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You receive hundreds of pieces of
information on digital policy.
We receive them, too.
We decode, contextualise, and analyse them.
Then we summarise them for you.

N E W S L E T T E R

EDITORIAL
CONHEÇA OS ODSs

ODSs são um grande avanço para a comunidade internacional, e provavelmente um raro ponto de convergência global. A
implantação oportuna e efetiva dos ODSs é crucial para o futuro da cooperação global. TICs oferecem soluções práticas
para que os objetivos sejam atingidos.

Mais na página 3

OBSERVATÓRIO
TENDÊNCIAS DE POLÍTICA DIGITAL DESTE MÊS

Em cada edição, exploramos os principais desenvolvimentos
da política digital do mês. Os desenvolvimentos de maio e o
Barômetro de governança da Internet revelam um foco especial em desenvolvimento sustentável, segurança, infraestrutura, questões legais e e-commerce.
Mais nas páginas 4-5

FÓRUM WSIS 2016
TICs E OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (WSIS) discutiu a interação entre TICs e ODSs, com foco em desenvolvimento, exclusão digital, crescimento econômico, saúde,
entre outros. Além de relatórios das sessões e um resumo
elaborado pela Geneva Internet Platform no começo deste
mês, esta edição inclui outras análises da reunião.
Mais nas páginas 2, 3, and 7

OBSERVATÓRIO

IG

ENTENDENDO OS CONCEITOS

A linguagem da política digital e da governança da internet
inclui diversos nomes, processos e termos que são usados
com frequência. A falta de familiaridade com siglas e abreviaturas pode inibir nosso conhecimento de conceitos e
desenvolvimentos. Nesta edição, explicamos algumas das
abreviações usadas.
Mais na página 8

O secretário geral da ONU, Ban Ki-Moon, durante a cerimônia de abertura do Fórum WSIS em 3 de maio de 2016. Crédito: UIT/I.Wood

Além deste boletim, você pode encontrar a cobertura completa no site da GIP Digital Watch (http://digitalwatch.giplatform.org) e participar de
discussões ao vivo, na última terça-feira de cada mês, on-line ou em centros locais, ou nas instalações da Genebra Internet Platform | O boletim
Genebra Digital Watch é publicado pela Genebra Internet Platform e DiploFoundation | Design de Viktor Mijatovic, do CreativeLab da Diplo | Autores desta edição: Stephanie Borg Psaila, Aye Mya Nyein, Tereza Horejsova, Jovan Kurbalija, Virginia Paque, Roxana Radu, Vladimir Radunovic,
Barbara Rosen Jacobson, Emanuele Sacchetto, Sorina Teleanu | Mande seus comentários para digitalwatch@diplomacy.edu. Uma versão em
português-BR está disponível em http://digitalwatch.giplatform.org/newsletter
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GENEBRA: DESENVOLVIMENTOS DIGITAIS

Fórum WSIS 2016

O Fórum WSIS 2016, realizado entre 2 e 6 de maio de 2016 na sede da UIT, reuniu não só a comunidade ICT for development (TICs para o desenvolvimento), mas também atores da governança da
Internet para uma semana de discussões sobre questões como acesso e gap digital, segurança
cibernética, e direitos humanos. Com forte ligação com os ODSs, o fórum deste ano serviu mais
uma vez como mecanismo eficaz para discussões e consultas multilaterais sobre a implantação
das Linhas de Ação da WSIS. A Geneva Internet Platform forneceu atualizações em tempo real,
relatórios just-in-time e um relatório final. Leia mais nas páginas 3 e 7.

TechLunch sobre
Segurança da
Informação

O TechLunch sobre Segurança de Informação, organizado no dia 3 de maio pelo Geneva Creativity Center, foi dedicado a discussões sobre aspectos relacionados à segurança de sistemas de
informação e dados processados através deles. O evento teve início como um panorama dos desafios que a computação na nuvem está trazendo para a área de segurança cibernética e proteção de
dados. Em seguida foi feita uma apresentação sobre a “segurança cibernética de objetos físicos”,
com foco em tecnologias digitais desenvolvidas para permitir que usuários finais possam verificar
a autenticidade de produtos físicos ao realizar compras online. Outro tópico discutido foi o de computação quântica e criptografia; segundo a discussão, a evolução da computação quântica está
tornando obsoletas as técnicas de criptografia atualmente em uso, enquanto, ao mesmo tempo,
oferece uma oportunidade para o desenvolvimento de técnicas novas mais poderosas.

