
 
 
 

Carta do presidente da Diretoria 
Cherine Chalaby  

A Diretoria da ICANN tem a responsabilidade de supervisionar o processo 
orçamentário e a aprovação do orçamento anual da ICANN para o AF 2019, incluindo 
Identificadores Técnicos Públicos (PTI)/Autoridade para Atribuição de Números na 
Internet (IANA).  Temos a responsabilidade fiduciária de proteger a estabilidade 
financeira da ICANN para garantir que o orçamento seja equilibrado e que os fundos 
disponíveis sejam usados com eficiência e eficácia para atender os objetivos de toda a 
nossa comunidade. 

Neste ano, a organização da ICANN publicou a versão preliminar do Plano Operacional 
e Orçamentário da ICANN para o AF 2019, bem como um resumo preliminar do 
orçamento para o AF 2020.  A Diretoria aprova essa nova abordagem de dois anos, 
que agrega transparência orçamentária além do próximo ano fiscal.  

Como todos sabemos, o financiamento da ICANN aumentou de forma consistente nos 
últimos anos.  Com esse aumento ano a ano, a organização da ICANN conseguiu 
responder com flexibilidade às solicitações de financiamento de projetos propostos fora 
do ciclo de orçamento normal.  

Analisando os próximos anos, é improvável que essa flexibilidade continue, pois o 
financiamento está estabilizado no futuro próximo em torno de US$ 135 milhões a US$ 
140 milhões por ano fiscal. 

Portanto, durante o próximo ano fiscal, a organização da ICANN não poderá assumir 
novos projetos que não tenham sido planejados no orçamento do AF 2019, a menos 
que a organização da ICANN conclua que os fundos de contingência disponíveis 
podem ser alocados de forma responsável para essa finalidade ou que existe uma 
economia suficiente para cobrir o gasto não planejado.  

Isso vai mudar a forma como a organização da ICANN funciona e interage com a 
comunidade.  Juntos, precisamos fazer escolhas para o AF 2019.  Temos várias 
opções propostas nas páginas que seguem essa carta.  

Espero que vocês aproveitem essa oportunidade para ler a versão preliminar do Plano 
Operacional e Orçamentário da ICANN para o AF 2019, analisar o trabalho planejado e 
compartilhar a opinião de vocês sobre o que a organização da ICANN deveria ou não 
fazer, e com que recursos, para apoiar melhor a missão da ICANN.  Precisamos da 
opinião e dos comentários de vocês.  
 
Agradeço desde já.  
 


