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 الحالة: نهائي

 

 االستشارية AT‐LARGEلجنة 
 واختصاصها في أمن أنظمة ICANNبشأن مسودة بيان دور  ALACبيان 

 المعرفات الفريدة لإلنترنت واستقرارها ومرونتها
 

 مقدمة
 ICANNإعداد موظفي 

 
 
 

 At-Large داخل الموضوع مناقشة جلسة بعد البيان لهذا أولية مسودة ــ SSACمع  ALACمنسق عالقات  مر ــجولي ها أعدَّ 
 .البريدية ذات الصلة القوائم وعلى

 
اختصاصها في أمن أنظمة المعرفات الفريدة و ICANNبشأن دور  Large-Atمسودة بيان 2UT، ُنشر هذا البيان حول 2012يونيو  1في 

  .U2Tلإلنترنت واستقرارها ومرونتها
 

إرسال تذكير بالتعليقات التي  At-Large، من موظفي ALACفي اليوم نفسه، طلب أوليفيير كريبين ليبلوند، رئيس مجلس إدارة 
 .ALACية إلعالنات عن طريق القائمة البريد At-Largeتم تقديمها على بيان المسودة إلى كل أعضاء 

 
 تلقى البيان العديد من التعليقات المختصة بالدعم ولم توجد أي تعديالت.

 
لمدة خمسة أيام  ALACمن الموظفين فتح باب التصويت على إقرار من  ALAC، طلب رئيس مجلس إدارة 2012يونيو  9في 

 على البيان.
 

صوًتا مؤيًدا، وبال أي صوت  12للبيان بنتيجة  ALACرنت أدى إلى إقرار ، أكد الموظفون أن التصويت عبر اإلنت2012يونيو  15وفي 
 يمكنك مراجعة النتيجة بشكل مستقل عبر الرابط: معارض، وامتناع صوت واحد.

Us?code=2495PpeWLjppwXpmuQTFh9RUhttps://www.bigpulse.com/pollresultU 
 

المسؤول عن هذا  ICANNوطلب الرئيس بعدئٍذ إحالة البيان إلى عملية تقديم التعليقات العامة، وإرسال نسخة إلى عضو موظفي 
 الموضوع المعني بالتعليقات العامة.

 
 

 [نهاية المقدمة]
 
 
 
 
 

. 2TUhttp://www.atlarge.icann.org/correspondenceU2Tالويب  موقع على اإلنجليزية باللغة الوثيقة لهذه األصلية النسخة تتوافر
 المكتوبة النسخة غير الوثيقة هذه من نسخة أي بين المعنى في اختالف ُيفهم على أنه ما أو المعنى في اختالف وجد وأينما
 األصلي. الغلبة للنص فستكون األصلي، والنص اإلنجليزية باللغة

https://community.icann.org/x/RwEQAg
https://community.icann.org/x/RwEQAg
https://community.icann.org/x/RwEQAg
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2495PpeWLjppwXpmuQTFh9RU
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2495PpeWLjppwXpmuQTFh9RU
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
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واختصاصها  ICANNبشأن مسودة بيان دور  ALACبيان 
 الفريدة لإلنترنت واستقرارها ومرونتها المعرفات أنظمة أمن في

 
 

وأمنه  DNSبشأن االستجابة االستباقية لمسودة تقرير استقرار فريق مراجعة  ICANNعلى المبادرة التي أطلقها فريق أمن  ALACتثني 
واختصاصها في أمن أنظمة المعرفات الفريدة  ICANNتبدأ مسودة بيان دور  ) من خالل صياغة هذا البيان.SSR-RTومرونته (

لإلنترنت واستقرارها ومرونتها (التي سُيشار إليها في هذه الوثيقة باسم بيان الدور واالختصاص) في القسم الثاني من الوثيقة 
واستقرارها ومرونتها للعام المالي  ICANNومسودة إطار عمل أمن  SSR-RTواردة في كٍل من تقرير وُتستمد من المعلومات ال

2013. 
 

 3تتعلق إلى حد كبير بالتوصية  5، إال أن التوصية SSR-RTمن  3و 1وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة أُعدت حالًيا لتناول التوصيتين 
. ويمكن إجراء هذا بسهولة 5توسيع بيان الدور واالختصاص ليشمل أيًضا مناقشة التوصية بأنه من المفيد  ALAC(راجع أدناه)، وتوصي 

وفريق أمن  IETFو TLGو RSSACو SSAC من خالل إضافة قسم إلى الوثيقة يشرح األدوار والمسؤوليات والعالقات بين:
ICANN. 

