É um prazer escrever o editorial deste mês, não só como
membro da equipe da ICANN, mas também como brasileiro. O
destaque deste mês é o meu país, com atividades que
trouxeram nosso Presidente e CEO, dois membros da Diretoria e
10 colegas da ICANN para essa parte do mundo.
A ICANN teve o prazer de apadrinhar o 27o encontro anual do
LACNIC, o Registro de Endereços de Internet da América Latina
e Caribe, que foi realizado em Foz do Iguaçu, Brasil, de 22 a 26
de maio de 2017. O LACNIC 27 teve público recorde, com mais
de 600 participantes do mundo todo, de diferentes setores e com
experiências variadas. Foi a primeira vez que Göran Marby,
Presidente e CEO da ICANN, visitou a América do Sul e
Daniel Fink, gerente sênior de
participação do Brasil, ICANN
participou do encontro anual do LACNIC. Em sua apresentação,
ele falou sobre a ICANN depois da transição da administração da
IANA (Autoridade para Atribuição de Números na Internet), também chamada de IANA pós-transição).
Marby agradeceu a comunidade da América Latina e do Caribe pelo apoio e envolvimento durante o
processo de transição, destacando o nível de cooperação da comunidade técnica. Ele também falou sobre
o processo de revisão da chave de assinatura de chaves das Extensões de Segurança do Sistema de
Nomes de Domínio (DNSSEC) (revisão da KSK) neste ano. O LACNIC está apoiando nosso trabalho de
conscientização sobre esse assunto tão importante - o boletim informativo de abril deles trouxe uma
história sobre a revisão da KSK, e Carlos Martinez, CTO do LACNIC, fez uma apresentação sobre a
revisão da KSK durante o LACNIC 27.
Precisamos que todos participem. Podem entrar em contato comigo ou com qualquer integrante da nossa
equipe se quiserem mais informações sobre as funções da IANA pós-transição, a revisão da KSK ou
qualquer outro assunto.
Obrigado pelo apoio de vocês e Até logo! Espero contar com a parceria de vocês.

Inscreva-se já! Seminário na Web sobre políticas
antes da ICANN59, 15 de junho
Para preparar os membros para o fórum de políticas em
Johanesburgo, a equipe de apoio ao desenvolvimento de
políticas vai realizar um Seminário na Web sobre políticas antes
do ICANN59 no dia 15 de junho. Os especialistas vão falar um
pouco sobre assuntos entre comunidades e o trabalho de
desenvolvimento de políticas e recomendações das
organizações de apoio e dos comitês consultivos.
Vamos realizar duas sessões de 90 minutos, às 10h e às 19h UTC, para receber participantes de
diferentes regiões e fusos horários.

Leia o anúncio completo e faça sua inscrição!

Prepare-se para o ICANN59
Johanesburgo, África do Sul, 26 a 29 de junho de 2017
Ainda dá tempo de se inscrever para o Fórum de políticas da
ICANN59. Antes de comprar sua passagem, leia as
informações sobre viagens e vistos da ICANN59. Se
precisar solicitar um visto, verifique no Consulado sul-africano
mais próximo se ainda há tempo.
Não pode ir ao encontro? Veja como participar remotamente.
Confira também estas ferramentas úteis:
Programação do ICANN59. Aqui você vai encontrar descrições das sessões, datas, horários,
locais e como participar remotamente.
App móvel da ICANN59. Com o nosso aplicativo, você pode criar sua programação de reuniões,
conversar com outros participantes, ver o mapa do local, conferir informações sobre Johanesburgo e
muito mais. Você pode encontrar o aplicativo na App Store, no Google play, na Windows Store e no
BlackBerry World.
Guia do ICANN59. Esse guia prático traz um mapa do Sandton Convention Centre, informações
sobre saúde e segurança, uma lista de sessões de destaque e muito mais.
Esperamos encontrar você em Johanesburgo!

