsabilidade pública.  O PRD 
supervisionará a simplificação e a formalização dos trabalhos atuais e futuros de responsabilidade 
pública na ICANN, em conjunto com seus departamentos internos. 

 

• O PRD deverá: 

o Analisar e, quando apropriado, formalizar abordagens, programas e projetos que atendam o 
interesse público realizados nos departamentos da ICANN. 

o Buscar parcerias no ecossistema da Internet que fortaleçam e apoiem o trabalho da ICANN em 
prol do interesse público global. 

o Criar programas específicos de responsabilidade pública que se encaixem no escopo das áreas 
de foco definidas nesta estrutura. 

o Analisar continuamente as melhores maneiras para a ICANN se envolver e se comunicar com 
o público em relação à satisfação dos interesses públicos. 

 

• Até meados de 2014, a ICANN deve desenvolver um plano operacional para o PRD, inclusive: 
 

o Uma visão clara e concisa, missão e pauta para o novo PRD, desenvolvidos com a consulta 
dos departamentos pertinentes da ICANN. 

o Um cronograma de cinco anos, incluindo estrutura organizacional, principais objetivos, metas, 
marcos e referências, indicadores de sucesso. Ele também deve incluir pesquisa e informações 
que levem à geração de planos de ação e objetivos para as quatro áreas de foco. 

o Um plano de trabalho detalhado para o primeiro ano de operação do PRD, incluindo 
resultados, principais atividades e comentários, bem como a alocação da verba e de recursos 
humanos. Possíveis programas piloto, pesquisa de práticas recomendadas, indicadores e 
mecanismos de monitoramento para o novo departamento também devem ser identificados e 
desenvolvidos. 

o Realizar e organizar pesquisas sobre as práticas recomendadas para parcerias e colaboração, 
definindo critérios para estabelecer e fortalecer parcerias, inclusive informações de 
financiamento. Isso deve resultar em critérios embasados para o avanço do departamento. 
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IMPORTANTE: Os dados embaixo, em ambos os apêndices, são fornecidos como modelo aproximado dos 
programas e projetos realizados no último ano.  

 
VII. Apêndice 1 - PROJETOS ATUAIS RELACIONADOS ÀS OPERAÇÕES INTERNAS 
DA ICANN -  Modelo de inventário 

 
 Painel de Estratégias sobre a Estrutura de Responsabilidade Pública 

 
 Com a presidência de Nii Quaynor, esse painel de estratégia examinará a função, os 

objetivos e marcos da ICANN para a promoção do interesse público global, 
desenvolvendo a capacidade na comunidade da ICANN e aumentando a base de partes 
interessadas diversas, instruídas e envolvidas com a ICANN. 

 

 Painel de Estratégia sobre a Função da ICANN no Futuro da Governança da Internet 
 

 Esse painel de estratégia discutirá a evolução do modelo transnacional com várias 
partes interessadas da ICANN em cooperação com órgãos nacionais e internacionais, 
bem como a função, os objetivos e marcos da ICANN na governança global da 
Internet. 

 

 “Preparo da OPS Fase 2 (Análise de lacunas)” 

• “Identificar as lacunas departamentais e gerais em relação a equipe, processos, 
procedimentos, sistemas e instalações para permitir que a ICANN desempenhe as 
funções de sua missão”.  

 “C.5.3 Auditor Externo- Auditoria IANA”- 

• “C.5.3 Auditor Externo -- Primeiro relatório aguardado em 15 de fevereiro de 2014 e, 
depois disso, anualmente. A Parte Contratada deve realizar anualmente uma auditoria 
de conformidade externa, independente e especializada. Essa auditoria deve analisar 
todas as funções e provisões de segurança da IANA em relação às práticas 
recomendadas e à Seção C.3 deste contrato”.  

 “Atualizações Trimestrais de Conformidade Contratual do Ano Fiscal 13”- 

• “Preparar e disponibilizar atualizações de conformidade contratual para as partes 
interessadas e a comunidade da ICANN nas diferentes reuniões da ICANN”.  

