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أهداف الجلسة
ز
ألخية لمجتمع  ،ICANNبما ز يف ذلك خاتمة مراجعة  SSR2وعملية وضع السياسات
ستنظر لجنة  GACيف التطورات ا ر
التدابي المناسبة لمنع وتخفيف إساءة استخدام  DNSز يف ،gTLD
لإلجراءات الالحقة لتحديد الخطوات التالية لضمان اتخاذ
ر
ر
رز
لتحسي األحكام التعاقدية وإنفاذها.
المقيحات الملموسة
بما ز يف ذلك من خالل النظر ز يف

معلومات أساسية
يهدد النشاط الضار عىل ر
رز
رز
النهائيي من خالل االستفادة من نقاط
والمستخدمي
مسجىل أسماء النطاق
اإلنينت ويؤثر عىل
ي
ز
ر
(اليوتوكوالت ،أنظمة الكمبيوتر ،المعامالت الشخصية
الضعف يف جميع جوانب اإلنينت ومنظومات نظام اسم النطاق  DNSر
والتجارية ،عمليات تسجيل النطاق ،وما إىل ذلك) .هذه األنشطة يمكن أن تهدد أمن واستقرار ومرونة ز
البن التحتية لنظام اسم
النطاق  ،DNSوكذلك لنظام اسم النطاق  DNSبشكل شامل.
يشار إىل هذه التهديدات واألنشطة الضارة ع ً
موما باسم "إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات" داخل مجتمع  .ICANNيتم
ً
ر
المنتش للخدمة
عموما عىل أنه يشمل كل أو جزء من األنشطة مثل هجمات الحجب
فهم إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات
غي القانونية .وعىل
واليمجيات الضارة والروبوتات الضارة وتوزي ع المواد ر
غي المرغوب فيه والتصيد واالحتيال ر
والييد ر
( )DDoSر
الرغم من ذلك تجدر اإلشارة إىل أنه ر
حن التعريف الدقيق "إلساءة استخدام نظام أسماء النطاقات" هو موضوع للنقاش.
ز
ً
ه مشكلة ويجب
بينما يبدو أن أصحاب المصلحة يف مجتمع  ICANNيتفقون عموما عىل أن إساءة استخدام نظام اسم النطاق ي
معالجتها ،إال أن هناك اختالفات ز يف الرأي حول مدى مسؤوليات األطراف ذات الصلة .عىل سبيل المثال ،يهتم المسجلون
رز
ر
(الن قد تؤثر عىل نماذج أعمالهم) ،ويجادلون بأن أدواتهم للتخفيف من
وأمناء السجل بأخذ المزيد من االليامات التعاقدية ي
مقدم االستضافة و قد تؤدي بعض
إساءة االستخدام محدودة وقد ال تكون مناسبة (قد يلزم معالجة بعض اإلساءات من قبل
ي
إجراءات السجل  /المسجل إىل ز
أضار جانبية وتعرض للمسؤولية).
حققت جهود مجتمع  ICANNالملحوظة لمعالجة إساءة استخدام  DNSر
حن اآلن درجات متفاوتة من النجاح:
● قامت المنظمة الداعمة لألسماء العامة ( )GNSOالتابعة ل  ICANNبإعداد مجموعة عمل سياسات سوء إدارة
التسجيل ز يف عام  .2008وقد حددت مجموعة من المشكالت المحددة لكنها لم تقدم نتائج سياسية ،ولم تناقش
ً
غي الملزمة للسجالت وأمناء السجالت (بما ز يف ذلك ورش العمل خالل ICANN41
الحقاأفضل الممارسات ر
و .(ICANN42
● كجزء من برنامج  gTLDالجديدة ،اعتماد منظمة  ICANNلسلسلة من المتطلبات الجديدة 1بموجب مذكرتها
بشأن الحد من السلوك الضار ( 3ر
تشين األول (أكتوبر)  .)2009تقرير  ICANNحول إجراءات حماية برنامج gTLD
ز
التحضي لمراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار
الجديدة ( 18تموز (يوليو)  )2016قام بتقييم فعاليتها يف
ر
ز
ز
ر
(سبتمي) .2018
والن قدمت توصياتها يف  8أيلول
ر
المستهلك ( )CCTالمنصوص عليها يف اللوائح ي
● قبل إنشاء مجموعة عمل األمن العام ( )PSWGالتابعة للجنة  ،GACلعب ممثلو وكاالت إنفاذ القانون (ً )LEA
دورا
ً
ائدا زف التفاوض عىل اتفاقية اعتماد ر ز
أمي السجل لعام  2013وكذلك يف وضع مشورة  GACالمتعلقة 2بالتهديدات
ر
ي
ز
3
ر
ر
الن تحدد مسؤوليات السجالت .
الن أدت إىل أحكام جديدة يف اتفاقية  gTLDاألساسية الجديدة ي
األمنية ي
ً
الرئيس بتطوير اإلبالغ عن نشاط إساءة استخدام
الفن
مؤخرا ،قامت مؤسسة  ICANNمن خالل مكتب المسؤول
●
ي
ي
ً
ر
الن تدعم تقارير اإلساءة الشهرية ورصد االتجاهات مثاللمذكورة مؤخرا إىل GAC
النطاق ( )DAARلدى  ICANNي
(فياير)  .)2021تم دعم المراقبة واإلبالغ عن إساءة استخدام  DNSمن قبل كل من  GACوفرق المراجعة،
) 24شباط ر
ز
ر
والن أوصت بالتحسينات .ومن المتوقع أن تخلق مثل هذه األدوات الشفافية وتساعد يف تحديد مصادر المشاكل،
ي
ر
مستنية.
والن يمكن معالجتها بعد ذلك من خالل االمتثال أو  -عند الحاجة  -سياسة جديدة
ر
ي

ر
واشياط خطة واضحة ر
لنش إمتدادات  ،DNSSECوحظر التحريف البديل ،وإزالة سجالت عناوين  IPبعد إلغاء التفويض عند إزالة إدخال اسم
مشغىل السجل،
 1فحص
ي
ر
ر
ز
كي الوصول إىل ملف المنطقة ،واشياط توثيق اتصاالت وإجراءات إنتهاك مستوى التسجيل
الخادم من المنطقة ،واشياط الحفاظ عىل سجالت  WHOISالمفصلة ،وتر ر
2راجعتوصيات العناية الالزمة إلنفاذ القانون ر
(تشين األول (أكتوبر)  )2019وال  12توصية بشأن إنفاذ القانون ( 1آذار (مارس) )2012
ً
ُ
استكملت هذه األحكام الحقا
ر
ر
ز
الن تم التفاوض بشأنها ربي مؤسسة  ،ICANNوالسجالت
3بإطار العمل ر
غي الملزم لمشغل السجل لالستجابة اىل التهديدات األمنية ( 20تشين األول (أكتوبر)  )2017ي
ومجموعة عمل األمن العام .PSWG

 - ICANN70البندان  8و 16من جدول أعمال  - GACالحد من إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات

الصفحة2من 16

القضايا
ً
لم تؤد المبادرات السابقة إىل الحد بشكل فعال من إنتهاك نظام اسم النطاق DNS؛ بدال من ذلك ،من الواضح أنه ما زال هناك
الكثي مما يجب القيام به .عىل الرغم من اهتمام مجتمع  ICANNووجود أفضل ممارسات الصناعة للتخفيف من إساءة
ر
ر
الن تقودها  GACباإلضافة إىل أن فرق المراجعة أبرزت اتجاهات اإلساءة
استخدام نظام أسماء النطاقات ،فإن مشاركة المجتمع ي
تدابي التخفيف الحالية
المستمرة ،والممارسات التجارية المؤدية إىل االنتهاك واألدلة عىل أن هناك "مجال لتطوير وتعزيز ر
ووسائل الحماية" باإلضافة إىل إمكانية تطوير السياسة ز يف المستقبل.4
باإلضافة إىل ذلك ،كانت المخاوف المتعلقة بالقدرة عىل التخفيف الفعال من إنتهاك نظام اسم النطاق  DNSز يف تزايد ز يف إنفاذ
ز
ان وحماية المستهلك ودوائر الحماية الفكرية 5نتيجة لدخول القانون العام لحماية البيانات ()GDPR
القانون واألمن
ر
السيي ي
ز
ز
لتغيي نظام  - WHOISأداة رئيسية للتحقيق يف الجريمة واإلنتهاك -
حي التنفيذ وضمان الجهود المبذولة
لالتحاد
ر
األورون ر
ري
ً
ز
األخية  ،أثبتت حالة الطوارئ الصحية العالمية كوفيد 19-مثاال للتحديات
لالمتثال للقانون العام لحماية البيانات .يف اآلونة
ر
الحالية مع ارتفاع تسجيالت النطاقات المرتبطة بالوباء.
دعت اللجان االستشارية ز يف  ،ICANNخاصة اللجنة االستشارية الحكومية  GACواللجنة االستشارية لألمن واالستقرار SSAC
ز
رز
المتضرة منظمة  ICANNومجتمع ICANN
المستخدمي  ،ALACومختلف األطراف الثالثة
واللجنة االستشارية العامة لعموم
إىل اتخاذ مزيد من اإلجراءات.6
ز
اإلضاف أن يتوصل مجتمع  ICANNإىل شكل ما من التوافق حول عدد من األسئلة المفتوحة.
سيتطلب مثل هذا اإلجراء
ي
السياس المحتمل ز يف مجتمع  ICANNبشكل عام حول:
تدور مناقشات التخفيف من اإلساءة والعمل
ي
ً
● تعريف إنتهاك نظام اسم النطاق  :DNSما الذي يمثل إنتهاكا بالنظر إىل اختصاص  ICANNوعقودها مع السجالت
وأمناء السجالت؟
● الكشف عن إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات واإلبالغ عنه :كيفية التأكد من اكتشاف إساءة استخدام نظام
المستهلكي ومستخدم ر
رز
رز
اإلنينت ؟
المعنيي ،بما ز يف ذلك
أسماء النطاقات والتعرف عليه ألصحاب المصلحة
ي
ر
:
الن يمكن لمنظمة  ICANNوالجهات
ه األدوات واإلجراءات ي
● منع والحد من إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات ما ي
رز
المهتمي استخدامها لتقليل حدوث االنتهاك واالستجابة بشكل مناسب عند حدوثها ؟ من
الفاعلة وأصحاب المصلحة
المسؤول عن أي أجزاء من المنظومة ،وكيف يمكن أن تتعاون الجهات الفاعلة المختلفة بشكل أفضل؟
لتحسي األمن واالستقرار لصالح مستخدم ر
رز
اإلنينت بشكل عام ،ز يف المشاركة بفعالية ز يف تقدم
قد ترغب  ،GACز يف جهودها
ي
حن يمكن إحراز تقدم نحو منع وتخفيف االنتهاك بشكل ر
النقاش حول هذه القضايا ر
أكي فاعلية.

