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BRAD WHITE:

PT

Bem‐vindos à primeira teleconferência de stakeholders, hoje a chamada
do primeiro trimestre, nossa agenda é a seguinte, vamos começar com
uma visão geral do presidente (Fadi Chehade), seguido por uma
transação em políticas e gestão financeira.
Na segunda metade da chamada, os participantes poderão fazer
perguntas aos apresentadores. Se você está no (Adobe Connect), digite
sua pergunta na caixa escrita “Submit questions here.” Se você está no
telefone, tecle jogo da velha 3, e o operador vai colocar vocês na fila. Eu
gostaria de dizer que temos tradução em 6 outros idiomas além do
inglês, espanhol, francês, chinês, russo, árabe, português. Se você
estiver em alguma dessas linhas, faça a mesma coisa, tecle jogo da velha
3, você pode fazer sua pergunta e ouvir a interpretação em português.
Se ficarmos sem tempo para responder sua pergunta, não deixe de
enviar sua pergunta, não deixe de enviar via e‐mail para
(Engagement@icann.org). Vamos responder as perguntas que houver
tempo. Essa sessão será gravada e os links serão postados no site da
(ICANN), e você vai encontrar o link no (Adobe Connect). Vou passar a
palavra para (Fadi Chehade).

FADI CHEHADE:

