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  المبادرات المقترحة 
  المحسنة DNSألمن واستقرار ومرونة 

  نظرة عامة  .1
وآذلك التكاليف المتوقعة لمبادرتين استراتيجيتين ذات صلة بأمن واستقرار تعرض هذه الوثيقة السمات الرئيسية والمبررة 

ضرورياتها للوفاء بالتزاماتها بموجب نظامها الداخلي، وتأآيد  ICANNالتي ترى ) DNS(ومرونة نظام أسماء النطاق 
ًا لمناقشة أصحاب المصلحة وتقدم هذه الوثيقة أساس .ICANN لـ 2013-2010 والخطة االستراتيجية 2009االلتزامات لعام 

في إنشاء قدرات مقترحة وآيف يمكن للمجتمع المضي قدمًا في  ICANNالمتعددين لهذه المبادرات المقترحة، ومسؤوليات 
وقد تم اختيار مجموعة من الموظفين على أعلى مستوى والوقوف على اآلثار  .تنظيم الجهود الرامية إلى دعم هذه المبادرات

   .لموارد، إال أن تمويل البدائل الالزمة لهذه المبادرات لم يتم تحليلها إلى اآلنالمترتبة على ا

يتم اقتراح هذه المبادرات باعتبارها جهودًا لما تم تحديده في إطار الموازنة والخطة التشغيلية الخاصة بهيئة    :مالحظة
ICANN  التي تم طرحها للمناقشة خالل اجتماع نيروبي 2011للعام المالي.   

  االفتراضات  .2
تحليل االسم  DNSويتيح  .أصبح نظام اسم النطاق خدمة أساسية لها حق األولوية في توفير الطاقة لإلنترنت  2.1

لمستخدمي اإلنترنت، وآذلك دعم البريد اإللكتروني والرسائل النصية والخدمة الصوتية القائمة على شبكة اإلنترنت 
داخل بيئة يتزايد فيها  DNSوفي الوقت نفسه، توجد  .اسية لإلنترنتوغيرها من الخدمات والبروتوآوالت األس

ضد خوادم  DDoSوتتعرض العمليات التقنية بالنظام إلى مجموعة من الهجمات مثل هجمات  .التهديدات والمخاطر
 DNSر االسم المعتمدة لمستويات عليا وبما يشمل خوادم اسم الجذر؛ والهجمات الخطيرة التي تؤثر على سالمة قرا

آما وصفه الباحث األمني دان آامينسكي؛ وغيرها من الطرق التي تشمل الهندسة االجتماعية وتسمح بالهجمات 
 DNSوباإلضافة إلى ذلك يستغل المجرمين اعتماد المستخدمين على  .DNSالخبيثة لتسئ توجيه واستخدام خدمات 

   .نشطة الخبيثةواستخدام النظام بمختلف الطرق إلجراء مجموعة واسعة من األ

بنشاط مع البائعين والباحثين في مجال األمن وإنفاذ القانون  DNSيتعاون حاليًا مجتمع المشغلين الذي يوفر خدمات   2.2
لتحسين تبادل  DNSوتوجد المبادرات داخل مجتمع  .وفرق االستجابة للرد على التهديدات الناشئة المنتشرة

وغيرها من الهجمات على  DDoSالشرعية وتعزيز التعاون المتعلق بـ المعلومات، بهدف تحديد النشاطات غير 
وأعضاء مجتمع األمن التي تجتمع  DNSوتتضمن هذه الجهود التعاونية عموما الجهود التي تبذلها . نطاق النظام

ظمية الن DNSوهناك العديد من الدعوات للعمل على معالجة وتخفيف مخاطر  .اختياريا لمعالجة الحاالت الناشئة
وتعرض الطبيعة الجادة والمترددة لهذه الدعوات الخاصة بالعمل الحاجة  1. التي تحققت في تلك السنة الماضية

  . المتزايدة لتقييم المخاطر على نطاق المنظومة وآذلك التخطيط للطوارئ والوقوف على قدرات االستجابة

ليست مرآزة بشكل  DNSات والمخاطر التي يتعرض لها إن الجهود الحالية المبذولة لمعالجة مجموعة من التهديد  2.3
آليات قوية لفهم التهديدات واتخاذ إجراءات  DNSفعلى الصعيد التنفيذي، وضع متعهدي األمن داخل  .منتظم

ومع ذلك، فإن التعاون في هذا مجال ال يشمل بشكل عام مجموعة  .لتخفيف المخاطر الواقع عليهم وعلى عمالئهم
قل قدرة وأقل تمويال وغيرهم من أصحاب المصلحة اآلخرين الذين ال يدرآون التهديدات أ DNSالمشفلين 

 .والمخاطر والذين يفتقرون إلى قدرات للرد بشكل مناسب عندما تتعلق هذه التهديدات بأمن واالستقرار والمرونة
والعالج تحتاج إلى التصدي  وعالوة على ذلك، أظهرت الجهود الحالية أن الترآيز المستمر على الرصد واالستجابة

إلى نقاط  DNSوعلى مستوى أعلى، تفتقر  .إلى التهديدات التي ال تتقبل بسهولة التصحيحات التقنية المترجمة
اتصال على نطاق المنظومة للمساءلة المتعلقة بالقدرات األساسية في تقييم المخاطر والتخطيط لحاالت الطوارئ 

 
و , tips-3-resilience-releases/improving-http://www.enisa.europa.eu/media/pressانظر  1

attacks-cyber-threats-vulnerabilities-mitigate-to-releases/guide-http://www.enisa.europa.eu/media/press , و
SCC_ITSRA_Release_08_21_09_clean_final2.pdf-scc.org/documents/itscc/IT-http://www.it.  
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جوهريا، ال يمكن أن تعتمد هذه األنواع من القدرات آليا على جهود المتطوعين الذين يعملون بدون الدعم التنظيمي    2.4
ويجب أن تصل الجهود الرامية  .االلتزامات المتعلقة بالموارد طويلة األجلالمكرس ومناهج التشغيل المكررة وآذلك 

إلى مستويات الفعالية والمساءلة تمشيا مع النواحي األخرى الحرجة للبنية  DNSإلى ضمان استقرار ومرونة 
  . الدعمالتحتية لالتصاالت التي تتطلب مستويات مماثلة من االستثمار للموظفين المتفرغين للعمل الدائم و

