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Objetivos da sessão 

Os membros do GAC vão 1) analisar os acontecimentos recentes da Fase de Design Operacional e 

2) conversar e se preparar para o próximo diálogo mediado com o Conselho da GNSO sobre 

genéricos fechados. 

Proposta da liderança para ações do GAC 

1. O GAC vai conversar sobre temas relacionados ao próximo diálogo entre o GAC e a GNSO sobre 

genéricos fechados, inclusive: 

a. Histórico sobre os genéricos fechados e posicionamentos/conselhos anteriores do GAC; 

b. Revisão/discussão sobre o documento de resumo da Organização ICANN para o diálogo 

entre o GAC e o Conselho da GNSO; 

c. O GAC receberá uma atualização da Organização ICANN sobre o status do diálogo entre 

o GAC e a GNSO e as possíveis próximas etapas. 

2. Os membros do GAC analisarão os tópicos prioritários referentes ao Relatório Final do SubPro 

PDP WG com o objetivo de preparar, se necessário, um possível conselho consensual do GAC 

e/ou outros pareceres para a Diretoria da ICANN. 
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Status atual e acontecimentos recentes 

Genéricos fechados 

Como parte do trabalho da ODP (Operational Design Phase, Fase de Design Operacional), várias 

questões de políticas foram identificadas para consideração pela Diretoria da ICANN, inclusive os 

genéricos fechados, uma vez que o SubPro PDP WG não chegou a um consenso sobre as 

recomendações de políticas para genéricos fechados. Um conselho do GAC de 2013 afirma que 

“para cadeias de caracteres que representem termos genéricos, o acesso exclusivo ao registro deve 

atender a um objetivo de interesse público”. 

Em março de 2022, a Diretoria da ICANN entrou em contato com os presidentes do GAC e da 

GNSO para identificar o interesse em uma colaboração entre eles em um pequeno grupo dedicado 

formado por especialistas dos dois grupos com o objetivo de desenvolver uma estrutura para os 

genéricos fechados. Esse contato foi seguido por uma carta contendo um documento informativo 

descrevendo as funções e as responsabilidades, o processo e o cronograma esperado. Tanto o GAC 

quanto a GNSO concordaram com a realização desse diálogo e convidaram a participação do At-

Large. O GAC concordou com o mediador sugerido para o diálogo, conforme apresentado pela 

Diretoria da ICANN, e está aguardando a divulgação de uma Declaração sobre o Problema e um 

Documento de Resumo pela Organização ICANN para estabelecer a base da conversa. Os membros 

do GAC identificados para esse trabalho incluem a presidente do GAC, a Suíça, o Canadá, o Reino 

Unido e a Nigéria.  

Se o GAC e a GNSO chegarem a um acordo quanto a uma estrutura, toda a comunidade será 

convidada a enviar feedback. Após o recebimento de feedback da comunidade, será possível 

considerar a estrutura proposta, se ela for acordada, por meio do processo de desenvolvimento de 

políticas apropriado da GNSO. Se o diálogo não resultar em uma estrutura aceita mutuamente, a 

Diretoria precisará considerar as próximas etapas mais adequadas. 

 

Fase de Design Operacional (ODP) 

Para informar a discussão sobre a relevância das conclusões do Relatório Final do SubPro PDP WG 

para a ICANN ou sua comunidade, em setembro de 2021, a Diretoria da ICANN aprovou o início de 

uma ODP (Operational Design Phase, Fase de Design Operacional). A ODP é um processo em que a 

Organização ICANN desenvolve e fornece à Diretoria da ICANN informações relevantes para ajudar 

a Diretoria a determinar se as recomendações do Processo de Desenvolvimento de Políticas são de 

interesse para a ICANN ou sua comunidade. 

Após um período de preparação de três meses, a ODP foi iniciada em 3 de janeiro de 2022. A 

Diretoria da ICANN pediu para a Organização ICANN encaminhar a ODA (Operational Design 

Assessment, Avaliação do Design Operacional), o resultado da ODP após dez meses do início das 

atividades. 

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20220306/gac-gnso-council-consultation-on-closed-generics
http://v/
https://gac.icann.org/contentMigrated/joint-gac-gnso-invitation-to-alac-for-closed-generics-facilitated-dialogue
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-25-july-2022-icann-board-letter-on-closed-generics
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-09-12-en#1.a
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A ODA oferecerá à Diretoria um entendimento sobre os impactos operacionais da aceitação das 

recomendações, incluindo possíveis obstáculos, custos esperados e o cronograma de 

implementação. Mais informações sobre o processo da ODP podem ser encontradas na página da 

Web da ODP. 

 

Foco no ICANN75 e próximas etapas 

O ICANN75 oferece uma oportunidade para o GAC analisar seus materiais e posições sobre as 

rodadas subsequentes de novos gTLDs, em preparação para o envio de um possível Conselho do 

GAC para a Diretoria da ICANN sobre a próxima rodada de novos gTLDs. Mais especificamente, o 

GAC talvez queira revisar suas posições sobre os genéricos fechados, em preparação para o 

diálogo que terá com o Conselho da GNSO na tentativa de identificar uma estrutura eficiente para 

essa questão. No ICANN75, os membros do GAC que se voluntariaram para fazer parte do 

pequeno grupo sobre Genéricos Fechados vai se reunir informalmente com os colegas da GNSO, 

com o objetivo de iniciar o diálogo após o ICANN75. 

Além disso, os membros do GAC talvez queiram monitorar e considerar contribuir para os estudos 
e as deliberações referentes à Fase do Design Operacional e/ou à equipe de revisão da 
implementação, de maneira consistente com as posições do GAC sobre as questões importantes 
para o comitê. 

Agora que a Organização ICANN iniciou uma Fase de Design Operacional, as próximas etapas com 

cronogramas distintos incluem: 

i. A Organização ICANN executará a ODP e enviará uma ODA (Operational Design 

Assessment, Avaliação de Design Operacional) para ser considerada pela Diretoria; 

ii. A Diretoria da ICANN considerará as recomendações do PDP conforme adotadas pelo 

Conselho da GNSO, uma oportunidade para Conselho Consensual do GAC para a Diretoria 

da ICANN; 

iii. Votação da Diretoria da ICANN; 

iv. Início da implementação das recomendações de políticas (que provavelmente incluirão 

uma revisão do Guia do Solicitante) pela Organização ICANN (conforme instrução da 

Diretoria). 

Após a conclusão dessas etapas sucessivas, a Organização ICANN deverá iniciar uma nova rodada 

de solicitações de gTLDs. O cronograma ainda será definido. 

https://www.icann.org/odp
https://www.icann.org/odp
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Principais documentos de referência 

● Relatório Final do PDP WG sobre Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs 

● Comentário coletivo consensual do GAC (1 de junho de 2021) sobre os resultados dos 

Procedimentos Subsequentes de Novos da GNSO para consideração pela Diretoria da 

ICANN 

● Documento de escopo da ODP dos Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs 

● Processo de diálogo mediado pela Diretoria entre o GAC e o Conselho da GNSO sobre 

genéricos fechados: documento informativo 

Mais informações 

● Documento de referência de políticas do GAC sobre rodadas subsequentes de novos gTLDs: 

https://gac.icann.org/briefing-materials/public/gac-policy-background-new-gtlds-

subsequent-rounds.pdf  
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