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COMITÊ CONSULTIVO AT-LARGE
Declaração do ALAC sobre o relatório inicial sobre dados e métricas para a elaboração
de políticas
Introdução
Maureen Hilyard, membro do ALAC pela APRALO (Asian, Australasian and Pacific Islands Regional At-Large
Organization, Organização Regional At-Large da Ásia, Austrália e Ilhas do Pacífico) redigiu uma versão preliminar
desta Declaração do ALAC.
Em 25 de agosto de 2015, a primeira versão desta Declaração foi publicada no Espaço de trabalho do At-Large
sobre o relatório inicial sobre dados e métricas para a elaboração de políticas.
No mesmo dia, Alan Greenberg, presidente do ALAC, solicitou que a Equipe de Política da ICANN, em apoio ao
ALAC, enviasse a todos os membros do At-Large uma Convocação por Comentários sobre a Declaração por meio
da Lista de e-mails de comunicados do ALAC.
No dia 4 de setembro de 2015, foi publicada uma versão incorporando os comentários recebidos no espaço de
trabalho mencionado anteriormente e o Presidente solicitou que a equipe abrisse uma votação para ratificação
pelo ALAC da Declaração proposta.
No dia 9 de setembro de 2015, a equipe confirmou que a votação on-line resultou no endossamento da
Declaração pelo ALAC com 13 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. É possível visualizar o resultado
independentemente em: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5012ShmNMiK7CvNLbsHMre6m.

Declaração do ALAC sobre o relatório inicial sobre dados e métricas para a elaboração
de políticas
O ALAC agradece a oportunidade de fornecer uma contribuição à comunidade sobre o relatório
inicial do Grupo de Trabalho da GNSO com relação a possíveis recomendações para o uso de
dados e métricas para a elaboração de políticas.
O ALAC reconhece a necessidade de soluções que melhorem a maneira que as políticas de
consenso são desenvolvidas, especialmente com relação a problemas críticos de registrantes,
registros e registradores. É importante que esses problemas sejam resolvidos por meio de uma
cultura de trabalho aberta e transparente, bem como em um ambiente em que os dados sejam
coletados de maneira confidencial e anônima. Posteriormente, isso estimulará tomadas de
decisões e desenvolvimento de políticas com mais informações e com base em fatos.
É importante que todas as partes envolvidas na tomada de decisões da GNSO reconheçam o
benefício e o valor de dados é métricas relevantes e fundamentais para o processo de
desenvolvimento de políticas, especialmente nas fases iniciais de escopo, entendimento e
descrição de um problema ou preocupação. Para garantir o envolvimento de todas as partes no
novo processo, o ALAC apoia a possível necessidade de implementar um terceiro independente
para abordar quaisquer preocupações relacionadas à coleta, à anonimização e à agregação de
dados. Deliberações e tomadas de decisões baseadas em fatos permitirão a priorização
apropriada de assuntos importantes com base em evidências tangíveis em vez de "intuição" ou
exemplos de senso comum.
O ALAC apoia a introdução de um "projeto piloto" em que os grupos de trabalho poderão
enviar propostas ou ideias por meio das quais a coleta e a avaliação de dados e métricas com
base em fatos possam ser o fundamento para a identificação e análise iniciais de preocupações
e/ou problemas. Também apoiamos a perspectiva de que todo o fundo necessário para
implementar o projeto piloto deverá ser considerado um investimento no aprimoramento do
processo de políticas, em vez de um custo fora do orçamento.
O ALAC apoia a revisão dos modelos do Relatório de Assunto, Regulamento e Relatório Final a
fim de atualizar diretrizes anteriores de WGs e também o desenvolvimento de uma árvore de
decisões. Essas alterações ajudarão a determinar o melhor caminho para solicitar dados e
métricas adicionais. O desempenho de um Manual do Processo de Desenvolvimento de
Políticas, que incluirá o "Formulário e Árvore para a Solicitação de Métricas", garantirá a
consistência do processo e da prática.
Estabelecer uma estrutura para a distribuição de informações com uma divulgação antecipada
a outras SOs, ACs e organizações relacionadas promoverá contribuições qualitativas mais
amplas e incentivará uma cultura de colaboração entre nossas organizações. Além de contribuir
para o aprimoramento contínuo ser totalmente integrado ao processo de desenvolvimento de
políticas, também estimulará a possibilidade de termos uma cultura de dados abertos em toda
a ICANN.

