إطار عمل  ICANNللحماية،
واالستقرار والمرونة )(SSR
للسنة المالية 2012
 19أبريل 2011

الحماية واالستقرار والمرونة
وحدة الجزء ب – للسنة المالية 2012
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مكونات إطار العمل الجديد
الجزء أ

•

القسم التأسيسي  -المھمة ،القيم الجوھرية ،التأكيد

•

النظام البيئي ودور ICANN

الجزء ب  -وحدة السنة المالية 2012
– فئات العمل
– المشاريع اإلستراتيجية ،العمل االجتماعي
– مجاالت برنامج العاملين /التنظيم
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ثالثة فئات للعمل في SSR
•

مجاالت عمل ICANN

–

•

المجاالت التي تعمل بھا  ICANNكمنسق أو متعاون أو وسيط مع المجتمع

–

•
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 ITالداخلي ،جذر ،L-والعمليات  ،DNSو ،IANAااللتزام ،تقييم التسلسل ،لوجستيات
االجتماعات ،اإلدارة والتمويل ،باإلضافة إلى مجاالت أخرى

تنسيق السياسة ،دعم األمانة العامة ،اشتراك الخبراء حول المواضيع ،المساھمة بوضع
البروتوكول ،االشتراك مع مجتمع اإلنترنت األكبر ،بما في ذلك المجتمع التقني

المجاالت الذي تكون فيھا  ICANNمراقب أو على علم بنشاطات اآلخرين
في النظام البيئي العالمي لإلنترنت

مجال االھتمام
المسؤولية التشغيلية

يشمل دعم  ICANNالتنظيمي،

البرنامج /المبادرة
وظائف IANA

عاملو وظائف IANA

عمليات  /DNSجذرL-

عاملو عمليات DNS

إدارة DNSSEC

عاملو عمليات DNS

حماية الشبكات الداخلية وIT

عاملو  ،ITحماية ICANN

التمويل ،الموارد البشرية ،القسم أمن االجتماعات
القانوني
اإلدارة
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القيادة التنظيمية

فريق حماية ICANN

الحماية المادية /الشخصية

فريق حماية ICANN

إتصاالت أزمة وخطط استمرارية أعمال
ICANN

عاملو حماية IT ،ICANN

االلتزام التعاقدي

عاملو االلتزام

إدارة المسار السريع لـ IDN

فريق IDN

تطبيق  gTLDالجديد

فريق  gTLDالجديد

مجال االھتمام
المنسق

الوسيط
المنسق
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الصدارة التنظيمية

البرنامج /المبادرة
عملية وضع السياسة

 + ACs ،SOsعاملو السياسة

أتمتة إدارة منطقة الجذر

شركاء ،ICANN ،NTIA RZM
Verisign

IPv6/IPv4

ICANN ،RIRs ،NRO

دعم األمانة العامة لـ SOs & ACs

موظفو السياسات

التطور التقني لـ Whois

المجتمع ICANN +

بناء قدرات DNS

 ،NSRC + ICANNمنظمات TLD
اإلقليمية ،ISOC ،المجتمع

تطور RPKI

عمليات RIRs ،NRO + DNS

تطوير البروتوكول

IETF

قياسات ومقاييس DNS

 RIPEو NCCو DNS‐OARCوغير
ذلك

إرشادات  ، IDNإدارة المتباينات

السجالت ICANN +؛ المجتمع

مجال االھتمام
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الصدارة التنظيمية

البرنامج /المبادرة

المنسق

العمل مع مشغلي مخدم الجذر

RSSAC

الوسيط

الندوة العالمية حول SSR

حماية العاملين  +المجتمع

المساھم

مقاييس المرونة ،سالمة DNS

 ،CERTs + ENISAغير ھذا

المنسق

تبني ونشر DNSSEC

عمليات  + DNSسجالت ،مسجلين،
مستخدمين

الوسيط

اجتماعات  ،ccNSOاأليام التقنية

مجتمع ccTLD

المنسق

إستراتيجية إدارة مخاطر DNS

جھود المجتمع المدعومة من الحماية

الوسيط

فريق عمل تحليل استقرار وحماية DNS

مشاركو  SO & ACمع الخبراء
المستقلين

المنسق

برنامج المساعدة بالحماية العالمي،
االشتراك ونشر الوعي

حماية  ICANNوالشراكات العالمية

المنسق

االشتراك مع مجتمع الحماية الموثوق،
واألعمال ،وقوى تطبيق القانون

فريق حماية ICANN

مجال االھتمام

البرنامج /المبادرة

الصدارة التنظيمية

التوعية بالنشاطات

 ،IETFونشاطات IAB

IAB ،IETF

الصدارة من قبل اآلخرين في
المجتمع،

 ،NROونشاطات RIR

 ،AfriNICو APNICوARIN
و LACNICوRIPE NCC

دور المراقب

نشاطات منظمة  TLDاإلقليمية

 AfTLDو APTLDوCENTR
وLACTLD

التمارين اإللكترونية الدولية )مساھم في
بعض الحاالت(

منسقو التمارين ) ،DHSو،ENISA
وغيرھا(

مشاريع التطوير الحكومية حول حماية البنية الحكومات ،و ،IT‐SCCوغيرھا
التحتية الحرجة والحماية اإللكترونية
الھويات الموثوقة في الفضاء اإللكتروني
مبادرات قوى تطبيق القانون حول
السلوكيات الضارة