  ICANN األدوار والمسئوليات المنوطة بـ .3
التزامات عديدة تتطلب بذل الجهود  ICANNولدى  .في محيط آمن ومستقر ويمتاز بالمرونة DNSيجب أن تعمل   3.1

 ICANNأنه تتمثل مهمة "على  ICANN تنص المادة األولى من الالئحة الداخلية الخاصة بـ .لتحقيق هذا الهدف
اإلنترنت العالمية، على المستوى الكلي، للمعرفات الفريدة، وعلى وجه الخصوص لضمان التشغيل  في تنسيق أنظمة

 2009تأآيد التزامات عام  ."المستقر واآلمن لنظم المعرفات الفريدة لإلنترنت
)en.htm-30sep09-n/announcements/announcementhttp://icann.org/e(  تؤآد على أن

بما أنها بمثابة المهمة الخطيرة ضمن بيئة اإلنترنت، وبالتالي المخاطر المتصلة بالعملية التي يجب أن  DNSخوادم 
ن وباإلضافة إلى ذلك فإ ".DNSبالمحافظة على أمن واستقرار ومرونة " ICANNالتزمت . ُتدار بشكل مالئم

   .لتحديد التهديدات الحالية والمستقبلية، وإجراء التخطيط المناسب للطوارئ ICANNطلبات التأآيد الخاصة بـ 

لجهود تعاونية  ICANNويحتاج التأآيد على هذه االلتزامات إلى بذل  .واضح ICANNتضمين هذه االلتزامات لـ   3.2
في جميع أنحاء العالم، والذي  DNSلمرونة ونظام من أجل تحديد وتخفيف المخاطر التي يتعرض لها األمن وا

نظرا لطبيعة  DNS.2يتضمن مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الذين يقومون بتشغيل واستخدام خدمات 
DNS فإن التشغيل الموثوق به والمرن لنظام الخادم األساسي ولمجاالت على أعلى مستوى يجب أن يكون ،

من خالل الزيادة الطبيعية لالستخدام، وإدخال  DNSآما أن نمو  .ICANNة المستوى األول الذي يحظى بأولوي
التي تتطلب ) بما في ذلك تلك التي تستخدم أسماء النطاقات الدولية( TLDsتكنولوجيا ومقترحات جديدة إلنشاء 

لى تسعى إ ICANNومن األهمية بمكان مالحظة أن  .والسعي للحد من مخاطر النظام ICANNالمزيد من فهم 
 إلى تعزيز أمن واستقرار ومرونة اإلنترنت ICANNوتهدف  .منذ إنشائها DNSتحسين أمن واستقرار ومرونة 

)en.htm-21may09-2-http://www.icann.org/en/announcements/announcement (
تتناول المبادرات التي وردت في هذه الوثيقة المزيد من . لجة مجموعة آبيرة من البرامج واألنشطة الحاليةومعا

  . للوفاء بهذه االلتزامات ICANNالجهود المبذولة التي يجب أن تضطلع بها 

لتعاون ا ICANNمن  -ومواجهة التزاماتها DNSتتطلب ضرورات تحسين الفهم المنهجي والتخفيف من مخاطر   3.3
وتحقيقا لهذه  .للشروع في العمل الذي يبنى على جميع الجهود السابقة المبذولة والتعاون الحالي DNSمع مجتمع 

بتحسين استقرار وأمن ومرونة  2013-2010للعام  ICANNالغاية، تقوم هذه الخطة االستراتيجية الخاصة بـ 
DNS  آأحد مجاالتICANN وتتناول هذه الخطة االستراتيجية على وجه  .ةاألربعة للترآيز خالل هذه الفتر

) DNS-CERT(لوضع نهج لفريق االستعداد لطوارئ نظام الحاسب بنظام اسم النطاق  ICANNالتحديد شرط 
إلى المضي قدما لضمان وضع نهج على  ICANNبينما تسعى  .DNS فضال عن التخطيط للطوارئ والممارسة لـ

لتخطيط وممارسة خطة الطوارئ لمكافحة التهديدات المحتملة، وتحقيق االنسجام نطاق المنظومة لتقييم المخاطر، وا
أيضا على  ICANNآما تعمل  .الشامل DNSالتعاوني للقدرات لالستجابة إلى تحسين أمن واستقرار ومرونة نظام 

من الحصول على فهم أوضح أل DNSالتخطيط لبذل الجهود لتحسين نظام مقاييس واسعة حتى يتسنى لمجتمع 
   .، واستباق التحديات والتصدي لها بفعاليةDNSواستقرار ومرونة من 

                                                      
قضايا المتصلة بالمنافسة باألمن ، وال تتناول الDNSإلى توجيه دورها في إدارة المخاطر التي تحيق بأمن واستقرار ومرونة  ICANNآما تهدف  2

لتعزيز  ICANNالقومي بين الدول في مجال حرب الفضاء اإللكترونية أو التجسس أو التحكم في محتوى االستضافة لإلنترنت آما تم تناولها في خطة 
  .en.pdf-16may09-plan-draft-http://www.icann.org/en/topics/ssr/ssrانظر . أمن واستقرار ومرنة اإلنترنت

http://icann.org/en/announcements/announcement-30sep09-en.htm
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ومن ثّم تكامل  .تحتاج المنفعة المحتملة والنجاح العملي للمبادرات المبينة أدناه إلى دعم المجتمع المحلي والمشارآة  3.4
 ICANNلتخطيط العملي لـ استعراض الجماعة وردود الفعل والتخطيط فيما يتعلق بتنفيذ هذه المبادرات خالل ا

   .وعمليات وضع الميزانية

   DNSالمخاطر التي تتعرض لها عملية  .4
وعلى نحو متزايد، فإن نشاط اإلنترنت  .، يبقى النظام اإليكولوجي لإلنترنت نابضًا بالحياة2010بما أننا نبدأ عام   4.1

النشاط الطبيعة المنفتحة لإلنترنت التي وبصفة جزئية، يعكس هذا  .يعكس النطاق الكامل لدوافع اإلنسان وسلوآه
آما أن    .جعلت منه ابتكارًا ناجحًا وفعاًال وأتاحت الفرصة للتواصل واالبتكار والمتاجرة ضمن مجتمعات عالمية

