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Introdução 
Carlton Samuels, membro da LACRALO (Latin American and Caribbean Islands Regional At-Large Organization, 
Organização Regional At-Large da América Latina e Ilhas do Caribe) redigiu uma versão preliminar desta 
Declaração do ALAC. 
 
Em 24 de agosto de 2015, a primeira versão desta Declaração foi publicada no Espaço de trabalho do At-Large 
sobre o Relatório de Assunto Preliminar sobre a próxima geração de Serviços de Diretório de Registro de gTLDs 
para substituir o WHOIS. 
 
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 1 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 6 de setembro de 2015, a equipe confirmou que a votação on-line resultou no endossamento da 
Declaração pelo ALAC com 11 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. É possível visualizar o resultado 
independentemente em: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5002hwiYIq6eGqJTBB3IdJzK. 

https://community.icann.org/x/1IJCAw
https://community.icann.org/x/1IJCAw
https://community.icann.org/x/1IJCAw
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2015-August/002666.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5002hwiYIq6eGqJTBB3IdJzK


 
 

 
 

Declaração do ALAC sobre o Relatório de Assunto Preliminar sobre a próxima 
geração de Serviços de Diretório de Registro de gTLDs para substituir o WHOIS 

 
O ALAC apoia firmemente a pesquisa e as recomendações no Relatório de Assunto Preliminar. 
Ficamos particularmente impressionados com o resumo claro e coerente do relatório sobre os 
marcos de atividades do desenvolvimento de políticas, estudos e trabalho de implementação 
referentes ao WHOIS. 
 
O WHOIS é e permanece um tópico prioritário para o ALAC e nosso envolvimento nas 
atividades de desenvolvimento de políticas de WHOIS tem sido amplo e profundo nesses anos 
todos. O ALAC chegou à seguinte posição e gostaria de reiterá-la: antes de criar qualquer 
estrutura nova de políticas para um RDS (Registration Directory Services, Serviços de Diretório 
de Registro) de próxima geração para substituir o sistema legado de WHOIS, as perguntas 
fundamentais referentes a finalidades, usos, coleta, manutenção e provisão de dados de 
registro devem ser respondidas. O ALAC fica satisfeito de ver que o relatório concorda com a 
posição que já defendemos a bastante tempo. 
 
O ALAC apoia o PDP (Policy Development Process, Processo de Desenvolvimento de Políticas) 
proposto como um todo, inclusive a abordagem de três fases recomendada pela equipe da 
ICANN para organizar o trabalho. Especificamente, “o assunto proposto submetido à 
consideração” (2.2.a.), que se refere às perguntas fundamentais sobre o WHOIS, colocará esse 
WG de PDP iniciado pela Diretoria na direção certa para dar início às suas atividades. Além 
disso, o ALAC concorda plenamente com a recomendação da equipe da ICANN de que o PDP 
deverá prosseguir somente após uma consideração cuidadosa das recomendações do EWG 
(Expert Working Group, Grupo de Trabalho de Especialistas) sobre os Serviços de Diretório de 
Registro de gTLDs. O Relatório Final do EWG enumera várias preocupações inter-relacionadas 
referentes às políticas de WHOIS, e o PDP precisa dar continuidade ao processo do EWG 
analisando os elementos fundamentais, as finalidades e os requisitos dos dados de registro de 
gTLDs a fim de determinar se e por que um RDS de próxima geração é necessário para substituir 
o WHOIS. Também endossamos a noção de que um resultado satisfatório desse PDP é 
importante para solucionar uma série de problemas identificados no sistema legado de WHOIS. 
 
A implementação da Estrutura de Processo proposta pelo PDP será de grande interesse para o 
ALAC. O ALAC espera e acredita que medidas suficientes sejam colocadas em vigor para garantir 
uma participação equitativa e representativa de todas as partes interessadas no PDP, em que 
os membros considerem todas as opiniões e estejam dispostos a alcançar um consenso. 
 
O envolvimento da comunidade de usuários finais nesse PDP é uma séria preocupação. O ALAC 
acredita que esse assunto importante precisa de contribuições da comunidade em geral e exige 
medidas extraordinárias para garantir um alto nível de participação de múltiplas partes 
interessadas. Embora o Regulamento Preliminar indique que o WG do PDP será “aberto a todas 
as partes interessadas”, o compromisso de tempo de longo prazo que esse PDP demanda — não 
apenas no WG do PDP em geral, mas também na série de subgrupos que o processo de três 
fase poderá criar — pode prejudicar uma participação equitativa. O ALAC receia que os 
voluntários da comunidade de usuários finais, cuja participação só será possível conseguindo 



 
 

algum tempo longe do trabalho e de compromissos do dia a dia, enfrentarão desafios 
extraordinários. De acordo com a nossa experiência, os assuntos complexos abordados nesse 
PDP provavelmente exigirão encontros frente a frente do WG do PDP e de futuros subgrupos, e 
isso implicará em restrições financeiras para a participação de voluntários de usuários finais. 
Consequentemente, a voz da comunidade de usuários finais poderá ser abafada pelas vozes de 
partes interessadas que participam no PDP como parte de seus trabalhos em apoio a 
necessidades comerciais e recebem assistência de suas organizações. 
 
O ALAC ficará atento a fim de garantir que medidas para permitir a mais ampla participação no 
WG do PDP e nos subgrupos sejam consideradas e implementadas. 