 “Gerenciar Solicitações da Estrutura de Responsabilidade”- 

• “Gerenciar o Processo Independente de Revisão e Reconsideração” 

 “Revisão das  Solicitações da Estrutura de Responsabilidade”- 

• “Implantar as recomendações do Painel de Estruturas de Responsabilidade”   

 “Coordenação entre funções”-   

• “Reuniões periódicas com outros departamentos dentro da ICANN 
(Jurídico, Conformidade, Equipes de Registradores e Registros) para garantir a 
coordenação e a troca de informações sobre projetos de interesse mútuo”   

 “ITBP- 2 – Implantação da Governança de TI”-   
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• “Desenvolvimento e adoção de uma estrutura formal de Governança de TI, a fim de 
proporcionar supervisão e controle das iniciativas e operações de tecnologia da 
informação da ICANN”.  

 “Painel de Estratégia sobre a Função da ICANN no Futuro da Governança da Internet” 

• “Esse painel de estratégia discutirá a evolução do modelo transnacional com várias 
partes interessadas da ICANN em cooperação com órgãos nacionais e 
internacionais, bem como a função, os objetivos e marcos da ICANN na governança 
global da Internet”.  

 “Globalização dos Escritórios – Equipe” – 

• “Atualizar políticas e procedimentos junto com os programas relacionados, a fim de 
refletir a globalização da equipe e dos escritórios em diferentes países”.  

 “Projeto de Transparência das Ações da Diretoria” –   

• “Manter informações que possam ser pesquisadas sobre as resoluções de 
responsabilidade e transparência da Diretoria”. 

 “Institucionalizar práticas de ética organizacionais” –   

• “Desenvolver políticas de ética, levando em conta práticas recomendadas externas e 
recomendações da revisão do grupo de especialistas”   

• “Revisão do WSIS” –   

 “Produzir uma estrutura estratégia para gerenciar o processo de revisão, e organizar 
recursos para gerenciar o processo de revisão na ICANN”     

• “Segunda equipe de revisão de responsabilidade e transparência (ATRT 2)“ -   

 “Gerenciar o trabalho da segunda equipe de revisão de responsabilidade e 
transparência, conforme determinado pela Afirmação de Compromissos, facilitando 
as atividades e interações entre a comunidade e os membros da equipe de revisão “.  

• “Operações de emenda da tramitação rápida de ccTLD de IDN“ –   
 

  “A tramitação rápida de ccTLD de IDN permite que países e territórios que usam 
idiomas baseados em alfabetos não latinos ofereçam nomes de domínio com 
caracteres não latinos aos usuários. Esse projeto lida com atividades relacionadas 
como:  revisões do processo de tramitação rápida, apoio nos processos de 
desenvolvimento de políticas de ccTLD de IDN, atualizações das páginas Web e 
documentos da ICANN relacionados a IDN, etc.”   
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VIII. Apêndice 2. -  PROJETOS EXTERNOS REALIZADOS PELA ICANN NO 
ECOSSISTEMA DA INTERNET POR MEIO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS E 
ESTRATÉGIAS REGIONAIS: Inventário 
 

Responsabilidade Pública como Comunicação, Divulgação e Participação: 

 Estabelecimento recente da Equipe de Serviços Linguísticos. 

 Processo de internacionalização da ICANN. 

•  “Apoio à Comunicação na ICANN 48 em Buenos Aires”- 

• “Desenvolvimento de ferramentas de comunicação, como vídeos, fotografia, 
publicação em blogs, redes sociais, press releases, entrevistas individuais com a 
mídia, conferências de imprensa e outros em relação à ICANN 48 em Buenos Aires, 
Argentina.  As reuniões foram realizadas de 17 a 21 de novembro de 2013”.   

• “Apoio às Comunicações na ICANN 47 em Durban”- 

• “Desenvolvimento de ferramentas de comunicação, como vídeos, fotografia, 
publicação em blogs, redes sociais, press releases, entrevistas individuais com a 
mídia, conferências de imprensa e outros em relação à ICANN 47 em Durban.  As 
reuniões foram realizadas de 14 a 18 de julho de 2013”.   

