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Apêndice D – Resumos sobre 
engajamento e participação: 
documentação das consultas públicas 
1 Durante toda a elaboração de suas Recomendações da Via de Trabalho 1, o CCWG-Prestação 

de Contas solicitou à comunidade multissetorial global da Internet seu feedback, confirmações e 
contribuições. Os canais utilizados para a consulta incluem (embora não seja exaustivo): 
• Organização e oferecimento de sessões de engajamento nas reuniões da ICANN  
• Delegação nas Organizações de Apoio e Comitês Consultivos das atualizações habituais 

através da representação dos membros. 
• Organização de webinars em múltiplos idiomas 
• Publicação das versões das Recomendações da Via de Trabalho 1 para comentário público 

(ver embaixo, a descrição em maior detalhe) 
2 Este plano de extensão foi elaborado cuidadosamente para garantir que o trabalho para 

melhorar a prestação de contas da ICANN fosse considerado de forma adequada por toda a 
comunidade da ICANN. Além disso, o CCWG-Prestação de Contas publicou blogs, 
comunicados e vídeos em múltiplas línguas para documentar seu progresso e estabelecer 
recursos para a continuação do engajamento. 

3 O CCWG-Prestação de Contas organizou dois períodos de comentário público, que foram 
essenciais para definir e aprimorar as recomendações da Via de Trabalho 1. 
 
• Primeiro período de comentário público (4 de maio - 12 de junho de 2015) 

O CCWG-Prestação de Contas solicitou as opiniões da comunidade sobre sua Proposta 
Preliminar Inicial para Comentário Público das melhorias na prestação de contas da ICANN. 
Para o CCWG-Prestação de Contas, essas melhorias eram essenciais ou necessárias, bem 
como o fato de comprometer-se com elas antes da Transição da Supervisão da IANA para 
poder melhorar sua proposta e informar sobre os passos seguintes. Foi fornecido do um 
conjunto de perguntas focadas para ajudar a orientar as contribuições que o CCWG-
Prestação de Contas necessitaria para poder prosseguir com os passos seguintes.  

o As contribuições recebidas em resposta a este chamado para oferecer opiniões 
podem ser lidas aqui.  

o Para um resumo da equipe sobre os comentários recebidos, veja aqui.  
 
• Segundo período de comentário público (3 de agosto-12 de setembro de 2015)  

Como aconteceu com o primeiro período de comentário público, a segunda convocatória 
para fornecer opiniões foi lançada para obter confirmação das Recomendações da Via de 
Trabalho 1 do CCWG-Prestação de Contas e identificar níveis de apoio e quaisquer 
assuntos de preocupação pendentes com os mecanismos desenvolvidos. Foram fornecidas 
perguntas de orientação e um resumo das alterações feitas entre o primeiro e o segundo 
relatório para facilitar a tarefa de leitura do relatório pela comunidade. 

https://www.icann.org/public-comments/ccwg-accountability-draft-proposal-2015-05-04-en
http://forum.icann.org/lists/comments-ccwg-accountability-draft-proposal-04may15/
https://www.icann.org/public-comments/ccwg-accountability-draft-proposal-2015-05-04-en%23summary


Apêndice D – Resumos sobre engajamento e participação: documentação das consultas públicas 

30 de novembro de 2015 2 

o As contribuições recebidas em resposta a esta convocatória para fornecer opiniões 
podem ser lidas aqui.  

o Os resumos da Equipe de Trabalho e do pessoal da ICANN desta segunda 
convocatória para fornecer opiniões podem ser lidos aqui. 

 

http://forum.icann.org/lists/comments-ccwg-accountability-draft-proposal-04may15/
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Staff+Summary+-+Second+Public+Comment

