استعد الجتماع !ICANN69
بادر بالتسجيل اآلن في االجتماع السنوي العام
االفتراضي  .ICANN69ستُعقد جلسات العمل الداخلي
للمنظمات الداعمة واللجان االستشارية في الفترة من 13
إلى  15تشرين األول (أكتوبر)  2020وأسبوع
الجلسات العامة من  19إلى  22تشرين األول (أكتوبر)
 .2020وسيتم نشر جدول اجتماع  ICANN69بتاريخ
 28أيلول (سبتمبر)  .2020وستُعقد الجلسات عبر
اإلنترنت بين الساعة  08:30ص و 06:00م بتوقيت
وسط أوروبا ( .)CETسيتم نشر رابط االجتماع من
خالل برنامج زووم  Zoomلجميع الجلسات العامة في جدول أعمال االجتماع.
وكان من المقرر عقد اجتماع  ICANN69في أول األمر في هامبورغ بألمانيا ،ولكن تم تحويله ليكون افتراضيا ً
من خالل اإلنترنت بسبب جائحة كوفيد .19-تشكر  ICANNاللجنة المضيفة في هامبورغ وشركائنا اإلقليميين في
أوروبا على مساهماتهم .
لتسهيل المشاركة في اجتماع  ICANN69االفتراضي فيما بين أعضاء المجتمع ذوي القدرة المحدودة للوصول
الى اإلنترنت ،ستمنح  ICANNمساعدة مالية لزيادة عرض النطاق الترددي لالجتماع العام السنوي
 ICANN68حسب
المشاركة في
معلوماتالىحول
والذي يحتوي
األرقام،
تقرير
يتوفر اآلن
مؤتمرالجائحة هنا.
خالل فترة
اإلنترنت
التجريبيعلىللوصول
البرنامج
حسبحول
ICANN68المزيد
الرجاء قراءة
االفتراضي.

تعزيز منظمة  ICANNوتعزيز التعاون
أعلن رئيس  ICANNومديرها التنفيذي يوران ماربي الخطوات
القادمة للتطور التنظيمي لتحسين الكفاءات وتعزيز التعاون وزيادة
الموارد .وقد قامت منظمة  ICANNبدمج قسم النطاقات العالمية
( )GDDوقسم استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات
االستراتيجية ( )MSSIفي وظيفة جديدة باسم استراتيجية النطاقات
العالمية ( .)GDSيقود هذا القسم نائب الرئيس األول تيريزا
سوينهارت .ويقود خافيير كالفيز اآلن عمليات التخطيط والتنفيذ،
باإلضافة إلى دوره كنائب أول للرئيس وكمسؤول مالي أول .اقرأ
مدونة مدونة يوران ماربي األخيرة حول هذه التغييرات و مدونة سابقة لمزيد من المعلومات األساسية.
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إرشادات محدّثة بشأن فيروس كورونا
مددت منظمة  ICANNتعليقها لالجتماعات وجها ً لوجه وسفريات األعمال والعودة إلى مكان العمل حتى  31كانون
األول (ديسمبر)  .2020ولدى منظمة  ICANNفريق مخصص لمراقبة تطورات كوفيد 19-وستُبقي المجتمع على
اطالع دائم بأي تغييرات تطرأ على هذه اإلرشادات .اقرأ المزيد هنا.

مؤسسة  ICANNتعلن عن موقع اجتماع ICANN75
اختارت مؤسسة  ICANNكوااللمبور ،ماليزيا ،لتكون
موقع اجتماع  .ICANN75حيث سيُعقد االجتماع السنوي
العام في الفترة من  22 - 17أيلول (سبتمبر)  2022في
مركز المؤتمرات بكوااللمبور .اقرأ المزيد حول هذا
اإلعالن هنا .يمكنك العثور على مزيد من المعلومات بشأن
اجتماعات  ICANNالعامة القادمة من خالل موقع
اجتماعات  ICANNهنا.

