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البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 1مقدمة
تُعد المعلومات واحدة من األصول األساسية ألي مؤسسة كبيرة .وفي داخل الحكومة القطرية (مثل أي حكومة أخرى) ،يعتمد كل جانب من
جوانب إدارة البلد على توافر معلومات إدارية جيدة (على سبيل المثال ،عن جميع المواطنين وغيرهم من المقيمين) .ويتمثل الغرض
الرئيسي من تسليم إدارة األمن في ضمان حماية المعلومات الحكومية بشكل آمن .تعمل هذه الوثيقة كسجل مركزي مع المراجع التي تشير
إلى مجموعة حالية من السياسات والمعايير ذات الصلة باألمن الموضحة للجهات الحكومية في قطر .ويوضح الرسم البياني الوارد أدناه
جميع المواد القابلة للتسليم للبنية المؤسسية للحكومة ويسلط الضوء على إدارة األمن باعتبارها بعدًا مشتر ًكا.
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البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 2هيكل الوثيقة
يتم تنظيم وثيقة إدارة األمن للبنية المؤسسية للحكومة على النحو الموضح أدناه.





نظرة عامة على إدارة األمن – تقدم نظرة عامة عن إطار إدارة األمن في حكومة قطر
سياسات األمن – تسرد المجموعة الحالية للسياسات األمنية المتعلقة بالهيئات الحكومية القطرية
معايير واإلطار األمني – تسرد مجموعة األطر األمنية والمعايير ذات الصلة للجهات الحكومية القطرية
الملحق أ :ضوابط العمليات األمنية – تسرد الضوابط الالزمة لعمليات األمن الفعالة في الهيئات الحكومية القطرية ،وكذلك األدوار
والمسؤوليات المطلوبة للتنفيذ الفعال لسياسات وضوابط ضمان األمن القومي في الهيئات
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البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 3نظرة عامة على إدارة األمن
إن أمن المعلومات ليس مسألة تقنية فحسب ،بل هو أيضًا تح ٍد لألعمال واإلدارة ينطوي على إدارة المخاطر وإعداد التقارير والمساءلة.
إنها عملية تنازلية تتطلب استراتيجية شاملة ألمن المعلومات والتي ترتبط صراحة بعمليات وأهداف عمل المؤسسة.
ويتطلب األمن الفعال مشاركة نشطة من اإلدارة التنفيذية لمعالجة التهديدات الناشئة وتوفير قيادة قوية لألمن السيبراني .إن المصطلح
المستخدم لوصف مشاركة اإلدارة التنفيذية هو إدارة أمن المعلومات .تتكون إدارة أمن المعلومات من مجموعة من السياسات والضوابط
الداخلية التي يتم من خاللها توجيه وإدارة أنشطة أمن المعلومات داخل المؤسسة بغض النظر عن حجمها أو شكلها .وتُمثل إدارة المخاطر
وإعداد التقارير والمساءلة مجال التركيز األساسي لجميع سياسات أمن المعلومات والضوابط الداخلية.
إن إدارة أمن المعلومات هي مجموعة فرعية من برنامج إدارة الشركات بشكل عام داخل المؤسسة .ولكي يكون األمن فعاالً ،يجب تضمينه
في جميع العمليات التنظيمية وعمليات األعمال من بدايتها إلى نهايتها  -المادية والتشغيلية والتقنية .ويجب تنفيذ استراتيجية رسمية ألمن
المعلومات من خالل وضع سياسات شاملة ألمن المعلومات تتسق مع أهداف المؤسسة ومهمتها .ولتوفير إدارة فعالة ،يجب وضع مجموعة
من معايير المؤسسات لكل سياسة لتوفير حدود محددة للعمليات واإلجراءات المقبولة .كما يجب مراعاة التعليم والتدريب والتوعية لنقل
المعلومات إلى جميع الموظفين كجزء من عملية مستمرة لتغيير السلوكيات التي ال تؤدي إلى عمليات آمنة وموثوق بها.
ويجب بعد ذلك تنفيذ االستراتيجية من خالل برنامج شامل ألمن المعلومات يتضمن سياسات ومعايير كاملة جيدة التصور.
يُصور الرسم البياني أدناه إطار إدارة األمن في قطر.

إدارة السرية

6

البنية المؤسسية للحكومة القطرية

الشكل  - 1إطار إدارة األمن

وعلى المستوى الرئيسي ،توثق سياسة تأمين المعلومات الوطنية في قطر سياسات أمن المعلومات التي تحدد التزام المؤسسة بأهداف
وتوقعات عالية المستوى لتقديم سرية المعلومات ونزاهتها وتوافرها .وهي تقدم التفويض لجميع السياسات والضوابط األمنية األكثر تفصيالً
التي يلزم تنفيذها في الهيئات الحكومية الفردية.
تُعد سياسة تأمين المعلومات الوطنية بيانًا رفيع المستوى (تكتيكيًا) ،أقرته اإلدارة العليا ،والذي يمكن أن تستمد منه تعريفات أكثر تفصيالً
تغطي مجاالت عمل أو مجاالت تشغيلية محددة.
يتم إقرار سياسة أمن الهيئات في هيئات حكومية فردية لتقديم وتوفير دعم اإلدارة العليا للتأمين المطلوب للمعلومات.
تم وضع مخطط سياسة أمن المعلومات في سلسلة من السياسات ذات المستوى األقل ،ولكل منها نطاق محدد ،على سبيل المثال  -سياسات
األمن السحابي ،وسياسات  .BYODتوفر هذه السياسات ذات المستوى األقل معًا متطلبات سياسة األمن العامة.
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البنية المؤسسية للحكومة القطرية
يقدم توثيق المعايير الذي يغطي مجاالت وظيفية متعددة التوجيه للجهات الحكومية في تخطيط وتنفيذ الضوابط األمنية التي تتطلبها السياسات.
ويُتوقع من الهيئات أن تقوم بتنفيذ سياسات ومعايير األمن من خالل الدمج بين النظام واألشخاص والعمليات .ينبغي أيضًا أن تكون العمليات
الفعالة لتقييم المخاطر وقياسها ومعالجتها موجودة من أجل التنفيذ الفعال للضوابط األمنية في الهيئات ومراقبتها وتعزيزها.
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البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 4سياسات األمن
يعرض هذا القسم القائمة الحالية لسياسات األمن المفوضة للجهات الحكومية في قطر.

 1-4سياسة تأمين المعلومات الوطنية ()NIA
توفر سياسة تأمين المعلومات الوطنية ،التي نشرها كل من الفريق القطري لالستجابة لطوارئ الحاسب اآللي ووزارة المواصالت
واالتصاالت ،األساس الالزم واألدوات المناسبة للجهات الحكومية القطرية لتمكينها من تنفيذ نظام متكامل إلدارة أمن المعلومات داخل
الجهة الحكومية .وينطبق هذا على جميع الهيئات وأصول المعلومات المقابلة الخاصة بها .وحيثما تستعين الجهة الحكومية بمصادر خارجية
أو تتعاقد من الباطن بخصوص أي عمليات أو أنشطة ،يتعين عليها ضمان امتثالها لسياسات تأمين المعلومات الوطنية والضوابط المرتبطة
بها .وهذا يغطي المجاالت األمنية التالية.


أمن التحكم في الوصول []AM



شهادة والمراجعة []AC



إدارة استمرارية األعمال []BC



إدارة التغيير []CM



أمن االتصاالت []CS



أمن التشفير []CY



تصنيف البيانات []DL



االحتفاظ بالبيانات واألرشفة []DR



الوثائق []DC



تأمين نقطة االتصال بين شبكتين []GS



هيكل اإلدارة []IG



إدارة الحوادث []IM



تبادل المعلومات []IE



التسجيل ،المراجعة والمراقبة األمنية []SM



تأمين وسائط التخزين []MS



تأمين الشبكات []NS



تأمين الموظفين []PS



التأمين المادي []PH



جهاز محمول وتأمين العمل خارج موقع []OS



تأمين المنتج []PR



إدارة األخطار []RM



الوعي األمني []SA



تأمين البرامج []SS



تأمين استخدام النظام []SU



إدارة سرية األطراف الثالثة []TM
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البنية المؤسسية للحكومة القطرية


الوسط االفتراضي []VL

للحصول على مجموعة تفصيلية من الضوابط والسياسات الخاصة بتأمين المعلومات الوطنية ،يرجى الرجوع إلى النسخة الحالية
من الوثيقة على موقع الفريق القطري لالستجابة لطوارئ الحاسب اآللي -
http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/nia_policy_english_v2.0.pdf
ويمكن االطالع على النسخة العربية عبر
http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/nia_policy_arabic_2.0.pdf

 2-4سياسة أمن الخدمة السحابية
وعلى مر السنين ،أصبحت مؤسسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطر على
نظرا للهيكل
وعي تام بالمخاطر وممارسات الحوكمة والمتطلبات القانونية التي تأتي مع بيئات تقنية المعلومات المكتبية التقليدية .ولكن ً
الفريد وطبيعة موقع الخدمات السحابية العابرة للحدود ومتطلبات الخصوصية واألمن للمعلومات الشخصية (مشروع قانون خصوصية
وحماية المعلومات في قطر) ومتطلبات األمن للبيانات الحكومية (سياسات تأمين المعلومات الوطنية) ،يجب التعامل مع المعامالت
واالتصاالت بمنظور مختلف.
وتصور وثيقة السياسة هذه جميع السياسات والضوابط األمنية المتعلقة بالخدمة السحابية .وهي تنطبق على جميع الهيئات الحكومية في
الحكومة القطرية التي تستخدم أو تخطط الستخدام خدمات الحوسبة السحابية.
للحصول على مجموعة تفصيلية من الضوابط والسياسات األمنية الخاصة بالخدمة السحابية ،يرجى الرجوع إلى النسخة الحالية من الوثيقة
على موقع ( Q-CERTالفريق القطري لالستجابة لطوارئ الحاسب اآللي) –
http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/cs_cloud_security_policy2017_english_v1.2.pdf
ويمكن االطالع على النسخة العربية عبر
http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/sys_tmyn_lhwsb_lshby_2017__v1.2.pdf
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 3-4سياسة أمان استخدام األجهزة الشخصية في العمل ()BYOD
مع التطور السريع في النمو واالبتكار واستخدام التكنولوجيا ،أصبحت أجهزة الكمبيوتر قوية ومتوفرة بأسعار معقولة .وقد أثار ذلك معضلة
مثيرة لالهتمام بالنسبة للمؤسسات على الصعيد العالمي .فبينما يعمل استخدام التكنولوجيا على تمكين المستخدمين وزيادة اإلنتاجية (أصبح
قادرا على العمل من أي مكان ويظل متصالً باإلنترنت في جميع األوقات) ،إال أنه عمل على توسع المؤسسات ليس فقط من حيث
المستخدم ً
توفير دعم البنية التحتية لهذه التكنولوجيا ولكن أيضًا أن تكون قادرة على تأمين معلوماتهم التي يجري حاليًا تدفقها عبر حدودهم المادية
بشكل مبتكر .أضف إلى هذه السيناريوهات حيثما يود الموظفون اختيار أو استخدام أجهزتهم الخاصة.
تتطلع هذه السياسة إلى تحديد النغمة والتوقعات داخل الجهة الحكومية للتعامل مع السيناريو الحالي حيث يرغب المستخدمون في استخدام
أجهزتهم الخاصة للعمل الرسمي (استخدام األجهزة الشخصية في العمل) أو أن يكون لهم رأي في اختيار األجهزة التي يتم توفيرها لهم.
وتنطبق هذه السياسة على النوع التالي من األجهزة:


أي جهاز حاسوبي يمكنه تخزين المعلومات و/أو معالجتها و/أو إرسالها/استالمها عند توصيله بالشبكة ال ُمتحكم بها

تنطبق هذه السياسة على كل من


جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية  -إلزامية



جميع منظمات القطاعات الحيوية  -موصى بها



منظمات الشركات األخرى العاملة في قطر  -اختيارية

للحصول على مجموعة تفصيلية من الضوابط والسياسات األمنية الخاصة باستخدام األجهزة الشخصية في العمل ،يرجى الرجوع إلى
النسخة الحالية من الوثيقة على موقع ( CERT-Qالفريق القطري لالستجابة لطوارئ الحاسب اآللي) –
http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/cs-csps_byod_policy_v1.0.pdf

إدارة السرية

11

البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 5أطر ومعايير األمن
يعرض هذا القسم القائمة الحالية لمعايير وأطر األمن المنشورة للجهات الحكومية القطرية.

 1-5إطار المصادقة اإللكترونية في قطر
المصادقة اإللكترونية (أو " )" e-Authenticationهي عملية تحديد درجة الثقة التي يمكن وضعها على التأكيدات بأن المستخدم هو من
يدّعي أنه هو أو الهوية هي ما يتم إعالنها .وتتضمن التأكيدات الهوية والدور والتفويض والقيمة .ويتعلق إطار المصادقة اإللكترونية في
قطر ( )QeAFفي المقام األول بالمصادقة اإللكترونية للتأكيدات .تحدث المعامالت اإللكترونية عبر عدد من القنوات ،تتضمن ما يلي:




اإلنترنت أو عبر شبكة اإلنترنت
الهاتف ()IVR
اإلرسال عبر الفاكسميل

يهدف إطار المصادقة اإللكترونية في قطر إلى ضمان اعتماد الكيانات المعنية نه ًجا إستراتيجيًا لضمان التعرف على الهوية إلكترونيًا.
ويؤيد هذا اإلطار اتباع نهج قائم على المخاطر ،مما يحقق التوازن بين أهداف ومخاطر األعمال.
ينطبق نطاق إطار المصادقة اإللكترونية في قطر على ما يلي:


جميع الكيانات الحكومية وشبه الحكومية



جميع مؤسسات القطاعات الحيوية



الشركات الخاصة التي تأسست و  /أو تعمل في قطر

ينبغي لكل كيان أن يستخدم هذا اإلطار لتقييم وتقدير وسائل المصادقة اإللكترونية الحالية لديه.
للحصول على مجموعة تفصيلية من إطار ومعايير المصادقة اإللكترونية ،يرجى الرجوع إلى النسخة الحالية من الوثيقة على موقع الفريق
القطري لالستجابة لطوارئ الحاسب اآللي -
http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/cs-gima-qatar_eauthentication_framework_v1.0_0.pdf
ويمكن االطالع على النسخة العربية عبر
http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/cs-gima-qatar_eauthentication_framework_v1_0-arabic_0.pdf

 2-5إطار وإجراءات إدارة مخاطر أمن المعلومات
يكمن الهدف من إطار إدارة مخاطر أمن المعلومات ( )ISRMFفي
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توفير ضمان لإلدارة وأصحاب المصالح بأن مخاطر أمن المعلومات الهامة تُدار بشكل مناسب



تشجيع فهم اإلدارة وموظفيها آلثار التعرض للمخاطر



تمكين مرونة وامتثال أفضل لألعمال



توفير عملية شديدة الدقة لصنع القرار والتخطيط.

وعالوة على ذلك ،لتحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني في قطر ،قام الفريق القطري لالستجابة لطوارئ الحاسب اآللي
بوضع إطار إدارة مخاطر أمن المعلومات هذا .وهو يوفر نه ًجا منهجيًا للجهات الحكومية  /المؤسسات لتعريف مخاطر أمن المعلومات
وتحديد األولوية لها وإدارتها واالمتثال لمتطلبات سياسة تأمين المعلومات الوطنية (.)NIA
يوفر إطار إدارة مخاطر أمن المعلومات نه ًجا منظ ًما ومرنًا في الوقت ذاته إلدارة مخاطر أمن المعلومات الناتجة عن دمج نظم المعلومات
في المهمة وعمليات األعمال للجهة الحكومية  /المؤسسة .هذا اإلطار مناسب لبيئة الجهة الحكومية أو المؤسسة ،ويتوافق بشكل خاص مع
اإلطار العام إلدارة مخاطر المؤسسة (إن وجد) .يتناول إطار إدارة مخاطر أمن المعلومات المخاطر بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب
حيثما ومتى كانت هناك حاجة إليها.
تعرض الوثائق التالية اإلطار واإلجراءات.
وثائق إطار عمل إطار إدارة مخاطر أمن المعلومات:
www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/information_security_risk_management_framework
_isrmf_ver_1.1-1.docx
وثائق إجراءات إدارة مخاطر أمن المعلومات:
_www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/information_security_risk_management_procedure
isrmp_ver_1.1.docx

 3-5المعايير الوطنية ألمن أنظمة التحكم الصناعي
بدأت مؤسسات البنية التحتية الحيوية التي تعتمد على أنظمة التحكم الصناعي ( )ICSفي استخدام التكنولوجيا المتاحة تجاريًا ()COTS
المطورة ألنظمة األعمال في عملياتها اليومية .وقد وفر ذلك فرصة متزايدة للهجمات السيبرانية ضد األنظمة الحيوية التي تُشغلها
المؤسسات .ال تكون أنظمة التكنولوجيا المتاحة تجاريًا ( )COTSعادة قوية (في التعامل مع الهجمات السيبرانية) مثل األنظمة المصممة
صا للبنية التحتية الحيوية في التعامل مع الهجمات السيبرانية لعدة أسباب .وقد تؤدي نقاط الضعف هذه إلى عواقب تمس الصحة
خصي ً
والسالمة والبيئة ( ،)HSEأو عواقب تشغيلية قد تؤثر بشدة على اقتصاد دولة قطر أو شعبها أو حكومتها.
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توفر وثيقة المعايير األساسية ألمن أنظمة التحكم الصناعي هذه الحد األدنی من الضوابط التي يتعين دمجها أو توجيهها ألي نظام من أنظمة
التحكم الصناعي تم تحديده علی أنه حيوي .وينبغي استخدام هذه الوثيقة مع برنامج مناسب إلدارة األمن القائمة على المخاطر.
وعند تقييم أصول أحد أنظمة التحكم الصناعي ،ينبغي تضمين ما يلي:


مراكز التحكم ومراكز التحكم في النسخ االحتياطي بما في ذلك األنظمة في المواقع الرئيسية والبعيدة



محطات نقل فرعية تدعم التشغيل الموثوق به لألنظمة الكبيرة



األنظمة والمرافق الحيوية الستعادة النظام ،والتي تتضمن مولدات استعادة محطة الطاقة الكهربائية والمحطات الفرعية في المسار الكهربائي
لخطوط النقل المستخدمة الستعادة النظام األولي.



األنظمة التي توفر مراقبة التحكم ،والتحكم اآللي في التوليد ،ونمذجة األنظمة في الوقت الفعلي ،وتبادل البيانات بين المرافق في الوقت الفعلي.

للحصول على مجموعة تفصيلية من معايير أمن أنظمة التحكم الصناعي الوطنية ،يرجى الرجوع إلى النسخة الحالية من الوثيقة على موقع
الفريق القطري لالستجابة لطوارئ الحاسب اآللي -
_http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/national_ics_security_standard_v.3_final.pdf
ويمكن االطالع على النسخة العربية عبر
http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/national_ics_security_standard_v.3-arabic.pdf

 4-5إطار أمن المعلومات لشبكات المدارس
إن مدارس قطر عرضة للهجمات السيبرانية ،مما يعرض بيانات الطالب والموظفين واإلدارة للخطر .وتستند هذه الحقيقة إلى الحوادث
األمنية المبلغ عنها من المدارس الوطنية والدولية في قطر .وهذا أمر مقلق للغاية ،بالنظر إلى أنه من الممارسات الشائعة حاليًا أن تكون
لدى المدارس معلومات شخصية وسرية عن الطالب وأولياء األمور والموظفين على أجهزة الكمبيوتر المدرسية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة
الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المنزلية وشرائح ذاكرة  USBوغيرها من الوسائط .ويتوجب على المدارس حماية البيانات الشخصية
للموظفين والطالب المخزنة والمرسلة إلكترونيًا.
وتوفر هذه الوثيقة المعلومات الضرورية التي تُم ّكن الموظفين وغيرهم من استيفاء مسؤوليتهم العامة عن حماية معلومات المدرسة
وأصولها .ويمكن للمدارس أن تعدل الوثيقة لتعكس ظروفها الخاصة من أجل نشر وثيقة أمن المعلومات الخاصة بها.
وينطبق ذلك على:


جميع الخدمات في المدرسة.



جميع الموظفين والطالب بالمدرسة.



أي شخص آخر يعمل في المدرسة أو في مباني المدرسة.
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للحصول على مجموعة تفصيلية عن إطار أمن معلومات الشبكة المدرسية ،يرجى الرجوع إلى النسخة الحالية من الوثيقة على موقع الفريق
القطري لالستجابة لطوارئ الحاسب اآللي -
_http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/information_security_framework_for_school
networks-v1_0.pdf

 5-5معايير أمن معلومات قطر الذكية
تهدف قطر الذكية إلى االستفادة من التطبيقات المبتكرة للتكنولوجيات لتقديم الخدمات المستهدفة لألفراد والشركات والحكومة عبر القطاعات
ذات األولوية .إن التطوير السريع والفعال لقطر الذكية يتطلب من جميع الجهات الفاعلة من الشركات الحكومية والمحلية والدولية والشركات
المبتدئة ونظامها البيئي الداعم والمؤسسات األكاديمية والبحثية وكذلك الجمهور المشاركة في اإلنشاء المشترك للخدمات الذكية .ويعتمد
أساس هذا الجهد الشامل على نطاق الدولة على القدرة على جمع وإدارة كميات هائلة من البيانات ومشاركتها وكشفها استنادًا إلى قواعد
ولوائح محددة ،كي يتم معالجتها وتحليلها من قبل هذه الجهات الفاعلة المختلفة من أجل تعزيز الخدمات والتطبيقات المبتكرة .وعلى هذا
النحو ،فقد تم تصميم إدارة هذا البرنامج على المستوى الوطني من أجل تنسيق الجهود عبر مختلف الجهات الفاعلة ودفع عجلة تطوير
مشروع قطر الذكية مع التركيز بشكل رئيسي على الكفاءة وبناء المرونة وإمكانية التفاعل.
من المتوقع أن يعمل برنامج قطر الذكية على تسريع عملية تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومنصاتها وتطبيقاتها،
كما سيوسع النظام البيئي لمطوري ومستخدمي الخدمة الذكية على النطاق الوطني .وعلى هذا النحو ،من المحتمل أن يُعرض البرنامج البلد
إلى تهديدات وتحديات أمنية إضافية تحتاج إلى أن يتم فهمها جيدًا.
سيتعرض مشروع قطر الذكية بشكل متزايد لهذه التهديدات من خالل توظيف التطورات التكنولوجية الجديدة في تطبيقات التليفون المحمول
والحوسبة السحابية وإنترنت األشياء في األماكن العامة والخاصة وغيرها .وستكون نقاط الضعف إما من التكنولوجيا نفسها أو من األشخاص
الذين يمتلكون الخدمات الذكية أو يطورونها أو يشغلونها ومنصاتهم وتكنولوجياتهم التمكينية .وعالوة على ذلك ،بناء اإلمكانيات الستضافة
الماليين من المستخدمين واألجهزة يعني وجود سطح هجوم غير محدود افتراضيًا.
ولذلك ،يحتاج مشروع قطر الذكية إلى التركيز على التخفيف بشكل فعال من التهديدات األمنية وإدارة أوجه الضعف ذات الصلة لحماية
المعلومات والبنية التحتية الحساسة .يركز معيار أمن المعلومات بقطر الذكية ( )SQISSعلى تأمين خدمات قطر الذكية ،وذلك من أجل
تأمين بيئة قطر الذكية .ويجب أن يتم تصميمها وتقديمها بأقل مستويات التأمين لحماية سرية ونزاهة وتوافر المعلومات التي تستفيد منها
الخدمات ،وكذلك حماية عملياتها.
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ينطبق معيار أمن المعلومات بقطر الذكية على أي مالك خدمة بمشروع قطر الذكية ،أي مالكي الخدمات التأسيسية المحددة أو خدمات
التكنولوجيا والمنصة التمكينية ضمن نطاق قطر الذكية .إن مالكي الخدمات في قطر الذكية مسؤولون عن ضمان تنفيذ الضوابط األمنية
واعتمادها بشكل كافٍ وفعا ٍل فيما يتعلق بأصول المعلومات وإمكانياتها المستخدمة لخدمات قطر الذكية التي يتحملون مسؤولية حمايتها.
ويتضمن ذلك أصول المعلومات وإمكانياتها التي تم تطويرها أو إدارتها من قبل أطراف ثالثة.
للحصول على مجموعة تفصيلية من معايير أمن المعلومات بقطر الذكية ،يُرجى الرجوع إلى الملحق .1
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 6الملحق  1ضوابط أمن معلومات قطر الذكية
 1-6نظرة عامة على المعيار
يركز معيار أمن المعلومات بقطر الذكية ( )SQISSعلى تأمين خدمات قطر الذكية ،وذلك من أجل تأمين بيئة قطر الذكية .ويجب أن يتم
تصميمها وتقديمها بأقل مستويات التأمين لحماية سرية ونزاهة وتوافر المعلومات التي تستفيد منها الخدمات ،وكذلك حماية عملياتها.

