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Objetivo da sessão 

O GAC e a ccNSO (Country Code Name Supporting Organization, Organização de Apoio a Nomes de 

Domínio com Código de País) vão se reunir para conversar sobre assuntos de interesse comum 

relacionados a políticas. 

No ICANN75, a sessão será dedicada a atualizações de status de três Grupos de Trabalho da 

ccNSO: 

● ccPDP3 sobre Mecanismos de Revisão  

● ccPDP4 sobre IDNs (Internationalized Domain Names, Nomes de Domínio 

Internacionalizados) 

● DASC (DNS Abuse Standing Committee, Comitê Permanente contra Abusos no DNS) 

Histórico 

A ccNSO (Country Code Name Supporting Organization, Organização de Apoio a Nomes de 

Domínio com Código de País) é um órgão que faz parte da estrutura da ICANN criada por gerentes 

de ccTLDs e para eles.  

 

A ccNSO oferece uma plataforma para incentivar o consenso, a cooperação técnica e o 

desenvolvimento de habilidades entre os ccTLDs, além de facilitar 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, quando necessário, nos Encontros da ICANN para coordenar e 

discutir questões de políticas públicas de interesse comum. 

https://ccnso.icann.org/en/about/council.htm
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O GAC indicou um ponto de contato para a ccNSO, Pär Brumark (Niue), e a ccNSO indicou Biyi 

Oladipo (.ng) como representante no GAC.  A função deles é facilitar as discussões sobre políticas e 

outras questões internas da comunidade entre os grupos e as lideranças, além de preparar as 

pautas das reuniões para sessões conjuntas nos Encontros da ICANN. 

 

Agenda 

No ICANN75, a ccNSO e o GAC deverão discutir as seguintes questões mais importantes de 

interesse comum no momento: 

● ccPDP3 sobre Mecanismos de Revisão (principal tópico de discussão) 

○ Os SMEs (Subject Matter Experts, especialistas de área) da ccNSO vão apresentar 

uma visão geral do PDP (Policy Development Process, Processo de Desenvolvimento 

de Políticas) da ccNSO, uma vez que todas as decisões relacionadas a delegação, 

revogação, retirada e transferência de ccTLDs são de interesse de governos. Veja os 

acontecimentos relevantes abaixo. 

● ccPDP4 sobre IDNs  

○ A ccNSO enviará uma atualização sobre os ccPDPs (country code Policy 

Development Processes, Processos de Desenvolvimento de Políticas de códigos de 

país) de interesse para o GAC. Veja os acontecimentos relevantes abaixo. 

● Abusos do DNS  

○ Os SMEs da ccNSO vão compartilhar experiências sobre as atividades relacionadas a 

abusos do DNS para possíveis diálogos construtivos futuros com o GAC. 

 

Status atual e acontecimentos recentes 

WG da ccNSO do ccPDP3 para um Mecanismo de Revisão 

 

Status atual 
Até o momento, o grupo de trabalho identificou as decisões que devem estar sujeitas a uma 

revisão e explorou os requisitos para o mecanismo de revisão.  Agora o grupo está analisando 

detalhadamente os diversos requisitos e tópicos relacionados.  

O grupo foi dividido em pequenos subgrupos, que avaliaram certos conjuntos de tópicos, como os 

princípios abrangentes, que definem os parâmetros que servem de base para o desenvolvimento 

de recomendações de políticas e com os quais elas devem ser interpretas e implementadas.  Eles 

levam em conta as experiências até o momento relacionadas a decisões sobre a delegação, a 

transferência, a revogação e a retirada de ccTLDs. A proposta é que elas ajudem a estruturar, 

orientar e definir condições para as políticas recomendadas em um mecanismo de revisão, bem 

como sua implementação e futura interpretação.  Esses princípios abrangentes incluem, entre 

outros, uma noção de justiça básica e a obrigatoriedade das decisões.  
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Próximas etapas 

O grupo criou um mecanismo de revisão não vinculante e deverá continuar o teste de resistência 

dele n ICANN75.  O relatório inicial relevante será redigido logo após isso.   