مستجدات لجنة الترشيح ( )NomComلعام 2020
اقرأ مقال رئيس لجنة الترشيح لعام  2020السيد جاي سادوسكي حول
مستجدات تقدم عمل لجنة الترشيح في اختيار المرشحين المؤهلين لمناصب
القيادة الشاغرة في .ICANN

منظمة دعم األسماء العامة تعقد ندوة عبر الويب لعملية وضع السياسات  -اإلصدار
 3.0من أجل مناقشة التنفيذ
سوف تعقد منظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOفي 15
سبتمبر/أيلول  2020ندوة عبر الويب للمجتمع من أجل
مناقشة حالة تنفيذ عملية وضع السياسات ( )PDPاإلصدار
 ،3.0وهي عبارة عن مبادرة لمجلس  GNSOمصممة لتعزيز فاعلية وكفاءة عملية وضع السياسات لمنظمة دعم
األسماء العامة .وقد اعتمد مجلس  GNSOالتقرير النهائي لعملية وضع السياسات  -اإلصدار  3.0في فبراير/

2

شباط  .2020وقد نُشرت بالفعل العديد من منتجات العمل ذات الصلة بتحسينات عملية وضع السياسات PDP
.3.0
وثمة أهداف ثالثة لهذه الندوة النقاشية عبر الويب وهي )1 :مراجعة األغراض والنماذج العملية لمنتجات عمل
عملية  PDP 3.0التي تم تطبيقها في مجموعات عمل  GNSOالحالية؛ و )2بدء التقييم األولي لتأثير عملية
PDP 3.0؛ و ) 3مساعدة منظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى في تقييم إمكانية تطبيق تحسينات عملية
 PDP 3.0في إجراءاتهم الداخلية.
ونحن نرحب بانضمام المشاركين إلى المناقشات .اعرف المزيد.

سلسلة جديدة من ندوات الويب ألعضاء
منظمة ccNSO
بدأت منظمة دعم أسماء رموز البلدان ( )ccNSOبعقد ندوات عبر الويب من أجل إحاطة األعضاء ومجموعات
العمل وإعدادهم لتقديم التعليقات العامة وكذلك لالنتخابات .ويكمن الهدف من ندوات الويب هذه في توعية وتثقيف
مجتمع  ccNSOوخفض مستوى معوقات المشاركة بين أعضائها .وتشمل ندوات الويب األخيرة لمنظمة
:ccNSO
● ندوة ع بر الويب حول اختيار (إلغاء اختيار) سالسل نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان ()ccTLD
ذات أسماء النطاقات الدولية ( )IDNالمحددة في يوليو /تموز  2020قبل دعوة المتطوعين لالنضمام إلى
مجموعة العمل.
● ندوة عبر اإلنترنت حول عملية الترشيح لالنضمام إلى مجلس  .ccNSOوسوف تُعقد انتخابات مجلس
منظمة دعم أسماء رموز البلدان التالية في أوائل سبتمبر/أيلول .وقد هدفت ندوة الويب إلى تشجيع
مشاركين جدد بحيث يمكن استبدال أعضاء المجلس وفقا ً لفترات زمنية اعتيادية.
● وفي وقت الحق من هذا الشهر ،سوف ترحب ندوة ويب لمجتمع نطاق المستوى األعلى لرمز البلد
بوافدين جدد إلى منظمة دعم أسماء رموز البلدان ،وستقدم لمحة عامة حول المنظمة وتفاصيل خطتها
الجتماع .ICANN69
يمكن الوصول إلى تسجيالت ندوات  ccNSOالسابقة عبر الويب هنا .ويمكن العثور على معلومات حول عملية
الترشيح الخاصة بمجلس  ccNSOهنا.
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تعيين باهر عصمت مديرا ً عاما ً للمكتب اإلقليمي
لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا ()MEA
أعلنت  ICANNفي آب (أغسطس) تعيين باهر عصمت مديرا عاما ً
لمكتب الشرق األوسط وأفريقيا ( )MEAفي إسطنبول ،تركيا .وهو
بذلك يحل محل نيك توماسو الذي شغل منصب المدير العام لمنطقة
الشرق األوسط وأفريقيا منذ عام  ،2017باإلضافة إلى دوره كنائب
للرئيس لدى إدارة عمليات االجتماعات العالمية ،حيث سيستمر في
منصبه هذا .يمكنك االطالع على اإلعالن الكامل هنا.

