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Fique por dentro da
ICANN69
Perdeu a ICANN69? Veja todas as gravações,
transcrições e outros conteúdos úteis no site
da ICANN69.

Clique aqui.

Leia o Comunicado do GAC da reunião ICANN69
O GAC (Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais) faz recomendações à Diretoria da
ICANN sobre questões relacionadas a políticas
públicas, especialmente em áreas em que as políticas
da ICANN se sobrepõem a leis nacionais e acordos
internacionais.

Clique aqui para ler o Comunicado da ICANN69 e
acessar recomendações anteriores do GAC..

Conheça o primeiro
vencedor do Prêmio de
Capacitação Dr. Tarek
Kamel
Ramanou Biaou recebeu o Prêmio de Capacitação
Dr. Tarek Kamel na ICANN69.

Biaou elaborou programas de capacitação locais
em seu país, Benin, além de programas regionais
na África toda. Especificamente, ele trabalhou para
melhorar as habilidades técnicas das mulheres na
África e incentivar a participação igualitária no
ecossistema do DNS (Sistema de Nomes de
Domínio).

Saiba mais e veja uma entrevista de Biaou aqui.
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ICANN e PTI publicam balanços financeiros para o
AF20
A ICANN e a PTI publicaram balanços financeiros
auditados do ano fiscal terminado em 30 de junho de
2020.

Saiba mais sobre esses relatórios e acesse os
links aqui.

Leia o Relatório Anual da ICANN do AF20
A Diretoria da ICANN publicou o Relatório anual do AF20,
relacionado ao ano fiscal que terminou em 30 de junho de 2020. Esse
relatório documenta as atividades da Diretoria, da comunidade e da
organização ao longo do ano, além do nosso progresso rumo aos
objetivos da ICANN a partir do plano estratégico para o AF 16-20.

Explore o relatório.

A ICANN no Fórum de Governança da Internet (IGF)
Membros da comunidade, da Diretoria e da organização
da ICANN participaram do décimo quinto encontro anual do
Fórum de Governança da Internet, de 2 a 16 de novembro.
Realizado on-line pela ONU, o encontro teve o tema
“Internet para a resiliência e solidariedade humana”.

Veja mais detalhes sobre as sessões realizadas pela ICANN
nesta publicação de Mandy Carver, vice-presidente sênior
de participação governamental e intergovernamental.

ICANN responde à consulta do EDPB
A ICANN respondeu à consulta pública do Conselho Europeu de Proteção de Dados (EDPB, European
Data Protection Board) sobre as orientações de 07/2020 sobre os conceitos de controlador e
processador no Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR, General Data Protection
Regulation). Essa questão foi essencial para o trabalho do Processo Expedito de Elaboração de
Políticas sobre a Especificação Temporária para os dados de registro de gTLDs (EPDP).

Leia a resposta completa da ICANN aqui.

Ampliação da eficácia do modelo multissetorial da
ICANN passa para a fase de implementação
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https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor_en
https://www.icann.org/en/system/files/files/edpb-guidelines-controller-processor-comments-19oct20-en.pdf


No ano passado, a Diretoria da ICANN iniciou um
projeto voltado para aumentar a eficácia do modelo
multissetorial da ICANN. Essa iniciativa é essencial
para garantir que o modelo multissetorial possa
evoluir. Depois de receber os comentários da
comunidade, esse projeto passou para a fase de
planejamento da implementação.

Leia as atualizações do presidente da Diretoria da
ICANN, Marteen Botterman, aqui.

A Diretoria da ICANN aprova extensão de dois anos
para o mandato do presidente e CEO
A Diretoria da ICANN estendeu o Contrato de Serviços Executivos de Göran Marby, presidente e CEO
da ICANN, por dois anos, até 23 de maio de 2024.

Leia mais aqui.

