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A nova experiência do estande da ICANN 
A ICANN estreou uma nova abordagem de interação no encontro
LACNIC31 mais recente, realizado em Punta Cana, República
Dominicana. Para mim, a experiência foi ótima. O estande da
ICANN transmite uma sensação de familiaridade e proximidade,
que cria vínculos de confiança e abertura, pois os líderes
regionais e da organização da ICANN conversam cara a cara
com os participantes. Os integrantes da comunidade sentem
que podem falar de seus interesses e preocupações em um
ambiente relaxado, e os líderes podem saber o que está
acontecendo na comunidade. Os newcomers da ICANN visitam
o estande da ICANN para pedir informações, descobrir os temas
em debate e buscar orientação sobre os temas de interesse no
detalhado site da ICANN. Recomendo que os membros mais
experientes da comunidade da ICANN trabalhem como
voluntários no estande, pois é uma experiência muito
enriquecedora. Também convido os novatos a visitar o estande

para conhecer os líderes regionais e da ICANN dispostos a compartilhar conhecimentos com vocês.
Fiquei impressionado com essa nova iniciativa e espero ver o estande da ICANN nos próximos encontros.

Foco no Caribe

Prioridades para políticas no CIGF15
A União de Telecomunicações do Caribe (CTU) realizou a 15a edição do Fórum Caribenho de Governança
da Internet em Trinidad e Tobago nos dias 2 e 3 de abril. O primeiro-ministro de Granada, ministros de
vários territórios caribenhos, interessados do setor, acadêmicos e outros participantes regionais
conversaram sobre a colaboração entre os países caribenhos no setor de tecnologias da informação e
comunicação (ICT).
 
Os participantes receberam informações sobre os IGFs em Barbados, São Vicente e Granadinas e
Trinidad e Tobago. Alguns temas debatidos foram o acesso barato à Internet, gerenciamento e
regulamento de redes sociais, e proteção dos dados e privacidade. O CIGF15 também ofereceu um
workshop sobre a Estrutura Caribenha de Políticas de Governança da Internet.
 
Pensando no futuro na FutureScape
Para promover a visão de um só mercado regional para ICT na região, a CTU organizou a FutureScape
Caribenha. Essa experiência interativa foi desenvolvida para demonstrar o potencial de um mercado único
de ICT no Caribe, além de incentivar os primeiros-ministros caribenhos a se comprometer com a
transformação digital nacional e regional. Confira mais informações sobre o evento aqui.
 
Homenagem aos participantes caribenhos nas comemorações do 30o

aniversário da CTU
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Equipe e comunidade da ICANN no
estande da ICANN no LACNIC31.

Durante a comemoração do 30o aniversário da União de Telecomunicações do Caribe, Dev Anand
Telucksingh (Trinidad e Tobago), Carlton Samuels (Jamaica), Jacqueline Morris (Trinidad e Tobago),
Lance Hinds (Guiana), Bevil Wooding e Nigel Cassimire (Trinidad e Tobago) foram homenageados pela
contribuição substancial com o desenvolvimento do ICT regional do Caribe e por representar a região em
fóruns globais, como a ICANN. Esses caribenhos são participantes ativos no ecossistema da ICANN e
foram reconhecidos pela presença na comunidade At-Large da ICANN.

IX Fórum Regional em Curitiba
A cidade brasileira de Curitiba foi sede do IX Fórum Regional em 31 de maio. Lá, os Provedores de
Serviços de Internet (ISPs), operadores de rede e outros participantes conversaram sobre a
interconectividade e o desenvolvimento regional. A equipe da ICANN deu detalhes sobre a importância da
implementação das Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínio (DNSSEC) e promoveu
a participação na comunidade de Provedores de Serviços de Internet e de Conectividade (ISPCP) . Neste
ano, os participantes foram incentivados a fazer os cursos do ICANN Learn para participar melhor das
apresentações. A ICANN agradece aos colegas de Curitiba e do NIC.br pela oportunidade de participar.

