بادر بالتسجيل اآلن الجتماع !ICANN65
التسجيل مفتوح اآلن للمشاركة في منتدى السياسات
ICANN65في مراكش ،المغرب .سيُعقد منتدى السياسات في
الفترة من  27-24حزيران (يونيو)  .2019بادر بالتسجيل اآلن،
هنا.

عمل السياسات في اجتماع ICANN64
أتاح منتدى المجتمع في  ICANN64في كوبي في اليابان فرصة من
ُورد تقرير سياسة
أجل عقد مناقشات حيوية وإنجاز أعمال جوهرية .وي ِ
ما بعد اجتماع  ICANN64قرارات ومخرجات من المنظمات الداعمة
واللجان االستشارية .كما ويتطلع التقرير الى األمام ويقدم موارد لتمكين
المشاركة المستدامة في القضايا المهمة .اقرأ التقرير الكامل <هنا>.
االجتماع العام القادم لمؤسسة  ICANNهو منتدى السياسات في
مراكش ،المغرب .وتفخر منظمة  ICANNلتسهيلها لهذا العمل
ودعمها للسياسات األساسية القائمة على مبدأ التوافق في اآلراء وأعمال
وضع المشورات والتوصيات من قبل المجتمع وذلك من خالل تمكين
المشاركة الفعالة والفاعلة من خالل نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى
ووفق نموذج أصحاب المصلحة المتعددين .نتطلع للقائكم في اجتماع !ICANN65

المجموعة التوجيهية للقبول الشامل ( )UASGتنتخب فريق قيادة جديد
انتخبت المجموعة التوجيهية للقبول العالمي ( )UASGخالل اجتماع  ICANN64رئيسا ً جديداً ،وهو الدكتور أجيه داتا،
وثالثة نواب للرئيس ،وهم دوسان ستوجيسفيك ،ودانيس تان تاناكا ومارك سفانكاريك .وقد كُلّفوا بمواصلة مهمة االتحاد العالمي
لضمان تلقي جميع أسماء النطاقات معاملة عادلة.
وقد أشار الرئيس رام موهان المنتهية واليته قائالً" ،لقد باتت مهمة المجموعة أكثر أهمية من ذي قبل في ضمان فهم المنظمات
لكيفية مواكبة نظام أسماء النطاقات المتطور ويمكنها المساعدة في إشراك المليار نسمة التالية وض ّمهم الى اإلنترنت".

وساعدت المجموعة التوجيهية للقبول العالمي  -في ظل قيادة موهان -
في رفع مستوى الوعي بالحاجة للقبول الشامل ( )UAوذلك من خالل
إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين ووضع الوثائق والموارد من أجل
الجاهزية للقبول الشامل؛ ووضع اإلجراءات الخاصة بقياس االمتثال
للقبول العالمي وإقرار المعايير؛ والتأكيد على أهمية تدويل عناوين
البريد اإللكتروني .اقرأ المزيد هنا أو قم بزيارة الموقع
./https://uasg.tech

انتخابات قيادة مجلس منظمة دعم اسماء النطاقات
لرمز البلد ccNSO
انتخب مجلس منظمة دعم اسماء النطاقات لرمز البلد فريق قيادة جديد
للفترة  2020-2019في اجتماع  .ICANN64وتمت إعادة انتخاب
كاترينا ساتاكي ( ).lvوبايرون هوالند ( ).caكرئيس ونائب رئيس
على التوالي لمجلس منظمة دعم اسماء النطاقات لرمز البلد .وتم
انتخاب أليخاندرا رينوسو ( ).gtلفريق قيادة مجلس منظمة دعم اسماء
النطاقات لرمز البلد للمرة األولى كنائب رئيس .ويمكن االطالع على
مزيد من المعلومات بشأن االنتخابات األخيرة لمنظمة دعم اسماء
النطاقات لرمز البلد على موقع  ccNSOعلى الويب.

