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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  - 5األمن المادي 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 الوثٌقة األساسٌة إلطار سٌاسة األمن السٌبرانً.

الشكل  – 1إطار سٌاسة األمن السٌبرانً
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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 الوثٌقة األساسٌة إلطار سٌاسة األمن السٌبرانً.
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المتطلبات
ت ُعتبر المتطلبات الرئٌسٌة للحاوٌات والتخزٌن ضرورٌة من أجل استٌفاء مستلزمات حماٌة األثاث والغرف
وتجهٌزات التخزٌن .وٌُمكن تحمٌك ذلن من خالل الخطوات التالٌة:
المتطلب أ .تقٌٌد الدخول إلى المواقع الحساسة
المتطلب ب .أخذ مواد وطرق التشٌٌد بعٌن االعتبار
المتطلب ج .تحدٌد مواقع األثاث والمعدات
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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
الوثٌقة األساسٌة إلطار سٌاسة األمن السٌبرانً.
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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 الدولً التً تضم لائمة أكثر شموال.

 10771 ISO/IEC 1-5-1و27002

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 الحاوٌات المادٌة والتخزٌن ،وهما معا ٌحددان
مجموعة من المتطلبات المتعلمة بأنظمة إدارة أمن المعلومات ،ومدونة لمواعد السلون بشأن ضوابط أمن
المعلومات.
( BS EN 1143 1-5-1معٌار أوروبً معترف به دولٌا)
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  %55من درجة إلى أخرى.
وٌُحسب مستوى األمن بناء على درجات األدوات والفترة الالزمة الختراق خزنة .وبالنسبة لوحدات
التخزٌن اآلمن المؤمنة وفك هذا المعٌارٌ ،جب أن ٌستوفً نظام لفلها أٌضا متطلبات المعٌار BE EN
( 1300انظر .)2.3
 BS EN 1627 3-5-1و( PAS 24معٌاران أوروبٌان معترف بهما دولٌا)
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.
والمعٌار ٌ PAS 24ستند إلى مبادئ مماثلة ،لكنه ٌتناول متطلبات أمنٌة أكثر شدة بالنسبة لألبواب فً
الموالع األكثر أمانا.
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ضبط الحاوٌات والتخزٌن
تسهم سٌاسة الحاوٌات والتخزٌن فً صٌاغة نهج المؤسسة من أجل الحفاظ على تخزٌن مادي آمن ،وتطبٌك
ممارسات آمنة فً عملٌة االحتواء للحٌلولة دون الدخول المادي لمن لٌس لدٌهم تصرٌح إلى موالع معٌنة أو
مشاهدتها أو االطالع علٌها.
من شأن هذه السٌاسة أن توفر توجٌهات إرشادٌة وسبال من أجل حماٌة الموالع وأصول المعلومات ،ولمنع
األفراد غٌر المصرح لهم من االطالع على المعلومات والدخول إلى الموالع الحساسة.
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الموالع اآلمنة
المتطلب أ .تقٌٌد الدخول إلى المواقع اآلمنةٌ .جب تصمٌم وتنفٌذ ضوابط األمن المادي للمكاتب،
والغرف ،واألماكن الحساسة ،ومرافك العمل ،والموالع اآلمنة من أجل ضمان أن ٌكون الدخول
إلٌها ممتصرا فمط على األشخاص ال ُمعتمدٌن والمصرح لهم بالدخول.



المولع اآلمن لد ٌكون غرفة ٌمكن لفلها و ُمحاطة بحاجز واق متواصل .وال بد من التطبٌك الواضع والشامل
لضوابط األمن المادي فً مختلف الغرف بشكل ٌناسب مستوى األمن المطلوب الستخدام غرفة.
أما الموالع ذات األهمٌة المصوى ،مثل موالع معالجة البٌانات ،ومكاتب كبار المسؤولٌن ،ومراكز البٌانات،
فٌجب أن تخضع لحماٌة مادٌة أعلى مستوى .وعلى المؤسسة أن تمرر فٌما إذا كان من المناسب توفٌر محٌط
وحواجز إضافٌة لضبط الدخول المادي إلى الموالع التً تتطلب مستوى عالٌا من األمن داخل المولع .وٌجب
االلتزام بمعاٌٌر دولٌة مثل  BS EN 1143بالنسبة لألبواب والنوافذ ونماط الدخول المادي األخرى أجل
ردع الدخول غٌر المصرح به .ذلن ٌشمل الموالع التً ٌُحتمل أن ٌكون بها نماط ضعف مادي ،مثل الجدار
الخفٌف والمغالك.
أما إذا كانت مجموعة من الغرف تُستخدم لنفس الغرض ،مثل أماكن استالم المواد ومعالجتها ،فمد تحتاج إلى
احتوائها ضمن نطاق محدد ،أو إلى حاجز أمن مادي داخلً متواصل ،وذلن لفصل وحماٌة أجزاء مختلفة فً
المولع.
وإذا أظهرت عملٌة تمٌٌم المخاطر أن هنان حاجة لتأمٌن مولع أو تمٌٌد الدخول إلٌه ،وفما للسٌاسة (1ب) –
إدارة المخاطر ،فإن طرق انتماء الضوابط لحماٌة الغرف أو الحاوٌات ستشمل النماط التالٌة ،على سبٌل
المثال ال الحصر:


محٌط مادي متٌن للحاوٌات والموالعٌ ،حٌط بها جدران وحواجز صلبة البناء.



ضوابط كمضبان وألفال وأجهزة إنذار توضع على كافة األبواب الخارجٌة للحاوٌات أو الغرف.



ضوابط كمضبان ،وألفال ،وأجهزة إنذار توضع على النوافذ ،وبشكل خاص نوافذ الموالع اآلمنة.



ضوابط بٌومترٌة للتحكم بالدخول إلى الموالع اآلمنة.



أنظمة مناسبة لكشف الدخالء ،وخاصة فً الموالع التً ال ٌتواجد فٌها موظفون بشكل مستمر.
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تشٌٌد المبانً والغرف
المتطلب ب .أخذ مواد وطرق التشٌٌد بعٌن االعتبار .تتطلب مواد البناء والطرق التً ستستخدم فً
تشٌٌد المبانً والغرف اآلمنة دراسة متأنٌة لضمان أنها ستفً بالغاٌات المرجوة منها.



إن بناء غرفة أو مبنى جدٌد ،أو تحدٌث ما هو موجود منها ،بسبب ازدٌاد الحاجة لضبط الدخول إلٌها أو لرفع
مستوى الحماٌةٌ ،تطلب عناٌة خاصة ونهجا مدروسا .وٌمكن أن ٌشمل ذلن أٌة أعمال ٌُراد منها تغٌٌر أو
تحسٌن أو زٌادة مماومة أبواب دخول األفراد ،والنوافذ ،والتغلٌف والشبن والمغالك الخارجٌة للمبانً.
ولضمان أال ٌتسلل أي دخالء إلى المولع ،وأال تُترن فٌه أٌة لطعة معدات أثناء عملٌة البناءٌ ،جب أٌضا
وضع حماٌة لمحٌط المولع كما لو كان المولع مكتمال وٌؤدي عمله الذي ٌتطلب درجة عالٌة من األمن.
ٌُضاف إلى ذلن ضرورة اختٌار الموارد والمتعهدٌن الذٌن تم التعالد معهم لتنفٌذ أعمال الترمٌم والبناء الفعلً
من خالل إجراءات مضمونة ،وفك ما تناولته السٌاسة (1ج) – إدارة الموارد .ومن ضمن عملٌة تمٌٌم
المخاطر التً تُجرى من أجل تشٌٌد المبنىٌ ،نبغً إدخال ضوابط مادٌة مثل لوة المبنى وتصمٌمه بحٌث
ٌعٌك تسلل الدخالء .المعاٌٌر  BS EN 1143و  BS EN 1627و  PAS 24تعطً مزٌدا من التفاصٌل
عن األسالٌب المضمونة إلعالة الدخالء .ولمزٌد من التفاصٌل عن تمٌٌم المخاطر ،انظر السٌاسة (1ب) –
إدارة المخاطر .ولدى االنتهاء من تشٌٌد المبنىٌُ ،نصح بتفحص الضوابط األمنٌة التمنٌة والمادٌة ،وفك ما
تناولته السٌاسة (4أ) – أمن المعلومات.
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األثاث اآلمن
المتطلب ج .تحدٌد مواقع األثاث والمعداتٌ .تعٌن على المؤسسة أن تدرس بعناٌة المولع الذي
ستختاره لتضع فٌه األثاث اآلمن واألجهزة اآلمنة ،وذلن لضمان أن ٌظلوا محمٌٌن من أجل الحد
من التهدٌدات التً لد تأتٌه من محٌطه ،واألخطار ،وفرص الدخول غٌر المصرح به.