 1-1-6الغرض والنطاق
يحدد معيار أمن المعلومات بقطر الذكية ضوابط أمن المعلومات التي سيتم تطبيقها على خدمات قطر الذكية بهدف حماية خصوصية
مستخدمي الخدمة ،وحماية أصول المعلومات ذات الصلة ،وقيادة العمليات المرنة لهذه الخدمات .تتضمن خدمات قطر الذكية كالً من خدمات
التكنولوجيا والمنصات التأسيسية والتمكينية ،كما هو موضح في القسم .2-2
يجب تنفيذ ضوابط أمن معلومات قطر الذكية الواردة في هذه الوثيقة بالتزامن مع القوانين والسياسات والمعايير الوطنية ،بما فيها ما يلي:









سياسة تأمين المعلومات الوطنية ()NIAP
قانون حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية ()CIIP
قانون حماية خصوصية البيانات
قانون منع الجرائم السيبرانية
سياسة أمن الخدمة السحابية
سياسة أمن البنية التحتية للحزمة العريضة
معيار أمن أنظمة التحكم الصناعي
إطار المصادقة اإللكترونية في قطر

 2-1-6القابلية للتطبيق

ينطبق معيار أمن المعلومات بقطر الذكية على أي مالك خدمة بمشروع قطر الذكية ،أي مالكي الخدمات التأسيسية المحددة أو خدمات
التكنولوجيا والمنصة التمكينية ضمن نطاق قطر الذكية .إن مالكي الخدمات في قطر الذكية مسؤولون عن ضمان تنفيذ الضوابط األمنية
واعتمادها بشكل كافٍ وفعا ٍل فيما يتعلق بأصول المعلومات وإمكانياتها المستخدمة لخدمات قطر الذكية التي يتحملون مسؤولية حمايتها.
ويتضمن ذلك أصول المعلومات وإمكانياتها التي تم تطويرها أو إدارتها من قبل أطراف ثالثة.
هناك عدد من الضوابط األمنية ذات أولوية أساسية وإلزامية للتنفيذ .وعالوة على ذلك ،من الضروري أن يحدد مالك خدمات قطر الذكية
ضوابط أمنية إضافية بنا ًء على مخاطر المعلومات .ينبغي أن تخضع هذه المخاطر وما ينتج عنها من متطلبات أمنية إلى تقييم منهجي
للمخاطر األمنية التي تفرضها تلك الخدمة .ويدعم تقييم المخاطر الناتج مالك الخدمة في قطر الذكية في تحديد أولويات المخاطر المحددة
وتحديد إجراءات التخفيف المحتملة لحماية البيانات وخصوصية المستخدم وتوافر الخدمة من خالل التنفيذ المنظم للضوابط األمنية بهذا
المعيار.
يجب أن يكون مالكو الخدمات في قطر الذكية على وعي تام بأنهم يتحملون مسؤولية مخاطر أمن المعلومات الخاصة بالخدمة التابعة لهم.
ولذلك ،يوصى بشدة بأن يتم دمج عمليات تقييم المخاطر وإجراءات التخفيف في عمليات وممارسات إدارة خدمات قطر الذكية وفقًا لدورة
التخطيط-الفعل-المراجعة-التنفيذ ( ،)PDCAكما هو مبين في الشكل  ،1أثناء نشر الخدمات والحفاظ على فعالية العمليات األمنية ذات
الصلة .إن التطبيق الدوري إلدارة المخاطر هو مفتاح أي برنامج أو نشاط أمني لخدمات قطر الذكية .تساعد دورة التخطيط-الفعل-المراجعة-
التنفيذ على وضع نهج نظامي لتقييم المخاطر الجديدة التي قد تنشأ والتكيف بفعالية معها مع تطور برنامج قطر الذكية واكتمال الخدمات
ذات الصلة.
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الشكل  - 2دورة التخطيط-الفعل-المراجعة-التنفيذ

في معيار أمن المعلومات بقطر الذكية ،تم تحديد الضوابط األمنية كأولوية إما ‘أساسية’ أو ‘موصى بها ’.تمثل الضوابط األمنية التي تم
تحديدها كأولوية "أساسية" المتطلبات الهامة إلنشاء إمكانيات أمن المعلومات األساسية ،وهي إلزامية التنفيذ من قبل مالكي الخدمات بقطر
الذكية .كما أنها تُشكل البنود القابلة للتدقيق التي على أساسها يتم السعي نحو تحقيق التوافق .يمكن تنفيذ الضوابط التي تم تحديدها كأولوية
"موصى بها" بشكل تطوعي بمعدل أكبر من متطلبات األولوية "األساسية" أو أقل بنا ًء على قائمة الضوابط المطبقة الناتجة عن عملية تقييم
مخاطر مالكي الخدمات في قطر الذكية.
كما يجب على مالكي الخدمات في قطر الذكية االلتزام بالحد األدنى من المتطلبات المبنية في إطار تأمين المعلومات الوطنية في قطر ،بما
في ذلك سياسة تأمين المعلومات الوطنية وقانون منع الجرائم السيبرانية وقانون حماية خصوصية البيانات .في حالة تعارض ضوابط معيار
أمن المعلومات بقطر الذكية مع قوانين أو سياسات أو معايير وطنية أخرى ،يجب مراعاة االمتثال لكليهما أو االمتثال ألي ضوابط توفر
درجة أعلى من األمن.
درجة خطورة الخدمات الذكية
داخل دولة قطر ،تم تحديد بعض القطاعات الصناعية والحكومية على أنها ذات أهمية حيوية لألمن والسالمة واستمرارية الدولة وسكانها.
تلتزم الخدمات الذكية ،التي تعمل داخل هذه القطاعات ،باالمتثال لمعايير إضافية .لذلك ،يجب أن يقوم كل مالك من مالكي الخدمات في قطر
الذكية بتحديد مستوى أهمية الخدمة الذكية وذلك باتباع العملية واإلجراءات المطلوبة .ويحتاج مالك الخدمات في قطر الذكية إلى تنفيذ
ضوابط إضافية إذا لزم األمر.
دور مالك برنامج قطر الذكية
ينطبق دور محدد على مالك برنامج قطر الذكية .وهناك عدد من المتطلبات الرئيسية التي يجب استيفاؤها لدعم تمكين الخدمات الذكية بشكل
عام وتعزيز أمن المعلومات على مستوى قطر الذكية .ويلزم ترتيب هذه المتطلبات الرئيسية حسب األوقات المناسبة وفقًا لتخطيط برنامج
قطر الذكية.
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وتنطبق المتطلبات الرئيسية ( )PRالتالية:
 PR.1الخصوصية وحماية البيانات

PR.1.1

ينبغي أن يقوم مالك برنامج قطر الذكية بتأسيس فريق عمل أو لجنة أو جهة حكومية معادلة رفيعة المستوى ،لتكون
مسؤولة عن إدارة المسائل المتعلقة بخصوصية المعلومات .يجب تعيين شخص من قبل مالك برنامج قطر الذكية
لتنسيق أنشطة خصوصية المعلومات (على سبيل المثال ،رئيس قسم حماية الخصوصية ،مدير حماية البيانات ،أو
ما يعادله).
األولوية :يتم تحديدها وفقًا لتخطيط البرنامج
ينبغي أن تكون مجموعة العمل رفيعة المستوى على مستوى برنامج قطر الذكية على علم بما يلي:
أ .موقع (مواقع) معلومات تحديد الهوية الشخصية المتعلقة باألفراد (مثل ،خوادم التطبيق وقواعد البيانات ،وأجهزة
الحوسبة ،وأجهزة المستهلك ،وأجهزة التخزين المحمولة ،إلخ).

PR.1.2

ب .كيف ومتى يتم استخدام معلومات تحديد الهوية الشخصية
جـ .أي خرق أو عدم امتثال لقانون خصوصية البيانات الشخصية لدولة قطر.
األولوية :يتم تحديدها وفقًا لتخطيط البرنامج
ينبغي أن يقوم مالك برنامج قطر الذكية بإنشاء برنامج خصوصية المعلومات والذي يتضمن ما يلي:
أ .تحديد األفراد (أو مجموعة من األفراد) المسؤولين عن تنفيذ البرنامج
ب .تعزيز برنامج التوعية لجعل أصحاب المصالح في قطر الذكية (مثل العمالء والموكلين والموردين) على علم
بأهمية خصوصية المعلومات (أو دمج الموضوع في حمالت التوعية الحالية)

PR.1.3

جـ .إجراء تقييمات خصوصية للمعلومات التي تعالجها عمليات وتطبيقات قطر الذكية لتحديد المخاطر المتعلقة
بالخصوصية
د .إجراء عمليات تدقيق للخصوصية لتحديد مستوى االمتثال لقانون خصوصية البيانات الشخصية في قطر وسياسات
قطر الذكية.
األولوية :يتم تحديدها وفقًا لتخطيط البرنامج

 PR.2التوعية باألمن والخصوصية

PR.2.1

ينبغي أن يحدد مالك برنامج قطر الذكية وبرنامج التوعية باألمن والخصوصية على مستوى قطر الذكية وتنفيذه
لجميع مستخدمي ومنفذي ومشغلي الخدمات بقطر الذكية.
األولوية :يتم تحديدها وفقًا لتخطيط البرنامج
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PR.2.2

ينبغي أن يلبي برنامج التوعية باألمن والخصوصية في قطر الذكية الذي يحدده مالك برنامج قطر الذكية الحد األدنى
من المتطلبات التالية:
أ .مخاطبة جميع مجموعات مستخدمي الخدمات في قطر الذكية
ب .تحديد المسؤوليات القانونية والتنظيمية والسلوك المقصود بوضوح لجميع المستخدمين عند استخدام خدمات قطر
الذكية
جـ .التعبير بوضوح عن أنواع البيانات التي سيتم جمعها لتمكين الوصول إلى و/أو دعم خدمات قطر الذكية وفترة
االحتفاظ بها
د .شرح الضوابط العامة لألمن والخصوصية والقوانين واللوائح ذات الصلة
هـ .شرح االستخدام المقبول لخدمات قطر الذكية
و .تقديم معلومات عن إنفاذ قوانين ولوائح األمن والخصوصية في قطر واإلجراءات التأديبية
ز .توفير معلومات االتصال لطرح األسئلة واإلبالغ عن الحوادث
ينبغي تعليم جميع مجموعات مستخدمي الخدمات في قطر الذكية ما يلي:
أ .التعرف على محاوالت الهندسة االجتماعية
ب .فهم التهديدات والمخاطر العامة
جـ .فهم كيفية إعطاء الموافقة على استخدام المعلومات الشخصية
د .فهم القوانين والعواقب المطبقة
األولوية :يتم تحديدها وفقًا لتخطيط البرنامج

PR.2.3

ينبغي أن يغطي نطاق التدريبات المتعلقة باألمن والخصوصية التي ينفذها مالك برنامج قطر الذكية جميع مجموعات
مستخدمي الخدمات في قطر الذكية وأن يتضمن الحد األدنى من المتطلبات ()2-2.PD
األولوية :يتم تحديدها وفقًا لتخطيط البرنامج

PR.2.4

يجب مراجعة وتحديث محتويات برامج التدريب والتوعية المتعلقة باألمن ،التي ينفذها مالك برنامج قطر الذكية،
بشكل منتظم لتعكس االتجاهات الجديدة والتهديدات الجديدة والتغييرات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لخدمات
قطر الذكية أو القوانين واللوائح المطبقة.
األولوية :يتم تحديدها وفقًا لتخطيط البرنامج

PR.2.5

يجب على مالكي الخدمات في قطر الذكية ضمان حصول فريق المؤسسة الجديدة وأعضاء فرق األطراف الثالثة على
تدريب التوعية بأمن المعلومات كجزء من عملية تقديم العمل باإلضافة إلى تدريب تنشيطي للمعلومات بشكل دوري.
األولوية :يتم تحديدها وفقًا لتخطيط البرنامج

PR.2.6

يجب على مالك برنامج قطر الذكية وضع طريقة مع مؤشرات األداء ذات الصلة للتأكد من فعالية برنامج التوعية
باألمن والخصوصية في قطر الذكية ،عبر جميع مجموعات المستخدمين.
األولوية :يتم تحديدها وفقًا لتخطيط البرنامج
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PR.2.7

قد يستخدم مالك برنامج قطر الذكية وسائل اإلعالم غير المباشرة مثل الملصقات والمواقع اإللكترونية والتطبيقات
والبريد اإللكتروني والتلفزيون واإلذاعة وغيرها لدعم برنامج التوعية بفعالية.
األولوية :يتم تحديدها وفقًا لتخطيط البرنامج

 PR.3إدارة الهوية الرقمية

PR.3.1

ينبغي على مالك برنامج قطر الذكية أن يخصص وظيفة مالك دورة حياة الهوية الرقمية في قطر الذكية ،ويكون
مكلفًا بإدارة دورة حياة الهوية الرقمية الفريدة لمجموعات المستخدمين البشر واألجهزة على مستوى قطر الذكية
وفقًا لبرنامج قطر الذكية.

األولوية :يتم تحديدها وف ًقا لتخطيط البرنامج

PR.3.2

ينبغي أن يقوم مالك دورة حياة الهوية الرقمية في قطر الذكية بما يلي:
أ .تطوير وتوثيق ونشر:
 سياسة تحديد الهوية والمصادقة التي تتناول سياسة دورة حياة الهوية لكل من البشر واألجهزة ،وتغطي على األقلالغرض والنطاق واألدوار والمسؤوليات وااللتزام اإلداري والتنسيق بين أصحاب المصالح وضمان االمتثال
 إجراءات لتسهيل تنفيذ سياسة تحديد الهوية والمصادقة وما يرتبط بها من ضوابط تحديد الهوية والمصادقةب .مراجعة وتحديث الحالي مما يلي:
 سياسة تحديد الهوية والمصادقة -إجراءات تحديد الهوية والمصادقة

األولوية :يتم تحديدها وف ًقا لتخطيط البرنامج

PR.3.3

ينبغي أن يقوم مالك دورة حياة الهوية الرقمية في قطر الذكية بإنشاء مساحة اسم مشتركة لمجموعات المستخدمين
واألجهزة الثالثة .وتُعد مساحة االسم المشتركة أساس دورة حياة الهوية على مستوى الخدمة.
تم تحديد ثالث مجموعات من المستخدمين البشر كما يلي ( )1المواطنون و ( )2المقيمون الدائمون و ( )3الزوار.
ويمكن لكل من هؤالء المستخدمين عرض معرفات هوية فريدة متعددة .ينبغي على مالك الخدمة في قطر الذكية تحديد
معرفات الهوية بنا ًء على السياق :مثل ،الموظف والمستهلك والمقاول ومريض الرعاية الصحية إلخ .وستقوم نظم
المعلومات على مستوى الخدمة بتحديد ومصادقة األشخاص من مجموعات المستخدمين هذه بشكل فريد.

األولوية :يتم تحديدها وف ًقا لتخطيط البرنامج
 PR.4إدارة دورة حياة الهوية لمجموعات المستخدمين البشر
ينبغي أن يقوم مالك دورة حياة الهوية الرقمية في قطر الذكية بما يلي:
أ .إنشاء مستخدم والمعرف (المعرفات) المطلوبة ،بنا ًء على مساحة االسم المشتركة لمجموعات المستخدمين البشر
ب .تحديد فئة الشخص (مواطن ،مقيم دائم ،زائر) والعضوية (العضويات) المطلوبة
PR.4.1

جـ .تحديد شروط الوصول إلى خدمات قطر الذكية المطلوبة
د .تحديد طريقة (طرق) التحقق للمصادقة على هوية الشخص
هـ .تحديد حق الوصول إلى خدمات قطر الذكية
و .تحديد متطلبات التدقيق وإعداد التقارير
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ز .إدارة الصالحيات بنشاط طوال دورة حياة الهوية
حـ .تحديد حقوق الوصول لمجموعات المستخدمين البشر
ط .إدارة األذونات
ي .تحديد شروط إعادة تعيين وتغيير كلمة المرور
ك .تحديد طريقة الحفاظ على المعلومات الشخصية للشخص
ل .تحديد طريقة السماح بنسخ الخصائص المميزة للشخص إلى خدمات أخرى
م .تحديد معايير إلغاء األذونات والصالحيات.

األولوية :يتم تحديدها وف ًقا لتخطيط البرنامج
 PR.5تحديد الهوية والمصادقة
ينبغي أن يقوم مالك دورة حياة الهوية الرقمية في قطر الذكية بتطبيق استراتيجية كلمة المرور لقطر الذكية والتي
تفرض كلمات مرور قوية لمكونات المصادقة المحلية وكذلك مكونات المصادقة لخدمات قطر الذكية مثل الخدمات
السحابية أو نقاط االتصال بين شبكتين أو أجهزة التليفون المحمول أو أجهزة استشعار إنترنت األشياء أو أجهزة
األنظمة البيئية األخرى .وينبغي أن تتضمن االستراتيجية ما يلي:
PR.5.1

أ .عدم وجود كلمات مرور افتراضية أو يتعذر تغييرها
ب .دعم بيانات االعتماد المخصصة التي يمكن إنشاؤها وتعيينها وإعادة تعيينها بواسطة المشغل
جـ .إزالة بيانات االعتماد االفتراضية أو المشتركة عبر النظام البيئي
د .إعادة تعيين كلمات المرور بشكل عادي.

األولوية :يتم تحديدها وف ًقا لتخطيط البرنامج
 PR.6إدارة الوصول

PR.6.1

إطارا لتوفير مصادقة قوية للمشغلين على أجهزة
ينبغي أن يضع مالك دورة حياة الهوية الرقمية في قطر الذكية
ً
النفاذ والتوجيه الشبكي ،أي أجهزة استشعار إنترنت األشياء .وينبغي أن يتضمن هذا اإلطار ما يلي:
 كلمات مرور معقدة (وإن أمكن) مصادقة متعددة العوامل تقرير أو تسجيل محاوالت المصادقة غير الناجحة آلية القفلتنفيذ آليات التحكم في الوصول المنطقية المحلية المناسبة حيثما يتم دعمها.

األولوية :يتم تحديدها وف ًقا لتخطيط البرنامج
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 PR.7إدارة الحوادث
ينبغي على مالك برنامج قطر الذكية تعيين مالك لبرنامج إدارة الحوادث في قطر الذكية ووضع إمكانية االستجابة
للحوادث في جميع أنحاء البالد.
PR.7.1

ينبغي أن يمتلك مالك إدارة الحوادث في قطر الذكية التفويض بالعمل على المستوى الوطني لوضع هذا البرنامج
وتشغيله والمحافظة عليه ،وتعيين الشروط والمتطلبات لالستجابة للحوادث على مستوى الخدمة ،واالتصال
بالهيئات والبرامج الحكومية ذات الصلة.

األولوية :يتم تحديدها وف ًقا لتخطيط البرنامج

PR.7.2

ينبغي على مالك برنامج قطر الذكية ومالك برنامج إدارة الحوادث في قطر الذكية إنشاء شبكة من مراكز العمليات
األمنية القائمة على الخدمة والتي تتكون من إمكانيات جديدة وحالية من الجهات الحكومية واألطراف الثالثة لكشف
التهديدات وحوادث أمن المعلومات في قطر الذكية وتحليلها ومشاركتها ومراقبتها واالستجابة إليها.

األولوية :يتم تحديدها وف ًقا لتخطيط البرنامج
 PR.8إدارة أمن الطرف الثالث

PR.8.1

ينبغي على مالك برنامج قطر الذكية إنشاء عملية مخاطر المعلومات لتحديد مخاطر أمن المعلومات المرتبطة
بالموردين الخارجيين ودمجها في عملية الشراء ومشاركتها مع مالكي الخدمات في قطر الذكية.

األولوية :يتم تحديدها وف ًقا لتخطيط البرنامج

PR.8.2

ينبغي على مالك برنامج قطر الذكية تحديد معايير تقييم األمن الختيار موردي األطراف الثالثة من قبل مالكي
الخدمات في قطر الذكية.