المجتمع الشامل :مستجدات األنشطة واالستشارات من اجتماع ICANN64
كان اجتماع  ICANN64أول اجتماع لمورين هيليارد كرئيس للجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين  ،ALACوتم اتباع
منهج جديد وأكثر تفاعلية في االجتماعات ،بما في ذلك ثالث ورش عمل لسياسة المجتمع الشامل تم عقدها بشأن التوازن بين
الخصوصية واألمن/االستقرار والقبول العالمي لكافة اسماء النطاقات واإلجراءات الالحقة لنطاق المستوى األعلى العام
( .)gTLDواتفقت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين  ALACواللجنة االستشارية الحكومية  GACعلى بيان
مشترك بشأن العملية المعجّلة لوضع السياسات  . EPDPوالتقت اللجنة االستشارية العامة لعموم المستخدمين مع المنظمة
الداعمة لالسماء العامة  GNSOللمرة األولى ،وعقدت ورشة عمل للشركاء اإلقليميين مع سجالت اإلنترنت اإلقليمية RIR
وفريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في مؤسسة  ICANNللمرة األولى .وعقدت المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم
المستخدمين في منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ  APLAROومركز مجتمع آسيا والمحيط الهادي  APACفعالية
تو اصل مشتركة ،كما أعدت المنظمة اإلقليمية الشاملة لعموم المستخدمين في أفريقيا ومجتمع  ICANNفي القارة األفريقية
بيانا ً جديدا ً بشأن موضوع اإلجراءات الالحقة لنطاقات  .gTLDكما تم وضع خطة لوجستية ،وستستمر األنشطة المتعلقة
بالتخطيط لفعالية  ATLAS IIIبعد اجتماع  ، ICANN64بما في ذلك المناقشات التي تهم مؤشرات منظومة هيكلية عموم
المجتمع الشامل لعموم المستخدمين ،وسياستها ،وتواصلها ،وأنشطتها المتعلقة بالمشاركة.

ملف  RDAPالتعريفي النهائي متوفر اآلن
مسودة آب (أغسطس)  2018لملف تعريف بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل ( )RDAPمتوفرة اآلن .تم تحديد تاريخ
التنفيذ في  26آب (أغسطس)  .2019يرجى مراجعة هذه المدونة لالطالع على نظرة مستقبلية للخطوات التالية في هذه
العملية .يمكن الوصول إلى المصادر المتاحة لسجالت  gTLDوأمناء السجل من هنا.
يُم ّكِن بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل  RDAPالمستخدمين من الوصول إلى بيانات التسجيل الحالية ،والذي أنشئ
كبديل عن بروتوكول  .WHOISوقد تم وضعه من قبل المجتمع التقني في فريق عمل هندسة اإلنترنت (.)IETF

ال تدَعوا الوجوه التعبيرية تسبب مشكلة!
قد تتسبب الوجوه التعبيرية بإحداث مخاطر عند استخدامها في أسماء النطاقات .توضح وثيقة المصادر الجديدة هذه والتي
أُعدت بلغات عدة المشكالت التي تسببها الوجوه التعبيرية في أسماء النطاقات .لتنزيل الوثيقة أنقر هنا.

انتهى استبدال ( KSKعلى وشك ،ولكن ليس بعد)
بقلم بول هوفمان ومات الرسون
إذا كنت تتابع استبدال مفتاح توقيع شفرة الدخول األساسية ( )KSKلمنطقة جذر نظام اسم النطاق ( )DNSفي شهر تشرين
األول (أكتوبر)  ،2018فقد تكون قد اعتقدت أن العملية قد اكتملت عندما تم وضع  KSKالجديد في الخدمة .ففي الوقت الذي
كانت فيه هذه هي الخطوة الرئيسية في العملية ،إال أنه كانت هناك خطوة كبيرة أخرى بعد ذلك وقد تمت في شهر آذار
(مارس) .لم ننت ِه بعد.
ففي  11كانون الثاني (يناير)  ،2019تم تغيير السجل في منطقة جذر  DNSالذي يحمل  KSKالقديم لإلشارة إلى أن المفتاح
قد تم إبطاله .يؤثر هذا التغيير على أدوات التحليل التي تعمل على تطبيق التحديثات التلقائية لمراسي الثقة في :DNSSEC
ويوعز هذا اإلبطال للنظام بعدم الثقة بمفتاح  KSKالقديم مرة أخرى .وأظهرت األبحاث التي تم إجراؤها بعد اإلبطال أن
بعض أدوات حل األخطاء تحتوي على أخطاء تجعلها تتفاعل بشكل سيئ وترسل المزيد من االستعالمات إلى خوادم الجذر.
ولحسن الحظ ،فإن هذه االستعالمات اإلضافية ليست مهمة مقارنة بالحمل الكلي الذي تتلقاه خوادم الجذر ،لذلك ال يتأثر أي
مستخدم.
في  22آذار (مارس)  ، 2019تمت إزالة مفتاح  KSKالقديم من منطقة الجذر .وبعد إزالة  KSKالقديم مباشرة ،انخفض
عدد االستعالمات الواردة إلى خوادم الجذر .وكل ما تبقى اآلن هو تنظيف بسيط لن يكون مرئيا ً إال إذا شاهدت مراسم مفتاح
الجذر ،ومن ثم يمكن القول إن عملية االستبدال هذه قد اكتملت تماماً.
أصدر مكتب كبير مسؤولي التكنولوجيا ( )OCTOفي  ICANNمراجعة في أوائل شهر آذار (مارس) تصف استبدال مفتاح
 KSKبالتفصيل .للحصول على مزيد من المعلومات األساسية والمصادر حول استبدال مفتاح  KSKالتاريخي ،راجع الصفحة
المخصصة لذلك على موقع .ICANN org

