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الالئحة العامة لحماية البيانات :نظرة عامة
روب جديد بشأن الخصوصية؛ وتهدف الالئحة العامة لحماية البيانات
الالئحة العامة لحماية البيانات هو قانون أو ر ي
األوروب من خالل تطبيق قانون واحد لحماية البيانات
االتحاد
أنحاء
قواني حماية البيانات يف جميع
إىل مواءمة
ر
ري
يكون ً
ملزما يف جميع أنحاء كل دولة عضو.
الت
الت لديها مؤسسة يف االتحاد
ري
األوروب أو ي
تنطبق الالئحة العامة لحماية البيانات عىل جميع المنظمات ي
للمقيمي يف االتحاد
األوروب عند معالجة "البيانات الشخصية"
تقدم السلع أو الخدمات لألفراد يف االتحاد
ر
ري
األوروب .والبيانات الشخصية ه ّ
طبيع محدد أو يمكن التعرف عليه.
أي معلومات تتعلق بشخص
ري
ي
ي

التغييرات التي ستدخلها الالئحة العامة لحماية البيانات
على المنظمات العاملة في االتحاد األوروبي
أحد الجوانب الرئيسية يف الالئحة العامة لحماية البيانات هو أنها تهدف إىل خلق االتساق يف جميع الدول
األوروب حول كيفية معالجة البيانات الشخصية واستخدامها وتبادلها بشكل آمن.
ويتعي
األعضاء يف االتحاد
ر
ري
الت تعالجها وامتثالها ألحكام الالئحة العامة لحماية
عىل المؤسسات أن تكون قادرة عىل إثبات أمن البيانات ي
ً
التدابب التقنية والتنظيمية القوية ومراجعتها بانتظام ،فضال عن
البيانات بصورة مستمرة ،من خالل تنفيذ
ر
سياسات االمتثال .وستتمكن السلطات الرقابية من إصدار غرامات تصل إىل  20مليون يورو ،أو  %4من حجم
العالم ،أيهما أعىل.
المبيعات السنوية عىل النطاق
ي

إعداد خدمة  AWSلتتواءم مع الالئحة العامة لحماية البيانات
خباء االمتثال وحماية البيانات واألمن يف  AWSمع العمالء يف جميع أنحاء العالم لإلجابة عن أسئلتهم
يعمل ر
حب التنفيذ.
ومساعدتهم عىل االستعداد ألداء األعمال يف السحابة بعد دخول الالئحة العامة لحماية البيانات ر
ً
وقد قامت هذه الفرق أيضا بمراجعة كل ما تقوم به خدمة  AWSبالفعل لضمان امتثالها لمتطلبات الالئحة
العامة لحماية البيانات.
يمكننا أن نؤكد أن خدمات  AWSتتوافق مع الالئحة العامة لحماية البيانات.
التدابب التقنية والتنظيمية المناسبة" ،مع مًراعاة
والمعالجي "تنفيذ
المتحكمي
يتعي عىل
ر
ر
ر
بموجب المادة  ،32ر
"أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتكاليف التنفيذ ،وطبيعة المعالجة ونطاقها وسياقها وأغراضها ،فضال عن
الطبيعيي".
مخاطر تفاوت احتمال وشدة انتهاكات حقوق وحريات األشخاص
ر
تقدم الالئحة العامة لحماية البيانات اقباحات محددة بشأن أنواع إجراءات األمن ،بما يف ذلك:




والتشفب للبيانات الشخصية.
االسم المستعار
ر
القدرة عىل ضمان الشية والباهة والتوافر والمرونة المستمرة ألنظمة وخدمات المعالجة.
القدرة عىل استعادة توافر البيانات الشخصية والوصول إليها يف الوقت المطلوب يف حالة وقوع
تقت.
حادث مادي أو ي
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التدابب التقنية والتنظيمية بشكل منتظم لضمان أمن معالجة
عملية الختبار وتقدير وتقييم فعالية
ر
البيانات.

ملحق معالجة البيانات ( )DPAلـ AWS
تقدم  AWSملحق معالجة البيانات المتوافق مع الالئحة العامة لحماية البيانات ( ،)GDPR DPAمما يتيح لكم
االمتثال لاللبامات التعاقدية لالئحة العامة لحماية البيانات .ملحق معالجة البيانات المتوافق مع الالئحة العامة
تلقاب عىل
لحماية البيانات ( )GDPR DPAالخاص ب  AWSتم دمجه يف رشوط خدمة  ،AWSوينطبق بشكل
ي
جميع العمالء يف جميع أنحاء العالم الذين يحتاجون إليه لالمتثال لالئحة العامة لحماية البيانات.

دور  AWSفي إطار الالئحة العامة لحماية البيانات
تعمل خدمة  AWSكمعالج بيانات ومتحكم بيانات يف إطار الالئحة العامة لحماية البيانات.
 خدمة  AWSكمعالج بيانات ــ عندما يستخدم العمالء ر
وشكاء شبكة ) – (APNرشكاء - AWS
خدمات  AWSلمعالجة البيانات الشخصية يف محتواهم ،تعمل خدمة  AWSكمعالج بيانات .يمكن
للعمالء ر
وشكاء  APNاستخدام عنارص التحكم المتوفرة يف خدمات  ،AWSبما يف ذلك ضوابط
ر
وف ظل هذه الظروف ،قد يكون العميل أو شكاء
إعدادات األمان ،للتعامل مع البيانات الشخصية .ي
 APNبمثابة متحكم بيانات أو معالج بيانات يف حد ذاته ،وتكون خدمة  AWSبمثابة معالج بيانات أو
فرع .تقدم خدمة  AWSملحق معالجة البيانات المتوافق مع الالئحة العامة لحماية البيانات
معالج ي
( ،)GDPR DPAوالذي يتضمن البامات  AWSكمعالج بيانات.
 خدمة  AWSكمتحكم بيانات ــ عندما تجمع  AWSالبيانات الشخصية وتحدد أغراض ووسائل
معالجة تلك البيانات الشخصية عىل سبيل المثال ،عندما ُت ِّ
خزن  AWSمعلومات الحساب لتسجيل
الحساب أو اإلدارة أو الوصول إىل الخدمات أو بيانات االتصال لحساب  AWSلتقديم المساعدة من
خالل أنشطة دعم العمالء — تكون بمثابة متحكم بيانات.