Garantindo que a
Voz da Sociedade
Civil Seja Ouvida
na ICANN

No dia 4 de maio, a Geneva Internet Platform e a ICANN organizaram uma discussão aberta: “Garantindo que a Voz da Sociedade Civil Seja Ouvida na ICANN” (Ensuring Civil Sovety’s Voice is Heard
in ICANN), reunindo especialistas e novatos nos processos da ICANN. Os participantes concordaram que uma classificação tripartidária de stakeholders (governo – negócios – sociedade civil)
seria de difícil aplicação no contexto da ICANN. Enfatizou-se que, para alcançar uma participação
significativa, existe a necessidade de ajudar as partes interessadas empenhadas em desenvolver
suas capacidades. Além disso, como nem todas as organizações possuem recursos para seguir
semanalmente os processos da ICANN, o principal desafio é envolver grupos da sociedade civil
que possuam interesses tangenciais em questões relacionadas à internet. Finalmente, descobriuse que existe uma necessidade de atingir um equilíbrio entre experiência e representação, e entre
eficiência e inclusão, para que a voz da sociedade civil possa ser ouvida nos processos da ICANN.

19ª Sessão da CSTD

A 19ª Sessão da Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento (Commission for Science and Technology for Development – CSTD), realizada entre 9 e 13 de maio em Genebra, revisou o progresso daa implantação dos resultados da WSIS, e discutiu a revisão de políticas nacionais para a inovação, tecnologia, e ciência. A reunião também desenvolveu duas propostas de
resoluções para o Conselho Econômico e Social: a proposta de resolução para ciência, tecnologia
e inovação, e a proposta de resolução para avaliação do progresso feito na implantação e acomLeia mais
panhamento dos resultados da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação.
sobre as negociações por trás da resolução da WSIS na página.

Mesa redonda interministerial sobre
TIC para Universal
Health Coverage

Uma mesa redonda interministerial sobre TIC para a Universal Health Coverage (Cobertura Universal de Saúde – UHC) paralelo à 69ª Assembleia Mundial da Saúde) pelas delegações da Costa
Rica e Senegal, a UIT, e a Secretaria da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Diretor Geral da
OMS e o Secretário Geral da UIT abriram a sessão afirmando que TIC tem um papel importante na
implantação de ODS 3 de Boa Saúde e Bem-estar, encorajando parcerias público-privadas. Ministros da saúde do Congo, Índia, Panamá, Estados Unidos, Paquistão e Burkina Faso realizaram uma
mesa redonda sobre as estratégias e os desafios da construção de um sistema de saúde digital,
proteção de dados pessoais, e financiamento de serviços de saúde em seus respectivos países.

Conselho da UIT:
Sessão 2016

TA sessão anual do Conselho da UIT foi realizada em Genebra, entre 25 de maio e 2 de junho.
Conforme destacado pela Presidente do Conselho, Julie Zoller (Departamento de Estado dos EUA,
e pelo Secretário Geral da UIT, Houlin Zhao, no início de seus discursos, o Conselho tem como
foco a exploração de modalidades para aprimorar a contribuição da UIT para alcançar os ODSs.
Delegados de 48 países estão discutindo questões como o empoderamento de jovens e mulheres
através de TICs, proteção on-line de menores, segurança cibernética, a Internet de Coisas e outras
tecnologias emergentes, e a interoperabilidade de produtos de TIC. Os planos de operação da UIT
para 2017–2020 e as futuras conferências da UIT também se encontram na agenda do Conselho.

Este ícone indica que existem materiais adicionais disponíveis na versão digital. Visite também http://digitalwatch.giplatform.org para mais informações aprofundadas.
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CONHEÇA OS ODSs
Você, assim como nós, se preocupa que a quantidade de
discussões sobre os ODSs fará que eles sejam menos relevantes? Assim como outros tipos de inflação, quanto mais
falamos sobre um tópico, mais reduzimos seu valor. Ele se
torna um objeto inflacionado. É assim que temos nos sentido
nas últimas semanas, nos eventos dos quais participamos.

ventes. Cada relatório foi concluído poucas horas após o
final da sessão, e então adicionado a um relatório final preparado pela nossa equipe da GIP Digital Watch.

Até certo ponto, isso deveria ter sido esperado. Os ODSs
são um grande avanço para a comunidade internacional,
e provavelmente um raro ponto de convergência global.
Temos muitas expectativas em relação a eles, e isso deve
fazer com que nos sintamos responsáveis na hora de lidar
com eles.

Também compartilhamos nossos relatórios com comunidades locais em todo o mundo, com o intuito de ajudá-las a
seguir e entender os desenvolvimentos e os principais aspectos da política digital. Ao mesmo tempo, participantes
do Fórum WSIS adquiriram uma compreensão geral dos
procedimentos, algo difícil de se conseguir com tantas
sessões paralelas. Além disso, nossa iniciativa de comunicações é sustentável. A partir de agora, nossos relatores
estão treinados para comunicações sobre eventos locais.

Fizemos contribuições práticas através de um relatório do
Fórum WSIS 2016, tanto na DiploFoundation quanto na Geneva Internet Platform. Isto está em linha com o ODS 16 e,
em particular, com esforços para desenvolver instituições
de forma efetiva e garantir tomadas de decisão inclusivas e
participativas nos mais diferentes diferentes níveis.

Nossa contribuição para o ODS 16.8, sobre ampliação e fortalecimento da participação de países em desenvolvimento
na instituição de governanças globais, foi um pequeno passo no grande projeto de ODS; um pequeno passo em uma
grande jornada que podemos realizar juntos. Convidamos
a todos para que se juntem a nós.