• Relações Contínuas com a Mídia Global 

 Trabalhar diariamente com a mídia global de notícias on-line e off-line para informar 
o público sobre os programas e atividades da ICANN. 

 Serviços de Participação Digital (Ano Fiscal 14) 

• “Plano Estratégico de GSE - Australásia / Ilhas do Pacífico” 

• “Produzir um plano de participação de partes interessadas da Australásia/Ilhas do 
Pacífico, que deve incluir prioridades de desenvolvimento de capacidade e 
divulgação para a comunidade da ICANN na sub-região. Incluir a definição de um 
novo grupo de partes interessadas - o Setor de DNS, e a definição de um plano de 
participação. Identificar recursos em conjunto e comunicar o plano à comunidade”. 

• “Serviços de Interpretação e Serviços de Transcrição” 

• “Provisão de serviços de interpretação e transcrição para toda a organização, 
inclusive nas Reuniões da ICANN”   

• “Painel de Estratégias sobre Inovação Multissetorial na ICANN” –  

• “Presidido por Beth Noveck, esse Painel de Estratégia examinará o processo atual da 
ICANN com várias partes interessadas, e proporá novos modelos para a participação 
ampla e inclusiva, a criação de políticas baseada em consenso e estruturas 
institucionais para dar suporte a tais funções aprimoradas”.  

• “Apoio a Processos de Novas Comunidades” –   

• “Tarefas e atividades relacionadas ao desenvolvimento de novas comunidades da 
ICANN, especialmente recomendações e apoio ao desenvolvimento durante a 
organização, e conformidade com os processos de formação e reconhecimento”. 

• “Gerenciamento do Programa de Participação em SO-AC” – 

http://blog.icann.org/2013/10/introducing-the-language-services-team/
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-18dec13-en.htm
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• “Tarefas e atividades com o objetivo de melhorar e promover a participação da 
comunidade nas Organizações de Apoio e Comitês Consultivos da ICANN”   

• “Operações Administrativas - Escritórios de Participação” –   

• “Administrar as operações contínuas dos Escritórios de Participação.”   

• “Apoio à Pauta das Comunidades” –   

• “Tarefas e atividades para apoiar as organizações e estruturas das comunidade da 
ICANN, especialmente para ajudar as comunidades a gerenciar suas missões, 
estruturas e operações”.   

• “Programa Piloto de Divulgação Regional da Comunidade” – 

• “Embora os esforços da organização como um todo ainda estejam em 
andamento para desenvolver uma estratégia abrangente de divulgação da ICANN, é 
importante dar às comunidades individuais algum apoio flexível para iniciar ou 
continuar os esforços de divulgação direcionados que apoiam as estratégias de 
recrutamento da comunidade específica. Várias comunidades solicitaram 
financiamento de viagens com fins de divulgação e desenvolvimento de capacidade 
no ano fiscal 14. Para oferecer recursos de maneira consistente e bem gerenciada, a 
ICANN está criando um Programa Piloto de Viagens de Divulgação para a 
Comunidade. Como parte desse programa, o orçamento do ano fiscal 14 alocará 
verba de viagens para as cinco RALOS do At-Large e para os cinco grupos 
constituintes não contratados da comunidade da GNSO. A verba será 
disponibilizada para cinco viagens de divulgação "regional" por ano para cada 
comunidade. Os processos específicos para a disponibilização desses recursos ainda 
deverão ser definidos e estabelecidos, por meio da colaboração entre a equipe da 
ICANN e a comunidade. Entre os componentes críticos do programa, deverão estar 
padrões específicos de aprovação antes da viagem (inclusive o processamento de 
um pequeno formulário de solicitação, mostrando a consistência da viagem com as 
estratégias regionais desenvolvidas pela comunidade), registros de todas as viagens, 
e métricas para avaliar a eficácia desse piloto”.  

• “Divulgação regional de SO/AC” –  

• “As Organizações de Apoio e Comitês Consultivos da ICANN são essenciais para o 
desenvolvimento de políticas. A participação mais profunda da África depende da 
participação efetiva das partes interessadas africanas nessas SOs/ACs; nesse 
sentido, serão desenvolvidos um repositório de informações atualizadas e um canal 
de comunicação.”  

