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ملخص تنفٌذي
إن اإلنترنت بمثابة نظام بٌبً ٌربط بٌن العدٌد من أصحاب المصالح الذٌن ٌنتظمون فً
إطار من التعاون لتعزٌز سبل التواصل واالبتكار والتجارة ضمن مجتمعات عالمٌة.
وٌتوقف تبادل المجالس العمومٌة العالمٌة على تشغٌل وتنسٌق أنظمة معرفات شبكة
1
اإلنترنت الفرٌدة .و ُتقر  NNANNومشغلو هذه النظم بؤن صون وتعزٌز األمن
واالستقرار ومرونة هذه األنظمة ٌعد بمثابة عنصر أساسً للعالقة التعاونٌة.
وٌعتبر هذا المستند تحدٌثا ً لخطة  NNANNالخاصة بتحسٌن أمان اإلنترنت والمرونة
واالستقرار التً تم اإلعالن عنها فً  16ماٌو ( 2009والمشار إلٌها فٌما بعد بخطة
http://www.icann.org/en/topics/ssr/ssr-draft-plan-SSS 2009
 .)16may09-en.pdfوبالنسبة للعام المالً  ،2011فقد تم تحدٌث خطة SSS
بحٌث تعكس أنشطة األمان الخاصة بـ  NNANNاعتبارً ا من ٌونٌو  2010إلى ٌولٌو
 .2011وسٌتم اإلشارة إلى التحدٌثات بالخطة من خطة  SSSلعام  2009بالخط
المابل .كما ٌجري اإلعالن عن خطة العام المالً  2011لـ  SSSفً الوقت الحالً
للتعلٌق علٌها اعتبارً ا من أغسطس حتى سبتمبر .2010
تعلن الخطة اإلستراتٌجٌة لـ  ICANNمن العام  2010حتى 2013
(http://www.icann.org/en/strategic-plan/strategic-plan-2010-
 )2013-19feb10-en.pdfبؤن "استقرار وأمان نظام اسم النطاق) (DNSله
أهمٌة قصوى بالنسبة لمجتمع  ICANNباإلضافة لمستخدمً اإلنترنت على مستوى
العالم .كما أنهما ٌشكالن العناصر الربٌسٌة لمهمة  .ICANNوأن إساءة استخدام
الهجمات ضد  DNSوالبنٌة التحتٌة األخرى لإلنترنت تزٌد بمعدل ثابت .ولضمان
األمان واالستقرار والمرونة الضرورٌة لـ ٌ ،DNSجب على  ICANNالتعاون مع

الجهات األخرى المعنٌٌن بالنواحً األوسع لتلك القضاٌا".
وتتعامل الخطة اإلستراتٌجٌة استقرار وأمان  SNSباعتبار أنه إحدى النقاط األربعة
الربٌسٌة التً تركز علٌها  .ICANNوهذا األمر ٌتواءم مع األهمٌة العالٌة الموالة إلى
 SSSفً تؤكٌد االلتزامات
(http://www.icann.org/en/documents/affirmation-of-
 )commitments-30sep09-en.htmوالتً تم تنفٌذها فً  30سبتمبر 2009
بٌن  NNANNوإدارة المعلومات واالتصاالت الوطنٌة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
( .)NINAوتقسم الخطة اإلستراتٌجٌة النطاق العرٌض ألمان  ICANNواالستقرار
والمرونة إلى أهداف إستراتٌجٌة وعمل مجتمعً وعمل خاص بفرٌق العمل.
وٌعتبر التشغٌل اآلمن والمستقر لنظم المعرفات الفرٌدة لإلنترنت جزءًا أساسٌا ً من
مهمة  .ICANNفمع زٌادة تكرار الهجمات والسلوكٌات الضارة األخرى وزٌادة
تعقٌدهاٌ ،تعٌن على  ICANNومجتمعها مواصلة التعاون فً تحسٌن مرونة SNS
وتعزٌز قدرتها على التعامل مع هذه األحداث .ونظرً ا لطبٌعة الهجمات والسلوكٌات
الضارة التً تتسم بالتوسعٌ ،جب أن تتعاون  NNANNمع أصحاب المصالح اآلخرٌن
فً هذا المجال لتوضٌح الدور المنوط بـ  NNANNوالعثور على حلول للمشكالت التً
تعتبر مهمة تفوق قدرات أي كٌان فردي.

1
وفقا ً للوابح الداخلٌة لـ  ،NNANNتنسق  NNANNتخصٌص المجموعات الثالث من المعرفات الفرٌدة لإلنترنت وهً :أسماء النطاقات (تشكٌل
نظام ٌشار إلٌه بـ )SNS؛ وبروتوكول اإلنترنت ( )NPوالعناوٌن ونظام التسمٌة ( )ASواألرقام ومنفذ البروتوكول وأرقام المعلمات.
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األهداف اإلستراتٌجٌة المحددة ألمان واستقرار :DNS
 %100 .1من جهوزٌة .SNS
 .2إساءة  SNSأقل.
 .3عملٌات تشغٌل ( )ILSأكثر أما ًنا.
 .4مرونة  SNSأفضل تجاه الهجمات.
فً  12فبراٌر  ،2010أعلنت  NNANNعن مقترح مبادرات إستراتٌجٌة من شؤنها
تحسٌن األمان واالستقرار والمرونة لـ  SNSالمعروف بـ ()SSS
(http://www.icann.org/en/topics/ssr/strategic-ssr-initiatives-
 .)09feb10-en.pdfوٌوضح المقترح المزاٌا الربٌسٌة والموقف العقالنً والتكالٌف
المقترحة لمبادرتٌن إستراتٌجٌتٌن تتعلقان باألمان واالستقرار لـ .SNS
ً
واستنادا إلى المقترحات الواردة فً فترتً التعلٌق العامة خالل اجتماع  NNANNفً
نٌروبً وأبرٌل  DNS-CERT 2010للمتطلبات التشغٌلٌة وورش العمل التعاونٌة
واجتماع  NNANNفً بروكسل ،فإن  NNANNال تخطط لتشغٌل DNS-CERTبل
إن  NNANNتواصل المشاركة والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحدٌد المتطلبات
التشغٌلٌة لالستجابة الجماعٌة لـ  SNSوإمكانٌتها مع اتساع النظام والمخاطر المحٌطة
به  SNSوالتقٌٌم وتحلٌل التهدٌدات.

دور ICANN
تعمل  NNANNبما ٌتفق مع اللوابح الداخلٌة لتنفٌذ عملٌات تضم عد ًدا من أصحاب
المصالح وتقوم على الموافقة الجماعٌة باإلضافة إلى السٌاسات والبرامج والتً تشمل
العملٌات والسٌاسات والبرامج ذات الصلة باألمن واالستقرار والمرونة.


ٌجب أن ٌركز دور  NNANNعلى مهامها الربٌسٌة المرتبطة بنظم المعرفات
الفرٌدة.



وال تلعب  NNANNدور الشرطً على اإلنترنت أو فً مكافحة السلوك
اإلجرامً من الناحٌة العملٌة.
كما ال تلعب  NNANNدوراً فً استخدام اإلنترنت المرتبط بجاسوسٌة وحرب
اإلنترنت.



وال تلعب  NNANNأي دور فً تحدٌد ما ٌعتبر محتوى غٌر قانونً على
اإلنترنت.



بل إن دور ٌ NNANNتضمن المشاركة فً األنشطة مع مجتمع اإلنترنت األوسع
نطاقا ً المعنٌة بمكافحة إساءة استخدام نظم المعرفات الفرٌدة .وتتضمن هذه
األنشطة التعاون مع الحكومات فً مكافحة األنشطة الضارة التً تحدث من خالل
إساءة استخدام النظم سعًٌا للمساعدة فً حماٌتها.



برامج األمان واالستقرار والمرونة الخاصة بـ ICANN


تعد  NNANNمسبولة عن عملٌات هٌبة أرقام اإلنترنت المُخصصة (.)NANA
وٌعتبر ضمان استمرار التشغٌل اآلمن والمستقر والمرن لوظٌفة منطقة جذر
 SNSعلى قمة أولوٌاتها.



كما تعد  NNANNعنصر تفعٌل لنظام اسم النطاق ( )SNSوهً تتناول جهود
المجتمع المعنٌة بتعزٌز أسس أمن واستقرار ومرونة النظام .وتتضمن هذه
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الجهود دعم تطوٌر وتوزٌع البروتوكوالت ودعم تقنٌات مصادقة أسماء وأرقام
اإلنترنت.


كما تعد  NNANNعنصر تفعٌل وتسهٌل ألنشطة تعزٌز األمن واالستقرار
والمرونة التً تبذلها سجالت  SNSوالمسجلٌن وباقً أعضاء المجتمع.



وتتحمل  ICANNالمسبولٌة عن عملٌة األمن واالستقرار والمرونة فٌما ٌخص
أصولها والخدمات التً تقدمها.
كما تعتبر  NNANNأحد المشاركٌن فً المنتدٌات واألنشطة األوسع نطاقا ً
المرتبطة بؤمن واستقرار ومرونة نظم المعرف الفرٌدة لإلنترنت.



الخطط المعنٌة بتحسٌن األمن واالستقرار والمرونة
خالل العام المالً  ،2011تخطط  NNANNلتنفٌذ البرامج والمبادرات الموضحة هنا.
وٌستعرض الملحق "أ" تفاصٌل خاصة حول أهداف األنشطة ومساعً الشركاء
وااللتزامات بالموارد.


عملٌات  – IANAفً ٌ 16ولٌو  2010نفذت  NNANNوngirSreV
و NINAعملٌة  SNSSNNلمنطقة الجذر المرخصة .وكان ذلك بمثابة إنجاز
كبٌر لتحسٌن األمان واالستقرار باإلنترنت .وسوف تستمر جهود  NNANNفً
العمل مع مجتمع اإلنترنت على إزالة العقبات لتبنً  .SNSSNNوتتضمن
المبادرات تحسٌن إدارة منطقة الجذر من خالل األتمتة ،وتحسٌن مصادقة
االتصاالت مع مدٌري .ILS



عملٌات تشغٌل خادم جذر  – DNSسوف تستمر جهود  ICANNفً تبنً
تخطٌط لحالة الطوارئ وتدرٌب مع مشغلً الجذر وتحسٌن مرونة وبنٌة
الجذر .L



سجالت  – gTLDضمان تقٌٌم مقدم الطلب لنطاق المستوى األعلى الجدٌد
( )eILSوأسماء النطاق الدولٌة ( )NSNواالستمرار فً تقدٌمه لعملٌات تشغٌل
آمنة .سوف تستمر  ICANNفً التنفٌذ الحثٌث إلجراءات تقٌٌد االستخدام الضار
لإلساءة المحتملة التً تنتج عن تؤسٌس  gTLDsالجدٌدة .سوف تعمل NNANN
على تطوٌر خطة استمرارٌة تسجٌل  eILSواختبار نظام مستودع البٌانات.



سجالت  – ccTLDنظرً ا ألن ٌ ccTLD IDNتم طرحها من خالل عملٌة
التتبع السرٌع ،فسوف تستمر جهود  ICANNفً التصدي لمختلف األمور
اإلدارٌة واألمور األخرى الخاصة بالحد من مشكالت األمان.
سوف تستمر جهود  NNANNفً جهدها الجماعً مع سجالت نطاق رموز
البلدان ( )LLILSمن خالل برنامج الهجمة المشتركة وخطط االستجابة فً حالة
الطوارئ ( )ANSPودورة عملٌات تشغٌل السجل ( )SONبما ٌتوافق مع
منظمة دعم أسماء رموز البلدان ( )LLNSOواسم النطاق اإلقلٌمً من المستوى
األعلى ( )ILSوجمعٌاته و.NSON



التوافق التعاقدي – ستواصل  NNANNجهودها الرامٌة إلى تحسٌن نطاق
أنشطة التنفٌذ التعاقدي المشتملة على  eILSgبحٌث تتضمن كذلك بدء عملٌات
تدقٌق لألطراف المتعاقدة كجزء من تنفٌذ تعدٌالت مارس  2009التفاقٌة اعتماد
المسجل ( )SAAوالوقوف على المشاركة المحتملة لألطراف المتعاقدة فً
النشاط الضار التخاذ إجراء لاللتزام .وسوف تستمر جهود  NNANNفً تسهٌل
اعتبارات السٌاسة على أنشطة توافقٌة محسنة كجزء من التعدٌالت على SAA
فً العام المالً .2011
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االستجابة إلساءة االستخدام الضار لـ  – DNSسوف تزٌد  NNANNمن
جهودها الداعمة مع تسهٌل مشاركة المعلومات لتمكٌن االستجابة على نحو فعال
فٌما ٌخص السلوك الضار الذي ٌتٌحه استخدام .SNS



عملٌات االستمرار واألمان المشترك لـ  – ICANNسوف تعمل  ICANNعلى
ضمان البرامج اآلمنة واتصالها مع المخاطر المشتركة من اإلدارة وإدارة
األزمات وبرامج استمرار األعمال التجارٌة .وسوف ٌقع ضمن بإرة االهتمام
إنشاء أساس قوي من الخطط الموثقة واإلجراءات الداعمة .وتتضمن تلك
البرامج:



o

خطة األمان المعلوماتٌة المشتركة – طورت  NNANNخطة األمان
المعلوماتٌة المشتركة من معاٌٌر  .ISO 27002وتم تنفٌذ تلك الخطة فً
العام المالً .2011

o

خطة أمان االجتماعات – بناء على الجهود الرامٌة إلى دعم تخطٌط األمان
المحسن الجتماعات  ICANNالعالمٌة فسٌتم استخدامها فً تحدٌد الموقع
واإلعداد الجتماعات  ICANNفً العام المالً  2011وما بعده.

o

خطة األمان الشخصً والبدنً – كجزء من الجهود الرامٌة إلى تحسٌن
األمان الشخصً والبدنً تم وضع خطتٌن ٌتم تنفٌذها فً العام المالً
.2011

o

استمرار األعمال التجارٌة وخطة اإلدارة فً حالة الحوادث – عقدت
 NNANNتدرٌب استمرارٌة  NANAفً العام  2010كما ستستمر تلك
الجهود فً العام المالً  2011مع التدرٌب على اتصاالت  NNANNفً
حالة األزمات وتنفٌذ استمرار األعمال التجارٌة لـ  NNANNوخطة
اإلدارة فً حالة الحوادث.

o

برنامج إدارة مخاطر الشركات – نفذت  NNANNإرشادات خطة إدارة
مخاطر الشركات ( )NSMوقامت بتؤسٌس برنامج  NSMفً العام المالً
 .2010وسوف تستمر  NNANNفً تحسٌن هذا البرنامج فً العام المالً
 2011مع تقٌٌم المخاطر ودعم لجنة مخاطر مجلس .ICANN

ضمان التعاون واالشتراك العالمً – سوف تستمر  NNANNفً تحسٌن التعاون
والشراكة مع فرٌق مهمة هندسة اإلنترنت ( )NNIIومجتمع اإلنترنت ()NSON
وسجالت اإلنترنت اإلقلٌمٌة( )SNSgومشغلً الشبكة بالمجموعات ()NOGs
وعملٌات تشغٌل –SNSوالتحلٌل واالستجابة ( )DNS-OARCومنتدى فرق
االستجابة فً حالة الحوادث ( .)INSSIكما تشارك  NNANNفً الحوارات
العالمٌة الرامٌة إلى تعزٌز فهم تحدٌات األمن واالستقرار والمرونة التً تواجه
النظام البٌبً لإلنترنت وكٌفٌة مواجهة هذه التحدٌات باالستعانة بالمناهج التً
تضم العدٌد من أصحاب المصالح.
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 .1الغرض ونظرة عامة
وٌحدد تحدٌث خطة  SSSإلى نطاق كبٌر من أصحاب المصلحة كٌفٌة إسهام
 NNANNفً الجهود العال مٌة لتحدٌد أمان اإلنترنت واالستقرار والمرونة والنظر بعٌن
التحدي إلى لهذه األمور مقابل اإلنترنت والتركٌز على المهمة المتعلقة بمعرفات
اإلنترنت الفرٌدة .وتوضح الخطة أدوار وحدود  NNANNفٌما ٌخص مشاركتها فً
هذا المجال ،مع إلقاء الضوء على برامج  NNANNالحالٌة المعنٌة بهذا الصدد وتوضح
تفصٌالً األنشطة المقررة والموارد المخصصة على مدار العام التشغٌلً التالً .وقد
قُسمت الخطة إلى سبعة أقسام وملحق:


القسم  :1الغرض ونظرة عامة



القسم  :2التحدي والفرص



القسم  :3الدور المنوطة به NNANN



القسم  :4مساهمو  NNANNفً جهود تحقٌق األمان واالستقرار والمرونة



القسم  :5برامج  NNANNالمتواصلة المعنٌة باألمان واالستقرار والمرونة



القسم  :6خطط  ICANNللعام المالً  2011المعنٌة بتحسٌن األمن واالستقرار
والمرونة



القسم  :7خاتمة



الملحق أ :كل ما ٌخص برنامج  ICANNللعام المالً  2011لتحقٌق األمن
واالستقرار والمرونة من أهداف وشركاء وعناصر ربٌسٌة/نتابج وموارد

كما هو محدد فً الملخص التنفٌذي فإن هذا التحدٌث ٌستند إلى خطة SSS 2009
ورإٌة األهداف المحددة بالخطة اإلستراتٌجٌة لـ  NNANNفً األعوام
 .2013-2010وهذا اإلصدار من الخطة مقصود به تقدٌم تحدٌثات إضافٌة حول
تؤسٌس  NNANNواستمرارها فٌما ٌتعلق بدورها وتحسٌن إطار العمل لتنظٌم جهود
االستقرار واألمان والمرونة .وقد تم تحدٌث الخطة كجزء من المراجعة السنوٌة بما
ٌتوافق مع دوابر التخطٌط اإلستراتٌجً والتشغٌلً لـ .NNANN
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 .2التحدي والفرص
تتعرض بٌبة اإلنترنت الحٌوٌة إلى التهدٌد من قبل المستوٌات المتزاٌدة من النشاط
الضار لمجموعة متنوعة من الجهات حتى أصبح ٌضم مشاركة مكثفة من المنظمات
اإلجرامٌة فً مجال االحتٌال واالبتزاز وغٌر ذلك من األنشطة غٌر القانونٌة التً تتم
على اإلنترنت ،عالوة على زٌادة حجم هجمات رفض الخدمة وغٌرها من األنشطة
المشوشة التً تتم عبر اإلنترنت .ولقد أصبح النشاط الممارس عبر اإلنترنت ٌعكس
على نحو متزاٌد النطاق الكامل لدوافع وسلوكٌات اإلنسان .فبصفة جزبٌةٌ ،عكس هذا
النشاط الطبٌعة المنفتحة لإلنترنت التً جعلت منه ابتكاراً ناجحا ً وفعاالً وأتاحت
الفرصة للتواصل واالبتكار والمتاجرة ضمن مجتمعات عالمٌة .إال أن هذا االنفتاح له
مساوبه كذلك .فعلى سبٌل المثال ،لقد تزاٌد استغالل الفرص "لتزٌٌف" أو "إفساد" نظام
اسم النطاق ( )SNSللتوجٌه الخطؤ التصاالت الكمبٌوتر الخاصة بالمستخدمٌن غٌر
المهرة .وبالمثلٌ ،تواصل تزاٌد حاالت اختراق توجٌه االتصاالت وعملٌات اختراق
تسجٌل العناوٌن وتسجٌل أرقام النظام المستقل (ٌ .)ASNمكن لهجمات  SoSإزعاج
كافة أنواع المستخدمٌن  .ولقد تم خالل السنوات األخٌرة اإلفصاح عن القلق المتزاٌد
لكافة أصحاب المصالح ذات الصلة باإلنترنت المستخدمون والمإسسات الدول ذات
السٌادة والمنظمات المشاركة فً مناقشات بشؤن اإلنترنت ومجتمع المعلومات األوسع
نطاقا ً .وٌجب أن تتناول الجهود الرامٌة إلى مواجهة هذه التحدٌات كذلك العمل على
معالجة المخاطر المحٌطة باألمن واالستقرار والتً قد تنشؤ عن وضع عناصر تحكم
جدٌدة قد ٌساء استخدامها من قبل المجرمٌن أو وضع تصمٌمات جدٌدة للشبكات تزٌد
من صعوبة تحقٌق االستقرار المنشود.
سوف تتناول  NNANNالمخاطر التً تواجه أمن واستقرار ومرونة اإلنترنت ضمن
نطاق مسبولٌاتها .تنص المادة  1من الالبحة الداخلٌة لـ  NNANNعلى أن مهمة
 NNANNتتمثل فً "تنسٌق نظام المعرفات الفرٌدة لإلنترنت على نحو إجمالً،
وضمان التشغٌل اآلمن والمستقر لنظم المعرفات الفرٌدة لإلنترنت" .وتركز برامج
وأنشطة  NNANNضمن هذا السٌاق على تحقٌق ثالث خصابص أساسٌة فً إطار نظم
المعرف الفرٌد لإلنترنت :األمن واالستقرار والمرونةٌ .تمثل األمن فً القدرة على
حماٌة نظم المعرفات الفرٌدة لإلنترنت ومنع سوء استخدامها .وٌتمثل االستقرار فً
القدرة على ضمان عمل النظام على النحو المتوقع له ،وفً ثقة مستخدمً نظم المعرف
الفرٌد لإلنترنت فً عمل النظام على النحو المتوقع .أما المرونة فهً قدرة نظم
المعرف الفرٌد لإلنترنت على االستجابة بفاعلٌة للهجمات الضارة وغٌرها من األنشطة
المشوشة .تعمل  NNANNبالتعاون مع أطراف مسبولة من مختلف مجاالت نظم
المعرف الفرٌد لإلنترنت لضمان المسابلة عن التنفٌذ المالبم لسٌاساتها وترتٌباتها
التعاقدٌة .وبصفتها منظمة تضم العدٌد من أصحاب المصالح ،تحرص  NNANNعلى
أن تحقق من خالل جهودها االستخدام األمثل لمواد المجتمع المتوافرة فً هذا المجال،
وأن تعمل بالتعاون مع أصحاب المصالح الربٌسٌٌن بها مع تحدٌد أهداف ومقاٌٌس
األداء بوضوح فً تخطٌطها اإلستراتٌجً والتشغٌلً والمالً .توفر هذه الخطة للمجتمع
خارطة طرٌق توضح الكٌفٌة التً تفً بها  NNANNبما علٌها من مسبولٌات.
ٌستعرض الملحق أ للخطة بعض التفاصٌل الخاصة بؤنشطة العام المالً 2011
المقررة وأهم المعاٌٌر والموارد ذات الصلة .ومن أهم محاور اهتمام أهداف العام
المالً  2011لموظفً أمن اإلنترنت بـ  ICANNسٌكون وضع مقاٌٌس للبرامج