Muito obrigado. O objetivo dessa teleconferência da (ICANN) é ter uma
janela previsível e regular das atividades da (ICANN), baseada numa
atualização em fato do progresso realizado a objetivos estratégicos da
missão. O ano fiscal vai de primeiro de junho a 30 de junho. Essa
teleconferência vai enfocar o segundo trimestre do ano fiscal de 2016
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que terminou em 31 de dezembro. Hoje vou fornecer uma visão geral
dos destaques do último trimestre com 7 itens, (inint) [00:02:38.5], o
reforço do desempenho operacional e excelência, esclarecer o papel de
cumprimento contratual da (ICANN) e seu mandato, a importância da
transição da custódia da (IANA) no contexto da manutenção do modelo
multisetorial através do qual a (ICANN) opera e melhorar os (inint)
[00:03:04.1] de prestação de contas, fazendo uma revisão consistente.
Vamos permitir desta forma um apoio maior da comunidade e permitir
que participe.
Nosso enfoque na participação de nossos parceiros é importante para o
ecossistema de governança de internet. Quanto ao dashboard do (inint)
[00:03:29.7] foi lançado em agosto e estamos refinando indicadores‐
chave de performance para medir e rastrear melhor nosso trabalho
como disciplina geral de administração. Eu uso isso com nossa equipe
de líderes para esclarecer fatos e na nossa discussão, e gostaria de
compartilhar com vocês. Como eu gostaria de lembrar, há 5 objetivos, e
28 (KTIs) no plano operacional de (inint) [00:04:05.8] que tem a mesma
estrutura do (Dashboard). A cada mês atualizamos os dados no site, e é
um resumo do (Dashboard) em 31 de dezembro. Observem que
algumas frequências de relatório variam dependendo da (KPI), alguns
são atualizados mensalmente, outros trimestrais, e outros depois das
reuniões. Por favor não deixem de compartilhar comentários conosco
para que os (KPI) sejam definidos.
Vamos passar para o plano operacional e orçamentário. Ele está sendo
analisado para o ano fiscal de 2017, com base no plano quinquenal e
nossa programação do ciclo de planejamento, vamos postar uma
minuta deste plano para comentários públicos em março. É uma
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prioridade muito importante para que você possa contribuir para as
atividades da (ICANN). Nossa situação financeira no segundo trimestre,
estou feliz em dizer, tem uma tendência favorável com uma renda
estimada acima do orçamento e com despesas abaixo das planejadas,
então isso é resultado das contratações e diferenças de gastos do
projeto. Quanto ao programa de nomes e domínio internacionalizado, a
comunidade atingiu um marco importante no último trimestre, quando
houve as regras de geração de árabe e armênio, que foram colocados
para comentário público, e é chave para tornar a internet global e
multilinguística. Esse trabalho da comunidade fez acontecer outro
destaque, a pesquisa de serviço de cliente da (ICANN), que recebeu 94
de taxa de satisfação geral em comparação a 93 do ano passado. O
relatório completo está no site da (IANA). Quanto à excelência
organizacional, continuamos enfocando o plano para melhoria continua
e vamos realizar uma segunda avaliação interna do modelo de
excelência da (Fundação europeia de gestão de qualidade), o (ESQN), no
final do ano. Vou dar uma atualização sobre as atividades de modelo
contratual.
Na última teleconferência trimestral, informei que 11 (gTLD) foram
completados em março de 2015, agora a equipe está validando os
resultados da auditoria (RA) em 2013, que foi lançada em setembro de
2015, a função de cumprimentos focou em aumentar o engajamento e
conscientização de seu papel escopo, e como podem ajudar nas
questões de registro de nomes de domínio. Temos um excelente vídeo
disponível em 8 idiomas, e recomendo que vocês olhem. Continuamos
com a atividade de engajamento e contato com vários envolvidos para
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afastar o dialogo quanto a ações voluntárias para abordar a questão de
abuso e atividade legal.
Passando para a transição da custódia da (IANA), faz 2 anos que a (NTIA)
anunciou a intenção de fazer a transição da custódia das funções da
(IANA) para a comunidade global multisetorial e a comunidade tem
trabalhado incansavelmente desde então. O grupo de transação de
custódia da (IANA), o (ICG), atingiu um marco em Dublin quando
completou a proposta, o (CWG) está progredindo desde (Dublin) para a
proposta final de prestação e contas da (ICANN).
Em dezembro houve um segundo período de comentários públicos da
(CCWG) que recebeu 90 comentários ao redor do mundo, e aqui vocês
podem ver a distribuição geográfica da participação. Desde dezembro,
dia 31, (CCWG) está revisando e buscando confiança sobre questões
importantes levantadas nos comentários públicos para ter aprovação
das 6 organizações constitutivas. Esse trabalho intenso tem se mantido
em janeiro. Todos da nossa comunidade global trabalharam tanto e
dedicaram incontáveis horas, ideias, noites e fins de semana nesse
processo. Hoje estamos quase lá, nos comprometemos em terminar a
jornada juntos para uma (ICANN) independente.
As 2 propostas desenvolvidas pela comunidade multisetorial, uma sobre
a transição da custódia da (IANA) e outra sobre a prestação de contas
da (ICANN), vão ser enviadas junto pela diretoria da (NTIA). É um triunfo
do modelo multisetorial, a proposta final deve ser enviada à diretoria
em fevereiro, faltam poucos dias para isso, não devemos esquecer dos
prazos e terminar essa jornada importante juntos. Continuo confiante
de que a proposta da comunidade vai cumprir os critérios da (NTIA), e
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tenha consenso, e apoio da comunidade. Depois da editoria entregar a
proposta à (NTIA) em fevereiro, o trabalho da (ICANN) vai ser facilitar o
desenvolvimento da proposta. A partir de então, a (NTIA) vai revisar a
proposta que esperamos que leve 60 a 90 dias, e seria a fase 2. Depois
entramos na fase de implementação, a 3, e vamos dar uma olhada nisso
no próximo slide. Começamos a nos preparar para a sessão e de certa
forma estamos prontos a várias linhas de trabalho e muito do que foi
feito pela equipe de implementação já começou o pré‐planejamento,
então pressupondo que a proposta seja recebida em fevereiro, isso
permite que o trabalho da (ICANN) comece a ser implementado. A
(ICANN) busca engajar os setores existentes e os recém‐chegado de
forma significativa para que possam se engajar de forma completa no
modelo multisetorial. O trabalho da (ICANN) está aumentando muito,
então precisamos de mais participantes ativos, apoiar os voluntários
para tornar mais fácil que participem. Estamos buscando ver como
atrair, reter e apoiar talentos no que chamamos de jornada dos
stakeholders.
Vamos ver outros programas e iniciativas para o apoio da comunidade,
o programa (Next‐gen) permanece forte, com 85 inscrições para assistir
a (ICANN), 55 em (Marrocos), dos quais 30 foram aceitos, e são 17
países para ajudar os participantes da (Next‐gen), selecionamos 2
embaixadores do grupo da (ICANN‐54) para oferecer visões importantes
para o grupo na (ICANN‐55). Tivemos também 380 inscrições para o
programa de (Fellowship) para a (ICANN‐55) dos quais 45 foram aceitos,
de 35 países.
Nossos esforços educacionais e de sessão acadêmica enfocam na
construção de um público global que conheça o sistema mais amplo da
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internet através de treinamentos, painéis de discussão, e plataformas
de aprendizado, como (Icann Learn). Na (ICANN‐54) lançamos o (Icann
Learn) que é um site que permite uma personalização através de
ferramentas, estamos nos engajando com os novos stakeholders já no
início da relação com a (ICANN) para construir uma relação sólida de
engajamento com a próxima geração.
Vamos falar de governança da internet, a (ICANN) participou e apoiou a
cúpula global de sociedade de informação, o processo de revisão do
(WSIS), em parceria com organizações irmãs da internet. Trabalhamos
muito intimamente com essas organizações e colegas na análise de
contribuição de comentários a esse processo que apoiaram o resultado
positivo e renovação do (IGF) em 10 anos. Esse processo demonstrou de
forma colaborativa o reconhecimento e apoio ao modelo multisetorial,
e é um triunfo da comunidade do modelo multisetorial.
A (ICANN) continua a apoiar e participar de vários diálogos de
governança da internet. Eu participei da segunda conferência mundial
de internet na (China) junto com vários outros membros da diretoria
para garantir que a comunidade global estivesse na conferência, e
complemente o papel da (ICANN) e o valor desta abordagem
multisetorial. Também desejamos apoiar e participar do fórum da
governança da internet global, assim como vários (IGF) regionais
nacionais. Recebemos apoio financeiro e de voluntários de (IGF) e
também apoio regional, as iniciativas regionais de (IGF) através do
(GSE).
O mais recente foi o árabe em (Beirute). Em 2015 houve o (IGF) global, a
(ICANN) fez um fórum aberto e uma sessão de informações sobre a
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transação da custódia da (IANA) e também teve palestrantes em várias
sessões. Além disso, há um representante da (ICANN) num grupo
consultivo multisetorial. Passo a (David Olive) para falar de atualização
de políticas.