Um mês concorrido na LAC
Outros eventos importantes que contaram com a presença da
nossa equipe de participação regional de partes interessadas:

Encontro LACNIC31 - LACTLD em Punta Cana, República
Dominicana, de 6 a 10 de maio de 2019.
Encontro sobre a rede de infraestrutura para conectividade
digital em 15 de maio em Miami.
A South School on Internet Governance (SSIG) na Cidade do
México, de 13 a 17 de maio de 2019.
O Dia da Internet em El Salvador em 17 de maio de 2019.

 
Quer saber mais? Leia sobre alguns desses eventos na seção de destaques na mídia.

Seminário na Web sobre a atualização da
estratégia da LAC
A equipe da ICANN para a América Latina e Caribe (LAC)
realizou um seminário na Web para que a comunidade
conversasse sobre a estratégia regional para a LAC. Durante a
sessão, Rodrigo Saucedo, gerente sênior de iniciativas
estratégicas na LAC, falou sobre alguns dos projetos. Os 25
participantes fizeram perguntas e debateram sobre os aspectos
da estratégia.
 
Perdeu o seminário na Web? Acesse a gravação da sessão no seu idioma, aqui.

Comece a se planejar para a ICANN65
Faltam menos de duas semanas para a ICANN65 em
Marrakesh, Marrocos. O Fórum de Políticas será realizado de
24 a 27 de junho no Palmeraie Conference Center. Confira
abaixo a programação das sessões e comece a planejar sua
participação. Estes recursos podem ser úteis:
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Site da ICANN65
Programação do ICANN65
Material da semana de preparação para a ICANN65
 
Não se esqueça de baixar o aplicativo móvel ICANN Meetings
para ajudar a se localizar na ICANN65. Ele traz ferramentas
como a programação completa das sessões, mapas, o boletim
informativo diário e os horários de transporte. O aplicativo está
disponível nas App Stores para Apple e Android.

Anunciamos as sedes dos próximos encontros
públicos
Cancun, no México, será a sede do Fórum da Comunidade
ICANN70, de 20 a 25 de março de 2021 no Cancun International Convention Center. Já o ICANN71, um
Fórum de Políticas, será realizado no The Hague, na Holanda, de 14 a 17 de junho de 2021. Em Janeiro,
a ICANN comunicou que Seattle, em Washington, nos Estados Unidos, será a sede da Assembleia
Geral Anual ICANN72, de 23 a 28 de outubro de 2021. Marque essas datas no seu calendário hoje
mesmo!

Zoom: Respondemos aos seus comentários
Conforme anunciamos, a organização da ICANN está
implementando o Zoom como plataforma oficial de participação
remota, e a ideia é que transição seja concluída antes da
ICANN65, em Marrakesh, Marrocos. Ashwin Rangan, CIO,
responde a alguns comentários sobre a transição em uma
publicação no blog.

Prepare-se para a ICANN65! O material da
semana de preparação já está disponível
A semana de preparação para a ICANN65 foi realizada de 11 a
17 de junho, com seminários na Web e notícias sobre vários
projetos conduzidos pela comunidade. As semanas de
preparação para os encontros públicos foram desenvolvidas
para promover conversas mais significativas durante as
sessões, conscientizar sobre temas de alto interesse e entre
comunidades, e aprimorar as sessões de leitura e informes.
Acesse as gravações dos seminários na Web e o material
relacionado aqui.

Evolução da governança do sistema de
servidores raiz
Em junho de 2018, o Comitê Consultivo do Sistema de
Servidores Raiz (RSSAC) apresentou à Diretoria e à

comunidade da ICANN o "RSSAC037: Um modelo de governança proposto para o sistema de servidores
raiz do DNS" (RSSAC037). Como parte da consideração do RSSAC037 pela Diretoria, a organização da
ICANN preparou um documento de conceito, definindo um processo orientado pela comunidade e
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liderado pelo Grupo de Trabalho de Governança do Servidor Raiz (CWG) para desenvolver um modelo final
de cooperação e governança para o RSS. A organização da ICANN elaborou um regulamento,
procedimentos operacionais e um plano de trabalho preliminar para o CWG. O RSSAC037, o documento
de conceito, o regulamento preliminar, os procedimentos operacionais e o plano de trabalho preliminar do
CWG estão disponíveis para comentários públicos. Dê sua opinião hoje mesmo.