 
 SSR-RTتوصيات تقرير 

 
التابعة لها والمهمة الفنية  SSRوواضح ومتسق الختصاص  نشر بيان واحد ICANNيتعين على  :1التوصية رقم 

إظهار هذا البيان للعيان ومطالبة الجمهور إبداء مالحظاتهم للوصول إلى بيان  ICANNويتعين على  المحددة.
 يستند إلى إجماع.

 
بها داخل مجتمع الخاصة  SSRأن توثق وتحدد بوضوح طبيعة عالقات  ICANNيتعين على  :3التوصية رقم 

ICANN .لتوفير نقطة تركيز واحدة لفهم أوجه االرتباط المتبادل بين المنظمات 
 

 RSSACو SSACنشر وثيقة تحدد بوضوح األدوار والمسؤوليات لكٍل من  ICANNيتعين على  :5التوصية رقم 
ر كال المجموعتين، السعي للحصول على إجماع لهذا عب ICANNيتعين على  تخطيط أنشطة المجموعتين بوضوح.

مراعاة موارد كال المجموعتين، باالتساق مع  ICANNيتعين على  بالتعرف على تاريخ وظروف تكوين كل منهما.
0Fالمطالب المطلوبة منهما.

1
 

 
 ، تم السعي للحصول على إرشادات تفصيلية بشأن:1فيما يتعلق بالتوصية رقم 

 
 لنظام اإلنترنت العام للمعرفات الفريدة"؟ ما المقصود بعبارة "التنسيق على المستوى الشامل .1

 
 أن هذا الدور التنسيقي قد ُشرح بشكل واٍف في الفقرة الثالثة من القسم الثاني بداية من "التنسيق يعني ..." ALACترى 

                                                           
 DNS ومرونة واستقرار أمن استعراض فريق تقرير 1
.review/ssr/documents-org/en/about/aoc.icann.www://http 

 

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/ssr/documents
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/ssr/documents
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 ما القيود المفروضة على هذا الدور التنسيقي؟ .2
 

ت بشكل واٍف في الفقرة السادسة من القسم الثاني بداية من أن القيود المفروضة على هذا الدور التنسيقي قد ُشرح ALACترى 
 الفنية..." ICANN"تتضمن مهمة 

 
 ما المقصود بضمان أمن أنظمة المعرفات الفريدة لإلنترنت العالمي واستقرارها؟ .3

  
م شروًحا وا ALACترى  إضافة إلى ذلك، تم  فية لهذا المعنى.أن تعريفات األمن واالستقرار والمرونة في الفقرة الثانية من القسم الثاني تقدِّ

) DSSA-WGواستقراره ( DNSنظام  أمن لتحليل المشتركة العمل إجراء بعض األعمال النظرية بالغة األهمية من قِبل مجموعة
 وتحدد هذه األعمال الوظائف التالية بوصفها عناصر في إطار عمل إدارة األمن: لإلجابة عن هذا السؤال من منظور وظيفي.

 
 تقييم المخاطر •
 تخطيط المخاطر •
 المعايير واألدوات واألساليب الفنية •
 المراجعة والتوافق •
 التثقيف والتوعية •
  استجابة الخط األمامي •

 
 

ويجب تنفيذ كل هذه الوظائف بغية "ضمان" األمن واالستقرار، ويؤدي شرحها بشكل أكثر تفصيالً إلى الحصول على إجابة شاملة 
 للسؤال المطروح.

 
 ، تم السعي للحصول على إرشادات تفصيلية بشأن:3يتعلق بالتوصية رقم  فيما

 
مع اآلخرين في نظام بيئة اإلنترنت، ويشمل ذلك مجموعات مثل مشغلي  ICANNالتابعة لـ  SSRعالقات 

، وهيئات األمن CERT، وأمناء السجالت، وهيئات المعايير، وهيئات إنفاذ القانون، وRIRالخادم الجذر، و
P1F، وما إلى ذلك".MAAWG، وConfickerيلي مثل مجموعة عمل التشغ

2 

 
 SSRالوسائل المالئمة التي يمكن من خاللها تخطيط عالقات  DDSA-WGومن الممكن أن يوفر إطار عمل إدارة األمن الذي وضعته 

الستخدام من قِبل مجموعات أخرى داخل وال تزال هذه األعمال قيد اإلعداد، لكن يتعين توفيرها ل هذه من الناحية الوظيفية والتنظيمية.
ICANN .مخاطر إدارة إطار وقد تكون ذات أهمية بصفة خاصة في دعم األعمال المستقبلية لمجموعة عمل في المستقبل القريب 

DNS لمجلس اإلدارة. التابعة 

                                                           
 DNS ومرونة واستقرار أمن استعراض فريق تقرير 2
.ocumentsreview/ssr/d-org/en/about/aoc.icann.www://http 

 

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/ssr/documents
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