DAVID OLIVE:

Sou vice‐presidente da (ICANN), de desenvolvimento de políticas, e vou
falar sobre as atividades do último trimestre. Como vocês sabem, o
trabalho de desenvolvimento de políticas da (ICANN) está relacionado
com as funções de coordenação técnica, que são formados e
desempenhados pela comunidade da (ICANN) através das 3
organizações de apoio, influenciadas pelos 3 comitês consultivos, de
uma forma de baixo para cima, multisetorial aberta e transparente.
Outras organizações técnicas e políticas da internet estão envolvidas,
como a força‐tarefa da internet e registros regionais da internet. o
(GNSO) que são as organizações de apoio, (CCs) que são os comitês
consultivos, vocês podem ver um quadro completo do desenvolvimento
de políticas no último trimestre. Meu colega (Adiel) vai falar sobre os 2
últimos grupos, o (GNSO), que é a organização de apoio de nomes
genéricos, sua atividade está destacada nesse slide, além dos tópicos
listados aqui, há trabalhos em andamento sobre questões relacionadas
à implementação que se resultaram da proposta final de transição, do
grupo de trabalho intercomunitário sobre funções relacionadas a
nomes. Além disso, foi feito um trabalho importante em relação a
prestação de contas da (ICANN).
No segundo trimestre, há o relatório final sobre os procedimentos
subsequentes dos novos (gTLDs) que foi enviado para a (GNSO) e que
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também iniciou o processo de desenvolvimento de política nesse
tópico. Além do mais, o conselho (GNSO) adotou a (inint) [00:18:10.1]
para o (GT) de processo de desenvolvimento de políticas sobre o serviço
de diretório, de registros para a nova geração de (gTLD) para substituir
o (WHOIS) e recebeu um relatório preliminar sobre a revisão da
proteção do direito de todos (gTLDs). Além do mais, o alvo da formação
do grupo de proxy e serviços de privacidade, que obteve o consenso nas
20 recomendações do (GNSO). O (GNSO) atualmente tem 12 processos
de desenvolvimento de políticas, em vários estágios, no ciclo do (PDP),
incluindo um sobre o uso de direitos para proteger os nomes das
organizações governamentais, e não governamentais. Esse trimestre
também foi adotado a revisão de (GNSO) do comunicado de (Dublin) do
(GAC) pelo conselho (GNSO) em referência a revisão do presidente da
(GNSO) e vice‐presidentes quanto a procedimento de eleição desse
comitê, o comitê permanente sobre implementação de minorias,
endossos de escritos da (GNSO) para concorrência de consumidores,
escolha de consumidor, e publicação de um documento autorizado a
discussão sobre a arrecadação de leiloes dos novos (gTLDs).
No segundo trimestre, a transição da custódia da (IANA) e a prestação
de contas da (ICANN) continua a ser uma área importante para a
comunidade de código de país, como se vê nesse slide. Conselhos do
(ccNSO), teve 2 outras reuniões especiais enfocadas em prestação de
contas, para garantir decisões oportunas e necessárias. O conselho da
(ccNSO) deixou claro que é necessário financiar as viagens, embora há
outras exigências ainda do (CWG) de custódia a serem cumpridos. Por
causa da importância desses 2 processos, em cooperação das
organizações regionais (ccTLD), estão sendo feito esforços importantes
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para engajar toda a comunidade de (ccTLD), incluindo não membros do
(ccNSO) no processo de tomada de decisões. Isso resultou em 3
comentários de organizações regionais, assim como de (ccTLD)
individuais. Na reunião de (Marrakech), haverá 3 sessões ao redor de 5
horas, além de outras sessões do (ccNSO). Em relação ao processo de
transação da custódia da (IANA), o (ccNSO) vai lançar seu terceiro (PDP)
num futuro próximo, embora o escopo ainda não esteja totalmente
definido, vai enfocar na retirada do (ccTLD), um processo chave para o
qual ainda não há política, e também o mecanismo de revisão para
discussões relativas a delegação, revogação, e retirada de (ccTLD). Em
outras áreas, o conselho (ccNSO) vai enfocar em recomendações sobre
a melhoria da segunda revisão de semelhança de (DNS) de cadeia de
caracteres (ccTLD). Foi estabelecida e iniciou o grupo de trabalho, foi
estabelecido por solicitação de diretoria da (ICANN) e pelo (GAC), e o
conselho consultivo de segurança também foram convidados a
participar desse esforço. Depois do lançamento e implementação de um
diretório com detalhes de contato que permite transição de e‐mail
imediatamente quando houver incidentes potenciais de segurança, há
um comitê de supervisão de (ccNSO) que supervisiona o uso da lista e
discussão do uso adicional e extensão do (SSAC), e o departamento
(SSR) da (ICANN), são o contato com esse comitê supervisor, então com
isso, passo para (Adiel) do engajamento técnico.

