COMITÊ CONSULTIVO PARA ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS
(GAC): ATA DA REUNIÃO, San Juan, 10 a 15 de março de 2018
1. MEMBROS E PARTICIPANTES DA REUNIÃO
Sessenta membros do GAC e oito observadores participaram da reunião.
O GAC deu as boas-vindas aos novos membros Bangladesh, Bósnia Herzegovina e
Mianmar.
Atualmente, o GAC conta com 176 membros e 36 observadores.
A lista dos participantes está disponível no Anexo 1.
O Comunicado do GAC de San Juan está disponível no site do GAC em:
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann61-gac-communique
As apresentações usadas pelos oradores durante a reunião e as informações de apoio
preparadas para o GAC podem ser acessadas, caso estejam disponíveis, no site do GAC
em Reuniões e Registros/Programações dos encontros da ICANN. As transcrições
completas de cada sessão estão disponíveis no site do encontro ICANN61.

2. SESSÕES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E QUESTÕES IMPORTANTES
2a: WHOIS/GDPR
Os membros do GAC e seu Grupo de Trabalho de Segurança Pública (PSWG)
participaram ativamente de muitas discussões com várias partes, com o objetivo de
desenvolver um modelo para garantir a conformidade com as Normas Gerais de
Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, especialmente com relação aos dados
do WHOIS. Os principais problemas, que foram incluídos no Comunicado, foram o acesso
ao WHOIS com finalidades legítimas, como aplicação da lei, proteção de direitos e
segurança cibernética, a necessidade de esclarecimentos em relação aos detalhes
específicos, e a função do GAC em novos formatos.
Na reunião presencial entre o GAC e a Diretoria da ICANN, o CEO da ICANN sugeriu que
a participação ativa dos governos com órgãos de proteção de dados relevantes para
oferecer garantias específicas à ICANN seria mais útil que fazer recomendações para a
Diretoria da ICANN neste momento. Ele disse que o WHOIS vai acabar mudando de
formato e pode mudar novamente quando a análise do RDS avançar.
Pontos de ação
O GAC e o PSWG continuam trabalhando com a organização da ICANN e as partes
relevantes da comunidade para garantir que as considerações de políticas públicas
sejam aplicadas em qualquer modelo de conformidade.
O GAC deve acompanhar suas recomendações à diretoria sobre essa questão através
dos procedimentos habituais.

2b: Códigos de países/territórios de duas letras no segundo nível
Essa questão continua sendo motivo de preocupação para alguns, mas não todos os
membros do GAC.
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O GAC recebeu informações da organização da ICANN (divisão de domínios globais)
sobre as medidas existentes para permitir que os governos acessem informações sobre
as solicitações relevantes e os procedimentos de reivindicação associados, e também
sobre possíveis aprimoramentos dessas medidas para ajudar melhor os governos. Vários
membros do GAC gostariam de ter um espaço fácil de usar no site da ICANN que
esclareça o que está acontecendo com um determinado código no mercado de DNS
e como os governos podem comunicar preocupações.
Ponto de ação
O trabalho de implementação pela organização da ICANN deve ser analisado pelo GAC
entre sessões e na reunião presencial no ICANN 62. Se apropriado, é necessário fornecer
comentários à organização da ICANN.

2c: Proteção de nomes e acrônimos de OIGs
O GAC analisou os acontecimentos com relação à proteção de nomes e acrônimos de
OIGs. e decidiu reiterar as recomendações anteriores sobre a proteção preventiva de
identificadores de OIGs. Isso inclui manter as proteções provisórias, embora o GAC tenha
concordado que a lista de nomes e acrônimos de OIGs na qual essas proteções se
baseiam deve ser mantida, mas que seja o mais precisa e completa possível.
O GAC também considerou as proteções temporárias vigentes para acrônimos de OIGs
no segundo nível 1 . Uma proposta da Comissão da União Africana de revisar essas
proteções para permitir que as OIGs solicitem que os próprios acrônimos sejam removidos
da lista de reservas atual foi considerada. O GAC concordou que essa medida pode ter
seus benefícios, por isso vai considerar melhor todas as implicações antes de decidir sobre
as recomendações para a Diretoria.
No encontro presencial entre o GAC e a Diretoria da ICANN, os membros da Diretoria
observaram que a organização da ICANN continua trabalhando nos resultados das
discussões realizadas no encontro de Copenhague; que o GAC pode precisar retirar a
Euclid University da lista de acrônimos reservados; e que o PDP sobre o acesso de OIGs a
mecanismos de proteção de direitos de reparação ainda não chegou a um consenso,
e as próximas etapas em relação a isso não são claras.
Ponto de ação
O GAC deve fazer mais considerações entre as sessões para decidir se é necessário fazer
mais mudanças nas proteções provisórias atuais dos acrônimos de OIGs,
especificamente na lista de OIGs fornecida anteriormente pelo GAC, e como ela pode
ser atualizada.