Diretoria da ICANN analisa as recomendações do
EPDP
No dia 15 de maio de 2019, a Diretoria da ICANN adotou 27 das
29 recomendações de políticas da fase 1 do Processo Expedito
de Elaboração de Políticas (EPDP) da Especificação Temporária
para os dados de registro de gTLDs. A Diretoria não adotou
completamente duas das recomendações, pois identificou partes
que acredita não serem o melhor para a comunidade da ICANN. A
Diretoria iniciou o processo de consulta com o Conselho da
GNSO (organização de apoio a nomes genéricos). No caso de
várias outras recomendações, a Diretoria da ICANN observou
problemas específicos que devem ser abordados durante a
implementação das recomendações da fase 1 do EPDP ou consideradas durante a fase 2. Saiba mais
aqui.

Colaboração ALAC-GAC e planejamento para a ICANN65

O Comitê Consultivo At-Large (ALAC) e o Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais
(GAC) estão colaborando em vários temas, incluindo o Processo Expedito de Elaboração de
Políticas (EPDP) e o envio das declarações conjuntas para a Diretoria da ICANN. Mais
recentemente, foi incluída uma declaração conjunta sobre o EPDP. Um novo grupo focal,
liderado por Yrjö Lansipuro (contato do ALAC) e Ana Neves (contato do GAC), criará iniciativas de
capacitação para os dois grupos. 

Para a ICANN65, o Grupo de Trabalho Consolidado do At-Large para Políticas (CPWG) está
desenvolvendo temas de discussão e um workshop sobre políticas para os membros do At-Large.
Além disso, John Laprise, vice-presidente do ALAC, está desenvolvendo um piloto da Aceitação
Universal para discussão na ICANN65.Os líderes da Organização Regional At-Large da África
(AFRALO) e a equipe de apoio do At-Large estão organizando vários eventos para a ICANN65,
incluindo uma reunião da AFRALO com o AfrICANN, a sessão de temas importantes da AFRALO
e um evento de integração da AFRALO e do At-Large. Os grupos também estão trabalhando para
promover a participação dos alunos da Rabat University na ICANN65.

ccNSO dá o próximo passo para a governança
da Internet
Recentemente, a Organização de Apoio para Nomes de
Domínio com Código de País (ccNSO) estabeleceu o Comitê

de Contato para a Governança da Internet (IGLC) para aumentar a participação dos gerentes de
domínios de topo com código de país (ccTLDs) em discussões relacionadas à governança da Internet. O
IGLC enviará comentários regularmente ao Conselho da ccNSO, aos membros da ccNSO e à
comunidade mais ampla de ccTLDs. Consulte os termos de referência do IGLC aqui e o espaço de
trabalho aqui.

Notícias da GNSO
O conselho da GNSO:

Enviou à Diretoria da ICANN um Relatório de
Recomendações do Grupo de Trabalho do Processo de Elaboração de Políticas da GNSO sobre
o acesso de organizações internacionais governamentais (OIGs) e não governamentais (ONGIs) a
mecanismos de proteção de direitos de reparação. O Relatório de Recomendações aborda as
recomendações de 1 a 4 no Relatório Final do PDP aprovado pelo Conselho da GNSO no mês
passado.
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Confirmou que Julf Helsingius trabalhará como representante da GNSO no Grupo de Trabalho
Entre Comunidades sobre o rendimento de leilões de novos gTLDs, substituindo Stephanie Perrin.

 
Em 24 de junho de 2019, a Equipe de Apoio a Políticas da GNSO realizará uma sessão interativa para
que os participantes façam perguntas e conversem sobre os processos de elaboração de políticas da
GNSO e mais. Todos os participantes do ICANN65, especialmente os novatos, podem participar. Saiba
mais.

Nova política consensual em vigor
Os registros e registradores de domínios genéricos de topo (gTLD)
foram avisados em maio sobre a nova política consensual da ICANN,
que exige a implementação da Política Provisória de Dados de
Registro para gTLDs. Saiba mais sobre a nova política aqui.

Convocação de voluntários
A ICANN está em busca de voluntários para uma Equipe de Revisão de
Implementação, que vai ajudar na implementação da política de dados
de registro. Leia o comunicado para saber mais sobre os requisitos, as
expectativas e como participar aqui.

