عملية إنسيابية الستبدال مفتاح  KSKمع الحد االدنى للتأثير على المستخدم
كما يعلم العديد منكم بإن عملية استبدال مفتاح توقيع شفرة الدخول األساسية
( )KSKإلمتدادات  DNSSECقد تمت بتاريخ  11تشرين األول (أكتوبر)
 .2018وبسبب اإلستعدادات الكبيرة التي تمت من قبل منظمة  ICANNوالعديد
من مجتمعاتها ،فإن عملية استبدال مفتاح  KSKقد تمت بشكل إنسيابي .تشعر
 ICANNباإلمتنان تجاه كل من ساهم في جعل هذه العملية تتم بشكل جيد.
وكما هو متوقع ،فإن عدد قليل من وحدات حل التصديق لم تكن جاهزة لعملية
استبدال المفتاح .ووفقا ً للمعلومات المتوفرة لدى منظمة  ،ICANNفإن هؤالء
المحللون قد تمكنوا من حل مشاكل  DNSSECالتي ظهرت على الفور
واستئناف خدمة  DNSالخاصة بهم وبشكل سريع.
الخطوة القادمة من عملية استبدال المفتاح هي إبطال مفتاح  KSKالقديم؛ وهذا سيتم بتاريخ  11كانون الثاني (يناير) .2019
واليتوقع أن يكون لتلك الخطوة أي تأثير على وحدات حل التصديق بسبب أن مفتاح  KSKالقديم لم يعد يستخدم لتوقيع منطقة
الجذر بعد اآلن .وبعد ذلك ،فإن الخطوات النهائية للعملية ستزيل المفاتيح التي تم إبطالها من ملفات مراسي الثقة ومن وحدات
أمن األجهزة في منشآت  ICANNاألمنية الحقا ً في .2019

استعد إلجتماع !ICANN63
برشلونة ،أسبانيا 25-20 ،تشرين األول (أكتوبر) 2018
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تنطلق فعاليات  ICANN63بعد خمسة أيام .إن الموقع اإللكتروني الخاص باالجتماع متوفر اآلن ،ويستعرض الجدول النهائي
وتطبيقات الهاتف المحمول الجتماعات  ICANNوتقارير ما قبل االجتماع.
موقع ICANN63

تطبيق الهاتف المحمول الجتماعات ICANN

تقرير سياسات ما قبل اجتماع ICANN63

ملخص تقرير ( )GNSOلما قبل اجتماع ICANN63

انضم إلينا في الجلسات اإلقليمية في اجتماع !ICANN63
أوروبا

الشرق األوسط

اإلثنين  22تشرين األول (أكتوبر)
"انضم إلى دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين -
التوعية الشاملة :دليلك إلى هيكل "ICANN
12:00 - 10:30

اإلثنين  ٢٢تشرين األول (أكتوبر)
فضاء الشرق األوسط
من 11:45 - 10:30
الخميس  ٢٥تشرين األول (أكتوبر)
استراتيجية الشرق األوسط :الطريق إلى األمام
من 11:45 - 10:30

الثالثاء  23تشرين األول (أكتوبر)
"منتدى حوكمة اإلنترنت اإلسباني  -االحتفال بالذكرى
العاشرة"
من 18:30 - 17:00

أفريقيا

األربعاء  24تشرين األول (أكتوبر)

اإلثنين  22تشرين األول (أكتوبر)
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"أصحاب المصلحة األوروبيون والمنظمات اإلقليمية
لإلنترنت"
من 16:45 – 15:15
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

اجتماع  AFRALO-AfrICANNالمشترك
من 15:00 – 13:30
الثالثاء  23تشرين األول (أكتوبر)
المشاركة في أفريقيا
من 14:45 – 13:30

األحد  21تشرين األول (أكتوبر)
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى  -التوقعات االستراتيجية
اإلقليمية
من 16:45 - 15:15
التفاصيل متوفرة هنا.