مدونة قواعد السلوك الخاصة بمقدمي خدمات البنية التحتية
السحابية في أوروبا ()CISPE
المتحكمي
تنص الالئحة العامة لحماية البيانات عىل الموافقة عىل مدونات قواعد السلوك لمساعدة
ر
الت تنتظر الموافقة الرسمية مدونة
ر
والمعالجي عىل إثبات االمتثال وأفضل الممارسات .ومن هذه القواعد ي
بمقدم خدمات البنية التحتية السحابية ("( )CISPEالمدونة") .وتمنح المدونة راحة
الخاصة
السلوك
قواعد
ي
والت
البال للعمالء بعلمهم أن مقدم الخدمة السحابية الخاص بهم يستخدم
ر
معايب حماية البيانات المناسبة ،ي
تتوافق مع الالئحة العامة لحماية البيانات.
يىل:
وتشمل بعض الفوائد الرئيسية للمدونة ما ي
 توضيح من هو المسؤول عن حماية البيانات :توضح مدونة قواعد السلوك دور كل من مقدم الخدمة
ً
والعميل يف إطار الالئحة العامة لحماية البيانات ،وتحديدا يف سياق خدمات البنية التحتية السحابية.
مقدم الخدمات االلبام بها :تضع مدونة قواعد
الت يجب عىل
ي
 تحدد مدونة قواعد السلوك المبادئ ي
السلوك مبادئ أساسية ضمن الالئحة العامة لحماية البيانات حول اإلجراءات وااللبامات الواضحة
مقدم الخدمات التعهد بها لمساعدة العمالء عىل االمتثال .ويمكن للعمالء االعتماد
الت يجب عىل
ي
ي
عىل هذه الفوائد الملموسة يف اسباتيجيات حماية البيانات واالمتثال الخاصة بهم.
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الت يحتاجونها التخاذ قرارات بشأن االمتثال:
 تمنح مدونة قواعد السلوك العمالء المعلومات األمنية ي
الت
تتطلب مدونة قواعد السلوك من
مقدم الخدمات أن يتحلون بالشفافية بشأن الخطوات ي
ي
.
يتخذونها للوفاء بالباماتهم األمنية فعىل سبيل المثال ال الحرص ،تتضمن هذه الخطوات اإلخطار
الغب ،باإلضافة إىل طلبات إنفاذ
حول انتهاكات البيانات ،وحذف البيانات ،والمعالجة الفرعية من ر
القانون والطلبات الحكومية .يمكن للعمالء استخدام هذه المعلومات لفهم مستويات األمان العالية
المتوفرة بشكل كامل.
يف  13رفباير  ،2017أعلنت خدمة  AWSأن خدمة  ،2Amazon ECوخدمة Amazon Simple Storage
 ،)Amazon S3( Serviceوخدمة (،Amazon Relational Database Service (Amazon RDS
وخدمة ( ،AWS Identity and Access Management (IAMوخدمة Amazon Elastic Block Store
( ،(Amazon EBSجميعهم متوافقون ً
تماما مع المدونة (انظر .)https://cispe.cloud/publicregister
وهذا يقدم لعمالئنا ضمانات إضافية بأنهم يسيطرون بشكل كامل عىل بياناتهم يف بيئة آمنة ومأمونة ومتوافقة
عند استخدامهم ل  .AWSفامتثالنا للمدونة ُيضاف إىل القائمة الطويلة من الشهادات واالعتمادات المعبف بها
ً
دوليا لدى  AWSبالفعل ،بما يف ذلك  ،27001 ISOو ،27018 ISOو ،9001 ISOو ،1 SOCو ،2 SOCوSOC
الكثب.
وغبها
ر
 ،3و ،1 PCI DSS Levelر

ضوابط الوصول إلى البيانات
التدابب التقنية والتنظيمية
تنص المادة  25من الالئحة العامة لحماية البيانات عىل أن "يقوم المتحكم بتنفيذ
ر
المناسبة لضمان فقط معالجة البيانات الشخصية الرصورية لكل غرض محدد من أغراض المعالجة بشكل
اض ".وتساعد اآلليات التالية للتحكم يف الوصول لدى  AWSالعمالء عىل االمتثال لهذا المتطلب ،من خالل
افب ي
والمستخدمي المعتمدين والتطبيقات المعتمدة بالوصول إىل موارد  AWSوبيانات
للمسؤولي
السماح فقط
ر
ر
العمالء:
 وصول دقيق إلى كائن  AWSفي حاويات  S3/SQS/SNSوغيرها ــ يمكنك منح أذونات
المستخدمي
مختلفي لموارد مختلفة .عىل سبيل المثال ،قد تسمح أنت لبعض
مختلفة ألشخاص
ر
ر
بالوصول الكامل إىل خدمة ( ،Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2وخدمة
) ،Amazon Simple Storage Service (Amazon S3وخدمة ،Amazon DynamoDB
للمستخدمي اآلخرين ،يمكنك
وخدمة  ،Amazon Redshiftوخدمات  AWSاألخرى .وبالنسبة
ر
السماح بصالحيات للقراءة فقط إىل بعض حاويات  ،S3أو اإلذن بإدارة بعض مثيالت  EC2فقط ،أو
ر
غب ذلك.
شء ر
الوصول إىل معلومات الفوترة الخاصة بك وال ي
 Multi-Factor-Authentication (MFA) ــ يمكنك إضافة مصادقة ثنائية العامل إىل
إضاف.
المستخدمي
فيتعي عليك أو عىل
الفرديي للحصول عىل أمان
المستخدمي
حسابك وإىل
ر
ر
ر
ر
ي
ً
التابعي لك ،مع  ،MFAتقديم ليس فقط كلمة مرور أو مفتاح وصول للعمل مع حسابك ،ولكن أيضا
ر
ً
خصيصا.
رمز من جهاز تم تكوينه
الت تعمل عىل مثيالت
 مصادقة طلب  APIــ يمكنك استخدام ر
مبات  IAMإلعطاء التطبيقات ي
 EC2بيانات االعتماد ال يت يحتاجونها بشكل آمن من أجل الوصول إىل موارد  AWSاألخرى ،مثل
حاويات  S3وقواعد بيانات  RDSأو .DynamoDB
ً
اف ،لمنع
اف ،والمعروف أيضا باسم الحجب الجغر ي
 القيود الجغرافية ــ يمكنك استخدام التقييد الجغر ي
المستخدمي يف مواقع جغرافية محددة من الوصول إىل المحتوى الذي توزعه من خالل توزي ع ويب
ر
.CloudFront
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الستخدام القيود الجغرافية ،لديك خياران:
اف ل  .CloudFrontاستخدم هذا الخيار لتقييد الوصول إىل كافة
 oاستخدم ر
مبة التقييد الجغر ي
ُ
الملفات المقبنة بتوزي ع وتقييد الوصول عىل المستوى القطري.
اف لجهة أخرى .استخدم هذا الخيار لتقييد الوصول إىل
 oاستخدم خدمة تحديد الموقع الجغر ي
أكب من مستوى الصعيد
مجموعة فرعية من الملفات المقبنة بتوزي ع أو لتقييد الوصول بدقة ر
ُ
القطري.
 رموز الوصول المؤقتة من خالل  STSــ يمكنك استخدام خدمة AWS Security Token
الت
 )Service (AWS STSإلنشاء وتقديم
ر
للمستخدمي الموثوق بهم بيانات اعتماد أمان مؤقتة ،ي
يمكن لها التحكم ف الوصول إىل موارد  AWSالخاصة بك .تعمل بيانات اعتماد األمان المؤقتة تقريباً
ي
لمستخدم  IAMاستخدامها،
يمكن
الت
األجل،
طويل
الوصول
مفتاح
اعتماد
لبيانات
بشكل مماثل
ي
ي
مع االختالفات التالية:
 oبيانات االعتماد األمنية المؤقتة ه قصبة األجل ،كما يوح االسم؛ ويمكن تكوينها لتدوم ف أيّ
ر
ي
ي
ي
مكان من بضع دقائق إىل عدة ساعات .وبعد انتهاء صالحية بيانات االعتماد ،لن تتعرف خدمة
 AWSعليها أو تسمح ّ
بأي نوع من الوصول من طلبات  APIالمقدمة معهم.
ً
ديناميكيا وتقديمها
 oوال يتم تخزين بيانات اعتماد األمان المؤقتة مع المستخدم ،ولكن يتم إنشاؤها
للمستخدم عند الطلب .فعند انتهاء صالحية بيانات اعتماد األمان المؤقتة (أو حت قبل انتهاء
صالحيتها) ،يمكن للمستخدم طلب بيانات اعتماد جديدة ،طالما أن المستخدم الذي يطلب هذه
البيانات ال يزال لديه أذونات للقيام بذلك.
تؤدي هذه االختالفات إىل المزايا التالية الستخدام بيانات االعتماد المؤقتة:
تضمي بيانات اعتماد أمان  AWSطويلة األجل مع تطبيق.
 oلست بحاجة إىل توزي ع أو
ر
للمستخدمي دون الحاجة إىل تحديد هوية
بك
الخاصة
AWS
موارد
إىل
توفب الوصول
 oفيمكنك ر
ر
ه األساس لألدوار واتحاد الهويات.
 AWS identityلهم .بيانات االعتماد المؤقتة ي
يتعي عليك تدويرها أو إلغاؤها بشكل
 oفبيانات اعتماد األمان المؤقتة لها عمر محدود ،لذلك ال ر
رصي ح عندما ال تكون هناك حاجة إليها .بعد انتهاء صالحية بيانات اعتماد األمان المؤقتة ،ال
يمكن إعادة استخدامها .يمكنك تحديد مدة صالحية بيانات االعتماد ،إىل أقىص حد.