Comunidade de números ajuda na divulgação da
revisão de chaves
A ICANN pediu a ajuda de parceiros para comunicar a mudança
das chaves criptográficas que ajudam a proteger o DNS
(Sistema de Nomes de Domínio). Os cinco Registros Regionais
da Internet (RIRs) concordaram em trabalhar com a ICANN para
aumentar a conscientização entre os provedores de serviços de
Internet e operadores de rede em suas respectivas regiões.
"Os RIRs sabem que é muito importante que os operadores de
rede estejam preparados para essa mudança em 11 de
outubro", disse Matt Larson, vice-presidente de pesquisa da
ICANN. "Agradecemos a ajuda deles na divulgação e estamos disponíveis para ajudá-los no que eles
precisarem".
Os provedores de serviços da Internet, operadores de rede e outros podem verificar se seus sistemas
estão prontos para a alteração de chaves em http://go.icann.org/KSKtest.
Para saber mais sobre a revisão de chaves, acesse https://www.icann.org/kskroll.

ICANN lança pesquisa sobre diversidade de
gêneros
A organização da ICANN está realizando uma pesquisa para
definir as percepções atuais sobre diversidade de gênero na
comunidade da ICANN e identificar possíveis barreiras à
participação. A finalidade da pesquisa é informar as discussões
da comunidade sobre diversidade, pois recebemos pedidos de
mais dados sobre o assunto.
Convidamos todos os membros da comunidade para participar!
As respostas serão anônimas e usadas de acordo com
a Política de Privacidade da ICANN. A pesquisa estará
disponível em árabe, chinês, inglês, francês, português, russo e espanhol.

Em apenas dez minutinhos, você pode ajudar a promover a participação diversificada e significativa. Para
participar, responda à pesquisa antes de 8 de julho. Sua opinião é importante!
Se tiver alguma dúvida, envie um e-mail para gendersurvey@icann.org.

ICANN apresenta novos recursos para a
comunidade empoderada
No dia 25 de maio de 2017, a ICANN lançou três novos recursos
para apoiar a comunidade empoderada:
Comunidade empoderada
Administração da comunidade empoderada
Correspondências relacionadas à comunidade
empoderada
Com esses recursos, a ICANN poderá fornecer à comunidade
informações claras sobre os poderes em exercício e como
esses processos estão avançando.
Leia o comunicado completo.

Quer trabalhar na ICANN?
Conhece alguma pessoa interessada em fazer a diferença no futuro da Internet e
com vontade de trabalhar para uma organização global e dinâmica? Então a
ICANN pode ser ideal! Confira nossa página de carreiras, agora disponível
em seis idiomas. Temos várias oportunidades interessantes para você
explorar. Veja as vagas abertas (inglês).

Viagem ao passado: Projeto ICANN History
Se Vint Cerf é considerado um dos "pais da Internet", então Ira
Magaziner pode ser considerado o "pai da ICANN." Foi ele que
liderou o planejamento de uma organização internacional com
várias partes interessadas como poucos haviam visto. E essa
organização, a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes
e Números, administraria o DNS (Sistema de Nomes de
Domínio) da Internet.
Magaziner contou essa história pouco conhecida em
um vídeo que faz parte do novo projeto ICANN History, que pode
ser encontrado em https://www.icann.org/history. Lá, você
pode encontrar várias entrevistas em vídeo.

Ira Magaziner talks to ICANN's Brad
White.

Leia mais...

Memorando de entendimento (MoU) entre a
LACRALO e o LACNIC: um marco importante
Maritza Y. Agüero Miñano, secretária da Organização Regional
de At-Large da América Latina e Ilhas do Caribe (LACRALO).

A partir de agora, a LACRALO vai comemorar o dia 24 de maio,
pois foi o dia da assinatura do MoU entre a LACRALO e o
LACNIC no encontro LACNIC 27 realizado em Foz do Iguaçu,
Brasil.
O MoU, assim como qualquer outro documento dessa natureza,
expressa um acordo colaborativo e a intenção geral das duas
partes de realizar projetos que permitam que elas se beneficiem
com habilidades, conhecimentos e experiências em suas
funções.
Oscar Robles (LACNIC) e Humberto
Carrasco (LACRALO) assinando o MoU,
24 de maio de 2017, Foz do Iguaçu,
Brasil

Além disso, o MoU inclui linhas de ação importantes para
promover os padrões da Internet, o desenvolvimento e serviços
de infraestrutura para possibilitar a evolução da Internet na região
da América Latina e Caribe (LAC). O documento também
menciona a capacitação, promovida pela LACRALO em seminários na Web e teleconferências mensais.
Na verdade, a LACRALO se concentrou em expandir a participação e torná-la mais ativa e informada,
como forma efetiva de compartilhar experiências e aprendizagem colaborativa em benefício da
comunidade regional.
Leia o comunicado do LACNIC.

