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GÖRAN MARBY:

Bem-vindos à atualização dos stakeholders, é a segunda vez que temos
um formato mais curto porque sabemos que muitos de vocês escutam
essas gravações quando acham conveniente. Também haverá um
webinar no dia 7 de setembro onde poderá fazer perguntas sobre o
relatório. Essas atualizações são partes dos nossos esforços para
continuarmos sendo transparentes, acessivos e inclusivos. Inclui a sessão
de perguntas e respostas à diretoria nas reuniões da ICANN, relatórios
de CEO para diretoria e indicadores de prestação de contas. Nessa
atualização, trataremos alguns itens do primeiro trimestre do ano fiscal
de 2018 da ICANN encerrado em 30 de setembro. Nosso presidente,
Cherine Chalaby falará em nome da diretoria e apresentarei um resumo
executivo desse relatório. Vamos começar.
Em primeiro lugar, quanto a operações e finanças, nós começamos com
um orçamento mais lento no primeiro semestre, com menos registros
de nomes de domínio do que o planejado, em um milhão de (inint)
[00:01:17]. O financiamento de 2018 vai permanecer estável em relação
ao ano passado, ao invés do pequeno crescimento orçado, mas há pouco
tempo para mitigar isso, estamos planejando para os próximos dois anos
fiscais de 2019 e 2020, não apenas para prática de gestão mas porque é
bom para vocês, sei que gostariam de uma visão mais ampla do trabalho
orçado, portanto poderão revisar os dois anos de planejamento dos
documentos que serão postados para comentário público, e também
estamos usando uma visão de longo prazo porque as despesas atuais
são resultados de decisões anteriores da comunidade da ICANN e não
podem ser alterados a curto prazo.