فعاليات  ICANNاالفتراضية في الشرق األوسط
جلسة مطالعات ICANN68
بتاريخ  21تموز (يوليو)  ،2020عُقِدت جلسة المطالعات
االفتراضية  ICANN68لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا،
والتي عالجت الموضوعات الرئيسية التي جرت مناقشتها
خالل  .ICANN68وقد استقطبت الجلسة  68مشاركا ً من
كلتا المنطقتين .هل أنت مهتم بالعناوين الرئيسية؟ اتصل بنا
على  meac.swg@icann.orgللحصول على مزيد من
المعلومات.
فضاء منطقة الشرق األوسط
عُقِدت جلسة فضاء منطقة الشرق األوسط في  27تموز (يوليو)  2020لمناقشة التقرير النهائي من فريق مراجعة مساءلة
وشفافية  ICANNالثالث ( )ATRT3التابع لـ  .ICANNوقد قدّم  10من المشاركين في الندوة مالحظاتهم إلى عملية التعليقات
العامة التي أجريت حول التقرير.
المدرسة الباكستانية حول حوكمة اإلنترنت
عُقدت المدرسة الباكستانية حول حوكمة اإلنترنت لعام  ))pkSIG 2020 2020وللمرة األولى افتراضيا ً وذلك بتاريخ -17
 20آب (أغسطس)  .2020كانت  ICANNأحد الرعاة وقادت جلسة حول دور  ICANNفي منظومة اإلنترنت.

التركيز على بناء القدرات :تركيا
كجزء من هدف خطة العمل اإلقليمية لعام  2021وهي "دعم وتنمية المشاركة الفعالة والمستنيرة ألصحاب المصلحة من
المنطقة" ،تخطط  ICANNلتنفيذ عدد من األنشطة مع أصحاب المصلحة ،بما في ذلك الحكومات.
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كان أول هذه األنشطة والتي بدأت في آب (أغسطس) ،عبارة عن سلسلة من الندوات التعليمية عبر الويب لزيادة تحسين
مشاركتنا مع الحكومة التركية وممثلها لدى اللجنة االستشارية الحكومية ( .)GACتهدف الندوات عبر الويب لبناء القدرات إلى
تحقيق الهدف اإلقليمي المتمثل بدعم نمو المشاركة الفعالة والمستنيرة ألصحاب المصلحة من المنطقة .وأن محتوى الندوات
عبر الويب مصمم ليالئم فريق محدد تابع لوزارة النقل والمعلومات في جمهورية تركيا ،وهو المسؤول عن وضع اللوائح
والسياسات المتعلقة بنطاق المستوى األعلى لرمز البلد  ccTLDوهو  .trفي تركيا.
نظمت مؤسسة  ICANNثالث ندوات عبر الويب تعالج موضوعات مثل دور  ICANNفي منظومة اإلنترنت ونظام اسم
المدولة ( )IDNوالقبول الشامل وآليات حماية الحقوق .وتقرر موعد لعقد ندوتين أخريين
النطاق ( )DNSوأسماء النطاقات
ّ
عبر الويب في أيلول (سبتمبر) .2020

ستشارك  ICANNفي قمة CloudTalk Online Summit 2020
ستشارك منظمة  ICANNفي قمة  CloudTalk Online Summitالتي ستُعقد في  29أيلول (سبتمبر)  .2020وسيلقي
باهر عصمت ،المدير العام الذي عينته حديثا ً  ICANNمديراً عاما ً لمكتب منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ( )MEAفي
إسطنبول ،محاضرة حول  ICANNوعملياتها في المنطقة .وستقوم وعن بعد هيئة مشكّلة بمناقشة مشاركة أصحاب المصلحة
المحليين الوضع الحالي لسوق اسم النطاق في تركيا ومستقبله .المزيد من المعلومات ،بما في ذلك جدول الجلسات وأدوات
المشاركة عن بُعد ،متاح على اإلنترنت على ./https://cloudtalksummit.online/en

