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Objetivo da sessão 

Durante esta sessão, os membros do Grupo de Interação do GAC com a Diretoria terão a 
oportunidade de conversar sobre a abordagem da Diretoria às recomendações consensuais 
fornecidas pelo GAC no Comunicado de Kobe, além de saber quais são as expectativas para as 
recomendações consensuais do GAC no Comunicado de Marrakesh. 

 

Histórico 
 
O trabalho para melhorar o processamento e o acompanhamento das recomendações do GAC é um 
dos focos da Diretoria e do GAC há algum tempo.   
 
Criado em 2011 para lidar com as recomendações da equipe da primeira ATRT (Revisão de 
Responsabilidade e Transparência), o BGRI (Grupo de Trabalho do GAC e da Diretoria para a 
Implementação de Revisões) original demonstrou ser um veículo importante para o diálogo 
contínuo entre os membros da Diretoria e do GAC. O trabalho colaborativo do BGRI aprimorou o 
recebimento, a consideração, o processamento e o acompanhamento das recomendações do GAC 
pela Diretoria da ICANN.  
 
Algumas questões em discussão no BGRI nos últimos anos foram a definição de recomendações do 
GAC, melhorias no processo de consideração de recomendações do GAC, discussão de questões 
relacionadas à implementação das recomendações do GAC, fontes de apoio à secretaria do GAC, 
emendas aos princiípios operacionais do GAC e outras trocas de informações entre as duas 
entidades. Mais recentemente, a liderança do GAC e os membros da Diretoria utilizaram o BGRI 
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como fórum de discussões operacionais e verificações de aspectos estratégicos da relação de 
trabalho entre eles. 
 
No encontro ICANN63 em Barcelona, o GAC e os membros da Diretoria da ICANN concordaram em 
mudar o nome do BGRI para Grupo de Interação do GAC com a Diretoria (BGIG), demonstrando o 
compromisso com a continuidade das interações e do trabalho cooperativo entre a Diretoria e o 
GAC. 
 
O novo nome “BGIG” reflete o compromisso renovado com o trabalho colaborativo dos membros 
do GAC e da Diretoria. A ideia é que o BGIG continue explorando iniciativas e oportunidades que 
possam melhorar as operações do GAC e facilitar a interação significativa com a Diretoria da ICANN.  

 

Pauta 
 
Para o ICANN65, a pauta preliminar da reunião do BGIG provavelmente incluirá: 

 
● Apresentações 
● Visão geral da resposta da Diretoria às recomendações de Kobe 
● Cronograma para responder ao Comunicado de Marrakesh 
● Atualização de status sobre recomendações anteriores do GAC  
● Outros assuntos 

 

Mais informações/detalhes históricos: 

O BGRI-WG (Grupo de Trabalho do GAC e da Diretoria para a Implementação de Recomendações) 
(https://www.icann.org/resources/pages/board-gac-2011-2012-02-28-en) foi originalmente criado 
para implementar as recomendações relacionadas ao GAC da equipe da Primeira Revisão de 
Responsabilidade e Transparência da ICANN (ATRT1), 
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt.  
 
Depois disso, o mandato do BGRI foi ampliado para implementar as recomendações relacionadas 
ao GAC da equipe da ATRT2 (Segunda Revisão de Responsabilidade e Transparência), 
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt;  
  
Veja também a Wiki da Implementação das Recomendações da - 
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program - consulte a 
recomendação 6 sobre as recomendações do GAC 
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Registros (transcrições e gravações) da reunião do BGRI no ICANN63, em que o nome do grupo de 
trabalho foi alterado - https://63.schedule.icann.org/meetings/901607 
  
 
Outros links úteis: 
 
Recomendações finais da primeira ATRT – 31 de dezembro de 2010: 
http://www.icann.org/en/reviews/affirmation/atrt-final-recommendations-31dec10-en.pdf 
  
Relatório Final do JWG (Grupo de Trabalho Conjunto) da Diretoria/GAC – 19 de junho 2011: 
http://www.icann.org/en/committees/board-gac-2009/board-gac-jwg-final-report-19jun11-en.pdf 
  
Página inicial da ATRT da ICANN: https://www.icann.org/resources/accountability 
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