الرصد والتسجيل
"ينبع عىل كل متحكم ،وممثل المتحكم حيثما ينطبق ذلك ،االحتفاظ
تتطلب الالئحة العامة لحماية البيانات أنه
ي
الت يلزم
الت تقع تحت مسؤوليته ".وتتضمن هذه المواد أيضا تفاصيل المعلومات ي
بسجل ألنشطة المعالجة ي
تسجيلها.
وبعبارة أخرى ،تتطلب الالئحة العامة لحماية البيانات رصد ومعالجة بيانات معلومات التعريف الشخصية
( .)PIIوباإلضافة إىل ذلك ،تتطلب البامات اإلخطار بالخرق يف الوقت المناسب الكشف عن الحوادث يف الوقت
ً
تقريبا .ولمساعدة العمالء عىل االمتثال لهذه االلبامات ،تقدم  AWSخدمات رصد وتسجيل مختلفة:
الحقيق
ي
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إدارة األصول وتكوينها مع خدمة  Config AWSــ تقدم خدمة  AWS Configطريقة عرض
مفصلة لتكوين موارد  AWSيف حساب  AWSالخاص بك .ويشمل ذلك كيفية ارتباط الموارد
تتغب التكوينات
ببعضها البعض وكيف تم تكوينها يف
الماض ،بحيث يمكنك أن ترى كيف ر
ي
والعالقات مع مرور الوقت.
مورد  AWSهو كيان يمكنك العمل معه يف  ،AWSمثل مثيل Amazon Elastic Compute
) ،Cloud (EC2أو وحدة تخزين ) ،Amazon Elastic Block Store (EBSأو مجموعة أمان ،أو
الت
(سحابة Cloud (VPC
 .Amazon Virtual Privateللحصول عىل قائمة كاملة بموارد  AWSي
ُ
تدعمها خدمة  ،AWS Configيمكنك االطالع عىل أنواع موارد  AWSالمدعومة.
يىل:
باستخدام خدمة  ،AWS Configيمكنك القيام بما ي
 oتقييم تكوينات موارد  AWSالخاصة بك لإلعدادات المطلوبة.
 oالحصول عىل لقطة من التكوينات الحالية للموارد المدعومة المقبنة بحساب  AWSالخاص
بك.
ر
 oاسبداد تكوينات مورد أو أكب من الموارد الموجودة يف حسابك.
 oاسبداد التكوينات التاريخية لمورد أو ر
أكب من الموارد.
تلق إشعار كلما تم إنشاء أو تعديل أو حذف مورد.
o
ي
.
الت تستخدم
الموارد
كافة
عىل
العثور
ف
ترغب
قد
المثال،
سبيل
عىل
الموارد
بي
العالقات
عرض
o
ر
ي
ي
مجموعة أمان معينة.
ُ
مراجعة االمتثال وتحليالت األمان مع  CloudTrail AWSــ مع  ،AWS CloudTrailيمكنك
رصد عمليات ر
نش  AWSيف السحابة من خالل الحصول عىل تاري خ من طلبات API AWS
عب وحدة اإلدارة يف  ،AWSومجموعات ،AWS SDK
الت تتم ر
لحسابك ،بما يف ذلك طلبات  APIي
ً
.
المستخدمي
وأدوات سطر األوامر ،وخدمات  AWSذات المستوى األعىل يمكنك أيضا تحديد
ر
الت تدعم  ،CloudTrailوعنوان  IPالمصدر الذي تم
الت تطلب  AWS APIsللخدمات ي
والحسابات ي
إجراء الطلبات منه ،ومت حدثت الطلبات .يمكنك دمج  CloudTrailيف التطبيقات باستخدام ،API
وأتمتة إنشاء المسارات لمؤسستك ،والتحقق من حالة المسارات الخاصة بك ،والتحكم يف كيفية قيام
المسؤولي بتشغيل تسجيل  CloudTrailوإيقاف تشغيله.
ر
تحديدات تحديات التكوين من خالل TrustedAdvisor
ــ يقدم التسجيل طريقة للحصول عىل سجالت وصول مفصلة وتقديمها للبيانات المخزنة يف حاوية
 .S3ويحتوي سجل الوصول عىل تفاصيل حول الطلب ،مثل نوع الطلب ،والموارد المحددة يف الطلب
المنفذ ،والوقت والتاري خ اللذان تم فيهما معالجة الطلب .لمزيد من المعلومات حول محتويات
سجلُ ،يمكنك االطالع عىل تنسيق "سجل الوصول إىل الخادم" يف دليل Amazon Simple
.Storage Service Developer Guide
مالك الحاويات نظرة ثاقبة
تعط
سجالت الوصول إىل الخادم مفيدة للعديد من التطبيقات ،ألنها
ي
ي
اض ،ال تقوم
الت يقدمها العمالء الذين ال يخضعون لسيطرتهم .وبشكل افب ي
عىل طبيعة الطلبات ي
تمكي التسجيل ،تقوم خدمة
عند
ولكن
الخدمة،
إىل
الوصول
سجالت
بجمع
خدمة 3Amazon S
ر
 Amazon S3بتسليم سجالت الوصول إىل الحاوية الخاصة بك كل ساعة.
التسجيل الدقيق للوصول إىل كائنات S3
معلومات مفصلة حول التدفقات يف الشبكة من خالل VPC-FlowLogs