Práticas recomendadas para o registro e a administração de portfólios de nomes
de domínio (parte I)
Carlos Alvarez, gerente sênior de participação técnica em segurança, estabilidade e resiliência (SSR),
ICANN
É sempre bom lembrar das práticas recomendadas relacionadas ao registro e à administração de nomes
de domínio, especialmente em relação a portfólios com dezenas ou centenas de nomes de domínio. A
adoção de práticas recomendadas ajuda as empresas a evitar interrupções em suas operações on-line e
também a perda do nome de domínio devido a expiração ou sequestro. Por outro lado, práticas ruins
podem causar a interrupção dos negócios e a perda de confiança dos clientes, além de danos à
reputação, entre outras consequências negativas.
Esta publicação é a primeira da série e contém três práticas recomendadas. Falaremos mais sobre isso
em outras publicações.

Internet Days
Nosso vice-presidente regional Rodrigo de la Parra participou do Congresso Internacional Internet Day
2017, realizado em San Salvador, El Salvador, em 17 de maio de 2017. Ele falou sobre oportunidades de
participação na região LAC dentro do modelo de múltiplas partes interessadas. O congresso, realizado na
Universidade Gerardo Barrios (UGB), começou com algumas observações de Lito Ibarra, membro da
Diretoria da ICANN, também considerado o pai da Internet em El Salvador.
Depois do evento, Rodrigo voltou ao México para participar das comemorações do Internet Day em sua
cidade natal. Esse evento foi organizado em 18 de maio de 2017 pelo Instituto de Pesquisas Jurídicas da
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Workshop: introdução à governança da Internet
O evento, organizado por membros da comunidade da ICANN, foi realizado em 31 de maio de 2017 na
Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires (UBA), com o apoio da ICANN e do ICANN Learn.
Alguns assuntos debatidos foram o ecossistema da Internet e como encarar seus acrônimos, a ICANN e o
modelo de múltiplas partes interessadas, e como participar.

Desenvolvimento da Internet na região da LAC: convocação de propostas para
2017
O Fundo Regional para Inovação Digital na América Latina e Caribe (FRIDA) reconhece e financia

iniciativas que promovem o desenvolvimento da Internet e incentivam a adoção de soluções digitais para
resolver os desafios socioeconômicos na região da LAC.
O FRIDA comunicou a convocação de propostas para 2017. O período de inscrição vai de 10 de maio a
23 de junho de 2017. Leia mais aqui.

Saiu o relatório de análise do ano 2016 da LAC!
Baixe esse relatório compilado pela equipe regional daICANN
para reviver todas as nossas atividades na região LAC em
2016. Esse recurso está disponível em inglês [PDF, 2,14
MB], espanhol [PDF, 3,69 MB] e português [PDF, 3.69 MB].

Seminário na Web de capacitação da LACRALO
Dentro do projeto de capacitação da estratégia da LAC, realizamos no dia 15 de março de 2017 o segundo
seminário na Web para a comunidade da LACRALO. Mary Wong, diretora sênior e conselheira especial
de planejamento estratégico de políticas, falou sobre a análise do processo de desenvolvimento de
políticas para os mecanismos de proteção de direitos em todos os domínios genéricos de topo (gTLDs).
Confira abaixo os links para as gravações:
Espanhol | Inglês | Português | Francês

Notícias do Grupo de Trabalho do Caribe
Albert Daniels, gerente sênior para o Caribe, ICANN
O Caribe está aumentando sua participação e contribuição para os projetos da Estratégia da ICANN para
a LAC, especialmente através do projeto do Grupo de Trabalho do Caribe. Esse projeto busca conectar as
partes interessadas ao gerente regional da ICANN para encontrar maneiras de expandir e aprofundar a
participação do Caribe no trabalho da ICANN. Inicialmente presidido por Carlton Samuels, veterano da
ICANN, o projeto ganhou vida própria com os experientes membros da ICANN Dev Anand Telucksingh,
novo presidente, e Bartlett Morgan, novo vice-presidente. Agora, o Grupo de Trabalho está analisando seus
objetivos e as métricas gerais para definir o sucesso, com o apoio de vários membros novos, incluindo
participantes do programa de Fellowship da ICANN, Fellows do ARIN (Registro Americano para Números
na Internet) e partes interessadas que trabalharam com a ICANN para organizar eventos de divulgação no
Caribe.
Em 9 de maio de 2017, o Grupo de Trabalho realizou uma teleconferência sobre o trabalho que já foi
realizado, com ampla participação.