االحصان إلساءة استخدام نظام أسماء النطاقات ز يف نطاقات gTLD.
النهان للتحليل
(سبتمي)  )2017حول التقرير
4راجعتعليق ( GACبتاري خ  19أيلول
ر
ي
ي
ز
ز
ر
التأثي عىل إنفاذ القانون يف القسم 5.3.1
يشي إىل دراسات
ر
5راجع القسم  III.2و IV.2فيبيان لجنة  GACالصادر يف برشلونة ( 25تشين األول (أكتوبر)  )2018الذي ر
في ر
واليمجيات
مشوع تقريرلفريق مراجعة خدمات دليل التسجيل ( RDSبتاري خ  31آب (أغسطس)  )2018وفيمنشورمن مجموعات العمل المختصة بمكافحة الرسائل ر
ّ
النقالة ( 18ر
تشين األول (أكتوبر) )2018
الخبيثة وسوء استخدام الهواتف
6راجع مناقشة إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات وإجراءات حماية المستهلكhttps://www.icann.org/resources/pages/gdd-summit-session-
 recordings-2019-05-08-enأثناء قمة قسم النطاقات العالمية ( GDDبتاري خ  8-7أيار (مايو) )2019
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مقرح القيادة إلجراء اللجنة االستشارية الحكومية GAC
ز
الثان (يناير)  ،)2021مع
األمن والمرونة ( )SSR2ز يف التقرير
 .1النظر يف توصيات مراجعة االستقرار
ر
األخي ( 25كانون ي
ي
الرسم لمجلس إدارة  ICANNالمستحق قبل  25تموز (يوليو) .2021
عرض لتقديم تعليقات  GACقبل النظر
ي
ز
تعان منه وكاالت
 .2ضع يف اعتبارك المساهمات الجديدة يف تعريف إساءة استخدام  DNSلتعكس مشهد التهديدات كما ي
(سبتمي)  ،)2019تكملة التعريف المعتمد
إنفاذ القانون ،بما يتوافق مع بيان  GACحول إساءة استخدام  18) DNSأيلول
ر
(تشين ز
ر
من قبل األطراف المتعاقدة ر
الثان (أكتوبر)  )2020بعد ظهور صناعة تقودها إطار لمعالجة اإلساءة ( 17تشين
ي
ز
الثان (أكتوبر) .)2019
ي
 .3فكر ف الخطوات التالية المحتملة ،بما زف ذلك من خالل ر
مقتحات محددة لتحسي السياسات و/أو تحسي أحكام
ي
ي
العقد وإنفاذها 7بالنسبة معالجة قضايا السياسة العامة المتعلقة بإساءة استخدام نظام أسماء النطاقات كما هو محدد من
خالل جهود المجتمع المختلفة ومساهمات لجنة :GAC
ز
يىل:
األخي ( 8أيلول
 .aتوصيات مراجعة  CCTلكل ذلك التقرير
ر
ر
(سبتمي)  ،)2018مع األخذ يف االعتبار ما ي
ز
تبن
– إجراء مجلس إدارة  1) ICANNآذار (مارس)  )2019بشأن جميع التوصيات ال  35وما بعدها ي
( 26كانون ز
ر
ر
الن قبلتها ( 6كانون األول
ي
الثان (يناير)  )2020من خطة التنفيذ المقيحة للتوصيات الست ي
(سبتمي) )2019؛
ر
ز
– مساهمات لجنة  GACيف تنسيق تعليقات عىل مسودة التقرير ( 19تموز (مايو)  ، )2017تعليقات عىل
(سبتمي) ،)2017
اإلحصان إلساءة استخدام نظام أسماء النطاقات ز يف نطاقات  19) gTLDأيلول
التحليل
ر
ي
ز
النهان
الثان (يناير)  ،)2018التعليقات عىل التقرير
تعليقات عىل مسودة توصيات إضافية ( 15كانون
ي
ي
ر
(ديسمي  ،)2018تعليقات عىل خطة التنفيذ ( 21تشين األول (أكتوبر)
لمراجعة  11) CCTكانون األول
ر
)2019؛
ز
ز
ر
المض ً
(نوفمي)  )2019بعدم ز
ر
قدما ز يف جولة جديدة
الثان
ر
– مشورة لجنة  GACيف بيان مونييال ( 6تشين ي
ي
من نطاقات  gTLDإال بعد التنفيذ الكامل للتوصيات ز يف مراجعة المنافسة وثقة المستهلك واختيار
ر
الن تم تحديدها عىل أنها "متطلبات أساسية" أو "أولوية عالية"
المستهلك ي
– أسئلة توضيحية لمجلس اإلدارة ( 16كانون األول (ديسمي)  )2019بخصوص مشورة ر
مونييال من - GAC
ر
بما ز يف ذلك موضوع مراجعة  CCTوالجوالت الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة وتعريف "التنفيذ الكامل"
– رد  GACعىل األسئلة التوضيحية لمجلس اإلدارة ( 22يناير )2020
(فياير)  )2020ز يف إشارة إىل قرار
– رد مجلس اإلدارة عىل رد  GACعىل األسئلة التوضيحية ( 11شباط ر
( 26كانون ز
الثان (يناير)  )2020بعدم قبول تقبل أو رفض المشورة.
ي
ر
الن تحدد ز يف
 .bمجموعة عمل عملية وضع سياسة  GNSOبشأن اإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة ي
(فياير)  )2021بأن "ال تقدم مجموعة عمل عملية وضع السياسات هذه أي توصيات
التقرير
األخي ( 1شباط ر
ر
مستقبىل يجب أن ينطبق
فيما يتعلق بالتخفيف من إساءة استخدام اسم النطاق بخالف التأكيد عىل أن أي جهد
ي
عىل كل من نطاقات  gTLDالحالية والجديدة (ومن المحتمل أن تكون نطاقات  ")ccTLDعىل الرغم من التوصيات
ذات الصلة بشأن إساءة استخدام  DNSالموجهة إليها من قبل فريق مراجعة  .8CCTأعربت لجنة  GACعن
النهان
(سبتمي)  )2020بشأن مسودة التقرير
مخاوفها الجادة بشأن هذا القرار ز يف تعليقات  29( GACأيلول
ر
ي
لمجموعة عمل  PDGهذه ،وتوقعها من مجلس  GNSOالتخاذ إجراء رسي ع بشأن هذه المسألة.
ز
ز
ً ً
ر
الن يجب اتخاذها لمعالجة
 7يف بيان لجنة  GACيف  ICANN69المادة " :IV.2تعتقد لجنة  GACأن هناك اآلن ر
تعبيا قويا عن الدعم الواسع للخطوات الملموسة ي
ز
المكونات األساسية للتخفيف الفعال من إساءة استخدام "DNS؛ و محض اجتماع  ICANN69للجنة  :GACالقسم " 2.2مراحل اإلجراء :تنظر مجموعة عمل األمن العام
( )PSWGبلجنة  GACزف وضع ر
اقياح ملموس بشأن خطوات التخفيف من إساءة استخدام  DNSإلعداد  GACلمزيد من المناقشات ز يف ( ICANN70حسب مناقشة
ي
جلسة اختتام لجنة ".)GAC
النهان لمجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات الالحقة التوصية ( 15-9ص  )42وما يتصل بها إجراء مجلس إدارة  ICANNعىل توصيات .CCT
8انظر التقرير
ي
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 .cتنفيذ وإنفاذ ر
االلتامات التعاقدية الرئيسية ز يف اتفاقيات السجل وأمناء السجل ،عىل وجه الخصوص:
– المواصفات  11التفاقية سجل  gTLDالجديدة ونصائح  GACالوقائية ذات الصلة زف بيان ر ز
بكي
ي
( 11نيسان (أبريل)  ،)2013مع األخذ ز يف االعتبار استنتاجات تدقيق مشغل السجل لمعالجة تهديدات أمان
(سبتمي)  )2019ومناقشة ز يف أسئلة وأجوبة  30) GAC / ICANNأيار (مايو)  ،)2017ز يف
 17) DNSأيلول
ر
ز
ر
وف تعليقات  GACبشأن مشوع تقرير
تعليقات  GACبشأن مسودة تقرير  19) CCTأيار (مايو)  )2017ي
 3) SSR2نيسان (أبريل) )2020
ً
أحكاما للتحقق
– مواصفات برنامج دقة  WHOISالتابع التفاقية اعتماد المسجل لعام  2013الذي يتضمن
والتحقق من صحة ودقة بيانات تسجيل النطاق ،كما تمت مناقشته فيتعليق لجنة  GACبشأن التقرير
ديسمي  ،)2019وجهة اتصال إساءة المسجل وواجبه يف التحقيق
النهان لمراجعة 23) RDS-WHOIS2
ر
ي
ً
أميز
يف تقارير اإلساءة (القسم  )3.18والذي يخضع حاليا إلطالق تدقيق االمتثال التعاقدي لعدد  153ر
ز ً
ً
محددا ( 15كانون ز
الموضوعي أيضا ز يف أسئلة وأجوبة GAC /
الثان (يناير)  .)2021تمت مناقشة كال
سجل
ر
ي
ز
ز
ر
(نوفمي) )2016
الثان
ر
 30( ICANNأيار (مايو)  )2017بعد مشورة  GACيف بيان حيدر أباد ( 8تشين ي
 .dمناقشات المجتمع حول إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات وفعالية أحكام العقد ذات الصلة ،من حيث
اإلنفاذ واإلنفاذ:
– جلسات اجتماعات  :ICANNندوة ما قبل  ICANN66عي ر
اإلنينت ( 15ر
تشين األول (أكتوبر) ،)2019
ر
ز
ر
(نوفمي)  ،)2019جلسة
الثان
النهان ( 3تشين
جلسة  At-Largeز يف  ICANN66حول مخاوف المستخدم
ر
ي
ي
ز
ر
وفمي) ،)2019
الثان (ن ر
 ICANN66ر
عي المجتمع حول إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات ( 6تشين ي
جلسة  ICANN67 At-Largeحول االمتثال للعقود ( 9آذار (مارس)  ،(2020تم إصدار جلسة ICANN68
اليامات المصلحة العامة وإجراءات حل ز ز
 ALACحول ر ز
الياعات ذات الصلة ( 22حزيران (يونيو) )2020
اجتماع مجلس إدارة  ICANN68 GNSOالذي ناقش الخطوات التالية المحتملة فيما يتعلق بإساءة
استخدام  14) DNSيونيو  )2020و  ICANN69جلسة عامة حول قضايا إساءة استخدام نظام أسماء
النطاقات ( 20ر
تشين األول (أكتوبر) )2020
– المراسالت بي مجلس إدارة  ICANNودوائر األعمال والملكية الفكرية  ،GNSOبما ز يف ذلك :بيان مجلس
اإلدارة بخصوص مناقشة المجتمع حول إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات ( 28ر
تشين األول (أكتوبر)
(ديسمي)  ،)2019وما يليه من استجابة
 ،)2019خطاب المجلس إىل مجلس إدارة  9) ICANNكانون األول
ر
(فياير) )2020؛ متبوعة بخطاب من  IPCإىل مجلس إدارة  24) ICANNنيسان (أبريل) )2020
( 12شباط ر
ر
والن يمكن أنتبلغ ممارسات
 .eتنفيذ إجراءات استباقية لمكافحة إساءة االستخدام من ِقبل
ي
مشغل  "ccTLDي
تسجيل نطاقات  gTLDمثل تلك المقدمة من قبل EU.و 9.DK ccTLDs
األخي ( 8ر
تشين األول (أكتوبر)  )2019ذات
 .fتوصيات مراجعة  RDS-WHOIS2كما هو مفصل ز يف ملف التقرير
ر
الصلة باالستخدام ر
المشوع ل  WHOISكأداة رئيسية للتحقيق ز يف الجرائم وإساءة االستخدام  ،مع األخذ ز يف االعتبار
(ديسمي)  )2019وإجراء مجلس إدارة  ICANNر
حن تاريخه ( 25شباط
تعليقات لجنة  23) GACكانون األول
ر
(فياير) )2020
ر
 .4ضع يف االعتبار واستمر يف مراقبة التقدم المحرز يف جهود التخفيف من إساءة استخدام  DNSز يف مجتمع ICANN
لإلبالغ عن المعايي العالية زف الممارسات والعقود ر
واليوي ج لها:
ر
ي
ر
ر
االسياتيجيات والعمليات لمعالجة تحديد إساءة استخدام  DNSوالتخفيف
مقتحات  SSACالمتوقعة لتوحيد
.a
ز
من حدتها يف تقرير فريق عمل إساءة استخدام  DNSالذي سيتم إصداره قبل ICANN70

