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قدرات معززة لالستجابة للحوادث من أجل نطاقات  ccTLDومن خاللها

لمساعدة؟?
هل تحتاج
?Need Help

tld-ops@lists.dns-oarc.net
tld-ops@lists.dns-oarc.net

 TLD-OPSهو مجتمع االستجابة للحوادث لنطاقات  ccTLDوبمعرفتها كما يقوم
بتجميع كل من هو مسئول عن األمن واالستقرار اإلجماليين عن نطاقات ccTLD
الخاصة بهم.
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األعضاء

 147نطاق  ccTLDبنظام ASCII
من ( .adأندورا) إلى ( .zmزامبيا)
 28نطاقًا من نطاقات  ccTLDذات
أسماء IDN
من ( .中国الصين) إلى فلسطين.
(فلسطين)
الحوكمة
 %100بمعرفة نطاقات  ،ccTLDدعم
من  ICANNومركز DNS-OARC
االشتراك
عن طريق البريد اإللكتروني مع إرسال
نسخة منه على عنوان اتصال مدير
 IANAالخاص بك
االستخدام
اجعل البحث عن جهات االتصال الخاصة
باالستجابة للحوادث في نطاق ccTLD
الخاص بك من سهالً ألقرانك ،واستقبل
تحذيرات األمان ذات الصلة وشاركها

اعتبارا من  14أبريل .2016 ،قائمة
*
ً
األعضاء الحاليين متوفرة على صفحة
 TLD-OPSالرئيسية.

يتمثل هدف مجتمع  TLD-OPSفي تمكين مشغلي نطاق
المستوى األعلى لرموز البلدان  ccTLDفي جميع أنحاء
العالم من التعاون في تقوية قدراتهم على االستجابة
للحوادث .وتأثيرنا المستهدف عبارة عن مستوى زائد
إضافيًا من األمن واالستقرار في خدمات نطاقات ccTLD
(نظام أسماء النطاقات والتسجيل) على مستوى العالم والبنية
التحتية لإلنترنت على اإلجمال .كما أن مجتمع TLD-
 OPSمنفتح على كل نطاق  ،ccTLDبصرف النظر عن
عضوية منظمة دعم أسماء رموز البلدان .ccNSO
سجل االتصاالت
ويدور مجتمع  TLD-OPSحول القائمة البريدية لمجتمع
 ،TLD-OPSوهو عبارة عن مستودع اتصاالت لنطاقات
 .ccTLDحيث يتلقى المشاركون دائ ًما بريدًا إلكترونيًا
تلقائيًا من القائمة التي تحتوي على نظرة عامة لجميع
نطاقات  ccTLDالمشاركة ومعلومات اتصال االستجابة
للحوادث الخاصة بها (أشخاص االتصال وأرقام الهواتف
وعناوين البريد اإللكتروني) .وهذا يسمح لهم ( )1باستخدام
صندوق الوارد الخاص بهم من أجل البحث عن معلومات
اتصال نطاقات  ccTLDاألخرى الخاصة بهم ،والتي
تتميز بالسهولة والسرعة باإلضافة إلى ( )2تخزين
معلومات االتصال محليًا على جهازهم (صندوق الوارد
المحلي) ،وهو ما يمكنهم من البحث عن معلومات االتصال
في حاالت عدم االتصال بالشبكة .وبذلك يعمل المشاركون
على تحسين قدرتهم على التواصل في مواقف االستجابة
للحوادث ،بما يتيح لهم اكتشاف التهديدات وحلها بسرعة
أكبر مع مساعدة من أقرانهم.

