
Oscar Robles é o CEO do LACNIC

LACNIC 27 com debates essenciais sobre a
implementação do IPv6 na região
Oscar Robles, CEO do Registro de Endereços de Internet da
América Latina e Caribe (LACNIC)
 
Na região da América Latina e Caribe (LAC), mais de 80% dos
operadores de rede já alocaram espaço do protocolo de Internet
versão 6 (IPv6), e mais da metade deles já pode movimentar
tráfego nesse protocolo.
 
A comunidade do LACNIC se reunirá de 22 a 26 de maio em Foz
do Iguaçu, Brasil, para a 27a conferência do LACNIC. Como
esperado, a implementação do IPv6 ocupa grande parte da

programação, com tópicos como histórias de sucesso e o esgotamento dos endereços do protocolo de
Internet versão 4 (IPv4).
 
Mais de 700 participantes confirmados de mais de 30 países abordarão tópicos como o progresso dos
pontos de troca de tráfego na América Latina e no Caribe, as ameaças mais latentes à segurança
cibernética e a função das mulheres nas organizações de Internet da região. Os especialistas
internacionais tentarão visualizar os próximos 10 anos, explorando a Internet do futuro.
 
Göran Marby, novo CEO da ICANN, participará de um evento do LACNIC pela primeira vez.
 
Acesse a programação do LACNIC 27.

Seminário na Web da comunidade na ICANN59
A ICANN vai fazer um seminário na Web de informação na terça-feira 16 de maio de 2017, às 16:00 UTC,
para dar à comunidade informações atualizadas completas sobre a ICANN59. O seminário na Web vai
tratar sobre questões de logística, hospedagem e viagens, e sobre detalhes da programação da reunião.
 
A chamada fica aberta para todos participarem e a apresentação e a gravação serão publicadas depois
da chamada. Para consultar detalhes sobre como participar, entre em
https://www.icann.org/news/announcement-2-2017-05-11-pt.

Chegou a hora de se inscrever para a ICANN59
Johanesburgo, África do Sul, de 26 a 29 de junho de 2017
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Faltam apenas seis semanas para o Fórum de políticas da
ICANN59. O foco do programa será o trabalho em políticas e o
diálogo entre comunidades, com tópicos definidos pelas
organizações de apoio e os comitês consultivos da ICANN. As
inscrições já estão abertas.
 
Antes de reservar seu voo, confira a página do ICANN59 para
saber se você precisa de visto para ir à África do Sul.  Lá, você
encontrará um link para a página de imigração do site oficial do
governo da África do Sul. Lá, você encontrará informações
detalhadas sobre os requisitos para o visto, o processo de
solicitação e os prazos. 
 
Além disso, o aplicativo móvel da ICANN59 já está disponível para download na App Store, no Google
play, na Windows Store e no BlackBerry World.  Ele pode ser usado para gerenciar sua experiência no
encontro, acessar a programação, conversar com outros participantes, ver o mapa do local, encontrar
informações sobre Johanesburgo e muito mais. 
 
Esperamos encontrar você em Johanesburgo!

Organização da ICANN: novidades sobre o departamento de reclamações
O departamento de reclamações está sendo criado para ajudar a organização da ICANN a ser mais
eficiente e para aumentar a transparência e a responsabilidade, tudo em nome da missão da ICANN. Em
um blog recente, Krista Papac, responsável pelo departamento de reclamações da ICANN, fala sobre
seus planos, os objetivos, o processo e o cronograma para o departamento, além de informar que já estão
recebendo reclamações. Agora, todas as reclamações relacionadas à organização da ICANN, por
exemplo, um processo que parece deficiente ou o processamento insuficiente de um problema, podem
ser enviadas ao departamento de reclamações.
 
Leia o blog  de Krista Papac.  

Registrando o passado: projeto sobre a história
da ICANN
O projeto História da ICANN está registrando a memória
institucional da organização, da comunidade e da Diretoria com a
publicação de entrevistas, documentos, fotos e vídeos. 
Gravamos várias conversas com pessoas importantes para o
passado da ICANN e publicamos no novo microsite do
projeto. 
 
