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 نظرة عامة

لتخزين أو معالجة محتوى يتضمن بيانات  AWSيوفر هذا المستند معلومات لمساعدة العمالء الذين يرغبون في استخدام 

 :وسيساعد العمالء على فهم. شخصية، في سياق االعتبارات العامة المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات
 

يمكن للعمالء من خاللها معالجة المسائل األمنية  ، بما في ذلك الكيفية التيAWSالطريقة التي تعمل بها خدمات  •

 وتشفير المحتوى الخاص بهم
 المواقع الجغرافية التي يمكن للعمالء اختيار تخزين المحتوى فيها وغير ذلك من االعتبارات ذات الصلة •

 وتأمينه AWSفي إدارة المحتوى المخّزن على خدمات  AWSاألدوار التي يؤديها كل من العميل و •
 

 طاقالن

عند النظر في متطلبات الخصوصية وحماية البيانات  AWSتركز وثيقة المعلومات هذه على األسئلة المعتادة التي يطرحها عمالء 

وستكون هناك أيًضا اعتبارات أخرى ذات . لتخزين محتوى يتضمن بيانات شخصية أو معالجته AWSالمرتبطة باستخدامهم لخدمات 

فات إليها، على سبيل المثال، قد يتعين على أحد العمالء االمتثال للمتطلبات الخاصة بالصناعة أو قوانين صلة يتعين على كل عميل االلت

دوائر االختصاص القضائي األخرى التي يمارس فيها ذلك العميل نشاًطا تجاريًا أو االلتزامات التعاقدية التي يتعهد بها العميل لطرف 

 .ثالث
 

ونظًرا إلى . فهي ال تمثل مشورة قانونية، ويتعين عدم االعتماد عليها بصفتها كذلك. توفير المعلومات فقط إن هذه الوثيقة ُمقدَّمة بغرض

عمالءها بشدة على الحصول على المشورة المناسبة بشأن تنفيذهم لمتطلبات  AWSاختالف المتطلبات باختالف العميل، تشجع 

 .متطلبات األخرى المرتبطة بعملهم التجاريالخصوصية وحماية البيانات والقوانين ذات الصلة وال
 

والبيانات والنصوص وملفات ( بما في ذلك الصور اآللية االفتراضية)عندما نشير إلى المحتوى في هذه الوثيقة، فإننا نعني البرامج 

على سبيل . AWSام خدمات الصوت والفيديو والصور وأي محتوى آخر يخزنه أحد العمالء أو المستخدمين النهائيين أو يعالجه باستخد

 Amazon Simple Storage Serviceالمثال، يتضمن المحتوى الخاص بأحد العمالء موضوعات يخزنها العميل باستخدام خدمة 

 Amazonت أو محتويات لجدول قاعدة بيانا Amazon Elastic Block Storeأو ملفات مخزنة على وحدة تخزين 
DynamoDB.  ،ولكن ليس بالضرورة، بيانات شخصية تتعلق بذلك العميل أو المستخدمين النهائيين التابعين له قد يتضمن هذا المحتوى

، أو أي اتفاقية أخرى معنا ذات صلة تحكم استخدام خدمات "AWSاتفاقية عمالء "وتنطبق على محتوى العميل شروط . أو أطراف ثالثة

AWS .يل لنا والتي ترتبط بإنشاء حسابات وال يتضمن محتوى العميل البيانات التي يقدمها العمAWS  الخاصة به أو إدارتها، مثل اسم

العميل وأرقام الهاتف وعناوين البريد اإللكتروني ومعلومات الفوترة الخاصة به ـ نشير إلى هذه البيانات على أنها معلومات الحساب 

 .AWS1 خصوصية سياسةوتحكمها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 http://aws.amazon.com/privacy / 

https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
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 اعتبارات مرتبطة بالخصوصية وحماية البيانات: محتوى العميل

 :التي يتعين النظر فيها، والتي تشمل ما يلييطرح تخزين المحتوى أمام جميع المؤسسات عددًا من المسائل العملية الشائعة 
 

 هل سيكون المحتوى آمنًا؟ •
 أين سيتم تخزين المحتوى؟ •
 َمن سيتمتع بإمكانية الوصول إلى المحتوى؟ •
 لها؟لالمتثال ما القوانين واللوائح المنطبقة على المحتوى وما المطلوب  •

 

ترتبط باألنظمة التي يجري استضافتها وتشغيلها بشكل داخلي باإلضافة إلى إنها . إن هذه االعتبارات ليست جديدة وليست خاصة بالسحابة

وقد يتضمن كل منها تخزين المحتوى على جهاز طرف ثالث أو في مقر طرف ثالث، مع . الخدمات التقليدية التي يستضيفها أطراف ثالثة

، يحتفظ كل عميل من AWSعند استخدام خدمات . إدارة ذلك المحتوى أو الوصول إليه أو استخدامه من قِبل موظف لدى طرف ثالث

 :بملكية المحتوى الخاص به وإمكانية التحكم فيه، بما في ذلك التحكم في AWSعمالء 
 

 AWSالمحتوى الذي يختار تخزينه أو معالجته باستخدام خدمات  •
 التي يستخدمها مع المحتوى الخاص به AWSخدمات  •
 المحتوى الخاص به فيهاتخزين يتم التي ( المناطق)المنطقة  •
 المحتوى مخفيًا أم مجهول المصدر أم مشفًراكان به وبنيته وأمانه، يشمل ذلك ما إذا الخاص شكل المحتوى  •
 والمحتوى الخاص بها وكيفية منح حقوق الوصول وإدارتها وإبطالها AWSَمن يتمتع بإمكانية الوصول إلى حسابات  •

 

، فإنهم يتحملون أيًضا المسؤوليات AWSلمحتوى الخاص بهم وإمكانية التحكم فيه داخل بيئة بملكية ا AWSنظًرا إلى احتفاظ عمالء 

جدير بالذكر أن نموذج المسؤولية المشتركة . AWSالخاص بـ " المسؤولية المشتركة"المتعلقة بأمان ذلك المحتوى كجزء من نموذج 

في سياق متطلبات الخصوصية وحماية البيانات التي قد تنطبق على  AWSهذا أمًرا أساسيًا لفهم األدوار الخاصة بكل من العميل و

 .AWSالمحتوى الذي يختار العمالء تخزينه أو معالجته باستخدام خدمات 
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 إلدارة أمان السحابة AWSنهج المسؤولية المشتركة الخاص بـ 

 هل سيكون محتوى العميل آمنًا؟
 

 AWS، إذ إن كالً من العميل وAWSنموذج مسؤولية مشتركة بين العميل و AWSينشئ نقل البنية التحتية لتقنية المعلومات إلى 

على تشغيل المكونات وإدارتها والتحكم فيها بدًءا من نظام التشغيل  AWSفتعمل . يضطلعان بأدوار مهمة في عملية األمان وإدارتها

أما العميل فيتحمل مسؤولية إدارة نظام . AWSووصوالً إلى األمان المادي للمرافق التي تعمل بها خدمات المضيف والطبقة الظاهرية 

وبرامج التطبيقات المرتبطة، وكذلك تكوين ( بما في ذلك التحديثات والتصحيحات األمنية الالزمة لنظام التشغيل الضيف)التشغيل الضيف 

عبر  AWSسيتصل العميل بشكٍل عام ببيئة . والميزات األخرى المرتبطة باألمان AWSجدار حماية مجموعة األمان الذي تقدمه 

هذه االتصاالت، ولذلك  AWSال توفر (. على سبيل المثال، موفرو خدمة اإلنترنت)الخدمات التي يحصل عليها العميل من أطراف ثالثة 

في أمان هذه االتصاالت والمسؤوليات األمنية التي تتحملها هذه يتعين على العمالء النظر . فهي تشكل جزًءا من مجال مسؤولية العميل