2d: Políticas de Novos gTLDs: Nomes geográficos
Os membros do GAC conversaram sobre nomes geográficos no primeiro nível na sessão
geral, além de participar de uma reunião da linha de trabalho 5 (nomes geográficos) do
PDP de Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs.

1 Comunicado do GAC de Toronto e a lista de OIGs fornecida à Diretoria em 22 de março de

2013.

2

Alguns membros do GAC observaram que as discussões da linha de trabalho 5 devem
levar em conta todos os materiais disponíveis ou que estejam sendo produzidos fora do
contexto da ICANN em relação a nomes com significância geográfica, por exemplo na
WIPO. A possibilidade de uma apresentação da WIPO para o GAC sobre esse tema no
ICANN 62 foi bem recebida, embora tenha sido observado que as informações também
precisam ser fornecidas diretamente à linha de trabalho 5.

Na reunião da linha de trabalho 5, o cronograma proposto, incluindo a publicação de
um relatório inicial preliminar até julho de 2018, foi considerado possivelmente difícil por
alguns membros do GAC.
O GAC trabalhará entre sessões para analisar melhor os aspectos de políticas públicas
desse trabalho e buscará chegar a uma recomendação coordenada para a linha de
trabalho antes da finalização do relatório inicial.
O Grupo de Trabalho do GAC sobre nomes geográficos também se reuniu. Confira
abaixo.
Ponto de ação
A secretaria do GAC, consultando a equipe de apoio do PDP, deve preparar um
documento simplificado sobre os principais pontos de discussão da linha de trabalho 5 e
pedir as opiniões dos membros do GAC sobre isso até o fim de maio de 2018, para enviar
ao processo do WT5.

2e: Políticas de Novos gTLDs: Geral
O GAC analisou o trabalho e os cronogramas do PDP de Procedimentos Subsequentes
de Novos gTLDs e se reuniu com um dos copresidentes.
O PDP sabe das recomendações existentes do GAC, mas gostaria da participação mais
ativa do GAC, com discussões sobre alternativas de abordagens futuras. Os membros do
GAC sugeriram que seria útil para o PDP indicar ao GAC em que ponto as questões
específicas em desenvolvimento têm implicações de políticas públicas, bem como em
que ponto podem divergir dos conselhos do GAC, usar linguagem simplificada em seus
documentos de trabalho devido à rotatividade de membros do GAC, e fornecer
informações complementares relevantes.
Foram feitas várias sugestões específicas em relação ao suporte para países em
desenvolvimento e solicitações da comunidade.
Ponto de ação
O GAC deve fornecer comentários contínuos ao PDP sobre essas questões, conforme
apropriado.
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2f: Solicitação de .amazon e cadeias de caracteres relacionadas
O GAC recebeu notícias do Brasil, com o apoio do Peru e da Venezuela, em relação à
proposta enviada pela Amazon.com no ICANN 60.
Os governos que fazem parte da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica
(ACTO) estabeleceram um processo para analisar a proposta com uma revisão urgente
e abrangente, e que tal análise está avançando. O GAC foi informado que a
Amazon.com e os membros da Diretoria se disponibilizaram para ajudar, se necessário.
Essas notícias também foram dadas à Diretoria da ICANN na reunião presencial com o
GAC.
O GAC concordou em responder por escrito às resoluções 2017.10.29.02 e 2017.10.29.03
da Diretoria da ICANN, observando a atualização acima e dizendo que não tem
informações adicionais neste momento. A carta para a Diretoria está anexada ao
Comunicado e também foi enviada separadamente.
Ponto de ação
Os membros do GAC devem receber todas as notícias que os estados que fazem parte
da ACTO e também são membros do GAC considerarem apropriadas.