ADIEL ACKPLOGAN:

Eu vou dar uma atualização, vou começar dizendo que o processo de
eleição para o assento 10 da diretoria atualmente ocupado por (Kuo
Wei Wu), 5 candidatos foram indicados, está em período de
comentários, e vocês podem ver mais informações no link do slide.
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(inint) [00:23:54.0] também foi reeleito como presidente do comitê
consultivo (ASO) para 2016, e (Oscar (inint) [00:23:59.1]), que é (CEO)
da (LACNIC) agora é presidente do (NROC) para 2016. Há 2 novas
indicações para o conselho consultivo (ASO) e do conselho de números
(NRO), (inint) [00:24:22.1] do (RIPA), e (inint) [00:24:24.2] da (LACNIC).
Quanto à transição da custódia da (IANA), em novembro, o (NRO)
compartilhou seus comentários quanto a (inint) [00:24:39.7] de missão
da (ICANN) em relação ao trabalho de (CCWG). Você pode ler mais
sobre isso no link do slide. A discussão está em andamento e está vendo
a contribuição das comunidades operacionais.
Também, quanto aos direitos de propriedade intelectual da (IANA), isso
pode ser lido na lista de e‐mails do (RIR) no site. Isso funda o processo
de transição. Em preparação para a transição da custódia da (IANA), os
(RIR) coletivamente tem desenvolvido uma (SLA) que é um acordo de
nível de serviços com a (ICANN) e está sendo discutido diretamente com
a (ICANN). Para que esteja pronto antes da transição, a versão final do
comitê de revisão de serviços de números da (IANA) desenvolvidos pelo
(inint) [00:25:50.7] já foi publicado e foi seguido de uma revisão e
período de comentários que ocorreram em junho. Além disso, todas as
discussões do processo relacionados ao desenvolvimento de (SLA) e seu
papel, e o papel da (NRO) está no site para que a comunidade veja.
Como sempre, há várias reuniões do (RIR) programadas, e você pode
saber mais e se envolverem. Estimulamos que vocês participem dessas
reuniões. Vamos passar para a atualização do (IETF). Como vocês
sabem, a (ICANN) continua a acompanhar e contribuir para o trabalho
do (IETF), através de sua equipe. Vou tentar destacar alguns e falar das
atividades que estão acontecendo no ecossistema. O trabalho recente
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destacado aqui, que é importante para a comunidade da (ICANN) é a
discussão em andamento para revistar o (RSC 6761), e o (6761 B)
relacionados aos nomes, reservados especialmente o (.ONION). Uma
equipe de projeto foi criada para verificar como esse problema pode ser
solucionado.
Também os esforços de transição, então está sendo, a (ICANN)
considerada detentora dos direitos de nomes e estamos a caminho de
finalizar essas políticas. Eu também gostaria de estimular que vocês
participem das próximas reuniões da (IETF) para aprender mais sobre
essas e outras atividades que vão acontecer em 2016, em abril, em
(Buenos Aires).
É a primeira vez que vai acontecer em um país em desenvolvimento no
hemisfério sul, e sua participação é muito importante. A ideia é fazer
uma declaração sobre o relatório, sobre o (6720), com o (RSSAC), em
relação a exigências de protocolo de servidores‐raiz (DNS), o (RSSAC)
também emitiu considerações operacionais para servidores‐raiz, e
(inint) [00:29:19.3] foi reindicado para o grupo de contato técnico da
(ICANN). Essa seria a última coisa sobre (IETF) e vou passar para
(Akram), para falar sobre a atualização da gestão.

AKRAM ATALLAH:

Sou (Akram Atallah), presidente da divisão de domínios globais e vou
dar uma breve atualização da gestão para o segundo trimestre do ano
fiscal 16 em nome da (ICANN). Nessa sessão, eu dou uma atualização de
(TI), e tecnologia da internet, revisão das métricas da divisão de
domínios globais, a métrica do cumprimento contratual do trimestre, e
alguns esforços de engajamento de stakeholders. Quanto a (TI),
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continuamos a reforçar as operações da (ICANN), examinando nossos
processos e sistemas.
Vocês devem lembrar que na metade de 2015 nos comprometemos em
revisar e melhorar nosso portfólio de serviço de software, com excesso
de 1 serviço que já foi remediado, e deve ser testado e colocado de
volta em serviço nos próximos dias, remediamos nosso portfólio de
serviços digitais para vulnerabilidade e segurança. Temos um novo
programa para escanear (inint) [00:31:00.7] serviço que será escaneado
e remediado para novas ameaças, e emergências que surgirem. Quanto
ao

(inint)