 :في نموذج المسؤولية المشتركة AWSاألدوار الخاصة بكل من العميل و 1يبين الشكل . األطراف الثالثة فيما يتعلق بأنظمتها
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نموذج المسؤولية المشتركة – 1الشكل 

 

 بيانات العميل

 
 إدارة المنصة والتطبيقات والهويات والوصول

 
 

 والشبكة وجدار الحمايةتكوين نظام التشغيل 

 
تشفير البيانات والتحقق من سالمة البيانات 

 من جانب العميل
 

 
أو  /نظام و)التشفير من جانب الخادم 

 (بيانات الملفات

 
التشفير )حماية حركة البيانات على الشبكات 

 (والسالمة والهوية

 
 البرامج
 

 
 الحوسبة

 

 
 التخزين

 
 قاعدة البيانات

 
 الشبكات

 
 األجزاء اإلليكترونية /AWSالبنية التحتية العالمية 

 
 

 المناطق
 

 
 مناطق توافر الخدمات

 
 مواقع التخزين المؤقت

 

 العميل
 

 مسؤولية األمان في السحابة 

 

AWS 
 

 مسؤولية أمان السحابة
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 يعنيه نموذج المسؤولية المشتركة ألمان محتوى العميل؟ما الذي 
 

 :عند تقييم أمان أحد الحلول السحابية، من المهم أن يفهم العمالء النقطتين التاليتين ويفرقوا بينهما
 

 "أمان السحابة" –ويجريها ( AWS)التدابير األمنية التي ينفذها موفر الخدمة السحابية  •

 – AWSخدمات تستخدم التدابير األمنية التي ينفذها العميل ويجريها، فيما يرتبط بأمان محتوى العميل والتطبيقات التي  •
 ".السحابةفي األمان "

 

السحابة، إذ يحتفظ العمالء بإمكانية التحكم في التدابير األمنية التي في ، يتحمل العميل مسؤولية األمان السحابةأمان  AWSبينما تدير 

بطريقة ال تختلف عما يقومون به من أجل التطبيقات في  –يختارون تنفيذها لحماية المحتوى والتطبيقات واألنظمة والشبكات الخاصة بهم 

 .مركز بيانات ميداني
 

 السحابةفهم أمان 
 

لتكون واحدة من أكثر بيئات  AWSتم تصميم البنية التحتية لسحابة . ن البيئة السحابية األساسيةمسؤولية إدارة أما AWSتتحمل 

فهي توفر خدمات عالية . الحوسبة السحابية المتوفرة مرونة وأمانًا، فقد تم تصميمها لتقديم توافر مثالي مع توفير فصل كامل للعميل

 .الء نشر التطبيقات والمحتوى بسرعة وبأمان، على نطاق عالمي كبير إذا لزم األمرالموثوقية وقابلة للتطوير بشكٍل كبير تتيح للعم
 

غير محددة المحتوى، حيث إنها توفر مستوى األمان العالي نفسه لكل العمالء، بغض النظر عن نوع المحتوى الذي يتم  AWSإن خدمات 

العالمية اآلمنة للغاية أحدث أنظمة المراقبة  AWSتستخدم مراكز بيانات . تخزينه أو المنطقة الجغرافية التي يتم تخزين المحتوى فيها

ويعمل في مراكز البيانات حراس أمن مدربون على مدار الساعة طوال أيام األسبوع، . اإللكترونية والتحكم في الوصول متعدد العوامل

مة كاملة بجميع التدابير األمنية المدرجة في البنية التحتية للحصول على قائ. وال يتم التصريح بالوصول إاّل بشكل صارم وبأقل امتيازات

 .2األمنيةنظرة عامة على العمليات األساسية، وخدماتها، يُرجى قراءة وثيقة المعلومات  AWSلسحابة 
 

يمكن . إننا نتوخى الحذر الشديد فيما يتعلق بأمان عمالئنا، حيث قمنا باتخاذ تدابير تقنية ومادية متطورة ضد الوصول غير المصرح به

System &  AWSوالتقارير التي تشمل تقارير  AWSمن خالل شهادات  AWSريان ضوابط األمان داخل بيئة للعمالء التحقق من س
 43and 3 Organization Control (SOC) 1, 2 89001  وشهاداتand 7 27018, 627017, 5ISO 27001   وتقارير

لديه نظام من الضوابط السارية التي تعالج حماية خصوصية محتوى العميل  AWSأّن  ISO 27018تثبت شهادة . 9PCI DSS االمتثال 

 ويجري إصدار هذه التقارير والشهادات بواسطة طرف ثالث مستقل. بشكٍل خاص
 
 

2 hitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdfhttps://d0.awsstatic.com/w 
3 faqs-https://aws.amazon.com/compliance/soc / 
4 http://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/soc3_amazon_web_services.pdf 
5  faqs-27001-http://aws.amazon.com/compliance/iso / 
6  faqs-27017-http://aws.amazon.com/compliance/iso / 
7 faqs-27018-http://aws.amazon.com/compliance/iso / 
8 faqs-9001-https://aws.amazon.com/compliance/iso / 
9 faqs-1-level-dss-https://aws.amazon.com/compliance/pci / 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/soc3_amazon_web_services.pdf
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27017-faqs/
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27018-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs/
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 والتقارير AWSويمكن طلب شهادات امتثال . وفعالية عملها AWSيصادق مدققو الحسابات على صحة تصميم ضوابط األمان الخاصة بـ 

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات . https://aws.amazon.com/compliance/contactالخاصة بها على العنوان التالي 

 AWSحول شهادات االمتثال الخاصة بـ 
 والمعايير علىوالتقارير الخاصة به والتوافق مع أفضل الممارسات 

 .AWS10موقع االمتثال الخاص بـ 
 

 السحابةداخل فهم األمان 
 

، بتحديد AWSحيث يقوم العمالء، وليس . AWSيحتفظ العمالء بملكية المحتوى الخاص بهم وإمكانية التحكم فيه باستخدام خدمات 

ونظًرا إلى أن العميل هو الذي يحدد المحتوى الذي سيتم تخزينه أو . AWSبتخزينه أو معالجته باستخدام خدمات المحتوى الذي يقومون 

، فهو الوحيد الذي يمكنه تحديد مستوى األمان المناسب للمحتوى الذي يقوم بتخزينه ومعالجته باستخدام AWSمعالجته باستخدام خدمات 

AWS . التحكم الكامل في الخدمات التي يستخدمونها واألفراد المخّول لهم الوصول إلى المحتوى والخدمات كما يتمتع العمالء بإمكانية

 .الخاصة بهم، بما في ذلك بيانات االعتماد التي ستكون مطلوبة
 

النشط وأثناء  في الوضع غير)يتحكم العمالء في كيفية تكوين بيئاتهم وتأمين المحتوى، بما في ذلك تشفير المحتوى الخاص بهم أم ال 

بتغيير إعدادات التكوين  AWSوال تقوم . ، باإلضافة إلى ميزات األمان واألدوات األخرى التي يستخدمونها وكيفية استخدامها(النقل

ألمان بالحرية الكاملة لتصميم بنية ا AWSيتمتع عمالء . الخاصة بالعميل، ذلك ألن العميل هو َمن يقوم بتحديد تلك اإلعدادات ويتحكم فيها

وهذا هو االختالف الرئيسي الذي تتميز به عن حلول االستضافة التقليدية التي يقوم فيها . لديهم بحيث تلبي احتياجات االمتثال الخاصة بهم

لسحابة على تمكين العميل من تحديد الوقت والكيفية التي سيتم بها تنفيذ التدابير األمنية في ا AWSتعمل . موفر الخدمة بتحديد هذه البنية

على سبيل المثال، إذا كانت هناك حاجة إلى بنية ذات درجة . ومنحه الصالحية للقيام بذلك، وذلك وفقًا الحتياجات العمل الخاصة بكل عميل