O projeto explora o passado da ICANN através de diferentes
linhas ou temáticas.  A primeira delas é a relação histórica do
governo dos Estados Unidos com a ICANN, que em breve será

complementada com mais entrevistas. Ainda estamos desenvolvendo outros temas históricos.  Dessa
forma, o projeto estará em expansão e evolução constante. 
 
Quem quiser compartilhar publicações, vídeos e fotos relacionadas ao projeto História da ICANN pode
fazer isso pelo Twitter, com a hashtag #ICANNHistory.

Novo curso do ICANN Learn em francês: história
e evolução da governança da Internet
O professor Aziz Hilali, membro do At-Large, criou uma nova
série de palestras em sete partes chamada Histoire et évolution
de la gouvernance de l'Internet, disponível em francês na
plataforma ICANN Learn.  Você pode fazer esse curso gratuito a
qualquer momento, no seu ritmo, em qualquer computador ou
dispositivo móvel. Inscreva-se agora.
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Política antiassédio na comunidade da ICANN
Um dos objetivos da política antiassédio é "destacar, incentivar e promover o espírito de respeito mútuo
esperado dentro da comunidade da ICANN".  Esse documento explica os padrões de comportamento
esperados e o procedimento para fazer denúncias. Baixe o documento.

Teleconferência trimestral de partes interessadas 3° trim. AF17
Perdeu a teleconferência trimestral de partes interessadas sobre as atividades do trimestre que termina
em 31 de março? A reunião e as gravações estão disponíveis em árabe, chinês, inglês, francês,
português, russo e espanhol. 

Vídeo sobre os programas NextGen e Fellowship
Os programas NextGen@ICANN e Fellowship têm o objetivo de
atrair pessoas para os encontros públicos da ICANN.  A ICANN
criou um vídeo curto que explica esses programas, seus
diferenciais e por que você deveria participar.  Explore suas
opções e oportunidades!  Clique aqui para começar sua jornada
com a ICANN.

Infográfico dos poderes da comunidade
empoderada
Criamos um novo infográfico para ajudar a explicar os poderes
da comunidade empoderada - um processo para levantar
questões sobre a Diretoria ou a organização da ICANN.  O
infográfico está disponível nos seis idiomas oficiais da ONU em: 
https://www.icann.org/community.

As traduções do Guia rápido da KSK já
estão disponíveis
Esse material ajuda a entender a implementação
da chave de assinatura de chaves (KSK).  Este
Guia Rápido da KSK está disponível em árabe,
chinês, inglês, francês, russo e espanhol. Em
breve, teremos as versões em japonês e coreano.
Baixe o Guia rápido da KSK.

Novo vídeo sobre a implementação da
KSK disponível em quatro idiomas
Criamos um vídeo curto que explica, com
linguagem simples e fácil de entender, como
preparar sistemas para a implementação da KSK.
 
Assista ao vídeo:       
Inglês  |  Francês  |  Português  |  Espanhol

Números da ICANN58

https://meetings.icann.org/sites/default/files/community-anti-harassment-policy-final_04.pdf
https://www.icann.org/quarterlyreports
https://youtu.be/nrV_ZkDEfIQ
https://www.icann.org/community
https://www.icann.org/resources/pages/ksk-rollover
https://www.youtube.com/watch?v=d7H1AkC9PIw&index=4&list=PLQziMT9GXafXlPfJx8p_TxbNDmqWEbeVB
https://www.youtube.com/watch?v=Lph39UgS7e4&index=5&list=PLQziMT9GXafXlPfJx8p_TxbNDmqWEbeVB
https://www.youtube.com/watch?v=AysAHXAEJFM&index=3&list=PLQziMT9GXafXlPfJx8p_TxbNDmqWEbeVB
https://www.youtube.com/watch?v=cAPyLI1qowY&index=2&list=PLQziMT9GXafXlPfJx8p_TxbNDmqWEbeVB


Publicado há pouco tempo, esse relatório usa gráficos fáceis de
ler que apresentam dados sobre vários assuntos, inclusive
 participantes, sessões mais concorridas, participação remota,
uso do aplicativo móvel e do site e a infraestrutura técnica do
encontro. Baixe o relatório (em inglês).