ز
التقديم ل DK.خالل اجتماع ( ICANN64بتاري خ  12آذار (مارس) )2018
الثان (يناير)  )2016والعرض
9انظر عىل وجه الخصوصالعرض
التقديم ل( EURidبتاري خ  28كانون ي
ي
ي
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 .bتنفيذ التدابت الطوعية من قبل أمناء السجالت وسجالت نطاقات  gTLDلكل إطار لمعالجة إساءة االستخدام
بقيادة الصناعة والمناقشة المستمرة زف شبكة سياسة ر
اإلنينت والسلطة القضائية10
ي
ً
ز
 .cتحسينات اإلبالغ عن نشاط إساءة استخدام النطاق ( )DAARيف  - ICANNكما تمت مناقشته سابقا من قبل
التقن األول لدى 11ICANN
ز
السجالت ولجنة  GACو SSACومكتب المسؤول
ي
ر
 .dز يف  27آذار مارس  ،2020قامت مؤسسة " ICANNبتنفيذ" التعديل المقيح التفاقية سجل  .COMالذي يوسع
ز
ثلن
األحكام التعاقدية لتسهيل اكتشاف إساءة استخدام  DNSواإلبالغ عنها (بما يف ذلكالمواصفات  (11 3bإىل ي
مساحة اسم ( gTLDكانت قابلة للتطبيق فقط عىل نطاقات  gTLDالجديدة ح رن اآلن) .إضافة إىل ذلك ،ينص
ز
بي منظمة  ICANNر
خطاب نوايا ر ز
تعاون لوضع وتطوير أفضل الممارسات
ورسكة  VeriSignعىل إطار عمل
ي
رز
تدابي تساعد ز يف قياس مخاطر أمن نظام أسماء النطاقات
واالليامات التعاقدية الجديدة الممكنة ،باإلضافة إىل
ر
والحد منها.
األخية ز يف تنفيذ تقنيات
عت ) HTTPS (DoHز يف ضوء التطورات
ر
 .5النظر يف جوانب السياسة العامة لنظام أسماء النطاقات ر
نظام أسماء النطاقات المشفرة ،بما يتوافق مع الطلبات المقدمة من أعضاء  GACخالل  ICANN69والعمل المستمر من
ً
قبل فريق عمل األمن العام ( )PSWGالتابعة للجنة  GACوفقا لخطة عملها .2021-2020

التطورات ذات الصلة
األخية
نظرة عامة عىل التطورات
ر
● خالل اجتماعات  ICANNاألختة ،قدم قادة فريق عمل األمن العام التابعة للجنة  GACموجزات تفصيلية إىل لجنة GAC
حول مسألة إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات (راجع مواد لجنة  GACجلسة  ICANN66و جلسات  ICANN68و
موجز لجنة  GACز يف  ICANN68حول إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات ،وكذلك تحديث فريق عمل األمن العام ز يف
 ICANN69للجنة .)GAC
التدابي المتاحة أمام السجالت وأمناء السجالت لمنع إساءة استخدام  ،DNSوخاصة دور
○ استعرضت GAC
ر
ز
ر
التسعي باعتبارها محددات رئيسية لمستويات
سياسات التسجيل (بما يف ذلك التحقق من الهوية) واسياتيجيات
ر
إساءة االستخدام ز يف أي نطاق مستوى أعىل  TLDمحدد.
ً
أيضا المبادرات الجارية أو المحتملة لمعالجة إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات بشكل ر
أكي
○ درست لجنة GAC
ز
الختام
فاعلية عىل مستوى مجلس إدارة  ICANNومؤسسة ( ICANNانظر محاض اجتماعات  ICANN66والبيان
ي
ز
ز
محاض االجتماعات).
الختام ل  ICANN69و
محاض االجتماعات وكذلكالبيان
للجنة  GACز يف  ICANN68و
ي
ر
ج رقم 1
○ تتضمن خطة عمل فريق عمل السالمة العامة  2021-2020كل هذه المجاالت كجزء من هدفها االسياتي ر ي
ر
اإللكيونية.
لتطوير قدرات إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات والتخفيف من الجرائم
● توصيات مراجعة SSR2
ز
ز
الثان  )2020به تر ر ز
تدابي منع وتخفيف انتهاك
كبي عىل ر
كي ر
(ف  24يناير/كانون ي
○ قدم فريق مراجعة  SSR2مسودة تقرير ي
نظام أسماء النطاقات  .DNSأيد تعليق اللجنة االستشارية الحكومية ( GACبتاري خ  3نيسان (أبريل)  )2020العديد
رز
بتحسي التبليغ عن نشاط انتهاك النطاق ( )DAARوتعزيز آليات االمتثال.
من التوصيات وخاصة تلك المتعلقة

