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COMITÊ CONSULTIVO AT-LARGE

Declaração do ALAC sobre os Painéis de Estratégia da ICANN
Inovação da Tecnologia de Identificador
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 30 de abril de 2014, esta Declaração foi publicada no Espaço de Trabalho do At-Large sobre os
Painéis de Estratégia da ICANN.
No dia 02 de maio de 2014, Olivier Crépin-Leblond, 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 8 de maio de 2014, 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 9 de maio de 2014, e que a encerrasse no dia 15 de
maio de 2014.
No mesmo dia, o Presidente solicitou que a Declaração, chamada de AL-ALAC-ST-0514-05-00-EN, fosse
transmitida para o processo de Comentários Públicos, com cópia para o membro da equipe da ICANN
responsável por esse tópico de Comentário Público, com uma observação de que a Declaração ainda
não tinha a aprovação do ALAC.
No dia 16 de maio de 2014, a equipe confirmou que a votação on-line resultou no endossamento da
Declaração pelo ALAC com 14 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. É possível revisar o resultado
independentemente em: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=3897Mv3KfEPxzifKaIuzmd4F.

Resumo

1. O ALAC apoia o relatório do Painel sobre Inovação da Tecnologia de Identificadores. Na verdade, o
relatório oferece ideias e recomendações úteis para o desenvolvimento de futuras tecnologias de
identificadores.
2. É surpreendente para o ALAC que as recomendações do Painel não incluam reconhecimentos ou
recomendações sobre as ameaças ao DNS.
3. Uma recomendação importante que deveria ter sido feita é que deve haver um programa
coordenado de gerenciamento de riscos para o próprio DNS.

A versão original deste documento é o texto em inglês, disponível em http://www.atlarge.icann.org/correspondence. Sempre
que houver ou for percebida uma diferença na interpretação de uma edição traduzida deste documento e o texto original, o
texto original terá preferência.

Declaração do ALAC sobre os Painéis de Estratégia da ICANN
Inovação da Tecnologia de Identificador
O ALAC apoia o relatório do Painel sobre Inovação da Tecnologia de Identificadores. Na verdade, o
relatório oferece ideias e recomendações úteis para o desenvolvimento de futuras tecnologias de
identificadores.
No entanto, é surpreendente para o ALAC que as recomendações do Painel não incluam
reconhecimentos ou recomendações sobre as ameaças ao DNS além dos ataques de DDOS (Negação de
Serviço Distribuída). Como a principal qualidade do DNS é a estabilidade, o ALAC sugere a redação de
um capítulo sobre maneiras inovadoras de aprimorar a estabilidade do DNS, não só tecnicamente, mas
também politicamente.
O ALAC acredita que se o Painel tivesse tido tempo suficiente para estudar o status atual da Estabilidade
e da Segurança do DNS, uma recomendação importante que deveria ter sido feita é que deve haver um
programa coordenado de gerenciamento de riscos para o próprio DNS. De fato, a estrutura de
Gerenciamento de Riscos do DNS da Diretoria monitora apenas os riscos para a ICANN e não os riscos
para o DNS e a Internet em caso de falha técnica ou política do DNS.