2g: Receita de leilões de novos gTLDs
O GAC recebeu notícias do presidente do CCWG e da Argentina sobre o trabalho do
Grupo de trabalho entre comunidades sobre a receita de leilões de novos gTLDs.
Ponto de ação
O GAC continuará se envolvendo no trabalho do CCWG como organização
fundadora.

3. PARTICIPAÇÃO ENTRE COMUNIDADES
3a: Reunião com a diretoria da ICANN
O GAC se reuniu com a Diretoria da ICANN e debateu sobre os seguintes tópicos:
•
•
•
•
•

Tempo para que a Diretoria responda aos comunicados do GAC. Confira Encontro
com o BGRI no item 6b, abaixo.
Próximas etapas para a solicitações de ponto amazon e cadeias de caracteres
relacionadas: Consulte o item 2f acima.
Códigos de países/territórios de duas letras no segundo nível. Consulte o item 2b
acima.
Proteções de OIGs: Consulte o item 2c acima.
Conformidade com GDPR: Consulte o item 2a acima.

3b: Reunião com a organização de apoio a nomes genéricos (GNSO)
O GAC reuniu-se com o presidente e membros do conselho da GNSO. As principais
questões levantadas foram:
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•
•
•
•
•

•

•
•

O PDP reconvocado para considerar as proteções de certos nomes da Cruz
Vermelha e do Crescente Vermelho. O progresso foi observado e reconhecido.
PDP sobre o Acesso de OIGs a mecanismos de proteção de direitos de reparação. A
reunião do Grupo de Trabalho no ICANN 61 terá um formato “levemente diferente”.
Notícias gerais sobre todos os PDPs atuais.
Plano de implementação do Grupo de Consulta GAC-GNSO. Observou-se que esse
trabalho já foi finalizado.
Contato da GNSO com o GAC. A integração de Julf Helsingius como contato da
GNSO no GAC está em andamento, sendo que a França é o ponto de contato com
a liderança do GAC.
Versão preliminar do orçamento e plano operacional da ICANN para o AF 2019. O
Conselho da GNSO está preocupado com a manutenção do apoio para o
desenvolvimento de políticas.
Conformidade com GDPR. O Conselho da GNSO não conversou sobre o modelo
preliminar de conformidade da ICANN.
A reunião regular dos presidentes de SOs e ACS.

Pontos de ação
Nenhum.

3c: Reunião com a organização de apoio a nomes de domínio com
código de país (ccNSO)
O GAC reuniu-se com o presidente e outros membros do conselho da ccNSO.
principais questões levantadas foram:
•
•

•

•
•

As

A linha de trabalho 5 (nomes geográficos) do PDP da GNSO sobre procedimentos
subsequentes de novos gTLDs.
Perguntas frequentes sobre delegação, transferência e revogação de ccTLDs.
Servem para ajudar os membros do GAC e já foram finalizadas. Uma sessão no
ICANN 62 para trabalhar nas perguntas frequentes foi sugerida pelo presidente
da ccNSO.
Comitê da programação. É um novo mecanismo de coordenação entre as
lideranças do GAC e da ccNSO para melhorar a comunicação. Alguns possíveis
temas de debate entre o GAC e a GNSO podem ser nomes de países, redução
de abusos do DNS e uso de códigos de país como domínios de segundo nível.
O PDP da ccNSO sobre a retirada de ccTLDs. Foi feito um pedido para que o GAC
participe, o que atualmente não acontece.
A estrutura da ccNSO para fazer análises e informar os membros sobre a versão
preliminar do orçamento e plano operacional da ICANN.

Ponto de ação
Na medida do possível, os membros do GAC devem considerar a participação no PDP
sobre retirada.

3d: Reunião com o comitê consultivo At-Large (ALAC)
O GAC se reuniu com a liderança e os membros para discutir:
•

Nomes geográficos no primeiro nível, especificamente com relação à linha de
trabalho 5 (como mencionamos acima).
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•

Modelos de conformidade com GDPR. O ALAC observou que houve “discussões
animadas”, mas que não foi definido um posicionamento formal.

•

Cooperação para a capacitação em regiões menos favorecidas.

•

Acompanhamento da declaração conjunta GAC-ALAC sobre a participação
inclusiva, embasada e significativa na ICANN.

