
   
 

Atualização da Revisão da ATRT3 

Sessão 28 — Atualização da ATRT3 (Terceira Revisão de Responsabilidade e 
Transparência) 

Índice: 

Objetivo da sessão 1 
Histórico 1 
Acontecimentos recentes 2 
Pauta da sessão 3 
Posições atuais 3 
Documentos de referência importantes 3 
Mais informações 4 
Administração do documento 4 
__________________ 

 
Objetivo da sessão 

Durante esta sessão, os membros do GAC conhecerão as novidades recentes da equipe da ATRT3 
(Accountability and Transparency Review Team, Equipe de Revisão de Responsabilidade e 
Transparência) e conversarão com a Equipe de Trabalho do GAC para a ATRT3 para compartilhar 
informações sobre o GAC e o status do trabalho da equipe. 

 
Histórico 

O Estatuto da ICANN determina que a comunidade deve conduzir uma revisão periódica para 
avaliar como a ICANN está cumprindo o compromisso de manter e aprimorar mecanismos robustos 
para comentários públicos, responsabilidade e transparência. Isso garante que a corporação tome 
decisões que representem o interesse público e mantenha a responsabilidade diante da 
comunidade da Internet. 
 
O Estatuto da ICANN define as questões gerais que podem ser avaliadas pelas equipes de revisão de 
responsabilidade e transparência formadas. Algumas delas são: 
 

1. avaliar e aprimorar a governança da Diretoria da ICANN; 
2. avaliar a função e a eficácia da interação do GAC com a Diretoria e a comunidade mais 

ampla da ICANN e fazer recomendações de melhoria, a fim de garantir a análise eficiente 
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por parte da ICANN da contribuição do GAC sobre os aspectos de políticas públicas da 
coordenação técnica do DNS; 

3. avaliar e aprimorar os processos pelos quais a ICANN recebe comentários públicos; 
4. avaliar em que medida as decisões da ICANN são apoiadas e aceitas pela comunidade da 

Internet; 
5. avaliar o processo de desenvolvimento de políticas para promover deliberações 

aprimoradas entre comunidades e um desenvolvimento de políticas eficiente e oportuno; 
6. avaliar e aprimorar o processo de revisão independente. 

 

Em 20 de dezembro de 2018, a Organização ICANN anunciou a seleção de uma equipe de 
18 membros para realizar a terceira https://www.icann.org/resources/reviews/specific-
reviews/atrtRevisão de Responsabilidade e Transparência (ATRT3). O GAC indicou um membro da 
equipe: Liu Yue (China).   

A ATRT3 decidiu dedicar uma parte de seu trabalho à análise do GAC e estabeleceu uma "equipe de 
trabalho" dedicada a avaliar a função e a eficácia das interações do GAC com a Diretoria da ICANN e 
a comunidade em geral da ICANN, além de pesquisar como garantir que a ICANN considere com 
eficácia as opiniões do GAC sobre os aspectos de políticas públicas da coordenação tecnológica do 
DNS.  

Essa "Equipe de Trabalho do GAC para a ATRT3" desenvolveu uma série de perguntas para analisar 
a implementação das recomendações da ATRT2, com o objetivo de analisar a eficácia da relação 
entre o GAC e a Diretoria da ICANN a fim de desenvolver futuras recomendações.   

Os membros da Equipe de Trabalho do GAC se reuniram com o GAC em uma sessão plenária no 
ICANN65 em Marrakesh, onde a equipe compartilhou perguntas para feedback do GAC.  

  
Acontecimentos recentes 

Desde o ICANN65, a ATRT3 também desenvolveu dois documentos de pesquisa pedindo 
contribuições da comunidade e informações sobre os objetos da revisão.  Uma pesquisa pediu 
contribuições das estruturas da comunidade da ICANN (ou seja, as Organizações de Apoio e 
Comitês Consultivos) e uma segunda pesquisa buscou contribuições de membros individuais da 
comunidade. 

O GAC enviou respostas para uma Pesquisa de Estrutura de Comunidade específica para o GAC e os 
membros do GAC foram incentivados a participar da pesquisa individual. 

A liderança do GAC também coordenou uma resposta do GAC a várias perguntas por escrito que os 
membros da Equipe de Trabalho do GAC para a ATRT3 compartilharam com o GAC durante o 
encontro de Marrakesh. Os links para as cópias desses documentos de resposta podem ser 
encontrados na seção Documentos de referência importantes deste resumo. 
  

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
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Pauta da sessão  
(em 14 de outubro de 2019) 
 

O plano de trabalho original da ATRT3 tinha a intenção de entregar um relatório inicial do seu 
trabalho durante o ICANN66 em Montreal.  Esta sessão, agendada para a reunião do GAC em 
Montreal, terá os seguintes itens na pauta:  

● Observações iniciais 
● Visão geral do progresso da ATRT3 
● Outros assuntos 

 
Posições atuais 

A Equipe de Liderança do GAC tem apoiado a interação com a equipe de revisão da ATRT3 na 
esperança de que quanto mais informações forem compartilhadas, mais base a ATRT3 terá sobre o 
GAC e seu trabalho. Além da interação constante da Equipe de Liderança do GAC com a equipe de 
revisão, os membros e observadores do GAC foram convidados e ainda são incentivados a ajudar a 
equipe de revisão com qualquer solicitação específica por contexto, históricos ou informações 
sobre o trabalho do GAC. 

 
Documentos de referência importantes 

● Cópia das respostas do GAC para a Pesquisa de Estruturas da Comunidade da ATRT3 — 
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3  

● Cópia das respostas do GAC para as Perguntas da Equipe de Trabalho do GAC para a ATRT3 
— https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3 

● A página da Wiki da ATRT3 pode ser encontrada aqui — 
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3https://community.icann.org/display/atrt/
ATRT3 

● Página da web da Equipe de Trabalho do GAC para a ATRT3 — 
https://community.icann.org/display/atrt/GAC+WP 

● Os Termos de Referência e Plano de Trabalho da ATRT3 (aprovados em 12 de junho de 
2019) podem ser encontrados aqui — 
https://community.icann.org/display/atrt/Terms+of+Reference 

● Recomendações da ATRT2: Recomendação 6 sobre operações e interações do GAC — 
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?previ
ew=/108332215/108332230/GAC%20Operations%20%26%20Interactions.pdf 
  

https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3https:/gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3
https://community.icann.org/display/atrt/GAC+WP
https://community.icann.org/display/atrt/Terms+of+Reference
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?preview=/108332215/108332230/GAC%20Operations%20&%20Interactions.pdf
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?preview=/108332215/108332230/GAC%20Operations%20&%20Interactions.pdf
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Mais informações 

● A página de atividades da ATRT3 do GAC pode ser encontrada aqui — 
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3 

● Transcrição da sessão e materiais da apresentação de Liu Yue sobre a ATRT3 para o GAC no 
ICANN64 — Kobe — https://64.schedule.icann.org/meetings/961962 

● Transcrição da sessão e materiais da sessão da Equipe de Trabalho do GAC para a ATRT3 
com o GAC no ICANN65 — Marrakesh — https://65.schedule.icann.org/meetings/1058191 

 

Administração do documento 

Encontro ICANN66 — Montreal, Canadá 

Título Atualização da ATRT3 — nº 28 — Resumo 

Distribuição Membros do GAC e público (após o encontro) 

Data de distribuição Versão 1: 14 de outubro de 2019 
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