Discutimos sobre ODS com a UIT, a ICANN e a ISOC, que
apoiaram nossa iniciativa de comunicação. O objetivo
foi dar aos participantes do Fórum WSIS – quase 2000
partes interessadas participaram do fórum em Genebra;
centenas de outros participaram on-line – um relatório
simples, envolvente e profissional sobre o evento.
Havia duas abordagens possíveis. Uma opção, possivelmente a mais fácil, teria sido recrutar relatores profissionais. A segunda opção, mais difícil, era treinar relatores de diferentes regiões do mundo, principalmente
de países em desenvolvimento. Escolhemos a segunda
opção.
Uma equipe de cerca de 40 relatores estiveram envolvidos na elaboração de relatórios após uma fase de treinamento de três meses. Eles aprenderam, em primeira
mão, como escrever relatórios profissionais e envolRelatores da GIP no Fórum WSIS 2016

EM FOCO
19ª SESSÃO DA CSTD ADOTA PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DA WSIS
Uma das tarefas da 19ª Sessão CSTD foi elaborar um
texto para uma resolução do Conselho Econômico e Social
(ECOSOC) obre a avaliação do progresso feito na implantação e no acompanhamento dos resultados da WSIS.

balho intersessional de 2015 sobre opções de políticas
para conectar o próximo bilhão. Outros acharam que isto
não passava de um detalhe desnecessário.
Os desacordos continuaram quando as discussões passaram para o texto sobre questões de desenvolvimento. Por
um lado, o Grupo de Estados da Europa Ocidental e outros
Estados (Western European and Others Group – WEOG) queria consolidar o texto, tornando-o mais claro e sucinto. Países
em desenvolvimento manifestaram preocupação, alegando
que isso levaria à remoção de disposições sutis, mas importantes, relacionadas ao desenvolvimento em seu detrimento.

Os 43 estados-membros da CSTD, em conjunto com outros
estados-membros da ONU, e diversas partes interessadas
da sociedade civil, da comunidade técnica, e do setor privado, se dedicaram ao que se provou ser um exercício desafiador, usando a resolução da ECOSOC do ano passado como
ponto de partida. A ideia inicial foi atualizar a resolução de
2015 de modo que ela refletisse os pontos principais acordados pela Assembleia Geral da ONU na Agenda para o Desenvolvimento Sustentável e na Resolução WSIS+10. No
entanto, isto não ocorreu como planejado.

Frente a esses importantes pontos de contenção, a solução
foi avançar com um texto feito por mediador, representando
uma versão de compromisso da resolução. A proposta de
resolução acordada incluiu, portanto, parte da linguagem
relacionada ao desenvolvimento proposta pelo WEOG,
além de texto da resolução de 2015; novo texto sobre as
Linhas de Ação da WSIS e suas ligações com os ODSs; texto
de compromisso sobre cooperação aprimorada; e grande
parte da linguagem existente sobre GI e o IGF, e um texto
reconhecendo o progresso feito com relação ao trabalho
intersessional do IGF.

GI foi uma das principais áreas de contenção durante as negociações. Para começar, a composição do recém-criado
Grupo de Trabalho sobre Cooperação Aprimorada se provou problemática. Alguns países em desenvolvimento se
mostraram preocupados com o fato de que muitos membros do grupo eram de países desenvolvidos do Hemisfério Norte, e países não representados defenderam a
participação de todos os estados membros nas atividades
do grupo, caso quisessem fazê-lo. Além disso, alguns sugeriram que a resolução deveria incluir uma referência ao
progresso feito no aperfeiçoamento do IGF, como o tra-

Adaptado de um relatório elaborado por Samantha Dickinson
– http://linguasynaptica.com.
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DESDOBRAMENTOS EM MAIO

Arquitetura
Global IG

a mesma relevância

Desenvolvimento
sustentável

Os líderes do G7 receberam de maneira positiva o relatório do Grupo de Especialistas Governamentais da ONU (UNGGE) em 2015, que reafirma que nenhum país deve conduzir ou apoiar conscientemente o roubo de propriedade intelectual proporcionado por TIC, e endossa os Princípios e Ações
Cyber do G7 (G7 Principles and Actions on Cyber). Um grupo de trabalho de Cyber do G7 será estabelecido.
Os EUA e a China se encontraram para a primeira reunião do Senior Experts Group para abordar
normas internacionais de comportamento de estado e outras questões cruciais relacionadas à segurança internacional no espaço virtual. Detalhes sobre as discussões não foram liberados.
Os EUA alertam sobre a fragmentação da Internet como resultado de um regulamento chinês recente sobre nomes de domínios. Isto ocorreu depois que o governo chinês decidiu que todos os
nomes de domínios na China deveriam ser registrados através de provedores licenciados pelo governo do país.