أعلى من التوافر لحماية محتوى العميل، فقد يقوم العميل بإضافة أنظمة مكررة ونسخ احتياطية ومواقع وارتباطات علوية خاصة بالشبكة 

 AWSوإذا كان الوصول المقيّد إلى محتوى العميل مطلوبًا، فستقوم . ما إلى ذلك لتكوين بنية أكثر مرونة وذات درجة أعلى من التوافرو

 .بالسماح للعميل بتنفيذ ضوابط إدارة حقوق إمكانية الوصول على مستوى األنظمة ومن خالل التشفير على مستوى البيانات على حدٍّ سواء
 

بتوفير مجموعة كبيرة مختارة من أدوات ومزايا  AWSآمنة خاصة بهم وتنفيذها وتشغيلها، تقوم  AWSعمالء على تصميم بيئة لمساعدة ال

كما يُمكن للعمالء استخدام أدوات األمان وضوابطه الخاصة بهم، بما في ذلك مجموعة كبيرة ومتنوعة . األمان التي يُمكن للعمالء استخدامها

الخاصة بهم لالستفادة من مجموعة من ميزات األمان وأدواته  AWSويمكن للعمالء تكوين خدمات . اصة بطرف ثالثمن حلول األمان الخ

المتطورة وإمكانات األمان والتشفير وأمان  identity and access managementوضوابطه لحماية محتواهم، بما في ذلك أدوات 

 :ء اتخاذها للمساعدة على تأمين المحتوى الخاص بهم تنفيذتتضمن أمثلة الخطوات التي يمكن للعمال. الشبكة
 

 سياسات كلمة المرور القوية وتعيين أذونات مناسبة للمستخدمين واتخاذ خطوات صارمة لحماية مفاتيح الوصول •

نات ُجدر الحماية المناسبة وتجزئة الشبكة وتشفير المحتوى وتصميم األنظمة بشكٍل مناسب لتقليل مخاطر  فقدان البيا •

 والوصول غير المصّرح به
 

، هم َمن يتحكمون في هذه العوامل المهمة، يتحّمل العمالء مسؤولية خياراتهم وأمان المحتوى الخاص بهم AWSحيث إن العمالء، خالف 

لتشغيل الضيف التحتية لديهم، مثل نظام ا AWSأو الذي يقومون بتوصيله ببنية  AWSالذي يقومون بتخزينه أو معالجته باستخدام خدمات 

أو قاعدة بياناتها أو خدماتها  AWSوالتطبيقات الموجودة على مثيالت الحوسبة لديهم والمحتوى الذي يتم تخزينه ومعالجته في خدمة تخزين 

 .األخرى

 
10 https://aws.amazon.com/compliance/ 

https://aws.amazon.com/compliance/contact
http://aws.amazon.com/compliance/
http://aws.amazon.com/compliance/
https://aws.amazon.com/compliance/
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مجموعة متقدمة من ميزات الوصول والتشفير والتسجيل لمساعدة العمالء على إدارة المحتوى الخاص بهم بفعالية، بما في  AWSتوفر 

 AWSولمساعدة العمالء على دمج ضوابط األمان الخاصة بـ . AWS Cloudtrailو AWS Key Management Serviceذلك 

وتنفيذها،  AWSمساعدتهم على تصميم تقييمات األمان الخاصة باستخدام مؤسستهم لخدمات داخل أُطر عمل التحكم الحالية، فضالً عن 

عية وأفضل المتعلقة باألمان واإلدارة والمخاطر واالمتثال وكذلك عدد من القوائم المرج 11وثائق المعلوماتبنشر عدد من  AWSقامت 

وللعمالء مطلق الحرية في تصميم تقييمات األمان الخاصة بهم وتنفيذها وفقًا لتفضيالتهم الخاصة، كما يُمكنهم طلب إذن إجراء . الممارسات

سياسة عمليات مسح للبنية التحتية للسحابة لديهم ما دامت عمليات المسح تلك مقتصرة على مثيالت الحوسبة الخاصة بالعميل وال تنتهك 

 .AWS12االستخدام المقبولة الخاصة بـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 http://aws.amazon.com/compliance/#whitepapers 
12 https://aws.amazon.com/aup / 

http://aws.amazon.com/compliance/#whitepapers
http://aws.amazon.com/aup/
http://aws.amazon.com/aup/
http://aws.amazon.com/aup/
http://aws.amazon.com/aup/
http://aws.amazon.com/compliance/#whitepapers
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 أين سيتم تخزين المحتوى؟: AWSمناطق 

ونشير إلى كل تجمع من تجمعات مركز البيانات الخاص بنا . في تجمعات داخل مناطق عالمية متنوعة AWSيتم بناء مراكز بيانات 

حيث يُمكنهم . 13حول العالم AWSويتمتع العمالء بإمكانية الوصول إلى عدد من مناطق «. AWSمنطقة »في دولة معينة باسم 

بتاريخ مايو  AWSمواقع منطقة  2ويوضح الشكل . AWSاختيار استخدام منطقة واحدة أو كل المناطق أو أي مجموعة من مناطق 

2018.14 

 
 العالمية AWSمناطق  – 2الشكل 

 
13  AWSGovCloud(US هي منطقة(AWS  من خالل معالجة معزولة ُصممت لكي تسمح للوكاالت الحكومية األمريكية والعمالء بنقل أحمال األعمال ذات الطبيعة الحساسة إىل السحابة

ا منطقة  AWSمنطقة المتطلبات التنظيمية ومتطلبات االمتثال المحددة الخاصة بهم. 
ً
) هي أيض ن ن )بكي  ي الصي 

ن
ي عىل المعزولة.  AWSف

ن
استخدام منطقة عمالء الذين يرغبون ف

AWS   ( ن ن )بكي  ي الصي 
ن
اك ف ي االشتر

ن
ي تنفرد بها منطقة اعتمادات الحساب مجموعة منفصلة من ف

). التر ن ن )بكي   الصي 
14  : ي

ونن ، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتر ي
ي الوقت الحقيقر

ن
 / infrastructure-aws/global-https://aws.amazon.com/about للحصول عىل خريطة الموقع ف
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ويتيح هذا للعمالء ذوي المتطلبات . التي سيوجد بها المحتوى والخوادم الخاصة بهم AWSمنطقة أو مناطق  AWS يختار عمالء

الموجودين في الهند اختيار نشر  AWSمثال، يُمكن لعمالء على سبيل ال. الجغرافية المحددة إنشاء البيئات في موقع أو مواقع من اختيارهم

وتخزين المحتوى الخاص بهم ( مومباي)واحدة مثل منطقة آسيا والمحيط الهندي  AWSالخاصة بهم حصريًا في منطقة  AWSخدمات 

بنقل المحتوى الخاص به من  AWSتقوم  وإذا اتخذ العميل هذا الخيار، فلن. محليًا في الهند، إن كان هذا هو الموقع المفضل بالنسبة إليهم

 .الهند دون موافقة العميل، باستثناء ما كان مطلوبًا بمقتضى القانون
 

فقط بتخزين  AWSحيث تقوم . المستخدمة لتخزين المحتوى ومعالجته AWS( مناطق)يحتفظ العمالء دائًما بإمكانية التحكم في منطقة 

واستخدام الخدمات المختارة من قِبل العميل ولن تقوم بنقل محتوى العميل دون  AWS( مناطق)محتوى كل عميل ومعالجته في منطقة 

 .الحصول على موافقته، باستثناء ما كان مطلوبًا بمقتضى القانون
 

 ؟(مناطقهم)كيف يمكن للعمالء اختيار منطقتهم 
 

، يقوم العميل بتحديد AWSالخاصة بـ ( API)بيق أو عند تقديم طلب من خالل واجهة برمجة التط AWSعند استخدام وحدة اإلدارة في 

 .فيها AWSالتي يرغب في استخدام خدمات  AWS( مناطق)منطقة 
 

المقدمة للعمالء عند تحميل محتوى ما إلى خدمة تخزين  AWSالعالمية يوفر مثاالً لقائمة اختيار منطقة  AWSإّن اختيار مناطق : 3الشكل 

AWS خدام وحدة اإلدارة في أو توفير موارد الحوسبة باستAWS. 