يدعم فريق  GSE Africaسلسلة الندوات عبر
الويب مع نطاقات  ccTLDاألفريقية
واصل فريق  ICANNللمشاركة العالمية ألصحاب المصلحة ()GSE
في إفريقيا الشراكة مع سجالت عديدة لنطاق المستوى األعلى لرمز البلد
 ccTLDفي إفريقيا لبدء وتعزيز جهود المشاركة عن بُعد الخاصة بهم
أثناء فترة هذه الجائحة .وبدأ عدد من نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد  ccTLDأو بصدد بدء إطالق سلسلة ندوات عبر
الويب تستهدف أصحاب المصلحة في البلدان المعنية .وتشمل موضوعات الندوات أمن نظام اسم النطاق  DNSوالعالمات
التجارية والتسويق عبر اإلنترنت باإلضافة إلى المناقشات التي تركز على السياسات .ولألهداف جانبان:

•
•

كمكون مهم
تعزيز الوعي بالعالمات التجارية وإبراز نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد ccTLD
ِّ
لالقتصاد الرقمي.
كمكون حاسم لإلنترنت والبنية التحتية.
تسليط الضوء على أهمية نظام اسم النطاق DNS
ِّ

الندوات عبر الويب التي عُقِدت حتى اآلن:
بتاريخ  9تموز (يوليو) ،دعمت  ICANNندوة عبر الويب استضافها مركز معلومات الشبكة في كينيا ( )KeNICبعنوان
"كيفية تأمين عملك على اإلنترنت باستخدام اسم النطاق الصحيح" .تقرر عقد مزيد من الندوات عبر الويب للمساعدة في جعل
جهود المشاركة مع أصحاب المصلحة في مجال نظام اسم النطاق  DNSنشطة في كينيا.
بتاريخ  14تموز (يوليو) ،دعمت  ICANNفعالية عبر اإلنترنت نظمتها هيئة االتصاالت اإللكترونية والبريد في بنين
( )ARCEP BENINوجمعية اإلنترنت في بنين .ودارت المناقشات حول دور  ICANNوأساسيات نظام اسم النطاق
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( ،)DNSوانتهاك نظام اسم النطاق  DNSخالل جائحة كوفيد  ،)COVID-19( 19 -وآخر المستجدات حول أنشطة سجل
" .".bjوبسبب ردود الفعل اإليجابية من المجتمع المحلي ،سيجري التخطيط إلقامة المزيد من الفعاليات المماثلة.

 ICANNفي فعاليات نظام اسم النطاق  DNSاألفريقية
شاركت  ICANNبمعلومات حول نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ،والجهود المبذولة لمكافحة انتهاك نظام اسم النطاق
 ،DNSوصناعة اسم النطاق األفريقية في فعاليات إقليمية افتراضية.
•
•
•
•
•

مدرسة حوكمة اإلنترنت في بنين بتاريخ  3-1تموز (يوليو) .2020
منتدى حوكمة اإلنترنت في بنين بتاريخ  4تموز (يوليو) .2020
ندوة عبر الويب نظمتها مجموعة العمل حول منتدى حوكمة اإلنترنت بتاريخ  15تموز (يوليو) .2020
مدرسة حوكمة اإلنترنت في غانا بتاريخ  15تموز (يوليو) .2020
منتدى حوكمة اإلنترنت  IGFفي غانا بتاريخ  17تموز (يوليو) .2020

غابرييال شيتيك تحصل على جائزة تقديرية
كرمت الجمعية العلمية المجرية لالتصاالت المعلوماتية ( )HTEغابرييال
ّ
شيتيك من  ،ICANNمديرة مشاركة أصحاب المصلحة العالمية في
 ICANNلمنطقة أوروبا الشمالية والوسطى ،وذلك بجائزة Puskás
 Tivadarتقديراً ألنشطتها في الجمعية .بدأ منح الجائزة في عام 1960
لألشخاص الذين "حققوا مزايا بارزة في تطوير االتصاالت والبث وتقنية
المعلومات واإللكترونيات وإدارة المحتوى".
ونيابةً عن  ،ICANNعملت غابرييال مع الجمعية العلمية المجرية لالتصاالت المعلوماتية  HTEفي السنوات الماضية
الطالع مجتمع اإلنترنت المجري حول  ICANNوتعاونت في العديد من فعاليات بناء القدرات .كما عملت ICANN
والجمعية العلمية المجرية لالتصاالت المعلوماتية  HTEمع العديد من األطراف األخرى لتنظيم أول منتدى مجري لحوكمة
اإلنترنت في عام .2019
ووفقا ً لما قالته شيتيك" :لم يكن الوصول إلى مجتمع اإلنترنت المجري ممكنا ً بدون انفتاح الجمعية العلمية المجرية لالتصاالت
المعلوماتية  HTEومساعدتها .إنني أشعر بالتواضع والشرف الشديدين لتلقي هذه الجائزة وأتطلع إلى مواصلة عملي في المجر
مع الجمعية".
أُقيم حفل توزيع الجوائز في بودابست بتاريخ  8أيلول (سبتمبر) .2020
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جلسة مطالعة  ICANN68لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى EECA
استقطبت جلسة مطالعة  ICANN68التي نظمها أعضاء المنظمات الداعمة واللجان االستشارية التابعة في  ICANNمن
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى مابلغ عدده  40مشاركا ً من  9دول في المنطقة .تطرقت الجلسة إلى معظم الموضوعات
الرئيسية ذات الصلة بمجتمع أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى  EECAوأثارت نقاشا ً حيويا ً بين المشاركين.
يمكن العثور على تسجيل الجلسة (باللغة الروسية) هنا.