األولوية :يتم تحديدها وف ًقا لتخطيط البرنامج
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 2-6التعريفات
المالك المسؤول – الفرد أو المؤسسة التي تمتلك خدمات وأنظمة قطر الذكية (بما في ذلك جميع موارد النظام) .ويضمن المالك أن
أفعال جميع الكيانات يجب تتبعها بشكل فريد ،وينبغي الكشف عن أي حاالت شذوذ وينبغي أن يتحمل الكيان المسؤول المسؤولية عن
أفعاله.
إمكانيات الكشف عن حاالت الشذوذ  -تحديد البنود أو األحداث أو المالحظات التي ال تتفق مع نموذج متوقع أو بنود أخرى في فئة
البيانات.
توصيفات الخط األساسي – هو وصف متفق عليه للخصائص المميزة لنظام أو منتج ،في نقطة زمنية ،والذي يُستخدم كأساس لتحديد
التغيير .والتغيير هو أكثر من االنتقال من هذه الحالة األساسية إلى الحالة التالية.
رئيس قسم حماية الخصوصية ،مدير حماية البيانات – رئيس قسم حماية الخصوصية هو المسؤول التنفيذي داخل قطر الذكية المكلف
بوضع وتنفيذ سياسات مصممة لحماية البيانات الشخصية لمستخدمي الخدمة الذكية والكيانات من الوصول غير المرخص بنا ًء على
سياسة خصوصية البيانات ،بما يتماشى مع قانون خصوصية البيانات الشخصية في قطر.
المعايير العامة – المعايير العامة لتقييم أمن تكنولوجيا المعلومات هو معيار دولي ( )ISO/IEC 15408للحصول على شهادة أمن
الكمبيوتر.
إدارة التوصيف – إنها عملية تطوير النظم وصيانتها من أجل إنشاء والحفاظ على اتساق أداء النظام والخدمة والخصائص المميزة
الوظيفية والمادية مع متطلباته وتصميمه والمعلومات التشغيلية طوال دورة حياته.
الواجبات والمجاالت المتعارضة – إنها مبدأ أمني ،هدفه األساسي هو منع االحتيال واألخطاء .ويتحقق هذا الهدف من خالل نشر
المهام واالمتيازات المرتبطة بعملية محددة بين عدة مستخدمين.
الموافقة – إشارة محددة ومبنية على أسس تعبر بحرية عن رغبات المستخدمين التي يشير بها الفرد إلى موافقته على معالجة البيانات
الشخصية المتعلقة به.
المصادقة السياقية – إنها حيث تتم مراعاة السياق (أو العوامل) حول تسجيل دخول المستخدم وتقييمه ،ثم تقرر ما إذا كان الشخص
هو من يدعي أنه هو .إذا تم اكتشاف أي حاالت شذوذ ،فيتم اتخاذ اإلجراء المناسب.
التخطيط للطوارئ – هو مسار عمل مصمم لمساعدة مؤسسة قطر الذكية على االستجابة بفعالية لحدث أو موقف هام في المستقبل قد
يحدث أو ال يحدث.
ضمان مفتاح التشفير – ضمان المفتاح هو ترتيب يتم فيه احتجاز المفاتيح الالزمة لفك تشفير البيانات المشفرة كضمان بحيث يمكن
ألحد األطراف الثالثة المخولة ،في ظل ظروف معينة ،الوصول إلى تلك المفاتيح.
مراقب البيانات  -الشخص العادي أو التابع لشركة الذي يحدد بشكل فردي أو باالشتراك مع اآلخرين طريقة معالجة البيانات الشخصية
والغرض منها
معالج البيانات  -الشخص العادي أو التابع لشركة الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية للمراقب.
التحليل الديناميكي – هو اختبار وتقييم البرنامج من خالل تنفيذ البيانات في الوقت الحقيقي .ويتمثل الهدف في إيجاد األخطاء في أحد
وتكرارا دون اتصال.
مرارا
البرامج أثناء تشغيله ،بدالً من فحص الكود
ً
ً
 – EALمستوى ضمان التقييم هو التقييم العددي الذي يصف عمق ودقة التقييم األمني الذي تجريه المعايير العامة .ويختلف مستوى
ضمان التقييم بشكل عام بين المستوى  1و.7
التحليل الجنائي  -هو تحليل يفحص البيانات المهيكلة حول الحوادث األمنية بهدف اكتشاف وتحليل أنماط األنشطة االحتيالية.
تقنيات التحصين – هي عملية تأمين نظام من خالل تقليل سطح الثغرات األمنية .وعادة ما تتضمن طرق الحد من الهجوم المتاحة
تغيير كلمات المرور االفتراضية وإزالة البرامج غير الضرورية ،وأسماء المستخدمين أو تسجيالت الدخول غير الضرورية ،وتعطيل
أو إزالة الخدمات غير الضرورية.
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وحدات أمن األجهزة ( – )HSMوحدة أمن األجهزة ( )HSMهي جهاز حوسبة مادي يحمي المفاتيح الرقمية للمصادقة القوية
ويديرها ويقدم معالجة التشفير.
إنترنت األشياء ( – )IoTإنترنت األشياء هو بنية تحتية عالمية لمجتمع المعلومات ،وهو يُم ّكن من تقديم الخدمات المتقدمة من خالل
ربط األشياء (المادية واالفتراضية) بنا ًء على تكنولوجيات المعلومات واالتصال القائمة والمتطورة القابلة إلمكانية التفاعل.
أنظمة كشف التسلل – هو جهاز أو تطبيق برمجي يراقب شبكة أو أنظمة من أجل الكشف عن وجود أنشطة ضارة أو انتهاكات
للسياسة..
عدم التنصل – هو ضمان أن أحد األشخاص ال يمكنه إنكار شيء ما.
 – PIIمعلومات تحديد الهوية الشخصية
التصيد االحتيالي – إنها محاولة الحصول على معلومات حساسة مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتفاصيل بطاقة االئتمان
(واألموال بطريقة غير مباشرة) ،وذلك في الغالب ألسباب ضارة ،من خالل التنكر في صورة كيان جدير بالثقة في االتصال
اإللكتروني.
تقنيات تحسين الخصوصية ( – )PETsإن تقنيات تحسين الخصوصية هي المصطلح الموحد الذي يشير إلى أساليب محددة تتصرف
وفقًا لقوانين حماية البيانات .وتسمح هذه التقنيات للمستخدمين بحماية خصوصية معلوماتهم الشخصية المقدمة إلى هذه الخدمات أو
التطبيقات والمعالجة من خاللها.
اختبار االنحدار – اختبار االنحدار هو نوع من اختبارات البرامج التي تتحقق من أن البرامج التي تم تطويرها واختبارها سابقًا ال
تزال تعمل بشكل صحيح حتى بعد تغييرها أو تداخلها مع برامج أخرى .وقد تتضمن التغييرات تحسينات أو برامج تصحيحية أو
تغييرات في التوصيف لهذه البرامج ،إلخ.
مالكو أمن المعلومات المسؤولون ( – )ISOإن مالك أمن المعلومات المسؤول هو الفرد المسؤول عن ضمان اتباع ضوابط أمن
المعلومات على مستوى الخدمة الذكية .وينبغي أن يكون لهؤالء المالكين خط مباشر لإلبالغ لرئيس قسم أمن المعلومات في قطر
الذكية ( ،)CISOأو عبر عضو أعلى رتبة في وظيفة مستقلة بإدارة المخاطر.
بيان الرغبة في المخاطرة – يمكن تعريف الرغبة في المخاطرة على أنه "كم ونوع المخاطر التي تكون المؤسسة على استعداد
التخاذها لتحقيق أهدافها االستراتيجية" .وقد تكون لخدمات قطر الذكية رغبات مخاطرة مختلفة حسب قطاعاتها وثقافتها وأهدافها.
هناك مجموعة من الرغبات الموجودة لمخاطر مختلفة وقد تتغير بمرور الوقت.
دورة حياة تطوير البرمجيات ( – )SDLCدورة حياة تطوير البرمجيات هي عملية تطوير للبرمجيات تساعد المطورين على وضع
برامج أكثر أمانًا ومعالجة متطلبات االمتثال األمني مع تقليل تكلفة التطوير
معايير تقييم األمن – عادة ما يتم تقديم معايير تقييم األمن كمجموعة من حدود المعلمات التي يجب تلبيتها لنظام كي يتم تقييمه واعتباره
مقبوالً .ويتم تحديد هذه المعايير بنا ًء على تقييم التهديدات لتحديد مدى حساسية البيانات ،وسياسة األمان ،والخصائص المميزة للنظام.
مناطق األمن – مناطق األمن هي كتل البناء والترسيم المنطقي لمستوى الثقة لتحديد سياسات األمان؛ وهي كيانات منطقية ترتبط
بواجهة واحدة أو أكثر .وتوفر مناطق األمن وسيلة تضمن أنه ينبغي أن تتدفق البيانات/المعلومات بشكل آمن بنا ًء على مستويات الثقة.
الشهادات الموقعة ذاتيًا – الشهادة الموقعة ذاتيًا هي شهادة هوية موقعة من قبل الكيان نفسه.
المعلومات الشخصية الحساسة – البيانات الشخصية الحساسة تعني البيانات الشخصية التي تتكون من معلومات تتعلق باألصل العرقي
أو االثني لموضوع البيانات أو آرائه السياسية أو معتقداته الدينية أو معتقدات أخرى ذات طبيعة مماثلة.
برنامج استمرارية الخدمة – هي عملية إنشاء أنظمة للوقاية واالستعادة للتعامل مع التهديدات المحتملة لخدمات قطر الذكية.
مالك استمرارية الخدمة – هو فرد أو مؤسسة مسؤولة عن ضمان أن تكون الخدمة الذكية مرنة ضد أي تهديدات تخريبية وفي حالة
وقوع أي كارثة ،يجب استعادتها في إطار الوقت المناسب.
جهاز التحميل الجانبي – يُشير التحميل الجانبي إلى حركة البيانات بين الجهاز ،مثل "التحميل" و "التنزيل" .وهي عملية لنقل البيانات
بين جهازين محليين ،على سبيل المثال ،بين جهاز كمبيوتر وجهاز جوال مثل التليفون المحمول ،أو الهاتف الذكي ،أو المساعد
الشخصي الرقمي ،أو جهاز الكمبيوتر اللوحي ،أو مشغل الوسائط المحمولة ،أو القارئ اإللكتروني.
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الهندسة االجتماعية – استخدام الخداع للتالعب باألفراد في الكشف عن المعلومات السرية أو الشخصية التي يمكن استخدامها
ألغراض االحتيال.
التحليل الثابت – يمثل التحليل الثابت ،المسمى أيضًا بتحليل التعليمات البرمجية الثابت ،طريقة لتصحيح أخطاء برامج الكمبيوتر الذي
يتم من خالل فحص التعليمات البرمجية دون تنفيذ البرنامج .وتوفر هذه العملية فه ًما لهيكل التعليمات البرمجية ،ويمكن أن تساعد على
ضمان التزام التعليمات البرمجية بمعايير الصناعة.
طلب الوصول إلى المعلومات الشخصية – في سياق خصوصية البيانات ،يمثل طلب الوصول إلى المعلومات الشخصية ()SAR
طلبًا خطيًا مقد ًما من قبل الشخص أو نيابة عنه للحصول على المعلومات التي يحق له أن يطلبها والتي تتم/تمت معالجتها من قبل
المؤسسة.
وحدات الخدمة الموثوقة ( – )TPMوحدات المنصة الموثوقة هي معيار دولي لمعالج التشفير اآلمن ،وهو متحكم مصغر مخصص
تم تصميمه لتأمين األجهزة من خالل دمج مفاتيح التشفير في األجهزة.
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 3-6هيكل المعيار
 1-3-6النطاقات األمنية
يتضمن كتالوج الضوابط األمنية في معيار أمن المعلومات بقطر الذكية  236من الضوابط في  13نطاقًا أمنيًا.

الجدول  :1نظرة عامة على كتالوج الضوابط األمنية في معيار أمن المعلومات بقطر الذكية
النطاق

رقم عنصر التحكم

الحوكمة والسياسة []GP
إدارة األخطار []RM
الخصوصية وحماية البيانات []PD
الهوية الرقمية []DI
أمن التطبيق []AS
أمن البنية التحتية []IS
أمن إنترنت األشياء []IT
عمليات األمن []SO
أمن سلسلة التوريد []SC
التأمين المادي []PS
أمن الموارد البشرية []HR
إجمالي

تحديد األولوية
األساسية

موصى به

28
5
44
35
6
23
21
36
19
9
10

15
2
16
12
1
7
13
21
5
1
6

13
3
28
23
5
16
8
15
14
8
4

236

99

137

 2-3-6هيكل ضوابط معيار أمن المعلومات بقطر الذكية

الضوابط داخل كتالوج ضوابط معيار أمن المعلومات بقطر الذكية تتضمن المعلومات التالية:





وصف النطاق األمني في سياق قطر الذكية
هدف النطاق الفرعي األمني ،حيثما ينطبق ذلك
مواصفات الضابط؛
مستوى األولوية لكل ضابط  -أي ،األساسية أو الموصى بها

الشكل  :2هيكل الضابط

النطاق األمني ،ووصف النطاق ،وأي نطاقات فرعية مضمنة وهدف النطاق الفرعي
#.AA
#.#.AA
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 4-6كتالوج ضوابط معيار أمن المعلومات بقطر الذكية
كما هو موضح أعاله ،يتضمن كتالوج ضوابط معيار أمن المعلومات بقطر الذكية الحد األدنى من ضوابط أمن المعلومات األساسية
واإلضافية الموصى بها التي سيتم اعتمادها من قبل مالكي الخدمات في قطر الذكية ،ما لم ينص على خالف ذلك.

 1-4-6الحوكمة والسياسة []GP
ينبغي على مالكي الخدمات في قطر الذكية أن يديروا بفعالية أمن المعلومات كجزء ال يتجزأ من إدارة موظفيهم وعملياتهم وتقنياتهم ،بما
يتماشى مع متطلبات األعمال والقوانين واللوائح ذات الصلة.

في هذا القسم ،توفر الضوابط توجيهات إلرساء الحوكمة واإلدارة الصحيحة ،بدعم من السياسات ذات الصلة ،لوظيفة أمن المعلومات
التي تدعم خدمات قطر الذكية ،وبالتالي تحديد مسؤوليات مالكي الخدمات في قطر الذكية.

ويتضمن نطاق الحوكمة والسياسة  28من الضوابط التي تم تحديدها على أنها إما أساسية أو موصى بها.

تحديد األولوية

المرجع

النطاق الفرعي

رقم عنصر التحكم

GP.1

هيكل الحوكمة والسياسة

18

7

GP.2

إدارة التغيير والتوصيف

10

8

األساسية

موصى به
11
2

 1-1-4-6هيكل الحوكمة والسياسة

لحكم وإدارة وظيفة أمن المعلومات بشكل فعال لخدمات قطر الذكية بدعم من السياسات ذات الصلة.
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 GP.1هيكل الحوكمة والسياسة

GP.1.1

يتحمل مالك الخدمات في قطر الذكية المسؤولية عن إدارة وتنفيذ وصيانة برنامج أمن المعلومات بشكل سليم ،بنا ًء
على المخاطر .ويجوز للمالك تفويض المسؤوليات داخل مؤسسته الخاصة أو إلى أطراف ثالثة ،ولكن تبقى
المسؤولية عن المخاطر المحددة وتخفيف المخاطر واقعة على عاتق مالك الخدمات في قطر الذكية.

األولوية :أساسية

GP.1.2

يجب على مالك الخدمات في قطر الذكية أن يدرك أنه يمكن أن يتحمل كالً من دور مقدم الخدمة إلى المستخدمين
النهائيين المستهدفين ،وأن يقدم أيضًا خدمته ككتلة بناء لمزود خدمة آخر .وفي ظل هذه الظروف ،يمكن لمالك
الخدمات في قطر الذكية أن يعمل كمراقب البيانات ومعالج البيانات في الوقت نفسه ،حيث يقوم بتنفيذ الضوابط
األمنية ،على النحو المطلوب في ملف بيانات تعريف الخطر أو هذا المعيار

األولوية :موصى بها

GP.1.3

يجب على مالك الخدمات في قطر الذكية تخصيص ميزانية مناسبة للمؤسسة األساسية وتشغيل برنامج أمن
المعلومات ،بدعم كامل من اإلدارة التنفيذية.

األولوية :أساسية

GP.1.4

يجب على مالك الخدمات في قطر الذكية التأكد من أن إعداد التقارير األمنية يتبع معايير وممارسات إعداد التقارير
المقبولة.

األولوية :أساسية

GP.1.5

يتعين على مالك الخدمات في قطر الذكية التأكد من أن تطوير وتنفيذ وصيانة العمليات والبنية التحتية الخاصة
باألمن لخدماته في قطر الذكية يتم توثيقها ودعمها بشكل مستمر من قبل مؤسسة المالك أو سلسلة التوريد لألطراف
الثالثة.

األولوية :موصى بها

GP.1.6

تقريرا ،بالنسبة للمخاطر العالية على الخصوصية ،عن
يجب على مالك الخدمات في قطر الذكية أن يوثق ويقدم
ً
أي انحرافات عن هذا المعيار إلى الفريق القطري لالستجابة لطوارئ الحاسب اآللي للحصول على إرشادات.
وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن الحالة المحددة ،والضوابط ،واألصول والبيانات المعنية ،والمخاطر
المحددة واألثر المحتمل.

األولوية :أساسية

GP.1.7

يجب أن يقوم مالك الخدمات في قطر الذكية بتحديد مسؤوليات أمن المعلومات لمؤسسته الخاصة و/أو األطراف
الثالثة المشاركة في إعداد خدمة قطر الذكية.

األولوية :أساسية
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GP.1.8

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية التأكد من توفر المعرفة والخبرة في مجال أمن المعلومات ذات الصلة
وتخصيصها لتطوير خدماته وتقديمها وتشغيلها وصيانتها ،داخل مؤسسته و/أو سلسلة التوريد التابعة لألطراف
الثالثة الداعمة.

األولوية :موصى بها

GP.1.9

يتحمل مالك الخدمات في قطر الذكية مسؤولية تنسيق أو تنظيم األدوار واألنشطة المتعلقة بأمن المعلومات وفصلها
داخل مؤسسته األساسية وعبر سلسلة التوريد التابعة لألطراف الثالثة الداعمة .وبالتالي يسعى مالك الخدمات في
قطر الذكية إلى تحقيق مسؤوليات مشتركة ألمن المعلومات لتجنب الثغرات أو التداخالت أو إدخال تعديالت على
المؤسسة األمنية بشكل غير مقصود أو غير مصرح به.

األولوية :أساسية
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية التأكد من أن أمن المعلومات:
أ .هو جزء ال يتجزأ من دورة إدارة التخطيط-الفعل-المراجعة-التنفيذ في الخدمات.
ب .هو جزء ال يتجزأ من عمليات تطوير الخدمات وتقديمها وتشغيلها وصيانتها وتحسينها.
GP.1.10

جـ .يتضمن إدارة األعمال التي تأخذ الملكية (المخاطر).
د .يتم اإلبالغ عن الحوادث واالستجابات للحوادث في الوقت المناسب وبالتنسيق مع الفريق القطري لالستجابة
لطوارئ الحاسب اآللي.

األولوية :موصى بها
يكون مالك الخدمات في قطر الذكية مسؤوالً عما يلي:
أ .ضمان تطوير خطط إدارة المخاطر األمنية وخطط أمن النظام وأي إجراءات أمنية مستخدمة وصيانتها وتحديثها
وتنفيذها.
ب .تقديم المشورة األمنية التقنية المعنية بتطوير النظام وحيازته وتنفيذه وتعديله وتشغيله ودعمه وهندسته.
جـ .المساعدة في وضع معايير/سياسات أمن النظام.
GP.1.11

د .شهادة (شهادات) الصناعة الخاصة لألنظمة ،عند االقتضاء.
هـ .ضمان امتالك مؤسسة المالك لبرنامج مناسب للتوعية والتدريب في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
و .مراجعة منتظمة ألمن النظام ،ومسارات مراقبة النظام وسجالت وتكامل توصيفات النظام.
ز .التأكد من أن موظفي األمن الداخلي والموظفين والموارد المطلوبة من طرف ثالث يمتلكون جميع إجراءات
التشغيل األمنية المتعلقة بالنظم ،بما في ذلك أدوار مديري النظام ومسؤولي النظام ومستخدمي النظام.

األولوية :موصى بها

GP.1.12

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تحديد مجموعة من سياسات األمن القابلة للتدقيق ليتم نشرها وإبالغها
إلى مؤسسته واألطراف الثالثة ذات الصلة.

األولوية :أساسية
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GP.1.13

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية مراجعة السياسات المحددة ألمن خدمات قطر الذكية على فترات زمنية
محددة أو إذا حدثت تغييرات هامة لضمان استمرار مالءمتها وكفاءتها وفعاليتها.

األولوية :موصى بها

GP.1.14

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تحديد قواعد االستخدام المقبول ألصول المعلومات المرتبطة بخدمات
قطر الذكية وتوثيقها وتنفيذها والتي ينبغي فصلها أيضًا عبر مجموعات مستخدمي خدمات قطر الذكية.

األولوية :موصى بها

GP.1.15

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية مراجعة/تدقيق النهج المتبع إلدارة المعلومات/األمن السيبراني وتنفيذه
(أي ،أهداف الضابط والسياسات والعمليات واإلجراءات الخاصة بأمن المعلومات) بشكل مستقل على فترات
منتظمة مخطط لها و/أو عندما يتم تطبيق تغييرات هامة.

األولوية :موصى بها
يتعين على مالك الخدمة في قطر الذكية القيام بما يلي:
أ .وضع خطة أمنية لنظام المعلومات تتميز بما يلي:
 تتفق مع البنية المؤسسية للمؤسسة التي تقدم الخدمة الذكية. تحدد صراحة حدود الترخيص للنظم. تصف السياق التشغيلي لنظام الخدمة الذكية من حيث المهام وعمليات األعمال. توفر التصنيف األمني لنظام الخدمة الذكية بما في ذلك دعم المبرر. تصف البيئة التشغيلية لنظام الخدمة الذكية والعالقات أو االتصاالت مع الخدمات الذكية األخرى. تقدم لمحة عامة عن متطلبات األمن للنظام.GP.1.16

 تحدد أي إحالل ذات صلة ،إن وجد. تصف الضوابط األمنية المعمول بها أو المخطط لها لتلبية تلك المتطلبات بما في ذلك المبرر لقرارات الجهةحكومية.
 تتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل الموظف المفوض أو الممثل المعين قبل تنفيذ الخطة.ب .توزيع نسخ من الخطة األمنية وإبالغ التغييرات الالحقة بالخطة إلى أصحاب األدوار المفوضة والمسؤولة.
جـ .استعراض الخطة األمنية لنظام المعلومات على فترات منتظمة.
د .تحديث خطة لمعالجة التغييرات على نظام/بيئة تشغيل الخدمة الذكية أو المشاكل التي تم تحديدها أثناء تنفيذ
الخطة أو تقييمات الرقابة األمنية.
هـ .حماية الخطة األمنية من الكشف والتعديل غير المصرح به.

األولوية :موصى بها
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يتعين على مالك الخدمات في قطر الذكية القيام بما يلي:
أ .وضع خطة برنامج أمن المعلومات ونشرها التي:
 .1تقدم نظرة عامة على متطلبات برنامج األمن ووصفًا لضوابط إدارة برنامج األمن والضوابط العامة المعمول
بها أو المخطط لها لتلبية تلك المتطلبات.
 .2تشمل تحديد وتعيين األدوار والمسؤوليات وااللتزام اإلداري والتنسيق بين الخطوط التنظيمية واالمتثال.
 .3تعكس التنسيق فيما بين الخطوط التنظيمية المسؤولة عن مختلف جوانب أمن المعلومات (أي التقنية والمادية
والعاملين والمادية السيبرانية).
GP.1.17

 .4يوافق عليها مسؤول كبير يتحمل المسؤولية والمساءلة عن المخاطر التي تتعرض لها العمليات التنظيمية (بما
في ذلك المهمة والوظائف والصورة والسمعة) واألصول التنظيمية واألفراد والمؤسسات األخرى وقطر.
ب .مراجعة خطة برنامج أمن المعلومات على نطاق المؤسسة.
جـ .تحديث الخطة لمعالجة التغييرات التنظيمية والمشاكل التي تم تحديدها أثناء تنفيذ الخطة أو تقييمات الرقابة
األمنية.
د .حماية خطة برنامج أمن المعلومات من الكشف والتعديل غير المصرح به.

األولوية :موصى بها
يتعين على مالك الخدمة في قطر الذكية القيام بما يلي:
GP.1.18

أ .ضمان أن تشمل جميع طلبات التخطيط الرأسمالي وطلبات االستثمار الموارد الالزمة لتنفيذ برنامج أمن
المعلومات/األمن السيبراني وتوثيق جميع االستثناءات لهذا الطلب.
ب .ضمان توفر موارد أمن المعلومات من أجل النفقات كما هو مخطط له.