 
 AWSالعالمية في وحدة اإلدارة في  AWSاختيار مناطق  - 3الشكل 

 Amazon)التي سوف تُستخدم في موارد الحوسبة الخاصة بهم من خالل االستفادة من قدرة  AWSيُمكن كذلك للعمالء تعيين منطقة 
Virtual Private Cloud (VPC . تتيحAmazon VPC  للعميل تخصيص قسم خاص ومعزول من سحابةAWS  حيث يُمكن

، يُمكن للعمالء تحديد طوبولوجيا شبكة Amazon VPCوباستخدام . في شبكة افتراضية يحددها العميل AWSللعميل إطالق موارد 

 .افتراضية تشبه بشكٍل وثيق الصلة شبكة تقليدية يُمكنها أن تعمل في مركز البيانات الخاص بهم
 

 في VPCم وضع أي موارد حوسبة والموارد األخرى التي أطلقها العميل داخل سيت
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وتوفير ( مومباي)في منطقة آسيا والمحيط الهادئ  VPCعلى سبيل المثال، عن طريق إنشاء . المعّينة من قِبل العميل AWSمنطقة 

مرةً أخرى إلى مركز بيانات العميل، ستوجد جميع موارد الحوسبة التي تم إطالقها ( 16اتصاالً مباشًراأو    VPN15سواء أكان )رابط 

 .األخرى AWSويمكن كذلك االستفادة من هذا الخيار لمناطق (. مومباي)في منطقة آسيا والمحيط الهادئ  VPCداخل 
 

 نقل البيانات الشخصية عبر الحدود
 

حلت الالئحة العامة . الجديدة واعتمدتها( GDPR)ئحة العامة لحماية البيانات ، وافقت المفوضية األوروبية على الال2016في عام 

جميع خدمات . محل توجيه االتحاد األوروبي لحماية البيانات، باإلضافة إلى جميع القوانين المحلية المتعلقة بها( GDPR)لحماية البيانات 

AWS  تتوافق مع الالئحة العامة لحماية البيانات(GDPR .)فر وتوAWS  الخدمات والموارد للعمالء لمساعدتهم على االلتزام بمتطلبات

بمدونة قواعد السلوك الخاصة بموفري  AWSوهذا يشمل التزام . التي قد تسري على عملياتهم( GDPR)الالئحة العامة لحماية البيانات 

ت التفصيلية وأدوات المراقبة والتسجيل والتشفير وضوابط الوصول إلى البيانا( CISPE)خدمات البنية التحتية للسحابة في أوروبا 

لمزيد من . AWSالخاصة بـ  C5واإلدارة الرئيسية والقدرة على التدقيق وااللتزام بمعايير أمن تكنولوجيا المعلومات وشهادات 

االمتثال لالئحة  استعراضواالطالع على  AWS17الخاص بـ ( GDPR)حة العامة لحماية البيانات مركز الالئالمعلومات، يرجى زيارة 

 .AWS18في وثيقة معلومات ( GDPR)العامة لحماية البيانات 
 

، قد يختار العمالء نقل المحتوى الذي يتضمن بيانات شخصية عبر الحدود، وسيحتاجون إلى النظر في AWSعند استخدام خدمات 

الذي يشمل البنود التعاقدية القياسية « معالجة البياناتملحق » AWSتوفر . المتطلبات القانونية التي تسري على مثل عمليات النقل هذه

2010/87/EU ( البنود النموذجية»يُشار إليها عادةً باسم )» لعمالءAWS  الذين يقومون بنقل المحتوى الذي يتضمن بيانات شخصية

من . خارج المنطقة االقتصادية األوروبيةمن االتحاد األوروبي إلى دولة (( GDPR)كما هو محدد في الالئحة العامة لحماية البيانات )

سواء شركة  — AWSالخاصة باالتحاد األوروبي لدينا، يمكن لعمالء « البنود النموذجية»و« ملحق معالجة البيانات»خالل استخدام 

بما  AWSعالمية باستخدام االستمرار في إدارة عملياتهم ال —مؤسَّسة في أوروبا أم شركة عالمية تعمل في المنطقة االقتصادية األوروبية 

في أحكام خدمة  AWSالخاص بـ « ملحق معالجة البيانات»تم تضمين (. GDPR)يتوافق تماًما مع الالئحة العامة لحماية البيانات 

AWS  وتسري تلقائيًا إلى الحد الذي تسري فيه الالئحة العامة لحماية البيانات(GDPR )على معالجة البيانات الشخصية للعميل في 

AWS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 connections.html-https://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/vpn 
16 https://aws.amazon.com/directconnect / 
17 center-https://aws.amazon.com/compliance/gdpr / 
18 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/GDPR_Compliance_on_AWS.pdf 

https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/
https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/GDPR_Compliance_on_AWS.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/GDPR_Compliance_on_AWS.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/GDPR_Compliance_on_AWS.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/GDPR_Compliance_on_AWS.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/GDPR_Compliance_on_AWS.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/GDPR_Compliance_on_AWS.pdf
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 َمن الذي يمكنه الوصول إلى محتوى العميل ؟

 تحكم العميل في المحتوى
 

ون هذا التحكم وال يفقد AWSبالتحكم الفعال في المحتوى الخاص بهم الموجود داخل بيئة  AWSيحتفظ العمالء الذين يستخدمون 

 :ويمكنهم القيام بما يلي. مطلقًا
 

والموقع الجغرافي  AWSتحديد مكان وجود المحتوى الخاص بهم، على سبيل المثال نوع التخزين الذي يقومون باستخدامه على  •

 لهذا التخزين( AWSحسب منطقة )
تقدم . المحتوى مخفيًا أم مجهول المصدر أم مشفًراكان التحكم في شكل المحتوى الخاص بهم وبنيته وأمانه، يشمل ذلك ما إذا  •

AWS  ،للعمالء خيار إدارة مفاتيح توفر كماللعمالء خيارات لتنفيذ تشفير قوي لمحتوى العمالء أثناء النقل وفي الوضع غير النشط

 اختيارهممن استخدام آليات تشفير خاصة بالطرف الثالثأو التشفير لديهم 

 األخرى، مثل إدارة الوصول إلى الهوية واألذونات وبيانات اعتماد األمانإدارة عناصر تحكم الوصول  •
 

، وإدارة المحتوى وفقًا الحتياجاتهم الخاصة، AWSللمحتوى الخاص بهم على  بالتحكم في دورة الحياة الكاملة  AWSيسمح هذا لعمالء 

 .بما في ذلك تصنيف المحتوى والتحكم في الوصول واإلبقاء والحذف
 

 إلى محتوى العمالء AWSوصول 
 

. لكل عميل خدمات الحوسبة والتخزين وقاعدة البيانات والشبكات وغيرها من الخدمات، كما هو موّضح على موقعنا AWSتوفر 
 AWSويتمتع العمالء بعدٍد من الخيارات لتشفير المحتوى الخاص بهم عند استخدام الخدمات، بما في ذلك استخدام ميزات التشفير من 

تشفير خاصة بالطرف الثالث من أو إدارة مفاتيح التشفير لديهم أو استخدام آلية ( AWS Key Management Serviceمثل )

وال . بالوصول إلى محتوى العميل أو استخدامه دون موافقة العميل، باستثناء ما كان مطلوبًا بمقتضى القانون AWSال تقوم . اختيارهم

