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إشعارات
وه تمثل العروض والممارسات الخاصة بمنتجات
هذه الوثيقة ُمقدمة بغرض ر
توفي المعلومات فقط .ي
 AWSالحالية بد ًءا من تاريخ إصدار هذه الوثيقة ،وهي تخضع للتغيير دون إشعار سابق .يُعد العمالء
مسؤولين عن إجراء تقييمهم المستقل للمعلومات الواردة يف هذه الوثيقة وعن أي استخدام لمنتجات
 AWSأو خدماتها ،الت تتاح كل منها "كما ه" دون ضمان من أي نوع ،رص ً
ً
ضمنيا .وال تمثل
يحا كان أم
ي
ي
هذه الوثيقة أي ضمانات أو تعهدات أو اليامات تعاقدية أو رشوط أو تأكيدات من  AWSأو أي من
الشركات التابعة لها أو مورديها أو الجهات المر ّخصة التابعة لها .وتحكم اتفاقيات  AWSمسؤوليات AWS
والتزاماتها نحو عمالئها ،وهذه الوثيقة ليست جز ًءا من أي اتفاقية مبرمة بين  AWSوعمالئها كما ال تمثل
ً
تعديال لها.
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الهدف
تقدم هذه الوثيقة نظرة ثاقبة على مخططات التصنيف للمؤسسات العامة والخاصة لتحقيق أقصى استفادة عند نقل البيانات إلى السحابة .كما تحدد الممارسات والنماذج
التي تنفذها الشركات العالمية والمؤسسات الرائدة ف الوقت الراهن ،وتدرس كيف يمكن لتنفيذ هذه المخططات أن ّ
تبسط عملية التحول إىل الحوسبة
ي
وتوص بالممارسات الالزمة لتنسيق المتطلبات الوطنية مع المعايير وأطر العمل المعترف بها دوليًا.
السحابية،
ي

ما المقصود بتصنيف البيانات؟
تصنيف البيانات يُعد خطوة أساسية في إدارة مخاطر األمان عبر اإلنترنت .ويشمل تحديد أنواع البيانات التي تجري معالجتها وتخزينها في نظام المعلومات المملوك لمؤسسة
ما أو الذي يجري تشغيله من خاللها .كما يتضمن أيضًا تحديد مدى حساسية البيانات واألثر المحتمل الناتج عن تعرضها للخطر أو فقدها أو إساءة استخدامها .سيشمل
تأثي األمن
مصطلح "التصنيف" كما هو مستخدم في هذه الوثيقة ،نظرة شمولية لتصنيف البيانات وفقًا للسرية والسالمة والتوافر بدالً من النطاق الضيق المتمثل في ر
القوم.
ي

ما قيمة تصنيف البيانات؟
لقد تم استخدام تصنيف البيانات لعقود من الزمن لمساعدة المؤسسات على حماية البيانات الحساسة أو المهمة باستخدام مستويات الحماية المناسبة .بغض النظر عما
إذا كانت البيانات تتم معالجتها أو تخزينها في األنظمة التقليدية الموجودة داخل المؤسسات أو السحابة ،فإن تصنيف البيانات يمثل نقطة انطالق للحفاظ على سرية
البيانات (وربما سالمتها وتوافرها) استنادًا إلى مستوى تأثير مخاطر البيانات .على سبيل المثال ،ينبغي التعامل مع البيانات التي تُعد "محظورة" بمستوى رعاية أعلى من
البيانات "غير المحظورة" التي يتداولها العامة .يسمح تصنيف البيانات للمؤسسات بالتفكير في البيانات استنادًا إلى حساسيتها ومدى تأثيرها في العمل ،ما يساعد
المؤسسة على تقييم المخاطر المرتبطة بأنواع مختلفة من البيانات .وتوصي منظمات المعايير ذات السمعة الجيدة ،مثل المنظمة الدولية للمعايير ( )ISOوالمعهد
الوطني للمعايير والتكنولوجيا ( ،)NISTباستخدام مخططات تصنيف البيانات بحيث يمكن إدارة المعلومات وتأمينها بشكل أكثر فعالية وفقًا لمخاطرها النسبية وأهميتها،
وتقديم المشورة بشأن الممارسات التي تتعامل مع كل البيانات بالتساوي .ينبغي ربط كل مستوى تصنيف للبيانات بمجموعة أساسية من الضوابط األمنية التي توفر الحماية
المناسبة من الثغرات األمنية والتهديدات والمخاطر بما يتناسب مع مستوى الحماية المحدد.

