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مقدمة
الهدف
األمن السٌبرانً الولائً ،بما فٌه األمن المادي وأمن األفراد وأمن المعلومات ،متطلب أساسً وٌتٌح جعل
العمل آمنا وأفضل.
هذه السٌاسة تساند المجال  - 1الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال من مجاالت إطار السٌاسة الوطنٌة
لألمن السٌبرانً ،كما هو مبٌّن فً المستطٌل األحمر فً الشكل  .1لالطالع على المائمة الكاملة إلطار
سٌاسة األمن السٌبرانًٌ ،رجى الرجوع إلى الوثيقة األساسية إلطار سياسة األمن السيبراني.

الشكل - 1

2-1

إطار سياسة األمن السيبراني

االستخدام
هذه السٌاسة لٌس الغرض منها استخدامها كوثٌمة مستملة بمعزل عن غٌرها ،بل لتكون جزءا ال ٌتجزأ من
المجموعة الكاملة من سٌاسات إطار سٌاسة األمن السٌبرانً .لمعرفة تفاصٌل كٌفٌة انتهاج هذه السٌاسة،
ٌُرجى االطالع على المسم  5من الوثيقة األساسية إلطار سياسة األمن السيبراني.

3-1

المتطلبات
المتطلبات الالزمة ألجل االمتثال الدولً ضرورٌة لوضع نهج موحّد ومعتمد للشركات الدولٌة وتلن العاملة
فً الخارج .بٌنما ،فً سٌاق العمل ضمن األردن ،تعتبر المعاٌٌر الدولٌة مسألة اختٌارٌة وٌُستعان بها فمط
كتوجٌهات ٌُسترشد بها أو كسبٌل للحصول على اعتماد .لكن لدى العمل على مستوى العالم ،تصبح هذه
المعاٌٌر إلزامٌة ،وخصوصا إن كانت تعتبر معاٌٌر تمثل خط األساسٌ .تحمك االمتثال الداخلً ،سواء كان
إلزامٌا أم أنه ٌعتبر من أفضل الممارسات ،باتباع ما ٌلً:
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المتطلب أ .تحديد الطعايير ،وأفضل الططارسات وإمكانية الحصول على اعتطاد
المتطلب ب .نشر التوجيهات اإلرشادية
المتطلب ج .تطبيق أطر العطل

4-1

المعنٌون
تنطبك هذه السٌاسة على جمٌع موظفً الحكومة األردنٌة ،والمتعالدٌن معها ،وجمٌع مستخدمً المعلومات
الحكومٌة وأنظمة المعلومات التً تدعم أعمال وأصول الحكومة .لمزٌد من التفاصٌلٌُ ،رجى الرجوع إلى
الوثيقة األساسية إلطار سياسة األمن السيبراني.

5-1

الهٌكل
بٌنما أن كال من السٌاسات األخرى ضمن إطار سٌاسة األمن السٌبرانً تتضمن فمرة خاصة بها بعنوان
"المعاٌٌر الدولٌة" ،فإن هذه السٌاسة صٌغت بشكل مختلف لتوفر مصدرا واحدا للمعاٌٌر الدولٌة
واالعتمادات والتوجٌهات بشأن أفضل الممارسات ،والتً تعتبر ضرورٌة أو أكثر صلة وتنطبك على إطار
سٌاس ة األمن السٌبرانً .لكن هذه المائمة ال تشمل كافة المعاٌٌر ،ولد تكون هنان بال شن تحدٌثات تسبك
تارٌخ عملٌة مراجعة وتحدٌث إطار سٌاسة األمن السٌبرانً ،وبالتالً ٌنبغً االستعانة بهذه المحتوٌات مع
مراعاة الحرص الواجب.

6-1

اإلٌجابٌات والسلبٌات
الجانب السلبً األساسً لدى اتباع معٌار دولً حٌن ال ٌكون هنان لزوم له هو ما ٌُبذل من ولت وتكالٌف
الزمة لتطبٌمه .وإضافة إلى ذلن ،المعٌار الدولً لد ٌحٌد بالمؤسسة عن نهجها إن لم ٌكن مصمما خصٌصا
لٌناسب مجال عملها تحدٌدا .ومع ذلن ،فإن إٌجابٌات اتباع معٌار دولً عدٌدة وتفوق السلبٌات إلى حد
كبٌر ،حتى وإن لم تكن هنان حاجة رسمٌة التباعه .من بٌن هذه اإلٌجابٌات :المدرة على التعلم من تجارب
اآلخرٌن واالستماع لتجاربهم ومشاركتها .وعالوة على ذلن ،فإن بلورة استراتٌجٌات ومماربات استنادا إلى
أسس دولٌة ٌفتح المجال أمام جمٌع أشكال موارد التطبٌك اإلضافٌة التً أعدّها آخرون ،إلى جانب اإلعداد
للحصول على اعتماد فً حال الحاجة إلٌه مستمبال .وبالتالً ،فإن المعاٌٌر الدولٌة المشار إلٌها هنا تعزز،
حٌثما أمكن ،جمٌع المماربات تجاه األمن.