[00:31:13.3],

vocês

lembram

que

recebemos

uma

recomendação de consultores interessados que revisaram nossa
abordagem e nosso projeto. Eles nos deram várias recomendações
detalhadas, como ter um projeto com uma forte base que poderia
melhorar significativamente a segurança, uma solução arquitetônica
que modele os requerimentos da (ICANN) para funcionalidade futura, e
também durante o último trimestre, reconstruímos totalmente a
fundação, os serviços para a parte contratada, e agora estão sendo
construídas com base nessa fundação mais forte e segura, e com maior
capacidade de escalonamento.
Esses novos serviços devem ser entregues no próximo semestre.
Finalmente estamos substituindo o nosso sistema financeiro de
compras de contas de projeto e (HR), através de uma nova plataforma
baseada na nuvem, esse projeto vai começar em fevereiro e achamos
que vai melhorar nossa capacidade.
Essa plataforma vai ajudar a equipe da (ICANN) a configurar e operar
sistemas e processos, e os relatórios vão melhorar no final, o que vai
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trazer maior visibilidade às operações da (ICANN), então vamos ter
atualização da tecnologia da internet, continuamos a enfocar a área de
tecnologia da internet que é essencial para a (ICANN). No último
trimestre, iniciamos um novo projeto chamando de indicadores da
saúde das tecnologias, identificador que definimos como sistema
saudável de indicadores, e desenvolvemos várias métricas para verificar
isso. Nós, em (Marrakech), vamos ter uma reunião para mostrar o
trabalho importante para a comunidade.
Além disso, estamos finalizando o resultado, a equipe de projeto de
atualização da (inint) [00:33:48.0] (RSSAC) da zona raiz, os documentos
estão sendo revisados pela equipe de projeto antes de ser publicado no
site da (ICANN) e será usado com base para o desenvolvimento do plano
de implementação para atualizar o (KSK), e finalmente continuamos a
participar em atividades de contato e engajamento sobre a questão de
abuso e outras questões relacionadas à segurança, estabilidade e
resiliência ao redor do mundo. Então, vou mostrar rapidamente
métodos de cumprimento de contrato no último trimestre.
Esse slide mostra alguns (KTIs) dessa função de cumprimento
contratual, então houveram 11 mil e 700 problemas potencias de não
cumprimento, que foram resolvidos ou completados ao redor de 1300,
e o tempo médio do início da investigação até a solução do problema foi
de 9 dias e meio no segundo trimestre, enquanto no primeiro foi de em
torno de 11 dias. Olhem no link do slide para obter o quadro completo.
Quanto à atualização da divisão de domínios globais, durante o segundo
trimestre do ano fiscal 2016, foram delegados 112 novos domínios
genéricos de alto nível, chegando ao total de 871, foram assinados 26
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contratos de registro, de um total de 2218, 4 conjuntos (inint)
[00:35:43.0] foram resolvidos, então chegando a um total de 211.
Atualmente, apenas 11 contenciosos representando 52 aplicativos ainda
não foram resolvidos, mais de 90% deles foram solucionados pelos
solicitantes. No final do trimestre, a (ICANN) realizou 14 leiloes para
abordar casos em que os solicitantes não conseguiram resolver a
questão entre si, um leilão foi conduzido durante o trimestre, gerando
uma arrecadação de ao redor de 60,9 milhões de dólares.
Ontem ocorreu um novo leilão para (.SHOP), e rendeu vários milhões de
dólares, os fundos são mantidos em separado e ainda está sendo
determinado como esses fundos devem ser usados. Então, foi publicado
em dezembro de (inint) [00:37:06.9] um relatório sobre o artigo
chamado “Discussão sobre as arrecadações de leiloes dos novos (gTLD)”
Depois de considerados os comentários, a equipe atualizou o
documento e distribuiu junto com os comentários públicos relacionados
para as organizações e apoio e conselhos consultivos para considerar os
próximos passos.
Outra iniciativa importante do programa dos novos (gTLD) que está
sendo realizada faz (inint) [00:37:38.0] de revisões amplas que ajudam a
determinar se as metas originais do programa estão sendo cumpridas e
que lições podem ser aprendidas.
O mandato da (ICANN) da firmação de cumprimento e (inint)
[00:37:53.1] demanda uma revisão do impacto do programa sobre a
concorrência, confiança do consumidor, opção do consumidor, e outras
áreas, e durante essa revisão, em dezembro, deve ser terminado em
janeiro. Além disso, a (ICANN) realizou vários períodos de comentários
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públicos sobre vários relatórios que serão considerados por essa equipe
de revisão, competição, confiança do consumidor e opção. Esses
relatórios foram incluídos na avaliação da fase 1 dos competitivos
associados ao programa de novos (gTLDs). Também há um relatório em
relação a isso. Abrimos um período de comentários públicos sobre um
plano de estudos e metodologia proposta para examinar o sistema raiz,
os comentários devem ser terminados em fevereiro, então busquem
(CDAR) na sessão de comentários públicos da (ICANN) para dar o seu
feedback. Um dos objetivos primários do programa de novos (gTLD) é
aumentar a opção em termos de espaço de nomes de domínio, embora
são novos nomes que são analisados, e através desse nome
internacionalizado, o programa apoia os esforços da (ICANN) de
construir uma internet multilinguística. Esses nomes de domínio
internacionalizados são caracteres em árabe, chinês, cirílico, devanagári
e outras escritas. Esses domínios abrem a internet a milhões de pessoas
ao redor do mundo que preferem navegar na internet em seu próprio
idioma. Esse programa de nomes internacionais da (ICANN) está lidando
com desafios linguísticos e técnicos associados à introdução de novos