النظام اإليكولوجي يشمله تهديد أيضا لمستويات متزايدة من النشاط الخبيث الذي تجريه مجموعة متنوعة من الجهات 
علما بأن مشهد التهديد يشمل  .وجود مؤشرات قوية على تورط المنظمات اإلجرامية بشكل متزايد الفاعلة، مع

التزوير واالبتزاز وغيره من األنشطة غير المشروعة عبر اإلنترنت، األمر الذي يقوض ثقة المستعملين في 
التخريبية التي تزعزع  وغير ذلك من األنشطة) DDoS(الخدمات المستندة إلى اإلنترنت، والحرمان من خدمة 

بوجه خاص، فإن قدرة الجهات الفاعلة الخبيثة على شن هجمات على سير العمل  .استقرار البنية التحتية لإلنترنت
نفسها وسهولة وتردد استخدام هذه الجهات تستعين بتحليل االسم وخدمات التسجيل لتمكين مجموعة من  DNSفي 

مخاطر متزايدة لعمل اإلنترنت، والدعوة إلى التشكيك في سالمة وموثوقية  األنشطة اإلجرامية الخبيثة التي تعرض
  . شبكة اإلنترنت باعتبارها منصة عالمية لالتصاالت

أو الهجوم  DNSالهجوم ضد (األنشطة الضارة  :توجد ثالث فئات رئيسية لمخاطر األمن واالستقرار والمرونة  4.2
، والمخاطر التنظيمية DNS ، والمخاطر التقنية في تحقيق االستقرار لـ)الذي يستغل تحليل االسم أو أنظمة التسجيل

   .DNS المتصلة بـ

  مخاطر النشاط الخبيثة   4.2.1
لتحليل االسم وإتاحة طائفة واسعة من المعامالت  DNSفي توافر  ICANNتتمثل المخاطر الرئيسية التي ُتعنى بها   4.2.1.1

على  DNSضد أولئك الذين يديرون خدمات  DDoSكبير في شكل هجمات ومن ثّم يتمثل الخطر ال .عبر اإلنترنت
على أنواع الخدمات المستهدفة وآذلك حجم الهجوم  DoSويتوقف تأثير هجمات  .مختلف المستويات لألنظمة

وعلى مدى العقد الماضي، تم الهجوم على عمليات خوادم الجذر وآذلك المجاالت ذات المستوى األعلى  .المعقد
)TLDs( وقعت أول حالة هجوم مسجلة ضد 2002أآتوبر  21في ) 1 :ويتكشف لنا أربع حاالت .بشكل مباشر ،

، وقعت 2006في فبراير ) 2 ؛)DNS )servers.org/october21.txt-http://d.rootثالثة عشر خادم جذر
الرئيسي  TLDعمل من قبل مقدم خدمة اسم هجمات ضد خوادم االسم التي ت

)31mar06.pdf-advisory-ddos-http://www.icann.org/en/committees/security/dns( ;
 DNSذر، وقع هجوم ضد ستة من ثالثة عشر خادم ج2007في فبراير ) 3
)08mar07.pdf-attack-dns-http://www.icann.org/en/announcements/factsheet(؛ 
ووردت في األخبار  DNSضد مقدمي خدمات  DoS، وقعت هجمات 2009في اآلونة األخيرة، في ديسمبر  )4
على العديد من مواقع التجارة اإللكترونية  NeuStar’s UltraDNSة أخرى عندما أثر الهجوم ضد خدمة مر
)http://www.cnn.com/2009/TECH/12/24/cnet.ddos.attack/index.html .( ويوضح تاريخ

   .يادة المستمرة في الموارد المتاحة لتلك الهجمات، فضال عن التطور التقني للجناةالهجوم الز

وتستمر الجهود آبيرة المبذولة من أجل التقليل من هذه المخاطر من حيث توفير المخصصات لعرض النطاق   4.2.1.2
، حيث يتم توجيه البيانات وإنشاء ونشر التكنولوجيات والمنهجيات مثل النشر المتعدد DDoSالترددي للتعامل مع 

قد نمى من  DNSفإن نظام خادم جذر  anycastولندلل بمثال على نشر حلول  .إلى أفضل أو أقرب الوجهات
http://www.root-انظر التفاصيل في (إلى وجود أآثر من مائتي موقع ) للنظم(وجود ثالثة عشر موقعا 

org-servers .( توجد مستويات متزايدة من التخطيط والتعاون فيما بين مشغليDNS مع إنشاء منظمات مثل ،
مجموعة أمن , )OARC-DNS) (oarc.org-http://www.dns(ومرآز األبحاث  DNSتحليل عملية 

والجهود المبذولة لفهم المخاطر ) /RISG) (http://registrysafety.org/website(إنترنت التسجيل 
العالمي لمناقشة مسألة األمن واالستقرار والمرونة  DNSمثل أمن  DNSالمرتبطة بـ 

http://www.root-servers-org/
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م وحلوله، من شأنها إلى جانب إدارة التوزيع على نطاق واسع لخوادم االس DNSجدير بالذآر أن طبيعة تشغيل   4.2.1.3
) بدون استخدام ملحقات األمن( DNSآما أن بروتوآول  .تعريض المستخدمين إلى عدد من المخاطر اإلضافية

وعلى وجه التحديد، فإن الهجوم يأتي بمعلومات آاذبة في . توظف التوجيه الخاطئ لالستفسارعرضة للهجمات التي 
. )إعادة التوجيه، أو تعديل الرد(ف عما يقصده اسم النطاق من المعلومات التي تختلأو  DNSرده على استفسار 

توجيه المستخدمين إلى مواقع الويب من  :بمجموعة واسعة من الطرق DNSوتخدع مثل هذه الهجمات مستخدمي 
 خالل المحتوى االحتيالي أو الشفرة الخبيثة، مما يجعل رسائل البريد اإللكتروني تبدو وآأنها تأتي من مصادر غير

، وبالتالي DNSوأن التقنيات الالزمة لتنفيذ هجمات من شأنها أن تسمح بفساد نظام تخزين  .موثوقة، وما إلى ذلك
 DNSالتوجيه الخاطئ لحرآة اإلنترنت الحالية التي تمثل فرصة للنشاط الخبيث الذي قد يشكل مخاطر على سالمة 