األوسع نطاق ًا الرامٌة إلى تحسٌن المستوى اإلجمالً ألمن واستقرار ومرونة نظم
المعرفات الفرٌدة لإلنترنت.
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 .3الدور المنوطة به ICANN
تعمل  NNANNوفقا ً للوابحها الداخلٌة لتنفٌذ عملٌات تضم عدد من أصحاب المصالح
وتقوم على الموافقة الجماعٌة لوضع سٌاساتها وبرامجها ،متضمنة تلك المرتبطة باألمن
واالستقرار والمرونة.وتتمثل المهمة الربٌسٌة لمنظمة  ICANNفً تمكٌن استخدام
منهج ٌضم العدٌد من أصحاب المصالح لتشغٌل بفاعلٌة وظابف هٌبة األرقام المعٌنة
لإلنترنت )(IANA؛ وإنشاء سٌاسات عالمٌة تضمن تحقٌق التنسٌق بٌن DNS
وبروتوكول اإلنترنت ) (IPوتعٌٌنات  IPوتعزز من المنافسة واالختٌار من ضمن بٌبة
نطاق المستوى األعلى العام ) (gTLDمن خالل نظام قابم على العقود مع تسجٌالت
 gTLDوالمسجلٌن المعتمدٌن من قبل .ICANN
وكجزء من مهمتها ،لعبت  NNANNدوراً خالل األعوام العشرة األخٌرة فً اإلسهام
فً تحقٌق أمن واستقرار نظم المعرفات الفرٌدة لإلنترنت .فلقد أدركت كل من
 NNANNومشغلو نظم المعرفات الفرٌدة لإلنترنت ذوي الصلة أن صٌانة وتحسٌن أمن
واستقرار الخدمات إنما ٌعد عنصراً جوهرٌا ً فً عالقتهم .وٌبرز هذا المبدأ فً نظام
العقود واالتفاقٌات التً تعقد بٌن  NNANNوالمشغلٌن وفقا ً للطبٌعة المتفردة للعالقات
بٌنهم واألدوار الخاصة بكل طرف والمسبولٌات المتبادلة .إن هذا الجهد المتعاون
وتنفٌذه ٌوفران عنصر الثقة الضروري فً أن المعرفات الفرٌدة والمنظمات التً
توفرها عبر مختلف أرجاء العالم سوف تضمن األمن واالستقرار والمرونة من خالل
نظام منسق متعاون.
وتعتزم  ICANNمواصلة المساهمة فً مجموعة واسعة النطاق من األنشطة لتمكٌن
تحقٌق األمن واالستقرار والمرونة ألسماء اإلنترنت ونظم المعالجة فً مواجهة
المخاطر والتهدٌدات المستجدة .وفً الوقت ذاته ،سوف تضمن تركٌز جهودها على
مهمتها الربٌسٌة المرتبطة بنظم المعرفات الفرٌدة لإلنترنت .ولن تتعامل مع موظف
السٌاسة بالتعاون على تقلٌل السلوكٌات اإلجرامٌة واإلجراءات الضارة وعواملها.
فمنظمة  NNANNال تشارك فً أنشطة أو حوارات ذات صلة باستخدام اإلنترنت
لغرض أعمال جاسوسٌة وحرب اإلنترنت .كما أنها لن تقحم نفسها فً مناقشات حول
ما ٌمثل محتوى غٌر قانونً ٌنشر على أو ٌنتقل عبر مواقع اإلنترنت .فسوف تواصل
 NNANNمشاركة مجتمع اإلنترنت األوسع نطاقا ً فً المنتدٌات الربٌسٌة المتعلقة
بمكافحة بعض األنشطة الضارة المحددة (مثل االحتٌال والبرٌد المزعج) التً تستخدم
نظام المعرف الفرٌد لإلنترنت.
تقوم  NNANNبهٌكلة أنشطتها المعنٌة باألمن واالستقرار والمرونة من خالل مراعاة
دورها باعتبارها :مسبوالً مباشرً ا ،وأحد عناصر التمكٌن/التسهٌل ،وكمشارك.


وتتحمل  NNANNالمسبولٌة المباشرة عن عملٌات  NANAكما تساهم فً جمع
وتوزٌع منطقة الجذر مع وزارة التجارة األمرٌكٌة و .ngirSreVوهو ما ٌضمن
استمرار التشغٌل اآلمن والمستقر والمرن لوظٌفة منطقة جذر  SNSعلى قمة
أولوٌاتها .عالوة على ذلك ،تعد  NNANNعنصر تفعٌل ربٌسً لـ  SNSوهً
تتناول جهود المجتمع المعنٌة بمصادقة أسماء وأرقام اإلنترنت .وترى NNANN
أن أحد الخطوات الربٌسٌة فً معالجة أمن  SNSهو تنفٌذ امتدادات األمان لنظام
أسماء النطاقات ( ngirSreV ،NNANN( )SNSSNNو NINAبحٌث
ٌتضمن توقٌع منطقة الجذر فً ٌ 16ولٌو  .)2010وتركز الجهود الربٌسٌة
األخرى على تحسٌن فهم المخاطر على جمٌع نواحً النظام ،وتمكٌن التنفٌذ على
مستوى الجذر للبنٌة التحتٌة الربٌسٌة العامة للموارد ( )RPKIفضالً عن التعاون
مع الشركاء لتحسٌن ممارسات األمن والمرونة فً مجتمع .ILS
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تعد  NNANNجهة تفعٌل وتسهٌل ألنشطة تعزٌز األمن واالستقرار والمرونة
المبذولة من قبل سجالت  SNSوالمسجلٌن وباقً أعضاء المجتمع .تعتمد طبٌعة
أدوار ومسبولٌات  NNANNعلى السمات الخاصة لعالقتها بهإالء المشغلٌن
الربٌسٌٌن .وباإلضافة إلى أنشطة التعاون ،قامت  NNANNبإبرام عقود مع كافة
تسجٌالت  eILSوالمسجلٌن المعتمدٌن من قبل  .NNANNولقد أخذت هذه
االتفاقٌات فً أن تمثل على نحو متزاٌد آلٌات لتحسٌن األمن واالستقرار والمرونة
عبر  .SNSوتعد الجهود التً تبذلها  ICANNفً سبٌل ضمان االلتزام وتنفٌذ
أحكام هذه االتفاقٌات من أهم العناصر التً تركز علٌها فً تقدمها لألمام .وفٌما
ٌتعلق بتسجٌالت نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد ( ،)LLILSفلقد أكدت
 NNANNومشغلو  LLILSعلى التزامهما نحو تحسٌن مستوى استقرار وأمن
وإمكانٌة تشغٌل  SNSلصالح مجتمع اإلنترنت المحلً والعالمً على أساس
العالقة المناظرة .وتكون مشاركة المعلومات والدعم المتبادل وتعزٌز القدرات
هً محاور اهتمام األنشطة الرامٌة إلى التقدم .ستركز  NNANNكذلك على
إمكانٌات االستجابة المشتركة بالمجتمع لتوفٌر األمان المحسن لـ .SNS



تشارك  NNANNفً بعض األنشطة مع منظمة مصادر األرقام ()NSO
وتسجٌالت اإلنترنت اإلقلٌمٌة ( )SNSفً ظل توجٌه إدراك واسع النطاق بؤنه
ٌتعٌن على  SNSgو NNANNالعمل على صٌانة وتحسٌن أمن واستقرار
ومرونة اإلنترنت لصالح مستخدمٌه على المستوى المحلً والعالمً.



تعد  NNANNمسبولة على نحو مباشر عن عملٌة األمن واالستقرار والمرونة
فٌما ٌخص أصولها وخدماتها إبان إجراءها لعملٌات  NANAوغٌرها من وظابف
التنسٌق وبصفتها مشغل لخادم جذر  Lالخاص بـ .SNS



تعتبر المنظمات الداعمة واللجان االستشارٌة والموظفٌن بـ  NNANNالمشاركٌن
الربٌسٌٌن فً المنتدٌات واألنشطة األوسع نطاقا ً والتً تتراوح أغراضها من
تحسٌن المرونة فً مواجهة الهجمات المشوشة إلى الجهود التعاونٌة التً تنصب
على مكافحة نشاط اإلنترنت الضار مثل نشر البرامج الضارة واالحتٌال التً
ٌستغل نظم المعرفات الفرٌدة لإلنترنت .تتضمن األمثلة جلسات مفصلة
باجتماعات  NNANNاألخٌرة على إساءة  SNSو.SNSSNN



تحمل  NNANNعلى عاتقها مهمة اكتساب ثقة العامة فٌما ٌخص دورها فً
تنسٌق نظم المعرف الفرٌد لإلنترنت كما سوف تلعب دور قٌادي فٌما ٌخص
تحدٌات تحقٌق نظام بٌبً لإلنترنت ٌتسم باألمن واالستقرار والمرونة والذي ٌجب
أن ٌظل كذلك بٌبة حٌوٌة لدعم الحوار والتجارة واالبتكار على مستوى العالم.
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 .4مساهمو  ICANNفً جهود تحقٌق األمان
واالستقرار والمرونة
تتضمن مساهمات  NNANNالمتعلقة بتحقٌق األمن واالستقرار والمرونة عدة أنشطة
تشمل العاملٌن فً المنظمة ودعم المنظمات واللجان االستشارٌة .تتضمن قابمة
المشاركٌن الربٌسٌٌن:


فرٌق عملٌات تشغٌل  – IANAهو المسبول عن تنفٌذ وظابف  NANAبحٌث
تتضمن تنسٌق منطقة جذر  SNSوتشغٌل تسجٌل  .arpaوتخصٌص مساحة
عنوان  NPوتسجٌل معاٌٌر البروتوكول .نوضح أدناه بعض األنشطة المحددة
الخاصة باألمن واالستقرار والمرونة.



فرٌق عملٌات تشغٌل  – DNSهو المسبول عن عملٌات التشغٌل للجذر  Lأحد
خوادم االسم الثالثة عشر وبنٌة  SNSSNNالتحتٌة لـ -NNANNوإدارة
النطاقات و ILSgوتوقٌع  SNSSNNبالجذر  (KSK) ROOTو منشآت
 KSKوالخطب وتسكٌن  LLILSوخوادم  SNSالمخولة لـ  NNANNوملف
تعرٌف ٌ .NNANNحضر أعضاء فرٌق عملٌات تشغٌل  SNSبانتظام
االجتماعات مثل  NANONو SNPNو MNNONوLANNON
و NONONو SANONو AINONوآخرٌن للحدٌث عن المظاهر المختلفة
المتعلقة بالمشروعات ألنشطة  SNSلعملٌات التشغٌل.



فرٌق الخدمات  /التوافق التعاقدي – هو المسبول عن ضمان التنسٌق وااللتزام
باالتفاقٌات المبرمة من قبل تسجٌالت  eILSوالمسجلٌن المعتمدٌن من قبل
 .NNANNنوضح أدناه بعض األنشطة المحددة الخاصة باألمن واالستقرار
والمرونة.



فرٌق السٌاسة – هو المسبول عن المساعدة فً دعم المنظمات واللجان
االستشارٌة فً تنفٌذ األنشطة الخاصة بهم المتعلقة بصٌاغة السٌاسة ،متضمنة تلك
األنشطة المعنٌة بدعم مجموعات العمل المكونة من قبل المنظمة .نوضح أدناه
بعض األنشطة المحددة الخاصة باألمن واالستقرار والمرونة.



فرٌق الشراكة العالمٌة – متضمنة تلك األنشطة المعنٌة بدعم مجموعات العمل
المكونة من قبل المنظمة .وفً هذا الصددٌ ،تم تضمٌن أنشطة NNANN
المرتبطة باألمن واالستقرار والمرونة فً العمل اإلجمالً الخاص بالشراكات
العالمٌة للمنظمة.



فرٌق االتصاالت المشتركة – هو المسبول عن ضمان توصٌل خطط وبرامج
 NNANNبفاعلٌة وتمثٌل المنظمة وأنشطتها أمام مجتمع  .NNANNتتكامل
أنشطة  NNANNالمرتبطة باألمن واالستقرار والمرونة مع البرنامج الكلً
التصاالت الشركة.



فرٌق األمان – هو المسبول عن التخطٌط والتنفٌذ الٌومً لجهود NNANN
التشغٌلٌة المرتبطة باألمن وفقا ً لتوجٌهات مجلس  NNANNوالمسبول التنفٌذي
األول للمنظمة سعٌا ً لتحقٌق الخطط اإلستراتٌجٌة والتشغٌلٌة لـ ٌ .NNANNقوم
الفرٌق بتنسٌق كافة جهود  NNANNلضمان المشاركة الفعالة فً الموضوعات
ذات الصلة باألمن ،متضمنة أمن اإلنترنت وغٌر ذلك من المنتدٌات المرتبطة
باألمن واالستقرار والمرونة.



اللجنة االستشارٌة لألمان واالستقرار ) – (SSACتعتبر اللجنة االستشارٌة
لمنظمة  NNANNو SSANهً المسبولة عن تعرٌف مجلس ومجتمع
 NNANNبالقضاٌا والتحدٌات الربٌسٌة التً تواجهها  NNANNفً سبٌل سعٌها
لتحقٌق األمن واالستقرار لنظم المعرفات الفرٌدة لإلنترنت .تقوم اللجنة بإجراء
دراسات على القضاٌا الربٌسٌة وفقا ً لطلبات مجلس  NNANNوحسبما تبادر به
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المنظمة كجزء من التزامها الموصوف أدناه ،عالوة على التعاون مع منظمات
 ICANNاألخرى مثل منظمة دعم األسماء العامة (.)NNSO
 اللجنة االستشارٌة لنظام خادم الجذر– عبارة عن لجنة استشارٌة تابعة إلى
 ،NNANNحٌث توفر  SSSANاالستشارة فٌما ٌخص المتطلبات التشغٌلٌة
لخوادم اسم الجذر عالوة على اختبار ومساندة العناصر األمنٌة لنظام خادم اسم
الجذر وأداء النظام بؤكمله وفعالٌته وكفاءته.
وعلى نحو أوسع نطاقاً ،فإن األنشطة المتعلقة بتحقٌق األمن واالستقرار والمرونة تتم
عبر  NNANNلدعم المنظمات واللجان االستشارٌة األخرى كما هو موصوف أدناه.
ٌتحمل فرٌق األمن فً  NNANNمسبولٌة عامة حٌال تحقٌق تنظٌم فعال عبر مختلف
أنشطة  NNANNووضع عملٌة متكاملة للتخطٌط والمتابعة لهذه األنشطة مع ضمان
المحاذاة والتكامل عبر مختلف األقسام ولدى أصحاب المصالحٌ .صف الشكل  1العالقة
التنظٌمٌة األساسٌة فً هٌكل .NNANN
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الشكل  – 1هٌكل  ICANNالتنظٌمً

11

سبتمبر 2010

 .5برامج  ICANNالمتواصلة المعنٌة باألمان
واالستقرار والمرونة
ٌوضح هذا القسم أكبر البرامج واألنشطة التً تجرٌها  NNANNمساهمة منها فً
تحقٌق أمن واستقرار ومرونة نظم المعرف الفرٌد لإلنترنت ،وكذلك للوقوف على
الشركاء التشغٌلٌٌن الربٌسٌٌن وتوفٌر معلومات مرجعٌة حول الجهود الراهنة .إن
الغرض من هذا القسم من الخطة هو توفٌر فهم أساسً للنطاق العرٌض من أنشطة
 NNANNالمعنٌة بالمساهمة فً تحقٌق أمن واستقرار ومرونة نظم المعرفات الفرٌدة
لإلنترنت .وحتى ٌتسنى لمنظمة  NNANNاإلٌفاء بما على كاهلها من مسبولٌات فً
هذا المجال بفاعلٌةٌ ،تم تضمٌن أغلب العناصر الكبرى من الموظفٌن وكذلك المنظمات
الداعمة واللجان االستشارٌة .ومن ثمٌ ،طرح هذا القسم بعض المعلومات المرجعٌة
واإلٌضاحٌة حول كٌفٌة مالبمة البرامج واألنشطة ضمن هٌكل  NNANNوكذلك حول
كٌفٌة تفاعلهما مع المنظمات الخارجٌة.
ٌدور هذا القسم حول إطار العمل الذي تم وضعه فً القسم  ،3بد ًءا من وظابف
/SNSالمعالجة الربٌسٌة؛ والعمل مع تسجٌل  ILSومجتمعات المسجل المشاركة مع
 NSOوSNS؛ وأمن الشركة وبرامج االستمرارٌة؛ وأنشطة المنظمات الداعمة
واللجان االستشارٌة ،المشاركة فً األنشطة المعنٌة بؤمن واستقرار ومرونة اإلنترنت
على المستوى المحلً والعالمً.

5.1

برامج األمان واالستقرار والمرونة الخاصة
بـ DNS/Addressing

1.5.5

عملٌات تشغٌل ()IANA

تعمل  NNANNعلى تشغٌل وظابف  NANAبالتعاون مع كل من وزارة التجارة
األمرٌكٌة و ngirSreVوفرٌق عمل هندسة اإلنترنت ( )NNIIوتسجٌالت اإلنترنت
اإلقلٌمٌة ( )SNSgومشغلً النطاق األعلى مستوى ( )ILSكما هو موصوف أدناه.
وٌعد األداء الفعال لهذه األنشطة هو المساهمة األساسٌة التً تشارك بها  NNANNفً
تحقٌق أمن واستقرار ومرونة اإلنترنت .ومن خالل تنفٌذ وظابف  ،NANAتقوم
 NNANNبتنسٌق وإدارة التسجٌالت الخاصة بالمعرفات الربٌسٌة ممكنة بذلك توفٌر
خدمة إنترنت عالمٌة وعالٌة الكفاءة.
بٌنما ٌشتهر اإلنترنت بكونه شبكة عالمٌة تخلو من كافة صور التنسٌق المركزيٌ ،لزم
تنسٌق العملٌات الربٌسٌة لنظام المعرف الفرٌد لإلنترنت على مستوى عالمً  -وتتولى
 NNANNهذا الدور التنسٌقً .وعلى وجه الخصوص ،تقوم  NANAبتخصٌص
وصٌانة الرموز الفرٌدة ونظم الترقٌم المستخدمة فً المعاٌٌر التقنٌة ("البرتوكوالت")
التً توجه اإلنترنت .وٌمكن تقسٌم األنشطة المتعددة التً تقوم بها  NNANNإلى ثالث
فبات:


أسماء النطاق – من خالل وظابف  ،NANAتقوم  NNANNبإدارة جذر SNS
ونطاقات  .intو .arpaعالوة على مصدر ممارسات اسم النطاق العالمً
( .)NSNتعمل ممارسات إدارة  NANAعلى ضمان أن أي تغٌر ٌطرأ على أي
من هذه المناطق ٌخضع لتقٌٌم أثره على استقرار وآمان النطاق األعلى مستوى
وعلى منطقة الجذر إجماالًٌ .تٌح كذلك تنفٌذ وظابف  NANAإلى  NNANNلعب
دورا فً توفٌر أمن  SNSونظم توجٌه  NPمن خالل نشر وصٌانة مراسً ثقة
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عند جذر  SNSونظم التوجٌه التً فً مقدورها تحسٌن بدرجة كبٌرة سالمة
بٌانات المعرف الفرٌد وكذلك سالمة االستجابات ضمن نظام .SNS


العناوٌن وأرقام  – ASمن خالل وظابف  ،NANAتقوم  NNANNبتنسٌق
المجموعة العامة لعناوٌن  IPv4و IPv6و ،ASNgحٌث توفرهما إلى .SNSS
تخصص  NANAموارد األرقام هذه بـ  SNSgبما ٌتفق مع سٌاسات مصدر
األرقام العالمٌة المطورة من مجتمعات  SNSمن خالل عملٌا تطوٌر السٌاسة
والتنسٌق العالمً من  .ASOوتتٌح عملٌة سٌاسة المشاركة هذه تحقٌق إجماع
عالمً من قبل متلقً المصادر التً توفرها  NNANNو SNSعلى نحو عادل
وقابل للتوقع ومستقر .تعمل  NNANNمع ( SNSgمن خالل  )ASOوNNII

على تطوٌر تقنٌة  SPKNلتقدٌم شهادة موارد الرقم.


تعٌٌنات البروتوكول – تتم إدارة بروتوكول اإلنترنت وتسجٌالت المعاٌٌر
بواسطة  ،NNANNمن خالل وظابف  NANAبالتعاون مع  .NNIIتقوم
 NNANNبتنفٌذ وصٌانة البروتوكوالت وتسجٌالت المعاٌٌر التً تزٌد عن
 700بروتوكول وتسجٌل وفقا ً للمعاٌٌر الموضوعة من خالل عملٌة اإلجماع
طوٌلة األجل الخاصة بنشر طلب تعلٌقات ( .)SINومع العمل عن قرب مع
 NNIIومإلفً ٌ ،SINgضمن فرٌق عمل وظابف  NANAإنشاء التسجٌالت
باستخدام عملٌات متناسقة وصٌانتها لتظل دقٌقة ومتاحة .وقد تم توثٌق العالقة بٌن
فرٌق عمل وظابف  NANAو NNIIفً  RFC 2860وفً اتفاقٌة مستوى
الخدمة.