صفحة 5

 Amazon Web Servicesــ استعراض االمتثال لالئحة العامة لحماية البيانات على AWS




إجراءات وعمليات التحقق من التكوين القائم عىل القواعد مع قواعد AWS Config
تصفية ورصد وصول  HTTPإىل التطبيقات مع وظائف  WAFيف CloudFront

حماية بياناتك على AWS

التدابب الفنية والتنظيمية المناسبة لضمان
تشبط الالئحة العامة لحماية البيانات عىل المنظمات "تنفيذ
ر
والتشفب للبيانات الشخصية (.")...
المستعار
االسم
مستوى من األمان يتناسب مع المخاطر ،بما يف ذلك ()...
ر
غب المرصح به عن البيانات الشخصية أو
باإلضافة إىل ذلك ،يجب عىل المؤسسات الحماية من الكشف ر
رً
الوصول إليها.
كبب
وأخبا ،عندما يحدث خرق للبيانات الشخصية ومن المرجح أن يؤدي هذا الخرق إىل خطر ر
"تدابب الحماية التقنية والتنظيمية المناسبة
اتخذ
قد
المتحكم
ولكن
،
الطبيعيي
األشخاص
وحريات
عىل حقوق
ر
ر
وبالتاىل يمكنه
التشفب" ،فإن المتحكم ال يحتاج إىل إخطار األشخاص المترصرة بياناتهم من الخرق،
( )...مثل
ر
ي
تجنب التكاليف اإلدارية والرصر بالسمعة.
تشفب البيانات القابلة للتطوير واآلمنة للمساعدة يف حماية بيانات العمالء
تقدم  AWSالعديد من آليات
ر
المخزنة والمعالجة عىل :AWS

التشفير :تشفير البيانات على AWS


تشفير البيانات الخاملة الخاصة بك مع )AES256 (EBS/S3/Glacier/RDS
ً
ُ
تشفب البيانات الخاملة ً
التنظيم لضمان عدم إمكانية قراءة البيانات
حيويا للتوافق
أمرا
عتب
ر
ــ ي ر
ي
الحساسة المحفوظة عىل األقراص من قبل ّ
أي مستخدم أو تطبيق بدون مفتاح صالح .توفر خدمة
التشفب .عىل سبيل المثال ،يمكنك
 AWSخيارات البيانات الخاملة وإدارة المفاتيح لدعم عملية
ر
للتشفب من جانب الخادم
Amazon
تشفب وحدات تخزين  Amazon EBSوتكوين حاويات S3
ر
ر
تشفب البيانات
تشفب  .256-AESباإلضافة إىل ذلك ،تدعم خدمة Amazon RDS
( )SSEباستخدام
ر
ر
الشفاف (.)TDE
ً
ً
كما توفر سعة تخزين المثيل تخزينا مؤقتا عىل مستوى الكتلة لمثيالت  .Amazon EC2ويوجد هذا
التخزين عىل األقراص المرفقة ً
تعتب مثالية للتخزين
فعليا بجهاز كمبيوتر مضيف .وسعة تخزين المثيل ر
تتغب بشكل متكرر ،مثل المخازن المؤقتة وذاكرات التخزين المؤقت والبيانات
الت ر
المؤقت للمعلومات ي
تشفب الملفات المخزنة عىل هذه األقراص .وطريقة تشف رب البيانات
يتم
ال
،
اض
ر
الوسيطة .وبشكل افب ي
تشفب
عىل مخازن مثيل  Linux EC2تستخدم مكتبات  Linuxالمدمجة .وتعمل هذه الطريقة عىل
ر
الت تعالج البيانات،
الملفات بشفافية ،مما
يحم البيانات الشية .ونتيجة لذلك ،ال تدرك التطبيقات ،ي
ي
التشفب عىل مستوى القرص.
ر
لتشفب الملفات عىل مخازن المثيل.
طريقتي
 oتشفير نظام الملفات والقرص يمكنك استخدام
ر
ر
تشفب القرص بأكمله أو كتلة داخل القرص
تشفب القرص ،حيث يتم
الطريقة األوىل ه
ر
ر
باستخدام مفتاح ي أو ر
.
تشفب القرص بمستوى أقل من مستوى
ويعمل
التشفب
مفاتيح
من
أكب
ر
ر
ويخق معلومات الملفات والدليل ،مثل االسم
نظام الملفات ،وهو نظام تشغيل متعدد،
ي
تشفب الملفات ،عىل سبيل المثال ،هو ملحق من  Microsoftلنظام ملفات
والحجم .نظام
ر
تشفب القرص.
يوفر
الذي
Windows
NT
التشغيل
لنظام
)
NTFS
(
الجديدة
التقنية
ر
تشفب الملفات والدالئل ،وليس
التشفب عىل مستوى نظام الملفات .يتم
ه
ر
ر
الطريقة الثانية ي
التشفب عىل مستوى نظام الملفات عىل رأس نظام الملفات
القرص بأكمله أو القسم .يعمل
ر
عب أنظمة التشغيل.
وهو متنقل ر
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o