O GAC se prepara para a ICANN59
A liderança do GAC criou uma programação alinhada às questões levantadas pelos membros do GAC e
que responde às solicitações de reuniões da comunidade da ICANN.

Em Johanesburgo, o GAC se reunirá com a GNSO, a ccNSO, o ALAC e a Diretoria da ICANN. Além
disso, o GAC falará sobre sua função na comunidade empoderada, novos gTLDs e as proteções em
nomes de domínio de segundo nível para organizações internacionais governamentais e não
governamentais, como a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho. O GAC também discutirá questões
internas, e todos os grupos de trabalho se reunirão.
Antes do ICANN59, os copresidentes dos grupos de trabalho de segurança pública e regiões subatendidas - em cooperação com a equipe de participação governamental - realizarão um workshop de
conscientização sobre o DNS e seu impacto na segurança pública para órgãos de aplicação da lei.
Consulte as sessões do GAC na programação do ICANN59.

Próximas etapas para o uso de nomes de países e territórios como TLDs
O Grupo de Trabalho Intercomunitário sobre o uso de nomes de países e territórios como domínios de topo
(CCWG-UCTN) pediu comentários públicos sobre as conclusões e recomendações preliminares de seu
documento provisório.
Os comentários recebidos apoiam as principais recomendações do CCWG-UCTN: encerrar o grupo de
trabalho, criar um novo projeto com maior abrangência e integrar o trabalho a um contexto mais amplo. No
entanto, houve muitas divergências nas sugestões sobre como incorporar o próximo trabalho.
O CCWG-UCTN está analisando os comentários. O objetivo é concluir o relatório final antes do ICANN59 e
enviá-lo aos Conselhos da ccNSO (Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País) e
da GNSO (Organização de Apoio a Nomes Genéricos) para discussão e adoção.

A GNSO inicia processo de emenda a políticas sobre os nomes da Cruz Vermelha
e do Crescente Vermelho
O Conselho da GNSO aprovou uma moção para iniciar um processo de emenda de políticas sobre
a proteção de nomes específicos da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho de topo e do segundo nível
de todos os domínios genéricos de topo (gTLDs). O Conselho solicitou a reconvocação do Grupo de
Trabalho do Processo de Elaboração de Políticas (PDP WG), que elaborou as recomendações de políticas
originais.
Em 2013, o PDP WG elaborou recomendações consensuais para proteger os identificadores e
organizações internacionais governamentais e não governamentais. Algumas das recomendações
relacionadas à Cruz Vermelha e ao Crescente Vermelho Internacionais não estão em consonância com as
recomendações do GAC (Comitê Consultivo para Governamental). Na ICANN58, o GAC e a GNSO
realizaram um diálogo mediado para resolver suas diferenças pendentes. A Diretoria da ICANN ainda não
adotou essas recomendações. Reconhecendo as circunstâncias excepcionais e por solicitação da
Diretoria da ICANN, a GNSO concordou em tomar essa medida extraordinária de reconsiderar suas
recomendações de políticas.

ALAC retira conselho sobre as diretrizes propostas para o segundo processo de
revisão da similaridade de cadeias de caracteres
Recentemente, o ALAC (Comitê Consultivo At-Large) aprovou uma moção para rescindir sua
recomendação sobre as diretrizes propostas para o segundo processo de revisão da similaridade de
cadeias de caracteres, que foram enviadas para comentários públicos no ano passado. O conselho
apoiava as recomendações do Grupo de Trabalho do painel estendido de revisão de similaridades da
ccNSO (EPSRP).
A validez do conselho foi questionada depois que o ALAC analisou o Informe do SSAC (Comitê Consultivo
para Segurança e Estabilidade) SAC084. Esse informe levanta questões sobre a possível confusão dos
usuários com o processo proposto em relação aos domínios de topo com nomes internacionalizados (IDN
TLDs).
Depois de trocar ideias com o SSAC e a ccNSO na ICANN58, o ALAC concluiu que o problema da
confusão dos usuários pode ser resolvido se os registros se comprometerem em incluir essa mitigação em
seus processos de avaliação. O ALAC recomenda que todos os órgãos relevantes encontrem uma solução
que garanta a implementação oportuna dos IDN TLDs sem comprometer a segurança e a estabilidade ou
os processos que reduzem a possível confusão dos usuários.

