Encontro Governamental de Alto Nível da ICANN
(Marrakech: 7 de março de 2016)
-Programação preliminar revisada-

10h00 - 10h15:

Observações introdutórias de Sua Excelência Senhor Moulay Hafid Elalamy, Ministro
da Indústria, Comércio, Investimento e Economia Digital do Reino do Marrocos, Presidente do
HLGM (High Level Governmental Meeting, Encontro Governamental de Alto Nível)

10h15 - 11h30:
Sessão 1: Resultados da Transição da Administração da IANA
Introdução pelo Sr. Thomas Schneider, Presidente do GAC (Governmental Advisory Committee,
Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais)
Apresentação pelo Sr. Fadi Chehade, CEO e Presidente da ICANN
Apresentação pelo Sr. Larry Strickling, Secretário Adjunto de Comunicações e Informações e
Administrador da NTIA (National Telecommunications and Information Administration,
Administração Nacional de Telecomunicações e Informações) do Departamento de Comércio dos
EUA
Abertura de espaço para debate e troca de opiniões*
11h30 - 11h45: Intervalo da manhã
11h45 - 13h15:
Sessão 2: Aprimorando a Responsabilidade da ICANN e a função dos governos na nova estrutura da ICANN
Introdução pelo Sr. Thomas Schneider, Presidente do GAC, sobre a função dos governos na
ICANN e a importância da contribuição de políticas públicas para os processos de desenvolvimento
de políticas da ICANN
Apresentação pelo Sr. Steve Crocker, Presidente da Diretoria da ICANN
Apresentação pelos Copresidentes da Responsabilidade da CCWG sobre o modelo de múltiplas
partes interessadas
Abertura de espaço para debate e troca de opiniões com foco na ICANN e na função dos
governos*
13h20 - 14h30: Almoço recepcionado pelo Ministro Elalamy (para ministros, chefes de delegações e autoridades de
alto nível da ICANN)
14h30 – 15h45:
Sessão 3: gTLDs e políticas públicas
Apresentação pelo Sr. Akram Atallah, Presidente da Divisão de Domínios Globais da ICANN.
o Descobertas da Revisão da Implementação do Programa de Novos gTLDs da
ICANN
Conselhos do GAC e resultados para as políticas públicas.
Impacto em países em desenvolvimento e economias em transição.
Estudos de caso.
o Próxima rodada de gTLDs da ICANN
Assuntos sobre políticas públicas
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o
15h45 – 16h:

Problemas de interesse para países em desenvolvimento e economias em
transição
Abertura de espaço para debate e troca de opiniões* (com foco em gTLDs e
expectativas ou resultados de políticas públicas)

Intervalo da tarde

16h – 17h30:
Sessão 4: O DNS, os Países em Desenvolvimento e o Desenvolvimento de Capacidade: Qual é o papel da
ICANN?
Apresentação pelo Sr. Tarek Kamel, Conselheiro de Participação Governamental do Presidente da
ICANN
o Superando barreiras para a participação e representação no sistema da ICANN
o Consciência e desenvolvimento de capacidade dentro dos governos sobre os
assuntos da ICANN e o DNS
Apresentação sobre Regiões Menos Favorecidas pelo Grupo de Trabalho do GAC
Abertura de espaço para debate e troca de opiniões*
17h30 – 17h45:Resumo do Presidente (Declaração de Marrakech) entregue por Sua Excelência Senhor Moulay
Hafid Elalamy. (A Declaração de Marrakech não será um documento negociável; ela resumirá
e apresentará os destaques das discussões do HLGM sob responsabilidade exclusiva do
Presidente)
18h às 19h30: Recepção organizada pela ICANN para o Chefe de Delegações, representantes do GAC e os
presidentes das organizações de apoio e dos comitês consultivos da ICANN (A confirmar)

*(As delegações não devem exceder três minutos em suas declarações para deixar tempo suficiente para outros
palestrantes falarem. A prioridade será dada de acordo com o nível de representação, os primeiros a chegar
serão os primeiros a serem atendidos. O texto integral da declaração será distribuído na sala de conferência e
publicado no site do GAC.)
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