O Desenvolvimento Sustentável e as Linhas de Ação da WSIS foram pautas subjacentes do Fórum
WSIS 2016, que também discutiu maneiras nas quais TICs podem ser utilizados para atingir os objetivos. Os temas estiveram fortemente ligados ao desenvolvimento, incluindo a diminuição do gap
digital e o fortalecimento do acesso, além de áreas relacionadas a infraestrutura e economia digital.
Leia mais nas páginas 3 e 7.

incrementar a relevância

Segurança

incrementar a relevância

Um comitê chinês associado ao departamento de controle de internet na China está examinando
produtos com tecnologia norteamericana vendidos no país por causa de potenciais ameaças à segurança. Empresas de tecnologia dos EUA temem que o objetivo seja extrair segredos comerciais.
Mais de 1 bilhão de registros credenciais roubados foram apreendidos na posse de um indivíduo que
operava no mercado negro.
Segundo a Inteligência dos EUA, hackers estrangeiros estariam espionando candidatos para a
presidência.
A Google anunciou a introdução de HTTPS para todos os blogs de domínio do site blogspot.com,
permitindo aos usuários acessar blogs do blogspot através de um canal criptografado. Os novos
aplicativos Allo e Duo também contarão com criptografia end-to-end.

Privacidade e
direitos
humanos

a mesma relevância

Infraestrutura

Questões de privacidade e segurança continuam a aumentar as tensões entre o Vale do Silício e o
governo dos EUA, com a proibição pelo Twitter do uso do Dataminr, um serviço que analisa todas as
saídas de mensagens do Twitter, pela Inteligência norteamericana.
Por ocasião do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa (3 de maio), o Relator Especial para Promoção e Proteção do Direito de Liberdade de Opinião e Expressão foi alertado de que a luta contra o
extremismo violento poderia ser usado como “desculpa” para restringir a liberdade de expressão.
Leia mais na página 6
O Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia entraram em acordo sobre um
novo conjunto de regras para tornar mais acessíveis websites e aplicativos móveis do setor público,
especialmente para pessoas com deficiências.
A primeira rede nacional dedicada à Internet de Coisas está sendo implantada na Coreia do Sul
pela Samsung e a SK Telecom. A LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) usará a banda
de frequência de 900 MHz, parte do espectro público não licenciado, e estará disponível como
serviço comercial a partir da metade de 2016.
O Facebook e a Microsoft planejam construir um cabo submarino entre os EUA e a Europa. O
Projeto ”Marea” ligará uma área de mais de 6600 quilómetros entre Virgínia (EUA) e Bilbao
(Espanha), com uma capacidade inicial projetada estimada de 160 Tbps.

incrementar a relevância

A partir de 1º de junho, todos os aplicativos da Apple enviados à sua App Store deverão suportar somente redes IPv6.
De acordo com novas leis de um estado norteamericano (Arizona), instituições estatais deverão
migrar seus recursos e operações de TI para a nuvem.
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Neutralidade
da rede
a mesma relevância

Em carta à Comissão Federal de Comunicações (FCC), aalgumas empresas de internet estão solicitando que a avaliação de planos de zero rating da FCC por diversos provedores de serviço de
internet (ISPs) seja tornada pública. As regras de neutralidade de rede da FCC, aprovadas em 2015,
permitem que a agência avalie planos de zero rating em casos individuais.
A reguladora de telecomunicações da Índia está explorando opções para oferecer internet livre sem
que as regras de neutralidade de rede sejam violadas.

O governo da Grécia aprovou um pacote de reformas fiscais, incluindo uma taxa de uso da internet.
O parlamento da Nigéria também considera uma nova taxa de TIC.

E-commerce
e economia
na Internet

A legislação da Estônia permitirá aos residentes abrir contas bancárias remotamente. As regras
permitirão a identificação eletrônica; o requisito em pessoa será substituído por um novo “processo
de identificação em três etapas”.
Os planos da Comissão Europeia para a remodelação de seu departamento de política digital, o DG
Connect, preveem uma nova unidade dedicada ao e-commerce e a plataformas on-line, uma das
áreas mais controversas atualmente sob avaliação da Comissão.

incrementar a relevância

Questões
legais e de
jurisdição

incrementar a relevância

Transição IANA

a mesma relevância

Um novo relatório elaborado pela Google e a Temasek - e-conomy SEA – estima que a economia
por internet do Sudeste da Ásia tem o potencial de atingir $200 bilhões até 2025, um crescimento
motivado pela expansão da população jovem, pela falta de grandes varejos, e um rápido crescimento
da classe média.
A Google ganhou uma disputa legal contra a Oracle sobre o uso de Java no sistema operacional de
smartphones com Android. O júri de São Francisco considerou o uso do software pela Google como
“justo”, uma vez que faz parte de um sistema maior, criado pela gigante tecnológica para um novo fim.
A Rússia está buscando o conhecimento da China sobre gestão de internet, segundo discussão entre
oficiais os dois países sobre o modelo de soberania da Internet chinesa e seu o controle de conteúdo
da internet, durante o 7º International Safer Internet Forum.
O Brasil bloqueou o Whatsapp em todo o território nacional por 72 horas após recusa da empresa a
atender aos requisitos para dados de usuários em uma investigação criminal. A suspensão afetou
milhões de brasileiros.
A diretoria da ICANN adotou um novo conjunto de regulamentos ICANN rcomo resultado de recomendações contidas na proposta de transição de administração das funções IANA e na proposta de
accountability. Os novos regulamentos têm relação com a “comunidade empoderada” (que poderá
exercer poderes como a rejeição de orçamentos e planos de operação da ICANN, e remoção de membros da diretoria), e a criação de uma “Entidade IANA pós-transição” (como entidade jurídica que
fornecerá os serviços da IANA).

