البرنامج الوطنً لألمن السٌبرانً
إطار سٌاسة األمن السٌبرانً:
(3ب) التصرٌح األمنً
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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  - 3أمن األفراد من مجاالت إطار السٌاسة الوطنٌة لألمن السٌبرانً ،كما هو
مبٌّن فً المستطٌل األحمر فً الشكل  .1لالطالع على المائمة الكاملة إلطار سٌاسة األمن السٌبرانً،
ٌرجى الرجوع إلى الوثيقة األساسية إلطار سياسة األمن السيبراني.

الشكل  - 1إطار سياسة األمن السيبراني
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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.
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المتطلبات
المتطلبات الالزمة للحصول على تصرٌح أمنً ضرورٌة لتحدٌد مستوٌات التصرٌح األمنً الصادر
لألفراد وفترة إمكانٌة االطالع دون لٌود على األصول والمعلومات الحساسة أمنٌا.
المتطلب أ.

تحديد مستويات التصريح األمني

المتطلب ب.

إصدار التصريح األمني المناسب

المتطلب ج.

إجراء مراجعات دورية للتصاريح األمنية

المتطلب د.

تحديد مدة صالحية التصريح األمني
صفحة  3من 8
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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.
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المعاٌٌر الدولٌة
فً سٌاق تطوٌر هذه السٌاسة ومتطلباتها ،تمت االستعانة بالمعاٌٌر واألطر الدولٌة المشار إلٌها فٌما ٌلً.
لمزٌد من التفاصٌل ،وللحصول على روابط للموالع اإللكترونٌة المتعلمة بهاٌُ ،رجى الرجوع إلى السٌاسة
(1د)  -االمتثال الدولي التً تضم لائمة أكثر شموال.

 – NIST SP 800-53 1-5-1أمن األفراد
ٌُرجى الرجوع إلى معٌار المعهد الوطنً للمعاٌٌر والتكنولوجٌا  ،NIST SP 800-53وخصوصا الفمرة 3
– التدلٌك األمنً فً خلفٌات األفراد – بشأن إجراءات التدلٌك األمنً وتكرار التدلٌك األمنً.
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إصدار التصاريح األمنية
المتطلب أ .تحديد مستويات التصريح األمنيٌ .نبغً على المؤسسة أن تحدد بوضوح التسلسل
الهرمً لمستوٌات التصرٌح األمنً ،واعتماد عملٌات التدلٌك األمنً فً خلفٌات األفراد الواجب
المٌام بها لكل مستوى من مستوٌات التصرٌح األمنً.



ٌجب أن تحرص المؤسسة على أن ٌكون لكل من العاملٌن لدٌها تصرٌحا أمنٌا ٌتناسب والدور الذي ٌموم به،
وذلن لتملٌل حاالت الفساد واحتماالت الفساد بٌن موظفٌها إلى الحد األدنى .وهذه التصارٌح األمنٌة ٌمكن أن
تشمل أٌضا متعهدٌن وأطرافا ثالثة لدٌهم صالحٌة االطالع على معلومات المؤسسة أو زٌارة ممراتها ،سواء
فعلٌا أو إلكترونٌا.
ومن الضروري أن ٌكو ن التدلٌك األمنً فً خلفٌات الموظفٌن متناسبا دائما مع متطلبات العمل ،ومستوى
التصنٌف األمنً للمعلومات التً ٌلزم اطالعهم علٌها ،والمخاطر المتوخاة نتٌجة لذلن.
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تحدٌد مستوٌات التصرٌح األمنً
من شأن توحٌد مستوٌات التصارٌح األمنٌة أن ٌمنح المؤسسة ضمانا أكبر بشأن نزاهة الموظفٌن الذٌن
ٌحتاجون لالطالع بتفصٌل أكبر على المعلومات أو األصول الحساسة للمؤسسة .وعادة ما ٌكون تحدٌد
مستوٌات التصارٌح األمنٌة بناء على درجة التصنٌف األمنً للمواد التً ٌطلع علٌها الموظفون ،وما إذا كان
اطالعهم على تلن المواد تحت اإلشراف أو دون إشراف ،بانتظام أو بشكل غٌر منتظم.
وٌوصى أن تنظر المؤسسة ،كحد أدنى ،بتحدٌد مستوٌات التصرٌح األمنً تبعا لمستوٌات التدلٌك األمنً فً
خلفٌات األفراد – لمزٌد من التفاصٌل حول مستوٌات التدلٌك األمنًٌُ ،رجى الرجوع إلى السٌاسة (3أ).
معايير أمن األفراد .فٌما ٌلً ثالثة أمثلة على ذلن:
 التصرٌح األمنً للزائرٌن – تدلٌك أمنً أساسً
 التصرٌح األمنً العادي للموظفٌن – تدلٌك أمنً أساسً
 تصرٌح أمنً متمدم للموظفٌن – تدلٌك أمنً متمدم
ٌنبغً إصدار إذن لعملٌات مختلفة لكل مستوى من مستوٌات التصرٌح األمنً وتطبٌمها ،على أن تشمل
التالً:
 المسؤولٌات أو األدوار المعٌنة التً ٌلزم إصدار تصرٌح أمنً بشأنها؛
 لائمة باإلجراءات اإللزامٌة المتعلمة بالتدلٌك األمنً والتً ٌتخذها مسؤول أمنً أو إداري مؤهل من
شؤون الموظفٌن ،أو طرف ثالث ٌوثك به؛
 الغرض من إصدار هذا التصرٌح األمنً.
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 1-1-2التصريح األمني
المتطلب ب .إصدار التصريح األمني المناسبٌ .جب إصدار تصرٌح أمنً مناسب لألفراد
ٌتناسب مع أعلى مستوى من التصنٌف األمنً للمعلومات أو األصول األمنٌة التً ٌمكنهم
االطالع علٌها بال ضوابط.