Observação: O conteúdo deste documento é produto resultante da transcrição de um arquivo de áudio para um
arquivo de texto. Ainda levando em conta que a transcrição é fiel ao áudio na sua maior proporção, em alguns
casos pode estar incompleta ou inexata por falta de fidelidade do áudio, bem como pode ter sido corrigida
gramaticalmente para melhorar a qualidade e compreensão do texto. Esta transcrição é proporcionada como
material adicional ao arquivo de áudio, mas não deve ser considerada como registro oficial.
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Em termos da nossa posição financeira no primeiro trimestre do ano
fiscal de 2018, gastamos 6 milhões a menos do que o orçado, a razão
disso é que alguns dos projetos planejados não foram ainda realizados e
se espera que sejam mais adiante nesse ano. Temos um milhão a menos
de financiamento, o que resulta num resultado líquido de 5 milhões, o
relatório financeiro completo começa no slide 30, internamente também
estamos buscando melhorar a eficiência da organização, uma das coisas
que fizemos foi entender quem está trabalhando na ICANN para evitar
sobreposição para entender melhor a comunidade. Também publicamos
relatório anual do ano fiscal de 2017 de acordo com os estatutos e esse
relatório deverá ser apresentado pela diretoria. Também foram
postadas as demonstrações financeiras auditadas. Gostaria que vissem
os dados mais recentes dos indicadores de prestação de conta, que
mostram em mais detalhes o progresso da ICANN em relação aos estilos
estratégicos definidos por vocês. Também decidimos adiar a rotação da
chave de assinatura da zona raiz porque vimos um número significativo
de resolvedores usados pelos prestadores e operadores de rede ainda
não estavam preparados para rotação da chave. Queríamos não correr o
risco que um número significativo de usuários fosse afetado.
Compartilhamos várias atualizações em nosso site e em outubro
publicamos um artigo detalhado da análise, que incentivo que leiam.
Entramos em contato com provedores para ver se estão preparados, o
que nem sempre é fácil. Continuaremos a manter a comunidade
atualizada sobre nossas atividades e progressos.
Gostaria de abordar alguns destaques da atualização de nomes de
domínio globais. Lançamos um novo portal de serviços de nomes para
solicitantes de nomes de TLDs para simplificar a realização de negócios
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entre a ICANN e operadores de registro. Foi um enorme esforço e estou
muito satisfeito com isso, reintroduzimos conteúdo para registrantes de
nomes de domínio fornecendo um local fácil para que os registrantes
saibam sobre seus direitos e responsabilidades como proprietários.
Publicamos um relatório sobre estatísticas de abuso do GTLD segundo
solicitação da equipe de revisão. O estudo mede formas comuns de
atividades abusivas em relação a nomes de domínios, como spam,
phishing e malware. Vocês podem obter mais informações lendo o
estudo e o detalhe sobre a divisão de domínios globais, nos slides 21 a
25. Quero falar de um assunto muito importante para a ICANN, já
ouviram falar muito nessa sigla, o GDPR ou regulamento geral de
proteção de dados, é uma alta prioridade para a ICANN, para a diretoria
e para a comunidade.
Na ICANN-60 a discussão da comunidade sobre GPDR foi muito
produtiva, gostaria de comentar a situação atual. Publicamos blogs com
mais detalhes sobre o que foi discutido na ICANN, e há muita coisa,
incentivo que leiam. Na ICANN-60 ouvimos as discussões e coletamos as
perguntas feitas pela comunidade, essas perguntas serão transmitidas
junto com nossos entendimentos dessas questões para o escritório de
advocacia Hamilton para que sejam incluídas nas análises jurídicas.
Também solicitaremos que eles adaptem e complementem as perguntas
para que o escopo seja adequado.
Incentivo que vocês leiam essas perguntas. Na próxima fase, a Hamilton
apresentará possíveis modelos para que todas as partes estejam em
conformidade, como indicada na nossa declaração de conformidade
contratual de 2 de novembro, solicitamos que as partes contratadas
enviem seus modelos para que também possamos compartilhar com a
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Hamilton para incorporar na análise jurídica. Outros stakeholders podem
propor modelos. Esse feedback é essencial para definir os próximos
passos e como avançar, inclusive para encontrar modelos em
conformidade com a GDPR e a ICANN. Vamos dar informações adicionais
incluindo instruções detalhadas sobre o andamento do processo. Para
enviar o e-mail, mande para globalsupport@icann.org. Além disso, o
CEO também está ciente que várias partes contratadas estão discutindo
alinhar modelos antes da apresentação. Elogiamos este esforço porque
menos modelos diminuirão o impacto nos usuários finais e nos
processos operacionais.
Continuaremos a contatar a comunidade, inclusive as autoridades de
proteção de dados, e comunidades de propriedade intelectual. É um
tema complexo e deve ser levado em conta até que o regulamento entre
em vigor. Sabemos que há mais trabalho a ser feito, como por exemplo
saber quais serão os impactos do GDPR nos contratos da ICANN. Vamos
manter as linhas de comunicação abertas e trabalhar juntos para
encontrar solução. Vamos falar agora da atualização de políticas, há
muita coisa acontecendo. Vou destacar os números para que tenham
uma ideia do imenso trabalho e das horas usadas para elaboração de
políticas na ICANN. É um testemunho do árduo trabalho da comunidade.
A organização de apoio de nomes genéricos ou GNSO adotou 8
resoluções e atualmente tem 9 processos de elaboração de políticas em
andamento. A organização de apoio de nomes de códigos de país ou
ccNSO adotou 27 resoluções e tem 30 atividades em andamento. A
atualização completa das políticas está no slide 15 do relatório. Vamos
ver os destaques regionais do trimestre. Realizamos o segundo fórum do
DNS da Europa oriental na Bielorrússia em outubro que abordou
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questões técnicas e de segurança devido à alta demanda da região.
Foram 1 60 participantes, de 5 países da região, o que foi muito
estimulante. Quanto à capacitação do GAC, no oriente médio, a ICANN60 marcou nossa primeira reunião na região do Golfo, também
realizamos um workshop de capacitação do GAC que contou com 57
participantes, principalmente representantes do oriente médio do GAC e
recém-chegados. Quanto a ICANN-60 foram mais de 1900 participantes
e 325 sessões, devido ao grande número de sessões, a pressão sobre a
comunidade, a quantidade de sessões simultâneas, as sessões foram
gravadas, é muito trabalho. Também fiquei muito entusiasmado com os
103 ex-fellows, 15 participantes do programa next-gen e 704
newcomers, isso é notável e fico impressionado com o número de
newcomers em cada reunião da ICANN. Temos que continuar nosso
trabalho não só para que pessoas venham à reunião na primeira vez,
mas

que

permaneçam

engajados.

Isso

é

importante

para

sustentabilidade dessa comunidade multisetorial. Também foi realizada
a assembleia geral anual com término de mandato de vários membros
da diretoria e líderes da comunidade, eleição de novos membros.
Também, a despedida de Steve Crocker, e agradecemos o serviço que
prestou à diretoria e à internet em geral, e saudamos Cherine Chalaby
como novo presidente. Cherine apresentará a atualização de diretoria
hoje. É com você, Cherine.

CHERINE CHALABY:

Muito obrigado, Göran pela atualização das últimas semanas, postei três
blogs, o primeiro foi sobre as atividades e prioridades da diretorial para
o ano fiscal de 2018, o segundo foi sobre a grade de integridade de
todos os membros da diretoria, e o terceiro com minhas reflexões sobre
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o último workshop da diretoria que ocorreu em Abu Dhabi, e alguns
aspectos da ICANN-60. Se você ainda não leu, sugiro que o faça. Estão
em ICANN.org. Logo após a ICANN-60, alguns membros da diretoria
foram a Singapura para participar da centésima reunião da força-tarefa
de engenharia da internet, IETF. Um dos objetivos a diretoria é
aumentar seu envolvimento com a comunidade global técnica da ICANN
e suas organizações irmãs. A diretoria está interessada em contratar e
ouvir os principais problemas, comunicar de forma aberta e
transparente. Nesse sentido, no ano passado, visitamos coletivamente e
intensificamos nosso engajamento com as comunidades e a resposta foi
muito positiva.
Em novembro, outros membros da diretoria junto com a delegação da
ICANN foram à Nova Deli, Índia, para participar da reunião global sobre
ciberespaço, o GCCS 2017. A participação da ICANN nesses eventos tem
dois objetivos, o primeiro é acompanhar as questões globais
relacionadas à mudança da internet, como a cibersegurança, privacidade
de proteção de dados, e jurisdição. O segundo objetivo é ter
oportunidade para esclarecer qualquer equívoco que possa surgir
quanto ao papel da ICANN em relação às questões globais. Apesar dos
compromissos de viagem, as atividades da diretoria continuaram no mês
de novembro incessantemente. Gostaria de atualizá-los sobre alguma
delas. Como vocês podem imaginar, o cumprimento do regulamento
geral de proteção de dados, GDPR, continua a ser uma prioridade, a
convenção de diretoria sobre GDPR reuniu-se para discutir o progresso
desde a ICANN-60 como Göran informou nessa apresentação. As
discussões da comunidade na ICANN-60 foram muito produtivas em
incentivo a esses intercâmbios, ao abordarmos as questões de
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conformidade com o GDPR, levando em conta que não substitui o
trabalho de elaboração de políticas da comunidade, outro tema que foi
foco da nossa intenção foi o trabalho da comunidade sobre o novo
processo de revisão independente, IRP. A diretoria está considerando a
conclusão

de

regras

suplementares

e

processo,

engajamento

cooperativo, e o estabelecimento de um painel permanente de IRP,
enquanto aguardam o andamento dessas questões na comunidade.
Quanto a segunda revisão de segurança, estabilidade e resiliência, a
SSR2, a diretoria enviou uma nota aos líderes das organizações de apoio
e comitês consultivos em Abu Dhabi, confirmando que está disposta a
ajudar a retomada da revisão do SSR2. É por isso que a convenção da
diretoria sobre a revisão do SSR2 se reuniu nos últimos 10 dias e
concordou em enviar outra nota aos líderes das SO e ACs reiterando
nossa oferta de ajuda. Também, foi realizada uma reunião da diretoria
sobre o pagamento do CEO com base numa avaliação de seu
desempenho. Tenho certeza que não ficarão surpresos que o próximo
workshop da diretoria que acontecerá em Los Angeles no início de
fevereiro de 2018 está sendo planejado.
A equipe de planejamento fez algumas reuniões e elaborou uma minuta
dos tópicos a serem abordados. Esses tópicos incluem atualizações sobre
o GDPR, processo de elaboração de políticas, PDP para direitos
remediadores, atualizações do PDP para o uso de nomes geográficos,
como domínios de topo, e a atualização do progresso da via de trabalho
2 da comunidade sobre a melhoria da prestação de contas da ICANN.
Além disso queremos revisar a minuta da resposta da diretoria ao
comunicado do GAC de Abu Dhabi, e vamos analisar em detalhes as
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informações financeiras da ICANN, em especial o desempenho até agora
em relação ao orçamento e o orçamento projetado para 2019.
Finalmente, a diretoria deve retomar as discussões sobre o
planejamento financeiro de longo prazo e a estratégia de resiliência e
estabilidade da raiz L, que é operada pela ICANN, espero ter conseguido
dar uma visão sobre o trabalho da diretoria em novembro. No mês que
vem, vários membros da diretoria junto com a ICANN, a organização da
ICANN, vão participar do fórum de governança da internet em Genebra
de 18 a 21 de dezembro. Para encerrar, gostaria de dizer algumas
palavras em apoio aos registrantes em regiões atingidas por desastres
naturais. Espero que tenham visto o recente anúncio da ICANN que
aprovou o furacão Maria e outros desastres naturais semelhantes como
circunstancias atenuantes. Os registradores têm a flexibilidade de
estender o período de renovação do registro para registrantes de áreas
afetadas. Esperamos que os registros apoiem essa ação e que os
registradores considerem essa opção ao revisar as inadimplências de
renovação nessas regiões.
Sem dúvidas, os registrantes precisam ser protegidos quando não
conseguem renovar seus domínios como resultados de desastres
naturais ou outras circunstancias atenuantes. A diretoria, portanto,
incentiva a comunidade a considerar o tópico durante as discussões de
elaboração de políticas. Em nome da diretoria, gostaria de desejar boa
sorte a Puerto Rico, aos países vizinhos e outras áreas devastadas por
catástrofes naturais recentes e espero que continuem a se recuperar.
Esperamos encontrar muitos de nossos amigos e colegas na ICANN-61,
na capital porto-riquenha em março. O relatório completo apresentado
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na

atualização

de

hoje

está

no

ICANN.org/quarterlyreports. Muito obrigado.
E com isso, encerramos esta gravação.
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