ما نماذج القطاع العام الحالية؟
وضعت الواليات المتحدة والمملكة المتحدة مخططات تصنيف بيانات لبيانات القطاع العام .تستخدم كلتا الحكومتين مخطط تصنيف ثالثي الطبقات مع غالبية بيانات
القطاع العام التي تم تصنيفها في المستويين األدنى .كما وضعت مدينة واشنطن دي.سي .برنام ًجا لتصنيف البيانات ،باستخدام مخطط تصنيف من خمسة مستويات حظي
بانتشار واسع من مؤيدي البيانات المفتوحة ،وقد يكون نموذ ًجا جيدًا للحكومات المحلية األخرى .تحتوي مخططات تصنيف البيانات على قائمة مختصرة من السمات
والمقاييس أو المعايير المرتبطة التي تساعد المؤسسات على تحديد مستوى التصنيف المناسب.
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الواليات المتحدة
ً
وبناء على التأثير المحتمل في األمن القومي عند
تستخدم حكومة الواليات المتحدة مخطط تصنيف من ثالثة مستويات تم تحديثه في األمر التنفيذي رقم 135261
الكشف (أي السرية).
القوم.
 .1سري محدود — بيانات من المتوقع أن يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى إلحاق ضرر باألمن
ي
القوم.
 .2سري — بيانات من المتوقع أن يؤدي الكشف عنها غير المصرح به بشكل معقول إلى إلحاق رصر جسيم باألمن
ي
القوم.
 .3سري للغاية — بيانات من المتوقع أن يؤدي الكشف عنها غير المصرح به بشكل معقول إلى إلحاق أضرار بالغة الخطورة باألمن
ي

باإلضافة إلى ذلك ،في حين أنه ليس تصنيفًا فعليًا ،فإن
الواليات المتحدة تستخدم مصطلح "بيانات غير مصنفة" لإلشارة إلى أي بيانات
غير مصنفة تحت مستويات التصنيف الثالثة الرسمية .حتى مع وجود بيانات غير
مصنفة ،فهناك بعض التحذيرات بشأن المعلومات الحساسة ،مثل "لالستخدام
الرسمي فقط" ( )FOUOو"معلومات موثّقة غير مصنفة" ( ،)CUIتقيّد الكشف
عن البيانات للعامة أو األفراد غير المصرح لهم2.

طور المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا ( )NISTمخطط
ّ
تصنيف ثالثي المستويات يعتمد على التأثير المحتمل في
سرية المعلومات وأنظمة المعلومات وسالمتها وتوافرها.

نظرا إلى التركيز محدود النطاق لنظام التصنيف بالواليات المتحدة ،والذي ال يأخذ بعين االعتبار مباشرة ً سالمة البيانات وتوافرها في مستويات التصنيف  -وهي
ً
ثالث
العوامل التي يجب أن تكون مطلوبة عند تقييم متطلبات حماية المعلومات  -وضع المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا () NISTمخطط تصنيف ي
ً
التأثي المحتمل يف سرية المعلومات وأنظمة المعلومات وسالمتها وتوافرها وينطبق على مهمة المؤسسة .ويمكن تصنيف معظم البيانات التي
المستويات استنادا إىل
ر
تعالجها مؤسسات القطاع العام وتخزنها إلى ما يلي:


منخفض — تأثير سلبي محدود في عمليات المؤسسة أو أصولها أو أفرادها.



متوسط — تأثير سلبي جاد في عمليات المؤسسة أو أصولها أو أفرادها.



مرتفع — تأثير سلبي خطير أو كارثي في عمليات المؤسسة أو أصولها أو أفرادها.

يستخدم المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا ( )NISTمفهوم "المستوى العالي" عند تصنيف نظام ما ،ما يعني أن النظام اإلجمالي قد تم تصنيفه وفق أعلى مستوى من
متطلبات السرية والسالمة والتوافر .عند استخدام تصنيفات األمن القومي (مثل سري محدود أو سري أو سري للغاية) ،تُطبق التصنيفات المذكورة أعاله
بنا ًء على تصنيف البيانات التي سيقوم النظام بمعالجتها (الجدول  .)1وفقًا لبيانات السنة المالية  ،2015اإلدارات والهيئات الفيدرالية في الواليات المتحدة تصنف
 88في المئة من أنظمتها إلى فئات منخفضة ومتوسطة 3.لدى  AWSمناطق وخدمات معتمدة لدعم جميع أنواع فئات البيانات وتصنيفاتها.