 .مد منه معلومات ألغراض أخرى كالتسويق أو اإلعالنمحتوى العميل، وال تست AWSتستخدم 
 

 حقوق الحكومة في الوصول
 

وغالبًا . كثيًرا ما تُثار تساؤالت حول حقوق الوكاالت الحكومية المحلية واألجنبية في الوصول إلى المحتوى المحتفظ به في الخدمات السحابية

بسيادة البيانات، ويشمل ما إذا كان للحكومات الحق في الوصول إلى المحتوى لديهم وتحت ما يشعر العمالء باالرتباك بشأن المسائل المتعلقة 

 .أي ظروف يحق لها ذلك
. وتُعد القوانين المحلية التي تسري في دائرة االختصاص القضائي المتواجد بها المحتوى أحد االعتبارات المهمة لدى بعض العمالء

وفي إطار ذلك، . نظر فيما إذا كانت القوانين في دوائر االختصاص القضائي األخرى تسري عليهمومع ذلك، يحتاج العمالء أيًضا إلى ال

 .ينبغي على العمالء طلب المشورة لفهم تطبيق القوانين ذات الصلة باألعمال التجارية والعمليات لديهم
 

سعي للوصول إلى المحتوى المخّزن في السحابة، من عند إثارة المخاوف أو التساؤالت حول حقوق الحكومات المحلية أو األجنبية في ال

المهم فهم أن الهيئات الحكومية ذات الصلة قد يكون لها الحق في إصدار طلبات الوصول إلى مثل هذا المحتوى بموجب القوانين التي 

قانوني للحصول على معلومات لطلب  Xفعلى سبيل المثال، قد تخضع شركة تقوم بأعمال تجارية في الدولة . تسري بالفعل على العميل

وعادةً ما تقوم الجهة الحكومية التي تسعى للوصول إلى بيانات كيان ما بتوجيه أي طلب . Yحتى عندما يكون المحتوى مخّزنًا في الدولة 

 .للحصول على معلومات مباشرةً إلى ذلك الكيان وليس إلى موفر السحابة
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في الواقع، معظم . تمّكن أجهزة إنفاذ القانون واألجهزة األمنية الحكومية من السعي للوصول إلى المعلوماتتمتلك معظم الدول تشريعات 

لتمكين نقل المعلومات إلى دول أخرى استجابةً لطلبات قانونية ( تتضمن معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة)البلدان لديها إجراءات 

بيد أنه من المهم أن نتذكر أن كل قانون ذي صلة سيتضمن معايير ال بد (. مثالً باألعمال اإلجرامية تتعلق)مالئمة للحصول على معلومات 

على سبيل المثال، قد تحتاج الوكالة الحكومية التي تسعى للوصول إلى . من استيفائها لكي تقدم هيئة إنفاذ القانون ذات الصلة طلبًا صحيًحا

 .ة طرف ما بتوفير إمكانية الوصول إلى المحتوى، وقد تحتاج إلى الحصول على أمر قضائي أو مذكرةإثبات أن لديها سببًا وجيًها لمطالب
 

 مثال ذلك. ولدى العديد من الدول قوانين خاصة بالوصول إلى البيانات تطالب بتطبيقها خارج الحدود اإلقليمية
جدير بالذكر أن «. القانون الوطني األمريكي»ات السحابية، وهو قانون أمريكي ونافذ خارج األراضي وغالبًا ما يتم ذكره في سياق الخدم

مماثل للقوانين المعمول بها في الدول المتقدمة األخرى التي تمّكن الحكومات من الحصول على معلومات خاصة « القانون الوطني»

القانون »للحصول على وثائق بموجب وأي طلب . بالتحقيقات ذات الصلة باإلرهاب الدولي وقضايا االستخبارات األجنبية األخرى

. يتطلب إصدار أمر قضائي يثبت أن الطلب يمتثل للقانون، بما في ذلك، على سبيل المثال، أن الطلب يتعلق بالتحقيقات المشروعة« الوطني
مدرجة في سجل  إذا كانتعما بشكل عام على جميع الشركات العاملة في الواليات المتحدة، بغض النظر « القانون الوطني»ينطبق 

في أو أو ذات نطاق عمل عالمي وبغض النظر عما إذا كانت المعلومات مخّزنة في السحابة أم في مركز بيانات ميداني  /الشركات و

وهذا يعني أن الشركات التي يوجد مقرها خارج الواليات المتحدة أو تعمل خارجها، والتي تمارس أيًضا أعمالها التجارية . سجالت مادية

 .الخاصة بها أعمالها التجارية بسبب « القانون الوطني»في الواليات المتحدة، قد تخضع لـ 
 

 حول منح الحكومة إمكانية الوصول AWSسياسة 
 

حريصة على أمن العمالء وال تقوم بالكشف عن البيانات أو نقلها استجابةً لطلب من الواليات المتحدة أو حكومة أخرى ما لم  AWSإّن 

يكن هذا األمر مطلوبًا بشكل قانوني من أجل االمتثال ألمر صحيح وملزم قانونيًا، كمذكرة إحضار أو أمر قضائي، أو ما يتطلبه القانون 

معاهدات »ويجب أن تستخدم الهيئات غير الحكومية أو التنظيمية عادةً اإلجراءات الدولية المعترف بها، مثل . كالمعمول به خالف ذل

باإلضافة إلى ذلك، فإن عملنا يتمثل في . مع حكومة الواليات المتحدة، للحصول على أوامر صحيحة و ملزمة« المساعدة القانونية المتبادلة

ممكنًا بشكل عملي قبل الكشف عن المحتوى حتى يتسنى لهم طلب الحماية من اإلفشاء، ما لم يُحظر علينا إخطار العمالء حيثما كان ذلك 

لمزيد من المعلومات، يرجى . AWSقانونيًا القيام بذلك أو حال وجود مؤشر واضح على سلوك غير قانوني فيما يتعلق باستخدام خدمات 

 .19ر اإلنترنتعب Amazon Information Requests Portalزيارة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 requests-information-https://aws.amazon.com/compliance/amazon / 
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 االعتبارات العامة المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات

واحد شامل لحماية البيانات، بينما ولدى بعض الدول قانون . لدى العديد من البلدان قوانين مصممة لحماية خصوصية البيانات الشخصية

في حين أن المتطلبات . تتعامل دول أخرى مع حماية البيانات بطريقة أكثر دقة، من خالل مجموعة متنوعة من القوانين واللوائح

لصناعة بما في ذلك تلك الناتجة عن المتطلبات ذات االختصاص القضائي، والمتطلبات الخاصة با –القانونية والتنظيمية ستختلف 

ويمكن . فهناك بعض االعتبارات العامة التي تنشأ في إطار العديد من القوانين الرائدة لحماية البيانات -والمتطلبات الخاصة بالمحتوى 

 .موافقة هذه االعتبارات مع دورة الحياة النموذجية للبيانات الشخصية
 

بغرض تخزين المحتوى الذي  AWSلبيانات ومعالجتها عند استخدام في إطار مساعدة العمالء على تحليل متطلبات الخصوصية وحماية ا

يتضمن بيانات شخصية ومعالجته، نناقش فيما يلي مراحل مختلفة من دورة حياة هذه البيانات وتحديد االعتبارات الرئيسية المتعلقة بكل 

 .AWSمرحلة وتوفير المعلومات ذات الصلة حول كيفية عمل خدمات 
 

وانين حماية البيانات مسؤوليات واضعة في اعتبارها كيفية تفاعل طرف ما مع البيانات الشخصية ومستوى تخصص العديد من ق

وتتمثل إحدى الطرق الشائعة في التمييز بين المتحكم في البيانات ومعالج البيانات . وصوله وتحكمه في تلك البيانات الشخصية