تواصل  ICANNتعزيز جهود التوعية في باكستان

هذه السنة ،عقد قسم المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في منطقة الشرق األوسط عدة أنشطة للمشاركة في باكستان – وهي
الدولة التي يمثل تعداد سكانها حوالي ربع سكان منطقة الشرق األوسط.
في شهر آذار (مارس) ،زار الفريق إسالم آباد والتقى بممثلين من الحكومة ،ومن أصحاب الشركات المتخصصة في
البرمجيات ،ومن أعضاء مجلس باكستان لتصدير البرمجيات ( .)PSEBوقد ناقش الممثلون آخر التطورات في صناعة
3

المدول
النطاق .وقد تم إطالع المجتمع المحلي الذي كان يتطلع إلطالق نطاق المستوى األعلى لرمز البلد السم النطاق
ّ
(باكستان ،).على مستجدات عمل المجموعة التوجيهية للقبول العالمي ( .)UASGكما تم تشجيع أصحاب المصلحة المعنيين
على اتخاذ الخطوات الضرورية إلعداد أنظمتهم للقبول العالمي (.)UA
في شهر أيلول (سبتمبر) ،شاركت  ICANNفي فعاليتين ،كالهما في كاراتشي:
• الدورة الرابعة من المدرسة الباكستانية حول حوكمة اإلنترنت
• المعرض اآلسيوي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ITCN
وعلى هامش كلتي الفعاليتين ،شاركت المجموعة مع العديد من مجموعات أصحاب المصلحة لمناقشة عمل  ICANNفيما
يخص القبول العالمي لكافة اسماء النطاقات ،والمشاركة األكاديمية ،ومشاركة الشركات ،واستبدال مفتاح توقيع شفرة الدخول
المدولة.
األساسية ،ومعدات خادم الجذر ،ونطاقات  gTLDالجديدة ،وأسماء النطاقات
ّ

 ICANNتدعم العديد من الفعاليات في سائر أفريقيا وتشارك فيها

جنوب أفريقيا
حضر فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في أفريقيا في اجتماع المجموعة التوجيهية الجتماع Smart Africa
بتاريخ  9أيلول (سبتمبر) في دوربان ،بجنوب أفريقيا .وقد تمثل هدف االجتماع في الموافقة على القرار الذي ينظم خدمة
االتصاالت خارج البلد واالتصاالت الدولية ضمن الدول األعضاء في مجموعة  .Smart Africaكما كان االجتماع بمثابة
منصة لمراجعة تطور عمل سكرتارية  Smart Africaبشأن تنفيذ مبادرة شبكة موحدة في أفريقيا .إن منظمة  ICANNهي
عضو مؤسس في اللجنة التوجيهية لبرنامج .Smart Africa
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بوركينا فاسو
المدربين حول حوكمة اإلنترنت خالل الفترة من  27إلى  31آب (أغسطس) في
شاركت  ICANNفي الدورة الرابعة لتدريب
ّ
ً
واغادوغو ،بوركينا فاسو .وقد حضر التدريب  40شخصا من سائر أنحاء أفريقيا وتم اختتامه بعروض من المشاركين للمشاريع
التي يعتزمون تنفيذها .على سبيل المثال ،يخطط أحد المشاريع لعقد تدريبات مماثلة في دولهم .كما عقدت  ICANNجلسات تهم
المدولة في .ICANN
مواضيع مثل عمليات وضع السياسات لنطاقات  gTLDالجديدة وأسماء النطاقات
ّ

ماالوي
باستضافة كريمة من جمعية تقنية المعلومات واإلتصاالت  ICTفي ماالوي ( ،)ICTAMنظم فريق المشاركة العالمية
ألصحاب المصلحة في أفريقيا التابع لمؤسسة  ICANNورشة عمل بشأن إنتهاكات نظام اسم النطاق وأمن اإلنترنت لوكاالت
إنفاذ القانون خالل الفترة من  18إلى  19أيلول (سبتمبر) في ليلونغوي ،مالوي .وشارك في ورشة العمل  25شخصا ً من
وكاالت إنفاذ القانون المحلية وقطاع تقنية المعلومات واإلتصاالت .وفي نهاية ورشة العمل ،اتفق المشاركون على تنظيم دورة
متابعة مع التركيز على تطبيق ما تعلموه خالل ورشة العمل األولى.
اآلمن والمرن في تحقيق أهداف التجارة اإللكترونية العالمية .عل ًما بأن التقرير التفصيلي والعروض التوضيحية متوفرة هنا.

