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COMITÊ CONSULTIVO AT-LARGE
Declaração do ALAC sobre Compromissos de Interesse Público
Introdução
Evan Leibovitch, membro do ALAC da Organização Regional At-Large da América do Norte (NARALO) e
membro da equipe de liderança do ALAC, e Rafid Fatani, membro do ALAC da Organização Regional de AtLarge da Ásia, Austrália e Ilhas do Pacífico (APRALO), redigiram a versão preliminar desta declaração depois
de uma discussão sobre o tópico no At-Large e nas listas de e-mail.
Em 15 de outubro de 2014, esta Declaração foi publicada no Espaço de Trabalho do At-Large sobre
Compromissos de Interesse Público.
No 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.
Em 16 de outubro de 2014, esta Declaração foi discutida no Encontro de Encerramento da Liderança
Regional e do ALAC Parte 2 em Los Angeles. Durante esse encontro, a Declaração preliminar foi discutida por
todos os membros At-Large presentes.
O Presidente do ALAC, então, solicitou que fosse realizada uma votação de ratificação sobre a Declaração. A
equipe confirmou que a votação 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://community.icann.org/x/yyfxAg.

Resumo
1. O ALAC recomenda à Diretoria da ICANN que "congele" imediatamente (ou seja, interrompa a
contratação ou a delegação) das 28 cadeias de caracteres de TLD que o GAC considera que precisam de
mais proteção ("Categoria 1, proteções 1-8"), e aguarde maiores considerações da comunidade e
alterações subsequentes às cláusulas sobre Interesse Público dos contratos de TLDs;
2. O ALAC forma um subcomitê, formado pelo At-Large e outros membros da comunidade da ICANN, para
examinar o mecanismo atual de PIC, bem como todas as outras proteções de interesse público que
possam ser implementadas para os TLDs relevantes, e para recomendar rapidamente melhorias que
protejam melhor os clientes e usuários finais;
3. O ALAC atribui um contato ao recém-formado grupo de Conformidade com Contratos e Proteções da
ICANN (sujeito à sua aprovação), a fim de garantir que a Comunidade At-Large esteja a par das
iniciativas e do andamento do Departamento de forma constante.

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 Compromissos de Interesse Público
CONSIDERANDO QUE a Comunidade At-Large da ICANN está muito preocupada com os inúmeros problemas
identificados nos procedimentos relacionados aos Compromissos de Interesse Público (PICs) na rodada atual
de solicitações de Domínios Genéricos de Primeiro Nível (gTLDs);
CONSIDERANDO QUE essas preocupações foram expressadas várias vezes anteriormente, e também foram
apoiadas por comentários feitos pelo Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais (GAC) da ICANN,
inclusive em seu Comunicado do ICANN 51;
CONSIDERANDO QUE um subconjunto de solicitações de novos gTLDs, especialmente nas áreas de saúde,
educação, finanças, caridade e jogos de azar, foi identificado pelo GAC como especialmente delicado,
exigindo maiores proteções para gerar confiança pública;
CONSIDERANDO QUE o Comitê Consultivo At-Large (ALAC) realizou um Processo de Comentário Público que
atraiu vários comentários da comunidade geral, fazendo críticas (e levantando preocupações) em relação
aos processos de proteção de PIC;
E CONSIDERANDO QUE a ICANN assinou contratos relacionados a algumas dessas cadeias de caracteres de
TLD altamente delicadas, apesar das preocupações manifestadas repetidamente pelo ALAC, o GAC e outras
organizações em relação à urgência de aumentar suas proteções de interesse público;
FICA RESOLVIDO QUE O ALAC:
RECOMENDA à Diretoria da ICANN que "congele" imediatamente (ou seja, interrompa a contratação ou a
delegação) das 28 cadeias de caracteres de TLD que o GAC considera que precisam de mais proteção
("Categoria 1, proteções 1-8"), e aguarde maiores considerações da comunidade e alterações subsequentes
às cláusulas sobre Interesse Público dos contratos de TLDs;
FORMA um subcomitê, formado pelo At-Large e outros membros da comunidade da ICANN, para examinar
o mecanismo atual de PIC, bem como todas as outras proteções de interesse público que possam ser
implementadas para os TLDs relevantes, e para recomendar rapidamente melhorias que protejam melhor os
clientes e usuários finais;
ATRIBUI um contato ao recém-formado grupo de Conformidade com Contratos e Proteções da ICANN
(sujeito à sua aprovação), a fim de garantir que a Comunidade At-Large esteja a par das iniciativas e do
andamento do Departamento de forma constante.