األولوية :موصى بها

 2-1-4-6إدارة التغيير والتوصيف

إلنشاء خط أساسي لألمن لجميع أصول خدمات قطر الذكية والتحكم بفعالية في التغييرات على تلك األصول والخط األساسي.

 GP.2إدارة التغيير والتوصيف
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية أن يحدد عملية إدارة التغيير الموثقة التي قد تتضمن فئات التغيير التالية
أو ما شابهها ،وأن يلتزم بها:
أ .التغيير الرئيسي المخطط له؛ ومن األمثلة على التغييرات الرئيسية المخطط لها ما يلي:
GP.2.1

• التغيير الذي يؤدي إلى انقطاع الخدمة أثناء ساعات العمل العادية
• التغيير الذي يؤدي إلى تغيير الخدمة أو الممارسة التشغيلية
• التغييرات في أي نظام يؤثر على التعافي من الکوارث أو استمرارية الخدمة
• مقدمة أو توقف خدمة تكنولوجيا المعلومات
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ب .الصيانة والتغييرات الطفيفة؛ ومن أمثلة هذا النوع من التغيير ما يلي:
• التغييرات/البرامج التصحيحية األمنية على مستوى التطبيق
• البرامج التصحيحية لنظام التشغيل (الهامة ،اإلصالحات العاجلة ،مجموعة الخدمات)
• الصيانة الدورية المجدولة
• التغييرات التي من غير المحتمل أن تتسبب في انقطاع الخدمة
جـ .تغييرات االنقطاع الطارئة وغير المخطط لها؛ ومن أمثلة هذا النوع من التغيير ما يلي:
• تدهور شديد في الخدمة يحتاج إلى إجراء فوري
فشل النظام/التطبيق/المكون مما يؤثر سلبًا على عمليات الخدمة
• االستجابة لكارثة طبيعية
• االستجابة لحاجة عمليات خدمة الطوارئ
• تغيير يطلبه موظفو االستجابة للطوارئ

األولوية :أساسية

GP.2.2

يتعين على مالك الخدمات في قطر الذكية التأكد من احتفاظ الخدمة بشهادتها ،إذا لزم األمر ،بعد تنفيذ التغييرات
التي أثرت على توصيف األمن ،بنا ًء على تقييم مناسب للمخاطر.

األولوية :موصى بها

GP.2.3

يجب وضع خدمات قطر الذكية وتوصيفها األساسي كخط أساس وينبغي إجراء عملية المراقبة للكشف عن
التغييرات غير المصرح بها في هذا التوصيف.

األولوية :أساسية
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية وضع خطة إدارة التوصيف لخدمات قطر الذكية ونظام المعلومات
المرتبط بها وتوثيقها وتنفيذها ،والتي ينبغي أن:
أ .تتعامل مع األدوار والمسؤوليات وعمليات وإجراءات إدارة التوصيف.
GP.2.4

ب .تنشئ عملية لتحديد بنود التوصيف طوال دورة حياة تطوير النظام وإلدارة توصيف بنود التوصيف.
جـ .تحدد بنود التوصيف لنظام معلومات خدمات قطر الذكية ووضع بنود التوصيف تحت إدارة التوصيف.
د .تحمي خطة إدارة التوصيف من الكشف والتعديل غير المصرح به.

األولوية :أساسية
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GP.2.5

بالنسبة لخدمات قطر الذكية ،ينبغي االحتفاظ بنسخ محددة مسبقًا من توصيفات الخط األساسي للخدمة ونظام
المعلومات لدعم أي تراجع أو تحليل جنائي.

األولوية :أساسية
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية استخدام اآلليات المؤتمتة من أجل ما يلي:
(أ) توثيق التغييرات المقترحة على نظام معلومات الخدمات الذكية.
(ب) إخطار سلطات الموافقة المحددة بالتغييرات المقترحة على نظام معلومات الخدمات الذكية وطلب الموافقة
على التغيير.
GP.2.6

(ج) تسليط الضوء على التغييرات المقترحة على نظام معلومات الخدمات الذكية التي لم تتم الموافقة عليها أو
رفضها خالل فترة زمنية محددة.
(د) حظر إدخال تغييرات على نظام المعلومات حتى استالم الموافقات المحددة.
(هـ) توثيق جميع التغييرات التي تطرأ على الخدمات الذكية.
(و) إخطار الموظفين المعينين عند إتمام تطبيق التغييرات المعت َمدة على نظام معلومات الخدمات الذكية.

األولوية :موصى بها

GP.2.7

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تحديد قيود الدخول المادية والمنطقية المرتبطة بالتغييرات التي تطرأ
على نظام المعلومات وتوثيقها وإقرارها وإنفاذها.

األولوية :أساسية

GP.2.8

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن أنظمة الخدمة لديه تفشل في حالة معروفة محددة ألنواع محددة
من حاالت الفشل التي تحافظ على معلومات حالة النظام المحددة في حالة الفشل.

األولوية :أساسية

GP.2.9

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية اتباع إدارة توصيف صارمة ،لبناء صورة آمنة تُستخدم لبناء جميع
األنظمة الجديدة التي يتم نشرها في المؤسسة األساسية .وينبغي إعادة تصوير أي نظام موجود يتم اختراقه،
باستخدام البناء اآلمن .كما ينبغي دمج التحديثات أو االستثناءات المنتظمة لهذه الصورة في المؤسسة األساسية
لعمليات إدارة تغيير الخدمات في قطر الذكية .وينبغي إنشاء الصور لوحدات العمل ووحدات الخدمة وأنواع النظام
األخرى المستخدمة.

األولوية :أساسية
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GP.2.10

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تخزين الصور الرئيسية على وحدات خدمة تم توصيفها بشكل آمن،
والتحقق من صحتها باستخدام أدوات فحص التكامل القادرة على الفحص المستمر ،وإدارة التغيير للتأكد من أن
التغييرات على الصور المصرح بها فقط هي الممكنة .وبدالً من ذلك ،يمكن تخزين هذه الصور الرئيسية على
األجهزة دون اتصال ،التي تكون ممنوعة من االتصال المباشر باإلنترنت من شبكة اإلنتاج مع الصور التي تم
نسخها عبر وسائط التخزين اآلمنة لنقلها بين وحدات خدمة تخزين الصور وشبكة اإلنتاج.

األولوية :أساسية

 2-4-6إدارة األخطار []RM
تدعم إدارة المخاطر مالك الخدمات في قطر الذكية في تحديد المخاطر وتقييمها وتحديد أولوياتها مقابل معايير قبول المخاطر واألهداف
والمتطلبات ذات الصلة بالمؤسسة .وتُعد وظيفة إدارة المخاطر هي نقطة البداية ألي برنامج متعلق بأمن المعلومات أو النشاط تخفيف من
المخاطر.

ويتضمن نطاق إدارة المخاطر  5من الضوابط التي تم تحديدها على أنها إما أساسية أو موصى بها.

المرجع

النطاق*
(ال يحتوي النطاق على نطاقات فرعية)

رقم عنصر التحكم

RM.1

إدارة المخاطر

5
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 RM.1إدارة المخاطر

RM.1.1

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية أن يحدد عملية تقييم المخاطر لتحديد التهديدات وأوجه الضعف التي
تواجه أصول المعلومات الهامة (المحددة بمستوى أمن إجمالي متوسط أو مرتفع) ،مصنفة حسب الخصوصية
وحماية البيانات ( )PD4.2للضوابط.

األولوية :أساسية

RM.1.2

بنا ًء على تقييم المخاطر ،يجب أن يحدد مالك الخدمات في قطر الذكية خطة معالجة المخاطر للتعامل مع التهديدات
وأوجه الضعف.

األولوية :أساسية

RM.1.3

يجب على مالك الخدمات في قطر الذكية التأكد من دمج خطة معالجة المخاطر في ممارسات التخفيف واإلصالح
وتخفيف المخاطر بشكل فعال إلى مستوى مقبول.

األولوية :موصى بها

RM.1.4

يجب على مالك الخدمات في قطر الذكية التأكد من أن الضوابط المختارة في  RM.1.2و RM.1.3تتم مراقبتها
للتأكد من فعاليتها على أساس دوري.

األولوية :موصى بها

RM.1.5

ينبغي دمج عمليات تقييم المخاطر ضمن عمليات خدمات قطر الذكية وتنقيحها كلما حدث تغيير .وقد تبرر التغييرات
في بيئة العمل أو البيئة القانونية/التنظيمية أيضًا الحاجة إلى إجراء تقييم للمخاطر.

األولوية :موصى بها

 3-4-6الخصوصية وحماية البيانات []PD
تحدد الخصوصية وحماية البيانات مسؤوليات مالك الخدمات في قطر الذكية للحفاظ على خصوصية البيانات التي يتم جمعها ومعالجتها
من قبل خدمات قطر الذكية وحماية تلك البيانات خالل دورة حياتها.

ويتضمن نطاق الخصوصية وحماية البيانات  44من الضوابط التي تم تحديدها على أنها إما أساسية أو موصى بها.

تحديد األولوية

المرجع

الخصوصية وحماية البيانات

رقم عنصر التحكم

PD.1

الخصوصية

8

6

PD.2

التوعية باألمن والخصوصية

1

0

1

PD.3

إدارة أمن البيانات ودورة الحياة

5

1

4

PD.4

تصنيف البيانات

4

2

2

PD.5

أمن التشفير

12

5

7

PD.6

تبادل المعلومات وأمن وسائط التخزين

14

2

12
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 1-3-4-6الخصوصية

للتأكد من أن عملية جمع البيانات الشخصية (الحساسة) ومعالجتها واالحتفاظ بها وحذفها الستخدامها من قبل خدمات قطر الذكية تلتزم
بقوانين ولوائح الخصوصية ذات الصلة.

 PD.1الخصوصية

PD.1.1

ينبغي أن يحدد مالك الخدمات ف قطر الذكية مسؤولية إدارة خصوصية المعلومات .كما ينبغي عليه تطبيق
الضوابط األمنية ذات الصلة للتعامل مع معلومات تحديد الهوية الشخصية .ولمنع استخدام المعلومات عن األفراد
بطريقة غير مالئمة ،يجب على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية
لخصوصية المعلومات ،أي قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية في قطر.

األولوية :أساسية
يجب أن يحدد مالك الخدمات في قطر الذكية سياسة خصوصية المعلومات الموثقة التي تغطي ما يلي:
أ .االستخدام المقبول لمعلومات تحديد الهوية الشخصية
ب .متطلبات حماية أنواع مختلفة من معلومات تحديد الهوية الشخصية
جـ .حقوق األفراد الذين يتم االحتفاظ بمعلومات تحديد الهوية الشخصية الخاصة بهم
PD.1.2

د .المتطلبات القانونية والتنظيمية للخصوصية
هـ .الحاجة إلى تقييمات الخصوصية وحمالت التوعية وبرامج االمتثال
و .الضوابط الفنية (بما في ذلك تقنيات تعزيز الخصوصية (.))PET

األولوية :أساسية
ينبغي أن تتطلب سياسة خصوصية المعلومات التي يحددها مالك الخدمات في قطر الذكية أنه عند تخزين معلومات
تحديد الهوية الشخصية أو معالجتها أو إرسالها ،يجب أن تكون هناك عملية للتأكد من أنها:
أ .مصنفة ومسماة (مثالً ،معلومات شخصية أو معلومات شخصية حساسة)
ب .كافية وذات صلة ومحدودة بما هو ضروري لألغراض التي يتم جمعها لها
جـ .دقيقة (أي ،تم تسجيلها بشكل صحيح والحفاظ على تحديثها)
د .الحفاظ على سريتها (أي ،محمية ضد اإلفصاح غير المصرح به)
PD.1.3

هـ .تمت معالجتها بشكل واضح وقانوني ،واستخدامها ألغراض محددة وصريحة وشرعية فقط
و .تم االحتفاظ بها بتنسيق يسمح بتحديد هوية األفراد لفترة ال تطول عما هو ضروري
ز .ال يتم تقديمها إلى األطراف الخارجية إال التي يمكن أن تثبت االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية للتعامل
مع معلومات تحديد الهوية الشخصية
حـ .يمكن استردادها في حالة تقديم طلب مشروع للوصول لها (مثل طلب الوصول إلى المعلومات الشخصية).

األولوية :موصى بها
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PD.1.4

يجب أن تكون سياسة خصوصية المعلومات التي يحددها مالك الخدمات في قطر الذكية متماشية مع قانون حماية
خصوصية البيانات الشخصية في قطر وينبغي أن تتماشى مع السياسات األخرى المتعلقة بأمن المعلومات ،مثل
تلك التي تغطي االحتفاظ بالوثائق والحوسبة السحابية (مثالً ،كجزء من إطار سياسة أمن المعلومات).

األولوية :أساسية
وفقًا لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية في قطر ،ينبغي اتباع ما يلي فيما يخص األفراد الذين يتم االحتفاظ
بمعلومات تحديد الهوية الشخصية الخاصة بهم من أجل خدمات قطر الذكية:
أ .الحصول على موافقتهم قبل جمع هذه المعلومات أو معالجتها أو تخزينها أو اإلفصاح عنها ألطراف خارجية
ب .إعالمهم بالجهة التي تجمع هذه المعلومات ،وكيف سيتم استخدامها ،والسماح لهم بالتحقق من دقتها ،وأن يكونوا
قادرين على تصحيح سجالتهم أو إزالتها
PD.1.5

جـ .أن تكون لديهم القدرة على اختيار رفض جمع هذه المعلومات واإلفصاح عنها (مثالً ،إلى األطراف الخارجية)
د .أن تكون هناك طريقة متاحة لهم إلخضاع المؤسسة للمساءلة عن اتباعها مبادئ خصوصية المعلومات (أي،
تلك المبادئ العامة في غالبية التشريعات المتعلقة بالخصوصية)
هـ .أن تكون لديهم القدرة على سحب موافقتهم على معالجة المعلومات في أي وقت.

األولوية :أساسية
ينبغي أن تكون معلومات تحديد الهوية الشخصية:
أ .يتم التعامل معها وفقًا للتشريعات ذات الصلة (مثل قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية في قطر)
PD.1.6

ب .محمية طوال دورة حياتها (أي ،خالل عملية التكوين والمعالجة والتخزين (بما في ذلك النسخ االحتياطي
واألرشفة) واإلرسال والتدمير).

األولوية :أساسية
ينبغي استخدام تكنولوجيات تعزيز الخصوصية ( )PETللمساعدة في حماية المعلومات المتعلقة بالخصوصية ،بما
في ذلك:
أ .التشفير (لمنع اإلفصاح غير المصرح به أثناء التخزين واإلرسال) واإلدارة الفعالة لمفتاح التشفير (مثالً ،عند
معالجة المفاتيح وتخزينها وأرشفتها)

PD.1.7

ب .إخفاء البيانات (المعروف أيضًا باسم تعتيم البيانات ،وعدم تحديد هوية البيانات ،وإخفاء شخصية البيانات،
وإزالة البيانات ،وتشويش البيانات) ،التي تتضمن إخفاء أجزاء من المعلومات (مثل األسماء والعناوين وأرقام
الضمان االجتماعي وأرقام بطاقات االئتمان) عند تخزينها أو إرسالها
جـ .الترميز الرقمي المميز ،الذي يستبدل المعلومات الصحيحة (مثل حقول وسجالت قاعدة البيانات) بمعلومات
عشوائية ويوفر الوصول المصرح به إلى هذه المعلومات عن طريق استخدام الرموز المميزة
د .حماية بيانات التوصيف المتعلقة بالخصوصية (مثل الخصائص المميزة للوثائق أو المعلومات الوصفية التي قد
تحتوي على معلومات شخصية مثل اسم الشخص الذي قام بتحديث آخر ملف).

األولوية :موصى بها
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ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية وضع طريقة للتعامل مع عمليات خرق خصوصية البيانات ،والتي
تتضمن ما يلي:
أ .تحديد متى يحدث خرق لخصوصية البيانات (عادة عن طريق مراقبة سجالت األحداث أو استخدام أدوات كشف
االختراقات وأدوات الحماية من تسرب المعلومات)
PD.1.8

ب .االستجابة لخرق خصوصية البيانات (عادة كجزء من عملية إدارة أحداث أمن المعلومات في المؤسسة)
جـ .إخطار السلطات ذات الصلة بحدوث خرق أمني (مثالً ،كما هو مطلوب بموجب قوانين اإلخطار بخرق
البيانات).

األولوية :أساسية
 2-3-4-6التوعية باألمن والخصوصية

للتأكد من أن جميع مالكي الخدمات في قطر الذكية ومؤسساتهم األساسية واألطراف الثالثة الداعمة والمستخدمين على علم ودراية
بالضرورة والمالءمة والتأثير والمتطلبات والسلوك الشخصي لحماية الخصوصية وحماية البيانات.

 PD.2التوعية باألمن والخصوصية

PD.2.1

يجب على مالكي الخدمات في قطر الذكية ضمان حصول فريق المؤسسة الجديدة وأعضاء فرق األطراف الثالثة
على تدريب التوعية بأمن المعلومات كجزء من عملية تقديم العمل باإلضافة إلى تدريب تنشيطي للمعلومات بشكل
دوري.

األولوية :موصى بها
 3-3-4-6إدارة أمن البيانات ودورة الحياة

للتأكد من أن جميع مالكي الخدمات في قطر الذكية ومؤسساتهم األساسية واألطراف الثالثة الداعمة والمستخدمين على علم ودراية
بالضرورة والمالءمة والتأثير والمتطلبات والسلوك الشخصي لحماية الخصوصية وحماية البيانات.
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 PD.3إدارة أمن البيانات ودورة الحياة

PD.3.1

يضمن مالكو الخدمات في قطر الذكية أن يتم تخزين بيانات قطر الذكية التي تحتاج إلى االحتفاظ بها مع الحفاظ
على العملية الثالثية ( CIAالمتمثلة في السرية والتكامل واإلتاحة) ،والتي يمكن الوصول إليها ألغراض محددة
في المستقبل.

األولوية :أساسية

PD.3.2

يضمن مالكو الخدمات في قطر الذكية أن يتم االحتفاظ بالمعلومات الشخصية كما هو مقترح في قانون حماية
خصوصية البيانات الشخصية في قطر.

األولوية :موصى بها

PD.3.3

ينبغي أن يكون لدى مالكي الخدمات في قطر الذكية إجراءات محددة لعمليات النسخ االحتياطي واألرشفة واالستعادة
لبيانات قطر الذكية ،مع الحفاظ على العملية الثالثية ( CIAالمتمثلة في السرية والتكامل واإلتاحة).

األولوية :موصى بها
PD.3.4

ينبغي على مالكي الخدمات في قطر الذكية ضمان أن تحتفظ بيانات قطر الذكية المؤرشفة بتصنيفها.

األولوية :موصى بها

PD.3.5

يتعين على مالكي الخدمات في قطر الذكية مراجعة تقنيات األرشفة بانتظام المستخدمة لبيانات قطر الذكية للحفاظ
على البيانات المتقادمة والمؤرشفة في حالة تسمح باستعادتها بنجاح.

األولوية :موصى بها
 4-3-4-6تصنيف البيانات

للتأكد من أن البيانات تتلقى مستوى الحماية المطلوب ،بنا ًء على األهمية والحساسية واإلتاحة.

 PD.4تصنيف البيانات

PD.4.1

ينبغي على مالكي الخدمات في قطر الذكية تسمية جميع البيانات والمعلومات التي يقومون بجمعها أو االحتفاظ بها.

األولوية :أساسية

PD.4.2

ينبغي على مالكي الخدمات في قطر الذكية تقييم جميع أصول المعلومات وفقًا لسياسة تصنيف المعلومات الوطنية
في قطر.

األولوية :أساسية
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PD.4.3

ينبغي على مالكي الخدمات في قطر الذكية إنشاء نظام تسمية البيانات لدعم متطلبات "الحاجة إلى المعرفة" ،بحيث
تكون المعلومات محمية من اإلفصاح أو االستخدام غير المصرح به.

األولوية :موصى بها

PD.4.4

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية توثيق نتائج تصنيف األمن (بما في ذلك دعم المبرر) في خطط أمن
المعلومات للخدمة الذكية؛ وضمان أن يقوم المسؤول المصرح له أو الممثل المعين بمراجعة واعتماد قرار تصنيف
األمن.

األولوية :موصى بها

 5-3-4-6أمن التشفير

للتأكد من أن تطبيق التشفير واستخدامه وإدارته يتم تنفيذه بالطريقة األكثر ً
تميزا لحماية كل من البيانات المحمية وممارسات التشفير من
آليات اإلفصاح غير المرغوب فيه.

 PD.5أمن التشفير

PD.5.1

ينبغي على طرق التشفير وأجهزة/برمجيات التشفير وأنظمة إدارة المفاتيح والتوقيعات الرقمية ،التي يستخدمها
مالك الخدمات في قطر الذكية أن تلبي طرق وأنظمة التشفير الموصى بها من قبل الفريق القطري لالستجابة
لطوارئ الحاسب اآللي.

األولوية :موصى بها

PD.5.2

ينبغي تحديد مدة صالحية المفاتيح بنا ًء على درجة حساسية التطبيق وأهميته وأوليات تشفير نظام المعلومات.
فورا واستبدالها إذا كانت معرضة للخطر أو كان هناك شك ف تعرضها للخطر.
وينبغي إبطال عمل المفاتيح ً

األولوية :موصى بها

PD.5.3

يتم تشفير أصول معلومات قطر الذكية المصنفة على أنها "مقيدة أو أعلى" وحمايتها من اإلفصاح غير المصرح
به عند تخزينها و/أو انتقالها بغض النظر عن تنسيق أو وسائط التخزين .ويجوز لمالك الخدمات في قطر الذكية
تطبيق ضوابط التشفير على األصول ذات متطلبات التكامل األقل ،إذا تم تحديد ذلك ضروريًا من خالل تقييم
المخاطر.

األولوية :أساسية

PD.5.4

يجب على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن أصول المعلومات المصنفة على أنها "التكامل القابل لإلثبات"
قد أكدت التكامل باستخدام تهشير التشفير .ويجوز لمالك الخدمات في قطر الذكية تطبيق ضوابط التشفير هذه على
األصول ذات متطلبات التكامل األقل ،إذا تم تحديد ذلك ضروريًا من خالل تقييم المخاطر.

األولوية :موصى بها
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ينبغي أن يستخدم مالك الخدمات في قطر الذكية البروتوكوالت التالية أو أفضل ،مع أي طرق وأنظمة تشفير
موصى بها من قبل الفريق القطري لالستجابة لطوارئ الحاسب اآللي ،وذلك لتأمين البيانات المصنفة على أنها
"مقيدة" عند انتقالها:
أ .لتأمين حركة إرسال واستقبال البيانات على الشبكة +128( TLS :بت) []RFC4346
PD.5.5

ب .لتأمين نقل الملفاتSFTP [SFTP] :
جـ .إلمكانية الوصول اآلمن عن بعد ]RFC4253[ SSH v2 :أو ]IPSEC [RFC 4301
د .استخدام  ]RFC3851[ S/MIME v3فقط أو أفضل لتأمين رسائل البريد اإللكتروني.