الصفحة  4من 15

المعايير ،وأفضل الممارسات ،وإمكانية الحصول على اعتماد

2

المتطلب أ .المعايير ،وأفضل الممارسات ،وإمكانية الحصول على اعتمادٌ .نبغً على المؤسسة تحدٌد
المعاٌٌر وأفضل الممارسات التً تنطبك على عملها ،وما إن كانت تعتزم الحصول على اعتماد لها.



ٌجب على المؤسسة تحدٌد النهج الذي ترغب فً اتباعه ،واستعانتها بالمعاٌٌر الدولٌة ،ونوع االعتماد الذي
تحتاج إلٌه المؤسسة أو العاملون فٌها ،وكٌفٌة االستعانة بتلن المعاٌٌر لالستناد إلٌها فً النهج المتبع .المائمة
المدرجة أدناه ،التً هً على سبٌل المثال ال الحصر وال تشمل كل المعاٌٌر ،تحدد المعاٌٌر الدولٌة
واألوروبٌة األساسٌة المشار إلٌها كً تستند إلٌها السٌاسٌات فً إطار سٌاسة األمن السٌبرانً.

1-2

معاٌٌر ISO/IEC
 ISO/IECهً اللجنة التمنٌة المشتركة للمنظمة الدولٌة لتوحٌد المعاٌٌر (آٌزو  )ISOواللجنة الكهربائٌة التمنٌة
الدولٌة (.)IEC

إن المعاٌٌر الدولٌة ،و"أفضل الممارسات" فً لطاع ما ،والطرق المعترف بها على نطاق واسع تعتبر
جمٌعها مصادر ضرورٌة للمعلومات بالنسبة ألي مؤسسة تتطلع إلى تحسٌن وضعها األمنً .وسٌاسات إطار
سٌاسة األمن السٌبرانً هذا تتناول العدٌد من المعاٌٌر والممارسات والطرق الدولٌة ،والتً ٌُستعان بها لتستند
إلٌها لرارات اإلدارة العلٌا المتعلمة بالسٌاسات.
من الضروري أن تتدارس المؤسسة المعاٌٌر والممارسات والطرق الدولٌة لدى وضعها لخطط الدعم
والتحسٌن .لكن لٌس كل ما هو مدرج أدناه مناسب لجمٌع المؤسسات ،وبالتالً ٌنبغً على المؤسسة تمٌٌم
مدى مالءمة ما ٌلً الحتٌاجاتها الخاصة.
كما إن الكثٌر من المعاٌٌر الدولٌة هً أٌضا معاٌٌر لالعتماد ،وٌمكن اعتماد المؤسسة بموجبها من لبل
منظمة خارجٌة مؤهلة .لكن لد ال ٌكون ذلن ضرورٌا أو مناسبا فً جمٌع األولات ،وبالتالً ٌجب اعتبار هذه
المعاٌٌر أٌضا بمثابة مماٌٌس مرجعٌة أو أهداف ألفضل الممارسات تستند إلٌها المؤسسة فً صٌاغة
استراتٌجٌة أمنٌة ُم َحسَّنة.
ISO/IEC 9001 1-1-2

ٌُعتبر معٌار  ISO/IEC 9001أساسا معترف به دولٌا لنظام إدارة الجودة وعملٌات التدلٌك .وهو ٌوفر
مجموعة من المتطلبات التً تساعد فً مرالبة وإدارة الجودة باستمرار لكافة لطاعات عمل المؤسسة وٌحدد
مجاالت التحسٌن .وٌُمكن استخدام  ISO/IEC 9001كمجموعة من اإلرشادات لتطوٌر وتنفٌذ وإدارة نظام
إدارة الجودة.
باستطاعة المؤسسة أن تطلب االمتثال لهذه المعاٌٌر لضمان األداء فً تزوٌد الخدمات .كما إن معٌار
ٌ ISO/IEC 9001عطً تفاصٌل متطلبات عملٌة الشراء حٌن تكون المؤسسة هً العمٌل.
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ISO 10007:2017 2-1-2

معٌار ( ISO 10007:2017وٌُعرف أٌضا بمعٌار ٌ )BS EN ISO 10007وفر إرشادات حول إدارة
الصورة المتكاملة فً المؤسسة ،وٌنطبك على دعم المنتجات والخدمات ابتداء وضع من تصور لها وحتى
تمدٌمها.
نسخة عام  2112هً أحدث إصدار لمعٌار  ،BS EN ISO 10007والغرض منه هو االستعانة به كوثٌمة
إرشادٌة تستعٌن بها المؤسسة بشأن إدارة الصورة المتكاملة .وٌمكن تطبٌمه لدى دعم المنتجات ابتداء بمرحلة
وضع تصور لها وحتى تمدٌمها.
ISO/IEC 19770-1:2017 3-1-2