 ICANNتشارك في المنتدى الدولي لالتصاالت لسنة  2018من تنظيم اإلتحاد الدولي
لإلتصاالت ITU
بتاريخ  10أيلول (سبتمبر) ،تم إطالق المنتدى الدولي
لالتصاالت لسنة  2018من تنظيم اإلتحاد الدولي لإلتصاالت
في دوربان ،بجنوب أفريقيا ،وبمشاركة تزيد على 3000
مشاركٍ من بينهم وزراء ومدراء أجهزة التنظيم وممثلون عن
الصناعة من درجة المدراء التنفيذيين وعارضون وأعضاء
من وسائل اإلعالم .وقد تناولت كلمات اإلفتتاح خالل المنتدى
أفكاراً قيادية ،وآراء تحفيزية ،ووجهات نظر دولية فيما يخص
االبتكار من أجل تحقيق تطوير رقمي أكثر كفاءة.
وقد شارك نايجل هيكسون ،نائب الرئيس لقسم مشاركة المنظمات الدولية الحكومية ،في جلستين من المنتدى:
• االنتقال الرقمي :نهج متكامل وفعال لوضع السياسة في العصر الرقمي
• دعم التعاون في مجال حماية البيانات
كما تمت دعوة  ICANNللمساهمة في اجتماع "اإلنترنت في جنوب أفريقيا للجميع".
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الدورة التدريبية الخريفية لحوكمة اإلنترنت قبل اجتماع ICANN63
تقوم منظمة  ،ICANNوبالشراكة مع اتحاد الخدمات الجامعية في
كاتالونيا ( )CSUCومعهد كاتالونيا للدراسات الدولية ( ،)IBEIبتنظيم
دورة تدريبية بشأن "تحديات حوكمة اإلنترنت".
تجري الدورة التي تدوم لمدة أسبوع واحد خالل الفترة من  15إلى 19
تشرين األول (أكتوبر) في معهد  IBEIببرشلونة .وسيكون من ضمن
الحضور طالب الدراسات العليا والمتخصصون الذين يطمحون لفهم
تأثير اإلنترنت على مجتمعنا واقتصادنا وعلى تطورها في المستقبل.
وتُعد الدورة بمثابة استعداد في مسيرة التحضير الجتماع ICANN63
المقرر عقده في برشلونة .انقر هنا tللحصول على مزيد من المعلومات.

 ICANNتشارك في مؤتمر  TLDCONفي التفيا
خالل الفترة من  12إلى  13أيلول (سبتمبر) ،انعقد مؤتمر
 TLDCONالحادي عشر في جورماال ،في التفيا ،وتم تنظيمه من قبل
مركز التنسيق لنطاق  .RU/.РФ.وتمت استضافته من قبل السجل .lv
وقد استقطب المؤتمر عدة خبراء من أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا
الوسطى .وقد شمل جدول األعمال الجوانب القانونية ،والتسويقية،
واألمنية لسوق اسم النطاق وكذلك التكنولوجيات الناشئة مثل سلسلة
الكتل ،وإنترنت األشياء ( ،)IoTوتصميم الكائن الرقمي (.)DOA
وقد جرت مناقشة مهمة بشأن دور اعتبارات المحتوى غير القانوني
في إدارة اسم النطاق ،والتي تم اعتبارها غالبا ً كمهمة تقنية ،يتم من
خاللها توقيف المواقع اإللكترونية بأمر من المحكمة أو من وكاالت إنفاذ القانون .وقد انضم إلى مجموعة المناقشة كل من جون
كرين ،المسؤول الرئيس لألمن واألستقرار والمرونة ( )SSRفي  ،ICANNوجيف بيدسر ،المدير التنفيذي لمجموعة
 ،iThreatوعضو من اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ( .)SSACوقد تناقشوا بشأن وجهة نظرهم بخصوص الحالة
العامة النتهاكات  DNSفي العالم ،بما في ذلك مشروع تقرير أنشطة انتهاكات نظام اسم النطاق  .DNSكما شاركت ألكسندرا
كوليكوفا في الجلسة ،وقدمت عرضا ً بشأن تطورات "نادي أمناء السجالت" في المنطقة ،مع النظر إلى قوانين االعتماد مع
نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد  ccTLDو.ICANN
وسوف يُعقد مؤتمر  TLDCONالمقبل في ليثوانيا خالل سنة .2019
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تحديث التخطيط االستراتيجي لمنظمة ICANN
يعتبر التخطيط االستراتيجي جزءا ً أساسيا ً من حوكمة  .ICANNووفقا ً لما
تم فرضه في اللوائح الداخلية للمؤسسة ،فإن الخطة االستراتيجية تحدد رؤية
 ICANNوتعيد صياغة مهمة  ICANNوتضع أهدافا ً وغايات استراتيجية
للسنوات الخمس المقبلة.
أكمل مجتمع  ICANNومجلس إدارته ومنظمة  ICANNنفسها عملية
تحديد اتجاهات التوقعات االستراتيجية في حزيران (يونيو)  .2018بعد
ذلك ،أجرى مجلس إدارة  ICANNوالمنظمة تحليالً لالتجاهات الرئيسية
ذات األولوية وتأثيراتها على .ICANN
وستساعد هذه النتائج في إثراء الخطة االستراتيجية للسنوات المالية من
 2021إلى .2025
الموارد الرئيسية والفرص القادمة للمشاركة
•

