Sessão de Encerramento do GAC
Sessão 11 – Encerramento de encontro do GAC
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Objetivos da sessão
Com base nas experiências produtivas do GAC durante os dois últimos anos de encontros virtuais,
uma sessão final de “encerramento” do GAC foi programada no ICANN75 para permitir que os
delegados do GAC deem seguimento a discussões relacionadas a questões ou temas oportunos
que surgirem durante a semana do encontro. Como o próximo encontro público aberto do GAC
não será realizado até março de 2023 associado ao ICANN76, esse tempo extra flexível de sessão
pode ser usado pelos membros do GAC para debater seguimentos de tópicos específicos ou as
próximas atividades que vão exigir uma ação do comitê entre as sessões.

Planejamento de capacitação
Ao longo da pandemia da COVID-19, as atividades dos membros do GAC foram limitadas por
experiências de reuniões virtuais por mais de dois anos. Em alguns casos, a participação nos
eventos do comitê na verdade aumentou, mas os representantes do GAC notaram que
comparecimento não substitui a participação especializada nas atividades de trabalho do comitê.
Com o retorno das estruturas de reunião híbrida e presencial, particularmente no ICANN74 e
agora no ICANN75, os representantes do GAC disseram que querem um programa mais robusto
para o compartilhamento de informações e a capacitação sobre vários assuntos e problemas.
Embora esses esforços sejam mais notáveis com o fim de semana de capacitação do GAC no
ICANN75 e uma série de webinários e apresentações de resumos antes do encontro, por exemplo,
nos próximos meses a liderança do comitê vai identificar e planejar mais oportunidades na
programação. Esta sessão dará aos participantes do GAC a chance de compartilhar algumas ideias
e pontos de vista sobre como implementar essas intenções.
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Operações do GAC
A equipe de apoio do GAC vai apresentar uma atualização sobre o progresso dos grupos de
trabalho do comitê até o momento. Atualmente, o Grupo de Trabalho sobre Segurança Pública
está passando por uma revisão e atualização que se estenderá até 1º de outubro de 2022.
Com a orientação da equipe de liderança do GAC, a equipe de apoio do GAC tem trabalhado para
criar um documento de referência sobre a produção de Comunicados do GAC. Se houver tempo, a
equipe falará sobre esse trabalho na criação do documento “Art of the Communique” (“A Arte do
Comunicado”) e convidará os membros do GAC a enviar comentários.

Tempo de feedback do encontro
A implementação do formato “híbrido” de encontro pela segunda vez no ICANN75, incluindo um
regime proativo de saúde e segurança, será uma experiência única para muitos participantes
presenciais e virtuais. Se houver tempo, os participantes do encontro poderão compartilhar
comentários e feedback sobre a experiência no encontro e ideias sobre as lições aprendidas e
melhorias para o planejamento de encontros e a implementação no ICANN76.

Tempo para possível seguimento de tópicos – ICANN75 para o planejamento do 76
Com base na experiência do GAC durante os encontros públicos virtuais anteriores, também
separamos um tempo nesta sessão para permitir outras discussões sobre temas oportunos ou
questões que talvez surjam durante a semana do encontro. Esse tempo adicional flexível também
pode ser usado pelos membros do GAC para conversar sobre atividades subsequentes específicas
que podem ser definidas durante a semana do encontro.

Mais informações
Princípios Operacionais do GAC – https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principlesjune-2017
Grupos de Trabalho do GAC:
Os Grupos de Trabalho do GAC ativos continuam avançando entre os encontros públicos da ICANN
em diferentes áreas de foco e expertise. Se necessário, esses grupos de trabalho atualizam suas
respectivas páginas da web. Convidamos os membros e observadores do GAC a conferir essas
páginas para ver outras atualizações de progresso. Links para páginas de grupos de trabalho do
GAC:
● Grupo de Trabalho do GAC sobre Direitos Humanos e Direito Internacional –
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-internationallaw-hril-wg
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● Grupo de Trabalho do GAC sobre a Evolução dos Princípios Operacionais –
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gopewg
● Grupo de Trabalho do GAC sobre Regiões Menos Favorecidas – https://gac.icann.org/workinggroup/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg
● Grupo de Trabalho do GAC sobre Segurança Pública – https://gac.icann.org/workinggroup/gac-public-safety-working-group-pswg
● Grupo de Trabalho do GAC para Aceitação Universal e Nomes de Domínio Internacionalizados
– https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalizeddomain-names-working-group-ua-idn-wg
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