ٌحدد المعٌار  ISO/IEC 19770-1:2017متطلبات محددة تتعلك بإدارة أصول تكنولوجٌا المعلومات فً
المؤسسةٌ .مكن تطبٌك هذا المعٌار على جمٌع أنواع أصول تكنولوجٌا المعلومات ،ومن لبل المؤسسات
بمختلف أنواعها وأحجامها.
ٌوفر هذا المعٌار إطارا من العملٌات لضمان الدعم الفعال إلدارة خدمة تكنولوجٌا المعلومات ،ولتمكٌن
المؤسسة من برهنة أنها تدٌر أصول البرمجٌات وفك معاٌٌر عالٌة بالدرجة الكافٌة ،تماشٌا مع أي التزامات
لانونٌة أو حكومٌة ذات صلة.
ISO/IEC 20000 4-1-2

المعٌار  ISO/IEC 20000هو المعٌار الدولً إلدارة خدمات تكنولوجٌا المعلومات ،ولد نُشر لعرض أفضل
الممارسات الدولٌة المشار إلٌها فً العدٌد من أطر إدارة هذه الخدمات ،وأشهرها إطار مكتبة البنٌة التحتٌة
لتكنولوجٌا المعلومات ( )ITILالمستخدم عالمٌا.
معاٌٌر  ISO/IECالمستخدمة على نطاق واسع فً مجموعة السٌاسات هذه مشار إلٌها بالتفصٌل فً
األجزاء التالٌة.
ISO 22301 5-1-2

 ISO 22301هو المعٌار الدولً الستمرارٌة العمل ،وٌشمل مجموعة من المتطلبات لنظام إدارة ٌهدف إلى
الحماٌة من ولوع حادث ،وتملٌل احتمال ولوعه ،وضمان أن تتعافى المؤسسة وتواصل عملها فً حال
ولوعهٌ .مكن االستعانة بهذا المعٌار كوسٌلة لالعتماد ،لكن ربما تفضل المؤسسة أٌضا االستعانة به التباع
أفضل الممارسات ،وفً عملٌات التدلٌك الداخلً ،حٌث أنه ٌساند مجموعة من التدابٌر لرفع التمارٌر لإلدارة.
ونهج المؤسسة عموما بشأن استمرارٌة العمل ٌجب أن ٌحكمه نظام إلدارة استمرارٌة العمل متوافك مع
المعٌار .ISO 22301
ISO/IEC 27001 - 27002 6-1-2

تتألف سلسلة  ISO/IEC 27000من مجموعة من المعاٌٌر المتعلمة بأمن المعلومات ،والتً أعدتها ونشرتها
آٌزو ( )ISOباالشتران مع  .IECاثنان من هذه المعاٌٌر  -المعٌار  ISO/IEC 27001والمعٌار ISO/IEC
ٌ - 27002نطبمان بشكل خاص على موضوع حماٌة األرصدة ،وهما معا ٌحددان مجموعة من المتطلبات
المتعلمة بأن ظمة إدارة أمن المعلومات ،ومدونة لمواعد السلون بشأن ضوابط أمن المعلومات.
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المعٌار  ISO/IEC 27001هو أفضل معٌار معروف لتوفٌر متطلبات نظام إدارة أمن المعلومات .والمعٌار
ٌ ISO/IEC 27002:2013عطً توجٌهات إرشادٌة بشأن معاٌٌر أمن المعلومات والممارسات المتعلمة بها
فً المؤسسة ،بما فً ذلن اختٌار وتطبٌك وإدارة ضوابط تأخذ بعٌن االعتبار بٌئة الخطر الذي ٌواجه أمن
المعلومات فً المؤسسة.
سلسلة معاٌٌر  ISO/IEC 27000المتعلمة بأمن المعلومات تشمل المعاٌٌر التالٌة:
 - ISO/IEC 27000:2018تكنولوجٌا المعلومات  -التمنٌات األمنٌة  -أنظمة إدارة أمن المعلومات -

لمحة عامة ومصطلحات؛
 - ISO/IEC 27001:2013تكنولوجٌا المعلومات  -التمنٌات األمنٌة  -أنظمة إدارة أمن المعلومات -

المتطلبات؛
 - ISO/IEC 27002:2013تكنولوجٌا المعلومات  -التمنٌات األمنٌة  -مدونة لواعد السلون المتعلمة

بضوابط أمن المعلومات؛
 - ISO/IEC 27003:2017تكنولوجٌا المعلومات  -التمنٌات األمنٌة  -أنظمة إدارة أمن المعلومات -

توجٌهات إرشادٌة بشأن التطبٌك؛
 - ISO/IEC 27004:2016تكنولوجٌا المعلومات  -التمنٌات األمنٌة  -إدارة أمن المعلومات -

المرالبة والمٌاس والتحلٌل والتمٌٌم؛
 - ISO/IEC 27005:2012تكنولوجٌا المعلومات  -التمنٌات األمنٌة  -إدارة مخاطر أمن المعلومات

()ISO/IEC 27005:2011؛
 - ISO/IEC 27007:2017تكنولوجٌا المعلومات  -التمنٌات األمنٌة  -توجٌهات إرشادٌة بشأن