ً ز
10أعلنت شبكة سياسة ر
ر
والن
اإلنينت والسلطة القضائية
مؤخرا يف ( 22شباط ر
(فياير)  )2021إطالق مجموعة أدوات حول إجراءات مستوى  DNSلمعالجة االنتهاكات ،ي
تخطط لتقديمها خالل مؤتمر يوم الخميس  18آذار (مارس).
ز
التقن
(سبتمي)  )2020وتحديث المسؤول
(سبتمي)  ،)2020استجابة بواسطة  CTOز يف  30) ICANNأيلول
11انظر آخر تقرير لمجموعة عمل  9) RySG DAARأيلول
ر
ر
ي
(فياير) )2021
األول إىل لجنة 24) GACشباط ر
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○ يعتيالتقرير النهان (بتاري خ  25كانون ز
ً
مفتوحا اآلنللتعليقات العامة (يتم إغالقها ز يف  8نيسان
الثان (يناير) )2021
ر
ي
ي
ً
كبي .يقوم قادة موضوعات لجنة  GACحاليا بمراجعة التقرير وسوف
تغيي هيكل التقرير بشكل ر
(أبريل)  .)2021تم ر
ر
يقيحون مسودة تعليق للنظر فيها من قبل لجنة .GAC
ّ
المعنية بانتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSيف اللجنة االستشارية لألمن
● من المتوقع أن تقدم مجموعة العمل
ً
تقريرا حول أنشطتها وما توصلت إليه من نتائج قبل ICANN70
واالستقرار ()SSAC
○ خالل اجتماع  ،ICANN66أبلغت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار مجموعة عمل األمن العام ببدء فريق العمل
زّ
المعن بانتهاك نظام أسماء النطاقات  ،DNSشارك فيه ممثل عن مجموعة عمل األمن العام.
ي
ز
الحي ،أشارت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار إىل نيتها عدم اإلعالن عن تعريف النتهاك نظام أسماء
○ ومنذ ذلك ر
ً
ً
النطاقات  .DNSوعوضا عن ذلك  ،من المتوقع أن يركز فريق العمل عىل أدوار األطراف المناسبة ،اعتمادا عىل
وجهات نظر المجتمع وأطر العمل الحالية .ويتمثل هدف مجموعة العمل زف تقديم تقرير ر ز
يبي الجهود المحتملة
ي
لتوحيد ر
المحىل والعمليات المحيطة بتعريف طبيعة االنتهاك والتخفيف من حدته.
اسياتيجيات المجتمع
ي
● التدابت والمبادرات للحد من إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات من قبل السجالت وأمناء السجالت
ر
المقيح التفاقية سجل  .COMالذي يوسع
○ ز يف  27آذار (مارس)  ،2020قامتمؤسسة "ICANNبتنفيذ" التعديل
ز
ثلن
األحكام التعاقدية لتسهيل اكتشاف إساءة استخدام  DNSواإلبالغ عنها (بما يف ذلكالمواصفات  (11 3bإىل ي
مساحة اسم ( gTLDكانت قابلة للتطبيق فقط عىل نطاقات  gTLDالجديدة ر
حن اآلن) .إضافة إىل ذلك ،ينص
ز
بي منظمة  ICANNر
خطاب نوايا ر ز
تعاون لوضع وتطوير أفضل الممارسات
ورسكة  VeriSignعىل إطار عمل
ي
ز
واال ر ز
ابي تساعد يف قياس مخاطر أمن نظام أسماء النطاقات
ليامات التعاقدية الجديدة الممكنة ،باإلضافة إىل تد ر
والحد منها.
○ يف سياق أزمة جائحة مرض كوفيد ،19-قدمت األطراف المتعاقدة إجراءاتها ودروسها المستفادة قبل وأثناء
اجتماع  ICANN68زف ر ز
حي أبلغ أصحاب المصلحة ز يف مجموعة عمل األمن العام عن الجهود الجارية بالتعاون مع
ي
لتيسي التقارير ومراجعتها
السجالت
وأمناء
ccTLD
ونطاقات
واليوروبول،
،
األورون
االتحاد
الدول األعضاء ز يف
ر
ري
القضان ذي الصلة من خالل اعتماد نموذج موحد لإلبالغ عن النطاق/المحتوى المتعلق
وإحالتها إىل االختصاص
ي
بجائحة مرض كوفيد 19-وإنشاء جهة االتصال واحدة لسلطات الدول األعضاء ذات الصلة .وتقوم هذه الجهود عىل
بي جهات إنفاذ القانون وأمناء السجالت وكذلك ر
عالقات العمل القائمة ر ز
نش مجموعة أصحاب المصلحة يف أمناء
السجالت لدليلمخصص لإلبالغ عن إساءة استخدام أمناء السجالت تم اإلعالن عنه خالل اجتماع .ICANN67
○ أطلق سجل المصلحة العامة ( - )PIRمشغل سجل ORG.والعديد من نطاقات gTLD
الجديدة 17( https://thenew.org/pir-launches-new-institute-to-combat-dns-abuse/شباط
(فياير)  )2021معهد إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات الذي ذكر أن الهدف هو "الجمع ر ز
بي القادة ز يف مجال
ر
ر
:
وتوفي األدوات
مكافحة إساءة االستخدام من أجل تمويل األبحاث ونش الممارسات الموىص بها ومشاركة البيانات
ر
لتحديد إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات واإلبالغ عنها" .كانت هذه المبادرة المقدمة إىل فريق عمل السالمة
العامة للجنة  3( GACآذار (مارس)  )2021قبل ندوة عي ر
اإلنينت الذي سيعقدها معهد حالة إساءة استخدام نظام
ر
أسماء النطاقات ز يف  16آذار (مارس) .2021
● استجابة مؤسسة  ICANNمتعددة الجوانب واإلنفاذ التعاقدي
ر
نش مدير  ICANNالتنفيذي مدونة ز يف  20أبريل/نيسان  2020تشد تفاصيل استجابة مؤسسة  ICANNمتعددة
○
الجوانب النتهاك نظام اسم النطاق DNS
ً
الفن األول ( )OCTOيف  ICANNوفريق األمن واالستقرار والمرونة ( )SSRالتابع له بحثا
○ ويجري مكتب المسئول
ي
ز
ز
خية  ICANNيف مجال أمن  DNSلصالح المجتمع .كما أنه مشارك يف مجموعة متنوعة من منتديات
ويحافظ عىل ر
ز
السييانية واالستجابة للحوادث ،بما يف ذلك منتدى فرق االستجابة للحوادث واألمن
استخبارات التهديدات
ر
ً
واليامج الضارة ومكافحة إساءة استخدام األجهزة المحمولة
) ،(FIRSTوأيضا مجموعة عمل المراسلة ر
ً
ر
ز
ع
( ،(M3AAWGوأيضا مجموعة عمل مكافحة التصيد ( ،(APWGباإلضافة إىل التحالف
الوطن للطب الش ي
ي
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ً
ز
ر
األخي ( )CTCخالل جائحة
اإللكيونية
ان والتدريب ز يف الواليات المتحدة ( )NCFTAوأيضا ائتالف التهديدات
ر
ر
السيي ي
ً
ز
مرض كوفيد 19-واتحاد االستخبارات (.(CTIكما يقوم أيضا بتطوير أنظمة وأدوات للمساعدة يف تحديد وتحليل
انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSواإلبالغ عنه:
ّ
ز
الفن األول أداة جمع معلومات تهديدات
– استجابة ألزمة جائحة مرض كوفيد ،19-طور مكتب المسئول ي
أمن أسماء النطاقات واإلبالغ عنها ( )DNSTICRللمساعدة ز يف تحديد أسماء النطاقات المستخدمة ز يف
اإلساءة المرتبطة بجائحة مرض كوفيد 19-ومشاركة البيانات مع األطراف المناسبة .تمت إحاطة اللجنة
االستشارية الحكومية  GACبشأن هذه المسألة قبل اجتماع ( ICANN68المنعقد ز يف  12يونيو/حزيران
 ،)2020كما حدث مع مجتمع  ICANNخالل اجتماع .ICANN68
– كما قامت  ICANNمن خالل منصة اإلبالغ عن نشاط إساءة استخدام المجال ( )DAARالخاصة
ً
شهريا منذ يناير/كانون ز
الثان  2018عن تسجيل أسماء النطاقات وسلوك التهديدات األمنية
بهاباإلبالغ
ي
ز
ر
ر
ز
.
تحسي تقنيات
الن لوحظت يف نظام أسماء النطاقات كما أنها تراقب االتجاهات من خالل مؤرسات
ر
ي
المعرفات ( )ITHIالخاص بها .علق العديد من أصحاب المصلحة ومبادرات  ICANNعىل قيود اإلبالغ عن
نشاط انتهاك النطاق  ،DAARوال سيما خطاب من مجموعة عمل المراسلة وا رليامج الضارة ومكافحة
ز
(ف  5أبريل/نيسان  )2019مسودة
إساءة استخدام األجهزة المحمولة إىل ( )M3AAWGمنظمة  ICANNي
ز
(ف 24
التقرير المقدم من فريق المراجعة الثانية ألمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات ( )tSSR2ي
يناير/كانون ز
الثان  )2020وهو ما دعمته ( GACانظر أدناه)ً .
علما بأن مجموعة أصحاب المصلحة ز يف
ي
ً
السجالت الذين أعربوا أيضا عن مخاوفهم بشأن اإلبالغ عن نشاط انتهاك النطاق  DAARوكانوا يعرفون
ً
ز
التقن األول ز يف
مؤخرا توصيات ز يف مراسالت إىل المسئول
أنهم يعملون مع  ICANNز يف تطويرها  ،قدموا
ي
ز
سبتمي/أيلول )2020
(ف 9
ر
 ICANNي
ً ز
ز
ً
ز
(ف  6مايو/أيار  )2020وهو
الفن األول يف  ICANNيؤيد أيضَا ما تم إطالقه مؤخرا ي
○ كما أن مكتب المسئول ي
ر
االسياتيجية للعام
مجموعة الدراسة الفنية لمبادرة تسهيل أمن نظام أسماء النطاقات ،ضمن إطار تنفيذ الخطة
الماىل  ،2025-2021من أجل "استكشاف األفكار حول ما يمكن وما يجب أن تفعله  ICANNلزيادة مستوى التعاون
ي
ز
ز
ز
األمن لنظام أسماء النطاقات ."DNS
لتحسي ملف التعريف
والمشاركة مع أصحاب المصلحة يف منظومة DNS
ر
ي
من المتوقع تقديم التوصيات بحلول أيار (مايو) .2021
(فياير) ،)2021
○ خالل دعوة لجنة  GACبشأن مسائل إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات بتاري خ ( 24شباط ر
قدمت منظمة  ICANNتحديثات بشأن األنشطة المتعلقة بإساءة استخدام نظام أسماء النطاقات الخاصة بـ
والن تضمنت مناقشة حول تعريف تهديدات أمان وإساءة استخدام نظام أسماء النطاقات ،ر ز
ر
واليامات
 ،OCTOي
األطراف المتعاقدة ،واإلبالغ عن نشاط إساءة استخدام النطاق ( ،(DAARومعلومات تهديد أمان اسم النطاق،
وه مبادرة جديدة لمشاركة المعرفة
والتجميع ،واإلبالغ ( ،(DNSTICRوحالة مبادرة تسهيل أمان النطاق ( ،(DSFIي
ز
وتفعيل قواعد أمن اسم النطاق ( ،(KINDNSومراجعة جهود  OCTOز يف مجال التدريب وبناء القدرات يف جميع
أنحاء العالم.
ز
ز
(ف  20أبريل/نيسان  ،)2020ذكر مدير  ICANNالتنفيذي" :تفرض إدارة
○ إنفاذ االمتثال التعاقدي :يف مدونتها ي
االمتثال زف  ICANNر ز
االليامات التعاقدية المنصوص عليها ز يف سياسات  ICANNواتفاقياتها ،بما ز يف ذلك اتفاقية
ي
ً
ز
ز
.
أمي السجل ( )RAAوتعمل إدارة االمتثال يف  ICANNأيضا بشكل وثيق مع مكتب
السجل ( )RAواتفاقية اعتماد ر
ز
...
الفن المسؤول لتحديد تهديدات نظام اسم النطاق  DNSاألمنية [ ] وربط تلك التهديدات باألطراف
المدير ي
ز
ُ
ر
الن جمعت يف عمليات التدقيق [ ]...لتقييم ما إذا كانت
المتعاقدة الراعية.يستخدم امتثال  ICANNالبيانات ي
يليمون ر ز
السجالت وأمناء السجالت ر ز
باليامات التهديدات األمنية لنظام اسم النطاق .DNSخارج عمليات التدقيق،
ز
ر
الفن المسؤول  OCTOوآخرون للمشاركة بشكل
الن جمعها مكتب المدير ي
سيتفيد امتثال  ICANNمن البيانات ي
ر
رز
غي متناسب من التهديدات األمنية لنظام اسم النطاق
استباف مع السجالت وأمناء السجالت
المسؤولي عن مقدار ر
ي
.DNSعندما تفشل المشاركة البناءة ،لن رييدد امتثال  ICANNز يف اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد أولئك الذين يرفضون
ً
االمتثال ر ز
لالليامات المتعلقة بالتهديدات األمنية لنظام أسماء النطاقات ."DNSكما قدمت المدونة أيضا فكرة عن
حجم الشكاوى والموارد المخصصة لمعالجتها وإحصاءات حول حل هذه الشكاوى.
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ر
التكت :تعريف إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات
ً
مؤخرا خالل قمة قسم النطاقات العالمية ( GDDبتاري خ  9-7أيار (مايو)  ،)2019ال يوجد أي اتفاق
كما تم تسليط الضوء عليه
ً
عل مستوى المجتمع بشأن ما يشكل "إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات" ،ويرجع ذلك جزئيا إىل مخاوف بعض أصحاب
رز
والتأثي عىل النتيجة النهائية لألطراف المتعاقدة.12
مستخدمي
وتأثياتها عىل حقوق ال
ر
المصلحة من تجاوز  ICANNلتفويضها ر
ً
ومع ذلك ،هناك ،وفقا لفريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  ،CCTالتوافق يف اآلراء حول ما يشكل
ً
"أشكاًل فنية ر
أكي من
"إنتهاك أمان نظام اسم النطاق  "DNSأو "إنتهاك أمان  DNSللبنية التحتية لـ ُ "DNSيفهم أنه يتضمن
غي المرغوب فيه" عند
الييد ر
اليمجيات الضارة ،والتصيد واإلحتيال ،والروبوتات الضارة ،وكذلك ر
النشاط الضار" ،مثل ر
استخدامها كوسيلة من وسائل إيصال أشكال أخرى من سوء اإلنتهاك13".
أشار قسم االمتثال التعاقدي لـ  ICANNإىل "إساءة االستخدام البنية التحتية لنظام اسم النطاق" و"تهديدات األمن" ز يف
اتصاالته حول تدقيقات السجالت وأمناء السجالت فيما يتعلق بتنفيذهم لألحكام التعاقدية ز يف اتفاقية سجالت نطاقات gTLD
ر
ّ
واليمجيات
اإللكيونية
الجديدة (المواصفة  - )11 3bبشأن "تهديدات األمان مثل هجمة تزوير المواقع
والتصيد واإلحتيال ر
 14ز
ر
وف اتفاقية اعتماد ر ز
تشي إىل "اتصاالت االنتهاك" و"تقارير
والن ر
الضارة والروبوتات الضارة"  -ي
أمي السجل (القسم  - )3.18ي
ز
ز
القانون" ضمن نطاقها.
غي
االنتهاك" دون تقديم تعريف لمصطلح "االنتهاك" عىل وجه التحديد ،ولكن بما يف ذلك "النشاط ر
ي
من وجهة نظر  ،GACتعريف "تهديدات األمان" ز يف اتفاقية سجل نطاقات  gTLDالجديدة هو ز يف الواقع نسخ للتعريف الوارد
يف مشورة إجراءات الحماية الخاصة بـ " GACلفحوص األمان" القابل للتطبيق عىل جميع نطاقات  gTLDالجديدة ز يف بيان
رز
بكي ( 11نيسان (أبريل) .)2013
بعد قرار مجلس اإلدارة ( 1آذار (مارس) " )2019الذي يوجه مؤسسة  ICANNإىل "تسهيل جهود المجتمع لوضع تعريف"
إساءة االستخدام "لإلبالغ عن مزيد من اإلجراءات بشأن هذه التوصية"15.
خالل ندوة تحضيية الجتماع  ICANN66عي ر
اإلنينت زف  15ر
تشين األول (أكتوبر)  ،2019ناقشت مجموعة عمل األمن العام
ر
ر
ي
ً
ر
 PSWGواألطراف المتعاقدة القضايا والممارسات الصناعية الحالية.
عي اإلنينت ،أصدرت مجموعة
تحضيا لهذه الندوة ر
ر
أصحاب المصلحة للسجالت رسالة مفتوحة ( 19أغسطس (آب)  )2019تناقش وجهات نظر السجالت حول تعريف إساءة
استخدام نظام أسماء النطاقات ،والخيارات المحدودة للسجالت التخاذ إجراءات بشأن التهديدات األمنية ومخاوفهم بشأن
التبليغ عن نشاط انتهاك النطاق.
ً
ً
(سبتمي) ،متبوعة بدائرة األعمال (28
وردا عىل ذلك ،أصدرت  GACبيانا حول إساءة استخدام نظام اسماء النطاقات ( 18أيلول
ر
ر
تشين األول (أكتوبر) .حسب بيان اللجنة االستشارية الحكومية الخاص بانتهاك نظام أسماء النطاقات ،فقد أدركت تعريف فريق
رز
غي مرغوبة
مراجعة المنافسة وثقة واختيار
المستهلكي النتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSباعتباره "أنشطة خادعة أو ماكرة أو ر
ز
ز
ر
الفن-
والن قد تتخذ -من المنظور ً ي
تعكف عىل استغالل أسماء النطاقات و/أو اإلجراءات المستخدمة يف تسجيل أسماء النطاقات" ،ي
ّ
غي المرغوب عند استخدامها وسيلة
"اليامج الضارة
الييد ر
والتصيد وشبكات بوت نت ،إضافة إىل ر
شكل التهديدات األمنية مثل ر