NO MÊS DE JUNHO

6-7 JUNHO
Primeiro Fórum
Multilateral sobre Ciência,
Tecnologia e Inovação
para os ODSs
(Nova Iorque

13-15 JUNHO

21-23 JUNHO

11º Fórum
Internacional de
Segurança
(Genebra)

Reunião Ministerial
da OCDE
(Cancun)

29 JUNHO-1 JULHO
Mobile World
Congress
Shanghai (Xangai)

JUNHO

JULHO

9-10 JUNHO
EuroDIG 2016
(Bruxelas)

13 JUNHO-1 JULHO

Conselho de Direitos
Humanos –
32ª Sessão
(Genebra)

Para maiores informações sobre o Barômetro de GI,
consulte www.giplatform.org/barometer
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27-30 JUNHO
ICANN 56
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COMBATE AO USO DA INTERNET PARA PROPAGANDAS TERRORISTAS
Terroristas vêm usando a Internet para diversas finalidades. No lado operacional, eles estão usando
TICs para comunicação interna e captação de recursos, enquanto que no lado de relações públicas,
eles a usam para divulgar e promover suas ideologias.
Como os terroristas têm se tornado cada vez mais sofisticados no uso de mídia social, e uma vez que estas plataformas
on-line são capazes de atingir mais e mais pessoas em todo
o mundo, a ameaça de radicalização da juventude por terroristas veio ao foco de muitos decisores. No entanto, o combate
a mensagens extremistas é uma tarefa diferente do combate
a atividades terroristas operacionais. Questões relacionadas a
linha entre a liberdade de expressão e o combate a conteúdos
terroristas têm surgido, bem como os atuantes que devem ser
envolvidos para realizar esse esforço e antingir esse equilíbrio.

mensagem de esperança. No entanto, o funcionamento
prático das campanhas antiextremistas precisa ser muito
cuidadosamente equilibrado com o direito à liberdade de
expressão. Há uma linha delicada entre proteger a segurança e promover a censura on-line, e a localização desta linha
é aberta à diversas interpretações. Esta preocupação foi
destacada por David Kaye, Relator Especial da ONU sobre
Liberdade de Expressão, que argumentou que “o extremismo violento” poderia ser usado como a “desculpa perfeita” pelos governos para limitar a liberdade de expressão.
A fórmula ideal para a política de conteúdo, que garante o
nível máximo possível de liberdade de expressão, enquanto
reduz radicalização a um mínimo, só pode ser encontrada
através de um diálogo permanente entre as comunidades
de segurança e de direitos humanos.

A evolução ao longo dos últimos dois meses sinaliza a preocupação crescente em relação à radicalização on-line. Em
abril, ministros das Relações Exteriores da Rússia, Índia e
China destacaram, em declarações oficiais, a necessidade
de combater o aumento do conteúdo terrorista on-line. Uma
análise mais cuidadosa das operações da unidade antiterrorista britânica foi feita no mesmo mês, afirmando que o número de casos em que o conteúdo online extremista foi removido
aumentou de menos de 2.000 em 2012, a uma taxa de quase
300 por dia este ano. Este mês, o tema chegou ao Conselho
de Segurança da ONU, que realizou um debate aberto sobre
a luta contra as narrativas e ideologias do terrorismo, e o
tema foi ainda abordado pelos líderes do G7 no Japão.

Por mais que exista uma constante sinalização de comprometimento para com a promoção da liberdade de expressão no desenho de políticas de luta contra a radicalização, a radicalização e extremismo on-line precisam ser
explorados em maior profundidade. Conforme explicado
pelo Chefe de Pesquisa da UNESCO no Fórum da WSIS no
início deste mês, há muitas suposições na base de medidas antiextremistas que nunca foram validadas por investigação adequada. ADe acordo com ele, precisamos de
investigação científica interdisciplinar séria e provas para
entender se nossas suposições sobre a radicalização online são válidas, de modo que não criemos políticas que
fazem mais mal que bem.