لدى الموظفٌن فً أنحاء المؤسسة احتٌاجات متفاوتة لالطالع على معلومات أو أصول أمنٌة حساسة.
وبالتالًٌ ،نبغً إجراء تمٌٌم للمخاطر بناء على كل حالة على حدة لتحدٌد المستوى المناسب من التصرٌح
األمنً المطلوب ،وبناء علٌه تحدٌد الضوابط األمنٌة التً ٌمكن للموظف االطالع على هذه المواد بموجبها.
تمٌٌم المخاطر ٌجب أن ٌبحث وٌأخذ فً عٌن االعتبار ما ٌلً ،كحد أدنى:
 المهام التً ٌُتولع من الموظف المٌام بها؛
 أعلى تصنٌف أمنً للبٌانات (أو المواد أو األنظمة) التً سوف ٌطلع علٌها الموظف أثناء أدائه لمهامه؛
 مستوى التصرٌح األمنً الصادر لموظفٌن آخرٌن ٌؤدون أدوارا مماثلة.
لمزٌد من التفاصٌل حول تمٌٌم المخاطرٌُ ،رجى الرجوع إلى السٌاسة (1ب) – إدارة المخاطر .وٌنبغً أن
تستند جمٌع المرارات بهذا الشأن إلى مبدأ "الحاجة للمعرفة" ،حٌث ال ٌُمنح الموظف اإلذن باالطالع على
مواد مصنفة أمنٌا إال إن كانت هنان عملٌة الطالعه علٌها.
 2-1-2األطراف الثالثة
ٌجب أٌضا النظر فً الحاجة إلجراء تدلٌك أمنً فً خلفٌات أطراف ثالثة ،سواء من المزودٌن أو الزائرٌن
الذٌن ٌمكنهم االطالع على بٌانات حساسة أو تملكها المؤسسة ،وٌنبغً إجراء مراجعة دورٌة للتصارٌح
األمنٌة الصادرة.
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المراجعات الدورٌة للتصارٌح األمنٌة
المتطلب ج .إجراء مراجعات دورية للتصاريح األمنية .األفراد الذٌن صدرت لهم تصارٌح أمنٌة
ٌنبغً إعادة النظر فً أوضاعهم وتجدٌد التدلٌك األمنً فً خلفٌاتهم تبعا لمعاٌٌر تحددها
المؤسسة ،وذلن لضمان أن ٌكون مستوى التصرٌح األمنً الصادر لهم ما زال الزما ومالئما.