التدلٌك فً أنظمة إدارة أمن المعلومات؛
ISO/IEC 27031 7-1-2

المعٌار ٌ ISO/IEC 27031وفر مجموعة من المفاهٌم والمبادئ حول مدى استعداد تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت لضمان استمرارٌة العمل .كما ٌوفر إطارا لتحدٌد وتحسٌن نهج المؤسسة بهذا الصدد.
ISO/IEC 28000 8-1-2

المعٌار ٌ ISO/IEC 2800حدد المتطلبات المتعلمة بنظام اإلدارة األمنٌة لسلسلة التورٌد ،األمر الذي ٌتٌح
للمؤسسة معرفة الجوانب الحٌوٌة المتعلمة بأمن سلسلة التورٌد التً تتعامل معها ،وتطبٌك السٌاسات
واإلجراءات والضوابط الالزمة إلدارة المخاطر األمنٌة.
ISO 31000 9-1-2

المعٌار ٌ ISO 31000:2018عطً توجٌهات إرشادٌة إلدارة المخاطر ،وهذه التوجٌهات هً على شكل
مبادئ وإطار عمل وعملٌة إلدارة المخاطر .هذا المعٌار مناسب لتستعٌن به أي مؤسسة ،بعض النظر عن
حجمها أو نشاطها أو لطاع عملها.
ٌمكن للمؤسسة االستعانة بالمعٌار  ISO 31000للمساعدة فً معرفة الفرص والتهدٌدات ،وتخصٌص
الموارد الالزمة لمعالجة الخطر .وهو ٌمدم توجٌهات إرشادٌة ،لكن الغرض منه لٌس الحصول على اعتماد
رسمً؛ بل ٌمكن للمؤسسة أن تعتبره مؤشرا معترفا به دولٌا أو وثٌمة تتعلك بأفضل الممارسات.
الصفحة  2من 15

11-1-2

ISO 55000

معٌار  ISO 55000هو معٌار دولً ٌغطً إدارة األصول المادٌة .هذه السلسلة من المعاٌٌر إلدارة األصول
 والتً كان لد نشرها المعهد البرٌطانً للمعاٌٌر فً  2114باسم الخصائص المتاحة للعامة (- )PAS 55نُشرت فً عام  ،2114وهً تشمل:
صممت

المعٌار  - ISO 55001:2014إدارة األصول  -مجموعة دولٌة جدٌدة من المعاٌٌر التً ُ
لتوفٌر توجٌهات إرشادٌة حول أفضل الممارسات فً إدارة األصول.
لمزٌد من التفاصٌل حول هذه المعاٌٌر وغٌرها من معاٌٌر آٌزو ٌُ ،ISOرجى زٌارة www.iso.org
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المعاٌٌر البرٌطانٌة/األوروبٌة
المعٌار البرٌطانً ( )BSوالعرف األوروبً ( )ENوالمنظمة الدولٌة لتوحٌد المعاٌٌر (آٌزو  )ISOهً
جمٌعها أجهزة فردٌة معنٌة بالمعاٌٌر فً المملكة المتحدة واالتحاد األوروبً ودولٌة على التوالً .إال أن
بعض المعاٌٌر لد تمت "مالءمتها" ،أي تبنٌها فً مناطك عدة.
وفً الكثٌر من الحاالت ،تكون المعاٌٌر مسبولة برمزٌن " ."BE ENذلن ٌعنً أن هذا المعٌار هو النسخة
البرٌطانٌة (باللغة اإلنجلٌزٌة) عن معٌار أوروبً تمت مالءمته .كما إن من الممكن وجود معاٌٌر تمت
مالءمتها فً جمٌع المناطك الثالث ،وفً تلن الحالة ٌكون المعٌار مسبولا بثالثة رموز "."BE EN ISO
ذلن ٌشٌر إلى معٌار دولً تبنته أوروبا كمعٌار أوروبً.