 1يحدد األمر التنفيذي  13926الصادر في ديسمبر  2009نظا ًما لتصنيف معلومات األمن القومي وحمايتها ونشرها .هذا األمر التنفيذي يحل محل
األوامر التنفيذية السابقة.
تحذيرا بشأن إمكانية الكشف عن البيانات المصرح بمشاركتها مع الحكومات الوطنية األخرى من
 2تستخدم الواليات المتحدة أيضًا في نظام التصنيف الخاص بها
ً
خالل اتفاقيات مشاركة المعلومات ثنائية األطراف أو متعددة األطراف .ومن ضمن األمثلة على ذلك مثاالن ،اليابان ( )JPN CONFIDENTIAL//RELTOوبلدان
منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو) (.)SECRET//RELTO NATO
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الجدول  - 1مواءمة تصنيف البيانات لتصنيف أمان النظام

تصنيف البيانات
غير سري
سري محدود

تصنيف أمان النظام
منخفض إلى مرتفع
متوسط إلى مرتفع
متوسط إلى مرتفع
مرتفع

شي
شي للغاية

قد يكون هذا النظام المزدوج للتصنيف معقدًا للغاية وغير
ضروري لتلبية احتياجات تأمين المعلومات .خيار ثالثي
المستويات أبسط يعمل على دمج المفهومين في مصطلح
"التصنيف" فقط  -يتناول األمن القومي (إن وجد) وأهمية جميع
الركائز الثالث لتأمين المعلومات  -السرية والسالمة والتوافر -
قد يكون أكثر مالءمة لتلبية احتياجات المؤسسة.

بالنسبة إلى العديد من الحكومات الوطنية واإلقليمية والمحلية األخرى وحكومات
الواليات ،قد يكون هذا النظام المزدوج للتصنيف معقدًا للغاية وغير ضروري لضمان
تلبية احتياجات تأمي المعلومات .وف هذه الحاالت ،قد يكون هناك ً
خيارا أبسط
ر
ي
يتمثل في دمج المفهومين في مصطلح "التصنيف" فقط  -الذي يتناول األمن القومي
(إن وجد) وأهمية جميع الركائز الثالث لتأمين المعلومات  -السرية والسالمة والتوافر
 لمهمة المؤسسة وأعمالها .لهذا السبب ،استخدام كلمة «تصنيف» في هذه الوثيقةسيتضمن النظرة الشمولية للتصنيف لكل من السرية والسالمة والتوافر بدالً من النطاق
الضيق المتمثل في تأثير األمن القومي.

س .سياسة جديدة للبيانات يف عام  2017تركز عىل التمتع بمزيد من الشفافية ،مع الحفاظ عىل حماية البيانات
تبنت واشنطن ،دي .ي
ً
س .طبقت نموذجا من خمسة مستويات ،يمكن لهذه المستويات أن تتوافق مع مخططات التصنيف
الحساسة .يف ر
حي أن واشنطن دي .ي
الثالثة األخرى المعتمدة عىل نطاق واسع والمستخدمة ف أنظمة اعتماد السحابة1 .
ي
المستوى  — 0البيانات المفتوحة .البيانات المتاحة بسهولة للجمهور عىل مواقع الويب الحكومية المفتوحة ومجموعات البيانات.
العلت أو ال تخضع للحجب
غي محمية من الكشف
المستوى  — 1البيانات العامة ،التي لم يتم اإلفصاح عنها بشكل استباقي .بيانات ر
ي
بموجب أي قانون أو الئحة أو عقد .إن ر
نش البيانات عىل شبكة اإلنينت العامة من شأنه أن يعرض سالمة أي شخص يتم تحديده يف
المعلومات أو خصوصيته أو أمانه للخطر.
غي حساسة للغاية ويمكن ر
نشها داخل الحكومة دون قيود بموجب قانون أو
المستوى  — 2الستخدام الحكومة المحلية .بيانات ر
وه يف المقام األول بيانات العمليات التجارية الحكومية اليومية.
لوائح أو عقود .ي
والت تكون شديدة الحساسية أو
المستوى الثالث — سري .بيانات محمية ضد اإلفصاح عنها بموجب القانون أو اللوائح أو العقود
ي
مقيدة بموجب القانون أو اللوائح أو العقود ضد اإلفصاح للهيئات العامة األخرى .ويشمل ذلك البيانات المتعلقة بالخصوصية (عىل
سبيل المثال ،معلومات التعريف الشخصية ( ،)PIIالمعلومات الصحية المحمية ( ،)PHIمعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع ( PCI
وغي ذلك).
 ،)DSSالمعلومات الضيبية الفيدرالية ( ،)FTIر
غي المضح به قد يتسبب يف إحداث أرصار أو إصابات بالغة ،بما يف ذلك الوفاة
تشي إىل أن الكشف ر
المستوى  — 4سري مق ّيد .بيانات ر
كبي عىل قدرة الهيئة عىل أداء وظائفها القانونية.
يف حق الذين تم تحديدهم يف المعلومات ،أو قد يؤثر بشكل ر
https://octo.dc.gov/page/district-columbia-data-policy 1
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http://www.gao.gov/assets/680/672801.pdf

