
 
 

 
 

MAAWG 
Messaging Anti-Abuse Working Group 

P.O. Box 29920 n San Francisco, CA 94129-0920 n www.MAAWG.org n info@MAAWG.org 
 

لحيیز أأماكن ااإلقامة وواالحيیز االديینامي  25ددااررةة االمنفذ إإ  
لبرووتوكولل ااإلنترنت وومزاايیا االتقاعس عن ااتخاذذ إإجرااءااتت وومخاططرهه  

مقدمة  
يیستعمل ااألفراادد االذيین يیبعثونن االرسائل ااالقتحاميیة ووغيیرهھھھم من االمجرميین على نحو متزاايید االفيیرووساتت 

وو"برمجيیاتت االتجسس" للتحكم في سيیب. ووتتيیح االزيیاددةة االمستمرةة في االحوااسيیب أأعداادد كبيیرةة من االحواا 
٬، أأووDSLاالموصلة دداائماً" مثل خط االمشتركك االرقمي "وواالتوصيیالتت  االشبكاتت االكبليیة أأوو شبكاتت االشركاتت أأهھھھداافاً  

٬، مقترنة بتعليیم االمستعمل معدووددةةأأكثر ووقدررةة أأكبر على إإحدااثث ددمارر شديید. وومع إإددخالل تغيیيیرااتت تكنولوجيیة 
جيیاتت مكافحة االفيیرووساتت ووجدرراانن االحمايیة٬، يیمكن أليي مقدمم خدمة االبريید ااإللكترووني ااستخداامم برم يیشملاالذيي 

أأنن يیتحكم أأكثر في االحركة االخبيیثة االمحتملة االناشئة عن أأنظمة مستخدميیهھ. وويیمكن لمقدمي خدمة االبريید 
ااإللكترووني٬، من تسيیيیر يیخفضواا تكاليیف االحوااسيیب االشخصيیة٬، أأنن  من خاللل إإددااررةة إإررسالل االبريید ااإللكترووني 

ززيیاددةة ررضاء االعميیل ووتقليیل مستوىى إإساءةة ااستعمالل ااإلنترنت االمرتبط بخدماتهھم.ووأأعمالهھم٬،   

�تهھديیدااتت إإررسالل االبريید ااإللكترووني ووإإساءةة ااستعمالل  
االنفاذذ غيیر االمنقطع لإلررسالل (إإررسالل االبريید ااإللكترووني) من االحوااسيیب االشخصيیة إإلى مخدمي االبريید 

عرضض عمالئهھم لمخاططر شديیدةة رهه أأوو يیرصدهه مقدمم خدمة االبريید ااإللكترووني يیُ ااإللكترووني االذيي ال يیمكن أأنن يیديی
للوقوعع ضحايیا لألشخاصص وواالبرمجيیاتت. ووتوفر االحوااسيیب االشخصيیة االتي تخضع إلشراافف أأططراافف ثالثة غيیر 

مسموحح لهھا أأوو غيیر مكشوفة٬، االتي يیطلق عليیهھا عاددةة "برمجيیاتت االتسلل" أأوو  "botnets ،إلخفاء شخصيیة  ستاررااً "٬
االبريید ااإللكترووني وومرحالتت مخدماتت برووتوكولل نقل االبريید غيیر  ةببدااليیستخدمونهھا للتوصيیل مباشرةة من 

من جميیع  80%وواالفيیرووساتت. وويیمر ززهھھھاء ٬، ووترسل مع ذذلك االمزيید من االرسائل ااالقتحاميیة SMTPاالمحميیة 
خيیص من أأصحابهھا.عبر "برمجيیاتت االتسلل" إإلى االحوااسيیب االشخصيیة ددوونن معرفة أأوو تراالرسائل ااالقتحاميیة   

مخاططر االتقاعس عن ااتخاذذ إإجرااءااتت   
ووااآلثارر االسلبيیة على أأصحابب االحوااسيیب االمتأثرةة فورريیة ووشديیدةة. ووكثيیرااً ما يیشهھد أأصحابب االحوااسيیب فترااتت 
تتسم بالبطء في ااألددااء٬، ووخاصة عندما يیحاوولونن ااستعمالل ااإلنترنت. وونظرااً لعدمم ددرراايیتهھم٬، يیمكن لألفراادد االذيین 

ئل ااالقتحاميیة أأنن يیشبعواا عرضض االنطاقق االصاددرر أأوو أأنن يیحدوواا بشدةة من عرضض االنطاقق االواارردد يیبعثونن االرسا
كذلك.  