تشارك  ICANNفي أول مدرسة صيفية روسية لحوكمة اإلنترنت
عُقدت أول مدرسة صيفية روسية لحوكمة اإلنترنت ( )RSSIGفي آب (أغسطس) .نظّم الفعالية التي كانت بمثابة جهد
تعاوني لمركز تنسيق نطاقات المستوى األعلى  .RU/РФمع المعهد العالي لالقتصاد وعدد من الجامعات األخرى .ودعا
المنظمون ممثلين من  ICANNومركز تنسيق الشبكات األوروبية لبروتوكول اإلنترنت Réseaux IP Européens
( )RIPE NCCليكونوا ضيوف متحدثين.
ودُعيت  ICANNلمعالجة موضوعات تتعلق بموضوعين رئيسيين هما :تاريخ اإلنترنت وتطوير نموذج أصحاب المصلحة
معرفات اإلنترنت وأمنها.
المتعددين؛ وكيف يعمل نظام اسم النطاق  DNSودور  ICANNفي الحفاظ على استقرار نظام ّ
كان كال من الموضوعين ذا أهمية كبيرة للطالب ،مما أدى إلى إجراء مناقشات حيوية .وناقش المتحدثون مجموعة المنظمات
التي تتشارك مسؤوليات تنسيق البنية التحتية التقنية لإلنترنت ،والمعروفة باسم مجموعة .I* group
ساعدت المشاركة في مدرسة حوكمة اإلنترنت الصيفية الروسية  RSSIGمؤسسة  ICANNفي الوصول إلى جمهور أوسع
في روسيا وزيادة الوعي بين الطالب حول دور  ICANNومهمتها .ونتطلع إلى استمرار التعاون ،ونأمل أن يصبح العديد من
المشاركين أعضاء نشطين في مجتمع !ICANN