تعرف على المزيد حول عملية التخطيط االستراتيجي في المدونة التي نشرت.
ّ

•

تم عقد ندوة مسجلة عبر اإلنترنت في  9تشرين األول (أكتوبر)  2018الستعراض لمحة عامة حول عملية التخطيط
االستراتيجي ،والنتائج من جلسات االتجاه والتحليالت الالحقة .أطلب تسجيل الندوة عبر الويب من خالل البريد
اإللكتروني.mssi-secretariat@icann.org :

•

انضم الى جلسة التخطيط االستراتيجي في اجتماع  ICANN63للمشاركة بمساهماتك لتطوير خطة ICANN
اإلستراتيجية القادمة .وسوف تتاح المشاركة عن بعد ألولئك الذين سوف لن يكون بمقدورهم المشاركة في االجتماع
بأنفسهم .وبعد اجتماع  ،ICANN63سيتم نشر مسودة الخطة اإلستراتيجية ألجل التعليقات العامة.

هل قرأت آخر تقارير لجنة SSAC؟
ما الذي تشترك فيه الرموز التعبيرية وأمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات ()DNS
ومفاتيح التشفير؟ إنها جميعا ً موضوع تقرير حديث نشرته اللجنة االستشارية لألمن
واالستقرار ( .)SSACكل تقرير يمكن تنزيله من خالل الرابط
.https://www.icann.org/groups/ssac/documents
هل ترغب بمعرفة المزيد حول ماتقوم به لجنة  SSACوكيف يمكنك المشاركة فيه؟ قم
بزيارة.https://www.icann.org/groups/ssac :

7

مبادرة شفافية المعلومات ( )ITIفي اجتماع ICANN63
ستعقد جلسة مبادرة شفافية المعلومات ( )ITIخالل اجتماع  ICANN63في
برشلونة .انضم إلى مسؤول التكنولوجيا لدى  ICANNديفيد كونراد وفريق عمل
مبادرة شفافية المعلومات  ITIحيث يقومون بتقديم المستجدات واألجابة على أسئلة
المجتمع .يرجى زيارة  feedback.icann.orgللمزيد من المعلومات.
األربعاء  24تشرين (أكتوبر)  2018في الساعة  ،09:30-08:30القاعة 116

مستجدات EPDP
•

•

•

•

ابتدا ًء من أيلول (سبتمبر) ،يقوم فريق العملية المع ّجلة لوضع السياسات ( )EPDPالمعني بالمواصفة المؤقتة لبيانات
تسجيل نطاقات  gTLDاآلن بنشر صحيفة وقائع الميزانية الشهرية التي توضح الميزانية المتاحة وتتتبّع اإلنفاق الفعلي
فيما يتعلق بجهود عملية  GNSOالمع ّجلة لوضع السياسات  .EPDPوتُنشر صحيفة الوقائع بعد وقت قصير من إغالق
الشهر السابق.
في  15أيلول (سبتمبر) ،قدّم فريق العملية المع ّجلة لوضع السياسات  EPDPتقرير الفرز ،وهو أول المواد المسلمة
منه ،إلى مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة ( .)GNSOيوثق هذا التقرير مستوى االتفاق داخل فريق العملية
المع ّجلة لوضع السياسات بشأن أحكام محددة في المواصفة المؤقتة الحالية لبيانات تسجيل نطاقات .gTLD
اجتمع فريق العملية المع ّجلة لوضع السياسات  EPDPفي لوس أنجلوس في الفترة من  24إلى  26أيلول (سبتمبر)
 .2018وقدّم معهد بناء التوافق  ،CBIوهو شركة متخصصة في استخدام تقنيات الوساطة في بيئة أصحاب المصلحة
المتعددين ،خدمات التيسير لدعم اجتماع فريق العملية المع ّجلة لوضع السياسات .وكان التركيز الرئيسي لالجتماع هو
االتفاق على أغراض معالجة البيانات وتحديد عناصر البيانات التي يتم جمعها ،وتحريرها ،واإلفصاح عنها ألطراف
ثالثة .اعرف المزيد.
يقدم مسؤول اتصال مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة إلى فريق العملية المع ّجلة لوضع السياسات تحديثات أسبوعية
صلة حول تقدمه في العمل .ويمكن ألي شخص االشتراك الستالم كافة التحديثات ويمكن الوصول إلى جميع
مف َّ
اإلصدارات هنا.