•

Renovação da KSK.

Ponto de ação
Nenhum.

3e: Encontro com o Grupo de Partes Interessadas Não Comerciais (NCSG)
O GAC se reuniu com o NCSG, a pedido deles, e trocou ideias sobre:
•

O trabalho e os valores do NCSG.

•

Proteções de privacidade para qualquer modelo de conformidade com GDPR.

•

Mecanismos de proteção de direitos, incluindo a possibilidade de liberdade de
expressão não comercial.

Ponto de ação
Os membros e a secretaria do GAC continuarão monitorando os comentários da
comunidade do NCSG relevantes para políticas públicas, além de promover interações
com o GAC caso seja apropriado.

3f: Encontro com o Grupo de Gestão da Aceitação Universal (UASG)
O GAC recebeu informações do UASG e concordou em ajudar no avanço das questões
em nível nacional, incluindo a aceitação universal, por meio de formulários
governamentais on-line e da apresentação dos conceitos de aceitação universal e do
UASG aos CIOs governamentais em nível nacional, estadual e local, bem como em
associações profissionais.
Ponto de ação
Os membros do GAC devem acompanhar em nível nacional conforme apropriado.

3g: Encontro com a equipe de iniciativas estratégicas e de participação
multissetorial (MSSI) da ICANN
O GAC recebeu informações da MSSI sobre a situação atual e previsões com relação às
análises específicas e organizacionais exigidas pelo Estatuto da ICANN. Foram
observados os comentários da comunidade, inclusive do GAC, com relação à versão
preliminar dos padrões operacionais para análises específicas.
Ponto de ação
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Os membros do GAC, com apoio da Secretaria, vão procurar continuar participando do
desenvolvimento dos padrões operacionais para análises específicas por meio de
discussões contínuas com a comunidade.

3h: Participação do GAC em CCWGs e PDPs
Os membros do GAC conversaram novamente sobre possíveis maneiras de permitir a
participação mais eficiente e efetiva do GAC em CCWGs e PDPs. Os dados preparados
pela Secretaria do GAC mostram baixos índices de participação nos seis meses anteriores.
O Presidente do GAC observou que os problemas de sobrecarga e estresse geral foram
discutidos entre os presidentes de SOs e ACs e o CEO da ICANN, que concordaram que
é necessário definir prioridades de trabalho.
Sugeriu-se buscar comentários de especialistas do assunto, em coordenação com o
GAC, já que esse modelo funcionou para a participação do PSWG no PDP sobre RDS.
Ponto de ação
A Secretaria e a equipe do GAC devem preparar um documento para a liderança do
GAC sobre as opções discutidos, incluindo a ampliação das diretrizes do GAC para a
participação do CCWG em outros grupos, por exemplo PDPs.

4. RESPONSABILIDADE E VISÃO ESTRATÉGICA DA ICANN
4a: Comunidade empoderada da ICANN
O GAC não conversou sobre questões relacionadas à comunidade empoderada nessa
reunião.

Ponto de ação
A Secretaria do GAC deve continuar monitorando os acontecimentos da comunidade
empoderada e fazer recomendações ao Presidente e aos membros do GAC conforme
apropriado.

4b: Grupo de trabalho entre comunidades para o aprimoramento da
responsabilidade da ICANN
O GAC conversou sobre as recomendações do subgrupo da linha de trabalho 2 do
CCWG - Responsabilidade sobre jurisdição com relação às sanções da OFAC 2 e à
escolha da jurisdição em contratos. Houve muitas opiniões diferentes. Alguns membros
demonstraram preocupação com que as recomendações não abordam de forma
suficiente os problemas atuais e potenciais com o fato de que a ICANN está sujeita à
jurisdição dos Estados Unidos, e continuarão pedindo que essa questão seja melhor
examinada. Outros membros apoiaram as duas recomendações e o processo seguido
pelo subgrupo.
Ponto de ação
Os membros do GAC continuam interagindo com o CCWG-Responsabilidade em
plenárias enquanto finalizam suas recomendações depois de um processo final de
2 [Estados Unidos] Agência de Controle de Ativos Estrangeiros
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comentários públicos em abril/maio e da consideração de um relatório final no ICANN
62.