O conselho da GNSO não apoia a reabertura da decisão sobre os códigos de
dois caracteres para países e territórios no segundo nível
Respondendo às recomendações do GAC no Comunicado do ICANN58, o Conselho da GNSO não
apoia a reabertura do processo de decisão pela Diretoria da ICANN e a subsequente implementação dos
códigos com dois caracteres para países de territórios no segundo nível. O Conselho está preocupado
porque a recomendação do GAC basicamente exige que a Diretoria da ICANN negocie esse assunto
diretamente com cada governo. Sob o ponto de vista do Conselho, esse processo não está em
consonância com o mecanismo de "recomendações consensuais" definido no Estatuto da ICANN. Ele
poderia acabar com a utilidade do GAC em si, violando o compromisso de responsabilidade pós-transição
da ICANN.
No novo procedimento, introduzido pela Resolução da Diretoria da ICANN de 8 de novembro de
2016, os registros não têm mais a obrigação de notificar os governos sobre o uso de códigos de caracteres
de duas letras nem de buscar o acordo com os governos ao liberar códigos de duas letras para países no
segundo nível. Devido a preocupações sérias demonstradas por alguns governos, o GAC recomendou
que a Diretoria da ICANN conversasse com esses governos e resolvesse os problemas antes da
ICANN59. Saiba mais na Análises da GNSO do Comunicado do GAC na ICANN58 em
Copenhague, que foi enviado à Diretoria da ICANN.

Conselho da GNSO apoia a solicitação do CCWG-Prestação de Contas para a
extensão de sua vigência e do financiamento para o AF18
Como organização constituinte do Grupo de Trabalho Intercomunitário para o aprimoramento da prestação
de contas da ICANN (CCWG-Prestação de Contas), a GNSO apoia a extensão de vigência e
financiamento das atividades da linha de trabalho 2 no ano fiscal 2018. O Conselho da GNSO espera
atualizações regulares sobre as atividades da Via de Trabalho 2 e sobre como os gastos se encaixam no
orçamento adotado. O Conselho da GNSO também se reserva o direito de comentar mais sobre a
alocação de recursos para as atividades do AF18 relacionadas ao CCWG-Prestação de Contas.

Matthew Shears selecionado como membro da Diretoria da ICANN para o
assento 14
O grupo de partes não contratadas da GNSO (NCPH) selecionou Matthew Shears para a sucessão de
Markus Kammer para o assento 14 da Diretoria da ICANN no final da ICANN60. Conforme exigido pelo
Estatuto da ICANN, o presidente do Conselho da GNSO comunicou a seleção à administração da
comunidade empoderada, aos participantes com poder de decisão e à organização da ICANN.

ALAC apoia três candidatos para a segunda equipe de revisão do RDS
Em 16 de maio, o ALAC aprovou três candidatos para a segunda equipe de revisão do Serviço de Diretório
de Registros (RDS): Dmitry Belyavsky (Rússia), Alan Greenberg (Canadá), e Carlton Samuels (Jamaica).
O ALAC recebeu seis candidaturas, e o Comitê de Seleção de Indicados do ALAC liderou o processo de
avaliação e enviou a recomendação totalmente consensual ao ALAC para ratificação. Dmitry Belyavsky
(Rússia), Alan Greenberg (Canadá), e Carlton Samuels (Jamaica). O ALAC recebeu seis candidaturas, e
o Comitê de Seleção de Indicados do ALAC liderou o processo de avaliação e enviou a recomendação
totalmente consensual ao ALAC para ratificação.

Diretoria da ICANN aprova emenda global
A emenda global é um conjunto de alterações no Contrato básico
de registro de novos gTLDs, negociado pela ICANN e por um
Grupo de Trabalho criado pelo Grupo de Partes Interessadas de
Registros. Como exigem os termos do Contrato de registro, a
emenda global foi aprovada pelos operadores de registro
qualificados em uma votação concluída em 10 de abril de 2017

e pela Diretoria da ICANN em uma resolução de 18 de maio de
2017.
Com essas aprovações, a ICANN enviou aos operadores de
registro um aviso sobre a data de entrada em vigor da emenda
global, com 60 dias de antecedência, no dia 31 de julho de
2017. Acesse o site sobre a emenda global para ver mais
informações e as novidades mais recentes.