 12زف الواقع ،قد ينطوي تعريف الحد من اإلنتهاك عىل عواقب فيما يتعلق بنطاق النشاط الذي ر
تشف عليه سياسات  ICANNوعقودها .بينما تهتم الحكومات وأصحاب
ي
بتأثي إنتهاك نظام اسم النطاق  DNSعىل المصلحة العامة ،بما ز يف ذلك سالمة الجمهور وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ،فإن السجالت وأمناء
المصلحة اآلخرين ر
ر
الن قد يتحملها المسجلون عند
السجالت معنيون بالقيود المفروضة عىل أنشطتهم التجارية ،والقدرة عىل المنافسة ،وزيادة تكاليف التشغيل والمسؤولية عن العواقب ي
رز
التعبي وحقوق الخصوصية
التجاريي من جانبهم بانتهاك حرية
غي
ر
اتخاذ إجراء بشأن النطاقات المسيئة .ينشغل أصحاب المصلحة ر
للمسجلي ومستخدم ر
رز
اإلنينت ،ويشاركون مع األطراف المتعاقدة مخاوف بشأن تجاوز  ICANNلمهمتها.
ي
مؤخرا فز
ً
عليه
الضوء
تسليط
تم
كما
)
2018
)
(سبتمي
أيلول
8
خ
(بتاري
CCT
المستهلك
وخيار
المستهلك
وثقة
المنافسة
اجعة
ر
لم
النهان
التقرير
من
88
الصفحة
 13راجع
ر
ي
ي
(سبتمي) )2019
بيان  GACحول إنتهاك نظام اسم النطاق ( DNSبتاري خ  18أيلول
ر
ً
 14توفر مواصفة اتفاقية سجل نطاقات  gTLDالجديدة ()3( 11ب) ( 8حزيران (يونيو)  )2017تعريفا "للتهديدات األمنية" عىل أنها تتضمن "هجمة تزوير المواقع
ر
ّ
وغيها من التهديدات األمنية".
اإللكيونية،
واليمجيات الضارة ،والروبوتات الضارة ر
والتصيد واإلحتيال ،ر
 15راجع الصفحة  5من سجل النتائجإلجراء مجلس اإلدارة بشأن توصيات المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  CCTالنهائية

 - ICANN70البندان  8و 16من جدول أعمال  - GACالحد من إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات

الصفحة9من 16

لتحقيق وتنفيذ هذه األشكال من إساءة االستخدام" .وقد أقرت اللجنة االستشارية الحكومية  GACبأن اتفاقية سجالت نطاقات
 gTLDالجديدة تعكس هذا الفهم ز يف المواصفة  ،11وعىل وجه الخصوص ز يف القسم  3a16والقسم .3a17
ز
ر
سبتمي/أيلول
(ف 18
ر
بعد نش بيان اللجنة االستشارية الحكومية  GACبخصوص إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات  DNSي
 )2019ر
اقيح عدد من سجالت وأمناء سجالت  gTLDالرائدة إطار عمل للتعامل مع إساءة االستخدام ( 17أكتوبر /ر
تشين األول
ً
 .)2019والجدير بالذكر أن هذا اإلطار يتضمن ز يف نطاق اإلجراء المحتمل من قبل معتمديه أشكاال معينة من "إساءة استخدام
ً
تعتيها ً
ر
فاضحا لدرجة أنه يتوجب عىل الطرف المتعاقد التضف عند تزويده بإشعار محدد
"أمرا
والن ر
محتوى مواقع الويب" ،ي
وموثوق" .ومنذ ر
رز
الموقعي عىل هذا اإلطار خالل اجتماع  ،ICANN66فقد توسعت تلك القائمة لتشمل أمناء
نش ومناقشة قائمة
سجالت وموفري خدمات سجالت رائدين آخرين ،باإلضافة إىل عدد من الجهات الفاعلة األصغر ز يف الصناعة.
ز يف  18يونيو/حزيران  ،2020قام رؤساء مجموعات أصحاب المصلحة يف السجالت وأمناء السجالت (المعروفة مجتمعة
ً
باسم دار األطراف المتعاقدة ز يف منظمة دعم األسماء العامة ،أو  )CPHبإعالم قادة المجتمع بأنهم قد اعتمدوا تعريفا النتهاك
نظام أسماء النطاقات  DNSيعكس ً
تماما إطار العمل الذي تقوده الصناعة لمعالجة إساءة استخدام العناوين:
ويتألف انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSمن خمس فئات واسعة من األنشطة الضارة ما دامت تتقاطع مع :DNS
اليامج الضارة ،وشبكات بوت نت ،والتصيد االحتياىل ،ر ز
العشوان عندما يعمل كآلية إرسال ألشكال
والييد
واليييف ،ر
ر
ي
ي
ر
والمعايي واآلليات التشغيلية لإلنينت وشبكة سياسات
أخرى من إساءة استخدام [ DNSالرجوع إىل المناهج والقواعد
ر
ضان للحصول عىل تعريفات لكل من هذه األنشطة].
مناطق االختصاص الق ي
ً
ً
حاليا عل أن "انتهاك أمن
يبدو أن التعريف يؤكد ما أطلق عليه فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكي إجماعا
نظام أسماء النطاقات أو انتهاك أمن نظام أسماء النطاقات لبنية نظام أسماء النطاقات" (تقرير فريق مراجعة المنافسة وثقة
ً
رز
التوضيح "للتهديدات
النهان ص  ).8وأيضا يتوافق مع تعريف اللجنة االستشارية الحكومية GAC
المستهلكي
واختيار
ي
ي
ز
األمنية" يف نصيحة ضمانات اللجنة االستشارية الحكومية " GACلفحوصات األمان" المنطبقة عىل جميع نطاقات gTLD
الجديدة زف بيان ر ز
الختام ( 11أبريل/نيسان  )2013المشمول ز يف اتفاقية سجل  gTLDز يف المواصفة .3 11ب.
بكي
ي
ي
ر
التكت :إجراءات حماية إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات الحالية يف عقود السجالت وأمناء السجالت
ً
بناء عىل توصيات العناية الالزمة إلنفاذ القانون ر
(تشين األول (أكتوبر)  ،)2009سعت  GACإىل إدراج إجراءات حماية الحد من
إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات يف عقود  ICANNمع السجالت وأمناء السجالت:
● تمت الموافقة عىل إتفاقية اعتماد ر ز
(سبتمي)  )2013من قبل مجلس إدارة ICANN
أمي السجل لسنة  17( 2013أيلول
ر
(بتاري خ  27حزيران (يونيو)  )2013بعد إدراج أحكام تعالج ال  12توصية إلنفاذ القانون ( 1آذار (مارس) )2012
● وتمت الموافقة عىل اتفاقية سجالت نطاقات  gTLDالجديدة من قبل مجلس إدارة ICANNبتاري خ  2تموز (يوليو)
ً
تمشيا مع مشورة إجراءات حماية  GACز يف بيان بكينبتاري خ  11نيسان (أبريل)  ،2013بما
 2013بعد إدراج أحكام
يتوافق مع ر
اقياح تنفيذ إجراءات حماية  GACالمطبقة عىل جميع نطاقات  gTLDالجديدة من مجلس إدارة ICANN
بتاري خ  19حزيران (يونيو) 2013
ً
بعد السنوات القليلة األوىل من عمليات نطاقات  gTLDالجديدة ،خالل اجتماع  ،ICANN57حددت  GACعددا من األحكام
ر
الن لم تتمكن من تقييم فعاليتها .ونتيجة لذلك ،سعت  GACز يف بيانها الصادر ز يف حيدر آباد (8
وإجراءات الحماية ذات الصلة ي
ز
ر
(نوفمي)  )2016إىل توضيحات حول تنفيذها من مجلس إدارة  .ICANNأدى ذلك إىل حوار ر ز
بي  GACومنظمة
الثان
ر
تشين ي
 ،ICANNوأسئلة المتابعة ز يف بيان  GACالصادر ز يف كوبنهاغن ( 15آذار (مارس)  )2017ومجموعة من مسودات الردود ( 30أيار