• “Participação Regional Contínua – América do Norte” –  

• “Desenvolver, planejar e implantar as estratégias de participação regional - para a 
América do Norte”  

• “Participação Regional Contínua – Europa” – 

• “Desenvolver, planejar e implantar as estratégias de participação regional - para a 
Europa”  

• “Participação Regional Contínua – Rússia / CIS / Leste Europeu 

• “Envolvimento com a região”  

• “Comunicação Contínua sobre Novos gTLDs” – 
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• “Aumentar o conhecimento do Programas de Novos gTLDs e comunicar as 
alterações e informações do programa aos solicitantes e possíveis solicitantes.”  

• “Apoio Contínuo de Serviços Linguísticos”  -  

• “Trabalho administrativo e de gerenciamento de projetos para o fornecimento de 
traduções, transcrições, interpretação e registro de teleconferências na 
organização.”  

• “Apoio à Comunicação na ICANN 49 em Cingapura”-  

• “Desenvolvimento de ferramentas de comunicação, como vídeos, fotografia, 
publicação em blogs, redes sociais, press releases, entrevistas individuais com a 
mídia, conferências de imprensa e outros em relação à ICANN 49 em Cingapura. As 
reuniões serão realizadas de 23 a 27 de março de 2014.”  

• AF 14-B08-01 – BC- 

 O material de divulgação e outros materiais de apoio serão fornecidos pela equipe de 
Comunicação da ICANN 

• AF14  - Gerenciamento do Relacionamento com o Governo- 

 Divulgação - para governos, trabalho dentro e fora do GAC, órgãos reguladores em 
nível nacional e regional 

• “Apoio à Comunicação na ICANN 50 em Londres”-  

• “Desenvolvimento de ferramentas de comunicação, como vídeos, fotografia, 
publicação em blogs, redes sociais, press releases, entrevistas individuais com a 
mídia, conferências de imprensa e outros em relação à ICANN 50 em Londres. As 
reuniões serão realizadas de 22 a 26 de junho de 2014.”  

• “PDP da GNSO - Tradução e transliteração de dados de contato” –  

 “Apoiar o Processo de Desenvolvimento de Políticas da GNSO sobre a Tradução e 
Transliteração de Dados de Contato”  

 “Planejamento Contínuo de Crises” 

• “Planos de contingência desenvolvidos para a comunicação com o público e as partes 
interessadas caso ocorra um imprevisto.”  

• “Oferecer apoio aos membros que viajam para a reunião da ICANN em Cingapura”  

• “Oferecer apoio aos membros que viajam para a reunião da ICANN em Londres” 

• “Participação Corporativa - Contínua” – 

• “Atividades para aprimorar a divulgação e a comunicação com o setor privado, para 
promover o conhecimento e incentivar a participação de empresas fora do setor de 
Nomes de Domínio, especialmente em regiões em desenvolvimento”  

• “Participação Regional Contínua – Ásia” –  

 “Fazer divulgação e envolver partes interessadas da Ásia, por exemplo, abrindo um 
escritório nessa sub-região, recrutando novos funcionários para trabalhos regionais, 
nova equipe de liderança de conhecimento, programa de embaixadores para os 
principais países, e tarefas relacionadas.”  

 “Participação Regional Contínua – Oriente Médio” –   

• “Desenvolver, planejar e implantar as estratégias de participação regional - para o 
Oriente Médio”   
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• “Participação Governamental Contínua – América do Norte” –  

• “Envolver-se com os criadores de políticas nos EUA e no Canadá para apoiar os 
objetivos da ICANN. Comunicar-se com eficácia com a Diretoria, a gerência 
sênior e a equipe sobre questões legislativas e normativas na América do Norte."  