4c: Planejamento estratégico da ICANN
Os membros do GAC participaram de uma sessão da comunidade para ajudar a
ICANN a identificar tendências prioritárias que embasarão o planejamento estratégico
e operacional e a priorização de trabalhos da ICANN.
Ponto de ação
Nenhum.

5. ENCONTRO GOVERNAMENTAL DE ALTO NÍVEL (HLGM) 2018
Mais uma vez, o GAC recebeu informações do governo espanhol sobre a organização
do próximo Encontro Governamental de Alto Nível, que será realizado em Barcelona
durante o ICANN 63 em outubro de 2018. Essa é uma iniciativa conjunta da ICANN e do
GAC.
Os convites serão enviados aos ministros por meio dos pontos de contato existentes do
GAC. Os membros do GAC foram muito incentivados a enviar propostas mais específicas
para a agenda preliminar e evitar apresentações predefinidas.
Ponto de ação:
Os membros e a liderança do GAC devem continuar trabalhando com a Espanha e a
ICANN no desenvolvimento da programação do HLGM.

6. QUESTÕES INTERNAS DO GAC
6a: Eleições
Uma das vice-presidentes do GAC, Milagros Castañon (Peru), informou que vai deixar o
cargo no GAC e assumir outra função governamental. O GAC concordou que realizará
uma eleição para a vaga de vice-presidente antes do próximo encontro presencial. As
candidaturas poderão ser feitas a partir de uma semana antes do encontro ICANN 61,
com um período de 3 semanas para que qualquer membro do GAC faça suas
indicações. Se houver mais de uma candidatura, será usado o mesmo procedimento de
votação on-line da eleição anterior.
No ICANN 63, será realizada uma eleição para todas as vagas de vice-presidente de
acordo com os princípios operacionais do GAC. No ICANN 62, será feita a abertura formal
para candidaturas.

6b: Grupo de trabalho de implementação das recomendações da
diretoria e do GAC (BGRI)
O BGRI-WG e o GAC se reuniram com vários membros da Diretoria que estavam
presentes e:
•

Observaram os cronogramas aprimorados propostos para as respostas da
Diretoria aos comunicados do GAC, incluindo a adoção de respostas “ponto a
ponto” até a semana 8.
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•

Analisaram a operação do novo Registro de Solicitação de Ações da ICANN e
sua aplicação aos conselhos do GAC. Atualmente, os registros mostram que há:
o 14 itens de recomendação aguardando trabalhos da comunidade em
andamento
o 12 trabalhos de implementação pendentes em andamento
o 3 dos quais ainda estão abertos: OIGs, Cruz Vermelha/Crescente
Vermelho, e ponto RAM.

•

Conversaram sobre o desenvolvimento de um processo de integração pela
equipe da ICANN para ajudar os novos membros do GAC a entender melhor as
questões e os procedimentos da ICANN e do GAC.

Ponto de ação
O BGRI continuará o trabalho entre sessões e solicita feedback dos membros do GAC
sobre as questões levantadas na sessão.

6c: Revisão dos princípios operacionais do GAC
Mais uma vez, o GAC considerou as opções para analisar sua estrutura de princípios
operacionais diante das pressões por mudanças provenientes da comunidade
empoderada da ICANN, das novas responsabilidades e da necessidade de orientação
para novos membros e de continuidade organizacional. Não foram expressadas opiniões
firmes sobre o tipo mais adequado de análise.
Ponto de ação
O grupo de liderança e a equipe de apoio da ICANN prepararão uma proposta
preliminar para a revisão completa dos princípios operacionais, que será enviada para
consideração do GAC.

6d: Secretaria independente do GAC
A Associação de Doadores da Secretaria do GAC informou que o orçamento da
Secretaria com 1 funcionário em tempo integral parece suficiente para o fornecimento
de serviços sob o contrato atual até o final de 2018.
A ACIG Pty Ltd (por meio de Tom Dale) informou ao GAC que, por motivos comerciais, a
empresa não pedirá a extensão do contrato depois de 31 de janeiro de 2019. De acordo
com os fundos disponíveis e dependendo da aprovação do presidente do GAC, a ACIG
prestará serviços até o fim do encontro de Barcelona ou até o fim da vigência formal do
contrato.