Relatório de políticas pós-ICANN58 - Traduções
disponíveis
No mês passado, esse relatório foi publicado em inglês. Agora,
estão disponíveis as traduções em árabe, chinês, francês,
espanhol, russo e turco. 

Participação da região da LAC na segurança
Carlos Álvarez, gerente sênior de engajamento com a segurança da equipe de segurança, estabilidade e
resiliência da ICANN, departamento do CTO
 
Continuando nosso trabalho na região da LAC, em março fomos convidados pelo grupo de trabalho sobre
crimes cibernéticos da Interpol Américas para apresentar dois dias de treinamento na Cidade do Panamá
O primeiro foi para países de língua inglesa do Caribe, e o segundo para países de língua espanhola de
toda a região. Os dois foram bem qualificados pelos participantes que preencheram as pesquisas da
Interpol.
 
Também participamos do encontro regional da Interpol para chefes de unidades de fiscalização para casos
cibernéticos, realizado em Barbados na primeira semana de abril. Foi uma ótima oportunidade de
conscientizar sobre a importância de proteger os sistemas de identificadores da Internet e sobre o valor da
realização de investigações usando os recursos do DNS (Sistema de Nomes de Domínio).
 
Durante a terceira semana de abril, fomos convidados pela Organização dos Estados Americanos (OEA)
para participar como especialistas internacionais de sua missão técnica de assistência ao governo
mexicano para o desenvolvimento de uma estratégia nacional de segurança cibernética. Participamos com
colegas da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), do Departamento de
Estado dos EUA, da Secretaria de Relações Exteriores (Canadá), da Microsoft, da MITRE (EUA), do
INCIBE (Espanha), do Google e da Global Partners Digital (Chile).
 
Dentro das orientações da missão técnica, nosso objetivo é conduzir discussões entre as partes
interessadas convidadas, além de oferecer experiência sobre a importância de proteger os sistemas de
identificadores da Internet, além de prevenir, conter, mitigar e investigar casos de violações on-line usando
a infraestrutura do DNS.
 
Confira a cobertura desse evento em nossa seção de destaques da imprensa.  

South School on Internet Governance (SSIG) 2017
A nona edição da SSIG foi realizada no Rio de Janeiro de 3 a 7 de abril de 2017, em parceria com a
Fundação Getúlio Vargas (FGV).  A ICANN apoiou essa iniciativa já tradicional da LAC.  Daniel Fink,
gerente sênior de participação de partes interessadas do Brasil, e Markus Kummer, membro da Diretoria
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Diálogos sobre ICANN, ICANNWiki e
governança da Internet na Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP), 10 de

abril de 2017, São Paulo, Brasil

da ICANN, também participaram.  Um vídeo com uma mensagem de Lito Ibarra, membro da Diretoria da
ICANN, foi compartilhado durante uma das sessões - assista agora (em espanhol). Houve discussões
calorosas e trocas de ideias com centenas de estudantes e profissionais de alto nível do setor de
governança da Internet.
 
Para mais informações, acesse o site da SSIG 2017.

Participação acadêmica no Brasil
O grupo constitutivo de usuários não comerciais (NCUC)
promoveu palestras paralelas à SSIG em várias universidades
do Brasil.  Além do Rio de Janeiro, também conversamos com
acadêmicos do Paraná e de São Paulo.  Tivemos conversas
ótimas sobre a ICANNWiki, que agora também está disponível
em português. Agradecemos a Renata Aquino (membro do
Comitê executivo do grupo constitutivo de usuários não
comerciais) e a Claudio Lucena (fellow da ICANN) pela
organização dessas ótimas oportunidades de interação.