( BS EN 1143 1-2-2معيار أوروبي معترف به دوليا)
المعٌار ٌ BS EN 1143حدد معٌار اختبار الخزنات اآلمنة ،وخزنات أجهزة الصرف اآللً (،)ATM
وأبواب الغرف محكمة اإلغالق والغرف نفسها .ودرجات مماومة الخزنات ممسمة إلى سبع درجات ،وترتفع
درجة األمن بنحو  %51من درجة إلى أخرى.
وٌُحسب مستوى األمن بناء على درجات األدوات والفترة الالزمة الختراق خزنة .وبالنسبة لوحدات التخزٌن
اآلمن المؤ َّمنة وفك هذا المعٌارٌ ،جب أن ٌستوفً نظام لفلها أٌضا متطلبات المعٌار .BE EN 1300
( BS EN 1300 2-2-2معيار أوروبي معترف به دوليا)
المعٌار ٌ BS EN 1300حدد مستوى اختبار وحدات التخزٌن اآلمن .وهو ٌعطً ،بالتحدٌد ،تصنٌفا لأللفال
شدٌدة األمان تبعا لدرجة مماومتها لمحاولة فتحها من لبل شخص غٌر مصرح له بفتحها.
( BS EN 1627 3-2-2معيار أوروبي معترف به دوليا)
المعٌار ٌ BS EN 1627حدد درجة مماومة الدخول غٌر المصرح به من خالل األبواب والنوافذ ،واألغلفة
والشبكات والمغالك الخارجٌة للمبانً .وهو ٌعتبر عموما خط األساس ألمن البٌوت والمكاتب وغٌرها.
( PAS 24 4-2-2معيار أوروبي معترف به دوليا)
المعٌار ٌ PAS 24ستند إلى مبادئ مماثلة لمبادئ المعٌار ( BS EN 1627أعاله) ،لكنه ٌتناول متطلبات
أمنٌة أكثر شدة بالنسبة لألبواب فً الموالع األكثر أمانا.
لمزٌد من التفاصٌل حول معاٌٌر  BSوٌ،PASمكن زٌارة المولع www.bsigroup.com
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اعتماد األفراد
أغلب المعاٌٌر المشار إلٌها فً األلسام السابمة من هذه السٌاسة تتعلك بنهج العمل أو المؤسسة ،رغم أن
بعضها ٌوفر كذلن سبال العتماد األفراد .لمزٌد من االعتماد الفردي ،فٌما ٌلً لائمة ،على سبٌل المثال ال
الحصر ،للسبل المحددة التً ٌمكن لألفراد اتباعها سعٌا للحصول على اعتماد بمجال ممارسة األمن.
IISP 1-3-2

ٌوفر معهد محترفً أمن المعلومات ( )IISPالمجال للعضوٌة وأطرا ومجموعة من الكفاءات المتولعة من
محترفً أمن المعلومات وضمان المعلومات .لمزٌد من التفاصٌلٌ ،رجى زٌارة المولعwww.iisp.org
SANS 2-3-2

معهد  SANSهو معهد عالمً ٌمدم التدرٌب لموظفً األمن المعنٌٌن بإدارة األنظمة والتدلٌك والشبكات
واألمن ،إلى جانب فرص العضوٌة فٌه .لمزٌد من المعلوماتٌُ ،رجى زٌارة المولع www.sans.org
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التوجيهات اإلرشادية
المتطلب ب .نشر التوجيهات اإلرشاديةٌ .تعٌن على المؤسسة أن تكون منفتحة على تطبٌك
التوجٌهات وعازمة على استٌفاء المعاٌٌر ومستوٌات االعتماد .لذا علٌها أن تنشر كافة أهداف
المعاٌٌر واالعتماد وأن تدخلها فً سجالتها التً توثك أفضل الممارسات والتوجٌهات اإلرشادٌة
لكً ٌتمكن كافة العاملٌن من تحمٌك تلن األهداف من خالل دراٌتهم بها.



رغم أن وثائك أفضل الممارسات واإلرشادات التوجٌهٌة لٌست معاٌٌر رسمٌة ،فإن نشرها أصبح ممبوال على
نطاق واسع كوسٌلة الطالع المؤسسة على المنهجٌات ال ُمختارة من خالل مطبوعات تعرٌفٌة .وحٌنما ٌكون
ذلن ممكناٌ ،جب أٌضا شمول العودة إلى األهداف المرجوة للمعاٌٌر واالعتماد لكً ٌكون باإلمكان ضبط
اإلصدارات والتحدٌثات ،ولنشر الوعً على نطاق أوسع .ورغم أن هذا المسم لٌس مستوفٌا لكل شًء ،فهو
ٌشمل أٌضا معاٌٌر التشفٌر الرٌاضٌة الممبولة لدى لطاع تكنولوجٌا المعلومات كمعٌار آمن.

1-3

معاٌٌر ومطبوعات المعهد الوطنً للمعاٌٌر والتكنولوجٌا ()NIST
المعهد الوطنً للمعاٌٌر والتكنولوجٌا ( )NISTهو وكالة غٌر تنظٌمٌة تابعة لوزارة التجارة األمرٌكٌةٌ .ضع
المعهد معاٌٌر المٌاس ومواد المٌاس المرجعٌة وما شابه ،وهو ُمعترف به فً كافة أنحاء العالم كمنظمة رائدة
على مستوى العالم فً وضع المعاٌٌر وعلوم المٌاس.