كذا عمل فرٌق عمل  NANAمع مجتمع  ILSلتعقب التنفٌذ اإلجمالً للتسكٌن ضمن
ً
استجابة للضعف الضار للذاكرة المإقتة لـ  SNAالمكتشف فً صٌف
نظام ILS
( 2008انظر العرض التقدٌمً "الضعف الضار للذاكرة المإقتة لـ  "SNAعلى
http://www.iana.org/about/ presentations/davies-cairo .)vulnerability-081103.pdfسوف تحرص  NNANNعلى أن تعمل برامجها
وأنشطتها على تحسٌن العملٌات اآلمنة والمستقرة للتغٌرات/اإلضافات التً تطرأ على
منطقة لجذر عالوة على تشغٌل نقاط ابتمان المراسً لالستعالمات ضمن  SNSكما
هو موضح أدناه.
تقوم  NNANNسنوٌا ً بإمداد وزارة التجارة األمرٌكٌة بخطة ألمن المعلومات ذات صلة
بتنفٌذ وظابف  NANAبااللتزام بعقد  NANAالذي أبرمته  NNANNمع وزارة التجارة
كجزء من تخطٌطها الخاص باألمان وحاالت الطوارئ .فً ٌناٌر  ،2010عقدت
 ICANNتدرٌب استمرارٌة ناجح مع  ،IANAانظر تقرٌر ما بعد اإلجراء الموجود
فً http://www.icann.org/en/security/iana-business-continuity-
.exercise-aar-23feb10-en.pdf

تتوقع  ICANNإعداد تحدٌدات أخٌرة من مساحة  IPv4الموحدة لسجالت اإلنترنت
اإلقلٌمٌة ) (RIRsخالل العام  .2011وهذه التحدٌدات ستتم وفقا للسٌاسة العالمٌة
2
لتحدٌد تجوال مساحة عناوٌن  IPv4والتً تم تطوٌرها من مجتمعات RIR
وتصنٌفها من مجلس  ICANNفً مارس .2009
على الرغم من أن هذا التحدٌد سٌفرغ حوض العناوٌن الذي تتم إدارته من قسم
 IANAبـ  ICANNفإن  RIRsال تزال تحدد المساحات مما ٌتم تحدٌده وتعٌٌن
عناوٌنه لـ  ISPsومشغلً الشبكة اآلخرٌن .وٌعمل  RIRsعلى تؤسٌس سٌاسات

2

http://www.icann.org/en/general/allocation-remaining-ipv4-space.htm
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3

تضمن الوصول إلى األشٌاء الصغٌرة لمساحة عنوان  IPv4لمداخل السوق الجدٌد
خالل فترة بعد آخر خمسة  /8sوالتً تم تحدٌدها قبل تبنً  IPv6من أغلبٌة شبكات
اإلنترنت المتواصلة.
كما أسست RIRsكذلك سٌاسات تسمح بمساحة عناوٌن  IPv4لنقلها من شبكة إلى
أخرى إلى مشغل آخر للشبكة .4وهذه السٌاسات مصممة للسماح للشبكات لنقل
العناوٌن حٌث تكون ذات قٌمة أكبر وتسمح باستمرار نمو الشبكة.
تعمل لجنة تقٌٌم مخاطر مجلس  ICANNعلى تقٌٌم المخاطر التً قد تواجهها
 ICANNنتٌجة لتقلٌل التوفر لمساحة عناوٌن .IPv4
الحل طوٌل األمد للتبنً المنتشر لـ  .IPv6فً حٌن ٌنظر للتقدم الكبٌر الحادث
مع ISPsمثل  XS4allفً نٌوزٌلندا وهً تبدأ بعرض  IPv6كخدمة قٌاسٌة لكافة
العمالء ،وهناك طرٌقة أخرى للتنفٌذ .تجري  ICANNعددا من جلسات التوعٌة
الجدٌدة باجتماعات  ICANNفً حٌن تجري  RIRsجلسات عن  IPv6فٌما ٌتعلق
بالتدرٌب والتوعٌة بهذا البرنامج.98765
ولعل الحدث الربٌسً للتذكٌر ٌتمثل فً استمرار اإلنترنت الحالً فً العمل حتى بعد
تحدٌد  RIRsلخوادم  .IPv4وستكون هناك فترة حٌث ٌمكن الوصول لبضع الشبكات
عبر  IPv6وبعضها لن ٌكون متمتعا بتلك المٌزة إ ّ
ال أن  IPv6سٌسمح للمشغلٌن
باالستمرار فً زٌادة شبكاتهم إلى أبعد مدى من .IPv4

1.5.5

عملٌات DNS

أوعزت  NNANNبالحاجة إلى تنفٌذ  SNSSNNبالمستوى الجذري .ونظرا لبدء
خطة  SSSفإن  NNANNو ngirSreVو NINAقد تقدمت فً اتجاه تنفٌذ
 SNSSNNمن خالل التقدٌم المتوازن للجذر اإلجمالً وتوقٌعه فً  .2010ولعل
الخطة الربٌسٌة األولى للتوقٌع ( )KSKتتمثل فً عقد  SNSSNNفً Neplglgi
و nrierVrVفً ٌ 16ونٌو ( 2010انظر
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-4 )16jun10-en.htmوخطبة  KSKالثانٌة عقدت فً ٌ 12ولٌو  2010فً لوس

أنجلوس كالٌفورنٌا لتمكٌن االشتراك فً منطقة الجذر .وٌقدم توظٌف SNSSNN
بمنطقة الجذر فوابد كثٌرة لمن تم اإلعالن عن معلومات متعلقة بـ  SNSوتسمح

3

http://www.nro.net/documents/comp-pol-201006.html#2-6

4

http://www.nro.net/documents/comp-pol-201006.html#1-3-2

5

http://www.afrinic.net/training/ipv6training.htm

6

http://www.apnic.net/services/services-apnic-provides/training/courses/ipv6-essentials

7

https://www.arin.net/knowledge/v4-v6.html

8

http://lacnic.net/en/eventos/ipv6/

9

http://www.ripe.net/training/ipv6/outline.html
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لمجتمع اإلنترنت والمستخدمٌن بتحدٌد المادة الربٌسٌة بمنطقة الجذر وحماٌة قرارات
 DNSمن اإلهمال المإقت.
وقد بدأت  NNANNفً االشتراك فً  .arpaوالعدٌد من النطاقات التنظٌمٌة المملوكة
لـ  .NNANNوقد تضمنت هذه االستعدادات تنفٌذ اختبار  SNSSNNمنذ ٌونٌو
 ،2007بالتعاون مع  ILSومشغلً  SNSاآلخرٌن فٌما ٌتعلق بجهود تنفٌذ
 ،SNSSNNوالحصول على الكفاءة الفنٌة فً تنفٌذ مناهج التشفٌر وفقا ً للمعاٌٌر ذات
الصلة وضمان تنفٌذ جهود  SNSSNNكجزء من إدارة الخطط والموازنات .وقد
أنشبت  NNANNفرٌق عمل مكرس مسبول عن إدارة وتؤمٌن عملٌات تنفٌذ
 ،SNSSNNوالتً تضمنت توقٌع  icann.orgو .iana.orgوأخٌراً ،من أجل
التنفٌذ العام لـ  ،SNSSNNأنشؤت  NNANNمستودع ابتمان  NANAلنطاقات
المستوى األعلى ( )NIASكطرٌقة لضمان مفاتٌح  SNSSNNلـ  ILSgالتً نفذت
 SNSSNNلتكون متاحة لمن ٌوزعون  SNSSNNفً هذا الوقت.
تتعاون  NNANNمع مشغلً خوادم اسم الجذر فٌما ٌتعلق بالتنسٌق اآلمن والمستقر
لمنطقة الجذر ،لضمان التخطٌط المالبم لحاالت الطوارئ وللحفاظ على عملٌات
واضحة فً تغٌرات منطقة الجذر .وستواصل  NNANNتعاونها مع مشغلً خوادم اسم
الجذر وغٌرهم فٌما ٌتعلق بالتنسٌق اآلمن والمستقر لنظام خادم الجذر .لقد كانت
 SSSANمستشاراً ربٌسٌا ً فٌما ٌخص كٌفٌة تغٌر البروتوكوالت ،مثل إضافة
تسجٌالت  IPv6إلى الجذر ،وهو ما من شؤنه التؤثٌر على النظام.
عالو ًة على ذلك ،تقوم  NNANNبتشغٌل خادم اسم الجذر المعروف بـ
 .l.root-servers.netومن خالل هذا الدور التشغٌلًٌ ،تفاعل موظفو NNANN
كذلك على المستوى التشغٌلً مع مشغلً خادم الجذر اآلخرٌن .وبصفتها مشغل
جذر  ،Lتلعب  NNANNدوراً نشطا ً فً مجتمع  SNSمتضمنا ً المساهمة فً جهود
المجتمع مثل مركز العملٌات والتحلٌل والبحث المعنً بنظام اسم الجذر
( )DNS-OARCوكذلك فً المشروع البحثً "ٌوم فً حٌاة اإلنترنت" التابع لالتحاد
التعاونً لتحلٌل بٌانات اإلنترنت ( .)CAIDAوتلتزم  NNANNباستخدام عملٌاتها
لتعزٌز التنوع والفهم ألفضل الممارسات وهً تسعى لتعلم الدروس المستفادة ونشرها.
ٌدعم فرٌق عملٌات تشغٌل  DNSكذلك دراسة موازنة الجذر ،L
http://www.icann.org/en/announcements/announcement.17sep09-en.htm

فً  2009حسنت  ICANNمرونة الجذر  Lمع مدن مثل براغ ،جمهورٌة التشٌك
واسطنبول،تركٌا .وتم اإلعداد لمزٌد من التحسٌنات فً العام  2010وإلى العام المالً
.2011

5.2

أمن واستقرار ومرونة تسجٌالت ومسجلً DLT

من المسبولٌات الربٌسٌة والمباشرة الواقعة على كاهل  NNANNفٌما ٌخص أمن
واستقرار ومرونة اإلنترنت هو إدارة االتفاقٌات مع تسجٌالت  eILSوالمسجلٌن
المعتمدٌن من قبل  NNANNوكذلك إدارة هٌكل اتفاقٌة إطار العمل المستخدمة إلدارة
العالقات مع تسجٌالت  .LLILSلقد أبرمت  NNANNعقوداً مع  16تسجٌل eILS
ومع ما ٌزٌد عن  900مسجل معتمد من المسبولٌن عن تنسٌق تسجٌل أسماء النطاقات
والتؤكد من توافقها مع  .SNSوٌتم تفصٌل مسبولٌات هإالء األطراف المتعاقدة من
خالل اتفاقٌات التسجٌل ( )SAواتفاقٌات اعتماد المسجلٌن ( .)SAAgوتسعى
 NNANNمن جانبها إلى حماٌة مالكً أسماء النطاقات والمساهمة فً الحفاظ على أمن
واستقرار ومرونة  SNSواإلنترنت األوسع نطاقا ً من خالل األحكام التً تتضمنها هذه
االتفاقٌات .وعلى مدار العقد المنصرم ،سعت  NNANNجاهدة نحو تعزٌز تلك
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االتفاقٌات بحٌث تتضمن أحكاما ً من شانها تحسٌن االستقرار والمرونة كما هو موضحا ً
أدناه.

1.5.5

سجالت DLTg

تتعاون  NNANNمع مشغلً  eILSفٌما ٌتعلق بتنسٌق األمان واالستقرار لتلك
 .ILSgتحافظ كل سجالت  eILSعلى اتفاقٌات مع  .NNANNوعلى الرغم من أنه
قد ٌكون هناك تفاوت فً بعض عناصر هذه العقود ،إال أن األحكام المتعلقة باألمن
واالستقرار والمرونة ثابتة فٌها جمٌعا ً .تتضمن هذه االتفاقٌات حكما ً ٌلزم مشغلً
التسجٌالت بتنفٌذ المواصفات أو السٌاسات المإقتة الموضوعة من قبل NNANN
وسٌاسات اإلجماع الموضوعة من قبل  NNSOوالمعمول بها فً  .NNANNوتشتمل
الفقرات األخرى التً تسهم فً تحقٌق تشغٌل آمن ومستقر للتسجٌل على متطلب بتوفٌر
مستودع بٌانات لطرف ثالث واتفاقٌات على مستوى الخدمة خاصة بخدمات SNS
ونظام التسجٌل المشترك وعملٌات خادم االسم .تحدد عقود ICANN-gTLD
متطلبات التوافر ومستوٌات األداء ومركز البٌانات .وفً عام  ،2007بادرت
 NNANNبجهود على صعٌد التخطٌط الستمرارٌة  eILSوالتً تمخضت عن وضع
خطة عمل عالوة على االلتزام بسلسلة من التدرٌبات السنوٌة للخطة لتحسٌن قدرة
مجتمع تسجٌل  eILSعلى التعامل مع المشكالت أو حاالت الفشل التً تواجه نظام
السجل/المسجل.
فً عام  ،2006قدمت  NNANNعملٌة تقٌٌم خدمات التسجٌل ( )SSNPكوسٌلة
لتسهٌل توفٌر عملٌة دقٌقة وقابلة للتوقع لتقدٌم خدمات تسجٌل جدٌدة .ومن العناصر
الربٌسٌة لـ  SSNPهو تحدٌد ما إذا كانت الخدمة المقترحة ٌمكن أن تمثل مشكلة على
صعٌد األمن أو االستقرار .فإذا تم البت بؤن الخدمة الجدٌدة قد تمثل مشكلة فٌما ٌخص
األمن واالستقرارٌ ،تم إحالة العرض إلى لجنة مستقلة من الخبراء التقنٌٌن تسمى لجنة
التقٌٌم التقنً لخدمات التسجٌل ( .)SSINPتقوم لجنة  SSINPبمراجعة الخدمة
المقترحة وتقدم توصٌاتها إلى مجلس  NNANNحول ما إذا كان ٌجب اعتماد أو رفض
الخدمة.
تم تقدٌم طلب أمان السجل المرسل ( )NSSSفً أكتوبر ( 2009انظر
 .)http://www.icann.org/en/registries/ersr/قامت  ERSRبتطوٌر
العملٌة التخاذ إجراء سرٌع فً الحاالت التً تقوم فٌها سجالت  eILSبإبالغ
 NNANNبدرجة األمان الحالٌة أو الوشٌكة لـ  ILSو/أو  SNSوطلب التنازل
التعاقدي عن اإلجراءات التً قد ٌقومون باتخاذها أو اتخذوها بالفعل للتخلص من
الحوادث أو التقلٌل منها .والتنازل التعاقدي هو استثناء من التوافق مع فقرة محددة
التفاقٌة السجل لفترة من الوقت ضرورٌة الستجابة للحوادث .وقد صممت NSSS
للسماح باألمان التشغٌلً للحفاظ علٌه بمستوى الحوادث مع الحفاظ على األطراف ذات
الصلة (مثل  NNANNأو المزودٌن المتؤثرٌن اآلخرٌن وما إلى ذلك) وإبالغهم ما
أمكن.

1.5.5

 DLTggالجدٌدة وsgDg

خالل العام المالً  2010وإلى العام المالً  ،2011عملت  NNANNمع المجتمع
على تحسٌن طرق الحد من اإلجراءات الخبٌثة لـ  ILSgالجدٌدة [انظر مذكرة الحد من
اإلجراءات الخبٌثة والضارة  28ماٌو http://www.icann.org/en/ ،2010
topics/new-gtlds/mitigating-malicious-conduct-memo-update.]28may10-en.pdf
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ومع إطالق عملٌة التتبع السرٌع لـ  NSN LLILSفً نوفمبر  2009واالستعدادات
لعملٌة  eILSالجدٌدة لتضمٌن  NSNgوتعمل  NNANNعلى إدراك الحاجة إلى
توحٌد الجهود لضمان األمن واالستقرار ومرونة عملٌات التشغٌل للمداخل الجدٌدة
بنظام  SNSوالنظام ككلٌ .تضمن طلب  eILSالجدٌد وعملٌة المراجعة تقٌٌم تقنً
لقدرة مقدم الطلب على تشغٌل تسجٌل وكذلك لتوافق السالسل مع المتطلبات التقنٌة
المنصوص علٌها فً  SINgوفقا ً لبرتوكول أسماء النطاقات الدولٌة فً الطلبات
( )NSNAوتوجٌهات .NSN

أطلقت  NNANNعملٌة التتبع السرٌع  NSN LLILSفً  16نوفمبر ( 2009انظر
 .)http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/تلقى البرنامج
 34طلبا بعدد من اللغات  22مختلفة منذ االنطالق (انظر
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/string-

 .)evaluation-completion-en.htmتتنقل هذه السالسل فً الوقت الحالً من
خطوة تفوٌض  NANAوسالسل  NSN LLILSاألولى التً أدخلت إلى منطقة الجذر
فً ماٌو  2010لبالد مصر والمملكة العربٌة السعودٌة واإلمارات العربٌة المتحدة
وروسٌا االتحادٌة .وافق مجلس إدارة  NNANNعلى تفوٌض سالسل إلى الصٌن
وهونج كونج وتاٌوان فً اجتماع  NNANNفً بروكسل فً ٌونٌو  2010والسالسل
لبالد سٌرٌالنكا وتاٌالند وفلسطٌن المحتلة واألردن وتونس حٌث تمت الموافقة علٌها
فً أغسطس .2010
والتمهٌد األولً لعملٌة التتبع السرٌع لـ  NSN LLILSgمقصور على-السالسل غٌر
المستمرة التً تمثل البلدان وأسماء المناطق المطابقة لـ  LLILSgالحالٌة.
فً عملٌة التتبع السرٌع ٌوجد فرٌق مستقل من الخبراء ومجلس استقرار  DNSوقد
عقدت تقٌٌم لمقترح  NSN LLILSوالصراع المحتمل مع متطلبات األمان واالستقرار
لسالسل  .NSNوٌتوقع وجود لجنة خبراء مماثلة لعملٌة  eILSالجدٌدة على أن تتوفر
وتعقد التقٌٌم التقنً لمقدمً الطلبات ومقترح  .ILSgعالوة على ذلك ،توفر عملٌة
 eILSالجدٌدة عملٌة ( SSNPتقٌٌم خدمة السجل) مسبقة لتقٌٌم المشكالت المحتملة
على نطاق األمن واالستقرار لخدمات التسجٌل الجدٌدة المقترحة فً طلب .eILS
فضالً عما سبق ،سوف ٌتعٌن على جمٌع مقدمً الطلبات اجتٌاز فحص تقنً سابق
للتفوٌض للتحقق من استٌفاءهم للمتطلبات التقنٌة الالزمة لتشغٌل تسجٌل.

تنوي  NNANNبدء مراجعة تنفٌذ عملٌة التتبع السرٌع لـ  NSN LLILSفً العام
المالً 2011.

1.5.5

مسجلً DLTg

تتعاون  NNANNكذلك مع المسجلٌن فٌما ٌتعلق باألمن واالستقرار والمرونة .وعلى
نحو تعاقدي فإن اتفاقٌة اعتماد المسجل القٌاسٌة ( )SAAتحكم عالقات  NNANNمع
المسجلٌن .هذا وتنص  SAAعلى بعض المعاٌٌر الخاصة بجمع البٌانات واالحتفاظ بها
وإٌداعها فً مستودع بٌانات .كما تضم  SAAكذلك ،باإلشارة ،سٌاسات اإلجماع
الموضوعة من قبل مجتمع  ،NNANNمثل سٌاسة االنتقال الداخلً ما بٌن المسجلٌن
وسٌاسة التذكٌر ببٌانات  siorgوسٌاسة دقة األسماء المستعادة ،إضافة إلى سٌاسات
أخرى ،والتً تدعم بسبل مختلفة أمن واستقرار ومرونة  .SNSتم تقدٌم SAA

المحسنة فً  2009وأكثر من  %95من سجالت ٌ eILSتم تناولها حالٌا فً اتفاقٌة
 2009 RAAمن خالل تبنً سجل طوعً .أعلنت  NNANNعن دلٌل غٌر المحامٌن
التفاقٌة  SAAلعام  2009استجابة لطلب لجنة  At-Largeاالستشارٌة لعمل دلٌل
(http://www.icann.org/en/registrars/non-lawyers-guide-to-ra-
.)agreement-15feb10-en.htm
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ٌعمل موظفو سجل  Registrar Liaisonالتابع لـ  NNANNكخط دفاع أول فً
مراقبة توافق التسجٌل مع متطلبات  SAAبصفة ٌومٌة من خالل العمل بصفة غٌر
رسمٌة على حل شكاوى مالكً أسماء النطاقات والمنازعات الداخلٌة التً تنشؤ فٌما بٌن
المسجلٌ ن ،وكذلك من خالل مراجعات االعتماد الدورٌة (مثل عند تجدٌد SAA
للمسجل).
دعما ً لتحقٌق نظام اسم نطاق أكثر استقراراً ،قامت  NNANNبتطوٌر برامج
وإجراءات لمواجهة الفشل المحتمل للمسجل .على سبٌل المثال ،قامت  NNANNبتنفٌذ
برنامجها لمستودع بٌانات المسجل ،والذي ٌلزم المسجلٌن بإٌداع نسخة احتٌاطٌة من
بٌانات التسجٌل فً مستودع بٌانات على أساس ٌومً أو أسبوعًٌ .عمل إجراء انتقال
المسجلٌن غٌر المعتمدٌن على تسهٌل االنتقال السرٌع للتسجٌالت من مسجل غٌر معتمد
إلى مسجل معتمد من قبل  .NNANNعالو ًة على ذلكٌ ،ستخدم موظفو NNANN
العدٌد من عملٌات تشغٌل اإلنترنت التً تهدف إلى المساعدة على الحفاظ على بٌبة
تسجٌل نطاق صحٌة ومنع إزعاج مالكً أسماء النطاقات ومستخدمً اإلنترنت فً حالة
فشل التسجٌل.

1.5.5

siohg

توفر خدمات  siorgالوصول العام إلى البٌانات الخاصة بؤسماء النطاقات المسجلة،
والتً تتضمن حالٌا ً معلومات االتصال الخاصة بمالك االسم المسجل .تلعب NNANN
دوراً فً إدارة القواعد الموضوعة من قبل المجتمع لنظام  siorgضمن .eILSg
إن حجم بٌانات التسجٌل التً ٌتم جمعها إبان تسجٌل اسم نطاق ،والسبل التً ٌمكن من
خاللها الوصول إلى تلك البٌاناتٌ ،تم تحدٌدها فً االتفاقٌات التً تبرم مع NNANN
حول أسماء النطاقات المسجلة فً  .gTLDsعلى سبٌل المثال ،تطلب  NNANNمن
المسجلٌن المعتمدٌن القٌام بجمع وتقدٌم وصول عام مجانً إلى اسم النطاق المسجل
وخوادم االسم الخاصة به والمسجل والتارٌخ الذي تم فٌه إنشاء النطاق وتارٌخ انتهاء
صالحٌته ،ومعلومات االتصال الخاصة بمالك االسم المسجل وجهة االتصال الخاصة
باألمور التقنٌة وجهة االتصال الخاصة باألمور اإلدارٌة.

