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Objetivo da sessão 

O GAC e o ALAC (At-Large Advisory Committee, Comitê Consultivo At-Large) se reúnem 

regularmente durante os Encontros Públicos da ICANN para conversar sobre questões de políticas 

públicas relacionadas a interesses tanto das partes interessadas de governos quanto dos usuários 

finais da Internet. 

Histórico 

O ALAC (At-Large Advisory Committee, Comitê Consultivo At-Large) é a base organizacional 

principal designada pela ICANN para receber comentários e preocupações dos usuários finais da 

Internet. Representando a comunidade At-Large, o ALAC tem 15 membros: dois membros 

selecionados de cada uma das cinco RALOs (Regional At-Large Organizations, Organizações 

Regionais At-Large) e cinco membros indicados pelo 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 costumam se reunir nos Encontros Públicos da ICANN para coordenar e discutir 

questões de políticas públicas de interesse comum. No passado, eles trabalharam juntos para 

desenvolver declarações conjuntas sobre determinados tópicos operacionais e de políticas. 

 

O GAC indicou um ponto de contato para o ALAC, Shi Young Chang (República da Coreia), e o ALAC 

indicou Joanna Kulesza como representante no GAC. A função deles é facilitar as discussões sobre 

políticas e outras questões internas da comunidade entre os grupos e as lideranças, além de 

preparar as pautas das reuniões para sessões conjuntas nos Encontros da ICANN. 

  



 

ICANN75 – Item 10 da agenda do GAC – Reunião do GAC com o ALAC 

2 

Agenda 

No ICANN75, a sessão se dedicará a tópicos incluídos nas agendas dos dois comitês para a reunião: 

● Fragmentação da Internet, o DNS e a ICANN 

● Rodadas Subsequentes de Novos gTLDs e genéricos fechados: a participação do ALAC no 

diálogo mediado com o Conselho da GNSO e o GAC 

● Cooperação local entre comunidades: exemplos de boas práticas 

Principais documentos de referência 

● Comunicado do GAC do ICANN74 

● Página de atividades do GAC e do ALAC 
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https://gac.icann.org/contentMigrated/icann74-the-hague-communique
https://gac.icann.org/activity/gac-and-alac-activity-page

	Objetivo da sessão
	Histórico
	Agenda
	Principais documentos de referência