Outros eventos relevantes
Nosso vice-presidente regional Rodrigo de la Parra também participou do Fórum Econômico Mundial
América Latina, realizado em Buenos Aires, Argentina, de 5 a 7 de abril.  Ele apresentou o relatório de
políticas pós-ICANN58 no 30o encontro do PCC.I(Comitê consultivo permanente I, Comissão
interamericana de telecomunicação) realizado em Lima, Peru, de 18 a 21 de abril. 

Seminário na Web de capacitação do At-Large para LAC
Dentro do projeto de desenvolvimento de capacidades da estratégia da LAC, realizamos no dia 30 de
março o primeiro seminário na web para a comunidade da Organização Regional At-Large da América
Latina e Caribe (LACRALO).  Convidamos Samantha Eisner, advogada adjunta da ICANN, para falar sobre
a comunidade empoderada.    Esse é o terceiro ano desde que implementamos esse programa para a
comunidade da LACRALO. Neste ano, o foco foi o processo de desenvolvimento de políticas.

Confira as gravações abaixo (o seminário na web começa por volta do minuto 65).  

Áudio (espanhol)  |  Áudio (inglês)  |  Áudio (português)

Seminário na Web sobre a atualização da estratégia da LAC
Em 31 de março de 2017, realizamos um seminário na Web para conversar com os participantes sobre
os projetos da estratégia da LAC:  o estudo de mercado do DNS na região, e a sustentabilidade e inclusão
para a governança da Internet (SusInGI).   

Vídeo/áudio do Adobe Connect (espanhol)  |  Áudio (inglês)  |  Áudio (português)

Observatório: participação da LAC nos encontros públicos da ICANN
Atualizamos a seção de participação do LAC em nosso site regional para a ICANN58.  Agora a página tem
seções para a ICANN50 até o ICANN58: http://www.icannlac.org/participacion-lac.php.
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Teleconferência de coordenação do grupo de trabalho do Caribe
O grupo de trabalho do Caribe, dirigido por Dev Anand Teelucksingh, realizou uma teleconferência em 4
de abril de 2017 para dar informações à comunidade.  Os temas variaram de grupos constituintes e
grupos de interesse a projetos especiais:

Comitê Consultivo Governamental (GAC)
At-Large: Comitê consultivo At-Large (ALAC) e LACRALO
Grupo constituinte de usuários não comerciais (NCUC)
Programa Fellowship
Atualizações gerais de políticas relevantes para o Caribe
Minuta da equipe de revisão de concorrência, confiança e escolha do consumidor
Relatório de recomendações para novos domínios genéricos de topo (gTLDs)
Documento provisório do grupo de trabalho entre comunidades sobre o uso de nomes de países e
territórios como domínios de topo
Próximos eventos sobre governança da Internet relevantes para o Caribe

Adiamento da análise organizacional da ccNSO
Durante sua reunião na ICANN58, o Conselho da Organização de Apoio para Nomes de Domínio com
Código de País (ccNSO) solicitou o adiamento do início de sua análise organizacional em 12 meses.
Essa decisão foi em resposta a uma carta do presidente do Comitê de eficácia organizacional da diretoria
da ICANN (OEC) ao Conselho da ccNSO.  Atualmente, a ccNSO está analisando e atualizando seus
documentos internos para garantir que eles reflitam as práticas atuais, as recomendações da análise
anterior e os requisitos definidos pelo novo Estatuto da ICANN.
 
O processo de comentários públicos voltado para reunir comentários da comunidade sobre o
adiamento proposto será encerrado no dia 19 de maio.

Novo site do GAC em breve
O novo site do Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais (GAC) será lançado logo depois da
ICANN59.  A equipe do site realizou dois seminários na web para os membros do GAC no dia 3 de maio
para explicar os novos recursos, tirar dúvidas e ouvir comentários. Alguns dos novos recursos são a
capacidade de extrair e importar conteúdo para traduções; notificações, matérias de jornais e conteúdo
reestruturado que destaca trabalhos importantes, recomendações e encontros em um formato de
navegação uniforme.

