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BRAD WHITE:

Bom dia e bem-vindos a nossa reunião trimestral, sou Brad White,
gerente de comunicações para a América do Norte, quanto a agenda
dessa chamada eu gostaria de falar algumas coisas. Para facilitar a
participação em todas as regiões globais da ICANN nós fazemos
teleconferências em horários diferentes.
Nesse horário nós fizemos para aumentar a participação da África e do
Oriente Médio e depois nós vamos ver uma atualização sobre as
atividades nessas regiões e também vale a pena destacar que há algo
diferente. Antes nós deixávamos espaço para perguntar no final da
teleconferência, mas a partir de hoje isso pode ser feito por escrito,
então se vocês tiverem uma pergunta durante a apresentação e estiver
online você pode então digitar suas perguntas nessa caixa. Se você
estiver no telefone aperte #3 e você vai ficar na fila.
Essa teleconferência é em inglês, mas está sendo traduzida
simultaneamente em 6 outros idiomas, espanhol, inglês, francês, russo,
árabe e português. Então se você estiver em uma dessas linhas #3 e
você pode fazer essa pergunta do seu idioma que será traduzido.
As nossas apresentações vocês vão ver que os palestrantes são de todo
o mundo, então nós vamos começar hoje com atualização do presidente
CEO da ICANN Goran Marby que está em Los Angeles e depois vamos a
Áustria com uma atualização da diretoria com o Cherine Chalaby e
depois teremos Marika Konings que está em Costa Rica e que é diretora
sênior do departamento de desenvolvimento de políticas e suporte para
as organizações de apoio aos nomes genéricos ou gNSO. Adiel ele está
no Canadá, em Montreal e depois vamos passar para o Reino Unido,
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Sally, ela é consultora sênior para o presidente e vice-presidente do
relacionamento global de stakeholders, depois dela teremos um
relatório do que está acontecendo no oriente médio e na áfrica. O David
Olive vai falar disso, ele é o vice-presidente sênior para o
desenvolvimento de política se gerente geral do escritório da ICANN em
Istambul e finalmente o Xavier Calvez que está aqui em Los Angeles que
é o diretor financeiro. Então eu gostaria de mencionar sobre a questão
das perguntas. Então se vocês têm perguntas que tem a ver
diretamente com a apresentação você pode digitar isso na caixa ou você
pode esperar até o final da teleconferência e se você tiver outras
perguntas pode nos enviar por e-mail através desse e-mail:
engagement@icann.org.
Essa sessão está sendo gravada e os links para os materiais serão
postados no website da ICANN, também no link do Adobe Connect e
finalmente gostaria de lembrá-los de colocar o seu computador e
telefone no mudo. Bem, agora vou passar para o nosso CEO e
presidente Goran Marby.

GORAN MARBY:

Nós estamos fazendo mudanças organizacionais para apoiar melhor os
trabalhos e de forma mais aberta e transparente. A minha prioridade na
pós-transição continua ser garantir a operação de acordo com os novos
estatutos e a edição revisada e concretizar as prioridades estabelecidas
pela comunidade. Eu vou falar de algumas dessas hoje. Nós começamos
o planejamento do orçamento pro ano fiscal de 2018 que vai de julho
desse ano até julho de 2018 e a cada ano nós publicamos então o
orçamento com os números até o nível de projeto para suas
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considerações e contribuições e também fizemos uma pesquisa de
satisfação dos clientes das funções da IANA que foram publicadas e que
demonstraram que houve 94% de taxa de satisfação geral.
Há algumas semanas a equipe executiva se encontrou antes da oficina
da diretoria em Los Angeles e discutiram vários tópicos e Cherine vai
falar mais sobre isso. Eu também escrevi um relatório sobre várias
atualizações da organização e isso está no nosso site, vocês podem ler
isso através do site. Um dos tópicos discutidos foram algumas
prestações de conta sobre algumas questões de melhorias na
organização quanto a prestação de contas e transparência. Nós
sabemos que há algumas questões ambíguas e que vai aumentar a
nossa carga de trabalho. Então nós criamos esse fluxograma de manuais
baseados nos materiais existentes e as experiências históricas desse
processo cujo objetivo é esclarecer o processo para que todos
entendam.
Esses fluxogramas também ajudam a esclarecer os papéis e
responsabilidades dentro da organização da ICANN na comunidade e na
diretoria. Isso vai nos ajudar a rastrear melhor os resultados de fato.
Esses fluxogramas anuais também ajudam a identificar e como abordar
situações em que as recomendações ou políticas por alguma razão não
foram implementadas pela ICANN. Por exemplo, quando não há
consenso da comunidade.
Então esse exercício de mapeamento também vai identificar áreas de
base comum onde não há nenhum caminho definido adiante, se todos
os mecanismos estabelecidos atualmente para abordar essas questões
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foram esgotados e eu gostaria de compartilhar esses materiais com
vocês em breve.
Quanto a ICANN 58 que nós teremos uma sessão de perguntas e
respostas aberta onde você pode perguntar diretamente a equipe
executiva qualquer questão relacionada a organização da ICANN. Além
dos fóruns públicos.
Na equipe executiva da ICANN Jamie Hedlund está agora liderando a
função de proteção do consumidor e conformidade. De acordo com a
nossa missão e compromissos e eu também gostaria de falar que o
comitê de indicação, que é um comitê independente, que cuja tarefa é
selecionar posições de liderança dentro da comunidade da ICANN, está
buscando então indicações para vários casos dentro da comunidade da
ICANN.
É importante que essa representação seja diversa e seja sustentável e
finalmente eu gostaria de falar um pouco sobre a minha viagem incrível
para a África em janeiro, onde tive o prazer de visitar a Addis Adaba na
Etiópia e a União Africana e nosso escritório em Nairóbi. Nós instalamos
uma excelente oficina de capacitação em parceria com a autoridade de
comunicação e o governo do Quênia para toda comunidade do GAC da
África. É muito importante aumentar a participação na comunidade e
ter um impacto positivo na África. Eu fiquei muito contente com o nível
da presença e da participação e eu acho que isso pode levar adiante.
Bom, espero vê-los em Copenhague para a ICANN 58.