األولوية :أساسية

PD.5.6

يجب على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن تكون كلمات المرور مشفرة/مهشرة دائ ًما ومحمية من اإلفصاح
غير المصرح به عند تخزينها و/أو انتقالها بغض النظر عن تنسيق أو وسائط التخزين .وينبغي تشفير كلمات السر
المميزة وتخزينها خارج الموقع مع ملفات النسخة االحتياطية في كل مرة يتم فيها تغيير كلمة المرور لضمان
االستعادة الكاملة.

األولوية :أساسية

PD.5.7

عند استخدام وحدات أمن األجهزة ( )HSMمن قبل مالكي الخدمات في قطر الذكية ،ينبغي أن تكون معتمدة على
األقل من  FIPS 140-2المستوى  ]FIPS-140-2[ 2أو المعايير العامة .[CC3.1] EAL4

األولوية :أساسية
PD.5.8

ينبغي نقل مفاتيح التشفير فعليًا في اجتماع وحدات أمن األجهزة .PD.5-7

األولوية :موصى بها
يتم تعريف عمليات إدارة المفاتيح المناسبة ،وفقًا لمعيار [ ]ISO11770-1واستخدامها من قبل مالك الخدمات في
قطر الذكية إلدارة دورة حياة مفاتيح التشفير ،التي تغطي الوظائف التالية:

PD.5.9

• أدوار ومسؤوليات حراس المفاتيح
• تكوين المفتاح
• التحكم المزدوج وتقسيم المعرفة
• تأمين تخزين المفاتيح
• استخدام المفاتيح
• تأمين توزيع المفاتيح وانتقالها
• النسخ االحتياطي للمفتاح واستعادته
• التحقق الدوري من المفاتيح
• تعرض المفتاح للخطر
• إبطال المفتاح وتدميره
• ضمان المفتاح
• مسارات المراقبة والتوثيق

األولوية :موصى بها
PD.5.10
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األولوية :موصى بها

PD.5.11

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن أنظمة إعداد الرمز المميز/البطاقة الذكية لألمان لمقدمي
الخدمة السحابية تلبي متطلبات خدمات إعداد أجهزة الوصول إلى المعلومات الشخصية.

األولوية :موصى بها

PD.5.12

ينبغي أن تصدر أي شهادات رقمية يستخدمها مالك الخدمات في قطر الذكية في نظام اإلنتاج من قِبل مقدم الخدمة
السحابية المرخص له في قطر.

األولوية :أساسية

 6-3-4-6تبادل المعلومات وأمن وسائط التخزين

لضمان تبادل المعلومات بأكثر طريقة ممكنة ً
تميزا وحماية وسائط تخزين المعلومات بطريقة سليمة.
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 PD.6تبادل المعلومات وأمن وسائط التخزين

PD.6.1

قبل إنشاء إمكانية االتصال بين النطاقات ،ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تقييم وفهم وقبول هيكل
النطاقات األخرى وأمنها ومخاطرها .وينبغي توثيق مراجعة المخاطر هذه لمتطلبات االمتثال.

األولوية :موصى بها

PD.6.2

عند النية في توصيل شبكة خدمات في قطر الذكية بشبكة أخرى مؤمنة ،ينبغي على مالكي الخدمات في قطر الذكية
المعنيين إجراء ما يلي:
أ .الحصول على قائمة بالشبكات التي تتصل بها الشبكة األخرى من تصديق الشبكة األخرى والصالحية وإمكانية
إدارة النظام.
ب .فحص المعلومات من كال المصدرين لتحديد ما إذا كانت توجد أي اتصاالت متتابعة غير مقصودة.
جـ .مراعاة المخاطر المرتبطة بأي اتصاالت متتابعة محددة قبل توصيل شبكة خدمات قطر الذكية بالشبكة األخرى،
وخاصة عندما يكون هناك اتصال بشبكة غير موثوق بها مثل اإلنترنت.

األولوية :موصى بها

PD.6.3

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن االتفاقيات الضرورية (خاصة اتفاقيات السرية والخصوصية)
بين المالكين الذين يقومون بتبادل المعلومات قد تم إبرامها قبل تبادل المعلومات .وينبغي لالتفاقيات أن تقدم
معلومات عن المسؤوليات ،وإجراءات اإلبالغ عن تبادل المعلومات ،والمعايير التقنية لإلرسال ،وتحديد هوية
الرسل ،وااللتزامات ،والملكية ،والضوابط .وبالنسبة لألطراف الثالثة ،ينبغي استخدام اتفاقية عدم اإلفصاح الرسمية
(.)NDA

األولوية :موصى بها

PD.6.4

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن أي وسائط تخزين يستخدمها لتبادل المعلومات محمية من
الوصول غير المصرح به أو التالعب أو إساءة االستخدام داخل أو خارج بيئة خدمات قطر الذكية.

األولوية :موصى بها

PD.6.5

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية أن يبدي العناية الواجبة للتأكد من أن أي معلومات مرسلة/مستلمة خالية
من الفيروسات وأحصنة طروادة وغيرها من األكواد الضارة.

األولوية :موصى بها

PD.6.6

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن تبادل المعلومات بين أجهزة إنترنت األشياء والتطبيقات
المرتبطة بها قد قبلت بشكل عام بروتوكوالت األمن والتشفير .ويجب تشفير جميع بيانات الهوية الشخصية أثناء
انتقالها وتخزينها داخل أجهزة إنترنت األشياء باستخدام معايير األمان المحددة لدولة قطر.

األولوية :موصى بها

إدارة السرية

44

البنية المؤسسية للحكومة القطرية

PD.6.7

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تصنيف أي أجهزة تحتوي على وسائط تخزين عند مستوى تصنيف
المعلومات الواردة في وسائط التخزين أو أعلى منه.

األولوية :موصى بها
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية إعادة تصنيف وسائط التخزين عندما يحدث ما يلي:
PD.6.8

أ .تكون المعلومات التي تم نسخها على تلك الوسائط من تصنيف عا ٍل.
ب .تخضع المعلومات الواردة في وسائط التخزين تلك لترقية التصنيف.

األولوية :موصى بها
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية مراعاة إلغاء تصنيف الوسائط التي تحمل معلومات مصنفة بعد أي مما
يلي:
PD.6.9

أ .إلغاء تصنيف المعلومات على الوسائط من قبل المنشئ
ب .إعادة تنظيم الوسائط وفقًا لمعايير وسياسات قطر

األولوية :موصى بها

PD.6.10

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تدمير وسائط التخزين التي ال يمكن إعادة تنظيمها أو إلغاء تصنيفها.

األولوية :موصى بها

PD.6.11

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية توثيق إجراءات إعادة تنظيم الوسائط وفقًا لمستويات تصنيف المعلومات
التي تحتفظ بها .وينبغي اختبار هذا اإلجراء بانتظام.

األولوية :أساسية

PD.6.12

بالنسبة لألجهزة التي تحتوي على معلومات مصنفة ،ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية إجراء فحص وتقييم
مناسب لألفراد الذين يقومون بأي عمليات إصالح وصيانة.

األولوية :أساسية

PD.6.13

يتم إجراء اإلصالحات على األنظمة التي تحتوي على معلومات مصنفة والتي تحمل تصنيف "مقيدة" ( )C3أو
أعلى وفقًا لنموذج تصنيف األصول في قطر تحت إشراف ،وذلك وفقًا لتوجيهات مالك الخدمات في قطر الذكية
وفقًا للوائح قطر.

األولوية :موصى بها

PD.6.14

ينبغي على مالكي الخدمات في قطر الذكية توثيق إجراءات تدمير الوسائط والتخلص منها.

األولوية :موصى بها
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 4-4-6الهوية الرقمية []DI
تحدد الهوية الرقمية مسؤوليات مالكي الخدمات في قطر الذكية عن اإلعداد والتفاعل مع الكيانات التي لها هوية رقمية ،والتحكم في
الوصول لتلك الهوية الرقمية إلى خدمات قطر الذكية بطريقة موثوق بها.

ويتضمن نطاق الهوية الرقمية  35من الضوابط التي تم تحديدها على أنها إما أساسية أو موصى بها.

رقم عنصر التحكم

تحديد األولوية

المرجع

الخصوصية وحماية البيانات

DI.1

إدارة الهوية الرقمية

1

DI.2

إدارة دورة حياة الهوية إلنترنت األشياء

5

DI.3

تحديد الهوية &والمصادقة

5

4

DI.4

إدارة الوصول

24

6

األساسية

موصى به

1

0

1

4
1
18

 1-4-4-6إدارة الهوية الرقمية

لضمان إعداد الهوية الرقمية بشكل فريد وإدارتها طوال دورة حياتها.

DI.1

إدارة الهوية الرقمية

DI.1.1

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن إعداد المعرفات الفريدة ،وجمع الخصائص المميزة المرتبطة
بالهوية والبيانات وتخزينها واستخدامها وتغييرها واالحتفاظ بها وحذفها ،يتم وفقًا لسياسة تحديد الهوية والمصادقة
في قطر الذكية وكذلك مساحات األسماء وحماية الخصوصية المعمول بها ،وقوانين ولوائح جرائم اإلنترنت وحماية
البيانات.

األولوية :أساسية
 2-4-4-6إدارة دورة حياة الهوية إلنترنت األشياء

لتعيين ضوابط محددة إلدارة الهويات الرقمية ألجهزة إنترنت األشياء ،خالل دورة حياة الهوية.

 DI.2إدارة دورة حياة الهوية إلنترنت األشياء

DI.2.1

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية وضع دورة حياة للهوية قابلة للتوسيع يمكن تطبيقها على األجهزة في
المؤسسة ويمكن تهيئتها على أساس دورة حياة الجهاز وكود التعريف المطلوب.

األولوية :موصى بها
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DI.2.2

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية أن يضع عمليات تسجيل واضحة ألجهزة إنترنت األشياء ،ضمن دورة
الحياة المحددة .وينبغي إمالء درجة شدة عملية التسجيل حسب حساسية البيانات التي يعالجها أحد أجهزة إنترنت
األشياء المحددة.

األولوية :أساسية

DI.2.3

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تحديد مستوى الحمايات األمنية (السرية ،المصادقة ،التصريح) ليتم
تطبيقها على تدفقات البيانات الفريدة من أجهزة االستشعار وغيرها من مكونات إنترنت األشياء.

األولوية :موصى بها

DI.2.4

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية وضع إجراءات مصادقة وتصريح واضحة للوصول المحلي إلى أجهزة
إنترنت األشياء (مثل الوصول المحلي اإلداري).

األولوية :موصى بها

DI.2.5

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تحديد كيفية إجراء المصادقة والتصريح ألجهزة إنترنت األشياء التي ال
تتصل إال بشكل متقطع فقط بالشبكة.

األولوية :موصى بها
 3-4-4-6تحديد الهوية والمصادقة

لضمان الوصول إلى خدمات قطر الذكية وأنظمتها األساسية ،يتم التحكم في التطبيقات والبيانات والتخزين والوظائف وحمايتها بفعالية
عن طريق تحديد الهوية والمصادقة المناسبة للمعلومات الشخصية.

DI.3

تحديد الهوية والمصادقة
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية وضع مجموعة من السياسات والخطط واإلجراءات المستمدة من سياسة
تصنيف المعلومات الوطنية [ ]IAP-NAT-DCLSوالمحافظة عليها ،سياسة تصنيف المعلومات الوطنية وإطار
المصادقة اإللكترونية في قطر تغطي ما يلي فيما يتعلق بمستخدمي النظام:

DI.3.1

أ .تحديد الهوية
ب .المصادقة
جـ .التصريح

األولوية :أساسية
يجب على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن يتم ما يلي فيما يتعلق بمستخدمي خدمات قطر الذكية:
DI.3.2

أ .تحديد هويتهم بشكل فريد
ب .إجراء المصادقة في كل مرة يتم فيها السماح بالوصول إلى النظام

األولوية :أساسية
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DI.3.3

يجب على مالك الخدمات في قطر الذكية التأكد من أن بيانات مصادقة النظام أثناء االستخدام ليست عرضة للهجمات
بما فيها ،على سبيل المثال ال الحصر ،هجمات إعادة التشغيل وهجمات الدخالء وسرقة الجلسات.

األولوية :أساسية

DI.3.4

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية أن يحدد سياسة كلمة المرور مع مدى تعقيد كلمة المرور واالحتفاظ بها
وعمليات فرضها بشكل خاص بنا ًء على ُمشغلي الخدمات الذكية ومنفذيها وقاعدة المستخدمين ومستويات تصنيف
المعلومات.

األولوية :أساسية
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن يتم على الفور ما يلي تجاه أي كلمات مرور مفقودة أو مسروقة
أو مخترقة:
DI.3.5

أ .اإلبالغ عنها ،إلى مدير األمن الذي سيضمن تعليق الحساب المقابل
ب .تغييرها عند التحقق من هوية المستخدم

األولوية :موصى بها

 4-4-4-6إدارة الوصول

لضمان الوصول إلى خدمات قطر الذكية وأنظمتها األساسية ،يتم التحكم في التطبيقات والبيانات والتخزين والوظائف وإدارتهم بفعالية.

 DI.4إدارة الوصول

DI.4.1

ينبغي أن يتم منح المستخدمين إمكانية الوصول من قِبل مالك الخدمات في قطر الذكية بنا ًء على مفهوم "األقل
ً
امتيازا" والذي يحكمه أساس "الحاجة إلى المعرفة" أو "الحاجة إلى االكتساب".

األولوية :موصى بها

DI.4.2

ينبغي أن تتم إدارة الوصول والتحكم فيه من قبل مالك الخدمات الذكية في قطر من خالل ضوابط الوصول إلى
النظام وتحديد الهوية والمصادقة ومسارات المراجعة بنا ًء على حساسية المعلومات .وينبغي أن يتم التصريح
بطلبات الوصول هذه من قبل مشرف أو مدير أعضاء الفريق التشغيلي والتنفيذي لدى مالك الخدمات في قطر
الذكية.

األولوية :موصى بها
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DI.4.3

ينبغي أن تستند حقوق الوصول للمستخدم أو الكيان ،إلنشاء أصول معلومات لخدمات قطر الذكية أو قراءتها أو
تحديثها أو حذفها أو نقلها ،إلى نموذج مصفوفة (هرمي) للحقوق التي تحددها قواعد العمل التي وضعها مالك
الخدمات في قطر الذكية.

األولوية :موصى بها

DI.4.4

يتم وضع عملية تضمن ،بنا ًء على الدور أو تغيير الحالة (بما في ذلك إنهاء الخدمة) ألي عضو في الفريق التشغيلي
والتنفيذي لدى مالك الخدمات في قطر الذكية ،أن يتم تحديث الوصول إلى نظام المعلومات ليعكس الدور الجديد
لعضو الفريق.

األولوية :موصى بها

DI.4.5

يحتاج مستخدمو النظام الذين يحتاجون إلى وصول إضافي لتجاوز آليات األمن ألي سبب من األسباب إلى الحصول
على تصريح رسمي من مالك الخدمات في قطر الذكية.

األولوية :موصى بها
تتم حماية جميع مستودعات المصادقة المركزية مثل بروتوكول Lightweight Directory Access
 Protocolق واعد بيانات المصادقة وما إلى ذلك من هجمات رفض الخدمة واستخدام قنوات آمنة ومصادق عليها
السترجاع بيانات المصادقة .وينبغي أن تسجل هذه المستودعات األحداث التالية:
أ .التحديث/الوصول غير المصرح به
DI.4.6

ب .تاريخ ووقت بدء ونهاية النشاط ،مع كود تعريف النظام
جـ .تحديد هوية المستخدم (لتسجيل الدخول غير القانوني)
د .نشاط تسجيل الدخول وتسجيل الخروج (لتسجيل الدخول غير القانوني)
هـ .الجلسة/الوحدة الطرفية أو االتصال عن بعد

األولوية :أساسية

DI.4.7

ينبغي أن يدار الوصول إلى الخدمات الذكية من قبل صاحب الخدمات في قطر الذكية بنا ًء على احتياجات
المستخدمين .ويجب أن تخضع احتياجات المستخدمين لحالة المواطنة المنفردة ،والعمر ،وملف بيانات التعريف.

األولوية :أساسية
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تنفيذ آليات التحكم في الوصول بنا ًء على:
أ .نتائج تقييم مخاطر المعلومات (التي تتضمن تحليل التهديدات وأوجه الضعف وأهمية المعلومات التي يتم الوصول
إليها ،والتأثير المحتمل للخدمات)
DI.4.8

ب .تحديد متطلبات التحكم في الوصول (مثل ،قابلية االستخدام ،ومقاومة الهجمات ،والقيود المفروضة على
الميزانية)
جـ .تقييم وظائف التحكم في الوصول بفعالية
د .تحديد عوامل اختيار إضافية (مثل ،التفضيل أو التكامل مع نظام أمن مادي)
هـ .اختيار أنسب آليات التحكم في الوصول (مثل ،بعد مقارنة بين آليات التحكم في الوصول التي تم تقييمها).

األولوية :موصى بها
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يضمن مالك الخدمات في قطر الذكية أن أجهزة االستشعار يمكن أن تؤدي عمليات تشفير معقدة بما في ذلك ما
يلي:

DI.4.9

-

-

وحدات أمن األجهزة ( ،)HSMوحدات الخدمة الموثوقة ( ،)TPMومعالجات التشفير
إمكانيات التشفير للتحقق من مكونات موثوق بها
إدارة دورة حياة التشفير :إصدار الشهادات وإعادة إصدارها وإبطالها
ثقة آلة إلى آلة والتصريح والتحقق والمصادقة حتى في سيناريوهات العمل دون اتصال لتجنب نقاط الفشل المنفردة
دعم الثقة المنتقلة للسيناريوهات عبر النطاقات
تحديد الهوية القابل للتكيف وإمكانيات عدم التنصل للمستخدمين واألجهزة بنا ًء على المخاطر ودرجة الخطورة.

األولوية :موصى بها

DI.4.10

ينبغي أن تقوم سياسات األمن لدى مالك الخدمات في قطر الذكية بتوثيق أي متطلبات وصول ،وموافقات أمنية،
وإحاطات إعالمية ضرورية للوصول إلى النظام.

األولوية :موصى بها

DI.4.11

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تنفيذ كشوف السماح لخدمات التطبيقات واألنظمة لتقليل تهديد تعرض
األجهزة للخطر وبياناتها على الخدمة.

األولوية :موصى بها

DI.4.12

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن يتم توثيق استخدام جميع الحسابات المميزة ،والتحكم فيها،
وعرضها للمساءلة وحفظها إلى أدنى حد ممكن .ينبغي أال يتم استخدام الحسابات المميزة إال للعمل اإلداري فقط.

األولوية :أساسية

DI.4.13

ينبغي أن يقوم مسؤولو النظام لدى مالك الخدمات في قطر الذكية بتعيين حساب فردي لتولي مهامهم اإلدارية.

األولوية :موصى بها

DI.4.14

ينبغي أال يتمتع أحد بإمكانية الوصول إلى أنظمة معالجة معلومات قطر الذكية المصنفة على أنها "سرية" أو
"مخفية" أو "سرية للغاية" ( )C4+وما فوقها سوى المواطنين القطريين ،ما لم يتم إعطاء إذن صريح باإلعفاء
من هذه السياسة.

األولوية :أساسية
ينبغي إبقاء سجل إدارة النظام محدثًا من قبل مالك الخدمات في قطر الذكية لتسجيل المعلومات التالية:
أ .أنشطة إعادة التنظيم
ب .بدء تشغيل وإيقاف التشغيل النظام
DI.5.15

جـ .فشل المكونات أو النظام
د .أنشطة الصيانة
هـ .أنشطة النسخ االحتياطي واألرشفة
و .أنشطة استعادة النظام
ز .أنشطة خاصة أو خارج ساعات العمل
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األولوية :موصى بها

DI.4.16

ينبغي على أنظمة خدمات قطر الذكية منع المستخدمين غير المميزين من تنفيذ وظائف مميزة تتضمن إلغاء إتاحة
اإلجراءات الوقائية/التدابير المضادة المنفذة المتعلقة باألمن أو التخلص منها أو تعديلها.

األولوية :أساسية

DI.4.17

ينبغي عدم توفير الوصول عن بعد ما لم يُصرح بذلك صراحة من قبل قائد مؤسسة مالك الخدمات في قطر الذكية،
إذا كان ذلك مضمونًا من متطلبات األعمال فقط وبعد أن يتم إبداء العناية الواجبة لتحليل المخاطر المرتبطة بها
ويتم تنفيذ الضوابط المناسبة للتخفيف من المخاطر المحددة.

األولوية :أساسية

DI.4.18

ينبغي استخدام مصادقة من عاملين ،باستخدام الرمز المميز لألجهزة ،أو التحكم في جهاز استشعار السمات
البيولوجية أو ما شابه ،عند الوصول إلى أنظمة معالجة بيانات قطر الذكية المصنفة على "مقيدة" أو أعلى.

األولوية :موصى بها

DI.4.19

يتم تأمين جلسات الوصول عن بُعد باستخدام التشفير المناسب من البداية إلى النهاية كما هو محدد في ضوابط أمن
التشفير.

األولوية :موصى بها

DI.4.20

وينبغي أن تكون أجهزة الحاسب التي توفر الوصول عن بعد والتي يستخدمها مالك الخدمات في قطر الذكية مجهزة
بجدار حماية شخصي وبرنامج مكافحة البرامج الضارة ،كحد أدنى .وينبغي تفعيل الضوابط األمنية هذه في جميع
األوقات.

األولوية :موصى بها

DI.4.21

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن تكون جميع البرمجيات ،بما فيها برمجيات األمن ،مصححة
ومحدثة.

األولوية :موصى بها

DI.4.22

ينبغي أن يقتصر الوصول عن بعد من طرف ثالث على الحاالت التي ال توجد فيها بدائل أخرى .في هذه الحالة،
ينبغي أن يتم التحكم في بدء االتصال ومراقبته من قبل مالك الخدمات في قطر الذكية .وينبغي أن يكون الوصول
عن بعد من طرف ثالث لفترة زمنية محددة ،تمليها مدة المهمة التي يجري تنفيذها.

األولوية :موصى بها
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ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تنفيذ مصادقة تطبيق التليفون المحمول والتحقق من و/أو التحقق من
صالحية مكونات أخرى من النظام البيئي إلنترنت األشياء التي يتفاعل معها لضمان االتصاالت الموثوقة .ستقوم
تطبيقات التليفون المحمول بما يلي:
DI.4.23

 دعم التحقق من التشفير والتحقق من صالحيته -ضمان التحقق والمصادقة الصحيحين للشهادة.

األولوية :موصى بها

DI.4.24

يضمن مالك الخدمات في قطر الذكية أن تطبيقات/مكونات التليفون المحمول التي توفر وظائف هامة داخل النظام
البيئي إلنترنت األشياء (مثل التالعب بمكونات  ،Edgeوتحليالت المشاهدة الكاملة ،وإمكانيات إدارة الحوسبة،
إلخ) .ويجب استخدام عوامل متعددة للمصادقة للوصول إلى خدمات الهاتف المحمول .سيكون لدى
تطبيقات/مكونات التليفون المحمول ما يلي:
 آليات مصادقة آمنة وقوية على مستوى كل من الجهاز والتطبيق. -دعم مصادقة العوامل المتعددة ،بما في ذلك أجهزة استشعار السمات البيولوجية حيثما ينطبق ذلك.