تنتهي  GACمن التحضير الجتماع ممثلي الحكومات رفيعي المستوى  HLGMالرابع
خالل اجتماع  ،ICANN63ستخصص اللجنة الحكومية االستشارية ( )GACيوم االثنين  22تشرين األول (أكتوبر) الجتماع
ممثلي الحكومات رفيعي المستوى ( )HLGMالذي تستضيفه الحكومة اإلسبانية.
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ويُعقد اجتماع  HLGMمرة واحدة تقريبا ً كل سنتين ويستضيفه أحد أعضاء  GACبالتعاون مع منظمة  .ICANNويوفر
االجتماع فرصة لما يلي:
•
•
•

إعادة التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه الحكومات في توفير اإلرشاد واالستشارات إلى مجلس إدارة ICANN
حول المشكالت المتعلقة بالسياسة العامة حيث أن ذلك يرتبط بالتشغيل اآلمن والثابت لنظام أسماء النطاقات .DNS
إتاحة الفرصة أمام جميع األطراف للحصول على فهم أكثر وضوحا ً لدور الحكومات في عمليات  ،ICANNبما في
ذلك .GAC
ً
التواصل مع اإلدارات والحكومات التي لم يتم تمثيلها بعد ،أو غير ممثلة حاليا ،في  GACأو في منتديات ICANN
األخرى.

ويمكن االطالع على جدول أعمال اجتماع  HLGMهذا العام هنا.

مستجدات مجلس GNSO
قام مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة ( )GNSOمؤخرا ً بما يلي:
• اعتماد التقرير النهائي والتوصيات لمسار العمل ( 2مسار العمل الثاني) لمجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز
مساءلة .(CCWG-Accountability) ICANN
• الموافقة على القائمة الكاملة ألعضاء ومسؤولي اتصال اللجنة الدائمة للعمالء ( )CSCوالطريقة المقترحة لمراجعة
فاعليتها في أداء المسؤوليات المحددة في ميثاقها.

بدء المراجعة األولى لفاعلية اللجنة الدائمة للعمالء CSC
ع ِقد االجتماع األول للجنة الدائمة للعمالء ( )CSCفي عام  .2016ووفقا ً لميثاق اللجنة ولوائح  ،ICANNسوف تجري مراجعة
ُ
فاعلية اللجنة الدائمة للعمالء  CSCمبدئيا ً بعد عامين من أول اجتماع تعقده ،وت ُجرى المراجعة كل ثالث سنوات بعد ذلك .وسوف
تبدأ المراجعة األولى خالل اجتماع .ICANN63
اعتمد مجلسا المنظمة الداعمة لألسماء العامة ( )GNSOومنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ( )ccNSOمؤخراً طريقة
بسيطة وموجزة لمراجعة فاعلية اللجنة الدائمة للعمالء  .CSCوتعتمد المراجعة على نتيجة مراجعة ميثاق اللجنة الدائمة للعمالء
 CSCوما توصلت إليه هذه المراجعة .وستدخل النتائج كما اعتمدها مجلسا مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة GNSO
ومنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد  ccNSOفي عملية مراجعة وظائف .(IFR) IANA
عيَّن مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة دونا أوستن و فيليب فوكارت مندوبين له .وسوف يتعاونا مع الممثلين اللذين عيَّنهما
مجلس منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد.
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مستجدات حماية البيانات /الخصوصية  -آخر أخبار المشاركة
راجع كل اإلعالنات والمدونات ذات الصلة بـ  GDPRوالخاصة بمستجدات
حماية البيانات /والخصوصية .هذه المستندات تحدد األنشطة األخيرة التي تؤثر
على إمكانية الوصول إلى بيانات التسجيل ،ونظام  ،WHOISونموذج الوصول
الموحد الممكن ،وأكثر من ذلك .شارك وقدّم تعليقاتك حول التكرار التالي الخاص
بما تم نشره مؤخرا ً بخصوص مسودة إطار عمل لنموذج وصول موحد ممكن
للوصول المستمر إلى بيانات  WHOISالكاملة .يمكنك معرفة المزيد من خالل
مراجعة آخر ندوة عبر الويب اجريناها من هنا أو من خالل إرسال تعليقاتك
ومشاركاتك إلى البريد اإللكتروني .gdpr@icann.org