BRAD WHITE:

Então vou passar para Cherine Chalaby para falar sobre a diretoria.
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CHERINE CHALABY:

Vocês estão me ouvindo bem? Muito obrigada. Olá a todos. É um prazer
estar aqui hoje em nome da diretoria para compartilhar com vocês o
trabalho que vivemos ultimamente. Eu decidi falar de 2 tópicos
relacionados diretamente a 2 objetivos. O primeiro é o objetivo de
aumentar o nosso relacionamento com a comunidade e em segundo
lugar ser mais transparente no nosso trabalho. Então eu vou começar
com o relacionamento com a comunidade.
A diretoria e alguns membros da diretoria participaram em 3 eventos na
últimas 4 semanas. O primeiro foi uma prefeitura virtual organizada
pelo DNA que é a associação de nomes de domínio que foi moderada
por Jon Nevett que é diretoria do DNA, membro do DNA e os membros
então expressaram suas perspectivas sobre 4 tópicos escolhidos pelo
DNA e que foram a rodada de novos gTLDs, o índice de saúde do
mercado de gTLDs, as interações entre diretoria e governança global e o
GAC pós-transição.
Nesse terceiro tópico que seria a interação da diretoria com a
governança global e o GAC pós-transição e qual a forma mais eficiente
de nos relacionarmos com a diretoria e houve uma grande tração entre
a comunidade e a diretoria da ICANN. O segundo evento foi um
webinário coordenado por Niels Ten Oever que é o relator do grupo
intercomunitário sobre direitos humanos e também pelo Patrick
Penninckx que é do conselho europeu. O objetivo do webinário foi criar
um relacionamento de diretoria da ICANN e a comunidade e foram
levadas em conta então as recomendações do conselho europeu.
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Então queríamos discutir da perspectiva de direitos humanos as
solicitações da comunidade para registro. O terceiro evento foi em Los
Angeles em que houve um workshop entre a diretoria e 2 copresidentes do RSSAC, Tipti Sinha e Brad Verd. Eles fizeram um
excelente relatório sobre os últimos avanços quanto a segurança e
estabilidade do sistema do servidor raiz e houve uma sessão de
perguntas e respostas bastante interessante.
Então como podemos garantir a segurança e estabilidade com essa
expansão da zona raiz e essa reunião acabou continuando durante o
almoço e esses 3 exemplos eu queria falar para vocês e são bons
exemplos de como a diretoria que se relacionar com maior freqüência
com a comunidade.
Bom, gostaria de dar um relato sobre o workshop da diretoria em Los
Angeles de 1 a 3 de fevereiro. O que nós fazemos nessas oficinas? Então
para recapitular para vocês lembrarem, a diretoria faz 6 workshops por
ano, 3 são realizados durante as reuniões da ICANN, em março, junho e
outubro. Então nós teremos um workshop da diretoria em Copenhague
e outras 3 são realizadas entre as reuniões da ICANN, em geral em
fevereiro, maio e setembro e cada um desses workshops dura 3 dias.
Então o que nós fizemos nesses 3 dias em Los Angeles? No primeiro dia
que é reservado para reuniões do comitê da diretoria e quando é
possível também, se houver tempo, então nós reunimos os grupos de
trabalho, por exemplo, em Los Angeles o grupo de trabalho da diretoria
trabalhou em relação a aumentar a confiança da comunidade na
diretoria e nos dias 2 e 3 nós temos então reservados para discussão e
nós começamos a cada dia ao redor das 9 da manhã e terminamos as 15
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pras 7 da noite. O que dá umas 10 horas por dia. Em Los Angeles nós
organizamos esses 2 dias em 5 blocos de trabalho e cada bloco
representa responsabilidades chave como diretoria.
Então eu vou descrever os 5 blocos e quais são os objetivos e quais
foram os principais tópicos discutidos. No primeiro bloco então é uma
visão geral das iniciativas intercomunitárias e de governança de políticas
que são lideradas pela Becky Burr e o objetivo é informar a diretoria
quanto a prioridade o timing dessas políticas para que a diretoria possa
entender bem essas políticas quando elas são enviadas para a diretoria
e um exemplo sobre a via de trabalho 2 de prestação de contas e o
WHOIS detalhada. Isso foi o bloco 1.
No bloco 2 é a supervisão da ICANN Org que, como vocês sabem, ela
tem responsabilidade, a diretoria tem responsabilidade sobre isso e foi
liderado por Ron da Silva e o objetivo é que a ICANN como organização
entregue excelência operacional e serviços a comunidade. Então os
tópicos discutidos é revisão dos CPIs e aprofundar as principais
alternativas.
O terceiro bloco foi chamado de pensamento estratégico inovador. O
objetivo aqui foi monitorar em base regular o plano estratégico e
também monitorar as forças técnicas políticas e de mercados e
tendências e ver qual é o terceiro passo na ICANN. O exemplo do tópico
seria problemas de espaço de nome de domínio e como isso afeta a
ICANN. O outro tópico seria estratégia, dentro desse bloco seria então a
estratégia dos escritórios internacionais da ICANN.
Então isso é feito nessa sessão. O quarto bloco é chamado de
responsabilidade de governança fiduciária que é liderado por Maarten
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Botterman, o nosso objetivo aqui é exercer as responsabilidades legais e
financeiras da diretoria. Exemplo específico seria a revisão dos painéis
de revisão independente de alta prioridade de causas digitais, incluindo
o orçamento da IANA. A sua revisão e aprovação.
O quinto bloco, próximo bloco, seriam relações exteriores e
relacionamento com a comunidade liderados por Lito Ibarra. O objetivo
aqui é dar apoio a vários grupos, um seria o de relacionamento dos
stakeholders global e o segundo seria o grupo de governos e IGOs, das
organizações não governamentais e um exemplo dos tópicos discutidos
em Los Angeles foi o nível de participação da ICANN e apoio nos IGFs
nacionais e globais, ou fóruns de governança da internet e esses são
muito importantes para a ICANN e vocês vão ouvir mais sobre isso nessa
teleconferência sobre a nossa participação recente no IGF em
Guadalajara.
A responsabilidade de cada líder do bloco é identificar os tópicos a
serem discutidos em seus blocos e depois apresentar esses tópicos
nesse workshop da diretoria resumindo as ações que resultaram das
discussões da diretoria sobre cada tópico e muitos dos membros da
diretoria são responsáveis por isso e devem engajar os outros membros
da diretoria.
Eu acho importante que todos estejam envolvidos para podermos
compartilhar a carga de trabalho e a nossa experiência, além desses
grupos de trabalho a diretoria interage com o CEO durante o workshop
de 2 maneiras diferentes.
Primeiro uma sessão de uma hora de diálogo entre o CEO e a diretoria e
nessa sessão a diretoria se reúne com Goran sem nenhuma pessoa da
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equipe da ICANN, tem um formato livre em que Goran compartilha
abertamente suas opiniões com a diretoria, um diálogo que é muito
positivo para conseguir confiança e a compreensão entre a diretoria e o
CEO.
A segunda maneira de interagir com o CEO é com uma sessão de 45
minutos em que a equipe executiva CEO respondem perguntas do
membro da diretoria com um relatório formal que o CEO envia a
diretoria uns 3 dias prévios ao workshop e isso inclui um resumo de
atividades e questões diferentes de cada departamento e então todos
os membros da diretoria lêem o relatório antes do workshop para
estarem preparados e entrar diretamente na sessão de perguntas e
respostas sem perder tempo. Eu recomendo realmente que vocês leiam
esse relatório, é muito interessante.
Então é isso que nós fazemos nesses workshops e vamos também fazer
isso em Copenhague, na sexta-feira, antes de começar o evento e
vamos continuar sábado e domingo com discussões na diretoria e então
eu concluo aqui essas informações e novidades sobre a diretoria. Brad
você tem a palavra de novo.