Ponto de ação
A liderança do GAC e os membros interessados, com apoio dos doadores existentes,
formarão uma pequena força-tarefa para identificar opções de financiamento
sustentáveis para permitir a operabilidade depois de janeiro de 2019, continuando a
explorar possíveis maneiras de conseguir fundos da ICANN.
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A Secretaria do GAC analisará e informará sobre outros modelos de secretarias com
financiamento independente na comunidade da ICANN.

6e: Site do GAC
O GAC recebeu informações das equipes técnica e de apoio da ICANN sobre o
desenvolvimento do site do GAC. Solicitou-se que os membros iniciem sessão no site para
poder usar todos os recursos.
Pontos de ação
As equipes técnica e de apoio da ICANN continuarão trabalhando no desenvolvimento
do site, levando em conta os comentários contínuos dos membros.

6f: Métodos de trabalho do GAC
A liderança do GAC identificou várias medidas possíveis para melhorar os métodos de
trabalho próprios e os do GAC, incluindo as lições aprendidas no encontro de San Juan.
Elas serão melhor discutidas com o GAC.
Pontos de ação
A liderança do GAC deverá trabalhar com a equipe da ICANN e a Secretaria do GAC
para acompanhar as sugestões feitas e garantir um diálogo mais amplo dentro do GAC.

6g: Organização do trabalho GAC - PSWG
As lideranças do GAC e do PSWG se reuniram e concordaram sobre a necessidade de
maior coordenação entre os membros do GAC e do PSWG para o desenvolvimento de
questões relacionadas a políticas. Observou-se que, de acordo com o Estatuto, o GAC
tem a responsabilidade final por qualquer recomendação, e que é importante que os
membros do GAC se envolvam, em nível nacional, com os interesses relevantes do PSWG,
incluindo a aplicação da lei.
Ponto de ação
O GAC e o PSWG devem continuar com o modelo de coordenação atual, que deve
ser revisado continuamente para aumentar a interação e a comunicação.

6h: ICANN LEARN
O GAC recebeu informações da organização da ICANN sobre a inclusão de material
para os novos membros do GAC na plataforma de aprendizagem online individualizada
ICANN LEARN. A ideia é oferecer os mesmos conhecimentos básicos para todos os
membros do GAC e incentivar a participação.
Ponto de ação
A organização da ICANN conversará mais com o GAC antes do lançamento do
material relevante.