منال إسماعيل
كبيرة خبراء ،سياسات اإلنترنت ،الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ( ،)NTRAمصر
رئيسية اللجنة االستشارية الحكومية  GACفي ICANN
كيف بدأت مشاركتك في ICANN؟
انخرطت في  ICANNمن خالل اللجنة االستشارية الحكومية .GAC
كم مضى من الوقت على انخراطك بالعمل مع  ICANNوبأي الطرق؟
استضافت مصر اجتماعين لمؤسسة  ICANNفي عامي  2000و 2008وكنت جزءاً
من كلتا اللجنتين المنظمتين .وشاركت من خالل اللجنة االستشارية الحكومية GAC
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ألول مرة في أكرا ،غانا ،وذلك في عام  2002كممثل لمصر في اللجنة االستشارية الحكومية  .GACثم أصبحت أحد نواب
رئيس اللجنة االستشارية الحكومية  GACمرتين في عامي  2009و .2017حالياً ،أعمل كرئيسة اللجنة االستشارية
الحكومية  GACومسؤولة اتصال  GACلدى مجلس إدارة .ICANN
ما هي أكبر التحديات أمام من يكون جزءاً من مجتمع ICANN؟
إن أكثر األشياء صعوبة فيما يتعلق بكونك جزءاً من مجتمع  ICANNهي وتيرة العمل ،والحاجة إلى تعدد المهام وعبء
العمل الكلي؛ باإلضافة إلى االضطرار أحيانًا إلى حضور مكالمات تُجرى في ساعات متأخرة أو في عطالت نهاية األسبوع.
عالوة على ذلك ،كوني رئيسة اللجنة االستشارية الحكومية  GACوضع أمامي تحديا ً إضافياً ،في محاولة لتحقيق التوازن بين
مسؤولياتي كعضوة في مجلس اإلدارة ومسؤولياتي كرئيسة اللجنة االستشارية الحكومية .GAC
ما هي المزايا التي يمكن الحصول عليها جراء مشاركتكِ في مجتمع ICANN؟
هناك الكثير من األمور المجزية في أن تكون جزءاً من مجتمع  ،ICANNبدءاً من الشعور الرائع بالمشاركة في العديد من
المدولة وانتقال اإلشراف على وظائف  ،IANAوصوالً إلى وجود العديد
المعالم التاريخية الناجحة مثل إدخال أسماء النطاقات
ّ
من األصدقاء والزمالء حول العالم والتعرض لمعايير وثقافات مختلفة .كما أشعر شخصيا ً بمكافأة كبيرة في كل مرة أنجح فيها
في دفع مناقشة ما إلى حالة التوافق في اآلراء.
ما الذي تقترحينه على الوافدين الجدد في ICANN؟
بالنسبة للوافدين الجدد ،أقترح عليهم محاولة تحديد نقطة بداية لهم ،على سبيل المثال ،التركيز على موضوع أو موضوعين
مهمين وأال يشتتوا انتباههم أو يغرقوا في كل ما يجري .بمجرد وقوفهم على أسس صلبة وفهمهم لما يجري وكيفية المشاركة،
يمكنهم بسهولة تنظيم مشاركتهم وتحديد أولويات مشاركتهم في المناقشات الجارية األخرى .يبدو األمر صعبا ً بعض الشيء
ولكن بمجرد أن تجد طريقك وتشارك ،يصبح األمر مجزيًا للغاية ويصعب عليك التوقف.

تعرف على سفراء القبول الشامل!
ّ
"تعرف على
أطلقت المجموعة التوجيهية للقبول الشامل ( )UASGحملة
ّ
سفراء القبول الشامل" على وسائل التواصل االجتماعي .حيث يتم كل
أسبوع وضع لمحة تعريفية لسفير جديد من سفراء القبول الشامل مع ملف
تعريفي شخصي حول كيف أصبح سفير ،وما الذي يأمل تحقيقه ،وسبب
اهتمامه بالقبول الشامل .ويمكنك استعراض السلسلة عن طريق متابعة
@ UASGTechعلى  ،Twitterوعلى  ،Facebookوأيضا ً
.LinkedIn
المزيد من المعلومات حول سفراء القبول الشامل الذين يمثلون تسع دول مختلفة ،تجدها هنا.

"دليل االستخدام" مع بروتوكول RDAP
يتيح بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل ( ،)RDAPالذي قام
المجتمع التقني في فريق عمل هندسة اإلنترنت ( )IETFعلى تطويره
بديالً عن بروتوكول نظام  -WHOISللمستخدمين إمكانية الوصول
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معرف اإلنترنت .ضع إشارة مرجعية لهذه الصفحة التي توصلك بأداة البحث عن
إلى اسم النطاق وبيانات تسجيل ّ
بيانات التسجيل في  ICANNهنا.

 18-14أيلول (سبتمبر) :مؤتمر قمة أفريقيا لإلنترنت
 17-14أيلول (سبتمبر) :المدرسة األرمينية لحوكمة اإلنترنت
 25-21أيلول (سبتمبر) :الحوار األوروبي حول حوكمة اإلنترنت لمنطقة جنوب شرق أوروبا SEEDIG
 29-28أيلول (سبتمبر) :مؤتمر األمن السيبراني العالمي 2020
 29أيلول (سبتمبر) :قمة CloudTalk Online Summit 2020
 9-7تشرين األول (أكتوبر) :منتدى حوكمة اإلنترنت في إيطاليا 2020
 22-17تشرين األول (أكتوبر) :االجتماع السنوي العام االفتراضي ICANN69
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