BRAD WHITE:

Muito obrigado Cherine, sua apresentação dos workshops. Vamos agora
para a Marika que vai apresentar o trabalho do Adiel e vai explicar o que
está acontecendo com a comunidade de números.

MARIKA KONINGS:

Muito obrigada Brad, como sabem o trabalho de elaboração de políticas
específica é feita por 3 organizações de apoio influenciada por 4 comitês
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consultivos e isso é em consonância com o nosso processo de baixo pra
cima, etc. Aberto e transparente. Outras organizações técnicas de
políticas de internet também estão envolvidas em elaboração e
políticas, grupos com o IETF e os RIRs. Quanto a todas essas atividades
de elaboração de políticas hoje temos uma atualizaão de políticas que
vai falar sobre o trabalho de vários grupos da ICANN, como a GNSO, a
cNSO a NRO e a ASO. Vou falar sobre o sistema GNSO e ccNSO e depois
Adiel Akplogan vai falar sobre a NRO e a ASO.
Aqui vemos os destaques da GNSO que incluem para esse trimestre a
aprovação da estrutura final para os grupos de trabalho da comunidade
inter-setorial futura que foram elaborados pelo grupo de trabalho
juntamente com a GNSO e a ccNSO. Depois também temos a adoção do
grupo de consulta GAC, GNSO com uma série de recomendações para
facilitar o engajamento precoce do GAC na elaboração de normativas,
também temos o plano de implementação do grupo de trabalho de
saúde da GNSO adotado e envaido a diretoria da ICANN para
consideração e a GNSO também adotou e enviou a diretoria sua revisão
do communique do GAC de Hyderabad e também a GNSO aceitou o
relatório final da equipe de redação dos estatutos da GNSO. Esse grupo
teve o trabalho de verificar todos os direitos adicionais de novos e
também responsabilidades que a GNSO tem revisado nos estatutos.
Também teve que elaborar estruturas novas e modificadas necessárias
para implementar esses novos direitos e responsabilidades. Agora a
GNSO está trabalhando para transformar essas recomendações em
mudanças propostas nos estatutos da ICANN e também nos
procedimentos operacionais. Também confirmou a GNSO sua
participação como organização constitutiva no grupo de trabalho
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intercomunitário sobre governança da internet e essa parte está
baseada em uma revisão importante do estatuto. A expectativa é que
isso vá ser apresentado na hora de começarmos a reunião ICANN 58.
O conselho da GNSO também adotou o estatuto do grupo de trabalho
intercomunitário sobre regras dos servidores de novos gTLDs, nossos 5
membros e na ICANN 57 James Bladel foi confirmado como presidente
da GNSO por mais 1 ano e Donna Austin e Heather Forrest foram
reeleitos como vice-presidentes do conselho da GNSO.
A GNSO atualmente tem 9 processos em andamento que vão continuar
no próximo trimestre e há várias etapas também nesse ciclo de vida de
elaboração de normativas. Os assuntos que estão sendo tratados são
procedimentos ulteriores de novos gTLDs, a revisão dos mecanismos de
proteção de direitos e de todos os domínios de topo genéricos, também
serviço de diretórios de registro da próxima geração porque vai
substituir o WHOIS e também os mecanismos de direitos corretivos para
proteger nomes de OIGs e INGs.
Também temos a ccNSO que está trabalhando ainda na transição da
IANA e propostas da IANA e no último trimestre surgiu então a adoção
de novas diretrizes sobre a seleção e nomeação de membros de
diferentes equipes. O grupo de trabalho de elaboração dessas diretrizes
agora está trabalhando sobre diferentes aspectos sobre os mecanismos
da comunidade empodeirada.
Vou falar agora sobre uma política relacionada ao trabalho. Esse grupo
de trabalho está trabalhando sobre o painel de transição estendida de
cadeias de caracteres. A ata foi apresentada a comunidade durante a
reunião em Hyhderabad e esse grupo ainda continua trabalhando sobre

