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Objetivo da sessão 

Durante esta sessão, os membros do GAC conhecerão as novidades recentes da equipe da terceira 
revisão de responsabilidade e transparência e conversarão com o Grupo de Trabalho do GAC para a 
ATRT3 para compartilhar informações sobre o GAC. 

 
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. 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 
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; 
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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 da ICANN anunciou a seleção de uma equipe de 18 
membros para conduzir a terceira revisão de responsabilidade e transparência (ATRT3). O GAC 
indicou um membro da equipe - Liu Yue (China). A equipe já realizou várias reuniões este ano. 

 
Acontecimentos recentes 

Depois da sessão informativa de visão geral sobre o trabalho da equipe da terceira revisão de 
responsabilidade e transparência da ICANN (ATRT3) que Liu Yue, indicado do GAC para fazer parte 
da ATRT3, apresentou no encontro ICANN64 em Kobe, no Japão, o trabalho formal de revisão da 
ATRT3 da ICANN começou no início de abril.  

A ATRT3 decidiu dedicar uma parte de seu trabalho à análise do GAC e estabeleceu um subgrupo 
dedicado a avaliar a função e a eficácia das interações do GAC com a Diretoria e a comunidade mais 
ampla 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.  

O Grupo 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.  A liderança do 
GAC se ofereceu para responder perguntas específicas, além de dar aos participantes do GAC a 
oportunidade de entrar em um grupo informal que estaria disponível para responder perguntas 
específicas do ATRT3 ou explicar perspectivas históricas úteis que possam ajudar no trabalho da 
equipe de revisão. 
 
Pauta da sessão 

● Observações iniciais 

● Visão geral do progresso da ATRT3 

● Perguntas da ATRT3 para o GAC 

1. Onde e como você acha que é possível melhorar a responsabilidade e/ou a 
transparência do GAC? 

2. Em relação à implementação das recomendações da ATRT2: Recomendação 6 sobre 
operações e interações do GAC. Que ponto você acha que precisa de mais trabalho?  

3. Princípios Operacionais do GAC: Você acha que algum ponto dos Princípios 
Operacionais do GAC pode ser melhorado em relação à responsabilidade e à 
transparência? 

4. O GAC está satisfeito com suas interações com a Diretoria? E com outras 
comunidades? Que tipos de melhoria o GAC gostaria de implementar? 

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
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● Outros assuntos 

 
Posições atuais 

A equipe de liderança do GAC apoia a interação com a equipe da revisão ATRT3.  Quanto mais 
informações forem compartilhadas, mais base a ATRT3 terá sobre o GAC e seu trabalho. Além da 
interação ativa da equipe de liderança do GAC com a equipe de revisão, os membros e 
observadores do GAC foram convidados para participar de um grupo de recursos que poderia 
ajudar a atender os pedidos específicos de contexto, histórico ou informações da equipe de revisão. 

 
Principais documentos de referência 

● Página Wiki da ATRT3: - https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3 

● 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 

 
Mais informações 

● 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 
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