ات المستخدمة في دوائر االختصاص القضائي المختلفة وتضع بعض القوانين وقد تتباين المصطلح. واألشخاص المعنيين بالبيانات

ر . فوارق أكثر دقة استخدام خدماتها في العديد من السياقات المختلفة ألغراض تجارية مختلفة، وأنه قد يكون هناك أطراف  AWSوتقدِّ

. AWSالعميل المخّزن أو المعالج باستخدام خدمات متعددة تشارك في دورة حياة البيانات للبيانات الشخصية المدرجة في محتوى 
، AWSالمعالج باستخدام خدمات أو العميل المخّزن  لتبسيط األمر، تفترض اإلرشادات الواردة في الجدول أدناه أنه، في سياق محتوى

 :فإن العميل
 

، ويحدد الغرض الذي (المعنيين بالبياناتاألشخاص )غيرهم من األفراد أو يجمع البيانات الشخصية من مستخدميه النهائيين  •

 من أجله يطلب العميل البيانات الشخصية وسيستخدمها
 لديه القدرة على التحكم في َمن يمكنه الوصول إلى البيانات الشخصية وتحديثها واستخدامها •
، (الشخص المعني بالبياناتالُمشار إليها في هذا القسم باسم )يدير العالقة مع الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية  •

ويشمل ذلك التواصل مع الشخص المعني بالبيانات كما هو مطلوب لالمتثال ألي من متطلبات اإلفصاح والموافقة ذات 

 الصلة
جة ذلك المحتوى، وعلى هذا النحو، يؤدي العميل دوًرا مشابًها لدور المتحكم في البيانات ألنه يتحكم في المحتوى الخاص به ويتخذ القرارات بشأن معال

 AWSدوًرا مشابًها لدور معالج البيانات، حيث تستخدم  AWSوبالمقارنة، تؤدي . ويشمل ذلك الشخص المصّرح له معالجة ذلك المحتوى نيابةً عنه

« لج البياناتمعا»الحظ أن مصطلحي . التي يختارها كل عميل وال تستخدم محتوى العميل ألغراض أخرى AWSمحتوى العميل فقط لتوفير خدمات 
لهما معنى مميز للغاية بموجب قانون االتحاد األوروبي، وال يُقصد من وثيقة المعلومات هذه معالجة متطلبات االتحاد « المتحكم في البيانات»و

متحكمين في البيانات يجب على العمالء الذين يبحثون عن إرشادات حول متطلبات حماية بيانات االتحاد األوروبي المتعلقة بال. األوروبي المحددة

 .20وثيقة المعلومات الخاصة باالتحاد األوروبي فيما يتعلق بحماية البياناتومعالجي البيانات الرجوع إلى 
 

الذي قد يكون )نيابةً عن طرف ثالث وطبقًا لتوجيهات هذا الطرف  AWSعندما يقوم العميل بمعالجة البيانات الشخصية باستخدام خدمات 

مسؤوليات العميل المشار إليها في الجدول ستتم مشاركتها  ، فإن(المتحكم في البيانات الشخصية أو طرف ثالث آخر له عالقة عمل معه

 .وإدارتها بين كل من العميل والطرف الثالث
 
 
 
 
 

20 S_EU_Data_Protection_Whitepaper.pdfhttps://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AW 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_EU_Data_Protection_Whitepaper.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_EU_Data_Protection_Whitepaper.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_EU_Data_Protection_Whitepaper.pdf
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 االعتبارات ملخص وأمثلة مرحلة دورة حياة البيانات

قد يكون من المناسب أو الضروري  جمع البيانات الشخصية

األشخاص المعنيين )إبالغ األفراد 

أو طلب موافقتهم قبل ( بالبيانات

وقد يتضمن . جمع بياناتهم الشخصية

إخطاًرا بالغرض من جمع هذا 

معلوماتهم أو استخدامها أو الكشف 

 .عنها

قد تكون هناك متطلبات بشأن 

األشخاص الذين تُجمع البيانات 

 الشخصية منهم،

أي أن المتطلبات قد تختلف إذا تم 

جمع البيانات الشخصية من طرف 

 .ثالث بدالً من الفرد مباشرةً 

ال يُسمح بجمع البيانات 

كان ذلك  الشخصية إال إذا

 .لغرض وجيه أو منطقي

يحدد العميل وقت وكيفية وسبب جمعه للبيانات : العميل

الشخصية من األفراد ويتحكم في ذلك، كما يقرر ما إذا كان 

سيدرج تلك البيانات الشخصية في محتوى العميل الذي يخزنه أو 

قد يحتاج العميل أيًضا إلى . AWSيعالجه باستخدام خدمات 

ه عن أغراض جمع تلك البيانات لألشخاص التأكد من كشف

المعنيين بتلك البيانات وحصوله على البيانات من مصدر 

 .مسموح به وعدم استخدامه للبيانات إال لغرض مسموح به

، توجد عالقة بين العميل واألفراد AWSفيما بين العميل و

، ومن ثمَّ فإن العميل AWSالذين يخزن بياناتهم الشخصية على 

التواصل معهم مباشرةً فيما يخص جمع بياناتهم  قادر على

 .الشخصية ومعالجتها

نطاق أي إخطارات تُعطى  AWSسيعرف العميل أيًضا خالف 

أو موافقة يحصل عليها من هؤالء األفراد فيما يتعلق بجمع 

 .بياناتهم الشخصية

AWS : ال تجمعAWS  بيانات شخصية من األفراد

المدرجة بياناتهم الشخصية في المحتوى الذي يخزنه العميل 

 AWS، وال يوجد تواصل بين AWSأو يعالجه باستخدام 

غير ملزمة وغير قادرة  AWSولذلك، فإن . وهؤالء األفراد

 .في هذه الظروف على التواصل مع األفراد المعنيين

التي  AWSلتوفير خدمات  محتوى العميل إاّل  AWSال تستخدم 

 يختارها كل عميل بشكٍل خاص وال تستخدم 

 .المحتوى ألي أغراض أخرى

استخدام البيانات الشخصية 

 والكشف عنها

من المحتمل أن يكون من المناسب 

أو الضروري استخدام البيانات 

الشخصية أو الكشف عنها فقط 

 .للغرض الذي تم جمعها بسببه

 وقد يعني هذا أيًضا أن

يحدد العميل سبب قيامه بجمع البيانات الشخصية : العميل

والغرض من استخدامها وَمن يحق له استخدامها وَمن يتم الكشف 

 .له عنها ويتحكم في ذلك

ويجب على العميل التأكد من قيامه بذلك فقط لألغراض المسموح 

 .بها
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 االعتبارات ملخص وأمثلة مرحلة دورة حياة البيانات

الشخص المعني )يجب إبالغ الفرد  

أن العميل سيستخدم ( بالبيانات

AWS كمزود خدمة. 

