
TRANSIÇÃO DA IANA

Proposta
do ICG

Proposta do CCWG- Accountability

Processo de revisão
por parte da NTIA

Revisão por parte
do Congresso

Fase 1
Proposta da comunidade

Comunidade de múltiplas partes
interessadas entrega

60-90 dias

4-5 meses

30 dias
legislativos

Fase 2
Revisão e avaliação
por parte da NTIA

Fase 3
Transferência
da supervisão

Aprovação definitiva

Finalizar a
implementação

Operacionalização da proposta do ICG e o CCWG-Accountability WS1

Redação das
mudanças no estatuto

Processo de proposta do WS2 Accountability

Adoção das
mudanças no estatuto

(fonte: ICANN)



TRANSIÇÃO DA IANA (fase 1) (versão 0.1)

Revisão e avaliação por parte da NTIA
(apenas os processos relacionados aos números)

Bottom-up: Propostas da comunidade
regional (15 de novembro de 2014).

RIRs: definem mecanismos para
a discussão regional.

NRO: define o estatuto do CRISP
para preparar e revisar o SLA.

CRISP:
Consolida a proposta da
comunidade dos recursos
de numeração

A comunidade de múltiplas partes
interessadas entrega

15 de janeiro de 2015

CRISP: 
Facilita a discussão
pública sobre o SLA

1a versão: 1 de maio de 2015
2a versão: (antecip.) julho

NRO:
Publica o estatuto do
Comitê de Revisão 

22 de junho de 2015

Proposta do ICG
Proposta do CCWG - Accountability

• A comunidade dos recursos de numeração não tem grandes diferenças
  em matéria de responsabilidade da ICANN para essa transição
• Pequenas diferenças: IPR, PTI
• O processo do ccWG não forneceu qualquer análise sobre a NRO/os RIR

NRO/RIRs: Realizam uma avaliação
independente da responsabilidade



Proposta da comunidade

TRANSIÇÃO DA IANA (fase 1)

(Processos iniciais em LACNIC)

(versão 0.2)

Maio de 2014
Primeira Sessão Informativa
(painel em LACNIC21)

19 de setembro de 2014
Líderes regionais informam à
comunidade de LACNIC sobre
o processo de consulta e iniciam
debate regional 
https://goo.gl/Wq4Ivj

Maio de 2015
Debate em LACNIC23
http://goo.gl/GTw0Ch

Agosto 2014
Abertura de secção do
site de LACNIC sobre a
transição da IANA 

Setembro de 2014
Diretoria de LACNIC
nomeia líderes regionais
a cargo do processo de
consulta à Comunidade
http://goo.gl/YGAKEq

15 de agosto de 2014
Teleconferência lançamento
do processo de consulta à
comunidade de LACNIC
sobre a transição da custódia
das funções da IANA 
https://goo.gl/8WH7Li

Outubro de 2014
2 sessões em LACNIC22 / Santiago de Chile
   • Sessão informativa http://goo.gl/d0kijK
   • Consulta pública à comunidade de LACNIC http://goo.gl/AEf0zJ 

Novembro de 2014
Apresentação da proposta
da comunidade de LACNIC 
http://goo.gl/eYM6q6

CRISP: Consolida a proposta da comunidade
dos recursos de numeração



TRANSIÇÃO DA IANA (fase 2) (versão 0.2)

Revisão e avaliação por parte da NTIA
(apenas os processos relacionados aos números)

RIRs: Escolhem os membros
do Comitê de Revisão.

* A assinatura do SLA está sujeita à rescisão do contrato NTIA/ ICANN

4 a 5 meses

Comitê de Revisão:
Constituído (15 membros)

NRO:
SLA negociado e
assinado* com a ICANN 