  . آكل

يعمل المهاجمون على استغالل نقاط الضعف  .من هجوم المجرمين تقدم خدمات تسجيل أسماء النطاقات خط آخر  4.2.1.4
والتشغيلية الخاصة بالتسجيل أو باسم النطاق للسيطرة بغير وجه ) نقاط صعف المواقع على شبكة اإلنترنت(التقنية 

 SAC040لمزيد من التفاصيل، انظر (حق على حساب سجل اسم النطاق 
http://www.icann.org/en/committees/security/sac040.pdf .( وبمجرد السيطرة على حساب

لكافة المجاالت للحساب المسروق لإلشارة إلى خادم االسم  DNSالتسجيل المسروق، يقدم المهاجم إنذارا بتهيئة 
لهجوم السيطرة على تحليل االسم من أجل شبكة النطاق للمجال والبريد الذي يسيطر عليه المهاجم، مع منح القائم با
ويستخدم اسم المجال هذا أو هجمات سرقة الحساب لطمس المواقع على  .اإللكتروني وتطبيقات اإلنترنت األخرى

قة شبكة اإلنترنت، أو تعطيل البريد اإللكتروني أو غيرها من الخدمات األخرى التي يقدمها المسجل، أو سر
   .المعلومات الحساسة أو الشخصية

تهدف إلى خدمة مستخدمي اإلنترنت، فإنه ولألسف يستغلها المجرمون لتسهيل طائفة واسعة من  DNSوحيث أن   4.2.1.5
وهذه النتيجة غير المقصودة هي أفضل مثال على الطريقة التي يتم فيها استغالل  .السلوك اإلجرامي وإساءة المعاملة

DNS ويتولى المخادعون تسجيل أسماء النطاقات على وجه التحديد . الخداعاط ضار يشار إليه على أنه لتسهيل نش
فغالبا ما . "بوت نت"أو التي تسمى شبهات لدعم الهجمات التي انطلقت من شبكات أجهزة الكمبيوتر التي تتضمن

التي يتم  DNSموعة من حلول لمجاإلجرامية  DNSيستخدم المهاجم بعض أسماء هذه النطاقات الخبيثة لتشغيل 
وتستخدم أسماء . التي تصدرها ضحايا السرقة DNSبرمجتها على وجه التحديد ونشرها من أجل حل استفسارات 

الخاص  DNSآما أن الردود على استفسار  .النطاقات األخرى الخبيثة الستضافة المواقع على شبكة اإلنترنت
ى المؤسسات المالية أو التجارة اإللكترونية أو الخيرية أو الوآاالت بالضحية لالستعالم عن اسم نطاق شرعي إلحد

الحكومية أو الكيانات المماثلة توجه مباشرة هؤالء المستخدمين غير المقصودين إلى مواقع الخداع أو االنتحال 
ؤسسات المالية أو وتتفاعل الضحية ببراءة مع هذا الموقع الخداعة آما تفعل عادة مع المواقع الشرعية للم. الشخصية

وتصمم هذه المواقع الخبيثة بهدف سرقة الهويات  .التجارة اإللكترونية أو الجمعيات الخيرية أو وآاالت حكومية
والحسابات المصرفية وبطاقات االئتمان والمعلومات، وبيع منتجات وهمية أو غير مشروعة للضحية، لالحتيال على 

  3.جمعية خيرية، وأآثر من ذلك

ومهاجمة الشبكات التي تقدم الخدمة في  لإليجار،" بوت نت"إتاحةدورا بارزا في  DNSوعلى نحو متزايد، تلعب   4.2.1.6
التي ) البوت(من مئات اآلالف أو حتى الماليين من أجهزة الكمبيوتر الخطرة "بوت نت"آما تتألف. اقتصاد مزدهر

أو دعم األنشطة ) DDoSعلى سبيل المثال، (خبيثة يتم التحكم فيها عن بعد لتنفيذ العديد من أنواع الهجمات ال
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  تقنيةالمخاطر ال  4.2.2
سلبا إذا تسبب االستخدام الواسع لممارسات التشغيل موضع الشك في حدوث  DNSيمكن أن يتأثر تشغيل أو سالمة   4.2.2.1

 .ون تسهيل األنشطة الخبيثةانقطاع للخدمة، أو أدى التغيير التقني إلى الضعف غير المتوقع في أن المجرمين يستغل
وقد اآتشف . 2008ويتم حاليا مناقشة أمثلة هذا النوع األخير من المشكلة وطريقة رد الفعل والتي وقعت في عام 

، وأوضح في وقت الحق أن الممارسة التي تدعى DNSالخبير األمني دانيال آامينسكي ثغرة خطيرة في بروتوآول 
من قبل المهاجمين لسرقة المواقع على شبكة اإلنترنت من الشرآات الكبرى يمكن استغاللها  DNSتعديل الرد 

وقد نشرت اللجنة  .باستخدام خدمات استضافة المواقع بالكامل بعيدا عن الوصول اإلداري لتلك المنظمات
مجتمع لتعديل الرد المقدم إلى ال DNSفي وقت الحق تحذيرا للتهديد المحتمل  ICANNاالستشارية ألمن واستقرار 

)http://www.icann.org/en/committees/security/ sac032.pdf .( ومن ثّم قد وضعت النظم
 يمكنهم اختبار نظمها لشدة التأثر واتخاذ تدابير وقائية أو DNSالمخصصة وتحددت بحيث أن مشغلي ومستخدمي 

إجراء العديد من المبادرات التي قد تسهم في الكشف األآثر تنسيقا والرد األآثر  ICANNوبدأ مجتمع  .عالجية
مع الشرآاء إلجراء  ICANNوهذا يشمل عمل  .ذات الصلة بهذه األنواع DNS تنظيما للتهديدات التي تتعلق بـ

ة جماعية تقييم المخاطر وتقديم توصيات بشأن ندوات سنوية الستقدام خبراء معا لدراسة طبيعة التهديد، وبصور
جورجيا للتكنولوجيا أمن بالتزامن مع مرآز  2009وقد أجريت الندوة األولى في فبراير  .آيفية التصدي للخطر