o

تشفب عىل
ه آلية
ر
البنية األساسية لـ  dm-cryptعلى نظام  Linuxآلية  Dm-cryptي
.
للمستخدمي بربط نظام ملفات مشفرة ربط نظام الملفات
مستوى نواة  ،Linuxحيث تسمح
ر
هو العملية الت يتم فيها إرفاق نظام الملفات بدليل (نقطة االرتباط) ،مما يجعله ً
متاحا لنظام
ي
وبعد االرتباط ،تتوفر جميع الملفات ف نظام الملفات للتطبيقات دون ّ
التشغيل.
أي تفاعل
ي
تشفب هذه الملفات عند تخزينها عىل القرص.
يتم
ذلك،
ومع
إضاف؛
ر
ي
.
الت توفر طريقة عامة إلنشاء طبقات
،
x
3
و
2.6
Linux
نواة
ف
تحتية
بنية
هو
الجهاز
مخطط
ي
ي
ً
رً
تشفبا شفافا ألجهزة الكتل
تشفب مخطط الجهاز
افباضية من أجهزة الكتل .يوفر هدف
ر
تشفب النواة .يستخدم الحل يف هذا المنشور نظام dm-
باستخدام واجهة برمجة تطبيقات
ر
 ،cryptبالبامن مع نظام ملفات مدعومة بالقرص تم تعيينه إىل وحدة تخزين منطقية بواسطة
مدير وحدة التخزين المنطقية ( .)LVMيوفر مدير وحدة التخزين المنطقية إدارة وحدة تخزين
منطقية لنواة .Linux
لتمكي
التاىل للبنية يوضح الحل المقبح
البياب رفيع المستوى
نظرة عامة على البنية الرسم
ر
ي
ي
التاىل.
يىل خطة تنفيذ مفصلة يف القسم
ر
ي
تشفب مخزن مثيل  .EC2وفيما ي

.1

بتشفب كلمة مرور شية باستخدام خدمة  .KMSويتم تخزين كلمة
يقوم المسؤول
ر
المرور المشفرة يف ملف.
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.2

يضع المسؤول الملف الذي يحتوي عىل كلمة المرور المشفرة يف حاوية .S3

.3

يف وقت التشغيل عىل سبيل المثال ،يقوم المثيل بنسخ الملف المشفر إىل قرص
داخىل.
ي

.4

تشفب الملف باستخدام  KMSواسبجاع كلمة المرور ذات النص
ثم يقوم مثيل  EC2بفك
ر
العادي .يتم استخدام كلمة المرور لتكوين نظام الملفات المشفرة عىل  Linuxباستخدام
تشفب جميع البيانات المكتوبة إىل نظام الملفات المشفرة باستخدام لوغاريتم
 .LUKSيتم
ر
تشفب  256 AESعند تخزينها عىل القرص.
ر

