
   

 

 

Grupo de Trabalho sobre a Evolução dos Princípios 
Operacionais do GAC (GOPE WG) 

Sessão 6  

 

Objetivo da sessão 1 

Proposta da liderança para ações do GAC 1 

Acontecimentos recentes 1 

Histórico 2 

Principais documentos de referência 2 

 

Objetivo da sessão 

O GOPE WG (GAC Operating Principles Evolution Working Group, Grupo de Trabalho sobre a 
Evolução dos Princípios Operacionais do GAC) falará aos membros do GAC sobre as atividades entre 
sessões do Grupo de Trabalho e sobre o trabalho de priorização para próximas etapas ao lidar com 
os Princípios Operacionais do GAC. Os membros do GAC debaterão sobre a atualização das 
Diretrizes para Grupos de Trabalho do GAC e o Plano de Trabalho do GOPE WG. 

Proposta da liderança para ações do GAC 

Revisar a documentação enviada pelo GOPE WG e fornecer um parecer sobre as áreas identificadas 
pelo GOPE WG. 

Acontecimentos recentes 

O GOPE WG se reuniu entre sessões desde o ICANN72 para revisar o trabalho com o objetivo de 
concluir as Diretrizes para Grupos de Trabalho do GAC, desenvolvido pelo WG em 2021, mas não 
finalizado, antes de se concentrar nos Princípios Operacionais do GAC. Um documento foi criado 
para detalhar as alterações em comparação às atuais Diretrizes para Grupos de Trabalho do GAC, 
de 2016, e mostrar o que foi feito pelo WG. 

Após o surgimento de uma vaga, um novo copresidente foi indicado para o GOPE WG. O WG tem 
agora dois copresidentes: Guo Feng (China) e Ian Sheldon (Austrália). 

Em preparação para o ICANN73, o Grupo de Trabalho atualizou seu Plano de Trabalho para 2022-
2023, que será discutido durante a sessão plenária, descrevendo as prioridades do Grupo de 
Trabalho até o final de 2023. 

https://gac.icann.org/principles-and-guidelines/Framework%20of%20GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20(v.%202.0).pdf
https://gac.icann.org/reports/GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20-%20Changes%20from%202016%20Version.pdf
https://gac.icann.org/work-plans/GOPE%20WG%20Work%20Plan-%202022-2023.docx.pdf
https://gac.icann.org/work-plans/GOPE%20WG%20Work%20Plan-%202022-2023.docx.pdf
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A estrutura atualizada das Diretrizes para Grupos de Trabalho do GAC e Plano de Trabalho do GOPE 
WG foram revisados pelos membros do GOPE WG e posteriormente enviados aos membros do GAC 
para discussão no ICANN73 a fim de obter um parecer geral do GAC. 

Histórico 

No encontro ICANN63 em Barcelona, Espanha, o GAC criou um novo grupo de trabalho para 
estudar, desenvolver e fazer recomendações aos membros do GAC sobre algumas mudanças nos 
atuais Princípios Operacionais do GAC. Espera-se que o trabalho desse novo Grupo de Trabalho 
GOPE (GAC Operating Principles Evolution, Evolução dos Princípios Operacionais do GAC) ajude o 
GAC a melhorar a organização, o escopo, a clareza e a especificidade dos processos e 
procedimentos do comitê, particularmente nesta nova era da Comunidade Empoderada da ICANN. 

Com base nos termos de referência do grupo de trabalho, os resultados do trabalho do GOPE 
podem incluir recomendações sobre: 

● Modificações para reorganizar a estrutura geral dos atuais Princípios Operacionais do GAC; 
ou 

● Alterações nos princípios operacionais existentes para fornecer mais clareza e 
especificidade; ou 

● O acréscimo de novos princípios operacionais que deem mais orientação e especificidade às 
operações do comitê; ou até mesmo 

● Propostas para remover princípios que não são mais úteis, aplicáveis ou relevantes para o 
trabalho do comitê. 

Considerando uma consulta com a liderança e os membros do GAC, o GOPE WG concentrou seu 
trabalho no desenvolvimento de Diretrizes para Grupos de Trabalho do GAC.  

Principais documentos de referência 

● Estrutura das Diretrizes para Grupos de Trabalho do GAC (25 de janeiro de 2022) 
● Versão preliminar do Plano de Trabalho do GOPE WG para 2022-2023 (14 de fevereiro de 

2022) 
● Diretrizes para Grupos de Trabalho do GAC – alterações com base na versão de 2016 (3 de 

fevereiro de 2022) 

● Termos de Referência do GOPE WG conforme confirmados pelo GAC (14 de março de 2019) 

Mais informações 

● Página do GOPE WG  

 

 

https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/principles-and-guidelines/Framework%20of%20GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20(v.%202.0).pdf
https://gac.icann.org/work-plans/GOPE%20WG%20Work%20Plan-%202022-2023.docx.pdf
https://gac.icann.org/reports/GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20-%20Changes%20from%202016%20Version.pdf
https://gac.icann.org/terms-of-reference/TOR%20-%20GAC%20Operating%20Principles%20WG%20(adopted%2014%20March%202019).pdf
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gopewg


 

 

ICANN73 – Item 6 da agenda do GAC – GOPE WG Página 3 de 3 

Administração do documento 

Título Sessão de resumo do GAC do ICANN73 – GOPE WG 

Distribuição Membros do GAC (antes do encontro) e público (depois do encontro) 

Data de distribuição Versão 1: 18 de fevereiro de 2022 
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