المملكة المتحدة ()UK
مؤخرا بتبسيط مخطط التصنيف الخاص بها من خالل تقليل عدد المستويات من ستة إلى ثالثة مستويات .وهي:
قامت الحكومة البريطانية
ً

 .1رسمي — عمليات وخدمات األعمال الروتينية ،والتي قد يكون لبعضها عواقب وخيمة إذا تم فقدها أو تمت سرقتها أو تم نشرها في
وسائل اإلعالم ،ولكن ال يخضع أي منها لتهديدات متزايدة.
 .2بيانات سرية — معلومات حساسة للغاية تبرر اتخاذ تدابير وقائية مشددة للحماية من عوامل التهديد المحددة وعالية التأثير (على سبيل المثال،
قد يؤدي االختراق إلى إلحاق ضرر كبير بالقدرات العسكرية أو العالقات الدولية أو التحقيق في جريمة منظمة عالية الخطورة).
 .3سري للغاية — المعلومات األكثر حساسية التي تتطلب أعلى مستويات الحماية من أكثر التهديدات خطورة (على سبيل المثال ،يمكن
أن يتسبب اختراقها في خسائر فادحة في األرواح أو تهديد أمن البالد أو أمن الدول الصديقة أو رفاهيتها االقتصادية).

وقد صنفت حكومة المملكة المتحدة تقليديًا ما يقرب من  90في المئة من بياناتها على أنها «رسمية» 4.تستخدم المملكة المتحدة نهج اعتماد مرنًا غير مركزي حيث
تحدد الهيئات بشكل منفرد الخدمات السحابية المناسبة للبيانات "الرسمية" استنادًا إلى ضمان أمان مزود خدمة السحابة ( )CSPمقابل  14مبدأ أمان للسحابة )5( .وقد
قررت معظم الهيئات الحكومية في المملكة المتحدة أنه من المناسب االستعانة بمزود خدمة سحابة يتمتع بسمعة طيبة وواسع النطاق عند االضطالع بأعمال
البيانات "الرسمية".

اعتبارات العمالء لتنفيذ مخططات تصنيف البيانات
إضافة إلى تطبيق مخطط تصنيف البيانات ،من المهم أيضًا تحديد أدوار التعامل مع البيانات .وتضع معايير  ISOو NISTوغيرها من المعايير مسؤولية تصنيف
البيانات على عاتق مالكي البيانات ،حيث إنهم األقدر على تحديد قيمة البيانات الخاصة بهم واستخدامها وحساسيتها ومدى أهميتها .تختلف التزامات إدارة المخاطر
باختالف دور الجهات التي تتعامل مع البيانات .بمعنى آخر ،ينبغي أن يخضع مالكو البيانات (أي المشرفين على البيانات الذين يصنعون المحتوى ويتحكمون به ،مثل
الهيئات والوزارات) وغير مالكي البيانات (أي معالجي البيانات الذين يتعاملون مع البيانات من أجل توفير الخدمات) للمتطلبات المناسبة لألدوار التي يضطلعون بها .في
سياق تصنيف البيانات ،تعمل الهيئات كمالك للبيانات وهي مسؤولة عن تصنيف بياناتها وتحديد االعتماد األمني الذي تتوقع أن يفي به مقدم خدمة السحابة.
من المهم أن نالحظ أن الحكومات التي تطبق مستوى تصنيف عا ٍل شامل لجميع البيانات (على الرغم من الخطر الحقيقي المحدق) ال تعكس نه ًجا لألمان يركز على
النتائج ويستند إلى المخاطر .تتطلب حماية البيانات المصنفة عند مستويات أعلى ،معايير أعلى من الرعاية ،ما يترجم إلى زيادة إنفاق العميل للموارد من أجل الحماية من
المخاطر ورصدها وقياسها ومعالجتها واإلبالغ عنها .من غير العملي تخصيص موارد مهمة مطلوبة إلدارة البيانات ذات التأثير األكبر بشكل آمن ،لبيانات ال تفي
بالحدود المطلوبة.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/251481/Government4
5

