Reunião do GAC com a GNSO
Sessão 11 – Reunião do GAC com a GNSO
Índice
Objetivos da sessão

1

Histórico

1

Agenda

3

Principais documentos de referência

3

Mais informações

3

Objetivos da sessão
O GAC e a GNSO (Generic Names Supporting Organisation, Organização de Apoio a Nomes
Genéricos) se reúnem nos Encontros da ICANN para tratar de assuntos relacionados a políticas de
interesse a ambos. Esta sessão se concentrará no seguinte:
1. Seguimento do ICANN70:
● EPDP/SSAD e Fase 2A;
● Precisão;
● Abusos do DNS;
2. A equipe de revisão de CCT e a GNSO abordarão as recomendações pendentes
3. Procedimentos subsequentes de novos gTLDs e/ou questões identificadas pelo Conselho da
GNSO

Histórico
Com a mudança no ritmo da participação do GAC nas atividades de desenvolvimento de
políticas da ICANN nos últimos anos, observou-se que o compartilhamento de informações

com diferentes partes da comunidade da ICANN é ainda mais importante para ajudar os
membros do GAC a entender o contexto de diferentes questões relacionadas ao DNS.
Diálogos regulares com membros de outras comunidades da ICANN podem melhorar a
comunicação e o compartilhamento de informações, criando conexões úteis para a
introdução e discussão de novas políticas e questões operacionais em toda a comunidade.
Em encontros públicos recentes, o GAC interagiu com diversos grupos da comunidade do
espaço de gTLDs, inclusive grupos de empresas, propriedade intelectual e interesses não
comerciais. Essa reunião com o Conselho da GNSO continuará a abordagem de comunicação
estratégica.
A GNSO (Generic Names Supporting Organisation, Organização de Apoio a Nomes Genéricos)
é um órgão da comunidade da ICANN responsável por elaborar políticas significativas
relacionadas aos domínios genéricos de primeiro nível e recomendá-las à Diretoria da ICANN.
A GNSO é uma das maiores Organizações de Apoio na estrutura da ICANN.
O GAC costuma se reunir com o presidente e outros membros do Conselho da GNSO em
todos os encontros públicos da ICANN para conversar sobre questões de interesse comum e
identificar métodos para melhorar a cooperação. O presidente atual do Conselho do GNSO é
Philippe Fouquart. As vice-presidentes são Pam Little e Tatiana Tropina. O representante da
GNSO no GAC é Jeff Neuman. O ponto de contato do GAC na GNSO é Jorge Cancio (Suíça).
A GNSO é uma “federação” de diferentes grupos de partes interessadas. Ela é composta por
duas “casas”, uma para partes contratadas da ICANN (registros e registradores) e outra para
outras partes não contratadas, com interesses comerciais e não comerciais.
O Conselho e os grupos de partes interessadas da GNSO têm funções diferentes dentro da
organização. O Conselho tem a função de gerenciar o processo de desenvolvimento de
políticas. Ele é formado por membros que representam os diferentes grupos de partes
interessadas e grupos constituintes da GNSO. Da mesma forma, os grupos de partes
interessadas em si [incluindo o RySG (Registries Stakeholder Group, Grupo de Partes
Interessadas de Registros) e o RrSG (Registrar Stakeholder Group, Grupo de Partes
Interessadas de Registradores)] se concentram em considerações operacionais,
compartilhando informações e ajudando os membros a entender as atividades e
responsabilidades gerais da GNSO. Vários grupos de partes interessadas participam
diretamente dos grupos de trabalho de desenvolvimento de políticas.
Antes dos Encontros Públicos da ICANN, as equipes de liderança do Conselho da GNSO e do
GAC se reúnem por teleconferência para identificar os assuntos mais urgentes que precisam
ser tratados na próxima reunião.
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Agenda
O GAC e a GNSO (Generic Names Supporting Organisation, Organização de Apoio a Nomes
Genéricos) se reúnem nos Encontros da ICANN para tratar de assuntos relacionados a políticas de
interesse a ambos. Esta sessão se concentrará no seguinte:
assuntos de interesse a ambas as partes. Esta sessão se concentrará no seguinte:
1. Seguimento do ICANN70:
● EPDP/SSAD e Fase 2A;
● Precisão;
● Abusos do DNS;
2. A equipe de revisão de CCT e a GNSO abordarão as recomendações pendentes
3. Procedimentos subsequentes de novos gTLDs e/ou questões identificadas pelo Conselho da
GNSO

Principais documentos de referência
Para saber mais insights sobre os tópicos que talvez sejam discutidos durante esta sessão, leia o
resumo de tópicos do GAC pré-reunião sobre:
● Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs;
● RDS/WHOIS e política de proteção de dados; e
● Mitigação de abusos do DNS.

Mais informações
Para saber mais sobre a GNSO e seu processo de desenvolvimento de políticas, acesse
http://gnso.icann.org/en/abouthttp://gnso.icann.org/en/about.
Site da GNSO – https://gnso.icann.org/en
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