ٌتم استخدام  Whoisمن قبل مجتمعات مختلفة ألغراض متعددة من بٌنها تٌسٌر
التنسٌق التقنً والمساعدة على توفٌر المعلومات الخاصة بالمنظمات واألفراد الذٌن قد
ٌكونوا مشاركٌن فً إساءة استخدام  .DNSتتركز أنشطة  ICANNعلى ضمان
التزام سجالت  gTLDوالمسجلٌن المعتمدٌن من قبل  ICANNبالتزاماتهم التعاقدٌة.
وفٌما ٌخص تغٌرات السٌاسة المرتبطة بـ ٌ ،Whoisدرك مجتمع  ICANNاالستخدام
الشرعً لنظام  Whoisلمساعدة هإالء العاملٌن على مكافحة إساءة استخدام ،DNS
مع السعً لتحقٌق التوازن للنطاق العرٌض من اهتمامات أصحاب المصالح فً كٌفٌة
تشغٌل نظام  .Whoisكما تدرك  ICANNأمور الخصوصٌة والسرٌة التً عبر
األفراد عن قلقهم حٌالها فٌما ٌخص إتاحة الوصول إلى معلوماتهم عبر .Whois
تستمر  ICANNفً جهودها الرامٌة إلى تحدٌد هذه المشكالت .إدراك خدمة siorg
الحالٌة أمر قد ٌقلل من الوثوقٌة والنفعٌة بمرور الوقت واتجاه  ،GNSOأكمل فرٌق
عمل  ICANNمجموعة كاملة من المتطلبات لـ  sIONSالتً تتضمن عٌوبا
معروفة بالخدمة الحالٌة والمتطلبات المحتملة الالزمة لدعم مبادرات السٌاسة المستقبلٌة.
[مرجع :منظمة دعم األسماء العامة لـ  ICANNعلى ) (GNSOقرارات المجلس فً
ماٌو  .Marina Del Rey, CA: ICANN .2009استرجاع المعلومات فً
 25أكتوبر  2009من .]http://gnso.icann.org/resolutions/#200905
ٌحاول التقرٌر تحدٌد المتطلبات التقنٌة الضرورٌة لتنفٌذ وتصحٌح العٌوب وتنفٌذ
سٌاسات  Whoisالمستقبلٌة .عدد من المزاٌا بهذا المخزون لها مناطق نشؤة فً
توصٌات  SSACلـ  GNSOوتوضح أن  ICANNومن خالل اعتبار AC/SO
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داخلٌا إلجراءات تحسٌن  WHOISهً ملتزمة بتموٌل الحلول التً تحافظ على فابدة
واستخدام  WHOISمع اعتبار الخصوصٌة واألمان لمعلومات .WHOIS

 1.5.1التوافق التعاقدي
ٌعمل قسم االلتزام التعاقدي على ضمان قٌام كال من  NNANNواألطراف المتعاقدة
معها على استٌفاء المتطلبات الخاصة بكل منهما والمنصوص علٌها فً االتفاقٌات
المبرمة فٌما بٌنهما .تتضمن أنشطة هذا القسم إدارة نظام تلقً الشكاوى فً NNANN
والذي ٌسمح للعامة بتسجٌل الشكاوى المرتبطة بؤسماء النطاقات والتً قد تكون ذات
صلة بشبون األمن واالستقرار والمرونة .انظر موقع الوٌب على
.http://reports.internic.net/cgi/registrars/problem -report.cgi
ٌبحث فرٌق عمل التوافق التعاقدي الشكاوى المتعلقة بمحاوالت انتهاك  SAAالمحتملة
واتخاذ إجراءات التوافق عند اكتشاف انتهاك التعاقد .وعلى الرغم من أن أغلب
الشكاوى التً ٌتم تلقٌها عبر هذا النظام تكون بخصوص أمور خارجة عن نطاق سلطة
( NNANNمثل البرٌد المزعج ومحتوى مواقع اإلنترنت وخدمة العمالء لدى
المسجل) ،تقوم  NNANNجانبها بتحوٌل تلك الشكاوى إلى المسجلٌن للتعامل معها.
ٌقوم قسم التوافق التعاقدي كذلك بإدارة نظام تقرٌر مشكالت بٌانات Whois
) (WDPRSوالذي ٌمكن الوصول إلٌه من خالل الرابط
 .http://wdprs.internic.net/وقد تم تصمٌم  sSPSSلمساعدة المسجلٌن على
اإلٌفاء بالتزامهم بالتحقٌق فً أي مزاعم بعدم دقة بٌانات  .siorgوٌسمح هذا النظام،
الذي تم وضعه فً عام  ،2002للعامة بتسجٌل ادعاءاتهم بعدم دقة بٌانات ،siorg
حٌث ٌتم عقب ذلك نقل تلك الشكاوى إلى المسجلٌن التخاذ اإلجراءات الالزمة.
وبالتشاور مع المجتمع ،فإن  sSPSSأعادت التصمٌم فً العام  2008لتحدٌد
المشكالت فً األداء الوظٌفً والسعة المحدودة واالفتقار إلى متابعة التوافق .ولقد تم
تدشٌن  sSPSSالجدٌد فً دٌسمبر  .2008وٌواصل موظفو قسم االلتزام العمل
على تحسٌن هذا النظام ساعٌن إلى زٌادة دقة بٌانات .siorg

فوضت  ICANNمركز الرأي الوطنً لألبحاث بجامعة شٌكاغو من أجل إجراء
دراسة على دقة بٌانات  .Whoisتم نشر مسودة التقرٌر فً  15فبراٌر ،2010
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3.15feb10-en.htm

1.5.5

حماٌة مسجلً DLTg

تسعى  NNANNكذلك إلى ضمان تمتع مالكً أسماء النطاقات بالثقة فً أمن واستقرار
ومرونة  SNSبعدة سبل مختلفة .تتضمن سبل الحماٌة تلك بعض األحكام فٌما تبرمه
 NNANNمن عقود واتفاقٌات وبرامج تنفٌذ .تقوم  NNANNبإمداد مالكً أسماء
النطاقات بمعلومات حول التزامات المسجلٌن بموجب  SAAوبالطرٌقة التً ٌمكنهم
بها تقدٌم شكواهم من خالل الموقع اإللكترونً .http://www.internic.net/
وعقدت  NNANNكذلك جلسة توعٌة مع مجتمع المسجلٌن للتشجٌع على دعم IPv6
لمسجلً النطاق.

عالو ًة على ذلكٌ ،تركز نشاط  NNANNالمعنً بدعم المنظمات واللجان االستشارٌة
على مشكالت أمن واستقرار ومرونة مالكً أسماء النطاقات .حدد استشاري SSAN
السابقٌن ممارسات المسجلٌن التً ٌجب وضعها فً االعتبار لحماٌة حسابات اسم
النطاق مقابل الوصول غٌر المرخص وحماٌة معلومات تكوٌن  SNSمن إساءة
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االستخدام .10تتضمن مشروعات  SSANفً العام  2010تقرٌر تعقٌبً ٌحدد
ممارسات المسجلٌن التً ٌمكن أن تنفذ مباشرة المراقبة االحتٌاطٌة وحماٌة حسابات
تسجٌل النطاق ومعلومات تكوٌن  SNSمن إساءة االستخدام .تتضمن أنشطة SSAN
األخرى أوراقا عن حظر إعادة التوجٌه من  [SAC041] TLDsوتوظٌف
 SNSSNNوجهات اتصاال إساءة المستند [ ]SAC038ومعالجة سجالت SNS
التً ال أصل لها.
لجنة  At-Largeاالستشارٌة ( )ALANطرحت عدة موضوعات خاصة بحماٌة
مالكً أسماء النطاقات .ولقد كان أول موضوع تطرحه  ALANهو اختبار اسم النطاق
والذي أدى بمجلس ولجنة  NNSOإلى اعتماد سٌاسة جدٌدة لإلجماع تهدف إلى
القضاء نهابٌا ً على إساءة استخدام فترة السماح الختبار النطاق .وأقرب من ذلك فإن

 ALANحددت مشكالت مجلس  NNSOحول التعافً بعد االنقضاء ألسماء النطاق
من المسجلٌن ( )PNSNSوتسجٌل اسم النطاق والمسبولٌة والشفافٌة
[http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement-
 .]19jul10-en.htmوٌتخذ مجلس  NNSOعدد ًا من المبادرات اإلضافٌة الرامٌة
إلى توفٌر قدر أكبر من الحماٌة لمالكً أسماء النطاقات مثل التعدٌالت التً أدخلت على
سٌاسة االنتقال الداخلً فٌما بٌن المسجلٌن والتً تضمنت وضع فً االعتبار الحاجة
إلى تصدٌق إلكترونً وتحسٌنات سٌاسٌة فً مجاالت سٌاسات إساءة استخدام استضافة
التموٌه السرٌع والتسجٌل.

1.5.5

DDLTgg

ٌتم التفاعل بٌن  NNANNو LLILSفً ظل فهم عمٌق لضرورة قٌام كل من
 LLILSو NNANNبحفظ وتحسٌن أمن واستقرار ومرونة  SNSلصالح مستخدمً
اإلنترنت على الصعٌدٌن المحلً والعالمً .وتعكس هذه برنامج إطار عمل المسبولٌة
الذي ٌشكل أساسا لتوثٌق العالقة بٌن سجالت  LLILSالفردٌة و .NNANNوٌعد
الهدف الربٌسً الذي تسعى إلٌه  NNANNمن خالل تعزٌز األمن واالستقرار
والمرونة مع  ،LLILSمن خالل التعاون مع اآلخرٌن ،هو توفٌر برنامج لمشاركة
المعلومات والعمل المشترك إضافة إلى توفٌر تدرٌب تقنً ٌعمل على رفع مستوى
الوعً وتعزٌز القدرات اعتماداً على تخطٌط االستجابة للهجمات والحاالت الطاربة.
وٌعمل موظفو  NNANNعن قرب مع مشغلً  ILSإلعالمهم بالقضاٌا الخاصة
باألمن من خالل  NANAوبرنامج تخطٌط االستجابة للهجمات والحاالت الطاربة
( )ANSPوالجهود المبذولة من خالل االتصاالت المتبادلة اإلقلٌمٌة للشراكات
العالمٌة .طورت  NNANNعالقة ثقة مع مشغلً  ILSمن خالل تحسٌن األداء
واالتصال بمجتمع مشغلً  ILSاألمر الذي ٌساعد على تمكٌن تحقٌق استجابة مشتركة
فً المواقف التً تطلب التنسٌق على المستوى العالمً لمعالجة القضاٌا المرتبطة بـ
.SNS

5.2.8

المتطلبات التقنٌة لـ AIAI

إن  ،NNANNمن خالل إدارة وظٌفة  ،NANAإنما تساعد كذلك على ضمان إٌفاء
 TLDبالمتطلبات التقنٌة الالزمة لدعم تحقٌق عملٌات آمنة ومستقرة .إن المتطلبات
الخاصة لخوادم األسماء تضمن توافر نطاقات  ،SNSكما ٌعمل موظفو  NANAعن
كثب مع مدٌري  ILSلحل أي مشكلة قد تواجههم بخصوص الحفاظ على تلك المعاٌٌر
التقنٌة .ال تقوم  NNANNبالتدخل فً عملٌات  ،LLILSgإال إنها تكون على استعداد
10

انظر  ،SAC 40إجراءات لحماٌة خدمات تسجٌل النطاق من االنتهاك أو إساءة االستخدام كما فً  19أغسطس 2009
(.)http://www.icann.org/en/committees/security/sac040.pdf
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دابم للمساعدة فً الحاالت التً تستلزم إجراء تغٌٌر سرٌع ودقٌق فً بٌانات منطقة
الجذر خاصتها .وٌتمثل الهدف الربٌسً لـ  NANAفً ضمان أمن واستقرار منطقة
 ILSومنطقة الجذر.

 1.5.7االستجابة الجماعٌة لحاالت اإلساءة الضارة بنظام اسم النطاق
تتعاون  NNANNمع مجموعة من المنظمات فً محاولة لضمان قدرة أصحاب
المصالح على تحلٌل النشاط لذي قد ٌتضمن إساءة استخدام  .SNSمنذ أواخر ،2009
حدثت طفرة كبٌرة فً النشاط المتضمن لبرامج ضارة تستهدف  .SNSأحد أهم تلك
الحوادث كانت فً حادثة [ NoVWrLegi soiCملخص عن حادثة NoVWrLegi
ومراجعة لهاhttp://www.icann.org/en/security/conficker-،
 .]summary-review-07may10-en.pdfشاركت  NNANNفً االستجابة
العالمٌة والمشتركة الحتواء  NoVWrLegiباألمان ومشغلً سجالت  ILSوجمعٌات
تعزٌز القانون .أعلنت  NNANNعن تقرٌر وملخص لهجمة  NoVWrLegiومراجعة
لها وتوثٌق لتسلسل األحداث ذات الصلة بهجمة  NoVWrLegiومناقشة الدروس
المستفادة واقتراح طرق لتحسٌن الجهود المشتركة المستقبلٌة (مثل عملٌة NSSS
الخاصة بـ  .)NNANNتستمر  NNANNفً العمل مع السجالت والمسجلٌن على
ضمان التوعٌة وتسهٌل المعلومات عند الحوادث المتعلقة باألمان للتوازن العالمً بما
ٌتضمن حدوث  .SNSإن تفوٌض ٌ NNANNعد محدود ًا فً هذا المجال ،ولهذا
شاركت كنظٌر فً المناقشات الخاصة بكٌفٌة تمكٌن استجابات فعالة عند ظهور مواقف
تشغٌلٌة محددة.
لتسهٌل التعاون فً هذا المجال دعم فرٌق  NNANNالجهود داخل  LLNSOحول
االستجابة فً حالة الحوادث لـ  .LLILSgفً فبراٌر من العام  ،2010أعلنت
 NNANNعن حالة توعٌة عالمٌة عن وظابف DNS-CERT
(http://www.icann.org/en/topics/ssr/dns-cert-business-case-
 )19mar10-en.pdfفً مجتمع اإلنترنت .وتضمن الحالة التجارٌة وصفا للمتطلبات
والتكالٌف المحتملة بما ٌتضمن خٌار تشغٌل أعضاء المجتمع مثل وظٌفة DNS-
 .CERTمنذ نشر الحالة التجارٌة لـ  DNS-CERTوالنظر بعٌن االعتبار لتعلٌقات
العامة (http://www.icann.org/en/public-comment/summary-
analysis-strategic-ssr-initiatives-and-dns-cert-business-case )24may10-en.pdfومناقشات اجتماعات  NNANNفً نٌروبً وبروكسل فإن

 NNANNتعمل مع األطراف المهتمة على تحدٌد طرق إمكانٌة االستجابة التعاونٌة
لـ  SNSالتً ال تعمل من  NNANNولكن تتطور بالتعاون مع المجتمع.

1.5.55

تمكٌن األمان والمرونة اإلجمالٌة لـ gDD

بٌنما ال توجد هٌبة واحدة تحمل على عاتقها مسبولٌة كبٌرة ،فإن موظفً NNANN
والمنظمات المساندة واللجان االستشارٌة ٌلعبون دوراً فعاالً فً تحسٌن استقرار وأمن
ومرونة  SNSعلى نحو شامل .فمنذ نشؤتها ،قامت  SSANبتوفٌر التحلٌالت
والتوصٌات إلى مجتمع  SSAN .SNSاالستشارٌة  004وتؤمٌن الحافة قد قدمت
11
تحلٌل تؤسٌس ذو صلة بتحدٌات األمان ألنظمة معرفات اإلنترنت الفرٌدة  .ولقد
تضمنت الجهود الربٌسٌة التحلٌالت والتوصٌات المتعلقة بالهجمات الموزعة لرفض
الخدمة ( )SSoSالموجهة ضد  SNSوتنفٌذ  SNSSNNالذي أدى إلى إضافة
سجالت  IPv6إلى جذر  SNSوالتشغٌل األولً السم النطاق واستضافة التموٌه
السرٌع واالستٌالء على اسم النطاق .إضافة إلى ذلك شارك أعضاء  SSANفً
11

 SAC 004وتؤمٌن الحافة فً تارٌخ  17أكتوبر .http://www.icann.org/en/committees/security/sac004.pdf ،2002

21

سبتمبر 2010

ممارسات مجموعات المضادة لالحتٌال ( )APWGبلجنة سٌاسة اإلنترنت وقد اتفقوا
بشكل مشترك على تخوٌل العملٌات الصحٌحة وعلى كٌفٌة استخدام المحتالٌن ألسماء
النطاق الفرعٌة وكٌفٌة إجراء التنظٌم استجابة لهجمات الوٌب والتعاون مع  NPNعلى
دراسة هجمات موقع الوٌب الخبٌثة.
سوف تستمر  NNANNفً تعزٌز هذا الدور من خالل السعً إلى تحدٌد فرص
التعاون على مستوى المجتمع بؤكمله والوقوف على المخاطر التً تهدد النظام والعمل
على الحد من فداحتها .ولقد بادرت  NNANNبجهودها الرامٌة إلى تحسٌن مستوى فهم
المخاطر التً تهدد  SNSعلى مستوى النظام والعمل على الحد من فداحتها من خالل
ندوة المخاطر العالمٌة التً تواجه  SNSالتً أقامتها فً فبراٌر  2009بالتعاون مع
مركز جورجٌا ألمن المعلومات التقنٌة ( .)GTISCولقد قامت هذه الندوة بتسلٌط
الضوء على فهم المخاطر المرتبطة بـ  SNSفً المإسسات الكبرى والتحدٌات التً
تواجه تحقٌق عملٌات  SNSآمنة ومستقرة ومرنة فً بٌبات الموارد ومواجهة إساءة
استخدام  SNSلألنشطة الضارةٌ .توفر التقرٌر على موقع الوٌب
 .http://www.gtisc.gatech.edu/icann09عقدت جلسة ثانٌة عن أمان
واستقرار ومرونة  SNSفً كٌوتو فً الٌابان فً تارٌخ فبراٌر  ،2010انظر
 http://dns-srr.e-side.co.jp/وإعالن التقرٌر فً أبرٌل  2010على موقع
الوٌبhttp://www.icann.org/en/announcements/announcement-
.26apr10-en.htm
فضالً عما سبق ،قام موظفو  NNANNوالمنظمات المساندة واللجان االستشارٌة
بالمبادرة بزٌادة حجم التعاون مع جهود مجموعة كبٌرة من أصحاب المصالح بهدف
تحسٌن قدرة  NNANNعلى إجراء تعدٌالت فعالة على سٌاساتها والقٌام بمهام التنفٌذ
التعاقدي وغٌر ذلك من المبادرات على نحو ٌتناول تحدٌات األمن والمرونة التً
ٌواجهها  SNSوتنشؤ من خالله.

1.5.55

صالحٌة وحق استخدام وتفرد موارد أرقام اإلنترنت.

إن  ،NNANNمن خالل إدارة وظٌفة ،NANAتطلب الخطة اإلستراتٌجٌة ومسبولٌة
أمان واستقرار ومرونة اإلنترنت ونظام تحدٌد العدد من خالل مقدم الطلب واالنطالق
ومورد البنٌة التحتٌة الربٌسٌة ( )SPKNونظام توجٌه اإلنترنت العالمً .وتتغٌر
المسبولٌة وفق احتٌاجات تنفٌذ الطلب النموذجً من الناحٌة التقنٌة لمجال SPKN
13
12
الفردي الموثوق كما هو مالحظ من  NAIو NSOوٌإدي إلى القدرة على الشهادة
بشكل كامل بالصالحٌة وحق االستخدام وتفرد موارد أرقام اإلنترنت .وقد أعدت
 NNANNوفرٌق عمل  NNANNتؤثٌرات فعلٌة واقعٌة للتعامل مع  NNIIوالتركٌز
على المجموعات األخرى عبر إشراكها فً عملٌة قٌاسٌة والتواصل مع أصحاب
المصلحة وتوظٌف (الخارج حدٌثا) فً تجربة تنفٌذ .SPKN
وتلتزم  NNANNبالتعامل مع كل أصحاب المصلحة لـ  SPKNوفرٌق عمل NNANN
الذي بدأ العملٌات بطرٌقة تضمن المتطلبات التنفٌذٌة األكثر مصداقٌة المعمول بها
والمتوفرة لمجتمع اإلنترنت فً األوقات الزمنٌة المناسبة وفق الطلب المعتبر لذلك.

12

http://www.ietf.org/mail-archive/web/ietf-announce/current/msg07028.html

13

http://www.nro.net/news/nro-declaration-rpki.html
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5.3.

التوعٌة العالمٌة باألمان (االشتراك والتوعٌة)

1.5.5

الشركاء واألنشطة على المستوى العالمً.

وتعتبر خطة  NNANNاإلستراتٌجٌة العالمٌة فٌما ٌتعلق باألمان واالستقرار والمرونة
تستند إلى الشراكة الفعالة مع مجموعة المنظمات .والعدٌد من تلك الجهود ٌقودها فرٌق
عمل  NNANNوفرٌق الشراكة .لقد كانت  NNANNشرٌكا ً نشطا ً فً مجموعة كبٌرة
من المنتدٌات العالمٌة المرتبطة باإلنترنت ،والتً ٌتناول العدٌد منها قضاٌا أمن
واستقرار ومرونة اإلنترنت .إن مجموعة الشركاء واألنشطة الواردة أدناه غٌر شاملة
ولسوف تسعى  ICANNإلى التعاون مع آخرٌن عند إتاحة الفرصة لذلك .ومن بٌن
الشركاء العالمٌٌن الربٌسٌٌن:


فرٌق مهمة هندسة اإلنترنت )/ (IETFلجنة الهندسة المعمارٌة لإلنترنت
) – (IABتقود الجهود الرامٌة إلى وضع مناهج تقنٌة للدفع قدما ً بؤمن اإلنترنت
استناداً على تطوٌر بروتوكوالت وإجراءات تشغٌلٌة أكثر فاعلٌة .تعمل
 NNANNمع  NNIIعلى تؤسٌس تلك البروتوكوالت المرتبطة بالتسمٌة
والتوجٌه ،وهً تسعى إلى ضمان استخدامها ضمن جوهر عملٌات اإلنترنت
للمساعدة فً تؤمٌن بٌبة اإلنترنت برمتها .وعلى وجه الخصوص ،سوف تشارك
 NNANNفً الجهود المبذولة الهادفة إلى وضع بروتوكوالت توفر أساس أكثر
أمنا ً لإلنترنت استناداً على جهود مثل  SNSSNNو.RPKI



مجتمع اإلنترنت)ٌ – (ISOCعمل هذا المنتدى على تعزٌز الوعً بمشكالت أمن
اإلنترنت والحاجة إلى إرساء الثقة فً اإلنترنت للقاعدة العامة من المستخدمٌن،
وعلى األخص فً بلدان العالم النامً؛ كما تسعى ،بالتعاون مع آخرٌن ،إلى توفٌر
التدرٌب التقنً لتحسٌن أمن ومرونة اإلنترنت .تعمل  NNANNمع NSON
للمساعدة فً توفٌر الوعً الالزم وتحسٌن إمكانٌات األمن واالستقرار والمرونة.
تخطط  NNANNللتعاون فً تطوٌر برنامج  NNANN/NSONالجاري
المشترك لتوفٌر التدرٌب لمشغلً  ILSلتضمٌن التدرٌب التقنً حول كٌفٌة
تحسٌن األمن وتعزٌز مقاومة هجمات اإلنترنت وتشوٌشها.



منتدى حوكمة اإلنترنت )ٌ – (IGFقوم منتدى حوكمة اإلنترنت برعاٌة عدد من
الحوارات التً تضم عدداً من أصحاب المصالح والخاصة بؤمن اإلنترنت والثقة
به .كما قام منتدى  NNIبتسلٌط الضوء على إدارة مصادر اإلنترنت الحٌوٌة
وعلى جرابم اإلنترنت .وسوف تواصل  NNANNتعاونها مع  NNIوذلك من
خالل نشر الوعً بدوره فً دعم األمن واالستقرار والمرونة فٌما ٌتعلق بنظام
المعرف الفرٌد لإلنترنت والمشاركة فً الحوار العالمً الذي ٌتبناه هذا المنتدى.



–DNSعملٌات التشغٌل والتحلٌل ومركز االستجابة )– (DNS–OARC
سوف تواصل  NNANNدورها كراع داعم ومشارك نشط فً كافة أنشطة
.DNS-OARC

1.5.5

الشركاء واألنشطة على المستوى اإلقلٌمً

قامت  NNANNبعقد روابط إقلٌمٌة من خالل مجموعة من الشركاء واألنشطة .وفٌما
ٌلً توضٌحا ً ألهم عناصر األنشطة اإلقلٌمٌة لـ :NNANN


اتحادات  ccTLDاإلقلٌمٌة– عالوة على المشاركة فً برنامج  ANSPكما هو
موضح أدناه ،سوف تواصل  NNANNتقدٌم المساعدة والخبرة لألنشطة التً
تخضع لرعاٌة هذه المنظمات.