وويیستطيیع مقدمم االخدمة االموصولل بالحاسوبب بالكادد مالحظة أأنن عرضض االنطاقق ااإلضافي مستخدمم٬، إإال أأنهھ عاددةةً 
ما يیتأثر سلباً أأيیضاً. ووقد لف مقدمم االخدمة ما مقدااررهه شهھر من يیطلب االعميیل االمتأثر االدعم االتقني٬، االذيي يیمكن أأنن يیك 
٬، أأوو أأنن يیقررر االعميیل أأنن مقدمم االبرمجيیة٬، أأوو خدماتت االندااء ووخدماتت االنطاقق االعريیض تؤدديي ااإليیرااددااتت أأوو أأكثر

سيیئاً وويیقومم بإلغاء االخدمة بأسرهھھھا. أأددااءٍ   
ممن  ىىيیع االشكاووا االمستخدمم موصوالً في حالة تلف٬، يیقومم مقدمم االخدمة بتجمهھووأأيیاً كانن ططولل االفترةة االتي يیبقى فيی

 ىىيیتلقونن االرسائل ااالقتحاميیة االتي تدفع إإلى االخاررجج عن ططريیق االعميیل االمصابب بالتلف. وويیمكن أأنن تدفع االشكاوو
االمرسلة إإلى إإددااررااتت ددعم االعميیل٬، ووإإساءةة ااالستعمالل ووعمليیاتت االشبكة إإلى ررفع االتكاليیف إإلى حدوودد مؤلمة مع 
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ووجودد عددد أأصغر من االحوااسيیب االمزووددةة "ببرمجيیاتت االتسلل". ووسرعانن ما قد يیجد مقدمم االخدمة شبكتهھ بأسرهھھھا  
على "قائمة سوددااء" أأوو يیحظر عليیهھ إإررسالل االبريید ااإللكترووني إإلى االجمهھورر االمستهھدفف٬، ووذذلك ااستناددااً إإلى نمط  

إإساءةة ااالستعمالل االنابع من شبكتهھ. وومن االطبيیعي أأنن كل ررسالة ااقتحاميیة مرسلة هھھھي ً ررسالة ااقتحاميیة   أأيیضا
لسماحح باستمراارر هھھھذاا االنوعع من إإساءةة ااالستعمالل لهھ أأثر سلبي عالمي متناسب على جميیع مستعملي مستلمة. وواا

ااإلنترنت ووعلى مقدمي خدماتت االنفاذذ ووذذلك نتيیجة لتدني ثقة االمستهھلك٬، مما يیؤدديي بالتالي إإلى اانخفاضض ررغبة 
االمستهھلكيین في ااستعمالل ااإلنترنت كوسيیلة لالتصالل وواالتجاررةة وواالمزااحح.   

اررساتت في إإررسالل االبريید ااإللكتروونيأأفضل االمم  
االتنظيیم االذااتي للصناعة هھھھو أأنجع ووسيیلة للتصديي إلساءةة ااستعمالل إإررسالل االبريید ااإللكترووني٬، وويیتطلب حجم 

قد تلقت االوكاالتت االحكوميیة على االصعيید االعالمي هھھھذهه وومشكلة االرسائل ااالقتحاميیة ااتخاذذ إإجرااءااتت فورريیة. 
ً متزاايیديین. االرسالة االمدوويیة وواالوااضحة: غيیابب اا ً ووتنظيیما إلجرااءااتت االفورريیة وونتائجهھا٬، توااجهھ االصناعة تدقيیقا

بالمجموعة االتاليیة من أأفضل  االمرااسلةذذلك٬، يیوصي فريیق االعمل االمعني بمكافحة إإساءةة ااستعمالل  ووبناًء على
االمماررساتت في إإررسالل االبريید ااإللكترووني لمقدمي خدمتي ااإلنترنت وواالبريید ااإللكترووني:  

.٬RFC 2476، ووفقاً للوصف االواارردد في 587إإررسالل االبريید ااإللكترووني على االمنفذ  توفيیر خدماتت 1  
.RFC 2554أأنن تطلب ااالستيیقانن إلررسالل االبريید ااإللكترووني٬، ووفقاً للوصف االواارردد في  2  
.587ااالمتناعع عن االتدااخل في توصيیليیة االمنفذ  3  
ووااالستيیقانن إلررسالل االبريید ااإللكترووني. 587تشكيیل برمجيیة االبريید ااإللكترووني للعميیل الستعمالل االمنفذ  4  
لجميیع االمخدماتت على شبكتك٬، خالفف االمسموحح لهھا بذلك صرااحة بأددااء  25حجب االنفاذذ إإلى االمنفذ  5

ووظظائف ترحيیل  SMTPرووني . وومن االمؤكد أأنن هھھھذهه االمخدماتت ستشمل مخدماتت إإررسالل االبريید ااإللكت
االخاصة بك وويیمكن أأنن تشمل أأيیضاً مخدماتت مشرووعة إلررسالل االبريید ااإللكترووني لعمالئك االمحتمليین.  