اإلنتربول ،وقوى تطبيق القانون
الدولية

مبادرات إدارة المخاطر
األبحاث األكاديمية حول DNS
مشاريع تطوير ممارسات التسجيل
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السجالت ،المسجلين ،المجتمع

األھداف اإلستراتيجية ألعوام 2014 - 2011
 .1الحفاظ على جھوزية  DNSوتوجيھھا
 .2زيادة حماية أنظمة المعرّ فات الفريدة اإلجمالية
 .3زيادة المشاركة العالمية في حماية المعرّ ف الفريد
 .4تنسيق إدارة المخاطر العالمية لـ DNS
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عمل المجتمع
•

تبني ونشر  DNSSECالمحلي

•

بيانات تسجيل  Whoisالدولية

•

تطوير حلول لحماية ) DNSوالمعرّ ف الفردي( –
 ،DSSA-WGوغير ھذا

•

العرض األولي لـ  ،IPv6وإدارة مخاطر استھالك
IPv4

•

نشر البنية التحتية الرئيسية للموارد العامة )- (RPKI
مع RIRs

•

دراسات حالة متباينات IDN
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مجاالت فريق الحماية الرئيسية
•

برنامج المساعدة بالحماية العالمية )االشتراك وتوعية المجتمع العالمي ومجتمع ICANN
األكبر(

•

التعاون من أجل الحماية

•

بناء قدرات DNS

•

برامج حماية الشركة )بما في ذلك حماية معلومات  ICANNواالجتماعات ،والحماية
المادية والشخصية( ،واستمرارية األعمال ،وإدارة المخاطر

•

الدعم على مستوى المنظمة )بما في ذلك  gTLDsالجديدة و IDNsو DNSSECووضع
السياسات ،وااللتزام ،والشراكات العالمية /الشؤون الحكومية(.
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نشاطات  SSRللسنة المالية 2012
برنامج مساعدة الحماية العالمي

اإلجراءات /األحداث في السنة المالية 2012

المشاركة مع المجتمع األوسع ،واألعمال ،والمجتمع
األكاديمي ،والمجتمع التقني وقوى تطبيق القانون

ندوة  - DNS SSRمن األرجح في أوروبا في ربع السنة
 3لـ  2011أو ربع السنة  1لـ 2012
المشاركة في األحداث مع الشركاء اإلقليميين

التعاون
دعم وتبني أدوات قياس ومقاييس  ،DNSمثل برنامج
 ATLASلـ RIPE NCC

المشاركة وتشجيع تحريك العقد عن حواف شبكة القياس،
وإجراء تحاليل البيانات

أتمتة منطقة الجذر

تنفيذ نظام أتمتة مع  ،NTIAوVerisign

تبني ونشرDNSSEC

دعم التدريب وتشجيع التبني عن طريق وضع ،TLDs
والمسجلين ،والمستخدمين النھائيين

تطوير تأھيل  RPKI/الموارد

العمل مع  RIRsمن اجل

12

نشاطات  SSRللسنة المالية 2012
التعاون

اإلجراءات /األحداث في السنة المالية 2012

دعم فريق عمل تحليل استقرار وحماية  DNSالذي يدقق
في المخاطر والتھديدات على  DNSوالفجوات

سيتابع فريق العمل جدوله الزمني ،قد يتم نشر المكتشفات
في السنة المالية 2012

التطور التقني لـ Whois

المساھمة بالجھود التي يتصدرھا اآلخرين في السنة
المالية 2012

وضع السياسة – إساءة التسجيل؛ اتفاقية مصادقة السجل
 - DNSSECتدقيق وعكس المفتاح دوريا ً

دعم نشاطات وضع السياسة لـ  ،GNSOوccNSO
تدقيق كامل لـ  SysTrustومراسم  KSKناجحة حول
عكس المفتاح

برامج حماية الشركة
تعزيز حماية شبكة  ICANNالداخلية ،الولوج إلى التحكم،
العمليات التي تتبع ممارسات  ISO 27002المثلى