األولوية :موصى بها
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 5-4-6أمن التطبيق []AS
يحدد أمن التطبيق مسؤوليات مالك الخدمات في قطر الذكية لحماية التطبيقات من خالل تنفيذ ضوابط أمنية في مراحل التصميم والبناء
واالختبار والتشغيل والصيانة وإيقاف التشغيل خالل دورة حياة كود برنامج التطبيق وذلك بغرض إيجاد أوجه الضعف ومنعها
وتصحيحها .وتنطبق هذه الضوابط على أي نوع من البرمجيات ،بما فيها أنظمة التشغيل وتطبيقات التليفون المحمول وتطبيقات اإلنترنت
والبرامج األساسية للحاسب وقواعد البيانات.

ينبغي على مالكي الخدمات في قطر الذكية االلتزام بضوابط أمن البرمجيات المعمول بها المحددة في األقسام المقابلة لسياسة تأمين
المعلومات الوطنية في قطر ،باإلضافة إلى الضوابط األمنية المحددة أدناه.

ويتضمن نطاق أمن التطبيق  6من الضوابط التي تم تحديدها على أنها إما أساسية أو موصى بها:

تحديد األولوية

المرجع

الخصوصية وحماية البيانات

رقم عنصر التحكم

AS.1

تطوير البرمجيات وحيازتها

2

0

AS.2

تطبيقات اإلنترنت

4

1

األساسية

موصى به
2
3

 1-5-4-6تطوير البرمجيات وحيازتها

لضمان تطبيق متطلبات األمن وممارساته خالل تطوير و/أو حيازة البرمجيات.

 AS.1تطوير البرمجيات وحيازتها
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن مكونات/تطبيقات التليفون المحمول قد خضعت لعملية دورة
حياة تطوير البرمجيات الصارمة والموحدة ،بما في ذلك اختبار الوحدة والنظام والقبول واالنحدار ونمذجة
التهديدات ،مع الحفاظ على مخزون المصدر ألي طرف ثالث/كود مصدر مفتوح و/أو مكونات مستخدمة.

AS.1.1

وينبغي على المطورين عمو ًما استخدام كود مقبول وتقنيات تحصين النظام:
-

-

استخدام المبادئ التوجيهية/المعايير المثبتة مثل " OWASPأعلى  10ضوابط للتليفون المحمول" و "المبادئ
التوجيهية لكود تطبيقات التليفون المحمول"
البرامج التي تم فحصها للتأكد من عدم وجود أوجه ضعف عامة على مستوى الكود (مثل  OWASPأعلى 10
مخاطر للتليفون المحمول) غير موجودة.

األولوية :موصى بها
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AS.1.2

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان كتابة البرامج األساسية للحاسب والتطبيقات الخاصة بأجهزة
إنترنت أشياء  Edgeبلغات برمجة تمتلك تدابير مضادة خاصة باألمن وتوضح تاري ًخا لألمن القوي .ينبغي أن
تكون مكونات التطبيق ألجهزة  Edgeمكتوبة بلغات برمجة آمنة .وينبغي فحص التطبيقات والبرمجيات لضمان
عدم وجود أوجه ضعف على مستوى الكود ،مثل تدفقات المخزن المؤقت الزائدة.

األولوية :موصى بها

 2-5-4-6تطبيقات اإلنترنت

للتأكد من أن تطبيقات اإلنترنت تطبق الضوابط والممارسات األمنية إلى أقصى حد ممكن لتحقيق القوة ضد التعرض للشبكات الخارجية
(بين الشبكات) ،بما في ذلك تنفيذ االتصاالت اآلمنة واستخدامها.

 AS.2تطبيقات اإلنترنت

AS.2.1

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية استخدام وتمكين /TLSأي  HTTPSلجميع واجهات تعامل اإلنترنت
واتصاالت اإلنترنت.

األولوية :أساسية

AS.2.2

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية مراعاة خيار المصادقة من عاملين للواجهات واالتصاالت على شبكة
اإلنترنت.

األولوية :موصى بها

AS.2.3

يجوز لمالك الخدمات في قطر الذكية ضمان استخدام جدران حماية تطبيقات اإلنترنت للواجهات واالتصاالت على
شبكة اإلنترنت.

األولوية :موصى بها

AS.2.4

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان عدم استخدام الشهادات الموقعة ذاتيًا أو غير الصالحة مطلقًا
للواجهات واالتصاالت على شبكة اإلنترنت.

األولوية :موصى بها
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 6-4-6أمن البنية التحتية []IS
يحدد أمن البنية التحتية مسؤوليات مالك الخدمات في قطر الذكية لحماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من خالل تنفيذ ضوابط أمنية
في مراحل التصميم والبناء واالختبار والتشغيل والصيانة وإيقاف التشغيل خالل دورة حياة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وذلك
بغرض إيجاد أوجه الضعف ومنعها وتصحيحها .وتنطبق هذه الضوابط ،من حيث المبدأ ،على أي نوع من البنية التحتية ،سواء كانت
مادية أو ظاهرية أو محلية أو سحابية.

ينبغي على مالكي الخدمات في قطر الذكية االلتزام بضوابط أمن البنية التحتية المعمول بها المحددة في األقسام المقابلة لسياسة تأمين
المعلومات الوطنية في قطر ،والتي تتضمن أمن االتصاالت وأمن الشبكات وأمن نقطة االتصال بين شبكتين والمحاكاة االفتراضية،
باإلضافة إلى الضوابط األمنية المحددة أدناه.

ويتضمن نطاق أمن البنية التحتية  23من الضوابط التي تم تحديدها على أنها إما أساسية أو موصى بها:

تحديد األولوية

المرجع

الخصوصية &وحماية البيانات

رقم عنصر التحكم

IS.1

أمن الشبكات

18

3

IS.2

أمن نقطة االتصال بين شبكتين

5

4

األساسية

موصى به
15
1

 1-6-4-6تطبيقات اإلنترنت

للتصريح بالتحكم في الربط الشبكي ومراقبته وإنفاذه بين خدمات قطر الذكية لضمان سرية وتكامل المعلومات المرسلة .وهذا يشمل القدرة
على نشر آليات حماية الحدود لعزل أنظمة المخاطر العالية من النظم األقل أهمية.

 IS.1أمن الشبكات
ينبغي أن يحدد مالك الخدمات في قطر الذكية اإلجراءات التفصيلية لتكوين أجهزة شبكة االتصال (مثل ،المحوالت
وأجهزة التوجيه وجدران الحماية) ،خاصة بالبنية التحتية لمنصة الخدمات في قطر الذكية .وينبغي أن تتضمن هذه
اإلجراءات ما يلي:
أ) مبادئ البنية األساسية لألمن
ب) الممارسات القياسية إلدارة األمن
IS.1.1

جـ) توصيف الجهاز
د) تقييد الوصول المنطقي والفعلي إلى أجهزة شبكة االتصال
هـ) إدارة أوجه الضعف والبرامج التصحيحية
و) التغييرات في جداول التوجيه واإلعدادات في أجهزة شبكة االتصال
ز) المراجعة المنتظمة لتكوين وإعداد جهاز شبكة االتصال.

األولوية :أساسية
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IS.1.2

ينبغي على مالكي الخدمات في قطر الذكية إزالة جميع توصيفات مراقبة الجهاز االفتراضية مثل مجموعة حروف
المجتمع  SNMPاالفتراضية.

األولوية :أساسية

IS.1.3

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تقييد وصول أجهزة شبكة االتصال إلى عدد محدود من موظفي الشبكة
والمقاولين المصرح لهم من المؤسسة األساسية التي تقدم خدمات قطر الذكية ،وذلك باستخدام ضوابط الوصول
التي تدعم المساءلة الفردية ،والحماية من الوصول غير المصرح به.

األولوية :موصى بها

IS.1.4

ينبغي إخضاع موظفي ومقاولي المؤسسة األساسية التي تقدم خدمات قطر الذكية مع إمكانية الوصول إلى البنية
التحتية الحيوية لخدمات قطر الذكية ،إلى الحد األدنى من الفحص لمستويات الموافقات األمنية.

األولوية :موصى بها
ينبغي أن يكون لدى مالكي الخدمات في قطر الذكية عملية للتعامل مع أوجه الضعف في أجهزة شبكة االتصال،
والتي تتضمن ما يلي:
أ) مراقبتها لمعرفة أوجع الضعف المعروفة مثل من خالل مراقبة تأمين المواقع اإللكترونية للبائعين ،وتتبع
استشاريو الفريق القطري لالستجابة لطوارئ الحاسب اآللي واالشتراك في خدمات اإلخطار بأوجه الضعف.
IS.1.5

ب) إصدار تعليمات لموظفي الشبكات بشأن اإلجراء الواجب اتخاذه في حالة فشل جهاز شبكة االتصال
جـ) إعادة توجيه حركة اإلرسال واالستقبال لشبكة االتصال تلقائيًا إلى جهاز شبكة اتصال بديل
د) اختبار البرامج التصحيحية ألجهزة شبكة االتصال وتطبيقها في الوقت المناسب.

األولوية :موصى بها

IS.1.6

ينبغي على مالكي الخدمات في قطر الذكية مراجعة أجهزة شبكة االتصال بشكل منتظم للتحقق من محددات
التوصيف (مثل جداول التوجيه والمعلمات) ،وتقييم نقاط قوة كلمة المرور وتقييم األنشطة التي يتم إجراؤها على
جهاز شبكة االتصال (مثل ،عن طريق فحص السجالت).

األولوية :موصى بها
ينبغي إدارة الوصول إلى األنظمة والشبكات الحيوية من قبل الموظفين والمقاولين للمؤسسة األساسية التي تقدم
خدمات قطر الذكية ألغراض الصيانة عن بعد (مثل التشخيص عن بعد/االختبار/الصيانة) من خالل ما يلي:
أ) تحديد أهداف ونطاق العمل المخطط له والموافقة عليها
ب) التصريح للجلسات
جـ) تقييد حقوق الوصول بحيث ال تتجاوز الحقوق المطلوبة لتحقيق أهداف ونطاق العمل المخطط له
IS.1.7

د) تسجيل جميع األنشطة التي يتم اتخاذها
هـ) طلب استخدام بيانات اعتماد المصادقة الفريدة لكل تجهيز (بدالً من بيانات اعتماد المورد االفتراضية)
و) طلب أن يتم تعيين بيانات اعتماد الوصول إلى األفراد ،بدالً من مشاركتها
ز) إلغاء امتيازات الوصول وتغيير كلمات المرور فور اكتمال الصيانة المتفق عليها
حـ) إجراء مراجعة مستقلة لنشاط الصيانة عن بعد

األولوية :موصى بها
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IS.1.8

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية استخدام ضوابط الوصول (مثل ،كلمات المرور واألقفال الفعلية) لحماية
جميع المنافذ التشخيصية على معدات الشبكة.

األولوية :موصى بها
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن تتم إدارة أي صيانة ،تتم على أنظمته وشبكاته باستخدام برامج
التحكم عن بعد ،بشكل صارم من خالل:
أ .التصريح باالتصال قبل منح الوصول
ب .الحد من عدد االتصاالت البعيدة المتزامنة
IS.1.9

جـ .التحقق من مصدر االتصال البعيد
د .إجراء طلب لالتصال من موقع بعيد ،والذي ال يمكن أن يتم منحه إال من خالل النظام المستهدف
هـ .أنشطة المراقبة التي يتم تنفيذها طوال فترة االتصال
و .تعطيل االتصال بمجرد االنتهاء من النشاط المصرح به

األولوية :موصى بها

IS.1.10

يجب أن يتم اعتماد األجهزة أو األدوات القادرة على اعتراض حركة اإلرسال واالستقبال لشبكة االتصال أو
تسجيلها أو إعادة تشغيلها من قبل الشخص الخاضع للمساءلة المعين داخل المؤسسة األساسية التي تقدم خدمات
قطر الذكية قبل نشر االستخدام .ويجب أن تتم إدارة اعتراض حركة اإلرسال واالستقبال لشبكة االتصال أو تسجيلها
أو إعادة تشغيلها من قبل مهندسي الشبكات وموظفي أمن الشبكات في المؤسسة األساسية التي تقدم خدمات قطر
الذكية والمرخص لها من قبل الجهة الحكومية القطرية المختصة.

األولوية :موصى بها

IS.1.11

ينبغي على مالكي الخدمات في قطر الذكية ضمان أن أجهزة توجيه الشبكة تصادق بعضها بعضًا قبل السماح بتدفق
البيانات عندما يتم استخدم الشبكات الالسلكية أو العامة التي يتم االتصال بها لالتصاالت .وينبغي استخدام مصادقة
النظراء حيث تدعمها بروتوكوالت التوجيه.

األولوية :موصى بها

IS.1.12

يجوز لمالكي الخدمات الذكية استخدام الشبكات المحلية االفتراضية لفصل أجهزة إنترنت األشياء إلى مناطق
تشغيلية وأمنية محددة استنادا إلى التصنيفات التشغيلية واألمنية.

األولوية :موصى بها

IS.1.13

ينبغي على مالكي الخدمات في قطر الذكية عدم استخدام الشبكات المحلية االفتراضية وحدها لتنفيذ فصل الجهاز.
بل ينبغي تحقيق متطلبات وفصل أعلى فيما يتعلق باألمن وذلك باستخدام جدران حماية الشبكات و/أو التطبيقات،
ونقاط االتصال بين شبكتين أحادية االتجاه ،إلخ.

األولوية :موصى بها

IS.1.14

ينبغي أن تكون هناك عملية لضمان تسجيل أسماء النطاقات المترادفة التي يمكن استخدامها لتغيير خدمات قطر
الذكية من قبل مالك خدمات قطر الذكية (مثل ،للمساعدة في منع هجمات التصيد االحتيالي).

األولوية :موصى بها
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IS.1.15

ينبغي على مالكي الخدمات في قطر الذكية حماية تكامل رسائل البريد اإللكتروني عن طريق إلحاق المعلومات
المطلوبة قانونيًا وتفاصيل عنوان اإلرجاع (للبريد اإللكتروني الذي تم تسليمه بشكل خاطئ) ،وتحذير المستخدمين
من أن محتويات رسائل البريد اإللكتروني قد تكون ملزمة قانونيًا وتعاقديًا ،وأنه يمكن مراقبة استخدام البريد
اإللكتروني.

األولوية :موصى بها

IS.1.16

ينبغي أن يُشكل الوصول الالسلكي الذي ينشئه مالك الخدمات في قطر الذكية ،للوصول إلى المعلومات المصنفة
أعاله على أنها "مقيدة" ( )C2وفقًا لنموذج تصنيف األصول في قطر ،الوصول الالسلكي الحيوي .وينبغي أن
يخضع الوصول إلى اتصاالت الوصول الالسلكي الحيوي إلى الضوابط األمنية اإلضافية ،مثل الشبكات االفتراضية
الخاصة.

األولوية :موصى بها

IS.1.17

ينبغي أن يخضع الوصول الالسلكي إلى خدمات قطر الذكية إلى تقييم مخاطر المعلومات الذي بدأه ووقعه المالك
المناسب للخدمات في قطر الذكية ،قبل تنفيذه.

األولوية :أساسية
ينبغي أن تكون هناك إجراءات موثقة للتحكم في الوصول الالسلكي من قبل مالك الخدمات في قطر الذكية إلى
الشبكة ،والتي تتضمن ما يلي:
أ) وضع وتوصيف نقاط الوصول الالسلكية (أجهزة األجهزة التي توفر واجهات بين الشبكة الالسلكية والشبكة
السلكية)
IS.1.18

ب) طرق الحد من الوصول إلى المستخدمين المصرح لهم
جـ) االحتفاظ بمخزون من نقاط الوصول الالسلكي المصرح بها ،والتي تتضمن محاذاة موثقة للخدمة لكل نقطة
وصول
هـ) الكشف عن نقاط الوصول الالسلكية غير المصرح بها واألجهزة الالسلكية (مثالً ،باستخدام أدوات
االكتشاف  /التعيين اآللية).

األولوية :موصى بها
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 2-6-4-6أمن نقطة االتصال بين شبكتين

لضمان االتصال اآلمن بين مختلف شبكات الخدمات الذكية مع تقنيات بروتوكول شبكة مماثلة أو مختلفة.

 IS.2تأمين نقطة االتصال بين شبكتين
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية التحقق من أن نقاط االتصال بين شبكتين المستخدمة قادرة على ما يلي:

IS.2.1

-

-

التسجيل والتنبيه الضمني
التكامل مع خدمات التسجيل المخصصة أو أنظمة كشف التسلل
حيثما ينطبق ،االستفادة من إمكانيات أجهزة التليفون المحمول لتحسين المصادقة (مثل ،المصادقة
السياقية) والتنبيه (مثل ،خدمة الرسائل القصيرة وإشعارات الدفع)

األولوية :أساسية
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن نقاط االتصال بين شبكتيه قادرة على كشف ومقاومة الهجمات
من الطرف ،بما في ذلك االنتحال وإعادة التشغيل واالتصاالت الزائدة .ينبغي أن يدعم إطار األمن قدرة نقطة
االتصال بين شبكتين على التسجيل والتنبيه واالستجابة لكشف النشاط الضار أو الشاذ من خالل مكونات .Edge
IS.2.2

 إمكانيات الكشف عن شذوذ الطرف أو دعم التكامل ببرامج مخصصةمكافحة البرامج الضارة ،حيثما ينطبق ذلك

األولوية :موصى بها

IS.2.3

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن نقاط االتصال بين شبكتين تخزن الحد األدنى من البيانات
وتتضمن التخزين المشفر لتجنب العمل كنقطة فشل منفردة (أو هجوم) في النظام البيئي الذكي.

األولوية :أساسية
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IS.2.4

يجب تشفير البيانات الحساسة (مثل بيانات اعتماد المصادقة ،ومفاتيح التشفير ،ومحددات التوصيف ،وقراءة أجهزة
االستشعار) المخزنة على أجهزة إنترنت أشياء  Edgeمن قبل مالك الخدمات في قطر الذكية.

األولوية :أساسية

IS.2.5

ينبغي على مالكي الخدمات في قطر الذكية ضمان أن تكون البيانات التي يتم جمعها بواسطة أجهزة إنترنت أشياء
شارا إليها ومعادًا تنظيمها قبل المعالجة وإجراء أي تحليل
 ،Edgeالتي تنشأ من قناة أو مصادر غير موثوق بهاُ ،م ً
آخر.

األولوية :أساسية

 7-4-6أمن إنترنت األشياء []IT
تتناول ضوابط أمن إنترنت األشياء المساءلة والمسؤولية الخاصة بمالك الخدمات في قطر الذكية .وتتطلب أغلبية الضوابط المرفقة أن
يضمن مالك الخدمات في قطر الذكية ويتحقق من أن المورد أو الطرف الثالث المزود لخدمة إنترنت األشياء قد اتخذ الحد األدنى من
االحتياطات األمنية أثناء تصميم تكنولوجيا إنترنت األشياء وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وإيقاف تشغيلها ،التي تدعم خدمة محددة في قطر
الذكية .وباإلضافة إلى تحديد دور مالك الخدمات في قطر الذكية ،فإن الضوابط أدناه ستدعم أيضًا صناعة إنترنت األشياء العتماد
منهجيات وممارسات أمن جديدة للتطوير وإدارة دورة الحياة.

ومن المهم اإلشارة إلى أن الضوابط األمنية إلنترنت األشياء في هذا المعيار ال تتداخل مع الضوابط في النطاقات األمنية األخرى .ومع
ذلك ،فهي قابلة إلمكانية التفاعل ،ويتم تشجيع مالك الخدمات في قطر الذكية على الجمع بين الضوابط من أقسام مختلفة حسب االستخدام
المقصود لتكنولوجيا إنترنت األشياء ،ونوع الخدمة في قطر الذكية ،وملف بيانات تعريف الخطر الخاص بخدمات قطر الذكية ونموذج
التهديد األساسي .كما أن الجمع بين العديد من الضوابط سيدعم الدفاع في العمق ،وسيساعد على الوصول إلى مستوى أعلى من النضج
األمني.

ويتضمن نطاق أمن إنترنت األشياء  21من الضوابط التي تم تحديدها على أنها إما أساسية أو موصى بها:

المرجع

النطاق*
(ال يحتوي النطاق على نطاقات فرعية)

رقم عنصر التحكم

IT.1

أمن إنترنت األشياء

21
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 IT.1أمن إنترنت األشياء

IT.1.1

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن يتم تطبيق مبادئ األمن الخاصة بالسرية والتكامل واإلتاحة
وعدم التنصل والمصادقة والتصريح ألي جهاز أو البنية األساسية إلنترنت األشياء.

األولوية :أساسية
يضمن مالك الخدمات في قطر الذكية أن أجهزة إنترنت األشياء التي تدعم خدماته الذكية يتم تطويرها باستخدام
منهجية تطوير آمنة من خالل التحقق من أن مورد جهاز إنترنت األشياء يؤدي على األقل ما يلي:
أ .تحليل متطلبات األمن
IT.1.2

ب .نموذج التهديد
جـ .تقييم التأثير األمني
د .تقييم أوجه الضعف

األولوية :موصى بها
يضمن مالك الخدمات في قطر الذكية أن أجهزة إنترنت األشياء التي تدعم خدماته الذكية قد تم تطويرها داخل بيئة
تطوير آمنة ومتكاملة من خالل التحقق من أن مورد جهاز إنترنت األشياء يؤدي على األقل ما يلي:
أ .اختيار لغة برمجة ،تدعم ممارسات التكويد اآلمنة ووظائف األمن بأفضل شكل ممكن
IT.1.3

ب .اختيار بيئة تطوير متكاملة ،تدعم اختبار األمن وتطبيق ممارسات التكويد اآلمنة
جـ .عمليات التحقق من جودة الكود

األولوية :أساسية

IT.1.4

يضمن مالك الخدمات في قطر الذكية أن يتم تطوير وصيانة أجهزة إنترنت األشياء التي تدعم خدماته من قبل
المورد وخالل عملية دورة حياة تطوير البرمجيات ،بما في ذلك إدارة المتطلبات وإدارة األصول وإدارة التوصيف
وإدارة التغيير وإدارة اإلصدار.

األولوية :أساسية
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن إدارة األصول وإدارة التوصيف ألجهزة إنترنت األشياء تدعم
إدارة دورة حياة البرمجيات اآلمنة من خالل توفير رؤية فيما يلي على األقل:
IT.1.5






تشغيل إصدارات البرامج
تطبيق البرامج التصحيحية والترقيات
أوجه الضعف النشطة واإلصالح المخطط له
تطبيق مقاييس التحصين

األولوية :أساسية
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IT.1.6

يضمن مالك الخدمات في قطر الذكية ،لخدماته التي يتيحها إنترنت األشياء ،أن تتحقق إمكانية التفاعل بين أجهزة
إنترنت األشياء في بنية أساسية منشورة بشكل آمن من خالل استخدام المصادقة والتصريح وبروتوكوالت األمن.

األولوية :موصى بها
ينبغي التحقق من إمكانية التفاعل اآلمن باستخدام أطر متكاملة ،تتضمن على األقل الممارسات واإلمكانيات التالية:
أ .إعداد الجهاز
ب .التوصيف
IT.1.7

جـ .إدارة األصول
د .االكتشاف
هـ .االتصاالت اآلمنة ،بما في ذلك نقاط االتصال بين شبكتين في الخدمات السحابية وواجهات تعامل برمجة
التطبيق

األولوية :موصى بها

IT.1.8

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن أجهزة إنترنت األشياء التي تدعم خدماته الذكية تتضمن
إمكانيات أمن قابلة إلمكانية التفاعل في جميع الطبقات :األجهزة وإمكانية االتصال والبرامج األساسية للحاسب
والتطبيقات.