( NIST SP 800-30 1-1-3المراجعة )1
المطبوعة  ،NIST SP 800-30وهً دلٌل إجراء تمٌٌم المخاطر ،توفر إرشادات توجٌهٌة ألٌة مؤسسة
تُجري تمٌٌما للمخاطر حول أنظمة المعلومات وأمور المؤسسة األعم .وهً تمدم عرضا مفصال ألفضل
الممارسات فً تمٌٌم المخاطر كجزء من عملٌة تمٌٌم المخاطر عموماٌُ .عتبر تمٌٌم المخاطر فً غاٌة األهمٌة
ألٌة مؤسسة تسعى للتعرف على مجاالت الخطر ،وإعداد تمارٌر بالنتائج بطرٌمة دلٌمة ومركزة ،وتخطط
لكٌفٌة معالجة المخاطر .كما ٌُمكن استخدام تمٌٌم المخاطر الستمطاب دعم كبار لٌادات المؤسسة عند السعً
لتحسٌن نظام العمل ومعالجة المخاطر.
 - NIST SP 800-53A 2-1-3تقييم الضوابط األمنية (المراجعة )4
توصً النشرة الخاصة  NIST SP 800-53Aبمجموعة من الضوابط الفنٌة وغٌر الفنٌة لحماٌة األمن
والخصوصٌة من أجل دعم تطوٌر أنظمة معلومات آمنة ولادرة على الصمود أمام األخطار.
NIST SP 800-60 3-1-3

توفر النشرة الخاصة  NIST SP 800-60توجٌهات إرشادٌة من أجل تصنٌف أنواع المعلومات وأنظمة
المعلومات بموجب فئات أمنٌة .والغرض منها مساعدة المؤسسة فً أن تضع لنفسها نهجا ٌحدد مستوٌات
التأثٌر األمنً على األصول بشكل دائم ،ومن ثم ٌحمً تلن األصول بالطرٌمة المناسبة.
NIST SP 800-175A and 800-175B 4-1-3

النشرة الخاصة  NIST SP 175تشمل الجزء  ،800-175Aوهو مجموعة من التوجٌهات والسٌاسات
بشأن استخدام التشفٌر فً حماٌة البٌانات ،والجزء  800-175Bالذي ٌعطً شرحا مفصال آللٌات التشفٌر.
وٌوفر الجزءان معا توجٌهات إرشادٌة مفٌدة من أجل استخدام معاٌٌر التشفٌر فً أمن البٌانات.
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NIST AES 5-1-3

معٌار التشفٌر المتمدم ( )AESهو معٌار ُمعتمد من لبل المعهد الوطنً للمعاٌٌر والتكنولوجٌا ( )NISTوهٌئة
المعاٌٌر الفٌدرالٌة لمعالجة البٌانات ) (FIPSلخوارزمٌة التشفٌر ) ،(algorithmوهو ٌُستخدم لحماٌة
البٌانات اإللكترونٌة.
ُحول
"خوارزمٌة معٌار التشفٌر المتمدم هً شٌفرة من كتل متناسمة ٌُمكنها تشفٌر المعلومات وفن الشٌفرةّ ٌ .
التشفٌر البٌانات إلى نص غٌر مفهوم ٌُدعى النص ال ُمشفّر ) (ciphertextأما فن شٌفرة النص فٌعٌد البٌانات
إلى شكلها األصلً ،وٌُدعى النص فً تلن الحالة النص الواضح .بإمكان خوارزمٌة معاٌٌر التشفٌر المتمدم
استخدام مفاتٌح التشفٌر من فئة  ،128و ،192و 265بت ) (bitsلتشفٌر البٌانات وفن شٌفرتها فً كتل من
 128بت" النشرة رلم  192للمعهد الوطنً للمعاٌٌر والتكنولوجٌا وهٌئة المعاٌٌر الفٌدرالٌة لمعالجة البٌانات.
 - NIST SP 800-115 6-1-3االختبار والتقييم
توصً النشرة الخاصة  NIST SP 800-115باتباع نهج فنً إزاء اختبار وتمٌٌم أمن المعلومات.
 - NIST SP 800-161 7-1-3سلسلة الموردين
توصً النشرة الخاصة  NIST SP 800-161باتباع نهج ٌركز على ضوابط وإرشادات حماٌة سلسلة
الموردٌن.
ّ
مجموعة ضوابط أمن العاملين
تُستخدم المجموعة التالٌة من ضوابط أمن العاملٌن ،والمستماة من المعهد الوطنً لمعاٌٌر التكنولوجٌا
( ،)NISTالتخاذ المرارات بشأن ضوابط أمن العمل:
أمن العاملين 1-تدابير أمن العاملين :ال بد لكافة أنظمة العمل الحكومٌة أن تطور وتتبنى وتلتزم بتدابٌر
رسمٌة موثمة لحماٌة العاملٌن ،والتً تعالج كل ما ٌتعلك بأهداف المؤسسة ،ونطاق عملها ،واألدوار،
والمسؤولٌات ،وواجبات اإلدارة ،والتنسٌك بٌن إدارات المؤسسة ،واالمتثال ألنظمتها.
أمن العاملين 2-تصنيف شاغلي المناصبٌ :توجب على كافة أنظمة العمل الحكومٌة أن:


تحدد المسؤولٌات عن المخاطر لكافة شاغلً المناصب.



تضع معاٌٌر للفحص األمنً لألفراد الذٌن ٌشغلون تلن المناصب.



تراجع وتعٌد النظر بتوزٌع المخاطر المتعلمة بالمناصب بمعدل ثالث مرات فً السنة.