أمي السجل الخاصة به ر
يشيط عىل أمناء السجالت أن ي ّ
رز
أن"يليم مشغل السجل بإدراج حكم زف اتفاقية السجل -ر ز
ضمنوا ز يف اتفاقيات
16تنص المواصفة  11البند 3أ عىل
ي
ً
ّ
اليمجيات الضارة أو شبكات بوت نت التشغيلية الضارة أو التصيد أو القرصنة أو انتهاك العالمة
التسجيل الخاصة بهم ررسطا يحظر عىل أصحاب األسماء المسجلة توزي ع
ر
ً
ز
ر
ز
ر
القوانيز
التجارية أو حقوق الن رش والتوزي ع أو الممارسات االحتيالية أو الخادعة أو اليييف أو حن الضلوع يف أنشطة تخالف القانون الساري ،وينص كذلك (اتساقا مع
ر
المرعية وأي من اإلجراءات ذات الصلة) عواقب عىل تلك األنشطة تشمل تعليق اسم النطاق".
ز
رز
ز
فن دوري من أجل تقييم ما إن كانت النطاقات الواقعة ز يف نطاق المستوى األعىل يجري
 17تنص
المواصفة  11يف البند 3ب عىل "اليام مشغل السجل بإجراء تحليل ي
ز
ّ
واليمجيات الضارة وشبكات بوت نت.وسيحتفظ مشغل السجل بالتقارير اإلحصائية حول
استخدامها يف ارتكاب تهديدات تخص األمن أم ال ،مثل االستدراج والتصيد ر
الن يجري ها .ر ز
ر
ر
ر
ويليم مشغل السجل بالحفاظ عىل هذه التقارير طوال
الن تم إتخاذها نتيجة لال
ختبارات األمنية الدورية ي
الن تم تحديدها رواإلجراءات ي
عدد التهديدات األمنية ي
فية أقض أو موافقة  ICANNعليها ،ر ز
ويليم بتقديمها إىل  ICANNلدى طلبها".
يقتض القانون
مدة هذه االتفاقية ما لم
ِ
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ز
ر
ر
ز
بق عدد
الن تمت مناقشتها يف مؤتمر ر
عي الهاتف ربي  GACومدير  ICANNالتنفيذي ( 15حزيران (يونيو)  .)2017ي
(مايو)  )2017ي
ً
مفتوحا وتم تحديد أسئلة جديدة عىل النحو الموضح ز يف وثيقة العمل التالية ( 17تموز (يوليو) .)2017
من األسئلة
الن تهم  ،GACتم ر
ر
ز
نش مواصفة اتفاقية سجل نطاق  gTLDالجديد ( )3( 11ب) االستشارية ز يف 8
من ربي الموضوعات البارزة ي
ً
مشغىل السجل الذين يبحثون عن إرشادات حول كيفية ضمان االمتثال للقسم 3ب
حزيران (يونيو)  2017ردا عىل أسئلة بعض
ي
ً
ً
ً
ّ
من المواصفة  11من اتفاقية سجل نطاق  gTLDالجديد .يقدم الدليل اإلرشادي منهجا طوعيا واحدا قد يتبناه مشغلو
ز
الفن لتقييم التهديدات االمنية وإصدار التقارير اإلحصائية وكما هو منصوص عليه ز يف بند
السجالت ألداء هذا التحليل ي
المواصفة (3 11ب).
كجزء من عمليات تدقيق منتظمة تجريــها إدارة  ICANNالتعاقدية ،أظهر تدقيق مستهدف ل  20نطاق  gTLDعىل "عملياتهم
وإجراءاتهم ومعالجتهم لبنية  DNSاألساسية" ،ب ر ز
غي مكتملة وتقارير
ي آذار (مارس) وأيلول
(سبتمي) " 2018وجود تحليالت ر
ر
ً
ً
أمان ل  13نطاقا من المستوى األعىل ( ،(TLDsفضال عن عدم وجود إجراءات معالجة انتهاك قياسية أو موثقة وعدم اتخاذ أي
18
قصي ،زف ر
تشين األول (نوفم ري)  ،2018تم إطالق التدقيق ز يف إنتهاك
إجراء بشأن التهديدات المحددة ".بعد ذلك بوقت ر ي
ً
تقريبا لجميع نطاقات  gTLDمن أجل "ضمان امتثال األطراف المتعاقدة ر ز
اللياماتها التعاقدية فيما يتعلق
البنية التحتية ل DNS
ز
(سبتمي)  ،)2019خلصت
بانتهاك البنية التحتية لنظام  DNSوالتهديدات األمنية" .يف تقريره بشأن أحدث تدقيق ( 17أيلول
ر
 ICANNإىل أن:
رز
مشغىل السجالت بمعالجة تهديدات أمان .DNS
تليم الغالبية العظم من
●
ي
ز
ر
ً
مشغىل السجالت.
صغي نسبيا من
● ييكز انتشار تهديدات أمان  DNSيف عدد
ر
ي
مشغىل السجالت اللغة التعاقدية للمواصفة (3 11ب) بطريقة تجعل من الصعب تكوين حكم حول ما إذا
● يفش بعض
ي
كانت جهودهم للتخفيف من تهديدات أمان  DNSمتوافقة وفعالة.
سجلت األطراف ر
الن تم االتصال بها مشكلة مع عمليات التدقيق هذه باعتبارها تتجاوز نطاق ر ز
الياماتها التعاقدية .19أشارت
ي
ً
تدقيقا ألمناء السجالت مع ر
الي ر ز
كي عىل تهديدات أمان .DNS
منظمة  ICANNإىل أنها ستبدأ
ر
التكت :إطار العمل غت الملزم لمشغل السجل لالستجابة اىل التهديدات األمنية
كجزء من برنامج نطاقات  gTLDالجديدة ،اتخذ مجلس إدارة  ICANNقر ًارا ( 25حزيران (يونيو)  )2013إلدماج ما يسم
"الفحوصات األمنية" (بيان ر ز
بكي  -مشورة  GACبشأن إجراءات الحماية) ز يف المواصفة  11التفاقية سجل نطاقات gTLD
الجديدة .ومع ذلك ،ألنها حددت أن هذه القرارات تفتقر إىل تفاصيل التنفيذ ،فقد قررت طلب مشاركة المجتمع ز يف وضع إطار
خطرا ً
ً
ر
ر
فعليا للتعرض لل زضر (…)".
والن تشكل
الن تم
تحديدها ي
"لمشغىل السجل لالستجابة للمخاطر األمنية ي
ي
ً
ز
ز
تطوعي من السجالت وأمناء السجالت و( GACبما يف ذلك
ز يف تموز (يوليو)  ،2015شكلت  ICANNفريق صياغة مؤلفا من م
ر
أعضاء مجموعة عمل األمن العام  )PSWGالذين طوروا إطار العمل لمشغل السجل لإلستجابة اىل التهديدات األمنية المنشور
زف  20ر
تشين األول (أكتوبر)  ،2017بعد خضوعه للتعليق العام.
ي
ر
الن يمكن أن تستجيب السجالت من
وهذا اإلطار عبارة عن أداة طوعية ر
وغي ملزمة تهدف إىل توضيح توجيهات بشأن الطرق ي
ز
خاللها للتهديدات األمنية المحددة ،بما يف ذلك التقارير الواردة من إنفاذ القانون .إنه يقدم نافذة مفتوحة  24ساعة كحد أقض
ر
ع وذي
لالستجابة لطلبات أولوية عالية (تهديد وشيك لحياة اإلنسان أو بنية تحتية حرجة أو استغالل األطفال) من "أصل رس ي
القضان المناسب".
مصداقية" مثل "سلطة إنفاذ القانون الوطنية أو وكالة السالمة العامة ذات االختصاص
ي