Ciclo de eleições do ALAC e da RALO em andamento
O Comitê Consultivo At-Large (ALAC) e as Organizações Regionais At-Large (RALOs) começaram o ciclo
de eleições para preencher cargos de liderança que devem começar seus mandatos no final da
ICANN60;  entre eles cinco membros do ALAC selecionados pelas RALOs, além de presidente, vice-
presidente e secretário das RALOs. Alguns desses cargos têm mandatos limitados. Além disso, o Comitê
de Nomeação selecionará três membros do ALAC neste ano. O período de candidatura termina em 12 de
maio, e as eleições regionais, se necessárias, serão realizadas entre 22 e 26 de maio. Leia mais.

Comunidade At-Large responde ao relatório preliminar da análise independente
Depois da publicação do relatório preliminar da análise do At-Large pela ITEMS, o ALAC e o Grupo de
Trabalho de Revisão do At-Large enviaram uma resposta abrangente em forma de declaração do ALAC
no fim de março.
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O ALAC apoia totalmente oito das 16 recomendações propostas pela ITEMS; apoia parcialmente cinco
delas e rejeita três. As recomendações apoiadas pelo ALAC são sobre sua função na divulgação,
conscientização e participação nas políticas e nos processos da ICANN. O ALAC acredita que muitas
dessas recomendações já estão sendo implementadas. Um dos principais focos das recomendações e
sugestões de implementação da ITEMS é a mudança estrutural significativa da comunidade At-Large. O
ALAC acredita que essas propostas não reconhecem as políticas existentes que permitem e apoiam a
participação de membros individuais.
 
Com ideias similares às do ALAC e do Grupo de trabalho, as cinco RALOs enviaram uma declaração
conjunta com foco nos problemas e nas recomendações relevantes a elas. Destacamos que 73
estruturas At-Large (ALSes) participaram diretamente da ratificação on-line da declaração das RALOs, e o
apoio foi enorme. 

Grupo de Trabalho do PDP (Processo normativo) de procedimentos
subsequentes de novos gTLDs da GNSO interage com a comunidade da ICANN
Desde fevereiro de 2016, o Grupo de Trabalho do PDP de procedimentos subsequentes de novos gTLDs
da GNSO está avaliando as experiências da rodada de 2012 do Programa de novos gTLDs e identificando
possíveis áreas para o futuro desenvolvimento de políticas da GNSO. Para ajudar a comunidade mais
ampla da ICANN a entender esse trabalho importante e complexo, o grupo de trabalho está publicando
boletins informativos mensais desde março de 2017, com notícias detalhadas sobre o progresso geral
e o desenvolvimento das quatro vias de trabalho.
 
Além disso, dentro do esforço para se envolver com a comunidade da ICANN em relação à questão dos
nomes geográficos em domínios de primeiro nível, o grupo de trabalho realizou dois seminários na web
em 25 de abril de 2017. Várias organizações e indivíduos membros da comunidade da ICANN
apresentaram suas opiniões sobre o tratamento de nomes geográficos. Esses seminários foram o início de
uma discussão que continuará na ICANN59. Em Johanesburgo, a equipe de liderança do grupo de
trabalho realizará uma sessão estendida para avaliar as propostas apresentadas nos seminários na web e
propor soluções para o estabelecimento de um consenso.

Conselho da GNSO comenta sobre o plano operacional e orçamento da ICANN
para 
o AF18
Em resposta ao processo de comentários públicos sobre o plano operacional e o orçamento da ICANN
propostos para o ano fiscal 2018, o Conselho da GNSO aprovou e enviou os comentários preparados por
uma pequena equipe de redação. Por solicitação do Conselho da GNSO, a equipe de finanças da ICANN
realizou um seminário na web  abordando aspectos de interesse para a comunidade da GNSO. Como
participante com poder de decisão na nova comunidade empoderada (CE), o Conselho da GNSO
reconhece o poder dessa comunidade de vetar orçamentos adotados pela Diretoria da ICANN e a
importância de entender totalmente o financiamento e os gastos das operações da ICANN. Leia os
comentários do Conselho da GNSO.