األولوية :موصى بها

IT.1.9

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن أجهزة إنترنت األشياء واألنظمة المرتبطة بها ال تجمع إال
الحد األدنى من البيانات الالزمة لدعم خدماته.

األولوية :أساسية

IT.1.10

سيقوم مالك الخدمات في قطر الذكية بالتحقق من أن أجهزة إنترنت األشياء التي تدعم خدماته الذكية متوافقة مع
القوانين واللوائح ذات الصلة المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات في قطر.

األولوية :أساسية

IT.1.11

سيقوم مالك الخدمات في قطر الذكية بالتحقق من أن أجهزة إنترنت األشياء التي تدعم خدماته الذكية تنفذ شهادات
للمصادقة وتشفير البيانات.

األولوية :أساسية
سيقوم مالك الخدمات في قطر الذكية بالتحقق من أن أجهزة إنترنت األشياء التي تدعم خدماته الذكية لديها ضوابط
حماية الخصوصية التالية:
أ .أكواد تعريف األجهزة غير القابلة لالكتشاف العام (مثل)MAC ،
IT.1.12

ب .منع إرسال المعلومات إلى جهاز إنترنت أشياء معين و/أو موقعه و/أو مالك جهاز إنترنت األشياء
جـ .تنفيذ الشهادات الدورية للمصادقة والتشفير
د .توفير خيارات االنضمام والرفض.

األولوية :أساسية
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سيتحقق مالك الخدمات في قطر الذكية من أن أجهزة إنترنت األشياء التي تدعم خدماته الذكية ،لديها استقاللية
إمكانية االتصال وممارسات تحصين األجهزة والبرمجيات المنفذة ،كحد أدنى لما يلي:
أ .تشفير تخزين البيانات
ب .حماية الذاكرة
IT.1.13

جـ .خصائص مكافحة التالعب
د .تعطيل الخصائص غير المستخدمة
هـ .إمكانية مكافحة البرامج الضارة

األولوية :أساسية
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن أجهزة إنترنت األشياء التي تدعم خدماته الذكية تحمي البيانات
بشكل كافٍ  ،من خالل التحقق مما يلي:
أ .اختيار واستخدام بروتوكوالت االتصاالت اآلمنة
ب .استخدام التشفير للبيانات في وضع التوقف والبيانات في وضع االنتقال
جـ .وجود خصائص مكافحة التالعب من أجهزة إنترنت األشياء والموقع الفعلي
IT.1.14

د .استخدام خصائص مكافحة انتحال الهوية
هـ .استخدام ضوابط الوصول للتصريح
و .استخدام شهادات المصادقة.
ز .استخدام تحديث توصيفات البرمجيات عن بعد
حـ .استخدام مراقبة التوصيف عن بعد

األولوية :أساسية

IT.1.15

يتحمل مالك الخدمات في قطر الذكية المسؤولية عن إجراء عملية تحديث وترقية منتظمة ومخصصة (آلية) ألمن
أجهزة إنترنت األشياء التي تدعم خدماته الذكية .ويمكن االستعانة بمصادر خارجية إلجراء هذه العملية من طرف
ثالث أو موردي أجهزة إنترنت األشياء.

األولوية :موصى بها

IT.1.16

يتحمل مالك الخدمات في قطر الذكية مسؤولية تحديد عملية إدارة الهوية والوصول وتنفيذها والحفاظ عليها لتوفير
الهويات إلى أجهزة إنترنت األشياء وإدارة الهويات وتنفيذ ضوابط الوصول ألجهزة إنترنت األشياء ،سواء من
الناحية الفعلية أو المنطقية ،والبيانات التي قد يتضمنها جهاز إنترنت األشياء أو يخزنها.

األولوية :أساسية
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يتحمل مالك الخدمات في قطر الذكية المسؤولية عن تحديد عملية اإلدارة الرئيسية وتنفيذها والحفاظ عليها ألجهزة
إنترنت األشياء التي تدعم خدماته الذكية .وينبغي أن تتضمن هذه العملية على األقل الجوانب التالية:
أ .التكوين الرئيسي
ب .االشتقاق الرئيسي
جـ .اإلنشاء الرئيسي
د .االتفاقية الرئيسية
IT.1.17

هـ .النقل الرئيسي
و .التخزين الرئيسي
ز .مدة الصالحية الرئيسية
حـ .التصفير الرئيسي
ط .المحاسبة

األولوية :أساسية

IT.1.18

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن يتم تكوين سجالت النظام والنشاط من أجهزة إنترنت األشياء،
التي يتم تجميعها بشكل فردي أو منطقي ،وتخزينها وتأمينها وتحليلها لمعرفة أي سلوك غير عادي أو عالمات
أخرى على التالعب أو التسلل أو إساءة استخدام الجهاز و/أو بياناته

األولوية :أساسية

IT.1.19

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية دمج نظام أجهزة إنترنت األشياء البيئي الذي يدعم خدماته الذكية في
إمكانيات عملياته الخاصة باألمن المتمثلة في التسجيل والمراقبة واالستجابة للحوادث وإدارة أوجه الضعف
والتهديدات.

األولوية :موصى بها
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن يتم تقييم الضوابط والممارسات األمنية ألجهزة إنترنت األشياء
التي تدعم خدماته الذكية بانتظام ،ويفضل أن يتم ذلك مرة واحدة في السنة .وينبغي تقييم المواضيع التالية أثناء تقييم
أمن إنترنت األشياء:

IT.1.20

أ .االتصاالت والوصول
ب .التنبيه/التسجيل
جـ .أمن بيئة التشغيل (األجهزة والبرامج األساسية للحاسب والتطبيقات)
د .التشفير
هـ .األمن المادي
و .المصادقة

األولوية :موصى بها
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ينبغي ضمان التكامل واألمن المادي ألجهزة إنترنت األشياء في مجال مالك الخدمات في قطر الذكية .وينبغي على
مالكي الخدمات في قطر الذكية إجراء ما يلي:

IT.1.21

-

تنفيذ البنية األساسية التي تمنع التعديل الهندسي العكسي
تنفيذ التدابير المضادة الدفاعية التي تحمي األسرار داخل المكون
التأكد من أن بطاقات ( SIMإذا تم استخدامها  /حيثما ينطبق) ال ينبغي الوصول إليها  /إزالتها بسهولة
تنفيذ إمكانيات المعالجة عن بعد لمسح البيانات و/أو تعطيل األجهزة المسروقة أو المفقودة

التأكد من أن األجهزة آمنة ماديًا من المهاجمين المحتملين (أغطية واقية من العبث ،وخزانات مقفلة ،وأنظمة تنبيه
ناجمة عن الوصول غير المصرح به)

األولوية :موصى بها
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 8-4-6عمليات األمن []SO
تحاول ضوابط العمليات األمنية معالجة التهديدات السيبرانية المتطورة وأوجه الضعف في بيئة الخدمات الذكية من خالل الكشف عن
األنشطة غير المصرح بها واألحداث المشبوهة واالستجابة لها في الوقت المناسب .وتساعد الضوابط في هذا النطاق على ضمان وجود
الوعي المستمر ألمن المعلومات وأوجه الضعف والتهديدات لدعم قرارات إدارة المخاطر لمالكي الخدمات في قطر الذكية.

ويتضمن نطاق العمليات األمنية  36من الضوابط التي تم تحديدها على أنها إما أساسية أو موصى بها.

تحديد األولوية

المرجع

النطاق

رقم عنصر التحكم

SO.1

إدارة أوجه الضعف

4

3

SO.2

إدارة الحوادث

14

8

6

SO.3

التسجيل والمراقبة األمنية

5

5

0

SO.4

إدارة استمرارية الخدمات

13

5

8

األساسية

موصى به
1

 1-8-4-6إدارة أوجه الضعف

لتحسين الوضع األمني لـخدمات قطر الذكية من خالل اعتماد عمليات متسقة لتحديد نقاط الضعف في النظام ،وتحديد أولويات جهود
التحصين ،وتصعيد أوجه الضعف التي تؤثر على النظم الحيوية ،وتتبع جهود المعالجة .وتُعد إدارة أوجه الضعف إحدى اإلمكانيات
الواقية والوقائية الهامة لخدمات قطر الذكية مقابل التهديدات النشطة.

 SO.1إدارة أوجه الضعف

SO.1.1

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تنفيذ إدارة أوجه الضعف التقنية بطريقة منهجية وقابلة للتكرار مع إجراء
مقاييس لتأكيد فعاليتها .وينبغي تطبيق ذلك على جميع أنظمة المعلومات بما في ذلك أنظمة التشغيل والتطبيقات
المستخدمة من قبل المؤسسة األساسية التي تقدم خدمات قطر الذكية.

األولوية :أساسية

SO.1.2

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تقديم تقارير بمعلومات حول أوجه الضعف التقنية لنظم المعلومات
الخاصة بها في الوقت المناسب .وينبغي تقييم أي أوجه ضعف يتم تحديدها واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة
المخاطر المرتبطة بها.

األولوية :أساسية

إدارة السرية

66

البنية المؤسسية للحكومة القطرية
ينبغي أن تتضمن عملية إدارة أوجه الضعف التي ينفذها مالك الخدمات في قطر الذكية ،األنشطة التالية:

أ .ينبغي تحديد األدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارة أوجه الضعف التقنية وإرسائها ،بما في ذلك مراقبة أوجه
الضعف ،وتقييم مخاطر أوجه الضعف ،والبرامج التصحيحية ،وتتبع األصول ،وأي مسؤوليات تنسيق مطلوبة

ب .ينبغي تحديد موارد المعلومات التي سيتم استخدامها لتحديد أوجه الضعف التقنية ذات الصلة وللحفاظ على
العلم بها بالنسبة للبرمجيات والتكنولوجيا األخرى .وينبغي تحديث موارد المعلومات هذه بنا ًء على التغييرات في
المخزون ،أو عند العثور على موارد جديدة أو مفيدة أخرى

SO.1.3

جـ .ينبغي إتمام االستجابات إلخطارات أوجه الضعف التقنية المحتملة ذات الصلة في إطار زمني محدد

د .بعد تحديد أوجه الضعف التقنية المحتملة ،ينبغي تحديد المخاطر المرتبطة واإلجراءات الواجب اتخاذها ،ويمكن
أن ينطوي هذا اإلجراء على إجراء برامج تصحيحية لألنظمة الضعيفة و/أو تطبيق ضوابط أخرى
هـ .بنا ًء على مدى إلحاح أوجه الضعف التقنية ،ينبغي أن يتم اإلجراء (اإلجراءات) المرتبطة وفقًا إلجراءات
االستجابة للحوادث الخاصة بأمن المعلومات في ضوابط إدارة التغيير والتوصيف

و .إذا توفر أحد البرامج التصحيحية ،فينبغي تقييم المخاطر المرتبطة بتثبيت البرنامج التصحيحي (وينبغي مقارنة
المخاطر الناجمة عن أوجه الضعف مع مخاطر تثبيت البرنامج التصحيحي)

األولوية :موصى بها
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية اختبار وتقييم البرامج التصحيحية قبل تثبيتها لضمان أن تكون هذه
البرامج التصحيحية فعالة وال تؤدي إلى آثار جانبية ال يمكن قبولها؛ وإذا لم يكن هناك أي برامج تصحيحية ،فينبغي
مراعاة ضوابط أخرى ،مثل:
أ .إيقاف الخدمات أو اإلمكانيات المرتبطة بأوجه الضعف
ب .تكييف أو إضافة ضوابط تحكم في الوصول ،مثل جدران الحماية ،على حدود الشبكة
SO.1.4

جـ .زيادة المراقبة للكشف عن الهجمات الفعلية أو منعها
د .رفع مستوى العلم بأوجه الضعف
هـ .االحتفاظ بسجل مراجعة لجميع اإلجراءات المتخذة
و .المراقبة والتقييم المنتظمين لعملية إدارة أوجه الضعف التقنية لضمان فعاليتها وكفاءتها
ز .معالجة النظم المعرضة لمخاطر عالية أوالً.

األولوية :أساسية
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 2-8-4-6إدارة الحوادث

لتعريف الحوادث األمنية وتحديد األولويات المتعلقة بها واالستجابة لها والتعافي منها .ويساعد ذلك خدمات قطر الذكية من خالل التركيز
على حل الحوادث األمنية في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة ،وتوفير رؤية واضحة وإمكانية التتبع من خالل العملية.

SO.2

إدارة الحوادث

SO.2.1

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية وضع إمكانيات إلدارة الحوادث خاصة به بما يتوافق مع الشروط
والمتطلبات التي يحددها مالك برنامج قطر الذكية.

األولوية :أساسية

SO.2.2

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تحديد إجراءات الدعم والتعاون وتبادل المعلومات والتنسيق في
النظام البيئي لقطر الذكية ،بما في ذلك السلطات الوطنية إلدارة األزمات ومالك برنامج قطر الذكية وفرق
االستجابة للحوادث واألمن ومراكز العمليات األمنية في قطر الذكية.

األولوية :موصى بها

SO.2.3

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية وضع سياسة إدارة الحوادث وتوثيقها وإرسالها ،عند االقتضاء،
وتتناول هذه السياسة الغرض والنطاق واألدوار والمسؤوليات والتنسيق في النظام البيئي لقطر الذكية واالمتثال
لشروط ومتطلبات االستجابة للحوادث في قطر الذكية.

األولوية :أساسية

SO.2.4

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية وضع إجراء إدارة الحوادث وتوثيقه وإرساله ،عند االقتضاء،
لتمكين تنفيذ سياسة إدارة الحوادث وضمان االستجابة في الوقت المناسب وبشكل فعال لحوادث أمن المعلومات
في قطر الذكية.

األولوية :أساسية
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ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية وضع خطة لالستجابة للحوادث وتوثيقها وإرسالها ،عند االقتضاء،
والتي تتميز بما يلي:
-

SO.2.5

-

تحدد التعليمات اإلرشادية إلمكانية االستجابة للحوادث لمالك الخدمات في قطر الذكية
تحدد هيكل المؤسسة إلمكانية االستجابة للحوادث
تحدد نموذج الحوكمة إلمكانية االستجابة للحوادث لالمتثال لشروط ومتطلبات االستجابة للحوادث في قطر
الذكية
تحدد ما يُشكل الحوادث المبلغ عنها واإلجراءات المطلوبة وفقًا لظروف ومتطلبات االستجابة للحوادث في
قطر الذكية
تضع مقاييس قياس األداء إلمكانيات االستجابة للحوادث
تحدد الموارد التقنية والمالية ومتطلبات الدعم اإلداري للحفاظ على إمكانية االستجابة للحوادث ودرجة
مراعاتها بفعالية

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية حماية خطة االستجابة للحوادث من الكشف والتعديل غير المصرح به.

األولوية :أساسية
ينبغي مراجعة خطط االستجابة للحوادث وتحديثها من قبل مالك الخدمات في قطر الذكية:
-

SO.2.6

على األقل سنويًا و/أو بنا ًء على النتائج الثانوية والكبيرة من التقييمات والتحليالت اإلدارية بعد الحادث ،سواء
من الحوادث الحقيقية واألحداث التدريبية
عند حدوث تغييرات في النظام/المؤسسة يجب معالجتها أو مواجهة مشكالت أثناء تجهيز الخطة أو تنفيذها
أو اختبارها

ينبغي إرسال أي تغييرات من مالك الخدمات في قطر الذكية إلى جميع فرق األمن ذات الصلة داخل المؤسسة
األساسية التي تقدم خدمات قطر الذكية و/أو المؤسسات الحكومية و/أو كبار مسؤولي أمن المعلومات من
األطراف الثالثة  /المقاولين المعنيين.

األولوية :أساسية

SO.2.7

ينبغي اختبار إمكانيات االستجابة للحوادث من قبل مالك الخدمات في قطر الذكية لتقييم فعالية اإلمكانيات
وتحديد نقاط الضعف األمنية في خدمات قطر الذكية.

األولوية :أساسية
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SO.2.8

ينبغي أن تتضمن إجراءات التعامل مع الحوادث التي ينفذها مالك الخدمات في قطر الذكية التحضير لألحداث
األمنية والكشف والتحليل واالحتواء والقضاء على أسبابها والتعافي بعد وقوع حادث أمني .ينبغي تنسيق
أنشطة االستجابة للحوادث مع أي أنشطة تخطيط للطوارئ موجودة للمؤسسة األساسية التي تقدم خدمات قطر
الذكية.

األولوية :موصى بها

SO.2.9

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن الحوادث األمنية المتعلقة بخدمات قطر الذكية يتم تتبعها
وتوثيقها بشكل صحيح ويمكن أن تعمل كدليل ،إذا لزم األمر .وينبغي أن تتضمن المعلومات الموثقة سجالت
لكل حادث ،وحالة الحادث ،وغيرها من المعلومات الهامة للبحث الجنائي مثل تفاصيل الحوادث واتجاهاتها
والتعامل معها.

األولوية :أساسية

SO.2.10

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن يتم اإلبالغ عن الحوادث من خالل قنوات اإلدارة المناسبة
للسلطات المختصة في الوقت المناسب بنا ًء على الشروط والمتطلبات التي يحددها مالك إدارة الحوادث في
قطر الذكية.

األولوية :أساسية

SO.2.11

ينبغي اإلبالغ عن الحوادث األمنية بنظام آلي قدر اإلمكان ،مع مراعاة مؤشرات األداء الحقيقية وفي سياق
تقييم المخاطر والتهديدات وأوجه الضعف والمعايير.

األولوية :موصى بها

SO.2.12

ينبغي أن يقدم مالك الخدمات في قطر الذكية دعم االستجابة للحوادث كجزء من إمكانيات االستجابة
للحوادث .كما ينبغي أن تقدم موارد دعم االستجابة للحوادث المشورة والمساعدة للمؤسسة األساسية التي
تقدم خدمات قطر الذكية أو لمستخدمي خدمات قطر الذكية للتعامل مع الحوادث األمنية واإلبالغ عنها.

األولوية :موصى بها

SO.2.13

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تقديم تدريب على االستجابة للحوادث لمشغلي عمليات أمن
المعلومات واالستجابة للحوادث ،بما يتفق مع واألدوار والمسؤوليات المسندة ،بشكل منتظم .وينبغي أن
يتضمن التدريب أحداث محاكاة وتوظيف التشغيل اآللي لتوفير بيئة تدريب أكثر واقعية لالستجابة للحوادث.

األولوية :موصى بها

SO.2.14

ينبغي على مالك الخدمة في قطر الذكية دمج المعرفة المكتسبة من التعامل مع االستجابات للحوادث للحد من
احتمالية أو تأثير الحوادث المستقبلية .وينبغي استخدام الدروس المستفادة لتحسين السياسات واإلجراءات وأمن
الخدمات الذكية كما ينبغي مشاركتها.

األولوية :موصى بها
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 3-8-4-6التسجيل والمراقبة األمنية

لضمان أنه يتم إعداد األحداث األمنية لخدمات قطر الذكية كخط أساسي ومراقبتها بشكل استباقي وفعال ،يتم تخزين السجالت األمنية
بتفصيل كاف لفترة مناسبة لتحديد الحوادث األمنية وانتهاكات السياسات والنشاط االحتيالي والمشاكل التشغيلية ضمن اإلطار الزمني
المحدد والمتفق عليه.
SO.3

التسجيل والمراقبة األمنية

SO.3.1

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية إنشاء سجالت أحداث والمحافظة عليها ومراجعتها بانتظام ،والتي تسجل
أنشطة المستخدم واالستثناءات واألخطاء وأحداث أمن المعلومات (نوع الحدث ومتى وأين حدث ومصدر الحدث
ونتائجه ،وهوية أي فرد أو معلومات شخصية مرتبطة بالحدث).

األولوية :أساسية

SO.3.2

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تمكين التسجيل لجميع البنى التحتية ومعدات معالجة البيانات ومعالجة
معدات التطبيقات أو حماية المعلومات المصنفة باسم "الوصول المحدود" أو أعلى.

األولوية :أساسية

SO.3.3

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تصنيف وحماية السجالت التي تحتوي على معلومات شخصية أو حساسة
بشكل سليم ضد التالعب والوصول غير المصرح به وفقًا لقوانين وسياسات الخصوصية وتأمين البيانات
والمعلومات في قطر.

األولوية :أساسية

SO.3.4

ينبغي تسجيل الوصول واألنشطة التي تتم من مديري ومشغلي النظام في المؤسسة األساسية التي تقدم خدمات قطر
الذكية ،وينبغي حماية السجالت ومراجعتها بانتظام.

األولوية :أساسية

SO.3.5

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية االحتفاظ بالسجالت لمدة  120يو ًما كحد أدنى ،وينبغي تحديد الحد
األقصى للوقت بنا ًء على درجة الخطورة.

األولوية :أساسية

 4-8-4-6إدارة استمرارية الخدمات

لضمان تنفيذ متطلبات الخط األساسي الخاصة باألمن ومستويات التكرارية والحفاظ عليها لتلبية متطلبات توفير خدمات قطر الذكية أثناء
وبعد وقوع حادث تخريبي و/أو حين حدوث وضع معاكس.
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SO.4

إدارة استمرارية الخدمات

SO.4.1

يكون مالك الخدمات في قطر الذكية مسؤوالً عن تأسيس إمكانيات استمرارية الخدمات.

األولوية :أساسية

SO.4.2

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية وضع سياسة استمرارية الخدمات الذكية وخطة استمرارية الخدمات
الذكية وتوثيقهما بنا ًء على مدى خطورة الخدمات الذكية على السالمة الشخصية والصحة وأمن البيانات واألصول.
كما ينبغي على المالك وضع إجراءات لتسهيل تنفيذ سياسة استمرارية الخدمات وضوابط التخطيط للطوارئ
المرتبطة بها.

األولوية :أساسية

SO.4.3

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن سياسة استمرارية األعمال تتناول الغرض والنطاق واألدوار
والمسؤوليات وااللتزام اإلداري والتنسيق بين النظام البيئي لقطر الذكية ووفقًا للوائح التي وضعها مالك برنامج
قطر الذكية.

األولوية :أساسية

SO.4.4

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية التخطيط لنقل الخدمات األساسية ووظائف األعمال إلى مواقع تشغيل
و/أو تخزين بديلة مع فقدان ضئيل أو معدوم لالستمرارية التشغيلية والمحافظة على هذه االستمرارية من خالل
استعادة نظام المعلومات إلى مواقع التشغيل و/أو التخزين األولية.

األولوية :موصى بها
في خطة استمرارية الخدمات ،ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية إجراء ما يلي:
أ .تحديد الخدمات الذكية األساسية في إطار حافظته ووظائف الخدمة األساسية ومتطلبات الطوارئ المرتبطة بها
ب .تضمين سيناريوهات الكوارث وبنود االستعادة
جـ .تحديد أهداف االستعادة وأولويات استعادة النظم أو الشبكات أو التطبيقات المختلفة والقياسات
د .تحديد وتعيين األدوار والمسؤوليات الطارئة

SO.4.5

هـ .تحديد النهج المتبع لمعالجة استمرارية الخدمات األساسية ووظائف األعمال في حالة انقطاع الخدمة الذكية أو
تعرضها للخطر أو الفشل مع فقدان ضئيل أو معدوم لالستمرارية التشغيلية أو تعرض اإلجراءات الوقائية المتعلقة
باألمن للخطر والمحافظة على هذه االستمرارية حتى استعادة الخدمة بالكامل في مواقع التشغيل و/أو التخزين
األولية ،إذا تم استخدامها.
و .تحديد أصول نظام المعلومات الهامة التي تدعم الخدمات والوظائف الذكية األساسية
ز .التوافق مع أي شروط أو متطلبات لضمان استمرارية األعمال بشكل آمن ،والتي يحددها مالك برنامج قطر
الذكية
ينبغي حماية خطة استمرارية الخدمة من أي كشف أو تعديل غير مصرح به.

