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Introdução 
Maureen Hilyard, integrante do ALAC para a APRALO (Asian, Australasian and Pacific Islands Regional At-Large 
Organization, Organização Regional At-Large da Ásia, Australásia e Ilhas do Pacífico), desenvolveu uma versão 
preliminar inicial da Declaração do ALAC.  
 
No dia 23 de novembro de 2015, a primeira versão preliminar da Declaração foi publicada no Espaço de trabalho 
do Relatório Preliminar de Revisão da Implementação do Programa de Novos gTLDs do At-Large.  
 
No dia 24 de novembro de 2015, Alan Greenberg, Presidente do ALAC, solicitou que a Equipe de Políticas da 
ICANN, em apoio ao ALAC, enviasse a todos os membros do At-Large uma Convocação para Comentários sobre a 
Declaração por meio da Lista de E-mails de Anúncios do ALAC.   
 
No dia 10 de dezembro 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.  
 
Devido ao tempo, o presidente solicitou que a Declaração fosse transmitida para o processo de comentários 
públicos da ICANN, copiando o membro da Equipe da ICANN responsável por esse tópico, com uma observação 
de que a Declaração estava pendente de ratificação por parte do ALAC.  
 
No dia 16 de dezembro de 2015, a Equipe confirmou que a votação on-line resultou no endossamento da 
Declaração pelo ALAC com 12 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. É possível visualizar o 
resultado independentemente pelo link: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5285WqQ2E2NkAf6cH5KeFwCf.  

https://community.icann.org/x/urJYAw
https://community.icann.org/x/urJYAw
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5285WqQ2E2NkAf6cH5KeFwCf


 
 

 
 

Declaração do ALAC sobre o Relatório Preliminar de Revisão da Implementação do 
Programa de Novos gTLDs 

 

O ALAC agradece a oportunidade de poder comentar sobre o Relatório Preliminar de Revisão da Implementação 

do Programa de Novos gTLDs. Reconhecemos que a revisão tem sido uma autoavaliação realizada pela equipe 

da ICANN da execução dos processos envolvidos em cada estágio da implementação do Programa de Novos 

gTLDs. A revisão fornece uma visão geral pragmática das lições aprendidas com o processo de implementação, 

que não somente informará a avaliação formal da Equipe de Revisão do processo de implementação, mas 

também fornecerá soluções para aprimorar a eficácia e eficiência desse processo com base na avaliação dessa 

primeira rodada de implementação pela equipe.   

Nossa comunidade mostrou preocupação com o ciclo de vida do processo de avaliações e solicitações 

relacionado a esse primeiro lote de solicitações e com o restante das solicitações que não serão concluídas até o 

fim de 2017, que é muito além do cronograma originalmente projetado.  Entre os motivos para os atrasos, estão 

alguns problemas de eficiência e eficácia relacionados ao tempo gasto em alguns requisitos do processo de 

solicitações, que talvez não fossem extremamente necessários para todas as solicitações, pois não havia 

nenhum requisito contratual associado. Foi observado que algumas áreas da solicitação podem se beneficiar de 

mais discussões da comunidade com base nas lições aprendidas pela equipe.  

Incentivamos a Equipe de Revisão a apoiar as recomendações feitas pela equipe e, ao mesmo tempo, dar total 

consideração para mais apoio prático a fim de garantir que os lotes restantes e futuros de solicitações sejam 

agilizados de modo mais rápido e eficiente possível.  
 

 


