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Introdução 
Tijani Ben Jemaa, membro do ALAC da Organização Regional At-Large da África (AFRALO) e 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 6 de abril de 2013, esta Declaração foi publicada no Espaço de Trabalho do At-Large sobre a 
Estratégia da ICANN para futuras reuniões. 
 
No dia 7 de abril 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 14 de março 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 19 de março 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=3810WCMXwm4ciuUsFPFNubMK.  

 

Resumo 
1. O ALAC apoia as recomendações do relatório do Grupo de Trabalho de Estratégia de Reunião. 
2. A diferenciação das três reuniões anuais melhoraria a rotação geográfica, diminuiria o número de 

sessões concomitantes, facilitaria as interações entre comunidades, aumentaria o trabalho 
concentrado em políticas e a participação das comunidades de Internet locais, e aumentaria as 
interações temáticas, regionais ou baseadas em idioma.  

3. O ALAC também valoriza muito que o fornecimento de vistos se torne um dos principais critérios 
para a seleção do local das reuniões. 

4. O ALAC sugere que 1) a disponibilidade local de uma Internet aberta seja adicionada aos critérios de 
seleção; 2) locais sem instalações para as comunidades de pessoas com deficiências não devem ser 
considerados; e 3) a cobertura em vídeo das reuniões deve usar câmeras e efeitos de câmera (giro e 
zoom) em vez de uma webcam fixa.  

5. O ALAC concorda com a recomendação de não restringir a rotação das reuniões a cidades-sede da 
ICANN. 
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Declaração do ALAC sobre a Estratégia da ICANN para Futuras 
Reuniões 

 
O Comitê Consultivo At-Large apoia as recomendações do relatório do Grupo de Trabalho de Estratégia 
de Reunião. 
 
A diferenciação das três reuniões anuais é interessante e poderia: 

 Melhorar a rotação geográfica, permitindo que a ICANN vá a países em que não há grandes 
locais disponíveis para as reuniões. 

 Diminuir o número de sessões concomitantes através da separação do trabalho interno dos 
grupos constituintes e das sessões entre comunidades. 

 Oferecer mais oportunidades de interação entre comunidades. 

 Aumentar o tempo concentrado em trabalho com políticas. 

 Realizar divulgação para envolver-se com as Comunidades da Internet Local. 

 Aumentar as oportunidades de interações temáticas, regionais ou baseadas em idiomas. 
 

O ALAC também valoriza muito que o fornecimento de vistos se torne um dos principais critérios para a 
seleção do local das reuniões. 
 
Além disso, o ALAC sugere o seguinte: 

 A disponibilidade local de uma Internet aberta, sem obstáculos, também deve ser adicionada 
aos critérios de seleção. 

 Locais sem instalações para a participação das comunidades de pessoas com deficiências não 
devem ser considerados. 

 A cobertura em vídeo das reuniões usando câmeras e efeitos de câmera (giro e zoom) em vez de 
uma webcam fixa tornaria as reuniões mais interessantes para os participantes remotos, 
diminuindo a pressão das reuniões pessoais. 

 
Finalmente, o ALAC concorda com a recomendação de não restringir a rotação das reuniões a cidades-
sede da ICANN.  
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