التق بساموراي اإلنترنت في ICANN64
ِ
يعتبر الدكتور جون موراي "أبو اإلنترنت في اليابان" .وقد تم
تكريم إنجازاته من قبل العديد من الهيئات الرئيسية في مجال
التكنولوجيا ،بما في ذلك جائزة مشاهير اإلنترنت ،وجائزة جوناثان
بيي بوستيل للخدمات ،ومعهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات.
وقد أطلق عليه أيضا ً اسم"ساموراي اإلنترنت" بسبب جهوده الثابتة
لتعزيز تطوير اإلنترنت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
أراد الدكتور موراي أن يكون عالما ً عندما كان طفالً ،ويقول مازحا ً
أن والديه أطلقا عليه اسم "جون" ألنهما أرادا أن يخترع شبكة
جامعة اليابان .وفي عام  ،1984استخدم أجهزة المودم التي جلبها
من الواليات المتحدة لربط أجهزة الكمبيوتر الجامعية في جميع أنحاء اليابان ألول مرة ،وإنشاء شبكة جامعة يونيكس اليابانية
( .)JUNETوفي عام  ،1986أنشأ  JUNETارتباطا ً بمشروع شبكة علوم الحاسوب ( )CSNETلصالح المؤسسة القومية
للعلوم (الواليات المتحدة األمريكية) بقيادة األستاذين لورانس الندويبر وديفيد فاربر ،وهي المرة األولى التي تنشئ فيها شبكة
يابانية بنجاح ارتباطا ً بشبكة دولية ،رائدة في اإلنترنت الحديث.
وكان د .مواري واحدا ً من أعضاء مجلس اإلدارة التسعة األصليين في  .ICANNوكان أيضا ً أول رئيس للجنة االستشارية
لنظام خادم الجذر لـ ( )RSSACفي  ICANNواستمر في العمل كرئيس مشارك لمدة  15عاما ً حتى عام  .2015وفي عام
 ،1988أسس مشروع المنظومة المتكاملة الموزعة على نطاق واسع ( ،)WIDEالذي يشغل خادم الجذر  .Mوكان أول رئيس
لمركز معلومات الشبكة الياباني ( ،)JPNICوأمينا ً لجمعية اإلنترنت ( ،)ISOCوعضوا ً في اللجنة التوجيهية للجمعية العالمية
لشبكة الويب ( ،)W3Cوكان عضوا ً في مجلس هيئة إنشاء وتطوير اإلنترنت منذ تأسيسه .وحاليا ً الدكتور موراي عضو في
هيئة التدريس ويشغل منصب العميد في جامعة كيو في طوكيو ،حيث كان يعمل فيها منذ أن أكمل دراسته لنيل شهادة الدكتوراه
هناك عام .1987
وهو يؤمن إيمانا ً قويا ً بقدرة التشغيل المتبادل المستمرة لنظام أسماء النطاقات ( ) DNSفي كل من تطوير وتشغيل البروتوكول
المفتوح .وهو من أنصار مشغلي الجذر ذوي التنوع الواسع الذين يعملون على تشغيل خوادم الجذر الخاصة بهم بطريقة تضمن
إم كانية الوصول إلى نظام أسماء النطاقات ومرونته لعمالء  DNSواإلنترنت العالميين .ويعتقد الدكتور موراي أن هذا النموذج
سيساعد على جعل اإلنترنت نظاما ً عالميا ً موزعا ً بشكل حقيقي.
ومن التفاصيل األكثر إثارة ً لالهتمام حول هذا التطور الكبير لنظام  DNSهي :حتى ساموراي اإلنترنت لديه هوايات .فهو في
وقت فراغه يلعب موراي ساي لعبة البوكيمون .Pokemon GO
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شاهد جميع مقاطع الفيديو من اجتماع  ICANN64في كوبي على قائمة
تشغيل  .YouTubeتشمل مقاطع الفيديو كلمات في مراسيم االفتتاح
ومقابالت شخصية مع أعضاء المجتمع وإحاطات بمستجدات القضايا
الرئيسية.
اشترك في كافة فديوات  ICANNمن هنا.
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