  ).GTISC(المعلومات 

التسبب في  لسلوك النظام أو DNSسلبا في حالة تنبيه التغييرات التقنية لـ  DNSيمكن أن يتأثر نظام تشغيل   4.2.2.2
للحد من إمكانية اعتماد الممارسات  .األحمال المرورية التي تتطلب تغيرات آبيرة في القدرة الحالية أو المخطط لها

بتنفذ  ICANNقام مجلس  2009، في عام TLDعلى مستوى  DNSالعملية التي يمكن أن تعرقل أمن واستقرار 
على النحو  DNSذه الممارسة تشكل مخاطر على استقرار خطوات لحظر استخدام إعادة التوجيه على أساس أن ه

 SAC041(الذي حددته اللجنة االستشارية المعنية باألمن واالستقرار 
http://www.icann.org/en/committees/security/sac041.pdf.(4  سيتعين على 2010وفي عام ،

مواصلة إجراء استعراض شامل لآلثار المحتملة التي قد تنجم عن سلسلة من التغييرات المقترحة  DNSمجتمع 
والحاجة إلى سجالت  IPv6، وتنفيذ )DNS )DNSSECتنفيذ ملحقات أمن  :DNS على المستوى الجذري لـ

IPv6 لتمكين استخدام بطاقات أسماء النطاقات الدولية  إلضافتها إلى ملف المنطقة الجذرية، وتقديم المسار السريع
)IDN ( على المستوى األعلىDNS وإدخال ،TLDs الجديد.   

  اإلخفاقات التنظيمية    4.2.3
وفي  .مخاطر الفئة الكبيرة بشكل فعال DNSيشكل اإلخفاق المحتمل للمنظمات التي تؤدي أدوارا رئيسية في عملية   4.2.3.1

على تقديم الخدمات دون  TLD، مشغلي خوادم الجذر، وسجالت ومسجلي ICANN، فإن قدرة DNSصميم 
وأن آل آيان من هذه الكيانات بمثابة مسؤولية فردية عن  .العام DNSانقطاع أمرا ضروريا ألمن واستقرار 

كون جدواها المالية الخاصة بها، واستمرارية األعمال وإدارة المخاطر، ولكن على مستوى نظام الحكم يجب أن ت
لحاالت الطوارئ عند توقف المنظمة على أداء وظيفتها، حسب االقتضاء، وآيف ستتم استعادة الخدمات أو 

  . الفاعلة ولحماية المسجلين DNSاالستمرار أو تشكيلها لضمان استمرار عمليات 

                                                      
. تقييم مخاطر الخط األساسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات. 2009وزارة األمن الداخلي األمريكية، ومجلس التنسيق الحكومي لتكنولوجيا المعلومات  4
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   قياس المخاطر واألمن واالستقرار والمرونة  .4.2.4
آبير بشأن التدابير الصحيحة ومستويات األداء المقبولة بالنسبة للنظام آكل المتصل ال يوجد في الوقت الحالي اتفاق   4.2.4.1

وقد قام المشغلون الفرديين والباحثين المستقلين بقياس الجوانب المختلفة لـ  .بالمخاطر واألمن واالستقرار والمرونة
DNSلمقاييس الواسعة أو مستويات الخدمة ، إال أنه لم يأتي حتى اآلن بجديد في تحديد وتنفيذ المعايير، ونظام ا
ويجب توجيهها  DNSآما أنه يجب بذل الجهود لتحسين إدارة المخاطر المتعلقة بأمن واستقرار ومرونة  .المقبولة

   .بالقدرة المحسنة على قياس هذه الخصائص وتقييم جدوى البرامج واالستثمارات في الموارد

وقد قدم . بشكل صحيح DNSالحالة بمثابة ضمان لتجهيز وقياس ترآيب أجزاء  يكون المحفز األساسي لتحسين هذه  4.2.4.2
تقريرا عن تحجيم الجذر ) RSST( 2009فريق دراسة خادم الجذر 

)-31aug09-report-study-scaling-root/root-es/dnshttp://www.icann.org/en/committe
en.pdf(  وذلك فيما يتعلق " إنشاء آليات فعالة للكشف عن المخاطر وتخفيفها ألنها أصبحت واضحة"يدعو إلى

وعلى وجه التحديد . آما أن إنشاء المقاييس واألدوات ال يشكل طرحا لبعض التحديات الهامة. بنظام خادم الجذر
وأن  .بنموذج تعاوني قياسي، يطالب بالمشارآة الفاعلة المتعددة للمشارآين والمنظمات DNSتوزيع  طالبت طبيعة

موضوع نظم التحذير المبكر باإلنترنت يجري دراستها دراسة مختلفة، بما في ذلك الشبكة األوروبية ووآالة أمن 
 2010باإلنترنت في مارس عام  ، التي تجري أول ورشة عمل حول نظام التحذير المبكر)ENISA(المعلومات 

http://www.enisa.europa.eu/events/ee/ EWNI2010 .( وقد عقدتICANN باالشتراك مع ،
الترآيز بصفة  ، مع2010في فبراير من عام  DNSجامعة آيوتو، الندوة العالمية الثانية ألمن واستقرار ومرونة 

إلى التشجيع والمشارآة في األنشطة التي من شأنها تحسين حالة تفهم آيفية  ICANNوتهدف  .خاصة على القياس
وصحة وأمن واستقرار ومرونة النظام آحافز أساسي لوضع تقييم المخاطر الفعالة، والتخطيط  DNSقياس مخاطر 

  . والممارسات وقدرات الرد/للطوارئ

  تراتيجيةسالمبادرات اال .5
 ICANNتتناول المبادرتين المعروضتين هنا تلبية االحتياجات الهامة لوضع اإلمكانات الالزمة لهيئة اإلنترنت   5.1

آما تم الطرح في البداية، فإن هذه الوثيقة تهدف  .لتلبية األمن واالستقرار والمرونة التي تم تحديدها في وقت سابق
في إنشاء  ICANNحة المتعددين لهذه المبادرات المقترحة، ومسؤوليات إلى توفير أساس لمناقشة أصحاب المصل

وقد تم تحديد  .قدرات مقترحة، وآيف يمكن للمجتمع المضي قدما في تنظيم الجهود الرامية إلى دعم هذه المبادرات
وال تفترض  .تحليله الموظفين واآلثار المترتبة على الموارد، إال أن تمويل البدائل الالزمة لهذه المبادرات لم يجري

  . أو توفير موظفين لهذه المبادرات ICANNهذه الوثيقة تمويل 

يرد تقديمها بمزيد من التفصيل في  DNS-CERTفيما يتعلق بالحاجة إلى إنشاء  2جدير بالذآر أن المبادرة   5.2
DNS-CERT والذي يرافق هذه الوثيقة .  