ٌجب على المؤسسة توفٌر الحماٌة ألجهزتها وأصولها ووثائمها عن طرٌك استخدام أثاث آمن مضمون ٌمثل
بحد بذاته أحد أشكال الردع لمنع حاالت الدخول غٌر المصرح به ،ولمنع تعرض المواد التً بداخله للتلف،
حٌثما كان مناسبا .وٌنبغً وضع ضوابط لمنع دخول أو ّ
إطالع غٌر المصرح لهم على أنشطة العمل والوثائك
واألصول السرٌة .وفً بعض الحاالت ،لد تشمل وسائل الحماٌة ضوابط تمنٌة ،مثل الدرع الكهرومغناطٌسً،
ومنع تسرب المعلومات من خالل االنبعاث الكهرومغناطٌسً ،إن أمكن ذلن .وٌجب أن استخدام ذلن األثاث
اآلمن بالشكل الذي تحدده عملٌة تمٌٌم المخاطر ،كما هو موضح فً السٌاسة (1ب) – إدارة المخاطر.
الحرص واجب أٌضا لتوفٌر الحماٌة للجوانب المادٌة من عملٌة توزٌع المعلومات ،كما فً حاالت استخدام
خطوط اإلرسال وألراص الكمبٌوتر وما شابه ،حٌث ٌجب تطبٌك إجراءات منفصلة ومشددة لحماٌة الوثائك
واألصول ذات التصنٌف األمنً العالً ،كما هو مبٌن فً السٌاسة (1أ) – نظام العالمات الوقائٌة.
ٌشمل األثاث اآلمن والوالً الذي ٌُستعمل لتخزٌن البٌانات وإتالفها التجهٌزات التالٌة ،على سبٌل المثال ال
الحصر:


خزائن صغٌرة بألفال لحفظ الوثائك وما شابه؛



خزائن للمفاتٌح (تُحفظ فً مكان منفصل ،أي بعٌدا عن األعٌن وخارج أماكن العمل الرئٌسٌة)؛



خزائن بألفال للتمدٌدات الكهربائٌة واألسالن وما شابه؛
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خزائن بألفال لمركز البٌانات ،وأرفف لخادم الكمبٌوتر؛



أغطٌة والٌة لخطوط األسالن/األلٌاف بٌن ألسام المولع؛



مرالبة الظروف البٌئٌة لمنع تعرض المواد للتلف؛



لضمان اإلتالف بأمان تحدٌدا ،آالت تمطٌع األوراق بشكل متماطع ،ومطارق وفؤوس إلتالف األجهزة
االلكترونٌة المحمولة؛

وعلى المؤسسة توفٌر الحماٌة الكافٌة لوحدات التخزٌن اآلمن مثل الخزنات واألنواع األخرى من الخزائن
اآلمنة .وٌُنصح بشراء الوحدات التً تُطابك المعاٌٌر الدولٌة .لمزٌد من المعلومات عن استخدام وحماٌة
المفاتٌح العادٌة وألفال األرلام السرٌة ،انظر السٌاسة (5ج) – الدخول إلى الموقع.
لمزٌد من التفاصٌل عن إتالف الوثائك واألجهزة ،انظر السٌاسة (4أ) – أمن المعلومات.
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االعتبارات الرئٌسٌة


ٌتعٌن على جمٌع الموظفٌن معرفة مسؤولٌاتهم فٌما ٌتعلك بالموالع والحاوٌات وحلول التخزٌن اآلمنة،
كأن ٌتأكدوا من تفعٌل األلفال واستخدامها ،وأن ٌحافظوا على سرٌة شٌفرة الدخول إلى الموالع ،وأن
ٌلتزموا باستمرار بتطبٌك اإلجراءات المتبعة بالنسبة للدخول إلى الموالع اآلمنة.



هنان أهمٌة بالغة لمولع مرافك حفظ المفاتٌح ومرالبتها ،رغم أنه ٌتم تجاهل هذه األهمٌة أحٌانا .وعلى
المؤسسة أن تحتفظ بسجالت واضحة لتدوٌن الدخول إلى تلن المرافك لكشف التهدٌدات التً تأتً من
داخل المؤسسة ،حٌث أن الدخول إلى الموالع اآلمنة باستخدام مفتاح أو تصرٌح سلٌم ال ٌثٌر الشبهة
عادة إال بعد ولوع الحادث األمنً.



ٌجب شراء وتركٌب حلول التخزٌن وفما إلجراءات المشترٌات التً تتبعها الحكومة/الجٌش .واأللفال
ورد ُمعتمد حكومٌا.
بالذات ٌنبغً شراؤها فمط من ُم ّ
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