idiomas no sistema de nomes de domínio. A equipe e a comunidade
estão criando parcerias para criar um marco para determinar como
construir e usar os caracteres, isso é difícil pelo fato de que muitas
escritas são diferentes e podem criar a mesma palavra. As equipes de
voluntários se reuniram para solucionar isso.
Depois da revisão e aprovação da comunidade, essas regras propostas
serão combinados em conjunto de regras para geração de rótulos que
vão determinar todos os caracteres a serem usados no sistema de
domínio. Então, durante o segundo trimestre do ano fiscal 2016, a
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(ICANN) publicou a primeira versão desse conjunto de regras para a
zona raiz para comentários públicos, e temos a primeira versão que
contém os pontos de códigos e variantes para a escrita árabe, que
devem ser inseridas nas próximas versões. De outras escritas, essas
regras serão colocadas para comentário público, a comunidade das
escritas árabe e armênia realizaram isso durante o trimestre, e além
disso, voluntários para a escrita tailandês, cirílica, e etiópia, formaram
ovos painéis de geração e hoje 20 das 22 escritas prioritárias para o uso
da internet estão em vários estágios de andamento. Os nomes de
domínio de alto nível genéricos de código de país também podem ser
internacionalizados. Eles operam através de um processo de (Fast‐
track), o (ccTLD) (inint) [00:42:25.3]. Hoje, 48 cadeias de caracteres de
códigos de país já foram avaliados para operação em 38 países e
territórios. Embora esses nomes de domínio internacionais existam no
sistema hoje, nem sempre são usados da mesma forma online, e a
(ICANN) coordena um esforço da comunidade para abordar essa
questão. Quanto à aceitação universal, isso é uma exigência
fundamental numa escala de internet multilinguística. É importante
para liberar o potencial dos novos (gTLD) para permitir a competição,
opção do consumidor e inovação na indústria de nomes de domínio.
Para reger a aceitação universal, os aplicativos e sistemas devem tratar
todos os domínios de alto nível de forma uniforme, incluindo os novos
(gTLD) e (TLDs) internacionalizados.
Há uma equipe de trabalho que trabalha nesse grupo de aceitação
universal para ajudar desenvolvedores de software e proprietários de
sites a usar os sistemas. Desde que foi formado, esse grupo, o (ASG),
trabalhou para definir e promover a aceitação (inint) [00:43:58.8]. No
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último trimestre, participou de vários eventos do setor, fez oficinas, e
sessões públicas na (ICANN‐54), publicou um folheto e vai continuar a
desenvolver vários documentos técnicos, que serão publicados nos
próximos meses. O grupo recentemente teve uma reunião presencial
para reforçar seus objetivos para 2016 e progredir em relação às linhas
de trabalho. Quanto ao trabalho do departamento, na verdade o
departamento da (IANA) trabalha com seus clientes para manter os
registros de identificadores globais, como o sistema de nomes de
domínio, o espaço de endereços de protocolo da internet e outros
parâmetros de protocolo da internet. A cada ano, a (ICANN) contrata
um terceiro para pesquisar condições da (IANA), seus clientes e os
resultados da pesquisa foram publicados em dezembro. 94 dos
participantes relataram que estavam satisfeitos, ou extremamente
satisfeitos com o serviço recebido, em comparação com 93 do ano
passado. O relatório completo está disponível em iana.org. No Segundo
trimestre, a (ICANN) processou 438 solicitações relacionadas a nomes,
10% a mais do que no trimestre anterior, 1002 solicitações relacionadas
a protocolo, aumentando 5% em relação ao trimestre anterior, e não
houve nenhuma solicitação relacionada à números, e isso era esperado,
porque a localização de endereços que no (IPV4) ocorrem apenas 2
vezes por ano, e os (IPV6) que são tão grandes que não há necessidade
de números adicionais nesse momento. Lidamos com 420 solicitações,
aumento de 10% em relação ao trimestre anterior, e conduzimos
cerimônia de assinatura de chave da zona raiz. Essas cerimonias
ocorrem 4 vezes por ano e são necessárias para manter o (DNSSEC) da
zona raiz. Vamos olhar nosso centro de apoio global. A tendência do
volume de casos, que é a relação de casos abertos para resolvidos
foram abertos 2764 e 2297 foram resolvidos, as tendências positivas em
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volume de casos e utilidade dos últimos trimestres levaram a uma
queda de (inint) [00:47:01.3] de casos, aproximadamente 740 casos
permaneceram sem resolver no último trimestre, e no primeiro foram
300. Esse centro de apoio global pretende manter este (Backlog) de
casos dentro de um intervalo gerenciável. As medidas, a frequência de
status mede qual a velocidade com a qual respondemos aos clientes ao
receber comunicação. Nosso objetivo é responder em 7 dias 80% dos
casos. Nós estivemos dentro dessa janela, 92% dos casos.
A meta de tempo de evolução, o tempo que demora para resolver uma
solicitação objetiva 80% em 7 dias, e nesse caso, excedemos a meta
com aproximadamente 90% dos casos resolvidos em 7 dias. Quanto ao
engajamento e contato com stakeholders, a globalização da (ICANN) e
engajamento com stakeholders no mundo inteiro é uma parte
importante, essencial, da estratégia da (ICANN). Esse slide mostra
alguns dos esforços de engajamento, e no trimestre anterior, houve 173
eventos, atingindo 22250 pessoas. Esses esforços de engajamento
ajudam a construir relações e um diálogo entre participantes, assim
como estimular participação dos processos da (ICANN) em suas
estruturas. Então, não deixem de visitar o link no slide. Isso conclui a
atualização da gestão, e eu gostaria de passar para (Xavier) para
atualização de finanças.