مراكز معلومات الشبكات )/ (NICsمجموعات مشغلً الشبكات – سوف
تواصل  NNANNمشاركتها فً هذه المنتدٌات لضمان نجاح أنشطتها فً توفٌر
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عملٌات آمنة ومستقرة على الشبكة على أفضل نحو ممكن ،متضمنا ً ذلك تنسٌق
أنشطة .NANA


أسٌا – قامت  NNANNبالمبادرة ببرنامج التدرٌب على أمن ومرونة LLILS
بالتعاون مع اتحاد  ILSلدول أسٌا المطلة على المحٌط الهادئ ( )APILSفً
ماٌو  2008فً كواالالمبور .وهً تواصل تلقً دعم قوي لألنشطة التً تتم فً
هذه المنطقة .وسوف تواصل  NNANNالمشاركة فً المنتدٌات اإلقلٌمٌة مثل
منتدى العناصر الربٌسٌة فً إدارة مصادر اإلنترنت بهدف توفٌر االستشارات
والتدرٌب العملً فٌما ٌتعلق بؤمن ومرونة  SNSمع توافر الفرص السانحة.



أوروبا – سوف تستمر  NNANNفً المشاركة فً جهود الهٌبة األوروبٌة ألمن
الشبكة والمعلومات ( )ENISAذات الصلة بـ  SNSSNNوبتحسٌن مرونة
 SNSكجزء من الجهد األكبر للمفوضٌة األوروبٌة على صعٌد حماٌة البنٌة
التحتٌة .سوف تتعاون  NNANNكذلك مع مجلس تسجٌالت النطاقات األعلى
مستوى القومٌة األوروبٌة لتقدٌم جلسات تدرٌبٌة حول أمن ومرونة ،LLILS
والتً تم المبادرة بها بالتعاون مع االجتماع الثامن والخمسٌن لـ  SNPNفً
أمستردام والذي عقد فً ماٌو  .2009وسوف تعمل  NNANNكذلك على
مواصلة شراكتها مع معهد جامعة موسكو لقضاٌا أمن المعلومات ( )NNSNبهدف
تعزٌز الحوار العالمً حول أمن اإلنترنت .ولقد قامت  NNANNو NNSNعلى
وجه الخصوص بعقد ورش عمل فً جارمٌش بؤلمانٌا فً األعوام
 2010-2008بدعم من مركز مارشال األلمانً/األمرٌكً للدراسات
اإلستراتٌجٌة وٌعتزم الطرفان مواصلة التعاون القابم بٌنهما.



أفرٌقٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة – سوف تواصل  NNANNاألنشطة المرتبطة بؤمن
اإلنترنت باالشتراك مع المنظمات اإلقلٌمٌة لـ  NSONوكذلك من خالل المنتدٌات
األخرى المناسبة .وقد قدمت  NNANNالتدرٌب على أمن ومرونة LLILS
بالتعاون مع اتحاد  LACTLDفً األعوام  2009و.2010وتعتزم NNANN
كذلك تقدٌم تدرٌب  LLILSبالتعاون مع االتحاد األفرٌقً لنطاقات المستوى
األعلى ( )AWILSو .ISOC-Africaو APILSفٌؤسٌا.

1.5.5

العمل مع الحكومات

تتعاون  NNANNمع الحكومات فً مختلف دول العالم لتحقٌق أمن واستقرار ومرونة
نظم المعرفات الفرٌدة لإلنترنت .سوف تواصل  NNANNتوفٌر منظورها الفنً
والتشغٌلً فٌما ٌتعلق بتحسٌن أمن واستقرار ومرونة نظم المعرفات الفرٌدة لإلنترنت.
وتدرك  NNANNإنه ٌلزم التعامل مع هذه النظم باعتبارها بنٌة تحتٌة هامة .ضمن
هٌكل  ،NNANNتقوم اللجنة االستشارٌة الحكومٌة ( )NANبتلقً تحدٌثات منتظمة
حول جهود  NNANNعلى صعٌد األمن واالستقرار والمرونة وتقدم معطٌاتها إلى تلك
البرامج كجزء من عملٌة التخطٌط اإلستراتٌجٌة .وسوف تظل  NNANNتعمل بنشاط
لتحدٌد دورها فً المناقشات العالمٌة الدابرة حول األمن والمشاركات المعنٌة بإدارة
األمن والمرونة المرتبطة بنظم المعرفات الفرٌدة لإلنترنت .سوف تتعاون NNANN
مع األمم المتحدة والمنظمات الدولٌة األخرى واإلقلٌمٌة وهً تهدف إلى توحٌد الجهود
تجاه تمكٌن األنشطة اإلقلٌمٌة المخصصة لتحسٌن األمان والمرونة بـ  .SNSوسوف
تستند تلك األنشطة إلى المذكرات اإلضافٌة مذكرات التفاهم الموقعة بٌن NNANN
وعدداً من المنظمات .على سبٌل المثال سوف تستمر  ICANNفً المشاركة فً
المنتدٌات ذات الصلة بالهجوم اإللكترونً مثل جهود  ONNSالمستمرة للحد من
االستخدام الضار .وسوف تستمر  NNANNكذلك فً االشتراك فً جهود APNN
المشتركة وجهود المنظمات األخرى بهذه المنطقة.
تقدم  NANكذلك إرشادات إلى  NNANNفً شكل عواقب باجتماعات ICANN
الدولٌة العامة.
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5.4

االشتراك مع سجالت اإلنترنت اإلقلٌمٌة

اشتراك  NNANNمع  ASOبالتفاعل على منظمة موارد األرقام ( .)NSOومن
خالل التفاعل فإن  NNANNتعمل مع  SNSgعلى تمكٌن  NNANNو SNSgللحفاظ
وتحسٌن األمان واالستقرار والمرونة باإلنترنت لصالح لمستخدمٌن المحلٌٌن والعالمٌٌن
لإلنترنت .ولقد شاركت  NNANNمع هذه المنظمات فً عدد من األنشطة ذات الصلة
بؤمن واستقرار ومرونة اإلنترنت .تعمل  NNANNبشكل خاص مع تلك المنظمات
على توقٌع  SNSSNNالنطاقات الفرعٌة  .arpaبما ٌتضمن ip6.arpa
و .in-addr.arpaوتعمل  SNSgعلى تطوٌر وسابل لتمكٌن شهادة عناوٌن NP
وأرقام  ASمن خالل جهود  .SPKNكما أن  SNSgمسبولة عن تحدٌدات ASN
وتطلب  NNANNالشراكة مع  SNSgلتكامل هذه التحدٌدات .خالل الفترة القرٌبة
القادمة ستقود تلك الجهود تصحٌح صالح بٌن حاملً موارد األرقام وموارد األرقام.
وهذا النظام التخطٌطً ٌساعد على تحدٌد أساس تطوٌر الوسابل لتحٌٌد مسارات
بروتوكول مدخل الحدود .وسوف تستمر  NNANNفً طلب أن تكون شرٌكا فً تلك
الجهود.

5.5

عملٌات تشغٌل  ANIAAالجماعٌة لألمان
واالستمرار

تحرص  NNANNعلى أن تتسم عملٌاتها الخاصة باألمن واالستقرار والمرونة عند
تنفٌذ  NANAوغٌرها من الوظابف الربٌسٌة التً تقوم بها ،بصفتها جزء من SNS
ونظم المعالجة ،وكذاك لإلٌفاء بمسبولٌات الشركة وكمساهم من المجتمع فً تحقٌق أمن
واستقرار ومرونة نظم المعرفات الفرٌدة لإلنترنت .وستمتع  NNANNباألهلٌة لإلجابة
بفعالٌة والعمل بشكل مناسب مع السلطات المناسبة على التقٌٌم األنشطة التً تخضع
لإلجراءات الضارة.
وتلتزم  NNANNببرنامج األمان المستمر للحد من المخاطر بالمعلومات التنظٌمٌة
والشخصٌة والتقٌٌم البدنً .فً خرٌف العام  2008وظفت  NNANNمدٌر علمٌات
األمن وهو مسبول عن تل ك البرامج .وتقدم  NNANNأصول المعلومات والخدمات
والتقنٌة التً تدعم  NANAوالعملٌات الهامة األخرى .ولعل الجهود األخٌرة التً تركز
على إعادة التقٌٌم والتوثٌق قد تلعب دورا فً عملٌات األمان والسٌاسات األخرى .تم
وضع خطة أمن لمعلومات  NNANNاعتماد ًا على معاٌٌر  ISO 27002وٌتم حالٌ ًا

إجراء التحسٌنات على إجراءات/عملٌات الدعم .وتتضمن خطة أمن معلومات
 NNANNكذلك إمداد وزارة التجارة األمرٌكٌة بخطة أمن معلومات  NANAوإدارة
عملٌات التدقٌق الخارجٌة لبرنامجهاٌ .ركز تخطٌط  NNANNالبدنً والشخصً على
حماٌة منشآت  NNANNالشخصٌة المطلوبة إلجراء مجموعة أنشطة عالمٌة
لـ  NNANNلتضمٌن عملٌة ضمان األمان الجتماعات  NNANNالعالمٌة .ولقد قامت
 NNANNبوضع عملٌة تخطٌط إلدارة المخاطر المرتبطة باألمان الشخصً مع تعزٌز
فرٌق األمن الداخلً الخاص بها فض ً
ال عن توفٌر الدعم من مستشاري األمن.
إن البرامج األمنٌة الخاصة بـ  NNANNتؤتً ضمن برنامج شامل إلدارة المخاطر
التجارٌة تم تصمٌمه من قبل مجلس إدارة  ،NNANNعالوة على توفٌر الدعم المتبادل
لبرامج استمرارٌة األعمال التجارٌة .تتمتع  NNANNبخطة جٌدة إلدارة المخاطر مع
تؤسٌس إرشادات إدارة المخاطر للمنظمة وفرٌق إدارة المخاطر وإجراء تقٌٌمات إلدارة
المخاطر بالمخاطر التنظٌمٌة الربٌسٌة وإدارة المخاطر بمبادرات  NNANNالربٌسٌة.
ومع نمو ٌ ،NNANNنمو أساس أصول الشركة إلى جانب نشاطها العالمً وحضورها
العام .تستمر  NNANNفً التؤكٌد على إدارة المخاطر بشكل جٌد واالستمرار التجاري
واألمان كؤجزاء أساسٌة للعملٌات الربٌسٌة.
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5.6

أنشطة المنظمات الداعمة واللجان االستشارٌة
لـ ANIAA

ٌلعب مجتمع  NNANNاألوسع نطاقا ً هو اآلخر دوراً ربٌسٌا ً فً تمكٌن تحقٌق أمن
واستقرار ومرونة نظم المعرفات الفرٌدة لإلنترنت من خالل عملٌة سٌاسٌة شاملة.
ٌوجد لدى  NNANNثالث منظمات داعمة  -منظمة دعم األسماء العامة (،)NNSO
المنظمة الداعمة ألسماء رموز البلدان ( ،)LLNSOمنظمة دعم العناوٌن (،)ASO
وهً مسبولة عن تطوٌر السٌاسات بحٌث تتضمن الموضوعات المرتبطة باألمن
واالستقرارٌ .مكن الوصول إلى معلومات تفصٌلٌة حول كل منظمة داعمة وعملٌاتها
على مواقع  http://gnso.icann.orgوhttp://ccnso.icann.org/
و .http://aso.icann.org/تقدم هذه المنظمات توصٌاتها والتً ٌلزم اعتمادها من
قبل مجلس إدارة  NNANNحتى ٌتم تنفٌذها من خالل عدد كبٌر من العقود واالتفاقٌات
ومذكرات التفاهم ( )Moogوأنشطة الموظفٌن .ومن بٌن المجاالت الربٌسٌة التً تقع
فً نطاق سلطة  NNSOالسٌاسة المرتبطة بسجل  eILSواتفاقٌات المسجلٌن للتؤكد
من تضمنها ألي تغٌرات تطرأ على السٌاسة الموضوعة فٌما ٌخص eILS siorg
وفحص القضاٌا التً تنشؤ عن استضافة التموٌه السرٌع وانتهاء صالحٌة أسماء
النطاقات وعملٌات انتقال أسماء النطاقات التً تتم فٌما بٌن المسجلٌن والسٌاسات
المعنٌة بإساءة استخدام التسجٌل إضافة إلى موضوعات أخرى.
تعمل  NNANNحالٌا ً مع المجتمع لمراجعة عملٌة تطوٌر سٌاسة  gTLDالحالٌة
) (PDPلجعلها أكثر فاعلٌة ومقدرة على االستجابة الحتٌاجات تطوٌر سٌاسة
 .NNANNمن بٌن المراجعات العدٌدة المقترحة لـ  PSPالحالٌة نجد بعض التغٌٌرات
التً تهدف إلى جلب المزٌد من الخبرة التقنٌة والبحث وعملٌات تقصً الحقابق ضمن
العملٌة للمساعدة فً تحدٌد واستهداف التحدٌات الصعبة التً تواجه السٌاسة بطرٌقة
أكثر خبرة؛ عالوة على تطوٌر سبل أفضل لتقٌٌم مدى فعالٌة السٌاسات الجدٌدة.
تعمل منظمة  LLNSOعلى تٌسٌر تعاون  NNANNمع  LLILSgلتضمٌن مشاركة
المعلومات المرتبطة باألمن واالستقرار والمرونة.
تنسق  ASOعملٌة تطوٌر السٌاسة ذات الصلة بالتحدٌد من جانب  NANAلعناوٌن NP
وأرقام  ASلـ  .SNSgوتطور مجتمعات  SNSالمنفصلة هذه السٌاسات العالمٌة .وهً
وظٌفة  ASOلتطوٌر تلك السٌاسات اإلقلٌمٌة والتنسٌق معهم بسٌاسة عالمٌة واحدة
والتً ٌتم نقلها فٌما بعد إلى مجلس  NNANNللتصدٌق علٌها.
إضافة إلى ذلك ،فإن  NNANNلدٌها أربعة لجان استشارٌة لتقدٌم النصٌحة لمجلس
اإلدارة ومجتمع  :NNANNاللجنة االستشارٌة لـ  )ALAN( At-Largeواللجنة
االستشارٌة الحكومٌة ( )NANواللجنة االستشارٌة للخادم الجذر ( )SSSANواللجنة
االستشارٌة لشبون األمان واالستقرار ( .)SSANوٌمكن الوصول إلى الوظابف
المحددة بكل عملٌة واألنشطة الخاصة بتلك اللجان على موقع الوٌب
 .http://www.icann.org/en/committees/عادة ما تتعاون هذه اللجان
االستشارٌة من خالل هٌكل المنظمات الداعمة/اللجان االستشارٌة فٌما تبذله من مجهود،
وعلى األخص مع  .SSANتلقى هذه اللجان الدعم من فرٌق سٌاسة  NNANNفً
إجراء الدراسات وحضور المداوالت وتقدٌم التوصٌات.
تقوم  SSANبنصح مجتمع ومجلس إدارة  NNANNفً الشبون الخاصة بؤمن
واستقرار نظم التسمٌة وتخصٌص عناوٌن اإلنترنت .وهو ما ٌتضمن أمور تتعلق
بالتشغٌل الصحٌح والكفء لنظام اسم الجذر وتخصٌص العناوٌن وتعٌٌن أرقام
اإلنترنت وخدمات تسجٌل  eILSوالمسجلٌن مثل  .siorgتشترك  SSANفً
نشاط متواصل لتقٌٌم التهدٌدات وتحلٌل مخاطر خدمات التسمٌة وتخصٌص عناوٌن
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اإلنترنت للوقوف على مكمن التهدٌد الربٌسً الذي ٌواجه االستقرار واألمن ،وبناء
علٌه تقدم توصٌاتها إلى مجتمع ٌ .NNANNمكن الوصول إلى تفاصٌل حول أنشطة
 SSANعلى موقع الوٌب .www.icann.org/en/comm ittees/security
عالوة على تلك األنشطة المذكورة آنفاً ،هناك أنشطة أخرى تتم داخل المنظمات الداعمة
واللجان االستشارٌة والتً تشتمل على مناقشات مشتركة بٌن هذه المجموعات خالل
اجتماعات  NNANNحٌث ٌتم طرح موضوعات محل اهتمام مشترك ذات عالقة
باألمن واالستقرار وتنظٌم ورش العمل وعرض نبذة حول الموضوعات المتعلقة باألمن
واالستقرار ،ونشر األنشطة المرتبطة بالسٌاسة بٌن أعضاء المجتمع من خالل التحدٌث
الشهري للسٌاسة (.)http://www.icann.org/en/topics/policy/
ٌتضمن عمل سٌاسة  NNSOما ٌلً:
( Fast Fluxالتموٌه السرٌع) :وقد اكتملت عملٌة استضافة تطوٌر سٌاسة GNSO
) (PDPعلى التموٌه السرٌع فً سبتمبر  .2009وقد استكشف تقرٌر مجموعة العمل
عن المستفٌد من التموٌه السرٌع ومن المتضرر وكٌفٌة تؤثر مستخدمً اإلنترنت بعلمٌة
استضافة اإلنترنت السرٌع والتغٌٌرات التقنٌة وتغٌٌرات سٌاسة  SNSلتقلٌل التؤثٌرات
السلبٌة لعملٌة استضافة التموٌه السرٌع .تبنى مجلس  NNSOالتحرك فً سبتمبر
 2009إلنشاء فرٌق ٌقوم على عمل مسودة لتطوٌر خطة عمل لتنفٌذ التوصٌات
المقترحة من مجموعة العمل.
عملٌات النقل:

ٌمتلك مجلس " NNSOمجموعة عمل" تركز على جهود تطوٌر النهج الثانً من
الست ًنهج المخططة لتناول العناصر المختلفة لعملٌات االنتقال الداخلٌة فٌما بٌن
المسجلٌنٌ .حدد الجزء ب من مجموعة العمل مهمة تحدٌد المشكالت الخمس المتعلقة
بقرصنة النطاق والعودة اإلجبارٌة لالسم المحول غٌر المناسب وحالة الغلق .أعلن
الجزء ب من مجموعة العمل  NSIPعن التقرٌر األولً فً  29ماٌو
(http://www.icann.org/en/announcements/announcement-
 .)05jul10-en.htmوتضمن التقرٌر غٌر النقاط األخرى مقترح سٌاسة حجز نقل
النفقات ومقترح لطلب تقرٌر بالمشكلة على متطلبات  siorgلكل  .eILSgوبعد
إغالق فترة التعلٌق العامة فً  8أغسطس ستراجع مجموعة العمل التعلٌقات العامة
المستلمة وستبدأ العمل على إنهاء التقرٌر العتباره من مجلس  NNSOتماما.
إساءة استخدام التسجٌل:

مجموعة العمل على سٌاسة إساءة التسجٌل والتً بدأت عملها فً فبراٌر 2009
وكانت مهمتها التدقٌق فً سٌاسات اإلساءة .وقد نظرت مجموعة العمل على SAP
بعٌن االعتبار إلى مشكالت مثل تحدٌد االختالف بٌن اإلساءة للتسجٌل وإساءة استخدام
اسم النطاق وتحدٌد اإلساءة الموجودة وتحدٌد الفوابد المحتملة أو العوابق لوجود أكثر
من طرٌقة موحدة بالعقد والمناطق المناسبة إن وجدت لتطوٌر سٌاسة  NNSOلتحدٌد
اإلساءة .سلمت مجموعة العمل على  SAPتقرٌرها النهابً إلى مجلس  NNSOفً
 29ماٌو 2010
[http://www.icann.org/en/announcements/announcement-
 .]29may10-en.htmوتضمن التقرٌر توصٌات محددة لتحدٌد إساءة التسجٌل السم
النطاق فً  .eILSgوتضمٌن عدد من التوصٌات ذات الصلة بها:
 االحتالل اإللكترونً :التوصٌة ببدء عملٌة تطوٌر السٌاسة للتحقق من الحالة
الحالٌة لـ .UDRP
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 مشكالت الوصول إلى  :sIONSالبحث عن طرق تضمن إمكانٌة الوصول إلى
بٌانات  sIONSبالطرق المناسبة والموثوقة والمتسقة وطلب قسم توافق
 NNANNلنشر البٌانات المتعلقة بإمكانٌة الوصول إلى .sIONS
 االستخدام الضار ألسماء النطاق :التوصٌة بإنشاء الممارسات الفضلى لمساعدة
المسجلٌن والسجالت على تحدٌد االستخدام المحظور ألسماء النطاق.
 إشعارات التجدٌد الزابفة :التوصٌة بإجراءات تعزٌزٌه من جانب لجنة توافق
.NNANN
 نظام تسجٌل  ILSالبٌنً :التوصٌة بتنسٌق مراقبة وبحث مع المجتمع.
 توحد العقود :التوصٌة بإنشاء تقرٌر للمشكالت لتقٌٌم الحد األدنى للخط األساسً
لفقرات إساءة التسجٌل التً ٌجب العمل على إنشابها لكافة نطاقات اتفاقٌات
.NNANN
 ممارسات -NNSOالواسعة لتجمٌع وتمٌٌز الممارسات األفضل وتوحٌد
التقارٌر.
 التشغٌل التمهٌدي
 قنص النطاق
 أسماء النطاق المخادعة و/أو المسٌبة
وفً ظل اعتبار التوصٌات قرر مجلس  GNSOأن ٌشكل فرٌقا لصٌاغة واقتراح منهجٌة
للتوصٌات المتضمنة بالتقرٌر والتً تتضمن توقٌت تشكٌل المجموعات العتبار عدد من التوصٌات
بالتقرٌر النهابً إلى جانب كٌفٌة التعامل مع تلك التوصٌات التً لم تحقق التوافق الجماعً.
استرداد اسم المجال بعد االنتهاء :بدأ مجلس  GNSOاستعادة اسم النطاق بعد االنقضاء فً ماٌو
 .2009وحددت مجموعة العمل تلك األسبلة ذات الصلة بالمدى الذي ٌكون فٌه المسجلون قادرون
على اإلدعاء بؤسماء النطاق بعد االنقضاء .موضع المناقشة ما إذا كانت السٌاسات الحالٌة للمسجلٌن
والمتعلقة بتجدٌد ونقل وحذف أسماء النطاقات منتهٌة الصالحٌة ُتعتبر كافٌة.
التحسٌنات على  :RAAوافق مجلس إدارة  NNANNعلى اتفاقٌة االعتماد المراجعة
( )SAAفً ماٌو .)http://www.icann.org/en/topics/raa/( 2009
وتتضمن اتفاقٌة  SAAالجدٌدة استحقاق زابد على المسجلٌن ومنشآتهم لتحدٌد
المسجلٌن ممن قد ٌكونوا متضمنٌن فً الهجمات اإللكترونٌة واإلجراءات الضارة إلى
جانب إجراء متطلبات  sIONSالمحسنة وااللتزامات الخصوصٌة/البروكسً
للمزودٌن لها ومتطلبات أخرى لتحدٌد نقاط اإلساءة بالعقد لحاالت االستخدام الضار
والمتضمنة لـ  .DNSاشتراك كل من ممثلٌن تعزٌز القانون  ALACو ومجموعات
أصحاب المصلحة اآلخرٌن فً طلب التحسٌنات على ( RAAانظر
http://www.icann.org/en/announcements/announcement )28may10-en.htmوتقدٌم اقتراح بالتعدٌالت فً اجتماع  ICANNفً بروكسل
فً ٌونٌو .2010
بٌانات التسجٌل الدولٌة :فً الوقت الحالً ال توجد معاٌٌر أو إرشادات تحدد كٌفٌة
فرض بٌانات التسجٌل الدولٌة للنطاق وعرضها .تم حث مجموعة العمل المشتركة
لـ  SSAC-GNSOعلى العمل مع مجلس إدارة  NNANNعلى دراسة مناسبة
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وإمكانٌة تقدٌم مواصفات العرض للتعامل مع بٌانات التسجٌل الدولٌة .وستدعم
المجموعة إدراج اإلدخاالت من األطراف المهتمة بما ٌتضمن مشغلً LLILS
و NNNSOو ASOو ALANو NANخالل المناقشات لضمان اإلدخال المجتمعً
الموسع .ومجموعة الهداف األولٌة لمجموعة عمل  NSSلنٌل التفاهم وتحقٌق التوافق
على األنواع واألشكال وحاالت التشفٌر لبٌانات التسجٌل لألطراف المتعاقدة للتجمٌع
والعرض والحفاظ على المحتوى.
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 .6خطط  ICANNللعام المالً  2011المعنٌة
بتحسٌن األمن واالستقرار والمرونة
دلٌل عملٌات التخطٌط اإلستراتٌجً والتشغٌلً ألنشطة  ICANNذات الصلة بتحسٌن
األمان واالستقرار والموارد الالزمة لتحدٌد تلك التؤثٌرات .فً العام المالً
 ،2011ستتضمن أنشطة  NNANNعددا من المبادرات الربٌسٌة مثل:


عملٌات تشغٌل  – IANAالدعم والتعلٌم واإلعداد لتنفٌذ  NSNSSNعلى
مستوى الجذر كما دعت إلٌه خطة  NNANNاإلستراتٌجٌة 2013-2010
باإلضافة إلى تحسٌن إدارة منطقة الجذر من خالل العمل اآللً التام وتحسٌن
مصادقة االتصاالت مع مدٌري .ILS



عملٌات خادم جذر  – DNSمواصلة السعً لتحقٌق إقرار متبادل لألدوار
والمسبولٌات والمبادرة بجهود تطوعٌة لتنفٌذ تخطٌط وتدرٌبات الطوارئ.



