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  Realizou-se, em Genebra, entre os dias 11 e 13 de julho 

de 2018, a segunda reunião anual do Multi-stakeholder 

Advisory Group (MAG) do Fórum de Governança da Internet 

(IGF). Participou do evento o PS Rodrigo Valle da Fonseca, 

da Divisão da Sociedade da Informação (DI).  

2. No primeiro dia, foi discutido o funcionamento do Fórum 

e os representantes dos vários setores que compõem o MAG 

apresentaram as atividades realizadas desde a última reunião 

do Grupo. Foi igualmente debatida a metodologia para 

aprovação dos Grupos de Trabalho (GTs) a serem apresentados 

no evento anual do IGF, previsto para novembro vindouro, em 

Paris. 

3. Nos dois dias subsequentes foram analisadas as 

propostas de GTs para o IGF 2018. O Secretariado do MAG já 

havia preparado pré-seleção, com base nas avaliações feitas 

pelos membros do Grupo. Foi igualmente apresentada tabela 

com informações sobre os GTs (origem, setor, gênero, tema, 

entre outros) de maneira a elaborar lista capaz de 

representar a diversidade do MAG e garantir maior equidade 

e diversidade no IGF.  

4. Os 40 GTs mais bem avaliados foram automaticamente 

incluídos no IGF, enquanto outras propostas foram sendo 

avaliadas pelos membros do MAG. Ao final, chegou-se a lista 

preliminar com 71 GTs, distribuídos entre os seguintes temas: 

segurança cibernética; gênero e juventude; inclusão digital 

e acessibilidade; temas econômicos; tecnologias emergentes; 

evolução da governança na internet; mídia e conteúdo; e 

tópicos de tecnologia e operabilidade. 

5. Por fim, na referida reunião do MAG em Genebra o 

Embaixador Amandeep Singh Gill realizou apresentação sobre 

o recém criado High Level Panel on Digital Cooperation 

(HLPDC). O Embaixador Gill destacou que a criação do painel 

insere-se no contexto do mandato do atual Secretário-Geral 

da ONU, focado em prevenção e cooperação, atitudes que devem 

estar presentes também no mundo digital. Explicou que o 



mandato de um ano do HLPDC tem por objetivo apresentar 

recomendações para aprimorar a cooperação digital. Trata-se 

de painel multisetorial, com igualdade de gênero e 

predominância de jovens com menos de 35 anos. O trabalho do 

HLPDC estará focado, afirmou o Embaixador Gill, em 

identificar “formas e fluxos de cooperação, e áreas que 

carecem de reforço em termos de cooperação no âmbito 

digital”. Ressaltou, ademais, a importância dos aspectos 

éticos no mundo digital e no desenvolvimento técnico. Por 

fim, reconheceu a semelhança e complementariedade dos temas 

tratados no HLPDC com o MAG e manifestou desejo de trabalhar 

em conjunto com o MAG e com a comunidade do IGF. 

 

 


