Atualização sobre finanças e planejamento para o GAC - Sessão com a equipe
da organização da ICANN
Sessão 6 - Atualização da ICANN sobre finanças e planejamento para o GAC
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Histórico
O processo de planejamento da ICANN tem três componentes: Um plano estratégico de cinco anos,
um plano operacional e financeiro de cinco anos, e um plano operacional e orçamento anual.
Comentários dos grupos constituintes, partes interessadas e Diretoria e organização da ICANN são
essenciais para o desenvolvimento desses planos, de acordo com o modelo multissetorial da
ICANN.
O plano estratégico inclui a missão e a visão, além de um conjunto de objetivos e
metas estratégicas para os próximos cinco anos.
O plano operacional e financeiro de cinco anos (OF&P) explica a viabilidade e o
cronograma de serviços, atividades e marcos identificados para alcançar os objetivos e
metas do plano estratégico.
O plano e orçamento anual (OP&B) esclarece mais as atividades e os recursos
específicos para o ano seguinte.
Em junho de 2020, a ICANN criou um novo departamento de planejamento, que concentra a
coordenação de todas as atividades e recursos de planejamento existentes na organização. Isso
inclui planejamento estratégico, planejamento operacional, orçamento e informação do progresso.
Xavier Calvez, vice-presidente de planejamento e diretor financeiro, assumiu a liderança desse novo
departamento.

No momento, a ICANN está planejando os anos fiscais 2022 a 2026:
Em 17 de dezembro de 2020, depois de considerar a avaliação de tendências
estratégicas de 2020, a Diretoria da ICANN resolveu manter o plano estratégico para os anos
fiscais 2021-2025 em vigor e sem alterações para o AF22.
De dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, a ICANN abriu um período de
comentários públicos, buscando a opinião da comunidade sobre a versão preliminar do
plano operacional e financeiro para o AF22-26 e do plano operacional e orçamento para o
AF22 da ICANN. A organização da ICANN recebeu comentários de dez grupos da
comunidade e um indivíduo. Entre eles, a organização da ICANN identificou 218
comentários específicos sobre nove temas diferentes.
Em 15 de fevereiro de 2021, o GAC enviou seus comentários sobre as versões
preliminares desses planos.
O relatório da equipe sobre os comentários públicos será publicado em 18 de março
de 2021.
Os planos para o AF22 serão apresentados à Diretoria da ICANN para adoção no
início de maio de 2021.
A ICANN também está se preparando para o próximo ciclo fiscal, o AF23:
Em abril de 2021, o GAC conduzirá uma sessão de tendências da visão estratégica
para identificar novas tendências , como as tendências existentes evoluem e seus possíveis
impactos sobre a ICANN. Essa sessão servirá para embasar o processo de planejamento para
o AF23.

Visão geral da sessão
No ICANN70, as equipes de planejamento e finanças apresentarão ao GAC uma atualização sobre
tais temas,
incluindo:
-

Uma visão geral das finanças da ICANN
o Uma apresentação dos relatórios que a equipe de finanças publica em icann.org
durante o ano, além da estrutura de relatórios financeiros da ICANN

o Uma visão geral dos termos financeiros da ICANN e os resultados do último ano
fiscal concluído (AF20)
Uma apresentação do processo de planejamento da ICANN
Uma atualização sobre o planejamento para o AF22 e as próximas etapas para a
adoção dos planos
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Principais documentos de referência
Planos da ICANN:
-

Plano estratégico da ICANN para o AF21-25 e relatórios de tendências da visão
estratégica de 2020, que podem ser encontrados na página sobre planejamento estratégico
em iccan.org.
Plano estratégico do PTI para julho de 2020 até junho de 2024 pode ser encontrado
aqui.
As versões preliminares do plano operacional e financeiro para o AF22-26 e do plano
operacional e orçamento para o AF22 podem ser encontradas na página de comentários
públicos correspondente.
Informações financeiras da ICANN:
-

https://www.icann.org/resources/pages/governance/current-en

Mais informações
No dia 9 de março de 2021, dentro da semana de preparação para o ICANN70, a equipe de
planejamento realizou um webinar com a comunidade de planejamento e finanças, incluindo uma
análise dos resultados financeiros para o AF20 e AF21, planos para o AF22 e projeções de
financiamento, visão geral dos comentários públicos sobre a versão preliminar dos planos para o
AF22 e próximas etapas para o planejamento.
Para saber mais, consulte as seções Planejamento e Finanças em icann.org ou entre em contato
com a equipe de planejamento pelo e-mail planning@icann.org .
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