• “Participação Regional Contínua – Australásia/Pacífico” –  

 “Desenvolver, planejar e implantar as estratégias de participação regional - para a 
Australásia/Pacífico”  

 “Participação Regional Contínua – África” –  

• “Desenvolver, planejar e implantar as estratégias de participação regional - para 
a África”   

• “Projeto de Participação Digital” –  

• ”A ICANN está envolvida em um processo contínuo de desenvolvimento 
estratégico e incubação de novas ferramentas e serviços de participação digital, que 
levarão à mudança do conceito do site ICANN.org. O objetivo dessa estratégia é 
gerar participação da comunidade, com um potencial contínuo de envolvimento: da 
comunicação pública de interesse geral que acontece no ICANN.org a experiências 
de participação mais profundas, que permitam que membros novos e antigos da 
comunidade debatam e aprendam sobre vários assuntos de governança; e 
experiências em que os membros da comunidade possam aprender mais sobre as 
atividades de um grupo de trabalho.” 

• “Coordenar Planejamento para o Brasil” –  

 “Preparar um Plano de Participação com as principais partes interessadas no 
Brasil”  

 “Estabelecer e gerenciar a estrutura do Departamento de LS” –  

• Contratar Especialistas Linguísticos para cada par de idiomas 

•  Produzir guias para as equipes 

• Trabalho administrativo”  

• “Serviços Globais (Apoio Jurídico)” – 

 “Oferecer aconselhamento e apoio jurídico à equipe de Participação Global de Partes 
Interessadas” 

 “Participação de organizações corporativas na ICANN na Europa” –  

 “Desenvolver um plano para aumentar a participação de organizações corporativas na 
Comunidade da ICANN na Europa ” 

 “Participação da Comunidade da ICANN na Europa” –  

 “Envolvimento contínuo com a Comunidade, inclusive o governo; gNSO; membros 
da ccNSO e do At Large.    

 “Trabalho acadêmico sobre o modelo com várias partes interessadas”  -  

 Facilitar o desenvolvimento e a publicação de um trabalho acadêmico que valide o 
modelo com várias partes interessadas  

 “Apoiar Estratégias e Trabalhos para a Evolução do Modelo com Várias Partes Interessadas” –  

 “Propor, orientar e apoiar vários trabalhos para melhorar e evoluir o modelo com 
várias partes interessadas da ICANN” 
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 “Desenvolvimento de Estratégias para a Ásia-Pacífico” –  

 “Trabalhar em conjunto com as principais partes interessadas da Ásia-Pacífico, por 
exemplo a APNIC, para desenvolver uma estratégia de participação da região, que 
possa ser medida e implantada no próximo ano fiscal”  

 “Participação de parte interessadas na Australásia / Ilhas do Pacífico”- 

 “Continuar promovendo o relacionamento com partes interessadas nos fóruns e 
eventos sub-regionais, divulgando e envolvendo as partes interessadas da Internet e 
do setor a fim de promover um DNS estável e seguro.  Apresentar a ICANN em 
fóruns regionais para partes interessadas, inclusive governos, técnicos, sociedade 
civil.  Promover o relacionamento com a mídia na região para divulgar a ICANN.  
Facilitar a afiliação de solicitantes que sejam membros do GAC, ccNSO e ALS.”  

 Serviços de Interpretação de Teleconferências AF14 
 Fornecimento de serviços de interpretação de teleconferências na organização 

 Serviços de tradução AF14 
 Fornecimento de serviços de tradução na organização. 

 Aprofundamento do envolvimento com partes interessadas africanas 
 Missões de divulgação para determinados países em quatro regiões africanas; 

divulgação para os grupos constituintes corporativos da África; para a sociedade civil 
e ONGs relacionadas à Internet; e para os Governos Africanos, por meio de 
comissões econômicas regionais e da comissão da União Africana 

 Estratégia de comunicação para a África  
 Atualizar e manter o site Africanncommunity.org; divulgar o boletim informativo 

Africanncommunity on-line; e facilitar a estratégia de comunicação africana com a 
estratégia de comunicação do GSE. 