Conselho da GNSO aprova os candidatos da GNSO para a equipe de revisão do
Serviço de Diretório de Registros
No dia 20 de abril de 2017, o Conselho da GNSO aprovou com unanimidade uma moção para indicar
Susan Kawaguchi, Erika Mann, Stephanie Perrin e Volker Greimann como seus quatro candidatos
principais para a equipe de revisão do Serviço de Diretório de Registros (RDS-RT).  Além disso, a GNSO
indicou Marc Anderson, Stefania Milan e Timothy Chen para consideração se houver outras vagas na
equipe. Esses sete candidatos estavam entre os 14 que solicitaram apoio da GNSO. O Comitê
Permanente de Seleção da GNSO (SSC) analisou e selecionou os candidatos e enviou suas
recomendações consensuais e a classificação dos candidatos ao Conselho da GNSO. 

Conselho da GNSO confirma indicações de pessoas de contato
O Conselho da GNSO confirmou a indicação de conselheiros como contatos para vários grupos de
trabalho entre comunidades, grupos de trabalho da GNSO e equipes de análise de implementações.  Os
indicados e seus grupos são:  Susan Kawaguchi, Equipe de revisão da implementação de WHOIS Thick
(IRT); Rubens Kuhl, tradução e transliteração de dados de registro de gTLDs IRT; Ed Morris, equipe
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redatora de direitos e deveres da GNSO de acordo com o novo estatuto da ICANN; e Julf Helsingius, Grupo
de trabalho entre comunidades sobre governança da Internet. Essas indicações surgiram com a renúncia
ou o fim dos mandatos dos contatos anteriores.

New Report: Novo relatório: a aceitação universal
representa oportunidades de US$ 10 Bi.
O Grupo de Gestão da Aceitação Universal (UASG - Universal
Acceptance Steering Group), em parceria com a ICANN,
publicou recentemente um white paper com os benefícios da
aceitação universal (UA - Universal Acceptance).  O relatório,
preparado pela empresa de pesquisa e consultoria tecnológica
Analysys Mason, destaca os benefícios econômicos, sociais e
culturais da preparação para a aceitação universal.  Um dos
principais destaques do relatório são as oportunidades de
aproximadamente US$ 10 bilhões para as organizações que

atualizarem seus sistemas de TI para aceitar todos os nomes de domínio e endereços de e-mail.
 
"Nossa análise mostra que o principal obstáculo para a aceitação universal é a falta de conhecimento, e
não os desafios técnicos", conta Andrew Kloeden, chefe de análises da Mason. "Não é muito difícil.  O
trabalho que os responsáveis por software e aplicativos precisam fazer para implementar a aceitação
universal não é muito pesado. Na verdade, a maioria das empresas trata as questões relacionadas a esse
tema como reparos de bugs".
 
Baixe o white paper.

Novo procedimento publicado: Como lidar com conflitos entre o WHOIS e leis de
privacidade
No dia 18de abril de 2017, a ICANN publicou o procedimento atualizado para lidar com conflitos entre o
WHOIS e leis de privacidade.  Essa revisão, que incorpora um gatilho adicional para o uso
do procedimento revisado para WHOIS, entrou em vigor assim que publicada.  Agora, um operador de
registro ou um registrador credenciado pela ICANN pode acionar o procedimento entregando à ICANN uma
declaração escrita do órgão governamental pertinente indicando que uma obrigação contratual de WHOIS
da ICANN está em conflito com uma lei nacional aplicável.

Leia o comunicado e o procedimento revisado para WHOIS.