أمن العاملين 3-التدقيق األمني في العاملينٌ :توجب على كافة أنظمة العمل الحكومٌة أن تُجري تدلٌما أمنٌا
فً خلفٌات األفراد لبل منحهم صالحٌة االطالع على أصول المعلومات .كما على المؤسسة أن تعٌد الدلٌك
األمنً لألفراد كل سبع سنوات.
أمن العاملين 4-إنهاء خدمات العاملينٌ :ترتب على كافة أنظمة العمل الحكومٌة لدى إنهاء خدمات أحد
العاملٌن أن:


تلغً التصرٌح له باالطالع على أصول المعلومات.
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تُجري معه ممابلة لبل الخروج من الخدمة.



تسترجع كل ما بحوزته مما ٌتعلك بأمن المؤسسة وأنظمة معلوماتها.



تستعٌد الدخول إلى معلومات المؤسسة وأصول المعلومات التً كانت سابما تحت تصرف الموظف
الذي أُنهٌت خدماته.

أمن العاملين 5-نقل العاملينٌ :تعٌن على كافة أنظمة العمل الحكومٌة المٌام بمراجعة فصلٌة لصالحٌات
الدخول اإللكترونً والمادي إلى أصول ومرافك المؤسسة عندما ٌُنمل الموظف أو ٌُعاد تكلٌفه بوظٌفة أخرى
داخل المؤسسة.
أمن العاملين 6-اتفاقيات الدخول إلى البياناتٌ :جب على كافة أنظمة العمل الحكومٌة أن تتأكد أن األفراد
الذٌن ٌحتاجون االطالع على معلومات المؤسسة وأصول المعلومات ٌولعون اتفالٌة خاصة بذلن لبل منحهم
اإلذن بذلنٌُ .ضاف إلى ذلن أنه ٌجب مراجعة تلن االتفالٌات وتحدٌثها كل ثالث سنوات.
أمن العاملين 7-أمن عاملي الطرف الثالثٌ :جب على كافة أنظمة العمل الحكومٌة أن:


تُحدد متطلبات أمن العاملٌن ،بما فً ذلن األدوار والمسؤولٌات األمنٌة للمزودٌن من طرف ثالث.



تُوثّك متطلبات أمن العاملٌن.



تُرالب امتثال المزودٌن.

أمن العاملين 8-العقوبات على العاملينٌ :جب على كافة أنظمة العمل الحكومٌة أن تُطبّك عموبات رسمٌة
بحك العاملٌن الذٌن ال ٌلتزمون بسٌاسات وإجراءات أمن المعلومات المعمول بها.
تنطبك هذه اإلجراءات على جمٌع موظفً الحكومة األردنٌة ،والمتعالدٌن معها ،وجمٌع مستخدمً المعلومات
الحكومٌة وأنظمة المعلومات التً تدعم أعمال وأصول الحكومة.
لمزٌد من التفاصٌل عما ورد أعاله وبمٌة معاٌٌر ومنشورات المعهد الوطنً للمعاٌٌر والتكنولوجٌا ()NIST
ٌرجى زٌارة المولع www.nist.gov
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أطر العمل
المتطلب ج .تطبيق أطر العمل.
عند االستعانة بعدد كبٌر من السٌاسات والمبادئٌ ،نبغً استخدام أطر لوضع تصور لكٌفٌة دعم هذه
السٌاسات لبعضها البعض ،أو أن تكون هنان إرشادات محددة ٌجب اتباعها.



إطار العمل هو مجموعة من السٌاسات والمبادئ األساسٌة واألهداف طوٌلة األمد التً تشكل أساس صناعة
المرارات ،وت ضع المواعد والتوجٌهات اإلرشادٌة ،وتوفر التوجٌهات العامة من أجل التخطٌط وااللتزام،
وتطور المؤسسة أو العمل .فٌما ٌلً عرض ألطر عمل أفضل الممارسات ال ُمعترف بها دولٌا:
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إطار عمل المعهد الوطنً للمعاٌٌر والتكنولوجٌا ( )NISTبشأن إدارة المخاطر
ٌمدم إطار عمل المعهد الوطنً للمعاٌٌر والتكنولوجٌا بشأن إدارة المخاطر توصٌفا للعملٌة التً تدمج فعالٌات
األمن وإدارة المخاطر فً دورة تطوٌر األنظمة .وتنمسم الفعالٌات إلى خطوات على النحو التالً:
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الخطوة  :1وضع تصنيف لألنظمة