   ام والتخطيط للطوارئ والممارسةعلى نطاق النظ DNSتحليل مخاطر  -1المبادرة   5.1
، بما في ذلك تحليل التهديدات DNSمن أجل فهم المخاطر الرئيسية المتعلقة بـ  DNSمع مجتمع  ICANNتتعاون    5.1.1

وبمجرد تحليل هذه المخاطر، فإنه يجب تحديد  .والمخاطر الناشئة على النحو المطلوب في التأآيد على االلتزامات
وضمان إتاحة جهود التخطيط  DNSر أآبر مصدر للقلق من أمن واستقرار ومرونة الستمرا DNSمجتمع 

بأن لها دورا هاما في تمكين نظام التخطيط للطوارئ  ICANNوترى  .للتخفيف من المخاطر التي تم تحديدها
ستباقي قدرات وسوف يكمل مثل هذا البرنامج اإل .والتدريبات آجزء من مسؤولياتها في إطار التأآيد على االلتزامات

باإلضافة إلى االستفادة من هذه المنظمة آمرآز طبيعي لدعم  DNS-CERTاالستجابة التي يمكن أن يقدمها 
  . التخطيط للطوارئ وممارسة الرياضة

الجانب األول من هذه المبادرة من شأنه أن يشكل النهج المجتمعي لتحليل المخاطر التي تتضمن قبول إطار مخاطر    5.1.2
DNS وسوف يشمل هذا الجهد إقامة نهج إلجراء تقييمات لمخاطر  .تكرير المنهج لقياس المخاطروDNS  العادية

فيما يتعلق بأمن واستقرار ومرونة  2010ومن شأنه أن يبني على العمل لعام  .ومقترحات التخفيف من الحدة
DNS  وآذلك الجهود التي يبذلهاDNS-OARC وENISA وغيرها .  

http://www.icann.org/en/committees/dns-root/root-scaling-study-report-31aug09-en.pdf
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ب آخر من جوانب هذه المبادرة يهدف إلى تعزيز التعاون على صعيد المجتمع المحلي للتخطيط في حاالت يوجد جان  5.1.3
وينبغي أن يبدأ أساس التخطيط  .الطوارئ واستخدام ذلك آأساس لتوجيه الجهود الرامية إلى إنشاء قدرات االستجابة

 DNSنظومة التي تحدد أهمية المخاطر لـ على نطاق الم DNSللطوارئ من التوافق في اآلراء حول إطار مخاطر 
ومن ثّم البناء على الجهود القائمة مثل التي تجرى من خالل الشراآات بين القطاعين العام  .والسيناريوهات الرئيسية

والخاص والمعنية بحماية البنية التحتية الحساسة للواليات المتحدة مثل مجلس تنسيق قطاع تكنولوجيا المعلومات 
 DNS-OARCمثل  DNSفضال عن تلك التي تجرى آجزء من المجتمع التنفيذي ، ENISAو
آما تتوخى هذه المبادرة المقترحة التنسيق الوثيق مع نشوء نظام الخادم األساسي وآلية تبادل . NL Net Labsو

كن وأن تحليل المخاطر واالحتماالت الرئيسية يم .TLDالمعلومات مع المشغلين على نطاق مستوى التسجيل 
استخدامها لتقييم مدى آفاية آليات االستجابة الحالية، وذلك لتحديد العجز الذي يتطلب اتخاذ إجراءات، وعلى وضع 

ومن ثّم يجب دعم الجهود من جانب خبير على نطاق المجتمع  .خطط طوارئ لحاالت الطوارئ المحددة
عمل الستعراض المجتمع والتي من  مسؤولية دعم الفريق ووضع خطة ICANNوتتولى  .مجموعة العمل/المحلي

  . السنوية لألمن واالستقرار والمرونة التشغيلية والتخطيط للميزانية ICANNشأنها أن تشكل مدخال لدورة 

بهدف ضمان تقييم  DNSبمجرد إجراء التخطيط للطوارئ، يلزم وجود برنامج ممارسة على نطاق المنظومة   5.1.4
وجهود التخطيط للطوارئ، فإن وضع  DNS-CERTآما هو الحال مع  5. جزالقدرة على االستجابة وتحديد الع

القائمة للطوارئ  TLDبرنامج الممارسة ينبغي أن يبني على األنشطة القائمة ويتضمن بذل الجهود مثل جهود 
نظام وينبغي أن يتمثل الهدف في بدء برنامج لألنشطة التي تتوج في ممارسة  .آعناصر فرعية لبرنامج أوسع نطاقا

وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتضمن  .الذي يرآز على االستجابة لحاالت الطوارئ الرئيسية DNSنصف سنوي 
يبر متعددة الجنسيات وغيرها من الممارسات الدولية ابرنامج للتكامل مع برامج أخرى مثل سلسلة الممارسة الس

مسؤولية عن دعم  ICANNااللتزامات، تكون وآما هو محدد في التأآيد على  .المتعددة من أصحاب المصلحة
المنهج على نطاق المجتمع لمثل هذا البرنامج، وتسهيل العناصر الفرعية للبرنامج حسب االقتضاء، وتدبير ممارسة 

DNS على نطاق النظام مرتين سنويا .  