)Security-Classifications-Supplier-Briefing-Oct-2013.pdf, (p.2
https://www.ncsc.gov.uk/collection/cloud-security?curPage=/collection/cloud-security/implementing-the-cloud-security-principles
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كذلك ،يمكن أن تؤثر الضوابط اإلضافية الموضوعة على البيانات في مستويات التصنيف األقل بشكل سلبي على توافر هذه البيانات أو اكتمالها أو دقة توقيتها فيما يتعلق بالقوى
العاملة العامة و /أو العمالء و /أو المكونات .وفي الحاالت التي يمكن فيها إدارة المخاطر بحيث يتم التعامل مع البيانات على مستوى تصنيف أدنى ،ستتمتع الحكومات
بأكبر قدر من المرونة فيما يتعلق بكيفية استخدامها لتلك البيانات.
النهج القائم على المخاطر يعني تطبيق التدابير األمنية بما يتناسب مع التعرض المحتمل وعواقب فقدان سرية البيانات أو سالمتها أو توافرها .سوف تطبق مخططات
التصنيف الفعال للبيانات نهج "المستوى العالي" وتصنف البيانات وفقًا ألعلى مقياس تستوفيه خاصية بيانات معينة .على سبيل المثال ،في نموذج الواليات المتحدة ،إذا تم
تصنيف نوع البيانات على أنه "منخفض" للسرية ،و"متوسط" للسالمة ،و"منخفض" للتوافر ،فسيتم تصنيف نوع البيانات وفق أعلى عامل "متوسط".

اعتبارات يجب مراعاتها عند إنشاء إطار عمل تصنيف البيانات
يمكن لصنّاع السياسات النظر في تطبيق مخطط تصنيف بيانات ثالثي المستويات .فعلى وجه الخصوص ،تم اعتماد مخطط تصنيف البيانات للمعهد الوطني للمعايير
والتقنية " "NISTعلى نطاق واسع في الشهادات الخاصة بالقطاعات الوطنية والدولية .في الواقع ،تعمل حكومات دول مثل الفلبين وإندونيسيا على تقييم مخططات تصنيف
البيانات التي تطبق مبادئ مشابهة مثل النماذج األمريكية والبريطانية وتبنيها .ومع ذلك ،فإن الحكومات هي األقدر على وضع مخططات التصنيف الخاصة بها بنا ًء على
االحتياجات المؤسسية وإدارة المخاطر .يجب على الهيئات الحكومية تحديد نموذج النشر السحابي المناسب وفقًا الحتياجاتها الخاصة ،ونوع البيانات التي تعالجها ،وتقييم
المخاطر (راجع الجدول أدناه) .بنا ًء على تصنيف البيانات ،ستحتاج الهيئات إلى تطبيق الضوابط األمنية ذات الصلة (مثل ،التشفير) في بيئتها السحابية6.
وعند تقييم المخاطر وتحديد الضوابط األمنية ،من المهم فهم كيفية عمل السحابة التجارية وكيف تختلف الخدمات المتنوعة عن بيئات أماكن العمل ،واختالفات تنفيذ
يتعي النظر فيها بالمقارنة مع التنفيذ التقليدي لتكنولوجيا المعلومات.
الضوابط ،وقد تكون هناك ضوابط بديلة ر

على الصعيد العالمي ،نرى أن الحكومات تستفيد بشكل متزايد من مزايا
األمان المحلية للسحابة التجارية وتفي بمتطلبات األمان واالمتثال
من خالل تصنيف البيانات المناسب وتطبيق الضوابط األمنية.

عندما تكون الهيئات قد قيمت بشكل كامل السحابة التجارية فيما يتعلق بالعديد من الفوائد
وتحسي الرؤية والتشغيل
تحسي التوافر والمرونة،
األمنية المتاحة (على سبيل المثال،
ر
ر
اآللي ،والبنية التحتية المراجعة باستمرار) ،قد تجد الهيئات أن الغالبية العظمى من
أعمالها يمكن نشرها في السحابة مع إيالء االعتبار الواجب لتصنيف معين ،على غرار
ما قامت به الواليات المتحدة والمملكة المتحدة .على الصعيد العالمي ،نرى أن الحكومات
تستفيد بشكل متزايد من فوائد األمان المحلية للسحابة التجارية وتفي بمتطلبات األمان
واالمتثال من خالل تصنيف البيانات المناسب وتطبيق الضوابط األمنية.