 Estratégia e Participação I*- 
 Desenvolver e executar uma estratégia para a participação e o apoio a organizações 

I*. 
 AF 14  - Participação Global de Partes Interessadas 

 Divulgação a qualquer grupo não governamental - Corporativo, acadêmico, 
comunidade técnica 

 AF 14 - Participação Regional Contínua – América Latina e Caribe – 
 Desenvolver, planejar e implantar as estratégias de participação regional - para a 

América Latina e Caribe 
 Estratégia Europeia- 

 Pesquisar e, se for adequado, desenvolver uma estratégia 
 
Responsabilidade Pública como Educação: 

o Entre os projetos recentes, estão: 

 ICANN Labs 

 Discussões no painel da ICANN sobre programas acadêmicos 

 Fellowships para reuniões da ICANN 

 Plataforma de Educação On-line da ICANN (OEP- piloto) 

 “Ferramenta de participação on-line para a comunidade da ICANN e além dela. Seu objetivo é 
complementar e apoiar iniciativas relacionadas existentes e futuras”.  

 “Campanha de Divulgação do RAA 2013”- 

• “Realizar seminários educativos para promover o entendimento e incentivar a adoção 
do Contrato de Credenciamento de Registradores pelos registradores”.  

• “Programas de estágio/treinamento de colegas” 

 “Programas de treinamento e estágios”  

http://labs.icann.org/en/tracks/1
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/thu-universities
http://www.icann.org/en/about/participate/fellowships
https://community.icann.org/download/attachments/37193058/OEP+deck+1.3+B.pdf?version=1&modificationDate=1365407116000
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 “Arquivamento – História da ICANN”.  

 “Desenvolvimento e implantação do Plano de Arquivamento”  

 “Contratação (Contrato de Registro)” – 

• “Trata-se do processo para informar os solicitantes qualificados e envolvê-los 
por meio da execução do Contrato de Registro (RA) antes da delegação do novo 
gTLD, conhecido como Contratação. Esse processo faz parte da fase de Transição 
para a Delegação, como definido no Módulo 5 do Guia do Solicitante (AGB).  O pré-
requisito para esse processo é o preenchimento bem-sucedido da Avaliação Inicial ou 
da Avaliação Estendida pelo solicitante, que inclui a resolução dos seguintes itens, 
conforme aplicável: 

 Resolução de Disputas e Objeções 

• Contenção de cadeias de caracteres 

• Recomendações do GAC (Comitê Consultivo para Assuntos 
Governamentais) 

• Solicitações de alterações 

• Averiguação de Antecedentes (Due Diligence) adicional” 

 

 “Programa de Treinamento de Visitantes do Departamento da IANA” –   

• Programa de Intercâmbio da ICANN nas regiões   

• “Serviços on-line da ICANN para universidades”  

• AF 14-B08-03 – BC 

 Essa é uma ideia piloto muito boa, que merece ser mais explorada. A disponibilidade 
de verba para o patrocínio até o valor aprovado (e no máximo US$ 5.000 por evento 
único) dependerá da consistência com as estratégias regionais de divulgação 
desenvolvidas nas regiões da ICANN em todo o mundo.  A equipe desenvolverá um 
processo de aprovação que inclui a aprovação pelo vice-presidente regional e a 
certificação da consistência com os planos estratégicos regionais. 

• Solicitação para o Programa de Fellowship v2- 

• Migrar a implantação atual de PHP para Java e resolver problemas com o 
processo do fluxo de trabalho 

• “Desenvolvimento do treinamento e aprimoramento da documentação do DNSSEC Raiz [TRA]” –   

 “Trata-se de um projeto para criar um programa de treinamento formal para 
cada função (Administrador de Cerimônias, Testemunha Interna, 
Administrador de Sistemas, Controlador de Segurança do Cofre, 
Representantes Confiáveis da Comunidade) nas operações do DNSSEC 
Raiz, além de aprimorar a qualidade da documentação existente sobre os 
procedimentos”.  

 

Responsabilidade Pública como Desenvolvimento de Capacidade: 

 

o Entre os projetos de desenvolvimento de capacidade, estão: 
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 “Projetos de Desenvolvimento de Capacidade e Desenvolvimento”  -   

 “Trabalhar em vários projetos de desenvolvimento de capacidade de estratégias 
regionais em colaboração com governos, instituições acadêmicas e o setor privado.  