 

Do que se trata 

O objetivo do WG (Working Group, Grupo de Trabalho) é informar e recomendar uma política para 

um mecanismo de revisão voltado para decisões relacionadas à delegação, à transferência, à 

revogação e à retirada dos domínios de primeiro nível delegados associados aos códigos de país 

atribuídos a países e territórios que fazem parte da lista ISO 3166-1 e dentro da estrutura do 

Processo de Desenvolvimento de Políticas da ccNSO. 

 

● Leia mais aqui. 

 

WG da ccNSO do ccPDP4 sobre IDNs (Nomes de Domínio Internacionalizados) 

 

Status atual 

O Grupo de Trabalho completo do ccPDP4 concluiu a revisão e a discussão das propostas de 

políticas de 2013 para o processo de seleção de cadeias de caracteres de ccTLDs para IDNs em 

setembro de 2021. Desde 2021, três subgrupos se concentraram em áreas específicas:  

● gestão de variantes 

O subgrupo sobre gestão de variantes trabalha em coordenação com o EPDP da GNSO. Ele 

ainda está trabalhando na revisão das recomendações para variantes de IDNs 

(Internationalized Domain Names, Nomes de Domínio Internacionalizados) em TLDs (Top-

Level Domains, Domínios de Primeiro Nível). 

● cancelamento de seleção de ccTLDs de IDNs 

O subgrupo é encarregado de definir os eventos (ou evento) de gatilho que vão iniciar o 

processo de retirada de um ccTLD de IDN e suas variantes.  Essa proposta está vinculada à 

política recomendada pela ccNSO sobre a retirada de ccTLDs.  

● revisão de semelhanças que geram confusão 

 

Essência das propostas preliminares:   

1. As RZ-LGRs (Root Zone Label Generation Rules, Regras de Geração de Rótulos da Zona-Raiz) 

deverão ser usadas para a validação e a seleção de cadeias de caracteres como variantes.  

2. Da mesma forma que para as cadeias de caracteres de ccTLDs de IDNs selecionadas, suas 

variantes devem ser limitadas a representações significativas do nome do território no 

idioma designado e na escrita relacionada.  

 

Até o ICANN74, dois subgrupos concluíram suas propostas iniciais: o subgrupo sobre o 

cancelamento de seleção e o subgrupo sobre a gestão de variantes. Durante o ICANN74, o Grupo 

de Trabalho completo informou a comunidade sobre o progresso feito até o momento e realizou 
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uma sessão de trabalho para iniciar o teste de resistência das recomendações preliminares sobre 

políticas.  

 

Próximas etapas 

É possível que algumas áreas de trabalho do subgrupo cPDP4-VM se sobreponham às do grupo 

completo. Isso precisa ser esclarecido. O Grupo de Trabalho completo precisa aprovar as 

recomendações do subgrupo sobre a gestão de variantes, bem como elaborar as recomendações 

para a revisão de semelhanças que geram confusão.  O Grupo fará uma sessão de trabalho no 

ICANN75. 

 

Do que se trata 

O Grupo de Trabalho do ccPDP4 define os critérios, o processo e os procedimentos para 

(cancelamento de) seleção de cadeias de caracteres de ccTLDs de IDNs (Internationalized Domain 

Name country code Top Level Domain, Domínios de Primeiro Nível com código de país de Nomes 

de Domínio Internacionalizados) associados aos códigos de país atribuídos a países, territórios ou 

outras áreas de interesse geopolítico listados no padrão ISO 3166-1 e dentro da estrutura do 

Processo de Desenvolvimento de Políticas da ccNSO.  Os resultados desse ccPDP4 substituirá o 

Processo de Tramitação Rápida de ccTLDs de IDNs.  

 

● Leia mais aqui. 

 

Mais informações 

● Site da ccNSO 

● Representante da ccNSO no GAC 
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Administração do documento 

Título Sessão de resumo do GAC do ICANN75 – Reunião do GAC com a ccNSO 

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

Data de distribuição Versão 1: 2 de setembro de 2022 
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