7. GRUPOS DE TRABALHO DO GAC
Os grupos de trabalho do GAC informaram o seguinte ao comitê:
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Grupo de Trabalho do GAC sobre Segurança Pública (PSWG):
Em relação à conformidade do WHOIS com as GDPR, o PSWG e a plenária do GAC
conversaram sobre os impactos públicos do modelo provisório proposto pela
organização da ICANN. O PSWG informou que conversou com as partes interessadas
relevantes para identificar soluções práticas que permitam o acesso ininterrupto a dados
completos de WHOIS, consistentes com as proteções apropriadas da privacidade dos
dados.
Em relação à Equipe de Revisão de Implementação do Credenciamento de Serviços de
Privacidade e Proxy (PPSAI IRT), o PSWG informou a preocupação de que os possíveis
provedores de serviços estejam relutantes em concordar em responder às solicitações
de emergência dos órgãos de aplicação da lei em 24 horas.
O PSWG explicou a importância das denúncias públicas de abusos do DNS por meio da
iniciativa DAAR (Denúncias de Atividades Abusivas de Domínios) e aprovou o trabalho
da equipe do CTO da ICANN (OCTO) na liderança deste projeto. O CTO da ICANN
forneceu informações ao GAC sobre a DAAR. Depois da conclusão de uma análise
independente da metodologia da DAAR, o PSWG espera que a ICANN publique
regularmente dados específicos identificando as partes mais associadas ao abuso do
DNS.
Grupo de Trabalho do GAC para Examinar a Proteção de Nomes Geográficos em Futuras
Expansões de gTLDs: O grupo de trabalho se reuniu e analisou o status do trabalho que
está sendo realizado na linha de trabalho 5 do PDP de procedimentos subsequentes de
novos gTLDs sobre nomes geográficos. O grupo deu notícias sobre o conteúdo dos termos
de referência da linha de trabalho 5, e a presente análise das diferentes categorias de
nomes geográficos incluídas no Guia do Solicitante de Novos gTLDs e do PDP da GNSO
de 2007.
Grupo de Trabalho do GAC sobre regiões mal atendidas: A partir do ICANN60, o USRWG
conduziu mais dois workshops regionais de capacitação - um no Nepal, em fevereiro, e
outro no início do ICANN 61 em San Juan. O grupo de trabalho continuará trabalhando
com as equipes de participação governamental (GE), participação global de partes
interessadas (GSE) e apoio à responsabilidade pública (PSR) da organização da ICANN
para coordenar e facilitar os próximos workshops de capacitação programados para o
Senegal em maio de 2018 e durante o ICANN 62 no Panamá em junho de 2018. O USRWG
trabalhará com a equipe de PSR para desenvolver uma plataforma online abrangente
(ICANN Learn) para os membros do GAC como parte dos trabalhos contínuos e o possível
fortalecimento do programa de integração dos membros do GAC. Como resultado, o
grupo de trabalho trabalhará para avaliar a iniciativa de capacitação. O grupo de
trabalho aprova o trabalho contínuo com outras comunidades da ICANN para abordar
temas e assuntos específicos que serão usados para informar os membros do GAC e as
respectivas comunidades.
Grupo de trabalho do GAC sobre Direitos Humanos e Direito Internacional: O grupo de
trabalho recebeu notícias da liderança do Grupo de Trabalho Entre Comunidades sobre
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Responsabilidade em relação ao processo de adoção da Estrutura de Interpretação
(FoI) e considerações relacionadas ao valor fundamental dos direitos humanos
mencionados no Estatuto da ICANN. Foi realizada uma troca de informações sobre o
trabalho de implementação da FoI com a equipe de trabalho entre comunidades sobre
a Responsabilidade corporativa e social da ICANN de respeitar os direitos humanos
(CCWP-HR), os representantes do ALAC e outros membros da comunidade.
Grupo de Trabalho do GAC sobre a participação do GAC no NomCom: O grupo de
trabalho concluiu uma sessão de redação para revisar o documento "Critérios do GAC
para o NomCom". O documento preliminar revisado foi enviado aos 5 membros do grupo
de trabalho em busca de comentários e feedback. Quando for aceito, o documento
será enviado a todos os membros do GAC para comentários e aprovação antes de ser
enviado ao NomCom.

ADMINISTRAÇÃO DO DOCUMENTO
Título
Distribuição
Data de distribuição

Atas do GAC - San Juan - Março de 2018
Membros do GAC + publicação da versão final
no site
Versão 1.0 - 23 de março de 2018
Final: 2 de abr. de 2018
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ANEXO 1: Participantes do GAC, San Juan,
Membros do GAC
Argentina
Austrália
Áustria
Azerbaijão
Bélgica
Benim
Bermudas
Brasil
Canadá
Ilhas Caimã
Chade
China
Congo,
República
Democrática do
Ilhas Cook
Costa do Marfim
Dinamarca
República Dominicana
Egito
Comissão Europeia
Finlândia
França

Índia
Israel
Itália
Jamaica
Japão
Quênia
Coreia, República da

Taipé Chinesa
Tailândia
Trinidad e Tobago
Tuvalu

Madagascar
Mali
México
Marrocos

Uganda
Uruguai
Reino Unido
Estados Unidos

Nauru
Países Baixos
Nova Zelândia
Nigéria
Niue
Noruega

Venezuela
Zimbábue

Peru
Portugal

Alemanha

Romênia
Rússia

Guiana

Ruanda

Observadores do GAC
CTU (Caribbean
Telecommunications
Union, União de
Telecomunicações do
Caribe)
ECCAS (Economic
Community of Central
African States,
Comunidade Econômica
dos Estados da África
Central)

São Cristóvão e Névis
Senegal
Cingapura
Espanha
Suíça

UIT (União Internacional de
Telecomunicações)

INTERPOL (International
Criminal Police
Organisation, Organização
Internacional de Polícia
Criminal)

OIF (Organisation
Internationale de la
Francophonie,
Organização Internacional
da Francofonia)
WATRA (West Africa
Telecommunications
Regulators Assembly,
Assembleia de
Reguladores de
Telecomunicações da
África Ocidental)
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ECOWAS (Economic
Community of West
African States,
Comunidade Econômica
dos Estados da África
Ocidental)

OMPI (Organização
Mundial da Propriedade
Intelectual)
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