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Objetivos da sessão 

O GAC e o ALAC se reúnem regularmente nos encontros da ICANN para conversar sobre questões 
de políticas públicas relacionadas aos interesses do governo e dos usuários finais.  

No ICANN65, o ALAC e o GAC conversarão sobre o trabalho contínuo do EPDP Fase 2 e falarão sobre 
a declaração conjunta do ICANN64 sobre o EPDP, bem como sobre futuras colaborações em 
questões de políticas públicas e iniciativas de desenvolvimento de capacidades. 

 

Histórico 

O ALAC (Comitê Consultivo At-Large) é a base organizacional principal para a voz e as preocupações 
do usuário individual da Internet nos processos da ICANN. Representando a comunidade At-Large, 
o ALAC tem 15 membros: dois membros selecionados por cada uma das cinco RALOs (Organizações 
Regionais At-Large) e cinco membros indicados pela Comitê de Nomeação da ICANN. O ALAC 
defende os interesses dos usuários finais e faz recomendações sobre as atividades da ICANN, 
incluindo políticas de Internet desenvolvidas pelas organizações de apoio da ICANN. 
 
O GAC e o ALAC se reúnem regularmente nos encontros públicos da ICANN para coordenar e 
discutir questões de políticas públicas de interesse comum. 
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Recentemente, o GAC indicou uma representante para o ALAC, Ana Neves (Portugal).  Por sua vez, 
o ALAC indicou um representante para o GAC, Yrjö Länsipuro. A função deles é facilitar as 
discussões sobre políticas e outras questões internas da comunidade entre os grupos, além de 
preparar as pautas das reuniões nos encontros da ICANN. 
 
Entre os temas de trabalho recentes, o ALAC e o GAC participaram ativamente do processo de 
desenvolvimento de políticas acelerado da GNSO sobre a especificação temporária para dados de 
registro de gTLDs e publicou uma declaração conjunta sobre o EPDP durante o encontro ICANN64 
em Kobe. 

 

Pauta 

Em Marrakesh, o ALAC e o GAC compartilharão opiniões sobre o seguinte: 
 
(1) EPDP - esclarecimento da declaração conjunta do ICANN64 (13 de março de 2019) 

A declaração conjunta GAC - ALAC do ICANN64 expressa preocupações sobre o relatório do EPDP 
Fase 1, que serão debatidas durante o trabalho que avançará rumo ao EPDP Fase 2. 

- A necessidade de diferenciar entre pessoas naturais e jurídicas, e a implementação prática 
desse princípio 

- A importância da precisão dos dados 
- A importância do campo de contato técnico, que deve ser obrigatório para os registradores, 

e não opcional 
 
O GAC e o ALAC conversarão sobre os avanços que aconteceram entre o ICANN64 e o ICANN65 na 
Fase 2 do EPDP.  
 
(2) Cooperação em iniciativas de desenvolvimento de capacidades  

Um dos pontos de ação das Minutas do GAC no ICANN64 era “que os copresidentes do USR WG 
conversem com os copresidentes do ALAC para analisar a criação de um grupo focal sobre 
iniciativas de desenvolvimento de capacidades”1. Em abril de 2019, os dois grupos fizeram uma 
teleconferência para conversar sobre o desenvolvimento de capacidades até o momento e 
próximas etapas até o ICANN65. 
O ALAC e o GAC se reunião separadamente no ICANN65 para continuar a discussão e informar o 
GAC durante o encontro conjunto na quarta-feira, 26 de junho, de 10h30 a 11h. 
 
(3) Cooperação em áreas de política relacionadas aos interesses do governo e dos usuários finais 

Durante a última teleconferência, as lideranças do GAC e do ALAC conversaram sobre possíveis 
oportunidades de coordenação em relação a questões de políticas públicas importantes para os 
dois grupos. Esse tema também fará parte da sessão individual na segunda-feira, 24 de junho, e 
haverá uma atualização durante a reunião conjunta. 
                                                       
1 Minutas do GAC no ICANN64: https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-gac-kobe-minutes 

https://www.icann.org/public-comments/epdp-gtld-registration-data-specs-initial-2018-11-21-en
https://www.icann.org/public-comments/epdp-gtld-registration-data-specs-initial-2018-11-21-en
https://www.icann.org/public-comments/epdp-gtld-registration-data-specs-initial-2018-11-21-en
https://www.icann.org/public-comments/epdp-gtld-registration-data-specs-initial-2018-11-21-en
https://gac.icann.org/publications/icann64-joint-gac-alac-statement-epdp-13mar19.pdf
https://gac.icann.org/sessions/alac-capacity-building-gac-underserved-regions-wg-intersessional-work-call
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-gac-kobe-minutes
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Mais informações 

Grupo de Trabalho Consolidado para Políticas do ALAC (incluindo EPDP) 

Página de atividades do GAC e do ALAC 

Site do ALAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administração do documento 

Encontro ICANN65 em Marrakesh, de 25 a 27 de junho de 2019 

Título Reunião do GAC com o ALAC 

Distribuição Membros do GAC e público (depois do encontro) 

Data de distribuição Versão 1: 6 de junho de 2019 

 

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=82411661
https://gac.icann.org/activity/gac-and-alac-activity-page
https://atlarge.icann.org/about/index
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