Além de discussões em nível político, o combate ao terrorismo on-line também se tornou uma preocupação para o
setor privado, principalmente na indústria da Internet. Em 23
de maio, a Microsoft publicou políticas relacionadas ao conteúdo terrorista on-line, afirmando haver “uma responsabilidade... de não contribuir, mesmo que indiretamente, para
atos terríveis”. Embora as tensões entre autoridades do
Vale do Silício e dos Estados Unidos tenham aumentado em
diferentes áreas políticas (por exemplo, sobre temas como
criptografia, privacidade e impostos), empresas de Internet
parecem se envolver cada vez mais com o setor público na
luta contra narrativas terroristas on-line. Isso também foi
evidenciado pelo discurso proferido pelo Vice-Presidente
da Microsoft durante a reunião do Conselho de Segurança,
que salientou a necessidade de parcerias público-privadas,
argumentando que “se houvesse uma solução elegante, a indústria a teria adotado.”

Em suma, o compromisso dos líderes mundiais e chefes da
indústria é um passo importante contra a radicalização em
um momento onde os terroristas têm grande potencial para
influenciar e radicalizar os jovens on-line. Ao mesmo tempo,
a busca de soluções precisa envolver a atenção constante
para a proteção da liberdade de expressão e o compromisso
de pesquisadores para compreender a complexidade do
fenômeno. Isso também foi reconhecido pelo G7, que sublinhou “a necessidade de cooperação contínua com o setor
privado, a sociedade civil e comunidades para investigar,
desmobilizar e processar atividades terroristas ilegais online, respeitando os direitos humanos e as liberdades fundamentais”. Vamos ver se esta abordagem continuará a
se cristalizar durante a reunião do Comitê Antiterrorismo do
Conselho de Segurança da ONU em 2 de junho

O empenho evidente dos setores público e privado em
combaterem juntos a radicalização online, representa uma

Com o aumento da dependência da sociedade na Internet, alvos estratégicos estão
se tornando vulneráveis. O
futuro da luta pode ser muito
diferente. Um espaço virtual mais seguro e confiável
reduz o espaço para uso de
ciber-armas.

Esta ilustração faz parte de uma
série de cartões postais com
temática de segurança cibernética projetados pelo CreativeLab
da Diplo. Os postais ilustram os
principais desafios relacionados à
segurança cibernética, e destinamse a aumentar a consciência sobre
os problemas. Veja a galeria.
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FÓRUM WSIS 2016: TICs E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Embora TICs tenham se tornado ferramentas essenciais na promoção de crescimento e desenvolvimento sustentável, seu potencial neste contexto pode e deve ser maximizado. Esta foi a mensagem
subjacente do Fórum da WSIS deste ano
pequenas e médias empresas (PME) no mundo em desenvolvimento. Para que isso aconteça, um ambiente político favorável é necessário, e os governos têm responsabilidades
importantes para que isso se realize.

Entre 2003 e 2005, a WSIS explorou modalidades para
a diminuição da exclusão digital e para o uso de TICs como
facilitadores da implantação de metas de desenvolvimento
do milênio. A reunião resultou em um conjunto de princípios,
objetivos e Linhas de Ação direcionados à contribuição para
a construção de uma sociedade de informação inclusiva e
orientada para o desenvolvimento.

Outro tema transversal no topo da agenda foi a segurança
cibernética. As discussões giraram em torno dos riscos e
desafios relacionados à segurança, e modalidades possíveis para resolvê-los. Salientou-se que questões como
incidentes cibernéticos, spam, ameaças on-line para crianças, bem como a utilização de novas tecnologias para fins
criminosos poderiam ser combatidas mais eficazmente
através de diálogo e cooperação multissetorial. A confiança
entre os stakeholders foi percebida como o ponto de partida.
Educação sobre segurança cibernética para usuários finais
e empresas privadas, adoção e implantação de quadros jurídicos adequados sobre criminalidade e segurança cibernética, e uso de criptografia e outras ferramentas de proteção
estavam entre as medidas destacadas que podem contribuir
para melhorar a segurança cibernética.

Em maio de 2016, mais de 12 anos depois da primeira fase
da WSIS, questões semelhantes são apresentadas no programa do Fórum da WSIS para esse ano.
Com base na Agenda para o Desenvolvimento Sustentável
, adotada em setembro de 2015, e na Resolução WSIS+10
adotada em dezembro de 2015, as discussões do Fórum da
WSIS 2016 giraram em torno do papel de TICs no atingimento
dos ODSs. O Fórum aplicou a matriz WSIS-ODS, que mostra
ligações entre as Linhas de Ação da WSIS e os alvos dos ODS;
organizadores e participantes da sessão enfatizaram estas
ligações não só nos resumos de suas sessões, mas ao longo
de todas as discussões.

Muitas sessões do Fórum abordaram questões relacionadas
à proteção e promoção dos direitos humanos no espaço digital. Privacidade, liberdade de expressão, acesso à informação,
igualdade de gênero e direitos das pessoas com deficiência
foram enfatizados como bases importantes para um espaço
virtual aberto, confiável e inclusivo. A necessidade de alcançar
um equilíbrio entre garantir a segurança on-line e proteger os
direitos e liberdades fundamentais também foi sublinhado.

