
22 a 25 de junho de 2020
Fórum Virtual de Políticas

Edição de encerramento da #ICANN68

DESTAQUES DA ICANN68

O Relatório do Fórum Virtual de Políticas Pós-ICANN68 já
está disponível

Mantenha-se atualizado sobre os resultados de
polí cas e as próximas etapas no Relatório do
Fórum Virtual de Polí ca Pós-ICANN68. Você
encontrará informações sobre todos os Comitês
Consul vos e Organizações de Apoio, bem como
links para os recursos das apresentações.

Clique aqui para ler o relatório.

Leia o Comunicado do GAC da ICANN68

Em cada Reunião Pública da ICANN, o
GAC (Governmental Advisory
Committee, Comitê Consultivo para
Assuntos Governamentais) redige um
comunicado que relata as discussões
realizadas durante o encontro. No
Comunicado da ICANN68, os tópicos de
política incluíram: Procedimentos
Subsequentes de novos domínios
genéricos de topo (gTLDs, Generic Top-
Level Domains), mitigação de abusos do
Sistema de Nomes de Domínio e proteção de dados e o WHOIS, bem como questões
operacionais internas, como as eleições do GAC, atualizações de grupos de trabalho do
GAC e sua sessão bilateral regular com o Conselho Diretor da ICANN.
 
Clique aqui para ler o Comunicado do GAC da ICANN68.

O Prêmio de Excelência de 2020 da Comunidade é
concedido a Olivier Crépin-Leblond

Olivier Crépin-Leblond foi escolhido por um
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painel de representantes da comunidade para
receber o Prêmio de Excelência de 2020 da
Comunidade da ICANN. O painel de seleção
destacou a dedicação de Crépin-Leblond ao
modelo multissetorial da ICANN, bem como um
longo histórico de contribuições importantes
para a comunidade da ICANN. Para mais
informações sobre o prêmio, acesse aqui.
 

Você pode assistir a uma entrevista com Crépin-Leblond sobre a premiação e ouvir
Margarita Valdés, membro do painel de seleção do Prêmio de Excelência da
Comunidade, falando sobre os critérios e o processo de seleção para o prêmio.

O Conselho da GNSO solicita Documento Preliminar de
Problemas sobre a Política de Transferências  

Durante o encontro ICANN68, o Conselho da GNSO
aprovou uma moção pela qual se solicitava que a
organização ICANN preparasse um Documento
Preliminar de Problemas sobre os problemas
identificados no Documento de Avaliação Inicial da
Política de Transferências. Espera-se que este
relatório ajude o Conselho da GNSO a determinar se
deveria iniciar-se um único PDP (processo de
elaboração de políticas) ou vários PDP para tratar as
mudanças na Política de Transferências. 

NOTÍCIAS DA ICANN

Todos nós temos a responsabilidade de combater a injustiça e o
racismo sistêmico.

Todos viram os protestos que foram realizados no mundo todo pedindo igualdade perante a
jus ça e o fim do racismo sistêmico. Esses são os princípios centrais e os problemas globais que
a ICANN defende fortemente e que fazem parte da nossa é ca. Temos tolerância zero à
discriminação de qualquer natureza e estamos comprome dos em fornecer um ambiente seguro
e inclusivo para afrodescendentes e pessoas de cor.
Leia a declaração completa de Göran Marby .

ICANN assina MoU com a Global Cyber Alliance

O MoU (Memorandum of Understanding,
Memorando de Entendimento) entre a ICANN e
a Global Cyber Alliance tem como obje vo
melhorar a relação entre as duas organizações e
promover a colaboração em questões
importantes, como ameaças à segurança do
DNS.
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Clique aqui para saber mais.

Relatório Final da Terceira Equipe de Revisão da Prestação de
Contas e Transparência

A ATRT3 (Third Accountability and
Transparency Review Team, Terceira
Equipe de Revisão da Prestação de
Contas e Transparência) enviou seu
Relatório Final para o Conselho Diretor
da ICANN. O período para Comentários
Públicos já está aberto para receber
opiniões da comunidade a fim de
contribuir para a ação do Conselho
Diretor com relação às recomendações
finais. O período para Comentários Públicos será encerrado em 31 de julho de 2020.
 
Veja o Relatório Final aqui e envie comentários aqui.

Indicadores do Mercado de Nomes de Domínio são publicados na
Plataforma de Dados Aberto

A Plataforma de Dados Abertos da ICANN agora
inclui Indicadores do Mercado de Nomes de
Domínio atualizados que podem ser acessados
pelos usuários. Além de ser um marco
importante no desenvolvimento da Plataforma
de Dados Abertos, a expansão dos dados
disponíveis ajuda a melhorar a transparência de
informações confiáveis sobre a evolução do
mercado de nomes de domínio.
Leia mais aqui.

SAIBA MAIS SOBRE A ICANN

Mantenha-se conectado com a ICANN!
Embora a comunidade da ICANN não possa se
reunir pessoalmente agora, o trabalho con nua
de forma remota! Leia este blog sobre nossos
novos recursos avançados, incluindo
uma Agenda de Par cipação aprimorada, para
ajudar você a se manter conectado com a ICANN
onde quer que esteja.

Como são elaboradas as políticas na ICANN?
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Saiba mais sobre a elaboração de
políticas pelos diferentes setores

interessados da ICANN.

Cada Comitê Consultivo tem seu próprio
processo de elaboração de

recomendações.

 Assista a este vídeo e veja este infográfico Saiba mais sobre isso neste  infográfico e neste
vídeo.
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