إذا اختار العميل إدراج البيانات الشخصية في محتوى العميل 

، فإنه يتحكم في شكل المحتوى الخاص به AWSالمخّزن في 

وبنيته وكيفية حمايته من كشفه لألطراف غير المصرح لها، 

 .ما إذا كان المحتوى مجهول المصدر أم مشفًرا يشمل ذلك

لتخزين  AWSسيعرف العميل ما إذا كان يستخدم خدمات  

محتوى العميل الذي يتضمن بيانات شخصية أو معالجته، ومن ثمَّ 

كمزود  AWSفهو في أفضل وضع إلبالغ األفراد بأنه سيستخدم 

 .خدمة إذا لزم األمر

 AWS : ال تستخدمAWS  محتوى العميل إاّل لتوفير خدمات

AWS  التي يختارها كل عميل بشكٍل خاص وال تستخدم

 .محتوى العميل ألغراض أخرى

نقل البيانات الشخصية إلى 

 الخارج

في حالة نقل البيانات الشخصية إلى 

الخارج، قد يكون من الضروري أو 

األشخاص )المناسب إبالغ األفراد 

بالبالد التي ( المعنيين بالبيانات

سيقوم العميل بتخزين بياناتهم 

أو طلب الموافقة  /الشخصية فيها و

على تخزين بياناتهم الشخصية في 

 .ذلك الموقع

وقد يكون من المهم أيًضا مراعاة 

وسائل الحماية المماثلة التي يوفرها 

نظام الخصوصية في البلد المعني 

 .الذي توجد فيه البيانات الشخصية

التي  AWSللعميل اختيار منطقة أو مناطق  يمكن: العميل

 AWSسيوجد محتواه فيها، ويمكن اختيار نشر خدمات 

. الخاصة به حصريًا في منطقة واحدة في حالة رغبته في ذلك

بحيث يحتفظ العميل بالتحكم الفعال  AWSويتم تنظيم خدمات 

في محتوى العميل بغض النظر عن المنطقة التي يستخدمها 

 .ص بهللمحتوى الخا

يجب أن يفكر العميل فيما إذا كان ينبغي أن يكشف لألفراد عن 

األماكن التي يخزن فيها بياناتهم الشخصية أو يعالجها والحصول 

على أي موافقات مطلوبة تتعلق بهذه األماكن من األفراد 

، توجد عالقة AWSفيما بين العميل و. المعنيين إذا لزم األمر

بين العميل واألفراد الذين يخزن بياناتهم الشخصية على 

AWS ًومن ثمَّ فإن العميل قادر على التواصل معهم مباشرة ،

 .حول مثل هذه األمور

  AWS : ال تقومAWS  سوى بتخزين محتوى كل عميل في

ومعالجته، واستخدام الخدمات التي  AWS( مناطق)منطقة 

 يختارها العميل وإال فلن يتم نقل

 محتوى العميل دون موافقة العميل
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 االعتبارات ملخص وأمثلة مرحلة دورة حياة البيانات

إذا اختار العميل . باستثناء ما كان مطلوبًا بمقتضى القانون  

واحدة أو نسخه أو نقله بين تخزين المحتوى في أكثر من منطقة 

األماكن، فهذا هو اختيارالعميل فقط، وسيستمر العميل في 

االحتفاظ بالتحكم الفعال في المحتوى الخاص به أينما تم تخزينه 

 .ومعالجته

 27001ISO  21حاصلة على شهادة  AWSإن شركة : عام

وتوفر ميزات أمنية قوية لجميع العمالء، بغض النظر عن 

 المنطقة

 .الجغرافية التي تخزن المحتوى فيها

سيكون من المهم اتخاذ خطوات  تأمين البيانات الشخصية

 .لحماية أمن البيانات الشخصية

السحابة، بما في ذلك في العمالء مسؤولون عن األمان : العميل

 (.والبيانات الشخصية المضمنة في محتواها)أمن محتواها 

AWS :AWS  إدارة أمن البيئة السحابية عن هي المسؤولة

للحصول على قائمة كاملة بالتدابير األمنية المضمنة . األساسية

األساسية وخدماتها، يُرجى  AWSفي البنية التحتية لسحابة 

نظرة عامة على العمليات قراءة وثيقة المعلومات 

/https://d0.awsstatic.com/whitepapersاألمنية
Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf22 .

يمكن للعمالء التحقق من سريان ضوابط األمان داخل بيئة من 

 AWS تقارير والتقارير التي تشمل AWSخالل شهادات 
23 Organization Control (SOC) 1, 2 System &
243 and  وشهادات and26 27017, 25ISO 27001
 .28PCI DSSوتقارير االمتثال  2727018

الوصول إلى البيانات 

 الشخصية وتصحيحها

األشخاص )قد يحتاج األفراد 

إلى الوصول ( المعنيون بالبيانات

إلى بياناتهم الشخصية ألغراٍض 

 .تشمل تصحيحها

يحتفظ العميل بإمكانية التحكم في المحتوى المخّزن أو : العميل

، بما في ذلك التحكم في كيفية تأمين AWSالمعالَج باستخدام 

باإلضافة إلى . هذا المحتوى وَمن يمكنه الوصول إليه وتعديله

، توجد عالقة بين العميل واألفراد AWSذلك، فيما بين العميل و

الذين يتم تضمين بياناتهم الشخصية في محتوى العميل المخّزن 

 AWSأو المعالَج باستخدام خدمات 
 ،AWSوبهذا يكون العميل، وليس . 

 

21 faqs-27001-http://aws.amazon.com/compliance/iso / 
22 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf 
23 faqs-http://aws.amazon.com/compliance/soc / 
24 b_services.pdfhttp://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/soc3_amazon_we 
25 faqs-27001-http://aws.amazon.com/compliance/iso / 
26 faqs-27017-http://aws.amazon.com/compliance/iso / 
27 faqs-27018-http://aws.amazon.com/compliance/iso / 
28 faqs-1-level-dss-https://aws.amazon.com/compliance/pci / 

http://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
http://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/
http://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/
http://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/
http://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/soc3_amazon_web_services.pdf
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27017-faqs/
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27018-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs/
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
http://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/soc3_amazon_web_services.pdf
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27017-faqs/
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27018-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs/
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 االعتبارات ملخص وأمثلة مرحلة دورة حياة البيانات

قادًرا على العمل مع األفراد المعنيين لتمكينهم من الوصول إلى   

البيانات الشخصية المدرجة في محتوى العميل والقدرة على 

 .تصحيحها

AWS : ال تستخدمAWS  محتوى العميل إاّل لتوفير خدمات

AWS  التي يختارها كل عميل بشكٍل خاص، وال تتصلAWS 

بأي شكل مع األفراد الذين يتم تضمين بياناتهم الشخصية في 

المحتوى الذي يخّزنه العميل أو يعالجه باستخدام خدمات 

AWS.  وبالنظر إلى ذلك، فضالً عن مستوى التحكم الذي يتمتع

وغير غير ملزمة  AWSبه العمالء على محتوى العميل، تصبح 

قادرة في هذه الظروف على تزويد هؤالء األفراد بإمكانية 

 الوصول إلى بياناتهم الشخصية أو
 .أو منحهم القدرة على تصحيحها

عندما يختار العميل تخزين محتوى يتضمن بيانات : العميل قد يكون من المهم أن الحفاظ على الجودة

القدرة ، فإنه تكون لديه AWSشخصية أو معالجته باستخدام 

على التحكم في جودة ذلك المحتوى واالحتفاظ بإمكانية الوصول 

وهذا يعني أنه يجب على العميل اتخاذ جميع . إليه وتصحيحه

الخطوات المطلوبة لضمان أن تكون البيانات الشخصية المضمنة 

 .في محتوى العميل دقيقة وكاملة وليست خادعة ومحدَّثة

AWS : 1يتضمن تقرير SOC من  2، النوعAWS  ضوابط

توفر تأكيدًا معقوالً بأن سالمة البيانات مكفولة على مدار جميع 

 .المراحل، بما في ذلك اإلرسال والتخزين والمعالجة

 ضمان أن البيانات الشخصية البيانات الشخصية
 دقيقة، وأن 
 سالمة هذه البيانات 
 الشخصية مكفولة 

حذف البيانات الشخصية أو 

 تحديد هوية صاحبهاإلغاء 
ال ينبغي عادةً االحتفاظ بالبيانات 

الشخصية لفترةٍ أطول مما هو 

مطلوب بشكٍل معقول لألغراض التي 

تم جمع البيانات من أجلها، وإال ال 

ينبغي االحتفاظ بها عادةً إاّل وفقًا 

لقوانين االحتفاظ بالبيانات ذات 

 .الصلة

العميل وحده َمن يعلم سبب جمع البيانات الشخصية : العميل

، كما أنه AWSالمضمنة في محتوى العميل المخّزن في 

الشخص الوحيد الذي يعلم متى لم يعد من الضروري االحتفاظ 

وينبغي على . بهذه البيانات الشخصية ألغراض مشروعة

العميل حذف البيانات الشخصية أو جعلها مجهولة المصدر 

 .تعد هناك حاجة إليهاعندما لم 

AWS : توفر خدماتAWS  للعميل صالحيات لتمكين

 العميل من حذف المحتوى، كما هو موّضح في

 .AWS29وثائق   
 
 
 