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf | https://d0.awsstatic.com/
whitepapers/compliance/NIST_Cybersecurity_Framework_CSF.pdf 6
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توصيات AWS
في معظم الحاالت ،توصي  AWSبنهج تصنيف البيانات المكون من ثالث مستويات (الجدول  .)2لقد وجدنا أن هذا يناسب الحكومات والمؤسسات الحكومية
وكذلك العمالء التجاريين .يمكن تخصيص اصطالح التسمية للمستويات الثالثة لكل منها .ومع ذلك ،بالنسبة إلى المؤسسات التي لديها بيئات بيانات أكثر تعقيدًا،
يمكن إضافة مستويات إضافية .قد يتضمن ذلك طبقة للبيانات العامة المفتوحة ،منفصلة وأقل من الطبقة "غير سري" ،أو طبقة للبيانات الحساسة
للغاية واإلستراتيجية فوق المستوى "السري" القياسي.
ثالث المستويات
الجدول  — 2مثال مخطط التصنيف
ي
أمن النظام
التصنيف
منخفض إلى مرتفع
متوسط إلى مرتفع
متوسط إلى مرتفع

خيارات نموذج النشر السحابي
سحابة عامة معتمدة
سحابة عامة معتمدة
خاص معتمد /مختلط /سحابة مجتمع /سحابة عامة
تخضع لمراقبة شديدة

تصنيف البيانات
غير سري
رسمي
شي وما فوق ذلك

المرحلة األولى — الجرد .الخطوة األولى هي إجراء جرد ألنواع البيانات المختلفة الموجودة في المؤسسة .ال يلزم أن تكون مفصلة بدقة ،ولكنها بما يكفي الكتساب
فهم عام لنوع البيانات الموجودة ،وأين توجد داخل المؤسسة ،وكيف يتم استخدامها ،وإذا كان أي منها محكو ًما بلوائح أو سياسات االمتثال .بمجرد اكتمال الجرد ،قم
بتجميع أنواع البيانات في إحدى طبقات تصنيف البيانات التي اعتمدتها المؤسسة .على سبيل المثال ،قد يتم تعيين المراسالت التجارية العامة إلى المستوى " 1البيانات
غير السرية" ،وقد يتم تعيين معلومات التعاقد الحساسة ومعلومات الخصوصية إلى المستوى  2البيانات «الرسمية» ،وقد يتم تعيين األمن القومي أو الملكية الفكرية إلى
المستوى  3البيانات «السرية».
المرحلة الثانية — تقييم المخاطر والتصنيف .نوصي المؤسسات بإجراء تقييم مخاطر لكل نوع عام من أنواع البيانات وتعيين مستوى المخاطر المحتمل
(منخفض أو متوسط أو عا ٍل) لكل هدف من أهداف األمان  -السرية والنزاهة والتوافر  -مع مصفوفة المخاطر ذات الصلة .يمكن للمؤسسة عندئ ٍذ تعيين الخطر العام
للبيانات (وأنظمة المعلومات الداعمة) بنا ًء على المستوى العالي عبر العوامل الثالثة .بمجرد التصنيف ،يجب أن تتوافق الضوابط األمنية مع الخطر المتعلق بنوع
المعلومات ،مع ضمان تضمين أي متطلبات امتثال مطلوبة للبيانات المحددة (على سبيل المثال .(PCI ،عندئ ٍذ يتم وضع تعليمات وإجراءات وصف العالمات والمعالجة
الخاصة بالبيانات كجزء من الضوابط اإلدارية والفنية .من المهم الحفاظ على نظام التصنيف بسي ً
طا قدر اإلمكان وعدم تصنيف البيانات بشكل مبالغ فيه كأسلوب
لتجنب المخاطر ألنها قد تتسبب في تكبد تكاليف إضافية عند تنفيذ الضوابط والحد من توافر البيانات وفرص القدرة.
المرحلة الثالثة — تقييم األمان والسماح باستخدام النظم .هناك حاجة إلى عملية ضمان الجودة لتقييم تنفيذ الضوابط األمنية لضمان اختيار
الضوابط المناسبة وتنفيذها في النظام والبيانات المحددة ،وعمل الضوابط على النحو المحدد ،واستيفاء جميع متطلبات االمتثال (إن وجدت) .من المستحسن
أن يقوم كبير قادة تكنولوجيا المعلومات (كبير موظفي المعلومات أو كبير موظفي أمن المعلومات) أو قائد األعمال المؤسسية ،وهو المسؤول عن النظام
األمت والسماح رسميًا باستخدام النظام في المؤسسة.
والبيانات ،بمراجعة التقييم
ي
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المرحلة الرابعة — المراقبة المستمرة .باإلضافة إلى التهديدات الخارجية الدائمة ،يمكن أن تؤثر عمليات النظام العادية والتحديثات والتغييرات التي تطرأ على
البيئة في الضوابط األمنية .ومن المهم أن يتم تضمين الوسائل اآللية واليدوية لمراقبة أمن األنظمة في تطوير النظام والعمليات للتأكد من أن التغييرات ال تؤثر سلبًا في أمن
النظام وال تخرجه من حالة االمتثال.