إدارة المفاتيح المدارة والمركزية (حسب المنطقة)  -خدمة AWS Key Management Service
) (KMSه خدمة مدارة ُت ِّ
لتشفب بياناتك والتحكم
التشفب المستخدمة
سهل عليك إنشاء مفاتيح
ر
ر
ي
فيها ،وتستخدم وحدات أمن األجهزة ( )HSMsلحماية أمان مفاتيحك .تم دمج خدمة AWS Key
 Management Serviceمع العديد من خدمات  AWSاألخرى لمساعدتك عىل حماية البيانات
الت تخزنها مع هذه الخدمات .كما تم دمج خدمة  AWS Key Management Serviceمع AWS
ي
 CloudTrailلبويدك بسجالت لجميع استخدامات المفاتيح للمساعدة يف تلبية احتياجاتك
التنظيمية واحتياجات االمتثال.
 oإدارة المفاتيح المركزية توفر لك خدمة  AWS Key Management Serviceالتحكم
واستباد وتدوير المفاتيح،
التشفب الخاصة بك .ويمكنك بسهولة إنشاء
المركزي يف مفاتيح
ر
ر
باإلضافة إىل تحديد سياسات االستخدام واستخدام التدقيق من وحدة اإلدارة يف  AWSأو
البمجيات عىل  .AWSيتم تخزين
باستخدام واجهة سطر األوامر أو حزمة أدوات تطوير ر
الت تم إنشاؤها نيابة عنك بواسطة
المفاتيح الرئيسية يف  ،KMSسواء المستوردة من قبلك أو ي
 ،KMSيف وحدة تخزين شديدة التحمل يف تنسيق مشفر للمساعدة يف ضمان إمكانية اسبجاعها
الت تم إنشاؤها يف KMS
عند الحاجة .يمكنك اختيار أن تقوم  KMSبتدوير المفاتيح الرئيسية ي
تشفبها بالفعل باستخدام
الت تم
مرة واحدة يف السنة دون الحاجة إىل إعادة
ر
ر
تشفب البيانات ي
الرئيس .ال تحتاج إىل تتبع اإلصدارات القديمة من مفاتيحك الرئيسية ،حيث إن KMS
مفتاحك
ي
ً
تشفب البيانات المشفرة مسبقا .يمكنك إنشاء مفاتيح رئيسية جديدة،
تبقيها متاحة لفك
ر
الت يمكن استخدامها معها
والخدمات
المفاتيح
تلك
إىل
الوصول
حق
لديه
والتحكم يف من
ي
ً
استباد المفاتيح من البنية التحتية إلدارة المفاتيح واستخدامها يف
وقتما تشاء .كما يمكنك أيضا ر
.KMS
 oتكامل خدمة  AWSيتم دمج خدمة  AWS Key Management Serviceبسالسة مع
يعت أنه يمكنك بسهولة استخدام مفاتيح
العديد من خدمات  AWSاألخرى .وهذا التكامل ي
.
الت تخزنها مع هذه الخدمات ويمكنك استخدام مفتاح
 AWS KMSالرئيسية
ر
لتشفب البيانات ي
ً
تلقائيا ويمكن استخدامه فقط ضمن الخدمة المدمجة ،أو
اض يتم إنشاؤه لك
رئيس افب ي
ي
باستباده من البنية
رئيس مخصص قمت بإنشائه يف  KMSأو قمت
مفتاح
تحديد
يمكنك
ر
ي
األساسية إلدارة المفاتيح الخاصة بك والحصول عىل إذن لالستخدام.
 oقدرات التدقيق إذا كان لديك خدمة  AWS CloudTrailمفعلة لحساب  AWSالخاص بك،
يتم تسجيل كل استخدام للمفتاح ،الذي تقوم بتخزينه يف  ،KMSيف ملف سجل
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الت حددتها عند تمكينك لخدمة .AWS CloudTrail
يتم تسليمه إىل حاوية  3Amazon Sي
تتضمن المعلومات المسجلة تفاصيل المستخدم والوقت والتاري خ والمفتاح المستخدم.
ه
 oقابلية ُالتطوير والمتانة والتوافر العالي — خدمة  AWS Key Management Serviceي
تشفب  ،AWS KMSلن تضطر إىل رشاء بنية
خدمة مدارة؛ فمع ازدياد استخدامك لمفاتيح
ر
ً
أساسية إضافية إلدارة المفاتيح .فخدمة  AWS KMSيتم تطويرها تلقائيا لتلبية احتياجات
التشفب الخاص بك.
مفتاح
ر
استبادها من قبلك ال
الرئيسية
والمفاتيح
الت تم إنشاؤها نيابة عنك بواسطة  AWS KMSأو ر
ي
ُيمكن تصديرها من الخدمة .تقوم  AWS KMSبتخزين نسخ متعددة من اإلصدارات المشفرة
من مفاتيحك يف األنظمة المصممة لتقديم متانة بنسبة  %99.999999999للمساعدة يف
باستباد المفاتيح إىل ،KMS
ضمان توفر مفاتيحك عندما تحتاج إىل الوصول إليها .إذا قمت
ر
يجب عليك االحتفاظ بنسخة من مفاتيحك بشكل آمن ،بحيث يمكنك إعادة استبادها ف أيّ
ر
ي
وقت.
يتم ر
نش خدمة  AWS KMSيف مناطق متعددة لتوافر الخدمات داخل منطقة  AWSلتقديم
التشفب الخاصة بك.
عال لمفاتيح
ر
توافر ٍ
 oآمنة تم تصميم خدمة  AWS KMSبحيث ال يمكن ألحد الوصول إىل المفاتيح الرئيسية
الخاصة بك .تم بناء الخدمة عىل أنظمة مصممة لحماية مفاتيحك الرئيسية مع تقنيات زيادة
حماية واسعة النطاق ،مثل عدم تخزين المفاتيح الرئيسية بنص عادي عىل القرص ،وعدم
المضيفي الذين يستخدمون
الت يمكنها الوصول إىل
ر
استمرارها يف الذاكرة ،والحد من األنظمة ي
البامج عىل الخدمة بواسطة عنرص
المفاتيح .يتم التحكم يف جميع إمكانية الوصول إىل تحديث ر
تحكم وصول متعدد األطراف يتم تدقيقه ومراجعته من قبل مجموعة مستقلة داخل
.Amazon
لمعرفة المزيد حول كيفية عمل  ،AWS KMSيمكنك قراءة وثيقة معلومات AWS Key
.Management Service whitepaper
توفب قسم معزول
أنفاق  IPsecإلى  AWSمع بوابات  VPNسحابة  Amazon VPCتتيح لك ر
ً
منطقيا من سحابة  ،)Amazon Web Services (AWSحيث يمكنك إطالق موارد  AWSيف
الت تحددها .لديك تحكم كامل يف بيئة الشبكات االفباضية الخاصة بك ،بما يف
الشبكة االفباضية ي
ذلك اختيار نطاق عنوان  IPالخاص بك ،وإنشاء الشبكات الفرعية ،وتكوين جداول المسارات وبوابات
ً
أيضا إنشاء اتصال شبكة خاصة افباضية ( )VPNلألجهزة ربي مركز بيانات ر
الشكة
الشبكة .كما يمكنك
وسحابة  ،VPCواالستفادة من سحابة  AWSكامتداد لمركز بيانات ر
الشكة الخاص بك.
يمكنك بسهولة تخصيص تكوين الشبكة لسحابة  .Amazon VPCعىل سبيل المثال ،يمكنك إنشاء
الت لديها حق الوصول إىل اإلنبنت ،ووضع أنظمة
شبكة فرعية عامة لخوادم الويب الخاصة بك ي
الواجهة الخلفية الخاصة بك ،مثل قواعد البيانات أو خوادم التطبيقات ،يف شبكة فرعية خاصة مع
عدم الوصول إىل اإلنبنت .ويمكنك االستفادة من طبقات متعددة من األمان ،بما يف ذلك مجموعات
األمان وقوائم التحكم يف الوصول إىل الشبكة ،للمساعدة يف التحكم يف الوصول إىل مثيالت
 Amazon EC2يف كل شبكة فرعية.
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وحدات أمان األجهزة المخصصة في السحابة مع  CloudHSMــ خدمة AWS CloudHSM
تساعدك عىل تلبية متطلبات االمتثال ر
للشكات ومتطلبات االمتثال التعاقدية والتنظيمية ألمن
البيانات باستخدام األجهزة المخصصة لوحدة أمان األجهزة داخل سحابة  .AWSفمع ،CloudHSM
الت تؤديها وحدة أمان األجهزة.
التشفب وعمليات
يمكنك التحكم يف مفاتيح
ر
ر
التشفب ي
يقدم  AWS Marketplaceو AWSمجموعة متنوعة من الحلول لحماية البيانات الحساسة عىل
خدمة  ،AWSولكن بالنسبة للتطبيقات والبيانات الخاضعة لمتطلبات تعاقدية أو تنظيمية صارمة
التشفب ،تكون الحماية اإلضافية رصورية يف بعض األحيان .حت اآلن ،كان خيارك الوحيد
إلدارة مفاتيح
ر
تحم البيانات الحساسة) يف مراكز البيانات
الت
هو تخزين البيانات الحساسة (أو مفاتيح
ر
ي
التشفب ي
المحلية .ولسوء الحظ ،فإن هذا إما منعك من نقل هذه التطبيقات إىل السحابة أو إبطاء أدائها بشكل
التشفب الخاصة بك داخل وحدات HSM
كبب .تتيح لك خدمة  AWS CloudHSMحماية مفاتيح
ر
ر
ً
للمعايب الحكومية إلدارة المفاتيح اآلمنة .يمكنك إنشاء وتخزين وإدارة
المصممة والمعتمدة وفقا
ر
لتشفب البيانات بشكل آمن بحيث ال يمكن الوصول إليها إال من قبلك
التشفب المستخدمة
مفاتيح
ر
ر
فقط .تساعدك خدمة  AWS CloudHSMعىل االمتثال لمتطلبات إدارة المفاتيح الصارمة دون
التضحية بأداء التطبيق.
.
توفب
تعمل خدمة  AWS CloudHSMمع سحابة )  Amazon Virtual Private Cloud (VPCيتم ر
مثيالت  CloudHSMداخل سحابة  VPCالخاصة بك مع عنوان  IPالذي تحدده ،مما يقدم اتصال
شبكة بسيطة وخاصة إىل مثيالت ) .Amazon Elastic Compute Cloud (EC2يؤدي وضع
مثيالت  CloudHSMبالقرب من مثيالت  EC2إىل تقليل زمن انتقال الشبكة ،مما يمكن أن يحسن
أداء التطبيق .توفر خدمة  AWSالوصول المخصص والحرصي (المستأجر الواحد) إىل مثيالت
 ،CloudHSMالمعزولة عن عمالء  AWSاآلخرين .خدمة  AWS CloudHSMمتوفرة يف مناطق
عديدة ومناطق توافر الخدمات ( ،)AZsوتسمح لك بإضافة تخزين مفتاح آمن ودائم للتطبيقات
الخاصة بك.
 oمتكاملة يمكنك استخدام  CloudHSMمع  Amazon Redshiftأو Amazon
 ،Relational Database Service (RDS) Oracleأو تطبيقات أطراف خارجية ،مثل
(تشفب  ،)SSLأو
 ،SafeNet Virtual KeySecureلتكون بمثابة جذر الثقة ،أو Apache
ر
ً
(تشفب البيانات الشفافة) .يمكنك أيضا استخدام CloudHSM
Microsoft SQL Server
ر
الت تعرفها،
القياسية
التشفب
مكتبات
استخدام
ف
ار
ر
واالستم
الخاصة
عند كتابة تطبيقاتك
ر
ي
ي
بما يف ذلك  ،11#PKCSو ،Java JCA/JCEو ،Microsoft CAPIو.CNG
تغيبات الموارد ،أو أنشطة ُالتدقيق ألغراض األمن
 oقابلة للتدقيق إذا كنت بحاجة إىل تتبع ر
الت أجريت من حسابك من خالل
CloudHSM
ل
API
واالمتثال ،يمكنك مراجعة جميع طلبات
ي
 .CloudTrailباإلضافة إىل ذلك ،يمكنك تدقيق العمليات عىل جهاز  HSMباستخدام syslog
أو إرسال رسائل سجل  syslogإىل ُم ِّ
جمع البيانات الخاص بك.
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إطار االمتثال القوي ومعايير األمان
ً