سجالت  – gTLDضمان تقٌٌم مقدمً الطلبات لـ  eILSالجدٌدة و NSNمع
االستمرار فً تقدٌم عملٌات آمنة .وسوف تعمل  NNANNعلى تطوٌر خطة
استمرارٌة تسجٌل  eILSواختبار نظام مستودع البٌانات.



سجالت  – ccTLDسوف تسعى  NNANNلتحسٌن سبل تعاونها على صعٌد
تطوٌر البرنامج المشترك للتخطٌط لالستجابة للهجوم ولحاالت الطوارئ
( )ANSPالذي تم إنشاإه باالشتراك مع  LLNSOواتحادات  ILSاإلقلٌمٌة.



التوافق التعاقدي  – Contractual Complianceستواصل NNANN
جهودها الرامٌة إلى تحسٌن نطاق أنشطة التنفٌذ التعاقدي المشتملة على eILSg
بحٌث تتضمن كذلك بدء عملٌات تدقٌق لألطراف المتعاقدة كجزء من تنفٌذ
تعدٌالت مارس  2009التفاقٌة اعتماد المسجل ( )SAAوالوقوف على
المشاركة المحتملة لألطراف المتعاقدة فً النشاط الضار التخاذ إجراء لاللتزام.



االستجابة لالستخدام الضار لنظام اسم النطاق – سوف تزٌد  NNANNمن
جهودها الحثٌثة فٌما ٌخص السلوك الضار الذي ٌتٌحه استخدام  SNSمع تسهٌل
مشاركة المعلومات لتمكٌن االستجابة على نحو فعال.



عملٌات االستمرار واألمان المشترك لـ  – ICANNسوف تعمل  NNANNعلى
ضمان البرامج اآلمنة واتصالها مع المخاطر المشتركة من اإلدارة وإدارة
األزمات وبرامج استمرار األعمال التجارٌة .وسوف ٌقع ضمن بإرة االهتمام
تنفٌذ أساس قوي من الخطط الموثقة واإلجراءات الداعمة.



ضمان التعاون والمشاركة العالمٌة – سوف تستمر  NNANNفً العمل على
تحسٌن الشراكات لتضم فرٌق عمل هندسة اإلنترنت ( )NNIIومجتمع اإلنترنت
( )NSONوتسجٌالت اإلنترنت اإلقلٌمٌة ومجموعات مشغلً الشبكات ومركز
عملٌات وتحلٌل واستجابة  SNSوالذي ٌشار إلٌه بـ ( )DNS-OARCومنتدى
فرٌق االستجابة للحوادث ( .)INSSIكما تشارك  NNANNفً الحوارات
العالمٌة الرامٌة إلى تعزٌز فهم تحدٌات األمن واالستقرار والمرونة التً تواجه
النظام البٌبً لإلنترنت وكٌفٌة مواجهة هذه التحدٌات باالستعانة بالمناهج التً
تضم العدٌد من أصحاب المصالح.

ٌتم فٌما ٌلً توضٌح المجموعة الكاملة من األنشطةٌ .ستعرض الملحق أ تفاصٌل حول
األهداف الخاصة والشركاء والنتابج ومخصصات الموارد خالل العام المالً 2011.
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6.1

وظائف /TADالتوجٌه الرئٌسٌة

5.5.5

عملٌات sIDI

سوف تواصل  NNANNتنفٌذ وظابف  NANAوالعمل على تحسٌن التفوق التشغٌلً
لهذه العملٌات بالتعاون مع وزارة التجارة األمرٌكٌة و ngirSreVو SNSgومشغلً
.ILS
تتضمن مبادرات تحسٌن وظابف  NANAاألخرى المحددة:


تحسٌن إدارة منطقة الجذر من خالل األتمتة (برنامج ،)RZM/eIANA
وتحسٌن مصادقة االتصاالت مع مدٌري ILS؛ ومراجعة العملٌات واإلجراءات
الخاصة باعتبارات األمن والتحسٌن.



دعم تطوٌر وتنفٌذ تخصٌصات وتعٌٌنات عنوان  NPآمن من خالل  RPKIأو
غٌرها من اآللٌات المتبناة من قبل  SNSgومجتمع توجٌه اإلنترنت بحٌث
تتضمن الدعم المتواصل لمجموعة عمل مستودع بٌانات مخابرات األمن
( )SNSSالخاصة بـ .NNII



العمل مع المجتمعات التقنٌة والتشغٌلٌة لتحدٌد وتحلٌل وتنفٌذ المتطلبات أو
المعاٌٌر التقنٌة اإلضافٌة الالزمة لتحسٌن أمن واستقرار ومرونة .SNS

كجزء من التحسٌنات على المرونة اإلجمالٌة عقدت  NNANNتدرٌب لمجتمع NANA
فً ٌناٌر  2010واختبرت خدمات  NANAمن مارٌنا دٌل راي فً كالٌفورنٌا إلى
روسترفً فرجٌنٌا .ووضح التدرٌب األخٌر إمكانٌات وقدرات  NANAوآلٌات التواصل
لضمان توفر خدمات  .NANAسوف تعمل  NNANNعلى تحسٌن مرونة خدمات
 NANAفً األعوام 2011.-2010

5.5.5

عملٌات gDD

حققت  NNANNووزارة التجارة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و ngirSreVتقدما
كبٌرا فً  2010بشؤن تنفٌذ  SNSSNNبمنطقة الجذر .لكل أولوٌة محددة فً
األعوام  2013–2010والتخطٌط اإلستراتٌجً حٌث تستمر  NNANNفً جهودها
لدعم تقدٌم  SNSSNNمن مشغلً  ILSواآلخرٌن فً العام المالً .2011
وسوف تعمل  NNANNعلى دفع نطاق كبٌر من األنشطة لتمكٌن التنفٌذ الموسع
لـ  SNSSNNفً كل أرجاء  SNSعلى مستوى العالم وتجمٌع خبرات SNS
ومشغلٌهم ذوي الخبرة .ستعمل  NNANNعلى التؤكد من أن برامجها التً تتضمن
عملٌات االنتقال الداخلٌة فٌما بٌن المسجلٌن ومستودع البٌانات تإدي إلى عملٌات التنفٌذ
واستمرار مناقشات أصحاب المصالح حول التنفٌذ .وستواصل  NNANNمتابعة
مستودعات االبتمان لنطاقات المستوى األعلى ( )NIASحتى ٌتم توقٌع منطقة الجذر.
وستستمر  NNANNفً السعً للحصول على تخوٌل لتوقٌع مناطق  .intو.arpa
ستواصل  NNANNدعم تنفٌذ  SNSSNNمن خالل تعٌٌن المناطق المدارة من قبل
( NNANNمتضمنة  icann.orgو)iana.org؛ وإدارة االختبارات وتسهٌل جهود
استنباط الدروس المستفادة بٌن هإالء المشتركٌن فً تنفٌذ .SNSSNN
كذلك تسعى  NNANNإلى تمكٌن وضع آلٌات أكثر فاعلٌة للتنسٌق باعتبارها جزء من
مجتمع مشغلً الجذر فٌما ٌتعلق بالتدابٌر التً من شؤنها المساهمة فً تحقٌق األمن
واالستقرار والمرونة .هذا وتعتزم  ،NNANNمن خالل دورها كمشغل  ،Lالتعاون مع
مشغلً الجذر اآلخرٌن فً المبادرة بجهود تطوعٌة إلجراء التخطٌط والتدرٌبات
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الالزمة لتحسٌن مرونة نظم خادم الجذر فً مواجهة مجموعة من الحاالت الطاربة
الحرجة.
تخطط  NNANNلمواصلة تحسٌن تشغٌل الجذر  .Lولقد تعاقدت  ICANNمع
 DNS-OARCلدراسة تؤثٌر التغٌرات متضمنة تنفٌذ  eILSgو NSNgجدٌدة
وتنفٌذ  IPv6والتنفٌذ المحتمل لتعٌٌن  NSSNNSلمنطقة الجذر عند تشغٌل عملٌة
خادم جذر واحدة بناء على نموذج الجذر  .Lوعلى نحو أوسع نطاقاً ،تقوم كل من
 SSSANو SSANبإجراء دراسة مشتركة حول أمن واستقرار خادم الجذر فً
ضوء التغٌرات المتصورة والمفصلة فً القسم  6.6أدناه.

6.2

العالقات مع تسجٌالت ومسجلً TDL

5.5.5

سجالت DLTg

سوف تواصل  NNANNالتنسٌق التعاقدي المرتبط بعملٌات  eILSلٌتضمن تطبٌقات
فحص الخدمات الجدٌدة عبر  .SSNPبمجرد أن تصبح عملٌة  eILSقابلة للتشغٌل
فإن  NNANNتتوقع المراجعات لتضمٌن المقترحات التً تطالب بتنشٌط SSINP
لتقٌٌم األمان واالستقرار والمرونة .ولسوف تواصل  NNANNجهودها الرامٌة إلى
تشجٌع تعاون المجتمع واستخدام أفضل الممارسات المرتبطة باألمن واالستقرار
والمرونة من خالل عقد ورش عمل التسجٌل/المسجل اإلقلٌمٌة التابعة لـ NNANN
والمشاركة فً مجموعة من منتدٌات المجتمع ومشاركة المعلومات على موقعها
الخاص .فً عام  ،2010قدمت  NNANNاإلعالم عن البٌانات حول سجالت eILS
بلوحة البٌانات الستخدام المجتمع
(.)http://www.icann.org/idashboard/public/

5.5.5

 DLTggالجدٌدة

إن التنفٌذ المحتمل للعملٌات المرتبطة بإنشاء  eILSgجدٌدة إنما من شؤنه توفٌر
عناصر األمن واالستقرار والمرونة األولٌة خالل العام القادم .وفً فبراٌر ،2009
أوكل مجلس إدارة  NNANNإلى  SSSANو SSANمهمة المشاركة فً دراسة
المقتضٌات المحتملة لألمن واالستقرار والمرونة بالنسبة لنظام خادم الجذر على نحو
مجمل ،مع النظر إلى سلسلة من التغٌرات المحتملة داخل  ،SNSوالتً تتضمن تنفٌذ
 eILSgو NSNgجدٌدة ،عالوة على التنفٌذ المحتمل لتعٌٌن  DNSSECلمنطقة
الجذر .و ٌُتوقع اإلطالع على التقارٌر الخاصة بهم فً  .2010كجزء من عملٌة
 eILSالجدٌدة سوف تقوم  NNANNكذلك بتؤسٌس فقرات لتقٌٌم مقدمً الطلبات
لضمان إمكانٌة تنفٌذهم للعملٌات المإمنة تقنٌا والمتوافقة مع فقرات  siorgوالتً
ٌمكن أن تقدم تخطٌط طوارئ جٌد وسلٌم مع ضمان حماٌة المسجلٌن .وسوف تواصل
 NNANNجهدها فً خطة استمرار سجل  eILSوبرنامج التدرٌب .سوف تضمن
 NNANNكذلك الوضع والتشغٌل اآلمن لنظام مقدمً طلبات  ILSاآللً.

5.5.5

sgDg

وفً اتجاه مماثل ،سوف تعمل جهود  NNANNالمعنٌة بتمكٌن تنفٌذ IDN TLDs
( LLILSgو )eILSgعلى ضمان أمن واستقرار ومرونة تمثٌل أسماء النطاقات
الجدٌدة بحروف اللغة المحلٌة .تدعم  NNANNالعمل على تحدٌث إرشادات  NSNلٌتم
إتباعها من مشغلً  NSN ILSgوتشغٌل  NSNgمن المستوى الثانً .وستواصل
 NNANNتسهٌل جهود التسجٌالت فً العمل مع الموردٌن بهدف ضمان وضع جداول
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 NSNتعمل على الحد بقدر المستطاع من حاالت التعارض والتشوٌش بٌن السالسل
والحد من فرص إساءة استخدام النظام لألغراض الضارة .كذا سوف ٌتم توفٌر وظٌفة
دعم قابمة على  NSNلهإالء األطراف المهتمٌن فً أن ٌكونوا مشغلً NSN ILS
وفً حاجة إلى المساعدة والخبرة فً هذا المجال.
تشترك  NNANNكذلك مع الخبراء على ضمان تقدٌم  NSN ILSgللدول والمناطق
التً لها أكثر من لغة أو حروف وتحتاج إلى تنفٌذ متزامن .وتتضمن كذلك التعاون مع
أصحاب المصلحة مثل برامج المتصفح ومطوري البرامج والطلبات ومشغلً سجل
 NSNوآخرٌن على دعم تقدٌم .NSNg

5.5.5

DDLTgg

ستواصل  NNANNجهودها الرامٌة إلى تحسٌن أمن واستقرار ومرونة  LLILSمن
خالل التعاون مع مشغلً  .LLILSوسوف تركز هذه األنشطة خالل العام المقبل على
تطوٌر برنامج ورشة عمل التخطٌط لالستجابة للهجمات ولحاالت الطوارئ ()ANSP
الذي تم وضعه بالتعاون مع  LLNSOواتحادات  ILSاإلقلٌمٌة .وٌركز البرنامج
على تحسٌن األمن والمرونة من خالل التخطٌط التقدمً وتوفٌر إمكانٌات قوٌة
لالستجابة لمجموعة كاملة من التهدٌدات والمخاطر المشوشة .ولسوف ٌمتد هذا
البرنامج حتى العام المقبل لتتضمن تدرٌب تقنً لتحسٌن مستوٌات األمن والمرونة فً
االستجابة للتهدٌدات المتقدمة ولتقدٌم المساعدة فً تطوٌر برامج التدرٌب والتقٌٌم
لصالح التخطٌط ألمن وطوارئ تخطٌط األمان وحاالت الطوارئ.

5.5.1

المسجلون

ٌنظر المجتمع بعٌن االعتبار إلى التحسٌنات على اعتماد المسجل لمستودع البٌانات
ً
وإضافة إلى دعم هذه
والمتطلبات الخاصة به من خالل التحسٌنات على .SAA
الجهود ،سٌواصل موظفو  NNANNتطوٌر إجراءات وعملٌات أخرى داخل نطاق
أطر العمل التعاقدٌة والسٌاسٌة لحماٌة مالكً أسماء النطاقات وتحسٌن أمن واستقرار
ومرونة  SNSبشكل مطلق .وتجدر اإلشارة على وجه الخصوص إلى إنه جاري
العمل حالٌا ً على إحكام إجراءات طلب االعتماد ووضع متطلبات صارمة ألهلٌة SAA
وقواعد االستبعاد ،إلى جانب وضع إجراءات تسمح للمسجلٌن بالخروج من سوق
التسجٌل بطرٌقة مسبولة .كما أن العمل السابق فً تطوٌر إجراءات إنهاء مستودعات
البٌانات والمسجلٌن سوف ٌإدي هو اآلخر إلى تعزٌز جهود  ICANNالمتواصلة
والمستقبلٌة لفرض االلتزام ،مما ٌسمح بإنهاء اعتماد المسجلٌن فً الحاالت التً تمثل
فٌها أعمال المسجل تهدٌداً ألمن واستقرار  .SNSستواصل  NNANNإنشاء مجتمع
مسجلٌن قوي من خالل األحداث الهامة التً تتٌح مشاركة أفضل ممارسات الصناعة،
كما ستبدأ فً إنشاء قنوات اتصال جدٌدة لمساعدة المسجلٌن على اإلبالغ عن التهدٌدات
األمنٌة الحرجة واالستجابة لها فً الوقت المناسب.

5.5.5

التوافق التعاقدي

سوف تستمر  ICANNفً زٌادة نطاق أنشطة تعزٌز التوافق التعاقدي .وستتضمن
األنشطة مراجعات لألطراف المتعاقدة كجزء من عملٌة تنفٌذ  SAAلعام .2009
عالو ًة على ذلك ،سوف ٌعمل فرٌق االلتزام التعاقدي بالتعاون مع فرٌق أمن NNANN
لتحدٌد األطراف المتعاقدة الذٌن قد ٌكونوا مشاركٌن فً أنشطة ضارة .فً تلك الحاالت
التً ٌثبت فٌها مشاركة األطراف المتعاقدة فً أنشطة ضارة ،قد ٌتم اتخاذ إجراءات
لفرض تنفٌذ العقد .وفً جمٌع الحاالت األخرى ،سوف ٌتم إخطار هٌبات تطبٌق القانون
أو الهٌبات األخرى المعنٌة لتتخذ من جانبها اإلجراءات الالزمة.
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لقد قام قسم التوافق التعاقدي بدراسة سبل تقٌٌم دقة معلومات االتصال فً بٌانات
 siorgضمن نظام  eILSوقام بتقٌٌم حدود استخدام أصحاب أسماء النطاقات
لخدمات الخصوصٌة والبروكسً إلخفاء هوٌتهم .وسعٌا ً منها للتشجٌع على التوافق
التعاقدي واكتساب الثقة العامةٌ ،قوم قسم االلتزام التعاقدي بتطوٌر نظام لتحدٌد
األطراف الشاكٌة علنٌا ً .والزال هذا النظام فً مراحل التطوٌر األولى ،سوف تتم
استشارة مجتمعات المسجلٌن والتسجٌالت قبل الشروع فً تطبٌقه.

5.5.5

االستجابة الجماعٌة لحاالت اإلساءة الضارة بنظام اسم
النطاق

سوف ٌواصل موظفو  NNANNكذلك تعزٌز الجهود المشتركة التً نشؤت استجابة
لألحداث األخٌرة التً تضمنت نظام اسم النطاق منذ أواخر عام  ،2008مثل األنشطة
المحٌطة بشبكة سزٌربً اإللكترونٌة لالختالس ودودة كونفٌكر التً ظهرت فً أواخر
عام /2008ومطلع عام  .2009هذا وترى  NNANNضرورة أن ٌتضمن هذا التعاون
مشاركة تسجٌالت ومسجلً  ،SNSومجتمع أبحاث األمن ومزودي البرامج وتقنٌات
مكافحة الفٌروسات .وعلى نحو خاص ،تعتزم  NNANNالتعاون مع مجتمعات
التسجٌالت والمسجلٌن لتعزٌز المناهج التعاونٌة لمكافحة انتشار البرامج الضارة
والدٌدان وشبكات االختالس اإللكترونٌة التً تستغل  SNSلالنتشار وفرض سٌطرتها.
ولسوف تسعى  NNANNإلى وضع إجراءات محددة لتوصٌل واعتماد أنشطة
التسجٌالت والمسجلٌن وكذلك لتحدد كٌفٌة إسهامها فً مشاركة المعلومات مع الباحثٌن
فً مجال أمن اإلنترنت ومزودي التقنٌات وجهات تطبٌق القانون حسبما ٌستلزم األمر.
وستقدم  NNANNتعلٌقا ً عاما ً على هذه اإلجراءات إلجراء أنشطة استجابة تعاونٌة.
سٌتم تقدٌم هذه اإلجراءات للمجلس بغرض الموافقة علٌها .إن هذه المناهج من شؤنها
ضمان قدرة  NNANNعلى االستجابة لكافة أصحاب المصالح على المستوى العالمً
الذٌن قد ٌطلبون مشاركتها وتعاونها.

5.5.6

تمكٌن األمان اإلجمالً لـ gDD

سٌسعى فرٌق عمل  NNANNإلى التركٌز على الندوات المنعقدة فً فبراٌر 2009
وفبراٌر  2010حول أمن واستقرار ومرونة  SNSوذلك من خالل مإازرة الجهود
المشتركة الربٌسٌة المرتبطة بالحد من المخاطر التً ٌواجهها مشغلو ومستخدمو
 .SNSهذا وتشتمل الخطط على عقد ندوة سنوٌة لمراجعة المخاطر التً تواجه
 SNSعلى وجه العموم وتحسٌن فرص التعاون مع التركٌز المتواصل على مواجهة
تحدٌات ضمان أمن واستقرار  SNSفً العالم النامً .كما تخطط  NNANNإلى
التعاون مع  DNS-OARCومع منتدى االستجابة للحاالت الطاربة واألمن
( )INSSIمع التركٌز على سبل صٌاغة استجابات فعالة للحاالت الطاربة واألحداث
الهامة داخل مجتمع  .SNSعالو ًة على ذلك ،سوف ٌواصل موظفو  NNANNتعقب
تطور خطط وضع نظام لتسمٌة الموضوعات ( )ONSوكٌف ٌمكن لهذه الخطط أن
تتضمن  SNSلضمان سرعة تحدٌد المشكالت المحتملة المرتبطة باألمن واالستقرار
والمرونة.