التحذيرات األمنية
تمثل  TLD-OPSنسبة  %61من جميع نطاقات
 ccTLDعلى مستوى العالم ،وهو ما يجعلها منتدى مثاليًا
لمشاركة التحذيرات األمنية ،على سبيل المثال لإلبالغ عن
البرامج التي تستخدم مساعدة أسماء نطاقات .ccTLD
ومن ثم فإننا نشجع جميع المشاركين على وضع هذه
التحذيرات على القائمة .وللحصول على المساعدة في هذه
العملية ،فقد قمنا بتشكيل فريق مع فريق األمن في
 ،ICANNالذي يقوم بتجميع تحذيرات األمان من أجلنا
لمشاركتها على قائمة .TLD-OPS
الحوكمة
تم إعداد قائمة  TLD-OPSبمعرفة نطاقات ccTLD
ومن أجلها في الفترة  .]1[ 2015/2014وهي خاضعة
إلدارة مجتمع  ccTLDبالكامل وذلك من خالل اللجنة
الدائمة لقائمة  ،TLD-OPSوالتي تتألف من ممثلين عن
نطاقات  ccTLDالتي تغطي جميع المناطق الجغرافية
الخمسة (أفريقيا وآسيا-المحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا
الشمالية وأمريكا الالتينية-الكاريبي) باإلضافة إلى منسقي
عالقات من  SSACو IANAوفريق أمن .ICANN
وتشرف اللجنة الدائمة على التشغيل اليومي للقائمة
والتطوير اإلضافي "لمنظومة  ."TLD-OPSوتوفر أمانة
سر  ccNSOالدعم اإلداري .ويعمل خادم القائمة على
.DNS-OARC

الصفحة الرئيسية لمجتمع TLD-OPS
http://ccnso.icann.org/resources/tld-ops-secure-communication.htm
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االشتراك سهل!
ً
نظرا
للغاية
ال
سه
TLD-OPS
قائمة
في
يعد االشتراك
ً
ألنها قائمة بريدية .وعلى الرغم من ذلك ال يمكن الوصول
إلى القائمة إال من خالل األشخاص المسئولين عن األمن
واالستقرار اإلجماليين لنطاق  ccTLDومن تم تفويضهم
على هذا النحو من خالل جهة االتصال اإلدارية الخاصة
بهم في .IANA
ولالشتراك في القائمة ،اطلب من جهة االتصال اإلدارية
الخاصة بك في  IANAإرسال بريد إلكترون باألسماء
وعناوين البريد اإللكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بجهات
االتصال المعنية باألمن واالستقرار لنطاق ccTLD
الخاص بك إلى أمانة سر  .ccNSOبرجاء استخدام
نموذج االشتراك إلى اليمين ،والمتوفر كذلك للنسخ واللصق
على صفحة  TLD-OPSالرئيسية.
هام :يجب أن يأتي بريدك اإللكتروني الخاص بطلب
االشتراك من عنوان جهة االتصال اإلدارية التي سجلت بها
في الوقت الحالي في قاعدة بيانات  .IANAفإذا لم يكن ذلك
ممكنًا ،فيجب عليك نسخ عنوان البريد اإللكتروني هذا في
البريد اإللكتروني الخاص بطلب االشتراك .وإال ،فلن نتمكن
من إضافتك إلى القائمة .تتوفر معلومات حول جهة االتصال
اإلدارية الخاصة بك من قاعدة بيانات  IANAعلى
.https://www.iana.org/domains/root/db
الثقة الشخصية
تستند قائمة  TLD-OPSإلى الثقة الشخصية ،وهو ما
يعني أن بإمكان المشاركين المشاركة باستخدام بريدهم
اإللكتروني الشخصي وأرقام هواتفهم .ويتمثل الهدف
الكامن وراء ذلك في أن نموذج الثقة الشخصية سوف يسهم
في إرساء مزيد من الثقة داخل مجتمع  ،ccTLDعلى سبيل
المثال ألن الناس يبدأون في التعرف على أسماء بعضهم
البعض .ومن غير المسموح استخدام عناوين بريد إلكترونية
مستندة إلى الدور أو الوظيفة على القائمة.
عل ًما بأن نموذج التأكيد المستخدم بشكل نموذجي في مجتمع
االستجابة للحوادث غير مناسب لقائمة .TLD-OPS
والسبب في ذلك يرجع إلى أن مجتمع  ccTLDعبارة عن
مجموعة كبيرة ،وهذا يعني أنه سوف يكون من الصعب
وجود أشخاص غير معروفين نسبيًا على القائمة
ويستخدمون هذا النموذج.
قواعد المشاركة
تـُعامل جميع المعلومات التي يتم تبادلها على القائمة
للحصول على معلومات اتصال االستجابة للحوادث في أي
نطاق  ccTLDمعاملة سرية وال يجوز مشاركتها خارج
مجتمع .TLD-OPS