التدابب التقنية والتنظيمية المناسبة إىل أن تشمل "القدرة
وفقا ألحكام الالئحة العامة لحماية البيانات ،قد تحتاج
ر
عىل ضمان استمرار شية نظم وخدمات المعالجة ونزاهتها وتوافرها ومرونتها" ،فضال عن عمليات استعادة
واختبار موثوق بها وعمليات إدارة مخاطر شاملة.
ومعايب أمنية متقدمة.
تقدم  AWSللعمالء إطار امتثال قوي
ر

نموذج مسؤولية األمان المشتركة
تأمي  AWSلبياناتك ،يجب أن نتحدث عن كيفية اختالف األمان يف السحابة
قبل أن ندخل يف تفاصيل كيفية ر
ً
قليال عن األمان يف مراكز البيانات المحلية الخاصة بك .عند نقل أنظمة الكمبيوتر والبيانات إىل السحابة ،تصبح
تأمي
وف هذه الحالة ،فإن  AWSمسؤولة عن ر
مسؤوليات األمان مشبكة بينك ر
وبي مقدم خدمة السحابة .ي
ّ
ر
شء تضعه عىل السحابة أو توصله
الت تدعم السحابة ،وأنت مسؤول عن أي ي
البنية التحتية األساسية ي
وف
عديدة؛
بطرق
لديك
التشغيىل
العبء
من
يقلل
أن
يمكن
األمنية
للمسؤولية
ك
المشب
بالسحابة .هذا النموذج
ي
ي
بعض الحاالت قد ُي ِّ
إضاف من جانبك.
اض لديك دون اتخاذ إجراء
حسن الوضع
ي
األمت االفب ي
ي

المسؤوليات األمنية لـ AWS

الت تدير جميع الخدمات
خدمة  Amazon Web Servicesمسؤولة عن حماية البنية التحتية العالمية ي
الت تدير
المقدمة يف سحابة  .AWSوتتكون هذه البنية التحتية من األجهزة ر
والبمجيات والشبكات والمرافق ي
خدمات .AWS
ه األولوية األوىل لدى  ،AWSوبينما ال يمكنك زيارة مراكز البيانات أو مكاتبنا لالطالع
حماية هذه البنية التحتية ي
ر
الخارجيي الذين قاموا
مدقق الحسابات
عىل هذه الحماية بشكل مباشة ،فإننا نقدم العديد من التقارير من
ر
ي
معايب وأنظمة أمن الكمبيوتر (لمزيد من المعلومات ،ر
يرح زيارة
بالتحقق من امتثالنا لمجموعة متنوعة من
ر
ه
( .)aws.amazon.com/complianceباإلضافة إىل حماية هذه البنية التحتية العالمية ،فإن  AWSي
تعتب خدمات مدارة .وتشمل األمثلة عىل هذه األنواع من الخدمات
المسؤولة عن التكوين
الت ر
األمت لمنتجاتها ي
ي
 ،Amazon DynamoDBو ،Amazon RDSو ،Amazon Redshiftو،Amazon Elastic MapReduce
و ،Amazon WorkSpacesوالعديد من الخدمات األخرى .توفر هذه الخدمات قابلية التطوير والمرونة
للموارد القائمة عىل السحابة مع االستفادة اإلضافية من كونها مدارة .بالنسبة لهذه الخدمات ،ستتعامل AWS
مع مهام األمان األساسية ،مثل تصليح قواعد البيانات ونظام تشغيل الضيف ( )OSوتكوين جدار الحماية
واستعادة البيانات بعد الكوارث .وبالنسبة لمعظم هذه الخدمات المدارة ،فكل ما عليك القيام به هو تكوين
عنارص تحكم وصول منطقية للموارد وحماية بيانات اعتماد حسابك .قد يتطلب عدد قليل من هذه الخدمات
ً
مستخدم قاعدة البيانات؛ ولكن بشكل عام ،يتم تنفيذ عمل تكوين األمان
مهاما إضافية ،مثل إعداد حسابات
ي
بواسطة الخدمة.