6.3

التوعٌة باألمان على المستوى العالمً

5.5.5

تمدٌد الشراكات القائمة

ٌعتبر جوهر إستراتٌجٌة المشاركة العالمٌة لـ  NNANNفٌما ٌتعلق باألمن واالستقرار
والمرونة هو بناء واستخدام العمل القابم بواسطة الشراكة العالمٌة والتوسٌع اإلضافً
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القوي للشراكة .وتتضمن األنشطة المحددة المخططة للعام المالً  2011مع الشركاء
ما ٌلً:


مجتمع اإلنترنت :تخطط  ICANNللتعاون فً تطوٌر برنامج
 ICANN/ISOCالجاري المشترك لتوفٌر التدرٌب لمشغلً  ILSلتوفٌر
التدرٌب الفنً حول كٌفٌة تحسٌن األمن وتعزٌز مقاومة هجمات اإلنترنت
وتشوٌشها.



 – DNS-OARCسوف تستمر  NNANNفً التعاون مع DNS-OARC
وأصحاب المصلحة اآلخرٌن المهتمٌن باألمر لدعم مبادرات  SSSومفهوم
 .DNS-CERTكما اشتركت  NNANNأٌضا ً مع منظمات من أجل التدرٌب
والتثقٌف حول الشراكة مع اآلخرٌن لتحسٌن فهم وظابف نظم المعرف الفرٌد
ودور  NNANNوالتحدٌات الخاصة بإدارة المخاطر التً تواجه هذه النظم.

5.5.5

المؤسسات التجارٌة

ستقوم  NNANNبمتابعة الندوة المنعقدة فً فبراٌر  2009و 2010حول أمن
واستقرار ومرونة  SNSحول فهم مرونة المإسسة والمخاطر المقترنة بـ .SNS
وخالل العام القادم ،سٌتم تضمٌن الجهود المبذولة لألمن واالستقرار والمرونة كجزء
من برنامج  NNANN NNOالذي ٌسعى نحو مشاركة نطاق واسع من الشركاء
المحتملٌن.

5.5.5

المشاركة فً الحوار عن األمان اإللكترونً على مستوى
العالم

ستشترك  NNANNفً هذه الحوارات سعٌا ً وراء ضمان وجود فهم واضح لدورها
األساسً ومساهماتها .وتتضمن األنشطة الخاصة التً تتوقعها  NNANNخالل العام
القادم:


منتدى فرق االستجابة للحاالت الطارئة واألمن ) – (FIRSTعقدت NNANN
و INSSIورشة علم مشتركة فً نٌروبً Lحول الهجمات اإللكترونٌة فً دولة
كٌنٌا فً مارس  2010لفرق االستجابة للحاالت الطاربة فً أفرٌقٌا .وتتعاون
 NNANNمع  FIRSTفً استبٌان حول فرق االستجابة لحاالت الطوارئ فً
العام المالً  2011مع المشاركة فً برامج .INSSI



الشبكة األوروبٌة ووكالة أمن المعلومات ) – (ENISAتخطط NNANN
للتعاون مع  ENISAفً أوروبا بشؤن الهجمات اإللكترونٌة وأنشطة االستجابة
للحوادث فً حالة الطوارئ.



منتدى حوكمة اإلنترنت ) – (IGFسوف تشارك  NNANNفً اجتماع  NNIفً
فٌلنٌوس فً لٌتوانٌا فً سبتمبر  2010كما ستدعم استمرار  NNIمن الجمعٌة
العامة لألمم المتحدة.

وستقوم  NNANNبالسعً الحثٌث وراء الفرص المتاحة مع مفكرٌن آخرٌن ومإسسات
أكادٌمٌة أخرى للتعاون من أجل زٌادة تحدٌد المخاطر المتعلقة باألمن واالستقرار
والمرونة.
تخطط  NNANNلالستمرار فً التعاون مع ( ASOومن خالل  ASOو NSOو
 )SNSgوللمشاركة فً األنشطة ذات االهتمام المشترك المتعلقة باألمان واالستقرار
والمرونة .وسوف ٌسعى موظفو  NNANNنحو إشراك  NROفً تحدٌد أي األنشطة
المشتركة ٌلزم تحسٌنها حتى ٌتسنى ضمان أمن واستقرار ومرونة  .SNSسوف
تشتمل هذه المناقشات على فهم نواٌا  NSOفٌما ٌتعلق بما هو محتمل من إساءة
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استخدام مساحة عنوان  IPv4وإمكانٌة الحاجة إلى وجود سٌاسة عالمٌة لمواجهة
المشكالت التً ٌتم تحدٌدها.

6.4

عملٌات تشغٌل  ANIAAالجماعٌة لألمان
واالستمرار

سوف ٌحرص موظفو  NNANNعلى أن ٌتم تنفٌذ برامجها األمنٌة ضمن إطار إدارة
المخاطر التجارٌة الشاملة وإدارة األزمات وبرامج االستمرارٌة التجارٌة .وٌستمر
التركٌز األكبر على تؤسٌس أساس سلٌم من السٌاسات الموثقة والعملٌات ودعم
اإلجراءات .تركز المبادرات الحدٌثة على التحسٌنات على إدارة مستوى المخاطر
 NNANNوإجراء االستمرار بما ٌتضمن إنشاء خطط إدارة األزمات التجارٌة الرسمٌة
لـ  NNANNوإجراء ممارسات  NNANNالخارجٌة بالتوافق مع األنشطة األخرى
لتضمٌن ممارسات استمرار  eILSوحاالت اإلعداد لالجتماعات .وقد بدأت
 NANNNاستخدام مواقع عملٌات التشغٌل البدٌلة الموزعة مادٌا لتحسٌن استمرار
الممارسات التجارٌة وإمكانٌات التعافً من األزمات للبنٌة التحتٌة لـ .NNANN
وكجزء من عملٌات التشغٌل المستمرة فً العام ٌ ،2010ستمر فرٌق عمل NNANN
فً العمل على تحسٌن التوازن الكامل للبنٌة المعلوماتٌة والعملٌات الشخصٌة وعملٌات
األمان كذلك .وكما هو الحال مع إدارة المخاطر والتخطٌط لالستمرارٌة ،سٌكون
التركٌز األكبر على وضع أساس سلٌم للخطط الموثقة وإجراءات الدعم .وتتضمن
المبادرات المحددة لتحسٌن أمن  NNANNخالل منتصف عام  -2010وجود تحسٌنات
على عناصر التحكم وتغٌٌر ومراجعة حاالت تسجٌل الدخول وإجراءات نسخ البٌانات
احتٌاطٌا والتدرٌب والتوعٌة لفرٌق العمل واستمرار عملٌات االستجابة لحاالت
الطوارئ وإمكانٌات االستجابة والتحسٌنات على خدمة المحمول بؤمان .خطط األمان
الموثقة الجتماعات  NNANNالعالمٌة والشخصٌة التً تم اإلعداد لها والتحقق من
الخارج وجدولة مراجعة الخطط وكل ذلك تم تحدٌد مواعٌده فً آخر العام .2010
ستضمن  NNANNتطوٌر تعاون المجتمع الناشا والتوعٌة بؤدوات تكنولوجٌا
المعلومات وتوزٌعها باستخدام عناصر تحكم األمن المناسبة فً مكانها.
كما تخطط  NNANNأٌض ًا للحصول على مراجعة خارجٌة وتدقٌق لبرامج األمن
والمتابعة الخاصة بها خالل النصف الثانً من 2010.

6.5

دعم  ICANNللمنظمات واللجان االستشارٌة

تخطط  SSANإلى تركٌز جهودها القادمة حول توزٌع  SNSSNNوحماٌة تسجٌل
النطاق والحد من إساءة استخدام أسماء النطاقات واستقرار نظام العناوٌن.
فً ٌناٌر  2009أصدر مجلس  NNSOتقرٌرا أولٌا خاص باستضافة التموٌه السرٌع
للتعلٌق العام وإجراءات المجلس اإلضافٌة واعتبار الدراسات المحتملة الهابلة لدراسات
 siorgذات الصلةٌ .متلك مجلس " NNSOمجموعة عمل" تركز على جهود
تطوٌر النهج الثانً من الست ًنهج المخططة لتناول العناصر المختلفة لعملٌات االنتقال
الداخلٌة فٌما بٌن المسجلٌن .ولقد اجتمعت " NNSOمجموعة عمل" لمواجهة إساءة
استخدام التسجٌل وهً تقوم حالٌا ً بدراسة مبادرة ذات صلة باستعادة اسم النطاق بعد
انتهاء صالحٌته .ومن أجل الجمع بٌن ذلك العدد الكبٌر من أصحاب المصالح فً
 NNANNالمهتمٌن بهذه الموضوعات ،تضمنت االجتماعات العامة العالمٌة لـ
 NNANNالتً انعقدت سابقا وامتدت موضوعاتها لتشمل عدد من ورش العمل تناولت
الجرابم اإللكترونٌة وسوء استخدام التسجٌل (مكسٌكو سٌتً وسول ونٌروبً
وبروكسل).
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 .7الخاتمة
تفهم  ،NNANNكناحٌة هامة من مهمتها فً كسب ثقة العامة ،أن برامجها وأنشطتها
ٌجب أن تساهم فً جعل نظم التعرٌف الفرٌدة من األهداف الفرٌدة للحصول على بٌبة
إنترنت أكثر أمانا ً واستقراراً ومرونة .ومع تزاٌد التحدٌات ،أصبحت جهود NNANN
فً هذا المجال أصبحت أكثر خشونة .كما تعترف  NNANNأٌضا ً بحدود دورها
ومواردها وتضع خطة إلستراتٌجٌتها فً هذه المجال لالعتماد بشدة على العب واحً
للتعاون .ولقد تم التعرف باإلنترنت كبٌبة عالمٌة تنمً االبتكار وتعتمد على تعاون
أصحاب المصالح المتعددٌن .تساهم  NNANNفً تحسٌن أمن واستقرار ومرونة نظم
المعرف الفرٌد الخاصة بها باالعتماد على نفس المنهج.
قامت  ICANNمنذ تؤسٌسها بتوفٌر الكثٌر من البرامج واألنشطة الخاصة بتحسٌن أمن
واستقرار ومرونة اإلنترنت والتً تتضمن الكثٌر من الجهود المرتبطة بوظابف التوجٌه
الربٌسٌة؛ والعمل مع ومجتمعات تسجٌالت ومسجلً ILS؛ واالشتراك مع NSO
وSNS؛ برامج األمن التجاري وبرامج االستمرارٌة؛ األنشطة الخاصة بالمنظمات
الداعمة واللجان االستشارٌة؛ والمشاركة فً األنشطة المعنٌة بؤمن واستقرار اإلنترنت
على المستوى اإلقلٌمً والعالمً .وٌهدف الجزء األول من هذا اإلصدار إلى الخطة إلى
توفٌر أساس لصٌاغة دور  NNANNوإطار العمل الذي تقوم  NNANNمن خالله
بتنظٌم جهودها المتعلقة باآلمن واالستقرار والمرونة .وستتطور الخطة مع مرور
الوقت كجزء من عملٌة التخطٌط اإلستراتٌجً والتشغٌلً لـ  NNANNمما ٌسمح لجهود
 NNANNبالبقاء ذات صلة وشٌكة ولضمان تركٌز الموارد على أهم المسبولٌات
والمساهمات الخاصة بها.
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الملحق أ – موارد العام المالً  2011لـ DDS
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2010 سبتمبر

Total
Subtotal
3rd Qtr
4th Qtr
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نظرة عامة على المكونات الرئٌسٌة لبرنامج األمان واالستقرار
والمرونة ( )SSRالخاص بـ ICANN







 1.9 - IANAملٌون دوالر
خدمات  1.2 - DNSملٌون دوالر
تصمٌن  DNSفً برنامج –SSS
 590ألف دوالر
خدمات  1.45 - gTLDملٌون
دوالر
التوافق  1.1 -ملٌون دوالر
تضمٌن  TLDفً برنامج – SSR
 650ألف دوالر







اشتراك  SSRعالمٌا ً  530 -ألف
دوالر
برامج أمن الشركات  1.2 -ملٌون
دوالر
برامج االستمرار المشتركة -
 1.7ملٌون دوالر
دعم  SSRللسٌاسة (خالف -
 550 - )SSACألف دوالر
دعم  650 – SSACألف دوالر

إجمالً تكلفة  11.52 - RSSملٌون
دوالر

أمان واستقرار ومرونة IANA
مواد التسلٌم (مراحل التنفٌذ)
األهداف
 التشغٌل اآللً للعناصر األساسٌة فً عملٌة  -تنفٌذ  RZMاآللٌة (ٌعتمد على أطراف)NTIA & VeriSign
تغٌٌر منطقة الجذر
 تنفٌذ توقٌع  DNSSECلـ .ARPA إدارة DNSSEC(ٌعتمد التارٌخ على التعاون مع
 تنفٌذ اختبار rPKI)IAB & NTIA
 استمرار األعمال التجارٌة التعاون مع مختبري rPKI خطة استمرار ( IANAتم التدرٌب علٌهافً ٌناٌر  2010والتدرٌب المستمر
للخطة فً العام المالً )2011

أصحاب المصالح الربٌسٌٌن
-

 IANAوشعلة األمان وتقنٌة المعلومات
 DOC/USGوVerisign
 SSACوRSSAC
 IETFوالمجتمع المشغل لـ DNS
 RIRsوالمجتمع العامل بالتوجٌه

الموارد
 البشرٌة –  6.5لدوام عمل كامل (ٌتضمن 2.5دوام عمل كامل لشعبة تقنٌة
المعلومات ودعم فرق العمل األخرى)
 المالٌة –  1.9ملٌون دوالر لدعم طاقمالعمل بدوام كامل وشعبة الدعم ودعم
االنتقاالت للفرٌق والخدمات المهنٌة
وتطوٌر التطبٌقات
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عملٌات  DNSالخاصة بـ ICANN
األهداف
-

النتائج (المعالم الرئيسية)
-

أنشطة  DNSSECوالتدوٌر الربٌسً
الدوري
تنفٌذ توقٌع  ICANNلكل من .arpa
وzones
تطبٌق مستودع األمان ()TAR
عملٌة جذر  Lاآلمنة والمرنة

-

أصحاب المصالح الربٌسٌٌن

التدوٌر الربٌسً فً العام المالً 2011
فً منشآت  CulpeperوLAX
توقٌع  DNSSECلمناطق ICANN
المستودع الموثوق بالعملٌة
تحسٌن الجذر L

الموارد (العام المالً )2011
البشرٌة –  7.0لدوام عمل كامل (ٌتضمن
تقنٌة المعلومات ذات الصلة ودعم الطاقم
اآلخر)
المالٌة –  1.2ملٌون دوالر لدعم طاقم العمل
بدوام كامل واالستثمارات الكبٌرة المخطط لها
للخدمات االحتٌاطٌة و DNSSecوالجذر L
والتحسٌنات والمنشآت االحتٌاطٌة والخدمات
المهنٌة واالنتقاالت

 عملٌات  DNSالخاصة بـ ICANNوفرق تقنٌة المعلومات
 طاقم عمل  IANAالخاص بـ ICANNو DoCوVeriSign
 -فرٌق أمان ICANN

خدمات سجل/المسجل  gTLDالتابعة لـ ICANN
األهداف
 ضمان أن تنفٌذ عناوٌن gTLD/IDNالجدٌدة تتعامل مع مشكالت SSR
 استمرار إكمال عملٌة مستودع البٌاناتوخطة استمرار gTLD
 -إجراء عملٌات RSEP/RSTEP

أصحاب المصالح الربٌسٌٌن
-

السجالت/المسجلون
طاقم خدمات ICANN
طاقم األمان واستمرار ICANN
GNSO/SSAC

(الخدمات)

النتابج
-

-

تحسٌن عملٌة تنفٌذ  gTLDمن منظور SSR
 اكتمال توازن الجذر (فً العام المالً )2011 دلٌل مقدم الطلب المحسن (نوفمبر )2010تدرٌبات مستودع البٌانات (أغسطس  -نوفمبر )2010
( HSTLD RFIسبتمبر  -نوفمبر )2010
التحوط من اإلجراءات الخبٌثة

الموارد (العام المالً )2011
البشرٌة –  2.75لتموٌل دوام العمل الكامل
المالٌة – مٌزانٌة  gTLDالجدٌدة لـ  - TBDتتضمن قسمًا
من فرٌق التقٌٌم /دعم أنشطة  NSN/eILSالجدٌدة لتشتمل
على أمان  IASوتموٌل  SSINP/SSNPالمخصص
ودعم تدرٌبات االختبار/االستمرار وانتقاالت فرٌق العمل /
الدعم
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التوافق التعاقدي
األهداف
 تحسٌن عملٌة توافق ICANN نظام متوافق و WDPRSمحسن -تحسٌن مستوى دقة بٌانات WHOIS

أصحاب المصالح الربٌسٌٌن
 سجل/مسجل gTLD طاقم التوافق فً ICANN -فرٌق األمان واستمرار ICANN

(خدمات)

النتابج
 إجراء مراجعات كجزء من تنفٌذ RAAلعام 2009
 التحسٌنات على ( WDPRSأغسطس -نوفمبر )2010
 دراسات  WHOISإضافٌة تعتمد علىتوصٌة مجلس GNSO

الموارد (العام المالً )2011
البشرٌة –  3لدوام عمل كامل
المالٌة –  1.1ملٌون دوالر لدعم طاقم العمل
بدوام كامل ،ودعم فرٌق العمل/االنتقاالت
والخدمات المهنٌة إلجراء الدراسات وعملٌات
التحسٌن لدعم األنظمة؛

التعاون على تحقٌق األمان واالستقرار والمرونة لـ TLD
األهداف
-

برنامج لبناء سعة  DNSكاملة
تحدٌد برنامج تدرٌب تقنً مشترك بٌن كل
من  ISOCوICANN
إجراء ورش عمل لتخطٌط تدرٌب TLD
تحدٌد مقاٌٌس البرنامج

أصحاب المصالح الربٌسٌٌن
-

مشغلو ccTLD
 ccNSOومشغلً  TLDاإلقلٌمٌٌن
ISOC/NSRC
طاقم عمل ICANN

(خدمات)

النتابج (المعالم الربٌسٌة)
-

إجراء جلسات تدرٌب  ACRPفً العام
2010
التدرٌب التقنً المشترك مع خطة
 ISOCواالنتقال فً 2010
إجراء ورش عمل لتخطٌط التدرٌب
قٌاسات  Prototypeمن مناقشة DNS

الموارد (العام المالً )2011
البشرٌة –  1دوام عمل كامل
المالٌة –  650ألف دوالر لطاقم العمل لدوام
كامل ودعم الفرٌق/االنتقاالت والخدمات
المهنٌة لتطوٌر وإجراء برامج التدرٌب
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التعاون على تحقٌق األمان واالستقرار والمرونة لـ TAD

(األمان)

النتابج (المعالم الربٌسٌة)
األهداف
 بناء التعاون واالستجابة المستمرة مع إنشاء آلٌات استجابة مشتركة لإلساءةالشركاء
إلى DNS
 الممارسة واإلبالغ عن المناقشات (فبراٌر مشاركة ممارسات  SSRالربٌسٌةومارس )2011
 إجراء مخاطر  DNSالمستندة إلى المجتمع اإلبالغ عن تدرٌب عملٌات الجذروالتعاون
()2010 TBA
 تحسٌن تعاون  SSRفٌما ٌخص خادمالجذر
أصحاب المصالح الربٌسٌٌن
  ISOCو DNS-OARCوFIRST مجتمع خادم الجذر مجتمع تشغٌل  DNSاألوسع نطاقا ً طاقم عمل NNANNRSSAC/SSAC -

برنامج األمن المشترك

(األمن وتقنٌة المعلومات وغٌر ذلك فً سابر قطاعات فرٌق العمل)

األهداف
 تحسٌن وتنفٌذ برامج األمان الشخصً والمنشآتوتقنٌة المعلومات
 تنفٌذ الخطط الرسمٌة تشكٌل التدرٌب على األمان -تنفٌذ خطط أمن وطوارئ المسافر واالجتماعات

أصحاب المصالح الربٌسٌٌن
-

الموارد (العام المالً )2011
البشرٌة –  1.25لطاقم العمل بدوام كامل
المالٌة –  590ألف دوالر لطاقم العمل بدوام
كامل والخدمات المهنٌة للدعم الجزبً والمشترك
واالنتقاالت لدعم األنشطة

فرٌق أمان ومرونة ICANN
عملٌات تقنٌة المعلومات الخاصة بكل من
ICANN/IANA/DNS
الموارد البشرٌة بـ ICANN
فرٌق االجتماعات العالمٌة لـ ICANN
طاقم  ICANNاآلخر

النتابج
 إجراء برامج التدرٌب على األمان (الجزء المدمجمن  ICANNعلى مستوى موسع اعتبارً ا من
سبتمبر )2009
 تقنٌة المعلومات المحسنة وأنظمة التحكم فًالوصول المادي (مصادقة تقنٌة المعلومات
المحسنة باألنظمة الربٌسٌة – خرٌف عام
)2009
 التدرٌب على أمن المسافر واالجتماعات (تدرٌبواحد فً كل فصل)

الموارد
البشرٌة –  2طاقم بدوام عمل كامل (ٌتضمن دعم تقنٌة
المعلومات لألمن)
المالٌة –  1.1ملٌون دوالر ٌتضمن طاقم العمل بدوام
كامل والتحكم فً الوصول المادي وتقنٌة المعلومات
والخدمات المهنٌة وإجراء التدرٌب والمراجعات
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برنامج استمرار الشركات

(األمن وتقنٌة المعلومات وغٌر ذلك فً سابر قطاعات
فرٌق العمل)

األهداف
 تحسٌن برنامج استمرارٌة الشركات وضع خطة رسمٌة إنشاء مركز آمن للبٌانات -إنشاء برامج رسمٌة للتدرٌب/الممارسة

أصحاب المصالح الربٌسٌٌن
-

-

فرٌق أمان ICANN
عملٌات تقنٌة المعلومات
لـ ICANN/IANA/DNS
الموارد البشرٌة بـ ICANN
فرٌق االجتماعات العالمٌة لـ ICANN
فرٌق عمل ICANN

النتابج
 خطة استمرار أعمال  ICANNالداخلٌة( 10أكتوبر)
 تحسٌن مرونة مركز البٌانات ممارسة إدارة األزمات واستمرار األعمالالتجارٌة (أكتوبر  - 2010مارس )2011

الموارد
البشرٌة –  5فرق عمل بدوام عمل كامل (ٌتضمن
التخطٌط وتقنٌة المعلومات لمركز البٌانات)
المالٌة –  1.7ملٌون دوالر لطاقم العمل بدوام
كامل والدعم الربٌسً لمركز البٌانات والخدمات
المهنٌة إلجراء التدرٌب والمراجعات