الت من الضوري
اعتبارات تخزين البيانات .تشجع  AWSالعمالء عىل تقييم نهج تصنيف البيانات الخاص بهم والي ر
كي عىل البيانات ي
اإلبقاء عليها داخل بلدهم أو منطقتهم ،ومعرفة سبب ذلك .من خالل القيام بذلك ،قد يجد العمالء أن بياناتهم ،حت البيانات
الحساسة والمهمة ،يمكن تخزينها و/أو نسخها يف مكان آخر إذا لم يكن هناك متطلبات جغرافية قانونية أو سياسية محددة .قد يقلل
الت قد ال تكون متاحة يف منطقتهم.
ذلك من خطر فقدانها يف حالة وقوع كارثة ويوفر الوصول إىل التكنولوجيات واإلمكانيات ي

االستفادة من سحابة  AWSلدعم تصنيف البيانات
يوفر مقدمو خدمات السحابة ( ،)CSPمثل  ،AWSخدمة معيارية قائمة على أساس المنفعة والتي يتم توفيرها ذاتيًا من قِبل العمالء .مقدمو خدمات السحابة ال
مقدم خدمات السحابة ال يميزون ،على سبيل المثال ،بين البيانات
يعت أن
ي
الت يقوم العمالء بتشغيلها يف السحابة ،مما ي
يستطيعون اإلطالع عىل نوع البيانات ي
الشخصية وبيانات العمالء األخرى عند تقديم خدمات السحابة .يتحمل العميل مسؤولية تصنيف بياناته وتنفيذ الضوابط المناسبة يف البيئة السحابية الخاصة به
(على سبيل المثال ،التشفير) .ومع ذلك ،فإن الضوابط األمنية التي ينفذها مقدمو خدمات السحابة في البنية التحتية وعروض الخدمة الخاصة بهم قد يتم استخدامها من قِبل
العمالء لتلبية متطلبات البيانات األكثر حساسية.
خدمات " AWSغير محددة المحتوى" وتقدم مستوى األمان العالي نفسه لكل العمالء ،بغض النظر عن نوع المحتوى الذي يتم تخزينه .تتبنى  AWSأساليب أمان
مرتفعة في جميع الخدمات .ومن ثم ،يتم ترتيب هذه الخدمات للحصول على شهادة اعتماد وفقًا لمعايير األمان الدولية ومعايير االمتثال "الذهبية" ،والتي تترجم إلى العمالء
الذين يستفيدون من مستويات مرتفعة من الحماية لبيانات العمالء التي تتم معالجتها وتخزينها في السحابة .إن أحداث المخاطر ومو ِ ّجهات التهديد األكثر إثارة للقلق يتم
تفسيرها إلى حد كبير من خالل الضوابط األساسية للحماية عبر اإلنترنت (على سبيل المثال ،أنظمة التصحيح والتهيئة) ،والتي يمكن لمقدمي خدمات السحابة إظهارها
من خالل شهادات األمان المعترف بها دوليًا مثل  7ISO 27001و 8PCI DSSوضوابط مؤسسة الخدمة ) (9SOCعند تقييم مقدمي خدمة السحابة ،يجب على
العمالء االستفادة من أطر عمل شهادات مقدم خدمة السحابة الحالي بحيث يمكن للعميل تحديد ما إذا كان مقدم خدمة السحابة (والخدمات ضمن عروض خدمة مقدم
خدمة السحابة) يمكن أن يدعم المتطلبات األمنية لتصنيف البيانات الخاصة به بشكل مناسب أم ال.

