Reunião do GAC com a Diretoria da ICANN (e Sessão de Preparação)
Sessão 2 – Preparação do GAC para a reunião com a Diretoria e relatório de Grupos de
Trabalho
Sessão 8 – Reunião do GAC com a Diretoria da ICANN
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Objetivos da sessão
Os Encontros Públicos da ICANN criam uma oportunidade para o GAC se reunir e interagir com
outros grupos, organizações e estruturas da ICANN. Dessa forma, o comitê pode coordenar e
resolver questões específicas operacionais e relacionadas ao trabalho de políticas para construir
canais de comunicação com outros grupos para lidar com assuntos atuais de interesse e facilitar
futuras conversas informativas. A reunião do GAC com a Diretoria da ICANN é uma dessas
oportunidades importantes. Nesta sessão, o GAC poderá compartilhar seus pontos de vista e fazer
perguntas para os membros da Diretoria sobre os tópicos importantes para o comitê.

Acontecimentos recentes
As reuniões recentes do GAC com a Diretoria abordaram vários temas, a maioria deles centrado
em questões formais que o GAC envia à Diretoria aproximadamente duas a três semanas antes do
início do Encontro Público da ICANN. No caso de algumas reuniões, a Diretoria apresenta uma
série de perguntas padrão ou tópicos de sessão para grupos da comunidade, que devem
responder à Diretoria.
Para o ICANN75, o presidente da Diretoria da ICANN propôs somente uma pergunta para ser
considerada pelo GAC que abrangeria a primeira metade da reunião conjunta no ICANN75.
A pergunta é:
“Que ações colaborativas a Comunidade, a Diretoria e a Organização deveriam realizar
para avançar o progresso na conquista das nossas prioridades estratégicas?”
O presidente da Diretoria da ICANN sugeriu que metade do tempo da reunião seja dedicado a
debater esse tópico e, a outra metade, seja para discutir outros assuntos a critério do GAC ou para
responder a perguntas do comitê.
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Durante a chamada do GAC para definir a agenda do ICANN75 em 28 de julho e, depois, via e-mail
em 29 de julho e 25 de agosto, os membros do GAC foram convidados a sugerir possíveis temas ou
perguntas para apresentar à Diretoria no ICANN75. A equipe de suporte do GAC reuniu sugestões
e comentários compartilhados na lista de e-mails do GAC e colocou tudo em um documento de
colaboração do comitê do Google.
Por fim, a liderança do GAC vai determinar, em 9 de setembro, que áreas importantes serão
abordadas com a Diretoria durante a sessão conjunta planejada em 20 de setembro de 2022. Até 1
de setembro, os tópicos sugeridos pelos membros do GAC incluíram:
● Conselhos do GAC: métodos para um diálogo entre a Diretoria e o GAC sobre como lidar
com Conselhos do GAC no contexto da próxima rodada de novos gTLDs (EUA e Brasil)
● Apoio à Ucrânia: o apoio da ICANN à Ucrânia, inclusive a solicitação da Ucrânia para
aumentar o fornecimento do Starlink (Reino Unido)
● SSAD Light/design da prova de conceito: atualização mais recente da Diretoria, incluindo
detalhes sobre um cronograma de trabalho futuro (Reino Unido)
● Precisão dos dados de registro: para avançar o trabalho sobre a precisão dos dados de
registro, no contexto da carta da ICANN para o EDPB e do Comunicado do GAC do ICANN74
que afirmava: “o GAC acredita que pausar esse trabalho seria contraproducente” (Reino
Unido)
● Mitigação de abusos no DNS: a Diretoria da ICANN tem algum plano para facilitar e
implementar a mitigação de abusos no DNS contra, por exemplo, malware, botnets e
pirataria (Japão)
● Fiscalização de conformidade: como o GAC pode ajudar a Diretoria e a comunidade em
geral a realizar e avançar o trabalho de aprimoramento nos relatórios, na abordagem e na
fiscalização de termos contratuais (Japão)

Agendas das sessões
Sessão 2 – segunda-feira, 19 de setembro – Preparação para a reunião com a Diretoria da ICANN e
relatório de Grupo de Trabalho
Nesta sessão pública na segunda-feira, 19 de setembro, os membros do GAC poderão analisar,
debater e confirmar as perguntas e tópicos propostos que o GAC pretende abordar com a
Diretoria durante o ICANN75.
Se houver tempo, esta sessão também poderá incluir uma atualização dos copresidentes de
Grupos de Trabalho do GAC, inclusive um relatório do Grupo de Trabalho sobre Regiões Menos
Favorecidas referente ao workshop de capacitação no fim de semana. Outros Grupos de Trabalho
determinaram oferecer atualizações por escrito do GAC sobre suas atividades recentes e planos
futuros.
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Sessão 8 – terça-feira, 20 de setembro – Reunião do GAC com a Diretoria da ICANN
Uma agenda preliminar para a reunião (de 1 de setembro) é:
A. Apresentações
B. Discussão sobre o tópico do presidente da Diretoria da ICANN
C. Perguntas/tópicos do GAC (compartilhados antes da reunião)
D. Outros assuntos
E. Encerramento

Mais informações
Interações do GAC com a Diretoria:
● Dentro da comunidade de múltiplas partes interessadas da ICANN, o GAC tem uma relação
fundamental com a Diretoria da ICANN, detalhada no Estatuto da ICANN (consulte a
Seção 12.2 (a) do Estatuto da ICANN), e a reunião do GAC com a Diretoria acontece em todos
os encontros públicos da ICANN –
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12.
● De vez em quando, o GAC também realiza uma reunião do BGIG (Board-GAC Interaction
Group, Grupo de Interação entre a Diretoria e o GAC), que é regida por outro documento
informativo. Neste ciclo, o encontro foi realizado em 31 de agosto. A presidente do GAC
provavelmente falará ao GAC durante o ICANN75 sobre o que será discutido nessa reunião
recente. Materiais para essa reunião podem ser encontrados aqui:
https://gac.icann.org/sessions/boardgac-interaction-group-bgig-call-31-august-2022 (é
necessário fazer login de membro do GAC)
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
● 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
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● 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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