A mensagem global do Fórum foi de que, embora as TICs
tenham se tornado ferramentas essenciais na promoção de
crescimento e desenvolvimento sustentável, seu potencial
neste contexto pode e deve ser maximizado. Para isso, o
primeiro passo é garantir que usuários finais e negócios em
todo o mundo tenham acesso a estas tecnologias e estejam
equipados com o conhecimento e as habilidades necessárias para utilizá-los da melhor forma.

Mas o Fórum da WSIS foi não só sobre TICs e desenvolvimento sustentável. Tópicos relacionados com a arquitetura global
de GI também foram trazidos para a discussão. Salientou-se
que, como processos de GI continuam a evoluir, eles precisam
ser mais inclusivos, eficazes, transparentes, responsáveis e
sensíveis ao interesse público. Neste respeito, foi feita referência ao IGF e às iniciativas nacionais e regionais resultantes
do IGF, bem como o processo em andamento de transição
IANA e o reforço da responsabilidade da ICANN.

Temas principais
Como já falamos, o Fórum da WSIS deste ano mostrou
forte ênfase na conexão entre as Linhas de Ação da WSIS
e os ODSs. Várias sessões incluídas no programa do Fórum
exploraram esta conexão ao discutir questões como a diminuição da exclusão digital, o fortalecimento da economia
digital, e melhorias para a segurança cibernética com proteção da privacidade e outros direitos humanos. Ao mesmo
tempo, aspectos relacionados ao ecossistema mais amplo
de GI também foram discutidos em sessões dedicadas ao
Fórum de Governança da Internet, ICANN, e o processo
de cooperação avançada, entre outros.

A Geneva Internet Platform forneceu atualizações em tempo
real e um relatório final sobre o Fórum da WSIS.
Published on 10 May 2016

REPORT

Tal como aconteceu mais de dez anos atrás, também durante
a WSIS, a exclusão social foi o foco de muitas discussões no
Fórum. Destacou-se que a exclusão digital existe em várias
dimensões, não apenas entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento, ou áreas urbanas e rurais, mas também
entre diferentes grupos dentro da sociedade (instruídos vs.
sem instrução, pobres vs. ricos, jovens vs. idosos, mulheres
vs. homens, etc). Para que a internet atinja plenamente seu
potencia de desenvolvimento em um nível global, mais esforços precisam ser feitos para diminuir essa exclusão. Isso
pode ser feito de maneira eficiente através da colaboração
entre governos e outros partes interessadas. Outro ponto
destacado foi o fato de que, embora o emprego e o aperfeiçoamento de infraestruturas seja um elemento essencial,
medidas complementares também precisam ser tomadas
em outras áreas, como acessibilidade de preços, analfabetismo digital, e disponibilidade de conteúdo local.

from WSIS FORUM 2016
dw.giplatform.org/wsisforum2016
Report prepared by the Geneva Internet Platform with support from ICANN, the Internet Society, and DiploFoundation

REFLECTING ON WSIS FORUM 2016
This year’s WSIS Forum came at a significant time. It brought together
the ICT for development and Internet governance (IG) communities,
and offered the possibility to discuss the sustainable development
goals (SDGs) in the light of the WSIS Action Lines. As expected, the underlying themes were heavily linked to development, including bridging the digital divide and strengthening access, and areas related to
infrastructure and the digital economy.

O potencial de TICs para contribuir de forma significativa
para o crescimento econômico foi repetidamente enfatizado
durante as discussões. TICs em geral, e a Internet em particular, são agora usados pelas empresas como ferramentas para aumentar a produtividade, reduzir custos, e mais
facilmente se conectar com os clientes. Tais oportunidades
precisam ser igualmente disponíveis não só para grandes
empresas em países desenvolvidos, mas também para as

now anchor their work in tangible goals, and therefore contribute directly to the attainment of these goals.

Other digital policy themes discussed during the week-long event which we explore in detail in this final report - include cybersecurity,
human rights, and the global IG architecture. Three main achievements
of the forum stand out.

For example, this report of the Geneva Internet Platform (GIP) contributes to target 16.8, aimed at broadening and strengthening the participation of developing countries in the institutions of global governance.
It is a culmination of the work of over 30 rapporteurs - many of whom
are undergoing training to become curators for the GIP Digital Watch
observatory. The training represents the GIP’s efforts to to empower
stakeholders, especially in developing countries, to share the challenges, concerns, achievements, and developments which take place
in their regions.

Digital mapping of the SDG field

WSIS Forum as a sustainable innovation

First, the forum directly applied the WSIS-SDG matrix, which maps the
WSIS Action Lines to the SDGs and their targets. Sessions and discussions were organised to address the digital aspects of the SDGs.

Anchoring digital activities in the SDG framework

Third, the forum is an example of sustainable innovation in itself. Over
the last few years, it has gradually grown into a major ICT for development community event. This innovative evolution started from an initial
annual gathering of loosely connected events of the WSIS Action Lines
(e.g. health, education, governance).