XAVIER:

Eu gostaria de apresentar as informações financeiras dos primeiros 6
meses do ano fiscal de 2016, de julho a dezembro de 2015, vou
comparar com nossos orçamentos e com o ano passado. Então, vou
começar com uma visão geral da estrutura financeira da (ICANN) para
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ajudar a entender as informações. As informações financeiras incluem,
em azul, estão as operações da (ICANN), que incluem receitas, despesas
e iniciativas. Em laranja, mostramos uma visão geral do programa de
novo (gTLD) que está em laranja, e vamos ver quais são os status do
fundo de gestão em cinza. Então, vamos começar com as operações da
(ICANN).
As receitas da (ICANN) têm 2 fontes principais, em primeiro lugar os
registros anuais de nomes de domínio, em segundo lugar as partes em
contrato com a (ICANN) que pagam taxas anuais fixas aos registros e
registradores. À esquerda, é o número de registros de nomes de
domínio que foram, a receita coletada dos registrantes através dos
registros e registradores representam 68% da nossa receita, e à direita,
o número de partes contratadas que tem várias taxas anuais fixas
representam 30% de nossa receita. As receitas, outras, consistem de
contribuições e patrocínios, representam os últimos 2% da receita da
(ICANN). Agora, vamos comparar essa receita do primeiro semestre do
ano fiscal 16 com o orçamento e o ano passado. Receita do semestre
tem um superávit de 3 milhões e soma 56 milhões, principalmente
porque vemos aqui à esquerda o número de registros e domínio de
nomes, e estão um pouco acima do orçamento, as taxas fixas de registro
estão dentro do orçamento, e as taxas dos registradores refletem um
volume contínuo de credenciamento de registradores nos últimos 6
meses, que pagam uma taxa única e que o orçamento da (ICANN)
considera isso fixo devido a sua natureza imprevisível. Se o volume de
registros continuar a atender as expectativas, a variância do primeiro
semestre, levaria a uma receita para o ano total acima da meta.
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Despesas, a principal categoria de despesas são custos com pessoal,
representando 54% das despesas totais, corresponde a 298 funcionários
de equipes que dão apoio a nossas atividades de base, excluindo
funcionários de iniciativas de apoio do programa de novos (gTLDs). Os
custos de reuniões e viagens incluem viagem, alojamento, aluguel do
local para várias reuniões, representam 11% dos custos, serviços
profissionais representam 14% das despesas, incluindo serviços de
contrato, taxas legais e serviços de idioma, transcrição, tradução,
intepretação. Os custos administrativos incluem aluguel e outros custos
de instalação dos locais da (ICANN), e custos de telecomunicação.
Então, vamos comparar agora com o orçamento. As despesas totais
estimadas, tanto operacionais quanto de capital, chegaram a 46
milhões, comparando ao orçamento de 54, então resultando em 8
milhões a menos que o orçado. Os custos com pessoal foram menores
do que o orçado, e também os de viagem, refletindo em menos viagens
realizadas e custos menores por viagem do que o esperado,
especialmente para a (ICANN‐54) em (Dublin). Os serviços profissionais
e despesa de capitais foram menores no primeiro semestre, refletindo
por um lado o apoio, a atividade de transação da custódia, e por outro
lado, diferenças de agenda, por exemplo, na área de engajamento (DNS)
relacionadas à programas de atividade e segurança, projetos técnicos,
projetos de (TI). Agora, vamos ver as despesas resultadas das iniciativas
aprovadas. Os gastos estimados para a iniciativa de transição da
custódia refletem a atividade extensa do último semestre, como
discutido antes. Vamos enfocar isso neste slide, as despesas com
iniciativa de responsabilidade pública ficaram abaixo do orçamento do
primeiro semestre, principalmente por causa do atraso dos projetos. A
estrutura de (TI) está progredindo com algumas diferenças de agenda, e
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finalmente a preparação para a próxima rodada de novos (gTLDs) não se
iniciou, porque ainda estão sendo feitas as revisões, olhando, quais são
os itens de custo da transição da custódia do (SG), do governo
americano.
Esse gráfico mostra as despesas dessa iniciativa no primeiro semestre
do ano fiscal, mais d metade dos custos é composto de consultoria
jurídica externa, outros custos incluem custos de reuniões, e outros
serviços profissionais e da equipe de apoio. Os custos de consultoria
jurídica externa ficaram abaixo, na verdade não tinham entrado no
orçamento porque não se sabia o quanto seria usado, quando foi feito o
orçamento do ano fiscal de 2016. Esse apoio importante é uma
preocupação, há despesas com isso.
Vamos ver agora receitas e despesas do primeiro trimestre. Em geral, as
operações, suas receitas, as operações de receita e despesa da (ICANN),
inclusive iniciativas, mostram uma posição de equilíbrio no primeiro
semestre, resultando em um superávit de 10 milhões, muito acima das
despesas, e isso se compara a um déficit de 9 milhões no orçamento
nesse estágio do ano fiscal. É possível que o ano fiscal de 2016 feche
com déficit, conforme planejado. Vamos revisar informações financeiras
em relação ao programa de novos (gTLDs). Este programa tem como
orçamento 360 milhões, vai ocorrer em vários anos, para criar novos
domínios de alto nível. Esse programa foi totalmente financiado através
de taxas de inspeção começadas em 2012. Esse programa está em seus
5 anos, e depois de mais de 3 anos de avaliação e delegação do ano
fiscal de 2013 a 2015, mais de 200 milhões foram gastos para avaliar
aplicativos, ou avaliar solicitações e reembolsar inscrições retiradas.
Aproximadamente 70 milhões de gastos com avaliações e reembolsos
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se esperam até o final do programa, deixando então 99 milhões de
fundos para cobrir despesas futuras inesperadas, como (inint)
[00:59:27.2] de risco.
Vou falar dos resultados do programa no primeiro semestre. Em total, e
por categoria, as despesas foram menor do que as orçadas durante o
primeiro semestre, principalmente por atividades contratadas, que
tiveram custo menor que as orçadas. Vamos ver os fundos sob gestão
da (ICANN). Os fundos relacionados ao programa dos novos (gTLDs), à
esquerda, incluindo os fundos dos novos (gTLDs) representam a porção
das taxas de inscrição que ainda não foram gastas, e a arrecadação dos
leiloes. Os fundos diminuíram como resultado das despesas de
avaliação e reembolso de inscrições retiradas.
A arrecadação dos leiloes não mudou no primeiro semestre, então
novamente, houve os fundos, diminuíram nesse novo (gTLD), por causa
dessa despesa com avaliação, e reembolso por retirada de inscrições.
Há uma redução principalmente por causa do financiamento da
iniciativa de transição para o governo americano, par o fundo de
reservas. Agora, eu gostaria de passar para (Brad) [01:01:18.6].