  الخطوات المحددة والمقترحة   5.1.1
ويجب أن تتألف من خبراء من عمليات  .DNSر والتخطيط للطوارئ إنشاء مجموعة استشارية لخبير تقييم المخاط  5.1.1.1

DNS  وأن  .السايبرمن األومجتمعاتICANN وينبغي أن  .من شأنها أن تدعم الفريق بمجموعة من الموظفين
التنظيمية وتحديد األخطار  DNSينصب الترآيز األولي للفريق على إقامة إطار مقبول لدى المجتمع لمخاطر 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن المجموعة ستبني على العمل من . 2010من عام  الثالثرئيسية بحلول الربع الحالية ال
DNS SSR 2010  حول المقاييس إلنشاء أطر مقبولة لدى المجتمع لقياس الصحة واألمن واالستقرار والمرونة

للتخطيط للطوارئ بحلول وستكون المجموعة مسؤولة أيضا عن إنشاء خط أساسي . 2011بحلول أوائل  DNS لـ
والتخفيف منها مع التقرير األول ليتم  DNSوستجري المجموعة تقريرا سنويا بمخاطر . 2011من عام  2الربع 

  . 2011من عام  3تسليمها في الربع 

ادم التي من شأنها أن تكون جهدا تعاونيا باالشتراك مع مجتمع مشغل خ DNSإنشاء آلية لتبادل معلومات الجذر   5.1.1.2
وسوف  .ودراسة قياس الجذر 2009الجذر وغيرهم من المعنيين بمجتمع خادم الجذر على أساس التوصيات لعام 

على أن تشمل القدرات  .لتحديد االحتياجات الفنية ومراقبة األداء ICANNتشكل مجموعة العمل بدعم من فريق 
بين المنظمات المشارآة في نظام الجذر، ونشر  وتبادل المعلومات المحسنة DNSالرئيسية اآتمال نمذجة نظام جذر 

وتقديم إنذار للمشكالت  DNSإمكانية أجهزة االستشعار الالزمة، والدعم التحليلي لتقييم الصحة الحالية لنظام الجذر 
وسوف تبذل الجهود للعمل مع المجتمع على تنفيذ ونشر أجهزة استشعار وقياس تلك المقاييس التي من شأنها  .الناشئة

وسيتطلب هذا الجهد بالتعاون مع مشغلي  .وطريقة العمل TLDأن تسمح بنظرة عامة عن خادم الجذر ونظام 
TLDs ومشغلي خادم الجذر وNTIA وICANN  وغيرهم من المشارآين في تشغيل وإدارة البنية التحتيةDNS 
  . DNS-CERTندرك أن هذا النظام سوف ينشأ بطريقة متآزرة مع تطوير  .األساسية

 
  . DHSتقييم مخاطر قطاع تكنولوجيا المعلومات  يتم تبينه على وجه التحديد في DNSوأن متطلب هذا البرنامج لـ  5
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وعقب االتصاالت الناجحة وممارسة الجدول . التخطيط وممارسات الطوارئ للدعم المستمر لمشغلي خادم الجذر  5.1.1.3
إلى العمل مع المشغلين لتشكيل نهج  ICANN، تخطط 2010األولي األعلى بحلول النصف الثاني من عام 

بنشر إمكانيات االتصاالت،  ICANNقوم ت .برنامجي للتخطيط للطوارئ والممارسات القائمة على السيناريوهات
  . التي من شأنها أن تكمل وتعزز من األنظمة الحالية التي تستخدمها في عملياتها الخاصة بجذر الخادم

إلجراء اختبارات  TLDوسجل  ICANNيعتمد مشغلو  .TLDالنضج المستمر لممارسات والتخطيط للطوارئ   5.1.1.4
على تطور مواصفات البيانات لعملية النطاق األعلى العام الجديد  2011وحتى  2010لبيانات الضمان عام 

)gTLD.( الزمة بين ويتم التخطيط لتدريبات إضافية مع الترآيز على االتصاالت وعناصر االستجابة الICANN 
  .TLDومشغلي سجل 

د الجهود الحالية والذي يتطلب يشتمل مثل هذا البرنامج على حش .والتقييم DNSالبدء في تطوير برنامج ممارسة   5.1.1.5
ومقدم خدمة  DNSالمشارآة من جانب طائفة واسعة من أصحاب المصلحة بما فيها تلك التي تشارك في عمليات 

DNS وهذا البرنامج من شأنه أن ينطوي أيضا على فهم  .يبر األوسعاومجتمعات المستخدمين ومجتمع أمن الس
، 2010وبحلول نهاية عام  .وما يرتبط بها من ممارسة أخرى وبرامج التقييميبر اواالستفادة من التفاعل مع أمن الس

وبحلول منتصف عام  .فإن هذا الجهد من شأنه تقييم طبيعة ومدى آفاية الجهود القائمة وتحديد الفجوات الرئيسية
رعى باإلضافة إلى ذلك، ت .المقترح الستعراض المجتمع DNS، يتم وضع ورقة عمل برنامج ممارسة 2011

ICANN  باعتباره نموذجا أوليا مع المشارآة  2011نظام محدود من الممارسة في النصف الثاني من عام
وسوف تبدأ  .الطوعية عبر مجموعة من أصحاب المصالح التي تهدف إلى إقامة تخطيط طويلة األجل وعمليات تنفيذ

 DNSوغيره من أعضاء مجتمع  ICANNومن ثّم مشارآة فريق . 2010الممارسة لتخطيط هذا النموذج في عام 
  . يبر متعددة األطراف وربما أيضا المشارآة في العمليات الدولية األخرىافي العملية الثالثة للس

  عرض الموارد   5.1.2
  : عرض الحاجة إلى الخمس وظائف لفريق العمل الدائم  5.1.2.1

  ب آبير المنسقين وتقييم المخاطر والتخطيط للطوارئ وبرنامج التدري •
  منسق التخطيط للطوارئ  •
  منسق برنامج التقييم  •
  مخطط العملية •
  خبير النمذجة ونظام تبادل معلومات الجذر/محلل النظم •

تشمل متطلبات الدعم تعريف المتطلبات لتبادل نظام خادم الجذر وتقديم الدعم لتحليل المخاطر وجهود تبادل   5.1.2.2
ليف المرتبطة بها لتشمل التراخيص ودعم البرمجيات ومعدات دعم معلومات خادم الجذر والبنية التحتية والتكا

النمذجة وتبادل معلومات نظام جذر الخادم ونظم االتصاالت ونشر النموذج لنظام االستشعار والسفر وتكاليف 
  . االجتماعات لمجموعات العمل والموظفين والمرافق المادية ودعم تكنولوجيا المعلومات لموظفين إضافيين