الخطوة  :2تحديد خط األساس



الخطوة  :3تطبيق الضوابط



الخطوة  :4تقييم الضوابط



الخطوة  :5التصريح بتشغيل األنظمة



الخطوة  :6مراقبة الضوابط

مكتبة البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات
مكتبة البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات ( )ITILهً مجموعة من ممارسات إدارة خدمات تكنولوجٌا
المعلومات ُمعترف بها دولٌا ،وهً تركز على تمدٌم خدمات تكنولوجٌا المعلومات بناء على احتٌاجات
المؤسسة .وبالتالًٌ ،تم استغالل العملٌات واإلجراءات على النحو األمثل لتسهٌل مهمة المؤسسة من خالل
تطبٌك ممارسات فعالة لتكنول وجٌا المعلومات .ورغم أن إطار عمل مكتبة البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات
ال ٌُعتبر معٌارا دولٌا ،فإنه أصبح فً السنوات األخٌرة ممبوال على نطاق واسع كمرجع ألفضل الممارسات
فً مجال إدارة خدمات تكنولوجٌا المعلومات .وهذا اإلطار ٌرتبط بوضوح بالمعٌار  ISO/IEC 20000كما
هو مشار إلٌه أعاله فً الفمرة  ،2.1.4وهذا االرتباط ُمعتمد من لبل اللجنة الكهربائٌة التمنٌة الدولٌة .وبالتالً
ٌُمكن استخدام هذا اإلطار لدعم االستجابة للمتطلبات المحددة من أجل الحصول على شهادة اعتماد
 ،ISO/IEC 20000إن كانت هنان حاجة إلٌها.
ولد تم تصمٌم مكتبة البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات حول دورة حٌاة الخدمات التً تمدمها ،والتً تتألف
من األجزاء التالٌة:
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استراتٌجٌة الخدمات



تصمٌم الخدمات



نمل الخدمات



عملٌات الخدمات



التحسٌن المستمر للخدمات

لمزٌد من التفاصٌل حول مكتبة البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات ،انظر المولع www.axelos.com
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إطار مخاطر تكنولوجٌا المعلومات  -جمعٌة تدلٌك أنظمة المعلومات وضبطها ()ISACA
ٌموم إطار مخاطر تكنولوجٌا المعلومات  ISACAعلى مجموعة من المبادئ اإلرشادٌة من أجل إدارة فعالة
لمخاطر تكنولوجٌا المعلومات .وٌُمكن للمؤسسة أن تستخدمه للتعرف على مخاطر تكنولوجٌا المعلومات
والتحكم بها وإدارتها .وهو ٌنطبك بشكل خاص على المؤسسات التً تعتزم اتباع إطار عمل غاٌات ضوابط
المعلومات والتكنولوجٌا (.)COBIT
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غاٌات ضوابط المعلومات والتكنولوجٌا المصاحبة لها COBIT
إطار عمل ٌ COBITحدد مجموعة من العملٌات العامة إلدارة تكنولوجٌا المعلومات ،حٌث تكون كل عملٌة
محددة مع مدخالتها ومخرجاتها ،وأنشطتها األساسٌة ،وأهدافها ،ومماٌٌس أدائها ،ونموذج أولً عن نضجها.
وتشمل مكونات  COBITما ٌلً:

 1-4-4إطار العمل
تُستخدم أطر العمل لدعم أهداف حوكمة تكنولوجٌا المعلومات وأفضل ممارساتها لمساندة النطالات
اإللكترونٌة ) (Domainsوالعملٌات ،وذلن من أجل ربطها بمتطلبات العمل.
 2-4-4توصيف العمليات
ٌتٌح توصٌف العملٌات إٌجاد لغة موحدة وعامة تستخدمها كافة إدارات المؤسسة.
 3-4-4غايات الضوابط
توفر غاٌات الضوابط مجموعة من المتطلبات عالٌة المستوى التً ٌجب أن ٌراعٌها صناع المرار فً اإلدارة
لتطبٌك ضوابط فعالة فً كل عملٌة.
 4-4-4التوجيهات اإلرشادية لإلدارة
تحدد التوجٌهات اإلرشادٌة مسؤولٌات اإلدارة ،واالتفاق على الغاٌات ،ولٌاس األداء ،وتوضٌح تداخل العاللة
مع العملٌات األخرى.
 5-4-4نماذج النضوج
تفٌد نماذج النضوج فً تمٌٌم مدى نضوج ولدرة كل عملٌة ألجل فهم أٌن تكمن الحاجة للتحسٌنات ،أو
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الثغرات الموجودة فً العملٌة/المدرات والتً تحتاج لسدها.
لمزٌد من التفاصٌل حول  ISACAو COBITانظر المولع www.isaca.org
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اعتبارات أساسٌة


لائمة المعاٌٌر هذه ال تشمل كل شًء ،بل هً على سبٌل المثال ال الحصر .وٌتعٌن على مسؤولً أمن
المعلومات (أو من فً ُحكمهم) داخل المؤسسة أن ٌكونوا على دراٌة بالنطاق األوسع للمعاٌٌر ،وأن
تكون لدٌهم معرفة حدٌثة بأٌة معاٌٌر أو إرشادات توجٌهٌة أخرى لابلة للتطبٌك.



إن المنشورات التً تصدرها مؤسسات مثل المعهد الوطنً للمعاٌٌر والتكنولوجٌا (ٌُ )NISTمكن أن
تكون مصادر مفٌدة للمعلومات بشأن أفضل الممارسات والتوجٌهات اإلرشادٌة ،وأطر العمل الممبولة
على نطاق واسع للممارسات األمنٌة.

الصفحة  15من 15