 

 

29 https://aws.amazon.com/documentation / 

https://aws.amazon.com/documentation/
https://aws.amazon.com/documentation/
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 انتهاكات الخصوصية
 

، يحتفظ العمالء بمسؤولية مراقبة بيئتهم AWSحيث إن العمالء يحتفظون بإمكانية التحكم في المحتوى الخاص بهم عند استخدام 

والعميل . الخاصة من انتهاكات الخصوصية وإخطار المنظمين واألفراد المتضررين على النحو المطلوب بموجب القانون المعمول به

 .المسؤولية وحده َمن بإمكانه إدارة تلك
 

 الخاصة بالعميل كمثال للمساعدة على شرح سبب كْون العميل، AWSيمكن استخدام مفاتيح الوصول 
 .، في أفضل وضع يخّوله إلدارة هذه المسؤوليةAWSوليس 

 

إمكانية  AWSوال تمتلك . الخاص بهم AWSيتحكم العمالء في مفاتيح الوصول ويحددون األشخاص المصّرح لهم بالوصول إلى حساب 

وبهذا، فإن العميل مسؤول عن مراقبة . رؤية مفاتيح الوصول واألشخاص المصرح لهم وغير المصرح لهم بتسجيل الدخول إلى حساب

 .استخدام مفاتيح الوصول أو إساءة استخدامها أو توزيعها أو فقدانها
 

ح به إلى بياناتهم الشخصية أو الكشف عنها، وهناك في بعض دوائر االختصاص، يلزم إخطار األفراد أو المنظم بالوصول غير المصر

ظروف يكون فيها إخطار األفراد هو أفضل نهج يمكن اتباعه لتخفيف حدّة المخاطر، حتى وإن لم يكن هذا اإلجراء إلزاميًا بموجب القانون 

 .ة اإلخطار التي سيتبعهاوعلى العميل أن يحدد متى يكون من المناسب أو من الضروري إخطار األفراد وعملي. المعمول به
 

 اعتبارات أخرى
 

ويجب على العمالء مراعاة . ال تتطرق وثيقة المعلومات هذه إلى مناقشة أي قوانين محددة متعلقة بالخصوصية أو حماية البيانات

ة وحماية البيانات ذات تعتمد قوانين ولوائح الخصوصي. المتطلبات المحددة التي تنطبق عليهم، بما في ذلك أي متطلبات خاصة بالصناعة

الصلة المطبّقة على العمالء الفرديين على عدة عوامل تشمل المكان الذي يقوم فيه العميل بنشاطه التجاري والقطاع الذي يعمل فيه ونوع 

 .المحتوى الذي يرغب في تخزينه ومكان المحتوى أو مصدره والمكان الذي سيتم فيه تخزين المحتوى
 

نيين بالتزاماتهم التنظيمية المتعلقة بالخصوصية التأكد أوالً من تحديد المتطلبات التي تنطبق عليهم وفهمها والتماس يجب على العمالء المع

 .المشورة المناسبة
 

 مالحظات ختامية
 

ذلك الشركات  فنحن نقدم الخدمات إلى الماليين من العمالء النشطين، بما في. ، يأتي األمان دائًما على رأس أولويتناAWSبالنسبة إلى 

ويشمل عمالؤنا مقدمي الخدمات المالية ومقدمي الرعاية الصحية، . دولة 190والمؤسسات التعليمية والوكاالت الحكومية في أكثر من 

 .ونحن مؤتمنون على بعض من معلوماتهم األكثر حساسية
 

لمنح العمالء المرونة حول كيفية تكوين حلولهم ونشرها باإلضافة إلى التحكم في محتواها، بما في ذلك مكان  AWSتم تصميم خدمات 

إنشاء تطبيقاتهم اآلمنة وتخزين المحتوى بشكل آمن على  AWSويمكن لعمالء . تخزينها وكيفية تخزينها وَمن لديه حق الوصول إليها

AWS. 
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 موارد إضافية

لمساعدة العمالء على فهم كيفية تلبية متطلبات الخصوصية وحماية البيانات الخاصة بهم بشكٍل أكبر، يتم تشجيعهم على قراءة وثائق 

. AWSمعلومات المخاطر واالمتثال واألمان وأفضل الممارسات والقوائم المرجعية واإلرشادات المنشورة على موقع الويب الخاص بـ 
 http://aws.amazon.com/complianceه المادة على الموقعَين ويمكن العثور على هذ

 .http://aws.amazon.com/securityو
 

حددة حول اعتبارات الخصوصية وحماية البيانات للبلدان أو واعتباًرا من تاريخ إصدار هذا المستند، تتوفر أيًضا وثائق المعلومات الم

 :المناطق اآلتية
 

 30االتحاد األوروبي

 32أستراليا 31ألمانيا

 33هونغ كونغ

 35 ماليزيا 34اليابان

 37الفلبين 36نيوزالندا

 38سنغافورة

 

 قراءة المزيد

أيًضا برامج تدريبية لمساعدة العمالء على تعلّم كيفية تصميم التطبيقات المتاحة والفعالة واآلمنة وتطويرها وتشغيلها على  AWSتوفر 

فصول و 40برامج تدريبية ذاتيةو 39انية مقاطع فيديو تعليمية مجكما نوفر . وحلولها AWSواكتساب الكفاءة مع خدمات  AWSسحابة 

 .41دراسية تحت إشراف مدرب
 ./http://aws.amazon.com/training: لكتروني اآلتيالتدريبية على الموقع اإل AWSويتوفر مزيد من المعلومات عن برامج 

 

تمتعها بالمهارات التقنية والمعرفة المرتبطة بأفضل الممارسات إلنشاء تطبيقات مستندة إلى السحابة آمنة وموثوقة  AWSتثبت شهادات 

: على الموقع اإللكتروني اآلتي AWSمعلومات عن شهادات ويتوفر مزيد من ال. AWSباستخدام تقنية 
http://aws.amazon.com/certification/. 

 

: على الموقع اإللكتروني اآلتي AWSإذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ 
us-https://aws.amazon.com/contact/  أو االتصال بممثل حسابAWS المحلي لديك. 

 
 
 
 
 
 
 
 

30   https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_EU_Data_Protection_Whitepaper.pdf 
31   rotection_Whitepaper.pdfhttps://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/German_Data_P 
32 nsiderations.pdfhttps://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Australian_Privacy_Co 
33 ns.pdfhttps://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Hong_Kong_Privacy_Consideratio 
34 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Japanese_Privacy_Considerations.pdf 
35 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Malaysian_Privacy_Considerations.pdf 
36 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_New_Zealand_Privacy_Considerations.pdf 
37   tatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Philippines_Privacy_Considerations.pdfhttps://d1.awss 
38    com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Singapore_Privacy_Considerations.pdfhttps://d1.awsstatic. 

39 https //:www.aws.training / 
40 labs-paced-https://aws.amazon.com/training/self / 
41 descriptions-https://aws.amazon.com/training/course / 
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https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Malaysian_Privacy_Considerations.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_New_Zealand_Privacy_Considerations.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_New_Zealand_Privacy_Considerations.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Singapore_Privacy_Considerations.pdf
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https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Australian_Privacy_Considerations.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Hong_Kong_Privacy_Considerations.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Japanese_Privacy_Considerations.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Malaysian_Privacy_Considerations.pdf
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