Dois novos gTLDs foram autorizados em abril de 2017.

Veja a lista completa aqui.

http://www.analysysmason.com/
https://uasg.tech/whitepaper/
https://www.icann.org/news/announcement-2017-04-18-en
https://www.icann.org/resources/pages/whois-privacy-conflicts-procedure-2008-01-17-en
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings


Claire Craig, Trinidad e Tobago

Participe das análises da ICANN
As análises organizacionais e específicas da ICANN são
essenciais para a comunidade da ICANN e nossas
operações.    Elas só funcionam com a sua participação, e você
pode ter um papel muito importante, impulsionando a melhoria
contínua através das conclusões e recomendações dessas
análises. Theresa Swinehart escreveu sobre as oportunidades
mais recentes de participar.  Saiba como você pode:

Participar das decisões sobre o futuro do mercado de novos gTLDs
Ajudar a melhorar a responsabilidade e transparência da ICANN
Dar sua opinião sobre o adiamento da análise da Organização de Apoio para Nomes de Domínio
com Código de País (ccNSO)
Acompanhar o andamento da análise do At-Large e da segunda revisão de segurança, estabilidade
e resiliência do DNS (Sistema de Nomes de Domínio) (SSR2) 

Para saber mais sobre todas as análises, clique aqui.

Claire Craig é executiva sênior de TI na University of the West
Indies em Trinidad e Tobago.  Ela tem mais de 20 anos de
experiência na área de tecnologias da informação e comunicação
(TICs).  Ela tem um histórico de sucesso no gerenciamento de
vários projetos de TIC.

Claire é apaixonada por questões de administração educacional
e da Internet regional, e tem um interesse especial em pontos de
troca de Internet no Caribe. Ela faz parte da equipe de
coordenação do Grupo de Operadores de Rede do Caribe
(CaribNOG).  Participando desses encontros, ela pôde ter
contato com o trabalho da ICANN, especialmente enquanto
colaborava com o LAC-i-Roadshow e o grupo de trabalho da
ICANN para o Caribe.

Recentemente, ela recebeu um fellowship para participar do ICANN58, onde interagiu com outras partes
interessadas da ICANN e participou de reuniões de grupos constituintes e outras. Ela também vai
participar do ICANN59 e já recebeu outro fellowship.

Claire é casada e tem três filhas adultas.

Espanhol

Expertos analizan la ciberseguridad en México
 
Analizan temas de ciberseguridad con miras al diseño de estrategia nacional
 
Busca México alinear estrategia de ciberseguridad - El Horizonte
 
Analizarán Gobierno, Sector Privado, Academia y Sociedad Civil los temas de ciberseguridad
en México
 
Alistan Estrategia Nacional de Ciberseguridad

https://www.icann.org/news/blog/what-is-new-with-icann-reviews
https://www.icann.org/resources/reviews
http://sco.lt/8zaTKL
http://sco.lt/5riRUH
http://sco.lt/8Li6bJ
http://sco.lt/5UAWht
http://sco.lt/90Newz


15-16 de maio Cabase Internet Day 2017 Buenos Aires, Argentina

22-26 de maio LACNIC 27             Foz do Iguaçu, Brasil

6-7 de junho Fórum de governança da Internet Peru
Digital e LAC-i-Roadshow America do
Sul

Lima, Peru

20-23 de junho Congresso latino-americano de
telecomunicações (CLT 2017)

Cartagena, Colômbia

22-23 de junho Fórum de governança da Internet de
Barbados     

St. Michael, Barbados

26-29 de junho Fórum de políticas ICANN59 Johanesburgo, África do Sul

http://www.internetday.com.ar/
http://www.lacnic.net/web/eventos/lacnic27
http://asiet.lat/noticias/actualidad/colombia-sera-la-sede-del-congreso-latinoamericano-telecomunicaciones-2017/
https://www.eventbrite.com/e/igf-barbados-2017-tickets-33394167855
https://meetings.icann.org/en/johannesburg59