 18كما ورد زف منشور المدونة بتاري خ  8ر
(نوفمي)  ،2018االمتثال التعاقدي :معالجة إنتهاك البنية األساسية ل :DNS
تشين األول
ر
ي
https://www.icann.org/news/blog/contractual-compliance-addressing-domain-name-system-dns-infrastructure-abuse
تشين ز
الن ردت عليها ( ICANNبتاري خ  8ر
 19راجع المراسالت من مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت ( RySGبتاري خ  2ر
ر
الثان
تشين األول
ر
ي
(نوفمي)  )2019ي
ز
نشت عىل صفحة اإلعالن ( 15ت رشين ز
وف تعليقات ر
(نوفمي)) :سجلت السجالت مشاكل مع أسئلة المراجعة كتهديد إلنفاذ اإلجراءات يتجاوز نطاق
الثان
ر
ر
ي
(نوفمي)) ،ي
ز
رز
الياماتها التعاقدية [خاصة بموجب المواصفة 3 11ب] وأشاروا إىل ترددهم يف "المشاركة مع منظمة  ICANNوالمجتمع المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بجهودنا
المستمرة لمكافحة إنتهاك  ]...[ DNSكجزء من جهد امتثال  ICANNالذي يتجاوز ما هو مسموح به بموجب اتفاقية السجل"
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ً
وفقا لتوصيته  ،19أرجأ فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  CCTمهمة إجراء تقييم لفعالية إطار العمل
إىل مراجعة الحقة 20حيث أن إطار العمل لم يتوفر لمدة كافية من أجل تقييم فعاليته.
ر
التكت :النظر يف توصيات مراجعة  CCTبشأن إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات
عىل أساس تحليلها لوضع إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات 21،بما ز يف ذلك اعتبار تقرير  ICANNبشأن إجراءات حماية
اإلحصان المستقل إلساءة استخدام نظام أسماء
برنامج نطاق  gTLDالجديد ( 15آذار (مارس)  ،)2016والتحليل
ي
النطاقات (بتاري خ  9آب (أغسطس)  ،)2017أوىص فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  ،CCTفيما يتعلق
بإساءة استخدام نظام أسماء النطاقات:
● إدراج أحكام يف اتفاقيات السجل لتحفت اعتماد تدابت استباقية لمكافحة االنتهاك (التوصية )14
المنهح ألمناء السجالت أو السجالت المحددة فيما يتعلق بإنتهاك
● إدراج أحكام تعاقدية تهدف إىل منع االستخدام
ر ي
ز
ز
ً
ر
الن يتم عندها بدء استعالمات االمتثال تلقائيا والنظر يف سياسة محتملة
 DNSلألمن ،بما يف ذلك عتبات اإلنتهاك ي
غي قادرة عىل
غي مناسبة أو ر
لتسوية المنازعات بشأن  DNSأو ( )DADRPإذا قرر المجتمع أن منظمة  ICANNنفسها ر
تطبيق هذه األحكام (التوصية )15
قرر مجلس إدارة  ICANN (1آذار (مارس)  )2019وضع هذه التوصيات ز يف حالة "معلقة" ،كما وجه منظمة  ICANNإىل
"تسهيل جهود للمجتمع من أجل وضع تعريف لكلمة "انتهاك" لتوجيه وإرشاد اإلرشادات األخرى بخصوص هذه التوصية22".
ز
ز
ز
ز
ر
ر
الثان/
نوفمي )2019
ر
ام الصادر يف مونييال ( 6تشين ي
يف ضوء النصيحة الواردة يف بيان اللجنة االستشارية الحكومية  GACالخت ي
لمجلس إدارة  "ICANNبعدم المتابعة زف أي جولة جديدة من نطاقات  gTLDر
حن االنتهاء الكامل من تنفيذ التوصيات []...
ي
ً
وأيضا رد مجلس اإلدارة عىل هذه النصيحة ( 26كانون ز
ر
الثان/يناير
عليا"،
"أولوية
بأنها
أو
"االشياطات المسبقة"
المحددة بلفظ
ي
ز
ز
المستهلكي الرئيسية
 ،)2020تواصل مجموعة عمل األمن العام مراقبة النظر يف توصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار
ر
ر
ر
( 6أيلول/
التدابي االستباقية للحد من إساءة االستخدام
االشياطات التعاقدية للحث عىل
الن تهدف إىل اعتماد
ر
ر
سبتمي  )2018ي
ز
(التوصية رقم )14 .ومنع االستخدام الممنهج ألمناء السجالت أو السجالت يف إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات DNS
رز
رز
تحسي دقة ( WHOISالتوصية رقم )18؛
تحسي البحث عن إساءة استخدام ( DNSالتوصية رقم )16؛
(التوصية رقم)15 .؛
ز
وفعالية معالجة شكاوى االمتثال التعاقدي (التوصية رقم يف عام .20
ً
كما تدرس فريق عمل األمن العام التابع للجة  GACأيضا قرار مجلس اإلدارة بمتابعة خطة تنفيذ  ICANNز يف ( 23آب
رز ر
الن تم قبولها ز يف بطاقة درجات إجراءات
(أغسطس)  )2019لتوصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار
المستهلكي ي
ز
ز
ر
(ف  21تشين األول/أكتوبر
(ف  1آذار (مارس)  .)2019وقد علقت اللجنة االستشارية الحكومية  GACي
مجلس إدارة  ICANNي
 )2019عىل هذه الخطة وسلطت الضوء عىل بعض أوجه القصور فيما يخص التوصيات الهامة بمحاربة انتهاك نظام أسماء
والن تشمل ر
ر
نش سلسلة األطراف المسئولة عن تسجيالت أسماء نطاقات ( gTLDالتوصية رقم،)17 .
النطاقات  ،DNSي
ً
معلومات ر
التدابي األمنية المعقولة والمناسبة المتساوقة مع
أكي تفصيال حول شكاوى االمتثال التعاقدي (التوصية رقم ،)21
ر
ر
الن تتضمن جمع المعلومات الصحية والمالية الحساسة (التوصية رقم ز يف عام .22
طرح الخدمات ي
ً
بعد اعتماد األطراف المتعاقدة لتعريف انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSطلبت  GACتوضيحا من مجلس إدارة ICANN
خالل اجتماع ( ICANN68انظر مادة اجتماع /GACمجلس اإلدارة ز يف  24حزيران (يونيو)  ،)2020فيما يتعلق بتنفيذ توصيات
ر
رز
الن تقدم حوافز
فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار
المستهلكي( 14 .من المقرر أن تتفاوض  ICANNعىل البنود التعاقدية ي
مالية لألطراف المتعاقدة العتماد إجراءات استباقية لمكافحة إساءة االستخدام) ،فيما يتعلق بالحالة والخطة المتعلقة بتسهيل
جهود المجتمع ز يف وضع تعريف "إلساءة االستخدام" وللرجوع بمزيد من الفائدة عىل إجراءات مجلس اإلدارة بشأن هذه
 20التوصية  19من مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  :CCTز
التاىل مراجعة "إطار العمل لمشغل السجل لإلستجابة اىل
ينبغ عىل فريق مراجعة CCT
ي
ي
ً
التهديدات األمنية" وتقييم ما إذا كان اإلطار يمثل آلية واضحة وفعالة بما فيه الكفاية للتخفيف من سوء االستخدام عن طريق تقديم إجراءات منتظمة ومحددة ردا عىل
التهديدات األمنية
(سبتمي) )2018
النهان لمراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك ( CCTبتاري خ  8أيلول
 21انظر القسم  9الخاص بإجراءات الحماية (ص )88.ز يف التقرير
ر
ي
 22راجع الصفحة  5من سجل النتائجإلجراء مجلس اإلدارة بشأن توصيات المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  CCTالنهائية
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ز
المجتمغ كما كان يفعل
محض اجتماع  ICANN68أن "مجلس اإلدارة سيواصل دعم الحوار
التوصية .سجلت  GACز يف ملف
ي
من خالل تسهيل المناقشات اإلقليمية والمناقشات ر ز
بي قطاعات المجتمع ،من خالل إجراء البحوث وتطوير األدوات للمساعدة
ز
رز
المتحدثي عند الطلب".
توفي
يف إفادة المناقشات المجتمعية ،ومن خالل ر
خالل اجتماع  ،ICANN68أشارت مجموعة عمل األمن العام مع أصحاب المصلحة ز يف اللجنة االستشارية العامة أن التقدم
رز
المستهلكي المقبولة والنظر ز يف التوصية المعلقة أمر
المحرز ز يف كل من تنفيذ توصية فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار
ز
ز
(ف  29نيسان (أبريل)  )2020المقدمة من مجموعة عمل عملية وضع
غي واضح .كما تم
ر
ر
التعبي عن عدم الرضا يف المراسلة ي
السياسات يف  GNSOبخصوص اإلجراءات القادمة لنطاقات  gTLDالجديدة بأنها "ال تخطط لتقديم أي توصيات فيما
مستقبىل مثل هذا يجب أن ينطبق عىل كل
يتعلق بالتخفيف من إساءة استخدام اسم النطاق بخالف التأكيد عىل أن أي جهد
ي
من نطاقات  gTLDالحالية والجديدة (وربما نطاقات المستوى األعىل لرموز البلدان .")ccTLDهذا عىل الرغم من التوصيات
ً
ر
والن تدعمها أيضا
ذات الصلة الموجهة إليها من قبل فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  ،CCTي
إجراءات مجلس إدارة  ICANNبشأن هذه التوصيات ،وكذلك مشورة بيان  GACالصادر زف ر
مونييال
ي
https://gac.icann.org/advice/itemized/2019-10-06-cct-review-and-subsequent-rounds-of-newز
ر
(نوفمي)  )2019ومزيد من مدخالت  GACكما هو مسجل ز يف بيان  GACالصادر من اجتماع ICANN67
الثان
ر
 6( gtldsتشين ي
(بتاري خ  16آذار (مارس) .)2020
(فياير)  ،)2021أكدت مجموعة عمل عملية وضع سياسة  GNSOبشأن اإلجراءات الالحقة
ز يف تقريرها
األخي ( 1شباط ر
ر
لنطاقات  gTLDالجديدة قرارها .23أعربت لجنة  GACعن مخاوفها الجادة بشأن هذا القرار ز يف تعليقات لجنة  29( GACأيلول
النهان لمجموعة عمل  PDGهذه ،وتوقعها من مجلس  GNSOالتخاذ إجراء رسي ع
(سبتمي)  )2020بشأن مسودة التقرير
ر
ي
بشأن هذه المسألة.
ر
التكت :مناقشة وضع سياسة  GNSOفيما يخص التخفيف من انتهاك نظام أسماء النطاقات
المبدن لمجموعة عمل وضع السياسات الخاصة باإلجراءات الالحقة لنطاقات  gTLDالجديدة بعد تقديم أية
ز يف أعقاب القرار
ي
توصيات ز يف ناحية انتهاك نظام أسماء النطاقات لعقود نطاقات  gTLDالجديدة المستقبلية ناقش مجلس منظمة دعم األسماء
العامة زف اجتماعه المنعقد زف  21آذار (مارس)  2020إمكانية إطالق مجموعة عمل من قطاعات المجتمع (ُ )CCWGت ز
عن
ي
ي
بمسائل انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSوربما عملية وضع سياسات لمنظمة دعم األسماء العامة إذا اقتضت المتطلبات
التعاقدية الجديدة ذلك.
ر ً
رسم من قبل قيادة اللجنة االستشارية الحكومية ( GACبتاري خ  12أيار (مايو)  )2020للنظر ز يف مناقشة
غي
ولم يناقش اقياحا ر
ي
رز
داخلية ر ز
مستقبىل.
سياس
مشغىل  ،ccTLDلتحديد نطاق أي جهد
المعنيي ،بما ز يف ذلك
الخياء
بي ر
ي
ي
ي
ُ
ً
"غي مخطط لها" ز يف  DAARإجراءات  /قرار مجلس
(فياير)  ،2021ال تزال هذه المسألة تعرف عىل أنها ر
اعتبارا من  18شباط ر
 ،GNSOمع مجلس " GNSOلتحديد الخطوات التالية ،إن وجدت ،بشأن إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات" .ومن المقرر أن
يناقش قادة لجنة  GACوالموضوعات ذات الصلة هذه المسألة خالل الدعوة المسبقة لقيادة  ICANN70لجنة GAC / GNSO
ً
استعدادا الجتماع لجنة  GACز يف  ICANN70مع  24) GNSOآذار (مارس) .)2021
) 8آذار (مارس) ،)2021
ر
التكت :التبليغ عن نشاط انتهاك النطاق ()DAAR
كمشوع ر
مشوع التبليغ عن نشاط انتهاك النطاق زف  ICANNر
ظهر ر
بحن ز يف نفس الوقت لمشاركة مجلس إدارة ومجتمع
ي
ي
 ICANNزف  GACومجموعة عمل األمن العام  PSWGحول فعالية الحد من إنتهاك نظام اسم النطاق  ،DNSر ز
بي اجتماعات
ي
(تشين ز
(تشين ز
ر
ر
(نوفمي) .24)2017
الثان
ICANN60
و
)
2016
)
(نوفمي
الثان
ICANN57
ر
ر
ي
ي