فريق  GDDفي برشلونة!
إذا كنت تنوي حضور  ICANN63في برشلونة ،فال تنسى التوقف أمام ركن
قسم النطاقات العالمية .وسيتواجد أعضاء فريق قسم النطاقات العالمية GDD
خالل الجلسات للرد على أي استفسارات ولمناقشة االقتراحات أو التعليقات.
نحن نتطلع إلى اإللتقاء بكم هناك!

تبحث  UASGعن الشركات التي هي على استعداد
للقبول العالمي ( )UAأو تدعم تدويل عنوان البريد
اإللكتروني ()EAI
تسعى المجموعة التوجيهية للقبول العالمي ( )UASGلضم شركات إضافية
تكون على استعداد لرفع الوعي حول القبول العالمي ( )UAأو تدعم تدويل
عنوان البريد اإللكتروني ( )EAIوالتي سيتم إلقاء الضوء عليها في إعالنات
األخبار المجدول تقديمها في أوائل عام  .2019يمكنك التواصل
مع  Don.Hollander@icann.orgأو ua-comms-
 wg@icann.orgلمزيد من المعلومات.
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تقرير منشور حول القضايا والتحديات التي تؤثر على
المشتركين في أسماء النطاقات
قامت منظمة  ICANNبنشر تقرير يجمع ويحلل البيانات من مصادر مختلفة
داخل المنظمة في محاولة منها لتحديد النقاط التي تنبع منها المشاكل .ويتمثل
الهدف من هذا التقرير في رفع وعي المسجلين بخصوص بعض التحديات
المشتركة التي يواجهونها عند إدارة أسماء النطاقات الخاصة بهم .اقرأ التقرير
هنا.

انضم إلينا في هذه الفعاليات المقبلة في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا :EMEA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

من  15إلى  19تشرين األول (أكتوبر) ،ورشة عمل  ICANN-ITU-WATRAألجهزة التنظيم بشأن إنتهاكات
نظام اسم النطاق واألمن السيبراني ،في واغادوغو ،بوركينا فاسو
 17تشرين األول (أكتوبر) ،مؤتمر االقتصاد الرقمي لغرفة التجارة األميركية لإلتحاد األوروبي  ،AmChamفي
بروكسيل ،بلجيكا
 25-20أكتوبر ،ICANN63 ،برشلونة ،إسبانيا
من  29إلى  30تشرين األول (أكتوبر) ،منتدى حوكمة اإلنترنت اإلسباني ،في مدريد ،إسبانيا
من  29تشرين األول (أكتوبر) إلى  16تشرين الثاني (نوفمبر) ،مؤتمر مفوضي اإلتحاد الدولي لإلتصاالت ،في دبي،
اإلمارات العربية المتحدة
من  12إلى  14تشرين الثاني (نوفمبر) ،منتدى حوكمة اإلنترنت العالمي ،في باريس ،فرنسا
من  19إلى  20تشرين الثاني (نوفمبر) ،أيام النطاقات الشمالية ,في ستوكهولم ،السويد
من  21إلى  23تشرين الثاني (نوفمبر) ،أسبوع اإلنترن الروسي ،في موسكو ،روسيا
 27تشرين الثاني (نوفمبر) ،منتدى حوكمة اإلنترنت األلماني ،في برلين ،ألمانيا
من  4إلى  5كانون األول (ديسمبر) ،منتدى نظام اسم النطاق ألوروبا الشرقية ،في موسكو ،روسيا

اعرف المزيد حول كيفية مشاركة  ICANNفي الفعاليات اإلقليمية القريبة منك.
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