Second, the forum helped participating organisations and countries to
anchor their activities and plans in the context of the SDGs. Namely,
in the preparation for the forum sessions, all participants were asked
to describe their activities and discussions in terms of the SDGs they
could have an impact on. This process meant that stakeholders could

Today, the forum provides a coherent event with high visibility and
impact. It is smartly designed through a combination of the high-level
track and a series of workshops, gathering participants from governments, business, civil society, the technical community, and academia.
Inclusion is further strengthened by remote participation in all sessions.

Winners of WSIS Prizes 2016. The prizes are in recognition of efforts to implement the WSIS outcomes.

Credit: ITU/I.Wood

This report has been prepared by the Geneva Internet Platform, with support from ICANN, the Internet Society, and DiploFoundation.
Session reports and updates from WSIS Forum 2016 are available on the GIP Digital Watch observatory at dw.giplatform.org/wsisforum2016.
Click on the icon in the digital version to access additional information.
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DECIFRANDO AS SIGLAS DA POLÍTICA DIGITAL
A linguagem da política digital e da governança da internet inclui diversos nomes de atuantes, processos ou termos usados
com frequência. A falta de familiaridade com siglas e abreviaturas pode inibir nosso conhecimento de conceitos e desenvolvimentos. Usando o Glossário de Abreviaturas de GI da Diplo (2ª edição), você pode decifrar estas abreviaturas e entender
o que está por trás delas. O glossário contém explicações de mais de 130 siglas e abreviaturas. Além do termo completo, a
maioria dos itens inclui uma breve explicação e um link para mais informações.
Abaixo encontram-se algumas das siglas usadas nesta edição:

CCTD – Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento do ECOSOC da Organização das Nações Unidas
• Um órgão do Conselho Econômico e Social (ECOSOC) que
serve de consultor para a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) para questões sobre ciência e tecnologia. Encarregada de revisar o processo do Fórum de Governança da
Internet (IGF) e iniciar discussões sobre Cooperação Aprimorada (Enhanced Cooperation) na governança da internet.

ECOSOC – Conselho Econômico e Social

• A plataforma da Organização das Nações Unidas (ONU) para
abordar questões econômicas e sociais.

EuroDIG – Diálogo Europeu sobre Governança da Internet

• Um fórum de discussão regional europeu sobre governança
da internet.

IANA – Autoridade para Atribuição de Números da Internet

• Originalmente coordenadora global da raiz do sistema de nome
de domínio (DNS), endereçamento de Protocolo da Internet (IP)
e outros recursos de IP, a IANA alocou endereços de IP para os
Registros Nacionais de Internet (RIRs) e implantou as mudanças
em seu arquivo de zona de raiz. A Corporação da Internet para
Atribuição de Nomes e Números (ICANN) foi encarregada pelo
Departamento de Comércio (DoC) dos EUA para realizar funções da IANA através de um contrato com a Administração Nacional de Informação e Telecomunicações (NTIA); este contrato
deve expirar no final de 2016.

INTERNET
GOVERNANCE
Version 2.0

ICANN – Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e
Números
• Corporação registrada no estado da Califórnia, EUA, que coordena serviços técnicos importantes da internet para o sistema de nome de domínio (DNS), domínios genéricos de primeiro nível (gTLDs) e domínios de primeiro nível de código
de país (ccTLDs), além de recursos de numeração da internet.
TIC

– Tecnologias da Informação e da Comunicação
• Sinônimo de tecnologia da informação (TI), descreve o uso de todas as comunicações de mídias e tecnologias de computadores. Suas estratégias e seu acesso são importantes para o desenvolvimento e a economia, e são documentados
mundialmente pela União Internacional de Telecomunicações (UIT).

IGF – Fórum de Governança da Internet

• Um fórum para diálogos multilaterais para discussão de questões de política pública relacionadas a elementos-chave
de governança da internet (GI), conforme estabelecido no parágrafo 72 da Agenda de Tunis da Cúpula Mundial sobre a
Sociedade da Informação (WSIS).

UIT – União Internacional de Telecomunicações

• Agência das Nações unidas (ONU) com base em Genebra, especializada em tecnologias da informação e da comunicação (TICs).

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

• Organização sediada em Paris, estabelecida em 1961 para oferecer um fórum no qual governos podem trabalhar juntos, compartilhando experiências e buscando soluções para problemas em comum.

ODSs – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

• Conjunto de metas acordadas por todos os membros da Organização das Nações Unidas (ONU), abrangendo uma ampla gama de questões de desenvolvimento.

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

• Agência especializada das Nações Unidas (ONU), com cinco programas principais: educação, ciências naturais, ciências
sociais e humanas, cultura, e comunicação e informações.

WSIS – Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação

• Realizada em duas fases. A primeira aconteceu em Genebra, organizada pelo governo da Suíça, entre 10 a 12 de dezembro; a segunda fase aconteceu em Tunis, organizada pelo governo da Tunísia, entre 16 e 18 de novembro de 2005.

Subscribe to GIP Digital Watch updates at www.giplatform.org/digitalwatch
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