مسؤوليات أمن العمالء
توفب الخوادم االفباضية ،والتخزين ،وقواعد البيانات ،وأجهزة الكمبيوتر المكتبية يف
يمكنك مع سحابة  AWSر
ً
ً
سب العمل والتحليالت المستندة إىل السحابة لمعالجة
دقائق بدال من أسابيع .يمكنك أيضا استخدام أدوات ر
بياناتك عند الحاجة إليها ،ثم تخزينها يف مراكز البيانات الخاصة بك أو يف السحابة.
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الت تستخدمها مقدار عمل التهيئة الذي يجب عليك القيام به كجزء من مسؤولياتك
ستحدد خدمات  AWSي
األمنية.
ً
الت تندرج يف الفئة المعروفة جيدا للبنية التحتية كخدمة ( )IaaSمثل 2Amazon EC
فمنتجات AWS
و Amazon VPCوي 3Amazon Sتخضع ً
تماما لسيطرتك وتتطلب منك تنفيذ جميع مهام تهيئة األمان
واإلدارة الرصورية .عىل سبيل المثال ،بالنسبة لمثيالت  ،2ECفأنت مسؤول عن إدارة نظام التشغيل الضيف (بما
ف ذلك التحديثات وتصحيحات األمان)ّ ،
وأي برامج تطبيقات أو أدوات مساعدة تقوم بتثبيتها عىل المثيالت،
ي
.
ه يف األساس نفس
وهذه
مثيل
كل
عىل
األمان)
مجموعة
(يسم
AWS
توفره
الذي
الحماية
جدار
وتكوين
ي
الت اعتدت عىل القيام بها بغض النظر عن مكان وجود الخوادم الخاصة بك.
مهام األمان ي
خدمات  ،AWS managed servicesمثل ) Amazon Relational Database Service (RDSأو
الت
التكوين
الت تحتاجها ألداء مهمة محددة ولكن بدون أعمال
ي
 ،Redshift Amazonتوفر جميع الموارد ي
داع للقلق بشأن إطالق وصيانة المثيالت ،أو تصحيح نظام
يمكن أن ي
تأب معها .فمع الخدمات المدارة ،ال ي
التشغيل الضيف أو قاعدة البيانات ،أو نسخ قواعد البيانات فخدمة  AWSتتوىل ذلك من أجلك .ولكن كما هو
الحال مع جميع الخدمات ،يجب عليك حماية بيانات اعتماد حساب  AWSالخاص بك وإعداد حسابات
المستخدمي الفردية باستخدام  ،)Amazon Identity and Access Management (IAMبحيث يمكن
ر
المستخدمي لديك أن يكون لديه بيانات االعتماد الخاصة به ويمكنك تنفيذ الفصل ربي
مستخدمي من
لكل
ر
ر
ً
.
نوض أيضا باستخدام مصادقة ) multi-factor authentication (MFAمع كل حساب ،مما
الواجبات
ي
يتطلب استخدام  SSL/TLSللتواصل مع موارد  AWSالخاصة بك ،وإعداد تسجيل نشاط المستخدمAPI/
الت يمكنك اتخاذهاُ ،يمكنك
باستخدام  .AWS CloudTrailلمزيد من المعلومات حول
ر
التدابب اإلضافية ي
االطالع عىل وثيقة معلومات  AWS Security Best Practices whitepaperواقباحات القراءة عىل صفحة
ويب موارد األمن ل .AWS

برنامج االمتثال لـ AWS
تمكي العمالء من فهم عنارص التحكم القوية الموجودة يف
يعمل امتثال  Amazon Web Servicesعىل
ر
ً
 AWSللحفاظ عىل األمان وحماية البيانات يف السحابة.
ونظرا ألن األنظمة مبنية عىل قمة البنية التحتية
والت تركز
لسحابة  ،AWSسيتم تقاسم مسؤوليات االمتثال .فمن خالل ربط ر
مبات الخدمة سهلة التدقيق ي
البامج
عىل اإلدارة مع
كي امتثال  AWSعىل ر
ر
معايب التدقيق أو االمتثال المعمول بها ،تعتمد عنارص تم ر
التقليدية؛ مما يساعد العمالء عىل التأسيس والعمل يف بيئة تحكم يف األمان عىل  .AWSفالبنية التحتية لتقنية
ر
يتماش مع أفضل الممارسات األمنية
الت توفرها  AWSلعمالئها يتم تصميمها وإدارتها بما
المعلومات ي
معايب https://aws.amazon.com/compliance/programs/أمان تقنية
من
متنوعة
ومجموعة
ر
المعلومات ،بما يف ذلك:
ً
( 3402 SOC 1/SSAE 16/ISAE سابقا )70 SAS
SOC 2 
SOC 3 
 ،FISMA و ،DIACAPوFedRAMP
DoD SRG 
PCI DSS Level 1 
27001 ISO 9001 / ISO 
ITAR 
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FIPS 2-140 
MTCS Tier 3 
ر
تلت العديد من
باإلضافة إىل ذلك ،تسمح المرونة والتحكم اللذان توفرهما خدمة  AWSللعمالء بنش حلول ر ي
المعايب الخاصة بالصناعة ،بما يف ذلك:
ر
 خدمات معلومات العدالة الجنائية ()CJIS
 تحالف أمن الحوسبة السحابية ()CSA
 قانون الحقوق التعليمية وخصوصية األشة ()FERPA
الصح والمساءلة ()HIPAA
التأمي
 انون إمكانية نقل
ر
ي
 جمعية الصور المتحركة األمريكية ()MPAA
كببة من المعلومات المتعلقة ببيئة التحكم يف تقنية المعلومات لديها للعمالء من
توفر  AWSمجموعة ر
وغبها من الشهادات الجهات الخارجية .يتوفر
خالل وثائق المعلومات والتقارير والشهادات واالعتمادات ر
مزيد من المعلومات يف وثيقة المعلومات .Risk and Compliance

دليل ضوابط االمتثال للحوسبة السحابية (" "C5ــ مخطط التصديق المدعوم
من الحكومة األلمانية)
دليل ضوابط االمتثال للحوسبة السحابية ( )C5هو مخطط شهادة مدعوم من الحكومة األلمانية تم تقديمه يف
التشغيىل ضد
ألمانيا من قبل المكتب االتحادي ألمن المعلومات ( )BSIلمساعدة المنظمات عىل إثبات األمن
ي
لمقدم الخدمات السحابية" للحكومة األلمانية.
الهجمات اإللكبونية الشائعة ضمن إطار "التوصيات األمنية
ي
يمكن استخدام شهادة  C5من قبل عمالء  AWSومستشاري االمتثال لديهم لفهم مجموعة خدمات ضمان
الت تقدمها  AWSأثناء نقل أعمالهم إىل السحابةُ .يضيف دليل  C5مستوى أمن تقنية
أمن تقنية المعلومات ي
ً
تنظيميا يعادل دليل  IT-Grundschutzمع إضافة ضوابط خاصة بالسحابة.
معلومات محدد
ويضيف دليل  C5ضوابط إضافية توفر معلومات تتعلق بموقع البيانات ،وتقديم الخدمات ،ومكان االختصاص
الحاىل ،والبامات الكشف عن المعلومات ،ووصف كامل الخدمات .وباستخدام هذه
القضاب ،والتصديق
ي
ي
ّ
المعلومات ،يمكن للعمالء تقييم كيفية ارتباط اللوائح القانونية (أي خصوصية البيانات) أو سياساتهم الخاصة
أو بيئة التهديد باستخدامهم لخدمات الحوسبة السحابية.
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