Cúpula anual da GDD reúne registros e
registradores
Durante a segunda semana de maio, a ICANN realizou a terceira
cúpula anual da Divisão de Domínios Globais (GDD) em Madri,
Espanha. O evento contou com a presença de mais de 450
pessoas de 60 países, além de dezenas de participantes
remotos. Vários executivos e membros da Diretoria estiveram
presentes no evento deste ano e conversaram com os
participantes.
A cúpula funcionou como fórum para as partes contratadas da
ICANN conversarem sobre questões importantes de interesse
mútuo, compartilharem práticas recomendadas e se reunirem
com os membros da organização.

Os participantes da Cúpula da GDD
2017 atentos a uma das sessões
específicas de registros

Confira mais informações sobre a Cúpula da GDD, as apresentações e gravações do áudio das sessões
em https://www.icann.org/gddsummit.

Os participantes exploram as iniciativas da
ICANN para o DNS no primeiro Simpósio do DNS
O primeiro Simpósio ICANN-DNS foi realizado depois da Cúpula
da GDD em Madri, Espanha. Foi um evento de um dia, com foco
em todos os aspectos do sistema de nomes de domínio (DNS).
Mais de 175 participantes se reuniram com os membros
da ICANN para explorar as iniciativas e os projetos atuais da
organização relacionados a pesquisas, operações, ameaças e
contramedidas, e a evolução da tecnologia do DNS.
Confira mais informações sobre o evento e um link para as
apresentações em: https://www.icann.org/ids.

Buscamos: Voluntários confiáveis para
representar a comunidade
A ICANN está procurando voluntários para trabalhar
como representantes confiáveis da comunidade para a
administração da KSK (chave de assinatura de chaves), a
"âncora de confiança" do DNS global. Ao convidar membros
reconhecidos da comunidade técnica do DNS para fazer parte
das operações da KSK da Zona Raiz, a ICANN visa aumentar a
transparência e a confiança nas Extensões de Segurança do
Sistema de Nomes de Domínio (DNSSEC - Domain Name
System Security Extensions).
Se estiver interessado/a em trabalhar em uma das camadas de proteção do material básico usado para
manter a segurança da zona raiz do DNS, faça sua inscrição aqui.

O painel de geração de latim foi formado - Em
busca da Internet multilíngue
A ICANN anunciou recenemente a formação do Painel de
Geração para elaborar Regras de Geração de Rótulos
(LGRs) para a escrita latina. Como é a mais utilizada em
termos de número de idiomas e número de falantes, a escrita
latina ou romana é muito importante no mundo todo.
Agradecemos às comunidades de escritas árabe, armênia,
chinesa, cirílica, georgiana, grega, etíope, japonesa, khmer,
coreana, lao, latina, neo-brahmi e tailandesa, que estão
trabalhando para tornar a Internet multilíngue. Para saber como
contribuir para a sua escrita, acesse www.icann.org/idn.

Dois novos gTLDs foram delegados em maio 2017.
Veja a lista completa aqui.

Participe das análises da ICANN
As análises são ferramentas essenciais para a avaliação do desempenho da ICANN e de suas
organizações de apoio e comitês consultivos. Participe das análises e ajude a ICANN a impulsionar
melhorias contínuas com os resultados e as recomendações que elas oferecem.
O que está acontecendo?
Os membros da equipe de revisão do Serviço de Diretório de Registro (RDS) foram
apresentados. Este anúncio inclui dados sobre a diversidade da equipe. A equipe está aceitando
a inscrição de observadores para acompanhar suas reuniões.
A Equipe de Revisão de Segurança, Estabilidade e Resiliência do DNS (SSR2) apresentou seus
termos de referência. Isso aconteceu depois da reunião presencial do grupo em Madri. Clique
aqui para ver um resumo dessa reunião.
O analista independente do Comitê de Nomeação (NomCom) foi apresentado. Clique aqui para
saber mais.
O relatório final da análise da comunidade At-Large foi traduzido para árabe, chinês, francês, russo
e espanhol. Para obter mais informações, clique aqui.
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