نموذج االشتراك
برجاء استخدام التنسيق التالي لالشتراك في قائمة  .TLD-OPSكما أنه متوفر كذلك من صفحة
 TLD-OPSالرئيسية للنسخ واللصق.
 -بداية الرسالة --من :جهة اتصال مدير  IANAفي نطاق  ccTLDأو المفوض المرخص له
إلى :أمانة سر >ccNSO <ccnsosecretariat@icann.org
نسخة إلى :عنوان جهة اتصال مدير  IANAفي نطاق ccTLD
الموضوع :طلب االشتراك في قائمة  TLD-OPSالبريدية
السادة؛ أمانة ،ccNSO
أود تقديم طلب الشتراك األشخاص التالية أسماؤهم في قائمة  .TLD-OPSوأؤكد بموجب هذا الخطاب على مسئوليتهم
عن األمن واالستقرار اإلجماليين لنطاق  ccTLDالخاص بي ،وأنني جهة اتصال مدير  IANAلنطاق  ccTLDالخاص
بي أو أنني مرخص للتصرف بالنيابة عن/عنها.
مع أطيب التحيات،
جهة اتصال مدير <>ccTLD
== == INCIDENT RESPONSE CONTACT INFORMATION
):Contact Person #1 (primary
االسم<FirstName1> <LastName1> :
عنوان البريد اإللكتروني>EmailAddress1< :
رقم الهاتف المحمول+<country code> <number> :
):Contact Person #2 (secondary
االسم<FirstName2> <LastName2> :
عنوان البريد اإللكتروني>EmailAddress2< :
رقم الهاتف المحمول+<country code> <number> :
:Contact Person #3
االسم>FirstName3> <LastName3< :
عنوان البريد اإللكتروني>EmailAddress3< :
رقم الهاتف المحمول+<country code> <number> :
 --نهاية الرسالة --

كما يجب تمييز المعلومات الخاصة بحوادث األمن الفعلية
وذلك من خالل استخدام ألوان بروتوكول إشارات مرور
البيانات ( :]TLP) [2أحمر (معلومات موجهة لمستلمين
محددين فقط) ،أصفر (توزيع محدود) ،أو أخضر (توزيع
على مستوى المجتمع) ،أو أبيض (توزيع غير محدود).
ويتبع مجتمع  TLD-OPSتعريفات  TLPلـ US-
.]CERT [3
ال يجب على أعضاء القائمة مشاركة المعلومات
المستخرجة تلقائيًا على القائمة .فقائمة  TLD-OPSغير
مشفرة من أجل تمكين جميع نطاقات  ccTLDمن
المشاركة .

المراجع
[ ]1التقرير النهائي لمجموعة عمل ،SECIR
http://ccnso.icann.org/workinggrou
ps/secir.htm
[ ]2بروتوكول إشارات مرور البيانات،
_http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic
Light_Protocol
[ ]3تعريف  US-CERTلمصطلح ،TLP
https://www.us-cert.gov/tlp
نبذة
نشرة من إعداد لجنة  TLD-OPSالدائمة.
اإلصدار  ،3 ،2في  14أبريل .2016

الصفحة الرئيسية لمجتمع TLD-OPS
http://ccnso.icann.org/resources/tld-ops-secure-communication.htm

