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

18 de fevereiro de 2016 1 

Apêndice D – Resumos sobre 
envolvimento e participação: 
documentação das consultas públicas 
1 Durante toda a elaboração de suas recomendações da linha de trabalho 1, o CCWG de 

responsabilidade solicitou feedback, confirmações e contribuições à comunidade de 
participação múltipla global da Internet. Os canais utilizados para a consulta incluem (mas não 
se limitam a): 

 Organização e oferecimento de sessões de envolvimento nas reuniões da ICANN  

 Delegação nas organizações de apoio e comitês consultivos das atualizações habituais por 
meio da representação dos membros 

 Organização de webinars em múltiplos idiomas 

 Publicação das versões das recomendações da linha de trabalho 1 para comentários 
públicos (ver abaixo, a descrição em mais detalhes) 

2 Este plano de envolvimento foi elaborado cuidadosamente para garantir que o trabalho para 
melhoria da responsabilidade da ICANN fosse considerado de maneira adequada por toda a 
comunidade da ICANN. Além disso, o CCWG de responsabilidade publicou blogs, comunicados 
e vídeos em múltiplas línguas para documentar seu progresso e estabelecer recursos para 
reforçar a participação. 

3 O CCWG de responsabilidade organizou dois períodos de comentários públicos, que foram 
essenciais para definir e aprimorar as recomendações da linha de trabalho 1: 

 

 Primeiro período de comentários públicos (4 de maio a 12 de junho de 2015) 
O CCWG de responsabilidade solicitou feedback da comunidade sobre sua versão preliminar 
de proposta inicial para comentários públicos dos aprimoramentos na responsabilidade da 
ICANN identificados como essenciais ou necessários para estar em vigor ou encaminhados 
antes da transição da administração da IANA para ajudar a melhorar sua proposta e informar 
as próximas etapas. Foi fornecido um conjunto de questões centradas a fim de ajudar a 
orientar o feedback que o CCWG de responsabilidade necessitaria para as próximas etapas.  

o As contribuições recebidas em resposta a esta chamada para contribuições podem 
ser lidas aqui.  

o Para um resumo da equipe sobre os comentários recebidos, consulte aqui.  

 

 Segundo período de comentários públicos (3 de agosto a 12 de setembro de 2015)  
Como aconteceu com o primeiro período de comentários públicos, a segunda convocação 
para contribuições foi publicada para obter confirmação das recomendações da linha de 
trabalho 1 do CCWG de responsabilidade 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. 
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o As contribuições recebidas em resposta a esta chamada para contribuições podem 
ser lidas aqui.  

o Os resumos do grupo de trabalho e da equipe desta segunda chamada para 
contribuições podem ser lidos aqui. 

 

 Terceiro período de comentários públicos (30 de novembro a 21 de dezembro de 2015) 

O CCWG de responsabilidade solicitou o apoio das seis organizações constituídas para suas 
recomendações da linha de trabalho 1 em sua versão preliminar da proposta. Embora a 
abordagem recomendada fosse transmitir comentários por meio de uma organização 
constituída, pessoas também puderam apresentar comentários separadamente. Foi 
publicada uma pesquisa para estruturar as contribuições recebidas e definiu-se o nível de 
apoio para cada recomendação. Comentários e sugestões também foram incentivados. De 
modo similar ao segundo período de comentários públicos, foram fornecidos resumos das 
alterações feitas entre o primeiro e o segundo relatório para facilitar a tarefa de leitura do 
relatório pela comunidade. 

o As contribuições recebidas em resposta a esta chamada para contribuições podem 
ser lidas aqui.  

o Os resumos do grupo de trabalho e da equipe desta segunda chamada para 
contribuições podem ser lidos aqui. 

 

Após a publicação do relatório da equipe e do resumo dos comentários públicos, o CCWG 
de responsabilidade decidiu que a maioria das revisões necessárias na terceira versão 
preliminar do relatório estaria relacionada a especificidades da implementação e não a 
conteúdo. Assim, o grupo decidiu que não seria necessário um período adicional de 
comentários públicos antes da aprovação pelas organizações constituídas. 

Para incorporar as alterações necessárias, o CCWG de responsabilidade desenvolveu um 
relatório final “suplementar”, que foi elaborado por meio de um processo aberto e 
transparente. Esse relatório final suplementar foi distribuído em 18 de fevereiro de 2016 e 
deve ser analisado pelas seis organizações constituídas para aprovação e apresentação à 
diretoria da ICANN. 

 

 

 