BRAD WHITE:

Muito obrigado, não temos nenhuma pergunta, e a primeira pergunta é
para (Fadi), o que está acontecendo em relação a sua saída como (CEO)?

FADI CHEHADE:

O processo ainda está em andamento, e não tenho nenhum comentário
em relação a isso. O processo está correndo muito bem, a diretoria
continua a tratar deste assunto, mas eu não posso dar nenhum detalhe.
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O que eu acho que é importante destacar é que a (ICANN) como
instituição, como organização, tem controles organizacionais muito
claros, temos uma equipe excelente, eu mesmo me comprometi a
garantir a continuidade do processo de tomada de decisão e que a
gestão, que tudo esteja funcionando até o dia que eu sair. Então, não
deve haver nenhuma preocupação, tenho uma grande expectativa de
que o processo seja concluído de forma positiva e produtiva, e vamos
deixar então que siga seu curso.

BRAD WHITE:

A próxima pergunta é para (Xavier). Quanto foi gasto na transição da
custódia da (IANA), e qual a comparação com o orçado?

XAVIER:

Muito obrigado, (Brad). Observamos nos slides anteriores que essa
iniciativa da transição da custódia incluiu 8,6 milhões de gastos, de
despesa, e 3 milhões foram orçados para o primeiro semestre, então,
8,6 foram gastos, e 3,0 foi orçado, uma variação muito importante, e
isto se deve principalmente às despesas com consultoria jurídica
externa que não estava incluído no orçamento.

BRAD WHITE:

Muito obrigado. Para (David Olive). Em relação ao terrorismo infracional
que temos observado, quais são as considerações de segurança para as
próximas reuniões da (ICANN)?
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DAVID OLIVE:

Foram feitas preparações importantes para todas as reuniões da
(ICANN) em termos de segurança, então há reuniões com (inint)
[01:04:52.4] da comunidade na preparação para as reuniões, e agora
em janeiro, nossos líderes da comunidade, nos reunimos e discutimos
algumas dessas questões de segurança, obviamente, é uma parte muito
importante da nossa preparação para a (ICANN‐55). Temos mantido
comunicação continua com o governo marroquino e autoridades para
garantir a segurança durante a reunião.
Temos também uma firma de consultoria em segurança global que tem
nos atualizado continuamente, e a avaliação desses especialistas de
segurança é que há um risco baixo de que haja atividades terroristas em
(Marrocos). Reconhecemos que a mudança no cenário internacional, e
vamos estabelecer novas medidas de segurança para as reuniões da
(ICANN), começando em (Marrakech).
No site de nosso vice‐presidente, fala das medidas adicionais de
segurança, vou colocar o link no chat para que as pessoas saibam que
estamos constantemente monitorando e queremos que a reunião de
(Marrakech) seja muito bem sucedida, e que saibam que as medidas de
segurança estão bem estabelecidas.

BRAD WHITE:

Muito obrigado, (David). Não vejo nenhuma outra pergunta. Eu gostaria
de perguntar ao (Fadi) se ele tem algum comentário final para
encerrarmos a teleconferência.
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FADI CHEHADE:

Muito obrigado, (Brad), e muito obrigado a todos que trabalharam
nessa teleconferência. Pessoalmente, é minha última teleconferência
trimestral de stakeholders, acho importante porque elas aumentam a
transparência da (ICANN) e a confiança da (ICANN), eu acho muito
importante porque aumenta a transparência, uma teleconferência
aberta à toda a comunidade e todos os stakeholders globais podem
ouvir de nós mesmos o que estamos fazendo. Eu tenho muito orgulho
da equipe que faz essa reunião, que permite que essa reunião ocorra, e
que trabalhem para ter resultados tão bons. Vamos continuar com essas
reuniões e mantê‐los participando de forma completa, muito obrigado
por seu tempo e por participar, e espero encontrar alguns de vocês em
(Marrakech), muito obrigado a todos.

BRAD WHITE:

Muito obrigado, (Fadi). Eu gostaria de lembrar que se vocês tiverem
algumas perguntas, depois de terminada a teleconferência, enviem e‐
mail para engagement@icann.org, e com isso eu gostaria de agradecer
a todos, até logo.
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