ٌلزم على المؤسسة أن تفرض على كل من ٌحمل تصرٌحا أمنٌا لدٌها اإلبالغ فورا عن أي تغٌٌر فً ظروفه
أو أي مخاوف أمنٌة لد تطرأ لدٌه خالل فترة عمله .وٌجب تعمٌم هذا المتطلب بوضوح على جمٌع
الموظفٌن ،ومرؤوسٌهم ،وموظفً الموارد البشرٌة أثناء عملٌة إصدار التصرٌح األمنً أو بمجرد إتمامها.
ودعما لذلنٌ ،نبغً إجراء مراجعات دورٌة للتصارٌح األمنٌة الصادرة لجمٌع الموظفٌن الذٌن صدرت لهم
هذه التصارٌح .وتحدد المؤسسة مسبما وتٌرة هذه المراجعات ،تبعا لمستوى التصنٌف األمنً لألصول التً
ٌمكن لألفراد االطالع علٌها بموجب التصارٌح األمنٌة الصادرة لهم ،وأن تحددها مسبما وتفرضها فً
معاٌٌره ا الرسمٌة .الغرض من هذه المراجعات هو جمع أي معلومات بشأن التغٌٌر فً وضع الفرد المعنً،
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والذي ٌجب إبالغ المؤسسة به للمساعدة فً الحفاظ على سالمة عملٌة التدلٌك األمنً .من بٌن األمثلة على
ذلن ،على سبٌل المثال ال الحصر:
 إدانة جنائٌة أو إنذار لانونً رسمً؛
 تغٌٌر فً العنوان؛
 أي تغٌٌر كبٌر فً أسلوب المعٌشة.
ٌمكن إجراء المراجعات للتصارٌح األمنٌة بطرٌمة فعالة من خالل ممابالت شخصٌة ٌجرٌها مسؤولون
مؤهلون لذلن ،أو من خالل استبٌان خطً سري.
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انتهاء التصرٌح األمنً وتجدٌده
المتطلب د .تحديد مدة صالحية التصريح األمنيٌ .جب تحدٌد مدة صالحٌة مناسبة لكل مستوى
من مستوٌات التصارٌح األمنٌة ،وٌلزم على األفراد تمدٌم طلبات لتجدٌد تصارٌحهم األمنٌة لدى
انتهاء صالحٌتها.



ٌجب تحدٌد مدة صالحٌة مناسبة لجمٌع التصارٌح األمنٌة ،تبعا لمستوى الضمان الذي ٌوفره كل مستوى.
والمدة الفاصلة بٌن إجراء تدلٌك أمنً فً خلفٌة الفرد ومعاودة إجراءه ٌجب أال تتجاوز  5سنوات ،وٌنبغً
أن تكون هذه المدة ألل بالنسبة لمن ٌحملون تصارٌح أمنٌة متمدمة.
ولدى انتهاء صالحٌة التصرٌح األمنًٌ ،جب على المؤسسة تكرار تمٌٌمها للمخاطر لضمان أن ٌكون مستوى
الت دلٌك األمنً الحالً ما زال مناسبا .وفً حال اتضح أن الفرد المعنً ما زال بحاجة لتصرٌح أمنًٌ ،جب
اتباع عملٌة تجدٌد محددة لتحدٌث المعلومات المطلوبة  /إجراء التدلٌك األمنً الالزم ،وبالتالً إتاحة
استمرارٌة العمل بال انمطاع.

صفحة  7من 8

3

اعتبارات أساسية
ٌ جب الحصول على موافمة األفراد لبل إجراء التدلٌك األمنً فً خلفٌاتهم .وفً حال عدم الموافمة على
ذلن ،ال ٌمكن تثبٌت تعٌٌنهم كموظفٌن فً المؤسسة أو التعامل معهم كمزودٌن من طرف ثالث؛
ٌ نبغً الحرص على الموازنة بٌن حموق الحرٌة الشخصٌة وعدم التمٌٌز من جهة ،ومسؤولٌة المؤسسة
لحماٌة عامة الناس والموظفٌن واألصول؛
 نتائج التدلٌك األمنً ٌجب أن تُحفَظ بسرٌة تامة .وٌنبغً تخزٌن السجالت بشكل آمن ،وإتالفها تبعا
للمواعد المعمول بها فً المؤسسة بشأن االحتفاظ بالبٌانات ،أو حٌن تنتفً الحاجة إلٌها .لمزٌد من
التفاصٌل بشأن االحتفاظ بمعلومات حساسة أمنٌاٌُ ،رجى الرجوع إلى السٌاسة (2ب)  -الحماية
واإلفصاح.
 فً حال الحاجة إما لتصرٌح أمنً مؤلت أو زٌادة مستوى التصرٌح األمنً الدائمٌ ،جب على المؤسسة
المتلمٌة ألصول المعلومات والجهة المصدرة لهذه المعلومات الرجوع إلى السٌاسة (2ب) – الحماية
واإلفصاح وجمٌع السٌاسات ضمن المجال األساسي  – 5األمن المادي ،لضمان إصدار التصرٌح األمنً
المناسب ،وتخزٌن وحماٌة األصول بشكل مناسب لبل منح إذن االطالع علٌها.
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