النهان لمجموعة عمل عملية وضع السياسات لإلجراءات الالحقة التوصية ( 15-9الصفحة )42
23نرىالتقرير
ي
(تشين ز
 24راجع الجلسات المجتمعية بقيادة مجموعة عمل األمن العام التابعة للجنة  GACخالل  ICANN57ر
(نوفمي)  ،)2016و( ICANN58آذار (مارس)
الثان
ر
ي
 ،)2017و ICANN60ر
(تشين األول (أكتوبر)  ،)2017باإلضافة إىل أسئلة إىل مجلس إدارة  ICANNفيما يتعلق بفعالية إجراءات حماية إنتهاك نظام اسم النطاق DNS
ز
ز
ز
ز
ر
(نوفمي)  ،)2016وأسئلة المتابعة يف بيان  GACالصادر يف كوبنهاغن ( 15آذار (مارس)  )2017ومجموعة من مسودات الردود ( 30آذار
الثان
ر
يف بيان حيدر آباد ( 8تشين ي
(مارس)  )2017بواسطة منظمة ICANN.
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ز
األمن لمجتمع  ،ICANNوالذي
ويتمثل الغرض من التبليغ عن نشاط انتهاك النطاق  DAARز يف "التبليغ عن نشاط التهديد
ي
ز
الثان (يناير)  2018من خالل
يمكنه بعد ذلك استخدام البيانات لتسهيل قرارات السياسة الواعية" .تحقق هذا منذ كانون ي
ً
ر
كبية من بيانات تهديدات السمعة واألمن
نش تقارير شهرية ،استنادا إىل تجميع بيانات تسجيل  TLDمع معلومات من مجموعة ر
عالية الثقة25.
عىل هذا النحو ،يساهم التبليغ عن نشاط انتهاك النطاق  DAARزف المتطلبات المحددة من قبل  GACر
"لنش بيانات موثوقة
ي
ز
ز
ظن ( 1ر
المبيز
.
تشين األول
ر
(نوفمي)  )2017ومع ذلك ،عىل النحو ر
ومفصلة عن إنتهاك  "DNSيف بيان  GACالصادر يف أبو ر
ي
ّ
ز
واليامجيات الخبيثة وسوء إستخدام الهواتف النقالة
يف رسالة من مجموعة العمل المختصة بمكافحة الرسائل ر
ز
رز
األمن عىل
تضمي معلومات التهديد
 M3AAWG26إىل منظمة ( ICANNبتاري خ  5نيسان (أبريل)  ،)2019من خالل عدم
ي
يلن توقعات أعضاء مجموعة عمل األمن العام
أساس مسجل لكل  ،TLDفإن التبليغ عن نشاط انتهاك النطاق  DAARال ر ي
ز
 PSWGالتابعة للجنة  GACر
ان من حيث تقديم معلومات قابلة للتنفيذ.
ورسكائهم من األمن
ر
السيي ي
ز
ز
الفن المسؤول لمنظمة
ذكرت مؤخرا السجالت يف رسالة مفتوحة ( 19آب (أغسطس)  )2019تتفاعل مع مكتب المدير ي
" ICANNتحليل  DAARبهدف التوصية بالتحسينات لمكتب  OCTOلضمان أن  DAARيخدم الغرض المقصود منه بشكل
أفضل ويزود مجتمع  ICANNبمصدر قيم" .بينما أقرت السجالت أن "بعض أعضاء المجتمع قد يعتمدون عىل البيانات
المقدمة ز يف التبليغ عن نشاط انتهاك النطاق الخاص بمنظمة  - ICANNأو  - DAARلدعم ادعاءات إنتهاك ممنهج أو واسع
كبية ،وال يمكن االعتماد عليها لإلبالغ بدقة
النطاق لنظام اسم النطاق  ،"DNSفإنهم يعتقدون أن "األداة تحتوي عىل قيود ر
وموثوقية عن أدلة التهديدات األمنية ،وال تحقق أهدافها بعد".
ً
(سبتمي)
قدمت مجموعة أصحاب المصلحة ز يف السجل تقريرا عن عملها ز يف ملفه تقرير مجموعة عمل  9) DAARأيلول
ر
ز
(سبتمي) " :)2020تؤكد غالبية
الفن األول التابع لمؤسسة ز يف  ICANN) 30أيلول
ر
 ،)2020استجابة لما تقوم به المسؤول ي
ر
رز
الن يتم تصديرها من نظام  ،DAARحيث يرى فريق العمل
التوصيات الواردة ز يف الخطاب عىل
تحسي االتصال حول البيانات ي
ً
سواء من حيث وثائق منهجية  DAARالحالية وكذلك ز يف تقارير  DAARالشهريةبينما تركز معظم
غي واضح،
أن هذا االتصال ر
ز
ز
ر
التعسق المبلغ
الن تطلب قياس "استمرار" النشاط
التوصيات عىل ر
ي
تغيياتً محددة ً يف التقرير ،فإن بعضها (مثل التوصية  3ي
عنه) قد يتطلب تحقيقا وتحليال عىل المدى الطويل".
ز
ز
الفن المسؤول ز يف
الفن المسؤول إىل لجنة  24( GACشباط ر
(فياير)  ،)2021ناقش المدير ي
أثناء تحديث مكتب المدير ي
 ICANNالخطط المستقبلية ز يف تطوير  :DAARإضافة المزيد من نطاقات  ccTLDإىل نطاق  ،DAARومواصلة العمل مع
مجموعة عمل  ،RySG DAARواستكشاف الحلول للتغلب عىل التحديات مع الوصول إىل بيانات  WHOISلبناء أمناء سجل
ز
عىل مستوي المقاييس بما يف ذلك :استعالمات  WHOISاليومية فقط للنطاقات المحظورة ،أو أخذ عينات عشوائية من
المجاالت أو الحصول عىل الموافقة عىل استخدام البيانات من الوصول إىل بيانات التسجيل المجمع (.)BRDA

المواقف الحالية
ر
ز
عكس:
زمن
يتم إدراج المواقف الحالية للجنة االستشارية العامة أدناه بيتيب ي
ي
يشي البيان الختام للجنة  GACزف  23( ICANN69ر
تشين األول (أكتوبر)  )2020إىل إيمان  GACبأن "يوجد اآلن
●
ر
ي
ي
ر
الن يجب اتخاذها لمعالجة المكونات األساسية للتخفيف الفعال
ر
تعبي قوي عن الدعم الواسع للخطوات الملموسة ي
ز
ز
ر
ز
من إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات" يف ضوء الزخم الميايد والحوار البناء يف مجتمع ( ICANNانظر القسم
 IV.2ص .)6
يشي البيان الختام للجنة  GACزف  27) ICANN68ر
تشين األول (أكتوبر) " )2020إىل "أن الجهود الجديدة لمعالجة
●
ر
ُ ي
ي
ُ
ز
لتحسي دقة بيانات التسجيل ،مثل نظام
إساءة استخدام  DNSيجب أال تستبدل ،بل تكتمل ،بالمبادرات الحالية
ر
ً
وكس ،المعلقة حاليا" (انظر القسم  IV.3ص )7
اإلبالغ عن الدقة ،ولتنفيذ سياسة الخصوصية وخدمات ر
الي ي
● تعليق ( GACبتاري خ  3نيسان (أبريل)  )2020بشأن مسودة تقرير فريق مراجعة  SSR2لنظام أسماء النطاقات
 25لمزيد من المعلومات ،راجع https://www.icann.org/octo-ssr/daar-faqs
ّ
واليامجيات الخبيثة وسوء إستخدام الهواتف النقالة
 26مجموعة العمل المختصة بمكافحة الرسائل ر
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

(ديسمي) )2019
تعليقات  GACعىل التوصيات النهائية لمراجعة خدمة دليل التسجيل  RDS-WHOIS2 (23كانون األول
ر
ز
سبتمي/أيلول )2019
(ف 18
ر
بيان اللجنة االستشارية الحكومية حول انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSي
(ديسمي)
النهان لمراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  CCT) 11كانون األول
تعليق  GACعىل التقرير
ر
ي
)2018
ز
الثان (يناير)  )2018عىل األقسام الجديدة من مسودة تقرير فريق مراجعة المنافسة
تعليق ( GACبتاري خ  16كانون ي
تشين ز
ر
(نوفمي) )2017
الثان
27
وثقة المستهلك وخيار المستهلك (
ر
ي
(سبتمي) )2017
اإلحصان إلنتهاك  DNSز يف نطاقات ( gTLDبتاري خ  19أيلول
تعليق  GACعىل التحليل
ر
ي
تعليق لجنة  GACبشأن ضمانات برنامج نطاق  gTLDالجديد ضد تقرير إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات
( 21أيار (مايو) )2016
بيان  GACالصادر زف برشلونة ( 25ر
تشين األول (أكتوبر)  )2018عىل وجه الخصوص ز يف األقسام  III.2مجموعة عمل
ي
ر
.
السالمة العامة للجنة ) GACص  )3و  IV.2تشيعات  WHOISوحماية البيانات (ص )5
بيان  GACالصادر ز يف كوبنهاغن ( 15آذار (مارس)  )2017بما ز يف ذلك مشورة الحد من اإلنتهاك طلب ردود عىل سجل
نتائج المتابعة من  GACعىل الملحق  1من بيان  GACالصادر ز يف حيدر آباد (ص )32-11
ز
ز
ر
(نوفمي)  )2016بما ز يف ذلك مشورة الحد من اإلنتهاك طلب ردود
الثان
ر
بيان  GACالصادر يف حيدر آباد ( 8تشين ي
عىل الملحق  - 1أسئلة إىل مجلس إدارة  ICANNبشأن الحد من إنتهاك  DNSمن قبل  ICANNواألطراف المتعاقدة
(ص )17-14
بيان  GACالصادر زف ر ز
بكي ( 11نيسان (أبريل)  ،)2013بالخصوص إجراءات حماية "فحوص األمن" المنطبقة عىل
ي
جميع نطاقات ) gTLDص )7
بيان  GACالصادر زف داكار ( 27ر
تشين األول (أكتوبر)  )2011القسم الثالث .توصيات إنفاذ القانون ()LEA
ي
نايرون ( 10آذار (مارس)  )2010القسم السادس .توصيات العناية الالزمة إلنفاذ القانون
بيان  GACالصادر ز يف
ري

● توصيات  LEAبشأن التعديالت عىل اتفاقية ر ز
أمي السجل ( 1آذار (مارس) )2012
● توصيات العناية الالزمة إلنفاذ القانون ر
(تشين األول (أكتوبر) )2009
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الوثائق المرجعية الرئيسية
● وثائق لجنة  GACحول إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات
ز
ز
(ف  18حزيران (يونيو) )2020
○ إحاطة لجنة  GACيف  ICANN68حول إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات ي
○ أسئلة  GACبشأن الحد من االنتهاك واإلجابات عىل مسودة ( ICANNبتاري خ  30أيار (مايو)  )2017لكل
ز
ز
ز
ر
(نوفمي)  )2016والمتابعة ز يف بيان  GACالصادر
الثان
ر
مشورة يف بيان  GACالصادر يف حيدر أباد ( 8تشين ي
ز يف كوبنهاغن ( 15آذار (مارس) )2017
● تعريف إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات (بما ز يف ذلك منظور أصحاب المصلحة ز يف الصناعة)
○ تعريف األطراف المتعاقدة إلساءة استخدام نظام أسماء النطاقات ر
(تشين األول (أكتوبر) )2020
○ إطار لمعالجة إساءة االستخدام ( 17ر
تشين األول (أكتوبر) )2019
ز
سبتمي/أيلول )2019
(ف 18
ر
○ بيان اللجنة االستشارية الحكومية حول انتهاك نظام أسماء النطاقات  DNSي
ز
الثان (يناير) (2021
● التقرير
النهان لمراجعة  25) SSR2كانون ي
ي
● مراجعة RDS-WHOIS2
(فياير)  )2020بشأن توصيات مراجعة RDS-WHOIS2
○ سجل نتائج عمل مجلس اإلدارة (بتاري خ  25شباط ر
النهائية
(سبتمي) )2019
○ التوصيات النهائية لمراجعة  3) RDS-WHOIS2أيلول
ر
● المنافسة وخيارات المستهلك وثقة العميل
(سبتمي)
الختام والتوصيات لمراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك ( 8أيلول
○ التقرير
ر
ي
 ،)2018وال سيما القسم  9الخاص بإجراءات الحماية (ص)88 .
○ سجل نتائج عمل مجلس اإلدارة بشأن توصيات المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك النهائية من
مجلس إدارة ( ICANNبتاري خ  1آذار (مارس) )2019
اإلحصان إلساءة استخدام نظام أسماء النطاقات ز يف نطاقات ( gTLDبتاري خ  9آب (أغسطس) )2017
○ التحليل
ي

إدارة الوثائق
اجتماع

اىص زف  ،ICANN70زف ر
ر ز
الفية  25-22مارس  /آذار 2021
ي
منتدى المجتمع االفي ي ي

موضوع الجلسة

التخفيف من انتهاك نظام اسم النطاق DNS

التوزيـ ــع

أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية (قبل االجتماع) وعامة الجمهور (بعد االجتماع)

تاريـ ــخ التوزي ــع

اإلصدار  11 :1مارس /آذار 2021
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