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 أسئلة وأجوبة بشأن الهجومات على نظام اسم النطاق
 (2019شباط )فبراير(  22بتاريخ  ICANNإعالن  )المرجع:

 

 

 بإصدار بيانات حالًيا؟ ICANNس: لماذا تقوم 
بالهجومات، من خالل تقارير من وسائل اإلعالم والمختصين في مجال األمن السيبراني، كان من  ICANNج: بعدما علمت 

والمجتمع الشامل العام بالوضعية. هذا يتسق مع مهمتنا لضمان أمن  ICANNالمهم اتخاذ خطوات لضمان إعالم مجتمع 
 (.DNSواستقرار نظام اسم النطاقات )

 
 س: ما نوع هذا الهجوم؟

تشير إلى هناك نمًطا من الهجومات متعددة األشكال تستخدم طرقًا مختلفة. بعض هذه الهجومات تستهدف   التقارير العامة ج:
ر مصرحة لتفويض هيكل أسماء النطاقات، واستبدال عناوين بعض الخوادم نظام اسم النطاق. إنها تستخدم تغييرات غي

، DNSبعناوين آالت يتم التحكم فيها من قبل المهاجمين. هذا النوع المحدد من الهجومات، والذي يستهدف نظام اسم النطاق 
 ينجح فقط عندما تكون

 ( غير مستخدمة.DNSSECامتدادات إمن نظام أسماء النطاقات )
 

 من المسؤول عن هذه الهجمات؟س: 
ج: هناك تقارير متناقضة بشأن الجهات المسؤولة عن الهجمات، ويكون عادة من الصعب تحديد الجهة الفعلية التي ترعى هذه 

 الهجمات بدقة.
 

 س: هل تقوم مؤسسات إنفاذ القانون بالتحقيق في هذه الهجمات؟

انون وهيئات األمن الوطنية في العديد من الدول تقوم بالتحقيق في الهجمات. ج: تشير التقارير العامة إلى أن وكاالت إنفاذ الق
المجتمع المدني )مهندسو نظام اسم النطاق، وخبراء األمن السيبراني، وغيرهم( يعملون بنشاط من أجل تحديد أنواع الهجمات 

 ا.المستخدمة. إنهم يساعدون أيًضا المؤسسات المتضررة لتشديد الحماية على أنظمته
 

 من الهجمات؟ ICANNس: هل تضررت 
 تضررت. لقد أجرينا مراجعة لألنظمة على سبيل مزيد من الحذر. ICANNج: ليس لدينا دليل على أن أنظمة 

 
 س: هل تضررت أي من خوادم الجذر؟

 رمع اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذ ICANNج: ال يوجد دليل على تضرر أي من خوادم الجذر. تواصلت 
(RSSAC ،من أجل طلب أن تتشاور مع مشغلي خادم الجذر من أجل تأكيد أنه ال توجد أدلة على وجود الضرر. لحد اآلن )

 لم يعلمنا أي من مشغلي خادم الجذر بأنه تم اكتشاف ضرر.
 

 س: ما مدى انتشار الخطر؟ كم عدد أسماء النطاقات الغير مؤمنة؟
تم اختراقها. ومن المستحيل معرفة عدد كلمات المرور األخرى التي قد يكون ج: جزء من الهجمة كشف كلمات المرور التي 

تم اختراقها. لذلك، نحن نشجع مجدًدا جميع األطراف في منظومة نظام اسم النطاق على استخدام كلمات مرور قوية، 
ستخدام المصادقة متعددة وتغييرها بصفة دورية، وعدم إعادة استخدام نفس كلمات المرور للدخول إلى مواقع متعددة، وا

 العوامل متى ما أمكن ذلك.
 

 س: هل الهجمات ال زالت مستمرة؟ متى بدأت؟ ومتى انتهت؟
ونحن نشجع جميع المنظمات على تطوير ج: مع أننا ال نعلم شيئًا عن الهجمات الحالية، فنحن نعلم أن هناك خطًرا مستمًرا. 

، إذا لم يكن قد تم تنفيذها مسبقًا. (DNSSEC)اإلمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق  أمنهم على اإلنترنت، بما في ذلك تنفيذ
عة أنظمتهم بحثًا عن عالمات على االختراق كما يجب عليهم التأكد من أن أوراق اعتمادهم إلدارة اسم النطاق قوية ومراج

 .2017والعبث وما إلى ذلك. تشير التقارير المنشورة إلى أن مجموعة الهجمات الحالية بدأت منذ عام 

 
 

 باتخاذ أي إجراءات؟ ICANNس: هل توصي 
قائمة التحقق التالية، رغم أن هذا ال يتضمن جميع  ICANN، قدمت مؤسسة 2019شباط )فبراير(  15ج: نعم، بتاريخ 

 التدابير التي يمكن تنفيذها من أجل ضمان األمن التام:

 التأكد من مراجعة تصحيحات أمن األنظمة وتطبيقها •

https://www.icann.org/news/announcement-2019-02-22-en
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 مراجعة ملفات السجالت للتحقق من الوصول غير المرخص إلى األنظمة، والسيما وصول مدراء األنظمة •

 مراجعة عناصر التحكم الداخلية على وصول المدراء )"الجذر"( •

 ، وسجل التغير الخاص بتلك السجالتDNSالتحقق من صحة وسالمة كل سجل من سجالت  •

 يما طول كلمة المرورإنفاذ التعقيد الكافي لكلمة المرور، الس •

 التأكد من عدم مشاركة كلمة المرور مع مستخدمين آخرين •

 التأكد من عدم تخزين كلمة المرور أو نقلها في نص واضح •

 إنفاذ عمليات التغيير النظامية والدورية لكلمات المرور •

 إنفاذ سياسة حجب كلمات المرور •

تجري عملية توثيق  DNSأن وحدات حل تصديق و DNSSECموقعة بامتداد  DNSالتأكد من أن سجالت منظمة  •

 DNSSECامتدادات 

 التحقق بشكل نموذجي من تفعيل المصادقة متعددة العوامل لجميع األنظمة، السيما وصول مديري األنظمة •

 DKIMأو  SPFمع  DMARCوالتحقق بشكل نموذجي من أن نطاق البريد اإللكتروني الخاص بك يعمل بسياسة  •
 أو كليهما وأنك تُنِفذ تلك السياسات المقدمة من النطاقات األخرى على نظام البريد اإللكتروني الخاص بك

 
 نهائيين؟المستخدمين ال  (DNSSEC)س: هل تنفيذ اإلمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق تحمي

ج: نعم. تنفيذ اإلمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق سيحمي المستخدمين من األنواع المحددة من الهجمات. بعض األنظمة 
التي تم استخدامها إلنشاء الهجمات استخدمت أسماء النطاقات التي تمت حمايتها باإلمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق، 

ك هذه النطاقات أكدوا  أن استخدامهم لإلمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق ساعدهم على تخفيف الهجمات. وُمالا


