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THOMAS SCHNEIDER: Espero que tenham tido a chance de revisar o comunicado, 

vamos começar em alguns minutos, então, por favor, vão para 

os seus lugares e vejam o documento, obrigado. 

  

OLOF NORDLING: Eu quero informar para aqueles que estão esperando que na 

próxima sessão temos sobre nomes OIGs e proteção de siglas. 

Essa sessão quero mencionar. Por causa de uma alteração da 

agenda de último minuto essa sessão já tivemos hoje de manhã 

e agora vamos ter outro exercício de redação do communique. 

Se vocês quiserem assistir tudo bem, mas não esperem agora 

ouvir sobre a proteção de siglas e OIGs.  

Muito obrigado. 

 

THOMAS SCHNEIDER: Muito obrigado.  

O representante da Noruega, da Holanda, por favor, tomem seus 

assentos. Não quero individualizar ninguém, sim? Mas 

devemos... 
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TOM DALE: Obrigado. Eu queria expressar aqui os motivos pelos quais cada 

passo do texto, e porque pareceria mais longo. Queria explicar 

como foi planejado originalmente, e nós rapidamente, 

distribuímos por e-mail e também em cópia de papel para 

explicar as opções da redação, e as origens da redação, e aqui a 

primeira sessão do comunicado tem a ver com as atividades 

entre as diferentes comunidades constituintes, fechamento da 

comunidade, essencialmente o que aconteceu nas sessões do 

GAC com outras partes interessadas, inclusive SO e AC, e algo 

que se incluiu no comunicado é uma declaração sobre essas 

sessões intercomunitárias, também um resumo sobre a reunião 

com a GNSO, também com a CCNSO, também o resumo da 

reunião com o SSAC, que deve ser atualizado para que 

demonstre o que foi feito, também o que foi feito com os grupos 

intercomunitários e depois uma sessão sobre questões internas 

do GAC, que tem a ver o BGRI, e os resultados, e já falamos no 

começo da semana, isso foi mencionado pelo Egito, como um 

dos copresidentes do BGRI. Também uma descrição da sessão 

que o GAC teve sobre treinamento, fornecida pelos 

copresidentes do grupo de trabalho do GAC para regiões menos 

servidas. Também sobre os diferentes copresidentes, 

atualizações para os grupos de trabalho do GAC sobre direito 

internacional, proteção sobre nomes geográficos e gTLD, o 
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NomCom também e a revisão dos princípios operacionais do 

GAC, uma sessão sobre os critérios de independência, e depois 

uma sessão muito breve sobre a prestação de contas à ICANN, 

supervisão da IANA, que deve contestar essas questões da 

semana e também essa sessão aqui, com outras questões, que 

neste momento cobre as informações que recebemos do 

presidente do CCT e também temos alguns materiais e previsões 

que não são recomendação do Board mas que devem ser 

incluídos porque foi fornecido pela OCDE de parte da coalisão 

de OIG, a sessão de recomendação do GAC para o Board da 

ICANN, e também aqui é uma sessão que começa com políticas 

dos futuros gTLDs, essa é a minuta original mas há uma 

alternativa fornecida pela comissão europeia que vai ser 

submetida à consideração de vocês, e a minuta dessa que foi 

enviada há uma semana aproximadamente, e a sessão sobre 

diversos serviços e privacidade e proxy, com assessoria do GAC, 

vem de grupos de trabalhos e segurança do GAC, o presidente e 

cada uma das sessões sobre assessoria do GAC inclui uma 

fundamentação de acordo aos requisitos dos novos estatutos 

que vão entrar em vigor. Essa é uma fundamentação, não 

precisamos de uma sessão para isso, só uma menção de que 

esse texto foi redigido e vai ficar identificado por separado pela 

primeira vez aqui nesse comunicado. Também uma sessão 

sobre códigos de países 2 letras, e no segundo nível, foi 

preparado terça-feira com a copresidente da Espanha e outras 
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delegações, e também a proposta feita ao Board sobre o uso de 

códigos de 3 letras, o gTLD entrariam nisso, foi preparado por 

um pequeno grupo de membros do GAC coordenados pela 

Espanha também.  

 A sessão sobre a recomendação sobre as siglas e nomes de OIG, 

isso temos certamente um representante da OCDE, que 

entregou um documento redativo a essa questão, e depois um 

texto que menciona a próxima reunião. 

 

 