األمن العام ،واالستقرار والمشاركة األمنٌة
األهداف
 الحفاظ على الشراكة مع المنظماتالربٌسٌة (مثل  ISOCوIISI
و IMPACTو EC/ENISAوCSIS؛
)Atlantic Council
 مواصلة المشاركة فً حوارات حماٌةاإلنترنت القابمة تحت رعاٌة  ،IGOمثل
 ،IGF ،OECDأخرى)
 التعاون مع اآلخرٌن على االستجابةلمتطلبات األمان اإللكترونً العالمٌة

أصحاب المصالح الربٌسٌٌن
-

المنظمات العالمٌة/الدولٌة
  ISOCو IETFو ITUوIGFمنتدٌات الحماٌة اإللكترونٌة
أصحاب المصالح الربٌسٌٌن من الحكومة /
التجارٌٌن
فرٌق شراكة  ICANNالعالمٌة وفرٌق
األمان

(الشراكات العالمٌة واألمان)

النتابج
 إجراء أنشطة مشتركة مع المنظماتالمشاركة (واحدة فً كل فصل)
 المشاركة فً منتدٌات فً كافة المناطقالكبرى (مستمر)
 العضوٌة فً منتدٌات االستجابة للحوادثوفرق األمان ()FIRST

الموارد (العام المالً )2011
البشرٌة –  1.5فرٌق عمل بدوام كامل
المالٌة –  530ألف دوالر لفرٌق العمل بدوام
كامل ودعم االنتقاالت  /الفرٌق ودعم منتدٌات
 ICANNأو المنتدٌات المدعومة ودعم
الخدمات المهنٌة لتطوٌر القٌاسات
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دعم السٌاسة للجهود ذات الصلة بـ SSR
األهداف
-

النتابج

ٌتم تحدٌدها من خالل SO/ACs
المدعومة إلجراء نشاط SSR
 GNSOوccNSO
GAC
 RSSACوALAC

أصحاب المصالح الربٌسٌٌن
  SO/ACsالمسماة فرٌق سٌاسة ICANN -فرٌق أمان ICANN

 تشتق من خطط العمل للعام المالً 2011كما تم تحدٌدها

الموارد (العام المالً )2011
البشرٌة –  2فرٌق عمل بدوام كامل
المالٌة –  550ألف دوالر لفرق العمل بدوام
كامل ودعم التموٌل اإلضافً المحدود
لألنشطة ذات الصلة بـ SSR

اللجنة االستشارٌة لألمان واالستقرار
األهداف
-

دعم توظٌف ونشر DNSSEC
ضمان استقرار منطقة الجذر مع ما تحققه
من نمو وتطور
حماٌة حاالت تسجٌل النطاق
تقلٌل اإلساءة باسم النطاق
التعامل مع استقرار النظام

أصحاب المصالح الربٌسٌٌن
-

(السٌاسة)

مجتمع أمان اإلنترنت الخارجً
مجتمع خام الجذر وIANA
 GNSOوCCNSO
ALAC
ASO
طاقم عمل ICANN
 GACوالمجلس

()SSAC

النتابج
 التقارٌر واللجان االستشارٌة والتعلٌقات دراسات موازنة الجذر دراسة حماٌة اسم النطاق دراسة بٌانات التسجٌل :العرضوالوصول والدقة

الموارد (العام المالً )2011
البشرٌة –  1.5فرٌق عمل بدوام كامل
المالٌة –  650ألف دوالر لطاقم العمل بدوام
كامل ودعم التموٌل اإلضافً المحدود
للمنشورات واالنتقاالت ودعم الدراسات
المنافسة حول موازنة الجذر
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الملحق ب  -قاموس مصطلحات واختصارات خطط DDS
 – ACRPتخطٌط االستجابة للهجمات وحاالت الطوارئ
إضافة فترة سماح – فترة-اختٌارٌة لمدة خمسة أٌام فً بداٌة تسجٌل نطاق المستوى
الثانً الذي تنظمه  .NNANNقد ٌختار المسجلون حذف تسجٌلهم خالل فترة اختٌارٌة
لمدة خمسة أٌام ،حٌنما ٌجب استرداد رسوم التسجٌل بالكامل من قِبل تسجٌالت أسماء
النطاقات.
 – APWGمجموعة عمل مكافحة الخداع
 – ASNأرقام نظام الحكم الذاتً :فً اإلنترنتٌ ،عتبر النظام المستقل ( )ASمجموعة
من بادبات توجٌه  NPالمرتبطة التً تقدم سٌاسة توجٌه شابعة ومحددة بوضوح
لإلنترنتٌ .جب أن ٌكون لدى مزودو خدمة اإلنترنت ( )NSPgأرقام نظام مستقل
مسجل رسمٌا ً من خالل .NANA
 – ccNSOمنظمة دعم أسماء رموز الدول الخاصة بـ  NNANNهً هٌبة وضع
السٌاسات لنطاق ضٌق من مشكالت نطاق المستوى األعلى لرمز البلد العالمً داخل
هٌكل .NNANN
 – ccTLDنطاق المستوى األعلى لرمز البلد
 – CENTRمجلس تسجٌالت النطاقات األعلى مستوى القومٌة األوروبٌة هو مإسسة
تسجٌالت نطاق المستوى األعلى لرمز البلد مثل الرمز  .ukفً المملكة المتحدة
والرمز  .esفً إسبانٌا .تعتبر العضوٌة الكاملة مفتوحة للمنظمات والشركات
واألشخاص الذٌن ٌدٌرون تسجٌالت نطاق مستوى أعلى لرمز البلد.
 – CSISمركز الدراسات اإلستراتٌجٌة والدولٌة ٌقدم رإى إستراتٌجٌة وٌبرز حلول
السٌاسات لصانعً القرار فً الحكومة والمإسسات الدولٌة والقطاع الخاص والمجتمع
المدنً.
 – FIRSTمنتدى االستجابة للحاالت الطاربة واألمن
 – gTLDمزودو نطاقات المستوى األعلى
 – IANAهٌبة أرقام اإلنترنت المُخصصة
 – IDNاسم النطاق الدولً
 – IETFفرٌق عمل هندسة اإلنترنت
 – IPبروتوكول اإلنترنت الذي ٌحدد شكل وتنسٌق المحتوى وٌحدد النظام كذلك.
وتجمع معظم الشبكات بٌن بروتوكول اإلنترنت مع بروتوكول مستوى أعلى ٌُدعى
بروتوكول التحكم فً اإلرسال،وهو ما ٌنشا ارتباطا ً ظاهرٌا ً بٌن الوجهة والمصدر.
فبروتوكول اإلنترنت فً حد ذاته هو شًء ٌشبه نظام البرٌد .فهو ٌتٌح وضع عنوان
لعبوة وإرسالها باستخدام النظام ،لكن ال ٌوجد رابط مباشر بٌن عبوتك والمستقبلٌن.
تنشا  NP/INPاتصاال بٌن مضٌفٌن بحٌث ٌمكنك إرسال رسابل لألمام والخلف.
 – IPv4بروتوكول اإلنترنت اإلصدار الرابع ،هو التنقٌح الرابع فً تطوٌر بروتوكول
اإلنترنت وهو أول إصدار من البروتوكول ٌتم نشره بصورة واسعة .إلى جانب IPv6
ٌعتبر أساس المعاٌٌر استنادا إلى طرق الشبكة الداخلٌة لإلنترنت وال ٌزال بعٌدا
االنتشار على نطاق واسع بطبقة اإلنترنت الخاصة بالبروتوكول.
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 – IPv6بروتوكول اإلنترنت اإلصدار  6وهو الجٌل التالً من طبقة بروتوكول
اإلنترنت المخصص لمحتوى البٌانات المحولة بٌن الشبكات الداخلٌة واإلنترنت .فً
دٌسمبر  ،1998فرٌق عمل هندسة اإلنترنت ( )NNIIصمم  IPv6كخلٌفة لإلصدار
 4من خالل نشر مسار قٌاسً بالمواصفات الخاصة به .RFC 2460
 – ISOCمجتمع اإلنترنت
 – ITتقنٌة المعلومات
( Botnetsشبكات االختالس اإللكترونٌة) – ٌتم إنشاإها عاد ًة بخداع المستخدمٌن
العادٌٌن بفتح مرفق على أجهزة الكمبٌوتر الخاصة بهم والذي ٌبدو أنه ال ٌفعل شٌبا ً
ولكنه فً الواقع ٌثبت برنامجا ً لٌتم استخدامها الحقا ً فً الهجوم .وهذه األجهزة المصابة
ٌتم تجمٌعها لتكون شبكات ٌمكن بعد ذلك استهدافها ،بالهجمات الضارة عاد ًة ،بكل
سهولة.
( Cache Poisoningالضعف الضار للذاكرة المؤقتة) – استغالل تدفق فً
برنامج  NSSلجعله ٌقبل معلومات غٌر الصحٌحة التً تتسبب فً أن ٌخزن الخادم
مإقتا ً إدخاالت خاطبة ٌرسل بها كل طلبات الخادم الالحقة إلى النطاق الجدٌد الذي تم
التحقق منه بصورة خاطبة.
هجمات رفض الخدمة ) – (DoSرمز ضار ٌتسبب فً فٌضان من الرسابل الواردة،
والتً تجبر بصورة أساسٌة النظام المستهدف على اإلغالق ،وبالتالً تمنع استخدام
المستخدمٌن الشرعٌٌن.
هجوم رفض الخدمة الموزع ) – (DDoSنوع من أنواع هجمات رفض الخدمة والتً
ٌقوم فٌها المهاجم باستخدام رمز ضار مثبت على أنظمة متعددة من أجل الهجوم على
هدف مفرد .وٌكون لهذه الطرٌقة تؤثٌراً أكبر على الهدف أكثر منه حٌنما ٌتم استخدام
جهاز واحد للهجوم .وٌعتبر هجوم رفض الخدمة الموزع أحد أنواع الهجوم الذي ٌتم
فٌه الهجوم من قِبل عدة أنظمة على هدف واحد ،وبالتالً ٌمنع الخدمة عن مستخدمً
النظام الهدف .وتجبر سٌول الرسابل القادمة إلى النظام الهدف على اإلغالق وبالتالً
تمنع المستخدمٌن الشرعٌٌن من االستفادة بالخدمة .وتعتبر هجمات  SSoSاألكثر
فاعلٌة حٌنما ٌتم شنها من خالل عدد كبٌر من خوادم متعددة مفتوحة :حٌث ٌزٌد
التوزٌع من المرور وٌقلل من التركٌز على مصادر الهجوم .وٌكون عادة التؤثٌر على
الخوادم المتعددة المفتوحة سٌبة االستخدام منخفضاً ،لكن التؤثٌر على الهدف ٌكون
كبٌراً .وٌقدر عامل التضخٌم بنسبة  1:73من الهجمات ،ووفقا ً لهذه الطرٌقة تتجاوز
 7جٌجا باٌت فً الثانٌة.
 – DNSنظام اسم النطاق الذي ٌترجم أسماء النطاق (حروف) إلى عناوٌن NP
(أرقام) .ألنها أسهل فً الحفظ حٌنما تكون أسماء النطاقات أبجدٌة .وٌستند اإلنترنت مع
ذلك إلى عناوٌن رقمٌة لـ ( NPمثل  .)198.123.456.0حٌنما تستخدم اسم نطاق
( ،)www.examplir.gratis.comتترجم خدمة  SNSاالسم األبجدي إلى عنوان
 NPالرقمً المقابل.
 – DNSSECنظام اسم النطاق ٌقدم امتدادات األمان بطرٌقة للبرامج للتحقق من
بٌانات نظام اسم النطاق ( )SNSالمعدلة خالل نقل اإلنترنتٌ .تم هذا عن طرٌق دمج
أزواج مفاتٌح التوقٌع العامة ذات الطابع الخاص فً التسلسل الهرمً لـ  SNSلتشكٌل
سلسلة ثقة ناشبة فً منطقة الجذر .فً األساس ،ال ٌعد  SNSSNNأحد أشكال
التشفٌر .وهو ٌتوافق ارتجاعٌا ً مع  SNSالموجود ،وبذلك تظل السجالت كما هً –
غٌر مشفرةٌ .ضمن  SNSSNNتكامل السجالت من خالل استخدام التوقٌعات
صدِّق على موثوقٌتها.
الرقمٌة التً ُت َ
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وٌعد مفهوم "سلسلة الثقة" جزءاً صمٌما ً من  .SNSSNNوٌوصً اقتراح منظمة
 NNANNبتوقٌع ملف منطقة الجذر بـ ( SNSSNNفً أكتوبر  )2008المبنً على
هذا المفهوم والقابم على النصح األمنً بؤن الجهة المسبولة عن إحداث عملٌات التغٌٌر
واإلضافة والحذف فً ملف منطقة الجذر والتؤكٌد على صالحٌة هذه التغٌٌراتٌ ،جب
علٌها إنشاء ملف محدث لمنطقة الجذر الناشا وتوقٌعه رقمٌا ً .عندبذ ٌجب إرسال هذا
الملف الم َُوقع إلى منظمة أخرى (حالٌا ً شركة  )ngirSreVللتوزٌع .بمعنى آخرٌ ،جب
أن تكون المنظمة المسبولة عن القواعد--األساسٌة للثقة والتً تقوم بالتؤكٌد على
صالحٌة التغٌٌرات فً منطقة الجذر مع مشغلً نطاقات المستوى األعلى --بالتصدٌق
أٌضا ً على صالحٌة المنتج النهابً قبل توزٌعه.
التشغٌل األولً السم النطاق – الممارسات المشكوك فٌها التً ٌستخدمها بعض مسجلً
أسماء النطاق من استخدام معلومات خاصة لتسجٌل أسماء النطاقات مقدما ً من أجل بٌع
االسم ،برسوم إضافٌة ،للمسجِّ لٌن الذي ٌرغبون فً االستفادة بشكل منطقً من
الحصول على االسم الستخدامهم الخاص
اختبار النطاق – ممارسة مسجل اسم النطاق باستخدام فترة سماح باإلضافة لمدة خمسة
أٌام فً بداٌة التسجٌل لنطاق مستوى ثانً تنظمه  NNANNالختبار قابلٌة تسوٌق اسم
النطاق .أثناء فترة تحلٌل التكالٌف  -الفوابد الذي ٌجرٌه المسجل حول بقاء الدخل
المشتق من اإلعالنات التً ٌتم وضعها على موقع الوٌب.
ٌجب عدم الخلط بٌن اختبار النطاق وقنص النطاق ،وهً عملٌة حذف اسم النطاق أثناء
فترة السماح اإلضافٌة التً تستمر لمدة خمسة أٌام وإعادة التسجٌل على الفور لفترة
خمسة أٌام أخرى .وٌتم تكرار هذه العملٌة أي عدد من المرات وتكون النتٌجة النهابٌة
تسجٌل النطاق بدون دفع مال فعلٌا ً له.
التموٌه المزدوج – تهتم  NNANNبنوع مختلف من التموٌه السرٌع ٌدعى التموٌه
المزدوج والت ال ٌغٌر فٌها المهاجم فقط العناوٌن التً تشٌر إلى مواقع الوٌب غٌر
القانونٌة ،لكن عناوٌن خوادم أسماء  SNSالتً ٌستخدمها المهاجم لألسماء "المحببة
للمستخدم" التً ٌضمنها فً رسابل البرٌد اإللكترونً المخادع .وفً كلتا الحالتٌن،
تحدث التغٌٌرات سرٌعا ً جداً ،فً حوالً ثالث دقابق ،وهو ما ال ٌترك ظاهرٌا ً للباحثٌن
وقتا ً لالستجابة .وتعمل اللجنة االستشارٌة لألمان واالستقرار ( )SSANالتابعة
لـ  NNANNعن قرب مع المدافعٌن عن العالمات التجارٌة وعن مطبقً القوانٌن
باإلضافة إلى السجالت والمسجلٌن لتحدٌد اإلجراءات المضادة ،وبخاصة تلك التً تؤخذ
 SNSخارج معادلة التموٌه السرٌع.
التموٌه السرٌع – أسلوب خداعً ٌستخدمه المخادعون ولصوص الهوٌة وغٌرهم من
مجرمً اإلنترنت إلحباط جهود فرٌق االستجابة للحوادث وجهود وكاالت تطبٌق
القوانٌن فً تتبع وإسقاط المواقع اإللكترونٌة غٌر القانونٌة .وٌشبه أسلوب التموٌه
السرٌع بشدة لعبة الثالث ورقات ،حٌنما ٌقوم الالعب بتطبٌق الثالث ورقات على
منضدة وٌتم إغراء الضحٌة بالمراهنة على قدرته على "متابعة البنت الحمراء" (وٌطلق
البرٌطانٌون على هذه اللعبة "البحث عن السٌدة") .وٌحرك الالعب الثالث ورقات
بسرعة ٌصعب متابعتها وفً الوقت ذاته ٌشتت انتباه ضحٌته بالحوار والمزح الذكٌة
وتجاهل الٌد .ومع ذلك ،فإن التموٌه السرٌع لعبة شدٌدة المخاطرة وقد أصبح أسلوب
هجوم مقلق وبغٌض .وعند استضافة التموٌه السرٌعٌ ،قوم المهاجم بسرعة بتغٌٌر
العناوٌن التً تشٌر إلى المواقع اإللكترونٌة غٌر القانونٌة.
البرامج الخبٌثة الضارة – هو دمج بٌن كلمتً "ضار" و"برامج" وٌتم استخدامها فً
األغلب كعبارة شاملة تتضمن فٌروسات الكمبٌوتر والدٌدان وأحصنة طروادة وبرامج
أدوات الجذر وبرامج التجسس والبرامج اإلعالنٌة وبرامج جرٌمة وأي برامج أخرى
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غٌر مرغوب بها ٌتم إدخالها إلى أجهزة كمبٌوتر المستخدم سوا ًء بموافقته أو بغٌر
موافقته .وتعتمد البرامج الضارة على نٌة مبتكر الفٌروس منه أكثر من أي سمة أخرى
للبرامج.
 – NOCمركز عملٌات الشبكة هنا وهو مكان مادي ٌتم منه فً األغلب إدارة
الشبكات الكبٌرة ومراقبتها واإلشراف علٌها .كما ٌتٌح مركز عملٌات الشبكة ()NON
كذلك إمكانٌة الدخول على الشبكة من خارج المكان المادي.
 – NOGمجموعة عملٌات الشبكة
 – NROمنظمة موارد األرقام
الدفعات – برامج مصممة لتثبٌت عٌوب البرامج ،وٌتم تثبٌتها فً األغلب تلقابٌا ً لتقلٌل
الحاجة لمشاركة المستخدم النهابً وزٌادة سهولة االستخدام.
االحتٌال والخداع – نوع من االحتٌال على اإلنترنت ٌهدف إلى سرقة المعلومات القٌمة
مثل بطاقات االبتمان وأرقام الضمان االجتماعً وهوٌات المستخدمٌن وكلمات السر
عن طرٌق إنشاء موقع إلكترونً مشابه لموقع المنظمة القانونٌة ،ثم توجٌه حركة مرور
البرٌد اإللكترونً للموقع االحتٌالً للحصول على المعلومات الخاصة للحصول على
مكاسب مالٌة أو سٌاسٌة.
 – RAAاتفاقٌات اعتماد المسجل
السجل – منظمة تعمل على إدارة تسجٌل أسماء النطاق من المستوى األعلى لإلنترنت.
مسجل النطاق – شركة مخولة بتسجٌل أسماء نطاق اإلنترنت
 – RIRسجل اإلنترنت اإلقلٌمً.
 – RPKIالبنٌة التحتٌة الربٌسٌة العامة للموارد
 – RSEPعملٌة تقٌٌم خدمات السجل
 – RSTEPهٌبة التقٌٌم التقنً لخدمات السجل
 – Spamأي برٌد غٌر موثوقٌ .تم اعتبارها عاد ًة إزعاجا ً مكلفاً ،وٌتضمن البرٌد
العشوابً فً األغلب برامج ضارة .تعتبر البرامج الضارة فبة من البرامج المضرة مثل
الفٌروسات والدٌدان وأحصنة طروادة وبرامج التجسس  -المصممة إلصابة أجهزة
وأنظمة الكمبٌوتر وسرقة المعلومات الهامة وحذف التطبٌقات والمحركات والملفات أو
تحوٌل أجهزة الكمبٌوتر إلى أصول للمهاجم.
 – DnffoopSموقف هجومً ٌهجم فٌه شخص أو برنامج عن طرٌق تزٌٌف
البٌانات .وٌثق النظام الفردي بالبٌانات الزابفة باعتبارها صحٌحة محاوالً االتصال
بالبرنامج أو النظام القانونً.
 – TLDنطاق المستوى األعلى
 – Trojanفبة من فبات البرامج الضارة التً ٌبدو أنها تقوم بوظٌفة مرغوب فٌها
لكنها بدالً من ذلك تقوم بوظابف ضارة سرٌة تتٌح وصوالً غٌر مصرح به إلى الجهاز
المضٌف ،وهو ما ٌعطً لمستخدمً أحصنة طروادة القدرة على حفظ ملفاتهم على
أجهزة كمبٌوتر المستخدمٌن الجهالء أو حتى مراقبة شاشة المستخدم والتحكم فً أجهزة
الكمبٌوتر.

51

سبتمبر 2010

الفٌروس – برنامج أو سلسلة من الرموز المحملة على جهاز كمبٌوتر دون معرفة
المستخدم وٌشغل بعض البرامج الخبٌثة الضارة المعروفة بـ ( .)CVpwVigوحتى
الفٌروس البسٌط ٌمكن أن ٌكرر نفسه لٌجعل نفسه أكثر تدمٌراً ألنه ٌستخدم بسرعة كل
الذاكرة المتاحة على نظام جهاز الكمبٌوتر المصاب.
الدودة – مشابهة للفٌروس فً تصمٌمها وتعتبر أحد أنواع الفٌروسات ،لكنها أخطر
نظراً لقدرتها على إرسال نفسها عبر الشبكات .وتنتقل الدٌدان من كمبٌوتر إلى آخر،
لكنها على عكس الفٌروسات ،لدٌها القدرة على االنتقال بدون أي عمل من البشر سوا ًء
كان مقصوداً أو غٌر مقصود .وتستفٌد الدودة من سمات نقل الملف أو المعلومات على
نظام الكمبٌوتر ،والذي ٌتٌح لها التنقل دون االحتٌاج لمساعدة .فعلى سبٌل المثالٌ ،مكن
للدودة أن تنسخ نفسها باستخدام دفتر عناوٌن البرٌد الخاص بالمستخدم الذي ال ٌعلم عن
ذلك شٌبا ً .ثم تقوم بنسخ نفسها على أجهزة الكمبٌوتر الجدٌدة المصابة ثم تنتشر مرة
أخرى من خالل دفاتر عناوٌن أنظمة الكمبٌوتر المصابة الجدٌدة ثم تستهلك فً النهاٌة
قدراً كبٌراً من الذاكرة وعرض النطاق وتتسبب فً النهاٌة فً أن تصٌب الشبكة بؤكملها
بالتوقف.
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