Pesquisa confirma os objetivos do encontro da
GDD
A ICANN contratou uma empresa de pesquisas independente, o
MITA Group, para conduzir a terceira pesquisa anual das partes
contratadas da ICANN, que examina o desempenho da Divisão
Global de Domínios (GDD) com a comunidade e as partes
contratadas da ICANN. Os resultados mostram como a GDD
trabalha para cumprir sua missão e alcançar seus objetivos,
além de trazer etapas recomendadas para aumentar ainda mais
a efetividade. Leia os resultados completos aqui.

Oportunidades de participar: Revisões da ICANN e
Evulaçao do modelo multissetorial da ICANN
A Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números
(ICANN) tem várias oportunidades para que a comunidade
participe e faça comentários.
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Pablo Rodríguez (Porto Rico) 

As revisões específicas são conduzidas por equipes de voluntários da comunidade para avaliar o
desempenho da organização da ICANN e fazer recomendações de melhorias. 

Observe as reuniões presenciais das equipes da SSR2 e ATRT3 na ICANN65. A equipe da
segunda revisão de segurança, estabilidade e flexibilidade (SSR2) está terminando suas
conclusões e recomendações preliminares. A equipe da terceira revisão de prestação de Contas e
Transparência (ATRT3) está na fase de pesquisa e análise da revisão.

Reunião presencial da SSR2: 22, 23 e 27 de junho de 2019. Saiba mais aqui.
Reunião presencial da ATRT3: 23 de junho de 2019. Saiba mais aqui.

As revisões organizacionais são conduzidas por examinadores independentes que avaliam em que
medida as Organizações de Apoio (SOs), os Comitês Consultivos (ACs) e o Comitê de Nomeação
(NomCom) cumprem sua finalidade, além de examinar se é necessário fazer mudanças na estrutura ou
nas operações.

Ouça o seminário na Web do Grupo de Trabalho de Implementação da Revisão do
Comitê de Nomeação (NomCom RIWG) antes da ICANN65 No momento, o NomCom RIWG
está desenvolvendo um plano detalhado para a implementação das recomendações feitas na
avaliação de viabilidade e no plano de implementação inicial (FAIIP). Acesse o seminário na Web
aqui. Saiba mais sobre o trabalho do NomCom RIWG aqui.

Acesse a tabela de atualização de status das revisões para conferir o andamento das revisões
específicas e organizacionais, além de links para outros recursos importantes relacionados.
Participe da sessão sobre a Evolução do modelo multissetorial da ICANN na ICANN65. Conduzida
por Brian Cute, esta sessão continuará uma conversa da comunidade sobre como aprimorar a efetividade
do modelo multissetorial de governança da ICANN. O foco da sessão serão as questões identificadas
pela comunidade no processo de comentários públicos, realizado recentemente.

Pablo Rodríguez, membro do Conselho da
ccNSO
Pablo Rodriguez é vice-presidente executivo do NIC.PR. Pablo
ocupou cargos importantes em muitas organizações no setor de
nomes de domínio na América do Norte, América Latina e
Caribe. Na ICANN, Rodriguez participou da criação da
Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de
País (ccNSO) e representa a América do Norte nessa
organização.
da ccNSO. Além disso, é um dos representantes da ccNSO no

Comitê de Nomeação da ICANN - 2018-2019. Em seu cargo atual no NIC.PR, Rodriguez organizou os
encontros ICANN29 e ICANN61, realizados em Porto Rico.  

Dí a del Internet: libertad de expresión, ciudades inteligentes y datos abiertos

 Internet tiene sus pioneros en Latinoamérica y el Caribe, artigo de Rodrigo de la Parra
para Noticias ltda

24 a 27 de junho de 2019 ICANN65 Marrakesh, Marrocos.
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1 a 5 de julho de 2019 Congresso latino-americano de
telecomunicação (CLT)

Córdoba, Argentina. 

5 a 9 de agosto de 2019  LACIGF12 La Paz,  Bolívia.

https://www.clt.lat/2019/eng/
https://lacigf.org/lacigf-12/
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