
Kurt Pritz aceita o Prêmio Ethos
Multissetorial na ICANN65.

As inscrições para a ICANN66 em Montreal já
estão abertas

A ICANN66 será realizada de 2 a 7 de novembro de 2019 em
Montreal, no Canadá. As inscrições já estão abertas aqui. O
foco da Assembleia Geral Anual será apresentar o trabalho da
ICANN para um público mais amplo, além do treinamento e a
capacitação na comunidade. Os novos membros da Diretoria
assumirão seus cargos e a comunidade da ICANN receberá um
novo presidente da Diretoria.

Kurt Pritz recebe o prêmio Ethos

O Prêmio Ethos Multissetorial 2019 foi concedido a Kurt Pritz
na ICANN65, em reconhecimento aos muitos anos de serviço
prestados para a comunidade da ICANN.
O painel de seleção parabenizou Pritz por conseguir chegar ao
consenso em seu trabalho com grupos com opiniões e
prioridades diferentes. Recentemente, Pritz presidiu o Processo
Expedito de Elaboração de Políticas (EPDP) da Especificação
Temporária para os dados de registro de gTLDs.

O Prêmio Ethos Multissetorial homenageia os membros da
comunidade da ICANN que fizeram grandes contribuições para
o modelo multissetorial de governança da Internet adotado pela
ICANN, demonstrando espírito de colaboração e promovendo o consenso. 
 
Leia o comunicado com a história completa aqui.

Assista a todos os vídeos da cerimônia de premiação no canal da ICANN no YouTube.

EPDP na ICANN65: progresso e próximas etapas

A equipe do Processo Expedito de Elaboração de Políticas
(EPDP) da especificação temporária de dados de registro de
gTLDs se reuniu durante um total de 13 horas em Marrakesh. A
equipe do EPDP conversou sobre o formato de um modelo e
perguntas para detalhar possíveis casos de uso para
solicitantes de dados de registro não públicos de gTLDs. A
equipe chegou a um acordo sobre o modelo e discutiu o caso
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de uso de um indivíduo ou uma entidade que solicita dados de
registro não públicos com a finalidade de tomar medidas
jurídicas contra a violação de marca registrada. Um grupo de
voluntários concordou em produzir outros casos de uso, que
ajudarão a equipe a entender melhor as necessidades reais e os
requisitos relacionados a elas para elaborar princípios e
recomendações para políticas. Esses casos de uso adicionais
serão analisados por pequenos grupos nas próximas semanas.
O objetivo do grupo é elaborar uma versão preliminar de
possíveis opções de políticas ou textos para discussão durante
a próxima reunião presencial do EPDP em Los Angeles, de 9 a
11 de setembro de 2019.
 

A equipe do EPDP também se reuniu com a ICANN org para conversar sobre o envolvimento da
organização na Comissão Europeia de Proteção de Dados (EDPB) com base no trabalho do Grupo de
Estudo Técnico (TSG). A equipe também analisou o novo formato e a primeira versão do plano de projeto
e cronograma da fase 2.

Participação do UASG na ICANN65

Os membros do Grupo de Gestão de Aceitação Universal
(UASG) apresentaram uma mensagem importante durante a
ICANN65 em Marrakesh, Marrocos: todas as partes
interessadas precisam desempenhar uma função para chegar à
Aceitação Universal (UA) de nomes de domínio e endereços de
e-mail. Isso ajudará a garantir que os sistemas de
identificadores únicos da Internet continuem atendendo uma
base de usuários mais ampla e diversificada. Se precisar de
ajuda com uma solução, preencha o formulário de associação
ao Grupo de Trabalho do UASG aqui. Para saber mais, acesse
www.uasg.tech.

Comunicado do GAC

Leia o Comunicado de Marrakesh do Comitê
Consultivo para Assuntos Governamentais aqui.

Confira os destaques da ICANN65

Se você não pôde ir a Marrakesh ou perdeu
alguma sessão, o site do encontro ICANN65 é
um recurso muito útil. Lá, você pode acessar
transcrições, assistir a gravações de vídeos, ouvir
gravações de áudio e muito mais.
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7° Fórum do DNS da África em Botswana

O Sétimo Fórum do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) da
África ocorrerá de 22 a 24 de julho de 2019, em Gaborone,
Botswana. O Fórum é organizado pela ICANN, pela
Organização de Domínios de Topo da África (AfTLD) e pela
Associação de Registradores Credenciados pela ICANN na
África (AfRegistrar). Organizado pela Autoridade Regulatória das

Comunicações de Botswana (BOCRA, segundo as siglas em inglês), o evento terá o assunto "Construir
confiança no Setor do DNS da África por uma economia digital pujante".
 
O Fórum deste ano vem depois do sucesso dos eventos anteriores, como os encontros recentes em
Marrakesh, Marrocos (2016); em Dar es Salaam, Tanzânia (2017); e em Cotonou, Benim (2018).
Inscreva-se aqui e visite www.dnsforum.africa para mais informações.
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