EXPLORE O CONTEÚDO DA ICANN

Nova publicação do OCTO: análise técnica do novo
IP 

O gabinete do diretor de tecnologia (OCTO)
publicou uma análise técnica do novo IP, um
conceito que surgiu recentemente no contexto das
batalhas tecnológicas, da concorrência entre
órgãos de padrões e da geopolítica internacional.
 
O documento leva em conta a relação do novo IP
com o Network 2030, um grupo focal criado em
2018 pela União Internacional de

Telecomunicações (ITU, International Telecommunication Union). A publicação também analisa
a documentação informal existente para entender os conceitos por trás do novo IP, a
compatibilidade com os protocolos de internet atuais (IPv4, IPv6), e os possíveis desafios para a
implementação.
 
A publicação completa está disponível em inglês, e o resumo executivo e a conclusão estão
disponíveis em todos os idiomas oficiais da ONU na página de publicações do OCTO.

GDS EM DESTAQUE

O status da preparação para a AU em 2020
Quer saber qual é o status atual da preparação para
a Aceitação Universal (AU) em 2020? Basta conferir
o Relatório sobre a preparação para a Aceitação
Universal do AF20, publicado recentemente pelo
Grupo Diretor de Aceitação Universal (UASG,
Universal Acceptance Steering Group). O relatório
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detalhado contém um resumo da abrangência da AU,
registra as lacunas atuais na tecnologia relacionada à
preparação para a AU até agora e oferece uma visão
geral das atividades realizadas pelo UASG no AF20
(julho de 2019 - junho de 2020).

O UASG também apresentou suas conclusões e
atualizou a comunidade em três sessões sobre a AU
na ICANN69. Assista às gravações aqui:
Atividades de divulgação sobre a Aceitação
Universal
Solução de problemas relacionados à Aceitação Universal
Atualização para a comunidade sobre o estado da preparação para a Aceitação Universal

Fique por dentro de tudo sobre a AU. Siga o UASG no Twitter, Facebook e LinkedIn.
.

Recapitulação da sessão do setor de nomes de
domínio na ICANN69
As partes contratadas da ICANN (registros e registradores) apresentaram uma visão geral do setor de
nomes de domínio, destacando a evolução dos domínios de topo (TLDs), e também dos registros e
registradores e dos serviços que oferecem.

Alguns destaques da sessão foram o esclarecimento de diversos modelos de negócios, a explicação
dos serviços prestados pelas partes contratadas e a diversidade geográfica do mercado, mostrando
lacunas em que as regiões estão mal atendidas, com espaço para crescimento.
 
Baixe a apresentação e assista à sessão gravada aqui.

COMENTÁRIOS PÚBLICOS ABERTOS

Oportunidades de Comentários Públicos
Os Comentários Públicos são uma parte fundamental
do processo de elaboração de políticas da ICANN. Os
seguintes períodos de comentários públicos estão
abertos. Clique nos links para saber mais.

Recomendações de aviso antecipado para a escala da zona raiz  (até 23 de novembro)

Versão preliminar do plano operacional e orçamento para a IANA e a PTI no AF22  (até 30
de novembro)

Relatório Preliminar de Assunto:sobre um Processo de Elaboração de Políticas para
analisar a Política de Transferência (até 30 de novembro)

Relatório Inicial da Revisão da Função de Nomeação da IANA  (até 2 de dezembro)
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Recomendações para a estratégia de serviço e implementação do servidor raiz da ICANN
(até 8 de dezembro)

IN MEMORIAM

Mensagem de condolências: Marilyn Cade
A comunidade da ICANN lamenta o
falecimento de Marilyn Cade, defensora
firme e dedicada da Internet mundial.

Leia esta mensagem de homenagem
de David Olive, VP sênior de Apoio à
Elaboração de Políticas.

Twitter English Twitter Arabic Twitter Russian

Twitter Spanish Twitter Portuguese Twitter French

Facebook YouTube Flickr

LinkedIn Instagram Youku

https://www.icann.org/public-comments/root-name-service-implementation-2020-10-27-en
https://www.icann.org/news/blog/with-sympathies-marilyn-cade


weChat Weibo