Page 11 of 29

PT

FY17 Q2 QSC

o relatório e nas atualizações finais que agora estão sendo consideradas
pelo conselho da GNSO.
A ccNO lançou um esforço de políticas combinadas sobre a retirada de
ccTLDs, é um processo chave. Também está sendo feito trabalho sobre a
elaboração de recomendações d e políticas para o mecanismo de
revisão que tem a ver com a delegação, revogação, transferência e
cancelamento de ccTLDs. Esses mecanismos foi excluído explicitamente
das propostas de prestação de contas e supervisão, portanto a
elaboração ode políticas é de alta prioridade. A comunidade foi
convidada também para definir o escopo dos processo que devem ser
resolvidos e isso também incluir a redação de estatutos do grupo de
trabalho. Esse relatório deverá estar disponível e apresentado na
reunião em Copenhague ICANN 58.
Agora eu quero apresentar Adiel Akplogan que é presidente de
engajamento técnico que vai informar em nome da ASO e a NRO, essas
comunidades.

ADIEL AKPLOGAN:

Muito obrigado Marika. Como todos sabem é uma parte importante do
trabalho sobre normativas dos membros da ASO. Acontece em nível
regional nos RIRs e suas comunidades. Então nessa informação que vou
fornecer agora vou apresentar uma visão geral sobre o que aconteceu
na última reunião informativa.
Quanto a estrutura a SO/AC selecionou recentemente Filiz Tilmaz o
novo presidente da região também Luis Li da região e Ricardo Patara de
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LACNIC que vão continuar como vice-presidentes. Parabéns para o novo
presidente e vice-presidentes.
Desde 1º de janeiro o conselho executivo da NRO foi revisando seus
funcionários com John, CEO que agora é presidente enquanto Paul
Wilson, o diretor geral da APNIC é agora secretário e Alan que agora é
tesoureiro e realmente esperamos com muito prazer continuar
trabalhando com eles.
Quanto as atividades a ASO está planejando essa reunião anual durante
a ICANN 58 em Copenhague e vamos fornecer mais detalhes sobre a
programação online. Os encorajamos a revisar o site da ICANN 58.
Quando preparávamos essa apresentação a NRO estava revisando as
propostas que havia recebido para fazer uma revisão independente da
ASO. Essa revisão já concluiu e a ITEMS international foi selecionada
para fazer a revisão. O comitê de revisão de serviço de números tem
agora 2 novos membros. [inaudível] e Bradjet Jain. São os novos
membros de 2017.
Esse comitê é um dos elementos chave da proposta da comunidade de
números para as funções da IANA na sua transição da supervisão e é
responsável pelo monitoramento boa execução dos acordos de nível de
serviços entre a ICANN e as RIRs.
A NRO, a ASO continuam a participar do grupo da via de trabalho 2
sobre prestação de contas do CCWG com, Jorge Villa, Michael, entre
outros. Vamos ter uma série de reuniões sobre elaboração de políticas.
A APNIC 43, por exemplo, é em Ho Chi Minh é de 20 de fevereiro a 2 de
março. Também temos a ARIN 39 em Nova Orleans nos Estados Unidos
de 2 a 5 de abril. Depois o RIPE 74 em Budapeste, Hungria. A LACNIC 28
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em Foz do Iguaçu no Brasil e a AFRINIC 26 em Nairóbi no Quênia, 29 de
maio até 2 de junho de 2017.
Como a maior parte do trabalho de elaboração de normas relacionado a
gestão de recursos de números acontece em nível regional os membros
interessados da comunidade podem participar dessas reuniões que
estão abertas para todos. Vocês podem se informar mais sobre todas
essas atualizações no site da NRO e agradeço a sua atenção e passo o
microfone para o Brad caso haja perguntas.

BRAD WHITE:

Muito obrigado Adiel, acho que não há perguntas, nem para Marika.
Então vamos para o Reino Unido. Temos a Sally Costerton quem vai
apresentar as últimas novidades.