. وويیحولل ذذلك ددوونن إإساءةة ااالستعمالل االممكنة بوااسطة 25حجب االحركة االدااخلة إإلى شبكتك من االمنفذ  6
برووتوكولل مرسلي االرسائل ااالقتحاميیة االذيي يیستخدمونن االتمريیر غيیر االمتواافق وواالمخاددعة في 

ااإلنترنت للوصولل إإلى شبكتك.  
ااعتمد مقدمو االخدمة من كافة ااألحجامم هھھھذهه االمماررساتت٬، بما في ذذلك أأكثر مقدمي االخدماتت شهھرةة على االصعيید 
االعالمي ووكذلك االعديید من أأعضاء فريیق االعمل االمعني بمكافحة إإساءةة ااستعمالل االمرااسلة٬، ددوونن أأيي اانخفاضض 

ن.يیمكن تقديیرهه في قاعدةة االمستهھلكيی  

مزاايیا ااعتمادد تداابيیر  
توفر االمطالبة باالستيیقانن وواالحركة االكليیة إلررسالل االبريید ااإللكترووني عن ططريیق مرحالتت مخدمم برووتوكولل نقل 

مما  (ISP) ٬، لمقدمم خدمة ااإلنترنت مزاايیا قيیمة. ووتمكن هھھھذهه االتداابيیر مقدمم خدمة ااإلنترنتSMTPاالبريید ااإللكترووني 
يیلي:  

•  � �� ������� ����� �����.������� ������  
•   ������� �������� �� ������ ���������� ����������� ������� �����

.������� �������  
• ررصد معدالتت ااإلررسالل٬، لكل مستهھلك وو/أأوو ااإلررسالل االكلي٬، وواالحد منهھ.   
• سيیاساتت ااستعمالل مقبولة ووشرووطط خدمة إإررسالل االبريید ااإللكترووني. إإنفاذذ   
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مو خدمة ااإلنترنت٬، االمزاايیا االنسبيیة االتاليیة:باإلضافة إإلى ذذلك٬، يیكسب مقد  
•   ������� ����� ��������� ���������� ������ ����� ����� ������ �����

 ������� �������� ���� ����� ������ ����� ����� �� ������� ���
.�������� ����������  

• االشبكة. تخفيیض تكاليیف مركز تقديیم االمساعدةة٬، ووددعم االعمالء وومرااكز تشغيیل   
•   ����� ��� ���������� ������ ������ �� ����� ����� ��� ������

 ������� ������� ���������� ������ ������ ������ ������ ��������
 ������ ��� 25.  

• تخفيیض تكاليیف االبنيیة االتحتيیة االناشئ عن االتخفيیضاتت في ااستعمالل االمنفذ ووااستهھالكك عرضض االنطاقق.   
•  ���� ��� ����� .���������� ������� ���� ������ ������� �� ����  

ووبمجردد ووضع هھھھذهه االتداابيیر٬، ال يیمكن لآلالتت االمصابة بالفيیرووساتت أأنن تكونن محركاتت إلخفاء االشخصيیة االفردديیة. 
ً للمشكلة  وويیمكن تحديید االحوااسيیب االمصابة بفيیرووساتت بسرعة وويیمكن حجرهھھھا إإلى أأنن يیصبح االمالك مدرركا

لعمليیة٬، يیتعلم االمستعملونن االتهھديیدااتت ااألمنيیة وويیجريي تشجيیعهھم على حمايیة أأنفسهھم بشكل وويیصححهھا. ووخاللل هھھھذهه اا
االمستعمليین االنهھائيیيین.���� أأفضل. ووكل هھھھذهه االتغيیيیرااتت تزيید سالمة ووخصوصيیة   

االمستعمل  
صل مع ال يیستطيیع فريیق االعمل االمعني بمكافحة إإساءةة ااستعمالل االمرااسلة االتأكيید بما فيیهھ االكفايیة على أأهھھھميیة االتواا

االمستعمليین ووتعليیمهھم بشأنن هھھھذهه االتهھديیدااتت٬، ووااإلجرااءااتت االمتخذةة للتصديي لهھا٬، وواالدوورر االذيي يیجب أأنن يیضطلع بهھ 
مالكك االحوااسيیب في مرحلة ااالنتقالل إإلى أأسلوبب آآمن إلررسالل االبريید ااإللكترووني. وويیجب على مقدمي خدماتت 

ً بما يیت خذوونهھ من إإجرااءااتت٬، وولماذذاا يیتخذوونهھا وولماذذاا ااإلنترنت وواالبريید ااإللكترووني أأنن يیحيیطواا عمالئهھم علما
بالنسبة ألغلبيیة كبيیرةة منهھم. شفافةستكونن   

ووتشجع بقوةة جميیع االموجاتت االحاملة للبريید ااإللكترووني على ااعتمادد هھھھذهه االمماررساتت االتكنولوجيیة٬، بأسرعع ما 
الئهھم٬، ووااإلبقاء على خدماتهھا ٬، ووأأنن توفر االتعليیم االمتقدمم لعم25يیمكن٬، بحيیث تستعيید قدررتهھا على االتحكم في االمنفذ 

آآمنة من إإساءةة ااستعمالهھا.  
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