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COMITÊ CONSULTIVO AT-LARGE

Declaração do ALAC sobre a Versão Preliminar do Plano Estratégico de Cinco
Anos da ICANN (AF16 – AF20)
Introdução

Dev Anand Teelucksingh, membro do ALAC da Organização Regional At-Large da América Latina e Caribe
(LACRALO) e membro da Equipe de Liderança do ALAC (ALT), e Rafid Fatani, membro do ALAC da
Organização Regional de At-Large da Ásia, Austrália e Ilhas do Pacífico (APRALO), fizeram uma versão
preliminar inicial dessa Declaração após a discussão do tópico dentro do At-Large e nas listas de e-mail.
No dia 15 de maio de 2014, essa declaração foi publicada no Espaço de trabalho da Versão Preliminar do
Plano Estratégico de Cinco Anos do At-Large da ICANN (AF16 – AF20).

No mesmo dia, Olivier Crépin-Leblond, 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 de Comentários sobre as
Recomendações por meio da Lista de E-mails de Anúncios do ALAC.
No dia 22 de junho 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 da Declaração proposta pelo ALAC.
No dia 28 de junho de 2014, a Equipe confirmou que a votação on-line resultou no endosso da Declaração
pelo ALAC com 11 votos a favor, 0 contra e 1 abstenção. É possível analisar o resultado independentemente
em: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4063WLZntIjf7kd7zKvJa5pt.

Resumo

1. O ALAC reconhece o trabalho da ICANN para incorporar os comentários da “Versão Preliminar da Visão,
Missão e Áreas de Foco da ICANN para um Plano Estratégico de Cinco Anos” neste documento e sugere
que seja mantida uma tentativa de resumir o plano estratégico em uma página.
2. O ALAC gostaria de saber se alguma análise foi feita nos Planos Estratégicos anteriores da ICANN para
confirmar se os objetivos desses planos foram alcançados.
3. O ALAC observou a falta de versões traduzidas desse documento no início desse comentário público.
4. O ALAC sugere que a ICANN: 1) acrescente o foco no aprimoramento da aceitação universal técnica dos
Nomes de Domínios Internacionalizados (IDNs) em aplicativos na Área de Foco nº 2; 2) inclua o foco no
aprimoramento do suporte logístico necessário para a Diretoria da ICANN, a Equipe e os vários ACs e
SOs na Área de Foco nº 3; e 3) reescreva a frase na Área de Foco nº 4.1 dessa forma: "Garantir que a
função dos grupos de partes interessadas da ICANN no ecossistema evolutivo da Internet seja clara,
reconhecida e bem compreendida mundialmente".

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 a Versão Preliminar do Plano
Estratégico de Cinco Anos da ICANN (AF16 – AF20)
O ALAC revisou o Plano Estratégico de Cinco Anos e reconhece o trabalho da ICANN para incorporar os
comentários da "Versão Preliminar da Visão, Missão e Áreas de Foco da ICANN para um Plano Estratégico
de Cinco Anos" neste documento.
Observamos a diferença no layout dos planos estratégicos anteriores da ICANN e sugerimos que seja
mantida a tentativa de resumir o plano estratégico em uma página para que ele seja uma referência mais
objetiva, conforme foi feito nos planos estratégicos anteriores.
Com a menção dos resultados sugeridos para cada um dos objetivos estratégicos nesta versão preliminar
do plano, gostaríamos de saber se alguma análise foi feita nos Planos Estratégicos anteriores da ICANN para
confirmar se os objetivos desses planos foram alcançados. Essa análise publicada para revisão antes da
versão preliminar desse plano estratégico seria útil para a ICANN e sua comunidade de múltiplas partes
interessadas e demonstraria para o público global a visão proposta da ICANN "A ICANN se esforça para ter
a confiança de todas as partes interessadas por suas operações inclusivas, efetivas e baseadas em
consenso".
Também fazemos estas observações:
 A falta de versões traduzidas desse documento a partir do início desse comentário público, que
possibilitam a mais membros da comunidade global de partes interessadas revisarem e
comentarem de modo efetivo o plano estratégico. Essa falta de versões traduzidas dos documentos
acessíveis de políticas em tempo hábil prejudica a Área de Foco nº 1 estabelecida, "Evoluir e
internacionalizar ainda mais a implementação pela ICANN da abordagem de múltiplas partes
interessadas".
 Na Área de Foco nº 2, "Continuar apoiando um ecossistema íntegro, estável e resiliente de
identificadores exclusivos", a ICANN precisa acrescentar o foco no aprimoramento da aceitação
universal técnica de Nomes de Domínios Internacionalizados (IDNs) em aplicativos (navegadores,
clientes de e-mail etc.). Essa deve ser uma prioridade estratégica para a ICANN assumindo uma
função mais proeminente na colaboração e na coordenação com as comunidades técnicas
relevantes. Os IDNs são mencionados somente uma vez nesse plano estratégico, e essa falta de
atenção a eles é insuficiente.
 Na Área de Foco nº 3 "Promover a excelência técnica e operacional", a ICANN deve incluir o foco no
aprimoramento do suporte logístico necessário para que a Diretoria, a Equipe e os ACs e as SOs da
ICANN possam realizar seu trabalho de maneira coordenada e em tempo hábil. Há uma
preocupação real de que a Equipe de Políticas da ICANN esteja sendo sobrecarregada para
acomodar as necessidades que não param de crescer das Organizações de Apoio e dos Comitês
Consultivos.
 Na Área de Foco nº 4.1 "Garantir que a função da ICANN no ecossistema evolutivo da Internet seja
clara, reconhecida e bem compreendida mundialmente", muita ênfase é colocada na ICANN como
corporação e não nas comunidades de múltiplas partes interessadas da ICANN. Essa área deve ser
reescrita e incluir "Garantir que a função dos grupos de partes interessadas da ICANN no
ecossistema evolutivo da Internet seja clara, reconhecida e bem compreendida mundialmente".