SALLY COSTERTON:

Muito obrigado. Vocês podem ouvir?
Bom dia para todos. Como Goran mencionou antes a ICANN se focou na
melhoria de processos e procedimentos. Então estamos melhor
equipados para trabalhar e vou apresentar informações sobre muitos
dos serviços fornecidos pela ICANN para a comunidade. Desde a
transição das funções da IANA a comunidade multisetorial e seus
serviços têm sido fornecidos por uma comunidade chamada PTI, os
indicadores técnicos. Quero comunicar que os resultados de uma
pesquisa de satisfação de clientes da IANA mostram uma satisfação
geral de 94% que é bem parecida com a dos últimos anos. O grupo
agora é responsável pelo monitoramento do desempenho da PTI e esse
grupo é o comitê permanente de clientes e durante o semestre prévio o
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comitê determinou que a PTI cumpria com os acordos em nível de
serviços da IANA. Serviços básicos fornecidos pelo PTI são solicitações
de nomes de números e parâmetros de controle. Então a PTI processou
501 solicitações de domínios, 994 solicitações relacionadas a registros
dos parâmetros protocolo, 404 perguntas gerais, consultas gerais. Não
houve solicitações sobre números e só uma que teve a ver com a
cerimônia de assinatura de chave em Calcutta, Virginia. As cerimônias
de assinatura de chave sempre são publicas e são procedimentos muito
controlados que envolvem assinatura das informações públicas das
chaves da zona raiz do DNS e já chegou agora a hora de implementar ou
atualizar as chaves de assinatura das chaves de raiz que marca a
primeira vez em que a KSK mudou desde seu início em 2010. Essa
iniciativa de mudar as chaves é muito importante para manter o DNS
seguro e determina um bom protocolo de segurança e agora nós
estamos focados em aumentar a conscientização entre as partes
interessadas do público em geral e ao mesmo tempo vamos tentar
garantir a não disfunção dos serviços.
Temos um piloto, uma iniciativa de dados abertos que começou em
Hyderabad que inclui aspectos como arquivo de zona gTLDs, o serviço
de dados de monitoramento de e-mail para registros e registradores e
nossa intenção em sermos transparentes. Também estamos vendo a
maneira de medir a saúde dos identificadores únicos da internet e o
período de comentários públicos concluiu em janeiro.
A ICANN ainda está trabalhando com órgãos de segurança do mundo
inteiro e quero informar que em outubro DNS e a ICANN trabalhou
estritamente com a Europa para fornecer expertise sobre a infraestrutura DNS e sobre políticas de processos, as relações com forças de
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segurança são chaves para esclarecer o escopo e a incumbência da
ICANN enquanto trabalhamos juntos para proteger a estabilidade,
segurança e resiliência da ICANN.
Também temos começado a coletar dados para uma avaliação de
prontidão do Ipv6. Também quanto a tecnologia temos algumas
introduções bem interessantes nessa estrutura de TI para dar um
melhor apoio a comunidade de organização e em novembro
implementamos nosso primeiro sistema de planejamento de recursos
para empresas para dinamizar o backoffice e vai ajudar-nos para
simplificar e padronizar nossas operações globais.
Para nossas partes contratadas seguimos trabalhando muito no portal
de emissões de domínios global e esse portal vai ser utilizado
inicialmente para gerir serviços de registro e no futuro também
planejamos dar apoio ao serviço de registradores e também de
cumprimento. Para a comunidade temos um novo site do GAC com os
.CMS e um sistema recentemente adquirido de gestão e conteúdos que
foi demonstrado durante a reunião ICANN 57. Vou informar agora sobre
as revisões que são requeridas pelos estatutos da ICANN para verificar
se a ICANN e as OAs e CCs estão operando de forma efetiva atingindo
seu objetivo e mantendo a comunidade multisetorial informada.
Há 3 revisões específicas, a segunda revisão de segurança e estabilidade
e resiliência, a revisão dos serviços de registros do diretório antes da
revisão do WHOIS e a 3ª revisão de prestação de contas e transparência
foram iniciadas por convocação com a convocação de voluntários dos
membros da equipe de revisão, são selecionados pelas OAs e CCs para
um novo processo pós-transição e a revisão específica de concorrência
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confiança do consumidor e opção do consumidor está nos estágios
finais e vai ser publicada para comentários finais em fevereiro e tem a
revisão da organização At-Large que está aberta para comentários
públicos até 28 de março. A segunda revisão GNSO está na fase de
implementação. O conselho aprovou as recomendações do plano de
implementação e 34 das 36 recomendações que têm um prazo realista
para implementação e definição dos resultados desejados está ainda
dependendo da aceitação da diretoria antes de começar a ser
implementado. Vou falar agora sobre a aquisição de domínios globais.
Aqui é que há uma política exercida pela comunidade e aprovada pela
diretoria para ser implementada e é onde muitos dos nossos serviços da
comunidade são realizados. Quanto as estatísticas de 2016 de acordos
de registros foram acionados 1.299 em um total de 1.215 foram
delegados, as arrecadações líquidas dos leilões foi de 237 milhões de
dólares que são reservados e separados dos fundos operacionais da
ICANN de acordo com o manual de novos gTLDs.
Há um grupo intercomunitário que foi formado para desenvolver
propostas para alocar essas arrecadações. Nós temos um centro de
apoio global que dá suporte a partes contratadas, a solicitantes de
novos gTLDs e a comunidade geral e essa equipe teve suas metas de
serviços atingida com algo ao redor de 90% dos casos recebidos 97%
resolvidos em uma janela de 7 dias. No último trimestre houve um leve
aumento na carga de trabalho. Foram 2.800 casos abertos. 2.700
resolvidos.
Quanto aos IDNs ou nomes de domínio internacionalizados,
continuamos a avançar nossos esforços para haver mais idiomas e mais
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escritas. Em outubro a comunidade escrita formou um painel para a
geração de regras e, além disso, nós tivemos as comunidades das
escritas do Lao e Tailândia que finalizam a proposta de geração de
regras de rótulos. Assim também como a Árabe-Armênio e Georgiano.
Gostaria também de dizer que nós implementamos ou autorizamos a
implementação de 280 mil rótulos adicionais em segundo nível de
registros e em dezembro nós publicamos um relatório do processo de
comentários públicos sobre as emendas propostas aos acordos de
novos gTLDs. Inclui uma sessão de análise com informações detalhadas
entre a ICANN e grupo de trabalho e novos relatórios também foram
publicados nesse trimestre incluindo o sistema de relatoria da
prescrição do WHOIS e mostra então que todos os registros do WHOIS
contém informações que podem ser usadas para estabelecer contato
imediato e também publicamos a atualização sobre o mercado de gTLDs
e o índice de saúde que apresentam estatísticas e tendências em
relação a isso. Também foi aberto o período de comentários públicos e
foi publicado um relatório das fases 2 de avaliação dos efeitos
competitivos relacionados aos programas de novos gTLDs. Também foi
aberto período de comentários públicos sobre a minuta do relatório.
Esse período de comentários públicos é essencial para a participação
dos stakeholders e eu convido vocês a participarem regularmente
através da sessão de comentários públicos da ICANN.org e também
outro processo importante é trabalhar de forma proativa em relação ao
cumprimento dos contratos.
Esse programa de auditoria de cumprimento contratual ainda está em
andamento, no último trimestre lançamos outra rodada de auditorias
de contratos de credenciamento de registradores. Nessa auditoria 55
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registradores foram selecionados e desses 46 sofreram auditorias
completas e 5 auditorias de acompanhamento.
Nós vimos que houve um leve aumento das queixas gerais e houve uma
queda no índice de casos encerrados, mas ainda assim acima da meta e
esse aumento de volume de queixas foi recebido durante a interrupção
por férias.
Eu acho importante falar sobre os programas para que a ICANN seja
uma comunidade que cresça, seja diversa e sustentável. Então há um
grande número de participantes. Mais de 3.100 entraram e em 57 na
Índia há 1.900 recém chegados, 1.300 apenas da Índia e o programa de
fellowship teve 47 fellows na Índia e o programa Nextgen 15
participantes.
Vamos ver quais são as atividades de relacionamento mais amplas. No
último trimestre mais de 200 eventos foram realizados em 56 países em
atividades de contato e foram contratadas mais de 8.000 pessoas. Isso
facilitou eventos de treinamento do DNSSEC e marketing de DNS e
questões de governança da internet.
Um exemplo foi primeiro fórum de DNS do Leste Europeu em Kiev, na
Ucrânia e quanto as atividades do IGF nós estamos trabalhando em
relação a aumentar a conscientização da ICANN no ecossistema da
internet.
Nós participamos de vários eventos em relação a isso e tivemos então 2
da via de trabalho 1 e 1 IGF, fórum da IGF em Guadalajara em 2016. Foi
o primeiro fórum global desde que foi renovado o mandato da IGF pela
ONU.
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Bom, com isso eu queria passar de volta para Brad.