 “Forças-tarefa do setor de DNS" -   

 “Grupos de trabalho de CEOs e outros agentes do setor de DNS para aprimorar o 
setor”.  

  “Feira do DNSSEC” –   

 “Este projeto se baseia no que foi iniciado durante o ano fiscal 13, incluindo mais 
oito países no programa de desenvolvimento de capacidade para CCTLDs e 
registradores africanos”. 

 “Apoio a Workshops do SSAC - DNSSEC” – 

 “Apoiar o desenvolvimento, planejamento e execução dos workshops do DNSSEC 
realizados nas reuniões da ICANN.  As atividades incluem a realização de reuniões 
semanais, o desenvolvimento de programas, a convocação de participantes, a coleta 
de slides e o gerenciamento da logística dos workshops”.  

 “Treinamento do DNS” –   

 “Oferecer treinamento sob demanda das organizações regionais, órgãos de aplicação 
da lei e da comunidade”  

 Estrutura de Gerenciamento de Riscos do DNS- 
 Projeto que apoia o Grupo de Trabalho da Estrutura de Gerenciamento de Riscos do 

DNS em nível de Diretoria, para o desenvolvimento de uma Estrutura de 
Gerenciamento de Riscos do DNS para a ICANN, com consultores da Westlake 
Governance 

 
Financiamento e parcerias: 
 

o Programas recentes de financiamento e parcerias: 

 “Apoio a viagens para a Reunião de Durban”- 

 “Oferecer apoio aos membros que viajam para a reunião da ICANN em Durban”  

 “Auditoria Operacional de Conformidade Contratual do AF 13-14 - Externa”- 

 “Capturar todas as atividades relacionadas à conformidade contratual” (AF 14) 

 Viagens Financiadas- 

 “Viagens Financiadas para as reuniões da ICANN no AF 14:  Buenos Aires, 
Cingapura e Londres, em um nível determinado pelas solicitações da comunidade, 
em consistência com as Diretrizes de Viagens da ICANN e com os níveis anteriores 
de apoio” 

 “Adoção e Participação do DNSSEC”- 

 Trabalho multidisciplinar para acelerar a implantação confiável do DNSSEC para 
melhorar a estabilidade, a segurança e a flexibilidade da Internet entre organizações 
(ISOC, RIR, TLDs e outras I*), entre departamentos (Parcerias Globais, IANA, 
Políticas, Comunicação, Executivo, gTLD, Participação em Governança, Relações 
com Partes Interessadas, Registradores, Contato com Registros, Participação Pública, 
Operações do DNS) e grupos constituintes (ccNSO, Empresas, Registradores, 
Registros...).   Essa iniciativa abrange, mas não se limita a envolver partes 



   Última atualização: Quinta-feira 15 de maio de 2014 

   27 
 Estrutura de Responsabilidade Pública da ICANN 
  

interessadas regionais por meio de treinamento, workshops e desenvolvimento de 
capacidade, a fim de criar centros regionais de conhecimento; workshops voltados 
para os grupos constituintes incentivando a maior participação regional e a 
colaboração entre partes interessadas; desenvolvimento de liderança inovadora do 
DNSSEC para empresas e governos para orientar a implantação; participação e apoio 
na organização de workshops e painéis de divulgação do setor de TI, incluindo 
corporações, registradores, ISPs, provedores que hospedam DNS, registros existentes 
e novos gTLDs, e registrantes a fim de orientar a implantação efetiva; colaboração e 
formulação de implantações, abordagens e estratégias do DNSSEC para superar as 
barreiras da implantação - percebidas ou não - e encontrar o aplicativo ideal (killer 
app). Essa iniciativa é realizada em parceria com ISOC, IAB, IETF, ARIN, APNIC, 
AFRINC, LACNIC, RIPE, W3C, IG*, NSRC e outras entidades que reforçam o 
sucesso do modelo com várias partes interessadas da ICANN e maximizando o 
impacto dos recursos limitados”.  

 “Apoio a viagens para a Reunião de Buenos Aires”- 

 “Oferecer apoio aos membros que viajam para a reunião da ICANN em Buenos 
Aires” 