تنفيذ التحسينات على العملية من تقييم واختبار مواطن
الضعف؛ وتحسين تدريب وموارد العاملين

مرونة جذرL-

تنفيذ التحسينات من تمرين الطوارىء على جذر L-للسنة
المالية 2011؛ وعقد  Lالفردية
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نشاطات  SSRللسنة المالية 2012
برامج حماية الشركة

اإلجراءات /األحداث في السنة المالية 2012

تعزيز تدريب العاملين لدعم فريق االستجابة لحوادث
الكمبيوتر لـ  ICANNحول الممارسات المثلى

تدريب  SANSأو ما يعادله لعاملي  ITوالحماية

خطة استمرارية العمل الداخلية وتمرين اتصاالت
األزمات

الحفاظ على  FTEالستمرارية األعمال ودعم التمارين

حماية االجتماعات  -تقييم المخاطر والموقع ،حماية
المسافر

تقييمات المخاطر حول مواقع اجتماع  ICANNفي السنة
المالية 2012؛ الحماية على األرض وحماية المسافر
وخدمات الطوارىء )(ISOS

على النطاق التنظيمي
تطبيق  gTLDالجديد

بدء عملية  gTLDالجديدة )بانتظار اعتماد البرنامج(؛
اختبار مواطن الضعف حول TAS؛ ]راجع الشريحة
المنفصلة حول  gTLDsالجديدة[

االلتزام التعاقدي

إضافة  +3عاملين؛ وتحسين التزام السجل والمسجلين
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نشاطات  SSRللسنة المالية 2012
على النطاق التنظيمي

اإلجراءات /األحداث في السنة المالية 2012

دعم برنامج IDN

دعم عمليات تقييم السلسلة ،لوحة استقرار DNS؛ نشر
المواد التعليمية حول  IDNsوالممارسات المثلى للحماية؛
ودراسة حاالت إدارة المتباينات

إدارة مخاطر المؤسسة

دعم عمليات إدارة المخاطر الداخلية ،ومن بينھا لجنة
مخاطر المجلس؛ وإجراء تقييم مخاطر السلوك قبل وضع
الميزانية والخطة التشغيلية للسنة المالية 2013

دعم الشراكات العالمية والشؤون الحكومية

المساھمة بالجھود التعليمية للتضمينات التقنية التي قد
تكون للمتطلبات الحكومية حول المعرّ فات الفريدة
لإلنترنت؛ ودعم االشتراك مع الشركاء والمشاركين
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عمل  SSRالمجتمعي
•

اإلضافات على اتفاقية المصادقة على المسجلين – GNSO

•

نشاطات  SSACوRSSAC

•

االستجابة التنسيقية ضد اإلساءة الخبيثة لنظام المعرّ ف الفريد  -كونفيكير ومجتمع
الحماية الموثوق

•

وضع السياسات  -مثل فريق العمل ضد اإلساءة للتسجيل Whois ،الدولية
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متابعة تأكيد مجاالت التركيز للمجتمعات

•
• الحفاظ على عمليات واضحة
• التركيز على التھديدات والمخاطر الناشئة
االستمرارية وأعمال الطوارىء
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االستمرارية وأعمال الطوارىء
•

برنامج بناء قدرات  DNSبما في ذلك إستجابات الطوارىء وضد
الھجمات ،حماية مساقات عمليات السجل لمنظمات  TLDاإلقليمية
ومشغليھا ،تدريب ودعم DNSSEC

•

خطط وتمارين  ICANNللطوارىء

•

المشاركة في التمارين الدولية مع المشغلين

•

عمليات سندات البيانات وبرنامج سندات بيانات المسجل
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برنامج بناء قدرات DNS
•

يتم إجراء التدريب بالشراكة مع مركز موارد تشغيل الشبكة،ISOC ،
ومنظمات  TLDالمحلية LACTLD ،APTLD ،AfTLD

•

حضر أكثر من  250مشارك من المنطقة النامية  ccTLDsعلى مدار
عمر البرنامج

•

في  ،2011/2010تم إجراء تدريبات في مالي واألردن وغواتيماال وھونغ
كونغ )لدعم أحداث نيكاراغوا وكينيا قبل اجتماع  ICANNفي سنغافورة(

•

تم التخطيط لثمانية أحداث على األقل للسنة المالية  ،2012بالتناوب بين
مناطق إفريقية و LACوآسيا
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الحفاظ على عمليات واضحة
•

لجنة التقييم التقنية لخدمات السجل – RSTEP

•

لجنة استقرار  DNSفي المسار السريع لـ IDN ccTLD

•

تقييم قابلية االرتباك والسالسل غير المثيرة للنزاع في المسار السريع
لـ IDN ccTLD

•

برنامج  gTLDالجديد

•

التطور التقني لـ Whois

•

إدارة مخاطر المؤسسة
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التھديدات والقضايا الناشئة
•