BRAD WHITE:

Não há nenhuma pergunta, então vou passar para David Olive em
Istambul. Nós temos alguns problemas, mas isso vai estar resolvido. O
David Olive agora vai falar.

DAVID OLIVE:

Brad, eu agradeço a todos por participarem. Eu estou falando de
Istambul e o terceiro fórum de nomes de domínio que foi parte do
nosso programa e nós temos aqui participantes da Turquia participando
desse. Em maio de 2013 nós tratamos em operações da África, Oriente
Médio e Leste Europeu. Nós temos 23 membros e grande parte está no
RALO de Istambul que lida com serviços de registros e registrador,
contato com stakeholders, comunicações, reuniões da ICANN, serviços
de contrato global e recursos humanos. Serviço de operação e
cooperação. Nós últimos anos muitas atividades de engajamento
aumentaram significativamente na região e eu gostaria de destacar que
grande parte de nosso trabalho envolve esforços com muito dos
stakeholders regionais e participação de eventos relacionados na
internet ajudam a promover o modelo multisetorial da ICANN.
Nessa teleconferência vamos dar uma atualização de 2 das 4 regiões no
Oriente Médio e África. Tivemos então atividades na África e no Oriente
Médio que contribuíram. Aqui nos próximos slides vamos dar alguns
exemplos dos stakeholders nessas regiões. Nós demos assistência a 398
registros em 30 países e estamos falando aqui das duas regiões, 13 são
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da África do Sul e 15 dos Emirados Árabes Unidos. Agora vamos ver os
registradores.
Trabalhamos com 192 em 40 países, 5 estão nos Emirados Árabes.
Então vamos passar para a estratégia do Oriente Médio e países
vizinhos. Há um esforço da comunidade para definir uma estratégia
para dirigir o nosso engajamento do Oriente Médio e isso foi baseado
em uma estratégia de 2013 a 2016 e eu gostaria de falar do histórico de
como essa estratégia foi criada.
Em junho de 2016 um grupo de trabalho composto de 48 membros da
comunidade e 2 observadores, foi criado e depois houve um processo
de consulta de 3 meses. Esse grupo ficou 4 meses envolvido em uma
estratégia regional para período de 3 anos de 2016 a 2019. Foi feita uma
minuta que foi postada para comentários públicos em outubro e depois
disso esse documento foi discutido em Hyderabad na ICANN 57. Em 18
de novembro esse período de comentários públicos fechou e o grupo de
trabalho fez um documento final que foi publicado em 29 de dezembro
de 2016. A declaração de missão sobre a qual essa estratégia é
construída diz atrair mais membros ativos engajados da reunião dessa
região para contribuir para o desenvolvimento de políticas da ICANN.
Então para esses objetivos a estratégia identificou 3 enfoques. Então
dar uma estrutura segura, estável e resiliente da internet nessa região,
promover um mercado saudável e competitivo e esclarecer qual é o
papel da ICANN e as prioridades desse plano de implementação são
desenvolver programas customizados para engajar ou atrair novos
stakeholders das academias e sociedade civil, governos, entre outros.
Dar suporte através do centro de empreendedorismo DNS para
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desenvolver expertise local para aumentar o mercado de nomes de
domínio na região e fazer capacitação local para treinar treinadores
para a capacitação na região para que haja um engajamento maior nós
tivemos então no último trimestre um workshop do DNSSEC em Ankara
na Turquia, com 30 participantes falando sobre a participação da
segurança do DNS.
Também tivemos 3 workshops para forças de segurança da região. Essas
sessões enfocaram em como investigar o abuso do DNS e nós temos
uma iniciativa de educação da juventude em parceria com uma rede de
educação e pesquisa da Tunísia que consistiu de 2 workshops muito
bem recebidos em que houve participação de 235 estudantes
universitários que discutiram o papel e a estrutura da ICANN, como
funciona o DNS e como garantir uma operação do DNS estável e segura.
Gostaria de agradecer o Tijani Bem Jemaa e o [inaudível] por ajudar a
organizar esse evento e também o centro de DNS fez seu primeiro
workshop na África em Benin em dezembro esse centro é uma parceria
de 2 anos entre a ICANN e o NTRA Egito e enfoca no negócio de nomes
de domínio e planos de marketing.
Esse slide tem a ver com os projetos de nomes de domínio em escrita
Árabe. Isso é importantíssimo para a região Árabe para a comunidade
de escrita. Foi fundada em outubro de 2013 e surgiu de uma estratégia
regional em 2013 e 2016 e a ICANN ajudou a dar essa abordagem
holística da força tarefa para abordar as necessidades desta
comunidade.
Então havia 35 membros em mais de 10 países cobrindo 10 idiomas que
usam escrita Árabe. Foi o primeiro grupo lingüístico a lidar com as
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regras da geração de rótulo em nível raiz e enviaram então a sua
proposta final em ICANN 55 em Marrakesh e fizemos várias
teleconferências bi-semanais e 5 reuniões presenciais e a última
