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Introdução 
Holly Raiche, membro do ALAC da Organização Regional de At-Large da Ásia, Austrália e Ilhas do 
Pacífico (APRALO) e membro da Equipe de Liderança do ALAC redigiu uma versão preliminar desta 
Declaração após discussão sobre o tópico no At-Large e nas listas de e-mail.  
 
Em 02 de março de 2015, esta Declaração foi publicada no Espaço de Trabalho do At-Large para o 
Relatório Inicial de Recomendações de Política e Implementação da GNSO. 

 
No dia 03 de março de 2015, Alan Greenberg, Presidente do ALAC, solicitou que a Equipe de 
Política da ICANN, em apoio ao ALAC, enviasse a todos os membros At-Large uma Convocação por 
Comentários sobre as Recomendações por meio da Lista de E-mails de Anúncios do ALAC.   
 
No dia 14 de março de 2015, uma versão incorporando os comentários recebidos foi publicada 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 17 de março 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 revisar o 
resultado independentemente em: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4609dXriKhpJ5b7dWdujSbXM.  
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Declaração do ALAC sobre o Relatório Inicial de Recomendações de Política e 
Implementação da GNSO 

 

Seção do relatório  Comentário do ALAC  

Comentários gerais  No geral, o ALAC apoia os princípios propostos, especialmente 
o fato de que eles devem se basear no modelo com várias 
partes interessadas da ICANN e que os processos de 
desenvolvimento de políticas devem funcionar de forma 
ascendente.  Apoiamos especialmente o reconhecimento de 
que a implementação é uma parte integrante e contínua do 
processo de política, que deve permitir o diálogo e a 
colaboração contínua com todas as partes interessadas, 
inclusive os usuários. 
 

Definições utilizadas (Seção 3) Sem comentários  
 

Princípios de política e 
implementação (Seção 4) 

Nossa única preocupação é com os princípios que se aplicam 
à política e implementação, especificamente quando 
questões novas ou adicionais sobre políticas são introduzidas 
no processo de implementação.  O certo é mesmo 
encaminhar essas questões de volta à Organização 
Estatutária.  Mas como essas novas questões também podem 
ser de interesse público, sua resolução deve envolver todas as 
partes interessadas, inclusive aquelas que possam 
representar as aspectos de interesse público da questão. No 
entanto, o ALAC se preocupa com a capacidade da GNSO de 
resolver com eficácia questões cujos resultados desejados 
pelas partes contratadas estejam em conflito direto com o 
interesse público e dos usuários da Internet. 
 

Novos processos adicionais 
propostos para a GNSO (Seção 
5) 

No geral, o ALAC apoia a introdução de novos processos que 
possam lidar com alguns assuntos de forma mais apropriada. 
No entanto, em processos de implementação mais 
complexos, encaminhar as questões de volta à GNSO pode ter 
o efeito geral de criar um período de implementação muito 
longo. Portanto, sugerimos destacar os testes para entender 
melhor o efeito das mudanças e revisar as alterações dentro 
de um período razoavelmente curto para garantir que elas 
atinjam seu objetivo de melhorar e, possivelmente, acelerar a 
resposta aos problemas. 
 

 
 
 


