Discussão sobre futuras reuniões do GAC
Sessão 7 - Futuras reuniões do GAC
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Histórico
A partir do ICANN67, no início de 2020, a pandemia global de COVID-19 fez com que a comunidade
da ICANN mudasse os encontros públicos para o formato “virtual” durante todo o ano calendário.
Esses encontros virtuais continuaram em 2021, e o ICANN71 marca o quinto encontro “virtual”
consecutivo para a ICANN e o GAC.
Durante o período de encontros virtuais, o GAC e a comunidade mais ampla da ICANN continuaram
mantendo discussões regulares sobre como melhorar o planejamento e a implementação de
encontros virtuais, mas sempre esperando que os encontros presenciais voltem a ser possíveis.
Enquanto a organização da ICANN pensava no futuro dos encontros públicos, no final de 2020, as
comunidades da ICANN tiveram a oportunidade de compartilhar suas opiniões sobre o
planejamento de futuras reuniões de forma coletiva durante uma sessão da comunidade no
ICANN69 e também em pesquisas e consultas. O GAC e seus membros participaram ativamente
dessas atividades e iniciativas.
Como resultado dessas colaborações e discussões, um documento com “orientações de
planejamento” foi desenvolvido pela organização da ICANN em colaboração com os presidentes das
diferentes Organizações de Apoio e Comitês Consultivos (“SOs-ACs”). O documento foi criado para
servir como um manual básico para a comunidade, com base no Grupo da Comunidade para o

Planejamento de Reuniões da ICANN, a fim de ajudar no planejamento de Encontros Públicos da
ICANN. A ideia é oferecer um conjunto de orientações mínimas, com o objetivo de esclarecer a
função do Grupo da Comunidade para o Planejamento de Reuniões da ICANN e promover a
consistência e a responsabilidade na tomada de decisões.

Acontecimentos relevantes recentes
A comunidade está se preparando para o ICANN71, e as atenções estão se voltando para a
possibilidade de uma transição de volta para os futuros encontros públicos presenciais ou, o que é
mais provável, encontros híbridos. Por isso, a organização da ICANN lançou (em 26 de maio) uma
pesquisa com a comunidade para investigar a possibilidade de realizar uma reunião pública em
Seattle, EUA, para o ICANN72, com participação presencial e virtual. A ideia é que a pesquisa ajude
a avaliar o interesse da comunidade em um encontro presencial e quais são as medidas de saúde e
segurança mais importantes para os possíveis participantes de um evento presencial.
A pesquisa foi enviada para aproximadamente 4 mil participantes de encontros anteriores que
aceitaram receber e-mails da organização da ICANN. A equipe de reuniões da ICANN também
planeja divulgar a pesquisa no site do evento ICANN71 em busca do maior índice de respostas
possível. Os resultados da pesquisa serão compartilhados com a comunidade durante o ICANN71
na sessão O futuro dos encontros públicos da ICANN depois da pandemia [71.schedule.icann.org],
que será realizada na quinta-feira, 17 de junho, às 14h30 UTC.
Os membros do GAC sugeriram o conceito de uma sessão plenária entre comunidades no ICANN71
para considerar várias questões relacionadas ao planejamento de futuros encontros, incluindo
formas de otimizar os encontros virtuais, um plano para voltar aos encontros presenciais e híbridos
e a identificação de estratégias para garantir a participação inclusiva e outras prioridades
necessárias para garantir a eficácia dos encontros no futuro. Vários desses temas serão explorados
durante a sessão entre comunidades programada para o ICANN71.

Ação proposta do GAC durante a sessão
Os membros do GAC discutirão ideias e conceitos para o planejamento de futuros encontros
públicos da ICANN, incluindo as reuniões do GAC. Essa sessão ajudará a esclarecer as visões do GAC
e preparar os participantes para discussões com toda a comunidade sobre o tema, agendadas para
quinta-feira, 17 de junho, durante o ICANN71.

Principais documentos de referência
Comentários do GAC sobre a pesquisa de estratégia para encontros públicos da ICANN https://gac.icann.org/activityinputs/public/GAC%20Input%20Regarding%20ICANN%20Public%20Meeting%20Strategy%20Survey
%20(30Nov2020)(Final).pdf?language_id=1
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Comentários do GAC sobre a consulta com a comunidade sobre os encontros públicos da ICANN:
Mudanças estratégicas recomendadas para futuros encontros https://gac.icann.org/reports/public/GAC%20Comments%20Regarding%20Community%20Consulta
tion%20On%20ICANN%20Public%20Meetings%20(18DEC2020)(Final).pdf?language_id=1

Mais informações
Orientações da ICANN para o planejamento de encontros públicos (abril de 2021) https://meetings.icann.org/sites/default/files/planning_guidelines_for_icann_public_meetings__proposed_clean_final_version_-_20_april_2021.pdf
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