ocorreu em Istambul em 24 e 26 de setembro. Nós queremos continuar
a trabalhar no Oriente Médio com os nossos stakeholders e encorajar a
participação nos processos da ICANN de todo o apoio que nós
pudermos.
Bom, vou dar uma atualização sobre a África. Nesse slide vemos os
objetivos gerais e a estratégia para África em 2016 e 2020. Nós
dividimos a estratégia em 2 objetivos, 1 é transformar o sistema de
domínios na África e a indústria da internet e aumentar a
conscientização e a participação da África na ICANN.
Eu gostaria de destacar algumas atividades do último trimestre aqui
nesse slide vemos uma amostra dos eventos regionais em que
participamos. Houve ao redor de 18 eventos com vários tipos de
stakeholders e estabelecemos uma cooperação com os governos
americanos e as entidades reguladoras para promover esse modelo
multisetorial e de trabalho da ICANN. Nós tivemos 2 eventos até agora,
1 que já foi destacado pelo Goran Marby nosso CEO. O primeiro foi um
dia de informações de stakeholders na África. Foi a primeira reunião da
ICANN do modelo multisetorial com a participação ativa de entidades
governamentais, setor de negócios, academia e usuários em geral.
Além disso, em janeiro desse ano tivemos um evento de capacitação em
parceria com autoridades do governo do Quênia. Foi o primeiro evento
desse tipo com mais de 60 pessoas de 18 países. Esteve focado em criar
consciência e ajudar na formação de representantes do GAC na África e
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seus governos respectivos. Esteve focado em como participar e
contribuir de maneira mais eficaz na elaboração de normas. Também
esteve focado em tópicos de políticas de títulos relevantes, houve
grupos de trabalho inclusive grupos de trabalho intercomunitários e do
GAC para trabalhar sobre essa questão.
Depois temos a aproximação do trabalho da ICANN na África com
atividades de extensão e com workshop bem sucedido de forma em
Nairóbi para consolidar nosso engajamento com os representantes do
GAC na África. Também estamos pedindo na comunidade que apóiem
nossos esforços em divulgar as atividades da ICANN e estamos pedindo
especificamente a comunidade de DNS que nos ajude a completar um
relatório de pesquisa de mercado DNS que vai ser apresentado
formalmente durante a ICANN 59 em Copenhague.
Isso é tudo. Obrigado.

BRAD WHITE:

Obrigado David, aprecio muito e eu vejo que não há perguntas para
David, então vou para meu colega CFO Xavier Calvez para informar
sobre as últimas novidades financeiras.

XAVIER CALVEZ:

Muito obrigado. Sou o diretor financeiro da ICANN e vou apresentar os
aspectos financeiros para o ano fiscal de 2017, desde julho 2016 até
dezembro 2016. Vou começar com uma visão geral sobre a estrutura de
relatoria financeira para ajudar a entender as informações que vão
continuar. Vamos revisar também a projeção financeira para o período
mencionado.
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A estrutura de relatórios financeiros incluem 3 áreas principais. As
operações da ICANN em azul, o programa de novos gTLDs em cor
laranja e uma área em cor cinza e que é a gestão dos fundos e também
as operações da ICANN incluem o financiamento principalmente de
partes contratadas, despesas básicas e as despesas dos projetos que
estão em desenvolvimento na supervisão da IANA. As especificações
básicas incluem os custos atuais para as operações da ICANN e custos
das funções da IANA, principalmente dos identificadores técnicos
públicos e essa nova entidade legal.
O programa de novos gTLDs é um programa multianual de 360 milhões
de dólares lançado em 2012 para criar domínios de topo, novos
domínios de topo. Os fundos incluem fundos operacionais, fundos para
o programa de novos gTLDs e as arrecadações de leilçoes de novos
gTLDs. Vamos revisar o desempenho financeiro da ICANN para a
primeira metade do ano que começa com um apanhado das operações
da ICANN. Em termos gerais a posição financeira, as operações da IANA
refletem um excesso de 4 milhões em comparação com um déficit
orçado de 2 milhões. Essa posição favorável se compara com o plano e
vem de um financiamento levemente superior a 1 milhão de dólares,
com despesas básicas por debaixo do orçamento de 5 milhões que
equilibra parcialmente os custos um pouco mais elevados das despesas
de transição da IANA. Vamos revisar a posição financeira mais em
detalhe nos próximos slides.
As outras formas de financiamento de operações da ICANN decorrem
de 2 fatores principais. Primeiro a quantidade de registros anuais de
nomes de domínio e as taxas de transações e em segundo a quantidade
de partes contratadas pela ICANN que determinam taxas fixas anuais
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coletadas junto a registros e registradores. O financiamento está um
pouco mais avançado quanto as metas e isso tem a ver com os registros
e registradores das taxas fixas dos registradores são por cima do
orçamento