 7يُعد  27002/27001 ISOمعيار أمان عالميًا معتمدًا على نطاق واسع يحدد المتطلبات وأفضل الممارسات لنهج منتظم إلدارة معلومات الشركة والعمالء
المتغية باستمرار.
ويستند إلى تقييمات دورية للمخاطر تتناسب مع سيناريوهات التهديد
ر
 8معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (المعروف أيضًا باسم  )PCI DSSهو معيار أمن معلومات مسجل الملكية تتم إدارته من قِبل مجلس معايير األمان لـ
 ،g/( pcisecuritystandards.or.https://www(PCIوالذي تم تأسيسه بمعرفة  American Expressو Discover Financial ServicesوJCB International
و MasterCard Worldwideو Visa Inc.ينطبق  PCI DSSعلى جميع الكيانات التي تقوم بتخزين بيانات حامل البطاقة ( )CHDو/أو بيانات التوثيق الحساسة ()SAD
أو معالجتها أو نقلها بما في ذلك التجار ومعالجو المعلومات والمشترون والمصدرون ومقدمو الخدمات.
 9تهدف تقارير ضوابط مؤسسة الخدمة (  )3 ،2 ،1SOCإلى تلبية مجموعة واسعة من متطلبات التدقيق المالي لهيئات التدقيق األمريكية والدولية .يتم إجراء التدقيق
لهذا التقرير وفقًا للمعايير الدولية اللتزامات ضمان الجودة رقم  )3402 ISAE( 3402والمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين ( (AICPA):AT801سابقًا
.)16 SSAE
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نشجع المؤسسات على تطبيق سياسة تحديد الشهادات والتصديقات السحابية الحالية على المستوى الوطني أو الدولي أو القطاع التي تُعد مقبولة لكل مستوى في مخطط
تصنيف البيانات لتبسيط االعتماد وتسريع ترحيل أحمال العمل إىل السحابة.
تُقدم  AWSالعديد من الخدمات والميزات التي يمكن أن تس ّهل تنفيذ المؤسسة لمخطط تصنيف البيانات .علىسبيل المثال ،يمكن أن تساعدك خدمة Amazon
 Macieعلى جرد بياناتك الحساسة والمهمة لألعمال المخزنة في السحابة 10.تستخدم  Amazon Macieتعلم اآللة ألتمتة عملية اكتشاف البيانات المخزنة في
 AWSوتصنيفها ووضع العالمات عليها وتطبيق قواعد الحماية عليها .يساعدكهذا على فهم أين تخزن المعلومات الحساسة وكيفية الوصول إليها بشكل أفضل ،بما في
ذلك مصادقات المستخدم وأنماط الوصول.
تشمل خدمات وميزات  AWSاألخرى التي يمكنها دعم تصنيف البيانات ،على سبيل المثال ال الحصر:



 IAM((Access Management Identity andإلدارة بيانات اعتماد المستخدم وتعيين األذونات والسماح بالوصول.



التشفير أثناء التنقل وفي االستراحة لحماية البيانات الحساسة.



 KMS AWSأو  AWS CloudHSMمن أجل إدارة مفتاح التشفير باستخدام مفاتيح  AWSأو إحضار المفتاح الخاص بك ))BYOK
مع التحقق من صحة .2-140 FIPS



 AWS CloudTrailلتسجيل الدخول المكثف لتتبع من قام بإنشاء البيانات وسبب إنشائها ووقت إنشائها والوصول إليها ونسخها /نقلها وتعديلها
وحذفها.



 Systems Manager AWSلعرض عمليات الخدمة وإدارتها مثل التصحيح مع  Inspector AWSإلجراء عمليات فحص الثغرات
األمنية.



 GuardDuty AWSللكشف الذكي عن التهديدات التي تدعم متطلبات الرصد المستمر  Config AWSإلدارة تغييرات
التكوين وتنفيذ قواعد الحوكمة.



 Application Firewall (WAF) Web AWSو AWS Shieldلحماية تطبيقات الويب من طرق الهجوم الشائعة (مثلSQL ،
 Injectionوالبرمجة عبر المواقع وهجمات حجب الخدمة الموزعة «.)»DDoS



لمراجعة القائمة الكاملة لخدمات أمن  ،AWSتفضل بزيارة /https://aws.amazon.com/products/security

 10قد تشتمل بعض مخططات التصنيف على معلومات من المستوى الرابع" ،بيانات عامة" ،والتي تم الكشف عنها للجمهور أو من المزمع الكشف عنها ،ومن ّثم ،ال
يمثل اإلفصاح أي مخاطرة.
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الموارد الموص بها


المنشور الخاص للمعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات ( )( 1 .Rev 60-800NISTالمجلد  1والمجلد  ،)2دليل
لتعيين أنواع أنظمة المعلومات والمعلومات للفئات األمنية



منشور معايير معالجة المعلومات الفيدرالية الخاص بـ المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا ) :199 (NISTمعايير تصنيف أمن المعلومات
الفيدرالية وأنظمة المعلومات FIPS.199.pdf .https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST



إطار عمل إدارة المخاطر لـ -https://csrc.nist.gov/Projects/Risk-Management/Risk )RMF( NIST
Management-Framework-(RMF)-Overview



التصنيفات األمنية لحكومة المملكة المتحدة -https://www.gov.uk/government/publications/government
security-classifications



المنظمة الدولية للمعايير () ،27001 ISOمتطلبات أنظمة إدارة أمن المعلومات https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-
iec:27001:ed-2:v1:en



أهداف الرقابة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات المتصلة بها ( )COBITالخاصة برابطة مراجعة حسابات أنظمة المعلومات
وضبطها ()http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx ISACA



مدونة  AWSلتناول تخزين البيانات — residency- -https://aws.amazon.com/blogs/security/addressing-data
/with-aws



المستندات التقنية لـ /https://aws.amazon.com/whitepapers — AWS



مركز بيانات  AWSواألمن المادي — /centers -https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data
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