•
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التھديدات التي تؤثر على  DNSونظام المعرّ ف الفريد

–

برامج بوتنيت

–

رفض الھجمات على الخدمة

–

الھندسة االجتماعية ،االحتيال ،السلوكيات الخبيثة

–

اختطاف المسار

التھديدات على البنية التحتية الضمنية

–

 TLDوفشل المسجل

–

الكوارث

–

تعرض السلطة أو التحقق من الصحة لالختراق

المشاكل الناشئة
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•

تنفيذ  IDNوقبول البرنامج ،وقضايا متباينة ،وجداول IDN

•

التدخالت الحكومية

•

تنفيذ وتبني DNSSEC

•

 IPv6/IPv4قضايا مساحة عناوين – العمل مع RIRs

•

التفاعالت بين  DNSوالبرامج )مثل برامج الھاتف الخلوي ،برامج الوسائط
االجتماعية(  -للتوعية

•

زيادة االشتراك مع قوى تطبيق القانون ومجتمعات المستخدمين على SSR

العمل على التھديدات الناشئة
•
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فريق عمل تحليل استقرار وحماية DNS

–

المصادقة على الميثاق في اجتماع كارتاجينا في ديسمبر 2010

–

تألف فريق العمل من ممثلين عن كل من  ALACو ccNSOوGNSO
و NROو GACو SSACوخبراء آخرين

–

بتعھد وقيادة من ممثلي المجتمع

.1

سيراجع فريق العمل المستوى الفعلي والتكرار وشدة التھديدات على DNS

.2

النشاطات والجھود الحالية للتخفيف من ھذه التھديدات

.3

الفجوات )إن وجدت( في استجابة الحماية الحالية لقضايا DNS

العمل المتواصل على االستجابة المنسقة
•

االستجابة المنسقة لبرامج بوتنيت والسلوكيات الخبيثة -ستواصل ICANN
المساھمة بفريق عمل كونفيكير وستعمل مع مجتمع الحماية الموثوق ،ومزودي
البنية التحتية للتسجيل وقوى تنفيذ القانون في ھذا المجال  -مما يفيد مجتمع
اإلنترنت األكبر

•

دعم جھود فريق العمل ضد المواقع االحتيالية وجھود  MAAWGواالشتراك مع
) IT-ISACتكنولوجيا المعلومات -مركز مشاركة المعلومات والتحليل(
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األمان واالستقرار والمرونة في عملية  gTLDالجديدة

25

•

معايير التقييم للمتقدمين بطلبات

•

الممارسات المثلى للمسجلين في إتفاقية  gTLDالجديدة

•

عمليات نقل السجل لضمان االستمرارية والحد من الضرر على المسجلين
والمستخدمين

•

تخفيف السلوكيات الخبيثة

•

مواصفات سندات البيانات المح ّدثة

•

التدقيق قبل التفويض

•

مراقبة منطقة الجذر المستمرة

األمان واالستقرار والمرونة في عملية  gTLDالجديدة
•

تخفيف السلوكيات الخبيثة
• التدقيق في مشغلي السجل
• الخطة المثبتة لنشر DNSSEC
• حظر العوامل غير المتوقعة
• إزالة سجالت أورفين غلو
• متطلب سابق لسجالت  WHOISالوافرة
• الولوج إلى ملفات المنطقة المركزية
• االجراءات واالتصاالت الموثقة إلساءة التسجيل
• عملية طلب حماية السجل المستعجلة
• برنامج التحقق من مناطق األمان العالية
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موارد السنة المالية FY 12
•

تبلغ نفقات مشاريع الميزانية والخطة التشغيلية
لـ  ICANNللسنة المالية  2012حوالي  69.8مليون
دوالر أمريكي

•

تقدر إجمالي مبادرات  SSRبأكملھا بما نسبته حوالي
 %17من ميزانية  ICANNاإلجمالية )حوالي
 12مليون دوالر أمريكي في السنة المالية (2012
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الخاتمة
خطة  SSRلـ " ICANNستتطور مع مرور الوقت كجزء من عملية التخطيط اإلستراتيجي
والتشغيلي لـ  ICANNمما يسمح لجھود  ICANNبالبقاء على صلة وشيكة ،ولضمان تركيز
مواردھا على أھم المسئوليات والمساھمات الخاصة بھا".
إن الھدف من إطار العمل ھذا ھو عرض تقييم لتخطيط  ICANNاإلستراتيجي والتشغيلي
لـ  ،SSRباإلضافة إلى اإلقرار بحدود قدرات  ICANNورغبتھا بالتنسيق لمنفعة المجتمع األكبر.
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:للمزيد من المعلومات
icann.org/en/security
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