como

resultado

das

solicitações

de

um

novo

credenciamento que aconteceu durante os primeiros 6 meses do ano
fiscal 2017.
Depois os registros de nomes de domínio e registradores de registros
que determinam as taxas de transações que tiveram abaixo do
orçamento devido a um crescimento inferior de transações na primeira
metade. As últimas fontes de arrecadações são por taxas fixas de
registros e também finalmente as taxas fixas de registro estão abaixo
das orçadas porque os números de novos TLDs acompanha o
orçamento. O financiamento é superior ao do ano passado,
principalmente pelos domínios de topo ou em maior quantidade.
Vamos focar aqui na esquerda do gráfico que representa a unidade de
nossas despesas totais. Os custos de pessoal estão abaixo do orçamento
em 9% determinados principalmente por um número de funcionários de
340 versus 364 planejados e uma média inferior enquanto acompanha
as ações, inferior ao planejado e também despesas de viagem e
alimentação que são relativamente uniformes quanto ao orçamento,
enquanto serviços profissionais e de capital refletem várias diferenças
de timing em relação ao plano resultante com um saldo favorável em
relação ao orçado.
Vamos ver agora o projeto de transição da supressão da IANA. As
despesas do projeto de transação de supressão da IANA são
relativamente uniformes, permanecem inalteradas a respeito da
primeira metade do ano fiscal. Também temos despesas de apoio
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pessoal

e taxas

jurídicas

e

assessoria

jurídica

que

incluem

implementação intensiva, também a criação da entidade PTI e a
redação de contratos.
Vamos revisar agora os aspectos financeiros dos novos nomes gTLDs. As
despesas de novos gTLDs estão um pouco mais elevadas do que o
orçamento, determinada principalmente pelo custo por defesas e as
taxas de leilões que não foram orçadas. Esses custos não orçados
equilibram parcialmente a respeito da variância de reembolso com um
número inferior de aplicações retiradas.
Vamos ver o status dos fundos agora que estão sob gestão. Os fundos
operacionais a esquerda representam os haveres em dinheiro usados
para financiar as operações cotidianas da ICANN e também as reservas
dos eventos inesperados, ou questões inesperadas. O fundo de
operação da ICANN reflete o momento principalmente devido a coletas
e financiamentos e reembolsos do trimestre anterior do fundo de
reserva que vai de janeiro até junho de 2016.
Isso é equilibrado parcialmente pelos pagamentos para funcionários e
provedores durante a primeira metade do ano fiscal e a redução do
fundo de reserva corresponde aos reembolsos para o fundo de
operações de janeiro a junho de 2016. Na direita vemos os fundos
relacionados aos programas de novos gTLDs que incluem fundos de
novos gTLDs e também as arrecadações por leilões. Os fundos de novos
gTLDs são a porção que não foi gasta em taxas de solicitação coletadas
em 2012 que são utilizadas exclusivamente para pagar as despesas do
programa de novos gTLDs e os reembolsos para solicitantes que se
retiram. As arrecadações de leilões levam para arrecadações líquidas
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coletadas dos leilões e temos um processo de leilões de novos gTLDs
que está sendo oferecido pela ICANN como mecanismo de último
recurso para resolver contenciosos sobre cadeias de caracteres. Os
fundos dos novos gTLDs diminuíram como resultado das despesas de
avaliação e também das taxas de solicitação reembolsadas como
conseqüências de retiradas e assim eu concluo esse apanhado da
primeira metade do ano fiscal e há mais informações disponíveis no
apêndice dessa apresentação e também no nosso site. Vou passar o
microfone para Brad que vai moderar agora a sessão de perguntas e
respostas.

BRAD WHITE:

Muito obrigado. Temos uma pergunta da Donna aqui que é, qual é
então a divisão entre viagens e reuniões?

XAVIER CALVEZ:

Essa divisão para esse período específico é determinado pelo fato de
que nós tivemos a reunião 57 em Hyderabad e os custos da reunião AtLarge de aproximadamente 4 milhões de dólares e quanto aos custos de
viagens representando as viagens do pessoal e possivelmente também
dos membros da diretoria e outros membros durante esse período para
assistir diferentes eventos. Muito obrigado.

BRAD WHITE:

Muito obrigado. Não há mais perguntas, nem no Adobe Connect então
vamos encerrar aqui, mas eu quero aqui destacar que temos muitas
pessoas que podem assistir as gravações e que podem ter perguntas
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futuras, portanto peço que enviem suas perguntas ao e-mail
engagement da ICANN e vamos respondê-las.
Então quero agradecer todos os participantes. Bom dia, boa tarde ou
boa noite então.

[FIM DA TRANSCRIÇÃO]
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