
   
 

 

Reunião bilateral com a ccNSO 

Bloco 6 - Envolvimento com outros grupos constituintes 
Sessão 6.2 - Reunião com a ccNSO 

 

Índice 

 

Histórico 2 
Pauta 2 
Acontecimentos relevantes 2 
 

 

Objetivos da sessão 

O GAC e a ccNSO se reúnem regularmente nos encontros da ICANN para conversar sobre assuntos 
de interesse comum. No ICANN65, a ccNSO começará a discussão sobre o plano operacional de 5 
anos da ICANN e as novidades do GAC sobre o Grupo de Trabalho do Processo de Desenvolvimento 
de Políticas (PDP) de Retirada da ccNSO. 
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Histórico 
 
A ccNSO (Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País) é um órgão que faz 
parte da estrutura da ICANN, criado para e pelos gerentes de ccTLDs.  
 
A ccNSO oferece uma plataforma para incentivar o consenso, a cooperação técnica e o 
desenvolvimento de habilidades entre os ccTLDs e facilita a execução de práticas recomendadas 
voluntárias para os gerentes de ccTLDs. 
 
O processo de desenvolvimento de políticas é gerenciado pelo Conselho da ccNSO, que consiste em 
18 conselheiros (15 eleitos pelos membros da ccNSO e três indicados pelo comitê de nomeação da 
ICANN). 
 
O GAC e a ccNSO se reúnem regularmente nos encontros públicos da ICANN para coordenar e 
discutir questões de políticas públicas de interesse comum. 
O GAC indicou um representante para a ccNSO, Pär Brumark (Niue), e a ccNSO indicou um contato 
para o GAC, Giovanni Seppia (EURid).  
 
A função do representante e do contato da ccNSO no GAC é facilitar as discussões sobre políticas e 
outras questões internas da comunidade entre os grupos, além de preparar as pautas das reuniões 
nos encontros da ICANN. 

 

Pauta 

A pauta para a sessão conjunta em Marrakesh é a seguinte: 

1. Discussão sobre o plano operacional de 5 anos da ICANN - Visões preliminares da ccNSO 
a. Organização de atividades e coincidências de objetivos e ações. 
b. Alocação de recursos financeiros. 
c. Projeções de RH. 
d. KPIs. 

2. Atualização sobre o Grupo de Trabalho do Processo de Desenvolvimento de Políticas (PDP) 
de Retirada da ccNSO 

 

Acontecimentos relevantes 

O GAC e a ccNSO se reúnem regularmente durante os encontros da ICANN para compartilhar 
experiências e dúvidas sobre temas relacionados aos interesses das duas comunidades. 
 

Grupo de Trabalho do PDP de Retirada da ccNSO 

O Conselho da ccNSO iniciou o terceiro Processo de Desenvolvimento de Políticas da ccNSO, que 
consiste em duas partes, sendo que a primeira é a retirada de domínios de primeiro nível com 

https://ccnso.icann.org/en/about/council.htm
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-2016-2020-26apr15-en.pdf
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/filefield_36293/pdp-15jan13-en.pdf
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/filefield_36293/pdp-15jan13-en.pdf
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código de país (ccTLDs). A segunda parte é o desenvolvimento e a recomendação de mecanismos 
de revisão para decisões relacionadas à autorização, transferência, revogação e retirada de ccTLDs.  

O objetivo do Grupo de Trabalho (WG) é informar e recomendar uma política para a retirada dos 
domínios de primeiro nível autorizados associados aos códigos de país atribuídos a países e 
territórios que fazem parte da lista ISO 3166-1 dentro da estrutura do Processo de 
Desenvolvimento de Políticas da ccNSO.   

O grupo fez uma análise dos diferentes casos de retirada até hoje. Eles foram causados por 
mudanças significativas nos nomes dos países ou pela dissolução de um país ou território. Embora 
isso não aconteça com frequência, continua acontecendo, por exemplo quando as determinações 
formais com respeito a uma região geográfica mudam, como no caso de .AN (Antilhas Holandesas), 
que foi removido da lista ISO3166-1 de códigos atribuídos quando o Estatuto do Reino da Holanda 
mudou.   

O grupo preparou um glossário da terminologia relevante, com os termos usados no contexto da 
retirada de ccTLDs, mas também no contexto da remoção de códigos de país da lista ISO 3166-1.  

Os membros do Grupo de Trabalho chegaram a um consenso em relação à duração básica do 
processo, começando pela remoção do elemento de código ISO3166-1, o que leva à remoção do 
ccTLD da zona raiz do DNS.   

Consulte o regulamento, o plano de trabalho e outros documentos relevantes do grupo no site e no 
espaço de trabalho dele. 

De acordo com a seção 2.1.1 do regulamento do WG, em relação aos participantes, especialistas e 
observadores, até o presente momento, o GAC não indicou representantes para participar do 
Grupo de Trabalho. 

 

Mais informações 
 
Site da ccNSO 

 

 

 

 

 

Administração do documento 

Encontro ICANN65 em Marrakesh, de 25 a 27 de junho de 2019 

https://community.icann.org/display/ccnsowkspc/Glossary
https://community.icann.org/display/ccnsowkspc/Glossary
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/2017-05/charter-wg-retirement-cctlds-10apr17-en.pdf
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/2017-05/charter-wg-retirement-cctlds-10apr17-en.pdf
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://community.icann.org/display/ccnsowkspc/Policy+Development+Process+%28PDP%29+-+Retirement
https://community.icann.org/display/ccnsowkspc/Policy+Development+Process+%28PDP%29+-+Retirement
https://community.icann.org/display/ccnsowkspc/Policy+Development+Process+%28PDP%29+-+Retirement
https://ccnso.icann.org/en
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