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COMITÊ CONSULTIVO AT-LARGE
Declaração do ALAC sobre os Critérios e Processos Preliminares para a Seleção
do Programa Piloto Prêmio Ethos com Várias Partes Interessadas.
Introdução
Olivier Crépin-Leblond, presidente do ALAC e membro do ALAC da Organização Regional At-Large da
Europa (EURALO) 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 4 de fevereiro de 2014, esta Declaração foi publicada no Espaço de Trabalho do At-Larget sobre os
Critérios e Processos Preliminares para a Seleção do Programa Piloto Prêmio Ethos com Várias Partes
Interessadas.
Nesse mesmo dia, 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 12 de fevereiro 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 31 de janeiro de 2014, 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: http://www.bigpulse.com/pollresults?code=3670e62nvmg9aGUTLkRk39Vv

Resumo
1. O Comitê Consultivo At-Large aprova a iniciativa do Prêmio Ethos com Várias Partes Interessadas. De
fato, embora frequentemente a alta camada do ecossistema da ICANN receba elogios, raramente as
pessoas que trabalham com dedicação nos grupos de trabalho recebem o crédito por seu esforço.
2. O ALAC concorda com a lista de critérios sugeridos, mas gostaria de recomendar adicionar um fator
de tempo dispendido (fator devocional) pelos candidatos para conquistar seu objetivo de facilitar o
diálogo das várias partes interessadas. Discussão e diálogo são uma coisa — fazer o levantamento
de peso para manter o sistema em funcionamento é outra.
3. Em um ambiente ascendente como o da ICANN, é vital reconhecer pessoas em todos os níveis do
sistema de várias partes interessadas em qualquer uma das muitas comunidades da ICANN, para
apenas manter o sistema ascendente de várias partes interessadas em funcionamento. Sendo assim,
o ALAC dá total apoio à criação deste prêmio e ficará satisfeito em parabenizar seu(s) primeiro(s)
laureado(s).

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.
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O Comitê Consultivo At-Large aprova a iniciativa do Prêmio Ethos com Várias Partes Interessadas. De
fato, embora frequentemente a alta camada do ecossistema da ICANN receba elogios, raramente as
pessoas que trabalham com dedicação nos grupos de trabalho recebem o crédito por seu esforço.
O ALAC concorda com a lista de critérios sugeridos, mas gostaria de recomendar adicionar um fator de
tempo dispendido (fator devocional) pelos candidatos para conquistar seu objetivo de facilitar o diálogo
das várias partes interessadas. Discussão e diálogo são uma coisa — fazer o levantamento de peso para
manter o sistema em funcionamento é outra.
Em um ambiente ascendente como o da ICANN, é vital reconhecer pessoas em todos os níveis do
sistema de várias partes interessadas em qualquer uma das muitas comunidades da ICANN, para apenas
manter o sistema ascendente de várias partes interessadas em funcionamento. Sendo assim, o ALAC dá
total apoio à criação deste prêmio e ficará satisfeito em parabenizar seu(s) primeiro(s) laureado(s).