مليون دوالر  1.25بما يقرب من  2011إلى يونيو عام  2010يتوقع إجمالي التكاليف لدعم هذا الجهد من يوليو   5.1.2.3
وأن اإلجمالي المتوقع في السنة األولى من  .دوالر أمريكي للحصول على الدعم 850,000أمريكي للموظفين و

  . ر أمريكيمليون دوال 2.1حيث التكلفة السنوية لهذه المبادرة سوف يكون 

آما أن نظام تبادل  .DNS-CERTتحليل المخاطر من شأنه أن يزيد من تهديد المعلومات والتحليل  :االفتراضات  5.1.2.4
   .لدعم تبادل المعلومات DNS CERT المتقدمة لـ 2.0معلومات جذر الخادم من شأنه التأثير على منفذ الويب 

  DNS-CERT - 2المبادرة   5.2
يحتاج إلى قدرات في الرد  DNSإلى التقييم اإلستباقي للخطر والتخطيط للطوارئ والممارسة، فإن مجتمع  باإلضافة   5.2.1

وقد تم التنسيق على نطاق واسع  .فعالة وتشغيلية على نطاق النظام لمعالجة تحديات األمن واالستقرار والمرونة
سية آبيرة، ومع ذلك ال توجد نقطة مرآزية والذي يمكن أن يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وسيا DNSللهجوم على 
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للحفاظ على الوعي باألوضاع العامة للمجتمع  DNSسيق الجهود الحالية مع مجتمع على تن DNS-CERTتعمل   5.2.2
وأن أصحاب المصلحة الرئيسيين لمثل هذا الجهد من  .بحيث يمكن الوصول إلى الخبرة الصحيحة في أي وقت

وأن  .ومستخدمين وبائعين وباحثين في مجال األمن ومستجيبين لما هو طارئ DNSشأنهم أن يكونوا مشغلين 
DNS-CERT  من شأنها التأثير على عدد من الجهود الحالية التي تسعى إلى تحديد التهديدات وتبادل المعلومات

في التعاون والمساعدة في تنسيق هذه  DNS-CERTويمكن أن تساعد أنشطة  .DNSوتسهيل االستجابة عبر 
 .ت المعنية التي لم تشارك في هذه الجهودالجهود وتوفير الخدمات في المناطق غير المشمولة حاليا أو مع الجها

، إال أن الهيكل التنظيمي المحدد ونموذج الموارد سيتم تحديده من ICANNمع دعم  DNS-CERTويمكن إطالق 
من شأنه القيام به من جانب مجلس  DNS-CERTوفي هذا الصدد، فإن اإلشراف على  .خالل الحوار مع المجتمع

القائمة على أساس احتياجات أصحاب  DNS-CERT، فضال عن تقييم أنشطة CERTقائم على المساءلة أمام 
فريق أساسي من  DNS CERTوسوف يشرف على العمليات التي يقوم بها  .المصلحة التي تخدمها المنظمة

عند  DNS-CERT الموظفين اإلداريين والفنيين بمساعدة فريق آبير من الخبراء قادرين على تقديم دعم ملموس لـ
  . ل في نطاق متباعد جغرافياالعم

ورصد األمن وحالة الوعي وتبادل  DNSتحليل التهديدات وفاعلية (خدمات إستباقية  DNS-CERTتوفر   5.2.3
نقطة اتصال، وتنسيق التعامل مع الحادث،  7×  24×  365التي تكون (وآذلك الخدمات التفاعلية ) المعلومات

المعلومات ) 1( :ومن ثّم فإن هذا النهج هام لسببين .ألعضائها) األمنية وضعف الدعم اإلداري والخدمات االستشارية
للتخطيط لمواجهة التهديدات من خالل التدريب  DNSالخاصة بطبيعة التهديد اإلستباقية يمكن أن تساعد مجتمع 

ين في المناطق خدمات التعامل مع الحادث يمكن أن تساعد مع قيود الموارد الكبيرة، مثل المسجل) 2(والممارسة، و
النظامية وقدرات  DNSآما تقدم معلومات التهديد والتحليل اإلنشاء المتصور لتحديد مخاطر  .األقل نموا في العالم

 CERT-DNSيحدث تعريف المتطلبات الوظيفية للقدرات األساسية التي تقدمها . 1التحليل الموضحة في المبادرة 
ي ينطوي على تحليل أصحاب المصلحة والمتعاونين المحتملين من خالل التحليل للمنظمات المجتمعية الذ

  . DNS-CERT لـ

  عرض الموارد  5.2.2
يمكنها  DNS-CERTالداخلية ذات حجم مماثل وعلى قدر من المسؤولية، نعتقد أن  CERTبناءا على تقييم فرق   5.2.2.1

ا يشمل المدير واثنين من آبار المديرين شخصا بم 15أن تعمل منذ البداية بميزانية سنوية للموظفين لما يقرب من 
وأن التكلفة المتوقعة  .والدعم القانوني/وفريق إدارة الحوادث مكون من عشرة أشخاص وإدارة شؤون الموظفين

وتقدر تكاليف الدعم لسفر الموظفين واالتصاالت وأدوات التحليل . مليون دوالر أميرآي 2.6للموظفين تبلغ 
وأن التكلفة اإلجمالية المقدرة  .مليون دوالر أميرآي 1.6كنولوجيا المعلومات تقدر بمبلغ والمرافق المادية ودعم ت

الذي  DNS-CERTيرد مزيد من التفصيل في ملف  .مليون دوالر أميرآي 4.2للسنة األولى لهذه المبادرة تبلغ 
  . يرافق هذه الوثيقة
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  الخالصة  .6
بمسؤوليات آبيرة في ظل نظامها الداخلي  ICANNوتتمتع . DNSاجه تزداد تحديات األمن واالستقرار والمرونة التي تو

على نطاق  DNSوعلى وجه التحديد، يطلب إنشاء  .لمواجهة تلك التحديات DNSوالتأآيد على االلتزامات للعمل مع مجتمع 
قشة بين أصحاب المصلحة وتقدم هذه الوثيقة العامة أساسا للمنا .المنظومة والتخطيط للطوارئ وقدرات االستجابة التعاونية
   .المتعددين لهذه المبادرات المقترحة لتلبية هذه االحتياجات