األولوية :موصى بها
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ينبغي مراجعة خطة استمرارية الخدمات وتحديثها من قبل مالك الخدمات في قطر الذكية:
 -على األقل سنويًا و/أو بنا ًء على النتائج الثانوية والكبيرة من عمليات المراجعة والتدريب واالختبارات والحوادث

SO.4.6

 عندما تحدث تغييرات في النظام/المؤسسة أو بيئة التشغيل والمشاكل التي واجهتها أثناء تجهيز الخطة أو تنفيذهاأو اختبارها
وينبغي إرسال أي تغييرات من قبل مالك الخدمات في قطر الذكية إلى جميع سلطات قطر الذكية المختصة
ومسؤولي الخدمات والمقاولين.

األولوية :موصى بها

SO.4.7

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية اختبار خطة استمرارية األعمال لتحديد فعالية الخطة ومدى جاهزية
الخدمة الذكية للتشغيل لتنفيذ الخطة والبدء في أي تصرفات معالجة .وكجزء من االختبار ،ينبغي استرداد الخدمة
بالكامل وإعادتها إلى حالتها التشغيلية األصلية.

األولوية :أساسية

SO.4.8

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية اختبار خطة الطوارئ في أي موقع معالجة بديل قد يتعين عليه تعريف
الموظفين المسؤولين عن ضمان استمرارية األعمال باإلمكانية والموارد المتاحة وتقييم إمكانيات استمرارية
األعمال في الموقع البديل.

األولوية :موصى بها

SO.4.9

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية استخدام آليات مؤتمتة إلجراء اختبار أكثر شموالً وفعالية لخطة الطوارئ.

األولوية :موصى بها
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تنفيذ خطة استمرارية األعمال التي تم وضعها في المؤسسة األساسية
وعند الضرورة في النظام البيئي في قطر الذكية ،بما في ذلك:
أ .إجراء عمليات تخطيط لإلمكانيات لضمان وجود اإلمكانية الضرورية لتشغيل المعلومات واالتصاالت السلكية
والالسلكية والدعم البيئي خالل عمليات الطوارئ.
SO.4.10

ب .اإلعداد الستئناف الخدمات األساسية ووظائف األعمال في غضون وقت محدد من تفعيل خطة الطوارئ
جـ .وضع خدمات بديلة لالتصاالت السلكية والالسلكية بما في ذلك االتفاقيات الضرورية للسماح باستئناف الخدمات
عندما تكون إمكانيات االتصاالت السلكية والالسلكية األولية غير متوفرة إما في مواقع التشغيل أو التخزين األولية
أو البديلة.

األولوية :موصى بها

إدارة السرية

73

البنية المؤسسية للحكومة القطرية

SO.4.11

ي في المؤسسة
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تقديم التدريب على استمرارية األعمال للشخص المعن ّ
األساسية التي تقدم الخدمات ،بما يتفق مع األدوار والمسؤوليات المسندة .وينبغي أن يكون التدريب في الوقت
المناسب لتحمل دور أو مسؤولية طارئة ،تحدث عندما إجراء تغييرات في خدمة التكنولوجيا ،ويتم ذلك بانتظام.

األولوية :أساسية

SO.4.12

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تنسيق خطط استمرارية خدماته وخطط الطوارئ مع مقدمي الخدمات
الخارجيين لضمان تلبية متطلبات الطوارئ.

األولوية :موصى بها

SO.4.13

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية دمج المعرفة المكتسبة من التعامل مع االستجابات للحوادث للحد من
احتمالية أو تأثير الحوادث المستقبلية .وينبغي مشاركة الدروس المستفادة ،عند االقتضاء ،مع أصحاب المصالح
المعنيين في النظام البيئي لقطر الذكية واستخدامها لتحسين السياسات واإلجراءات وأمن الخدمات الذكية.

األولوية :موصى بها

 9-4-6أمن سلسلة التوريد []SC
تساعد ضوابط أمن سلسلة التوريد على ضمان إدارة أمن سلسلة التوريد من خالل تحديد االلتزامات األمنية لألفراد والموظفين من طرف
ثالث والتأكد منها ،وذلك لحماية خدمات قطر الذكية من التهديدات مثل القرصنة واإلرهاب والسرقة .وتتضمن التحقق من صحة بيانات
اعتماد المورد وعمليات فحص وتأمين الخدمات المقدمة.

يتضمن نطاق أمن سلسلة التوريد  19من الضوابط التي تم تحديدها على أنها إما أساسية أو موصى بها:
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تحديد األولوية

المرجع

النطاق

رقم عنصر التحكم

SC.1

أمن الطرف الثالث

8

2

SC.2

أمن المنتج

11

3

األساسية

موصى به
6
8

 1-9-4-6إدارة أمن الطرف الثالث

لضمان إدارة أمن سلسلة التوريد من خالل تحديد االلتزامات األمنية لألفراد والموظفين من طرف ثالث والتأكد منها ،وذلك لحماية
خدمات قطر الذكية من التهديدات مثل القرصنة واإلرهاب والسرقة .وتتضمن التحقق من صحة بيانات اعتماد المورد وعمليات فحص
وتأمين الخدمات المقدمة.

 SC.1إدارة أمن الطرف الثالث

SC.1.1

ينبغي أن تتضمن معايير التقييم الخاصة بموردي األطراف الثالثة بنودًا ومتطلبات مثل وظائف األمن والقوة
والضمانات ومتطلبات التوثيق (مثل متطلبات حماية الوثائق المتعلقة باألمن) ومعايير القبول.

األولوية :موصى بها

SC.1.2

يكون مالك الخدمات في قطر الذكية مسؤوالً عن الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر لجميع الخدمات التي
يقدمها مورد من طرف ثالث ،بما في ذلك شراء المعدات والخدمات واالستعانة بمصادر خارجية.

األولوية :موصى بها

SC.1.3

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية أن يستوعب ويقر بالمخاطر المرتبطة بمجاالت إدارة األطراف
الثالثة ،بما في ذلك شراء المعدات والخدمات واالستعانة بمصادر خارجية .وينبغي أن تتعاون األطراف الثالثة
لتقديم هذا االستيعاب عند الطلب .وينبغي ،عند االقتضاء ،مراعاة اتفاقية عدم اإلفصاح ( )NDAوتوقيعها من
األطراف المعنية.

األولوية :موصى بها

SC.1.4

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية طلب تقارير منتظمة عن وضع خدمة االستعانة بمصادر خارجية
أو تأمين الخدمات ،بما في ذلك أي حوادث ،من الطرف الثالث المتعاقد معه.

األولوية :موصى بها

SC.1.5

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية أن يقوم بمراقبة الخدمات والتقارير والسجالت التي يقدمها الطرف
الثالث ومراجعتها وتدقيقها بانتظام.

األولوية :موصى بها
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SC.1.6

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن العقود المبرمة مع موردين من أطراف ثالثة تتضمن
صراحة أو باإلشارة أنه ينبغي تقديم جميع الخدمات واألصول وفقًا للوائح والمتطلبات الوطنية المعمول بها
في قطر الذكية.

األولوية :أساسية

SC.1.7

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن العقود المبرمة مع موردين من أطراف ثالثة تنص على
التزامات أمن المعلومات تجاه تأمين الملكية الفكرية واالمتيازات ومستخدمي خدمات قطر الذكية وبيانات
خصوصية مالكي الخدمات لدى قطر الذكية.

األولوية :أساسية

SC.1.8

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية أن يطلب من موردي الطرف الثالث تقديم شهادات تقييم أمن
المعلومات الخاصة بهم ،مثالً شهادات تقييم المعايير العامة .واعتمادًا على وضع  /ملف بيانات تعريف مخاطر
الخدمة الذكية  /الخدمة ،قد يقبل مالكو الخدمات في قطر الذكية الخدمات والمنتجات بشهادات معايير عامة مع
مستويات ضمان التقييم بين  EAL 2و.EAL 4

األولوية :موصى بها

 2-9-4-6أمن المنتج

آلية حماية بيئات تشغيل خدمات قطر الذكية (أي ،أنظمة التشغيل والتطبيقات واألجهزة) من الهجمات األمنية من خالل تطبيق التدابير
األمنية خالل دورة حياة عملية التطوير وعلى مستوى البرامج/الخدمات المتعددة.

 SC.2أمن المنتج

SC.2.1

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية وضع عملية اختيار للمنتجات ،والتي تتضمن العناية الواجبة وتضمن
استقاللية المنتج والمورد.

األولوية :موصى بها

SC.2.2

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تصنيف المنتجات وتسميتها وفقًا لسياسة تصنيف المعلومات الوطنية
[ ]IAP-NATDCLSفي قطر.

األولوية :موصى بها
ينبغي أن يكون مفهوم تحديد الهوية الصحيح للمورد وفحص الموردين ومعايير التقييم جز ًءا من كل عملية اختيار
لمالك الخدمات في قطر الذكية .وينبغي أن تتضمن معايير التقييم ،كحد أدنى ،ما يلي:
أ .حالة المورد وتحديد الهوية ،بما في ذلك الموقع والملكية
SC.2.3

ب .الوضع المالي
جـ .اإلشارات من المشاركات السابقة الناجحة
د .قدرة المورد على وضع الضوابط المناسبة و/أو الحفاظ عليها كما هو محدد حسب تقييم المخاطر

األولوية :أساسية
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SC.2.4

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية اختبار مطالبة المورد ومطابقتها بشكل صحيح مع وظيفة المنتج لتجنب
فقدان السرية و/أو التكامل و/أو اإلتاحة.

األولوية :موصى بها

SC.2.5

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية إجراء تقييم للمنتج باستخدام توصيف مخصص للتقييم ،بما في ذلك
اختبارات الوظائف واختبارات األمن وتثبيت البرامج التصحيحية للحماية من التهديدات وأوجه الضعف المحتملة.

األولوية :أساسية
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن تقديم المنتجات يتفق مع ممارسته الخاصة للتسليم اآلمن.
SC.2.6

األولوية :موصى بها

SC.2.7

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن إجراءات التسليم اآلمن تتضمن مقياسات للكشف عن التالعب
أو التنكر.

األولوية :موصى بها

SC.2.8

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية شراء المنتجات من المطورين الذين التزموا بإجراء الصيانة المستمرة
لضمان منتجاتهم.

األولوية :أساسية

SC.2.9

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية وضع برامج تصحيحية للمنتج وتحديثات للعمليات وفقًا لضوابط إدارة
التوصيف والتغيير المحددة في هذا المعيار.

األولوية :موصى بها
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية امتالك إطار للبرامج التصحيحية والتحديثات األمنية .وينبغي أن يتضمن
اإلطار ما يلي:

SC.2.10

-

-

واجهة لإلبالغ عن النسخ وأية تحديثات متوفرة
تنبيه التحديثات خارج النطاق لمكونات التحديث الذي ال يتم تلقائيًا
تقديم تحديثات البرامج عبر القنوات اآلمنة
التأكد من مصدر التحديثات والتحقق من التكامل قبل التثبيت

األولوية :موصى بها
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ينبغي تقديم التحديثات عبر قناة آمنة والتحقق منها بعد تنزيلها للتأكد من أن التحديثات مشروعة لجميع المكونات
والمكونات اإلضافية أو االمتدادات المحتملة:
-

SC.2.11

تقديم تحديثات البرامج عبر القنوات اآلمنة
التأكد من مصدر التحديث والتحقق من التكامل قبل التثبيت .ويجب أن تكون جميع البرمجيات و/أو تحديثات
البرامج األساسية للحاسب والبرامج التصحيحية والمراجعات إما موقعة و/أو يتم التحقق منها على أنها تأتي من
مصدر موثوق به.
كن على معرفة بإمكانيات تحديث الجهاز بخاصية "التحميل الجانبي"

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن البرمجيات المضمنة والخاصة باألطراف الثالثة ألجهزة
إنترنت أشياء  Edgeتكون محدثة أيضًا ويجب أن يتم تسجيل البرامج التصحيحية الهامة والتحديثات األمنية.

األولوية :موصى بها

 10-4-6التأمين المادي []PS
تساعد ضوابط األمن المادي في منع الوصول المادي غير المصرح به أو فقدان أو تلف مباني الخدمات الذكية وبنيتها التحتية ،وهو ما قد
يؤدي إلى انقطاع في عملياتها الحيوية .إمكانية فرض صالحيات الوصول المادي إلى أنظمة ومرافق الخدمة الذكية.

ويتضمن نطاق األمن المادي  9من الضوابط التي تم تحديدها على أنها إما أساسية أو موصى بها:

المرجع

النطاق*
(ال يحتوي النطاق على نطاقات فرعية)

رقم عنصر التحكم

PS.1

األمن المادي

9

تحديد األولوية
األساسية

موصى به

1

8

 PS.1األمن المادي

PS.1.1

يتم تحديد الحماية المناسبة للحيز المادي بنا ًء على تقييم المخاطر .ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية إجراء
التقييم أثناء مرحلة التصميم لبناء جديد أو في أماكن العمل الحالية ،كجزء من عملية إدارة المخاطر المستمرة.

األولوية :موصى بها

PS.1.2

صا حسب متطلبات األمن الخاصة بهم وينبغي أن يحدد مستوى األمن المادي
ينبغي أن يكون الحيز المادي مخص ً
كما هو موضح في سياسة أمن المعلومات الوطنية في قطر.

األولوية :موصى بها
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PS.1.3

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تنفيذ سياسة "المكتب النظيف" و "الشاشة النظيفة" في مؤسسته.

األولوية :موصى بها

PS.1.4

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية أن يضمن أنه خالل عملية تركيب/امتالك الكابالت ،بما فيها األلياف
الضوئية ،ستبقى الكابالت التي تحمل المعلومات المصنفة وطنيًا منفصلة ماديًا عن الكابالت التي تحمل معلومات
أقل تقييدًا.

األولوية :أساسية
ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية أن يضع خطة أمن للموقع وينفذها ،وعند الضرورة ،يتم وضع إجراءات
التشغيل القياسية ( )SOPلكل منطقة آمنة وتنفيذها .وتتضمن المعلومات المراد تغطيتها ،على سبيل المثال ال
الحصر ،ما يلي:
صا لتقييم المخاطر األمنية الوقائي
أ .ملخ ً
ب .أدوار ومسؤوليات موظفي المنشأة أو موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأعضاء الفريق
جـ .إدارة وتشغيل وصيانة نظام التحكم في الوصول اإللكتروني و/أو نظام التنبيه األمني
PS.1.5

د .إدارة المفاتيح ،وتسجيل االشتراك وإزالة مستخدمي النظام وإصدار الهوية الشخصية
هـ .تصاريح أعضاء الفريق والتدريب على التوعية باألمن واإلحاطات اإلعالمية المنتظمة
و .فحص مسارات المراقبة والسجالت المكونة
ز .عمليات الفحص في نهاية اليوم واإلغالق
حـ .اإلبالغ عن الحوادث المتعلقة بأمن المعلومات واالتصاالت وحاالت الخرق.

األولوية :موصى بها

PS.1.6

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن أجهزة إنترنت األشياء المقدمة ينبغي أن يكون لها عدد من
المنافذ الخارجية الفعلية كحد أدنى (مثل ،منافذ  )USBو/أو القدرة على تعطيل المنافذ الخارجية مثل .USB

األولوية :موصى بها

PS.1.7

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن أجهزة إنترنت األشياء المقدمة ينبغي أن تكون مقاومة للتالعب.

األولوية :موصى بها

PS.1.8

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن أجهزة إنترنت األشياء المقدمة لديها القدرة على الحد من
اإلمكانيات اإلدارية بطريقة ما ،ربما من خالل توصيلها محليًا فقط لوظائف مسؤول النظام.

األولوية :موصى بها

PS.1.9

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تعطيل أي منافذ فعلية غير مستخدمة على أجهزة إنترنت األشياء عبر
واجهة التعامل اإلدارية.

األولوية :موصى بها
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 11-4-6أمن الموارد البشرية []HR
تساعد ضوابط أمن الموارد البشرية في زيادة الوعي بالمسؤوليات األمنية للموظفين (مستخدمي الخدمات الذكية ،والكيانات ،والموردين،
والمقاولين ،إلخ) مع التركيز على التقليل من المخاطر الناشئة عن العوامل التي يتحكم فيها اإلنسان.

يتضمن نطاق أمن الموارد البشرية  10من الضوابط التي تم تحديدها على أنها إما أساسية أو موصى بها:

المرجع

النطاق*
(ال يحتوي النطاق على نطاقات فرعية)

رقم عنصر التحكم

HR.1

أمن الموارد البشرية

10

تحديد األولوية
األساسية

موصى به

6

4

 HR.1أمن الموارد البشرية

HR.1.1

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية ضمان أن عمليات الموارد البشرية تتوافق مع سياسات ومبادرات أمن
المعلومات الخاصة بالمؤسسة.

األولوية :موصى بها

HR.1.2

ينبغي على إدارة المؤسسة األساسية التي تقدم خدمات قطر الذكية توثيق متطلبات أمن المعلومات والسياسات
واإلجراءات وإرسالها وضمان االمتثال لها مع أعضاء الفريق واألطراف الثالثة.

األولوية :أساسية

HR.1.3

ينبغي الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بأعضاء الفريق في المؤسسة األساسية لمالك الخدمات في قطر
الذكية وإدارتها واالحتفاظ بها مع الحرص الواجب والعناية الواجبة ووفقًا لقوانين المعلومات والخصوصية في
قطر.

األولوية :أساسية
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HR.1.4

ينبغي على المؤسسة األساسية التي تقدم خدمات قطر الذكية إجراء عمليات تحقق خلفية على المرشحين للعمل أو
المقاولين للتأكد من نزاهتهم .وينبغي أن تكون عملية التحقق متناسبة مع متطلبات األعمال ،وتصنيف المعلومات
التي سيكون بإمكانهم الوصول إليها والمخاطر المحتملة .ويجوز توسيع نطاق هذه العملية لتشمل الموظفين الحاليين
حسبما يقتضي األمر في حالة ،على سبيل المثال ال الحصر" ،تغيير مسؤوليات الموظفين" أو "الشكوك التي تثار
حول سلوك أحد الموظفين".

األولوية :أساسية

HR.1.5

ينبغي أن تتضمن مسؤوليات الوظيفة والوصف الوظيفي واالتفاقية التعاقدية مسؤوليات أمن المعلومات ويتم تطبيقها
طوال مدة العمل مع المؤسسة األساسية التي تقدم خدمات قطر الذكية.

األولوية :موصى بها

HR.1.6

ينبغي أن يتم إبالغ االلتزامات المتعلقة باألمن في المؤسسة األساسية التي تقدم خدمات قطر الذكية بوضوح إلى
أعضاء الفريق الجديد أو الحالي في حالة تغيير الوظيفة  /المهمة من خالل استخدام اتفاقيات السرية وعدم اإلفصاح.

األولوية :أساسية

HR.1.7

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تقييد حقوق الوصول إلى المعلومات حسب متطلبات الوظيفة ألعضاء
الفريق في المؤسسة األساسية.

األولوية :موصى بها

HR.1.8

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تقسيم مسؤوليات العمليات والمهام األمنية الحساسة على اثنين على األقل
من األفراد المؤهلين لضمان عدم امتالك فرد واحد للتحكم الكامل في العمليات والمهام الهامة.

األولوية :موصى بها

HR.1.9

ينبغي على مالك الخدمات في قطر الذكية تحديد عملية تأديبية واضحة وتوثيقها وإرسالها وإنفاذها للموظفين الذين
ارتكبوا عمليات خرق تتعلق بأمن المعلومات.

األولوية :أساسية

HR.1.10

ينبغي أن يتم تحديد أي مسؤولية تتعلق بأمن المعلومات بعد إنهاء الخدمة أو تغيير الوظيفة بوضوح وإرسالها
وإنفاذها من قبل مالك الخدمات في قطر الذكية وإرسالها إلى عضو آخر في الفريق أو طرف ثالث.

األولوية :أساسية
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 5-6أمن المدينة الذكية  15 -شيئ ًا
باإلضافة إلى الضوابط األمنية المذكورة أعاله ،يوصى بأن تتبع الهيئات أفضل الممارسات الموضحة في الوثيقة أدناه .وهي تسرد 15
شيئًا ال ينبغي إجراؤها بشكل خاطئ في بيئة األمة الذكية.
https://securingsmartcities.org/wp-content/uploads/2017/09/SSC-15-things-v1.3.pdf

 6-6المراجع


سياسة تصنيف المعلومات الوطنية في قطر ( )IAP-NAT-DCLSاإلصدار 2.0



قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية في قطر لعام 2016



قانون منع الجرائم السيبرانية في قطر لعام 2014



معيار أمن أنظمة التحكم الصناعي الوطنية في قطر اإلصدار 3.0



سياسة أمن الخدمة السحابية في قطر للجهات الحكومية لعام 2014



 ISO 27002:2013تكنولوجيا المعلومات  -تقنيات األمن — مدونة قواعد الممارسة إلدارة أمن المعلومات



 NIST SP 800-53r4ضوابط األمن والخصوصية لنظم المعلومات االتحادية والمؤسسات



 - ISFمعيار الممارسة الجيدة ألمن المعلومات لعام 2016



 -IEC 62443-3التأمين لمقاييس العمليات الصناعية والتحكم في شبكة وأمن النظام



 CSAالمبادئ التوجيهية حول المدن الذكية اآلمنة



 CSAالتوجيه األمني لعوامل االعتماد األولية إلنترنت األشياء



 OTAإطار ثقة إنترنت األشياء
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 7الملحق  2ضوابط العمليات األمنية
باإلضافة إلى سياسات وضوابط تأمين المعلومات الوطنية ،يسرد هذا القسم الضوابط الخاصة بالعمليات األمنية التي يجب اتباعها في
الهيئات الحكومية.

 1-7قابلية تطبيق الضوابط
يتمثل مستويا قابلية التطبيق فيما يلي:
إلزامي (يجب امتالكه)  -من المتوقع أن يتم التعامل مع العنصر المحدد لمواصفات الضوابط بالكامل وفي جميع األوقات ومن قبل

•

جميع الهيئات
موصى به (يمكن امتالكه)  -من المتوقع عادة أن يتم تطبيق مواصفات الضوابط على الهيئات بنا ًء على قيمة أصولها المحسوبة وفقًا

•

لمعيار تصنيف األصول

 2-7إدارة العمليات األمنية
 1-2-7إدارة عمليات نظم المعلومات []OM

رقم الضابط
OM 1.0
تعريف الضابط
نوع الضابط

أولوية التأثير

اسم الضابط

عالية

اإلجراءات والمسؤوليات التشغيلية
يجب على الجهة الحكومية توثيق عملياتها المتعلقة بأمن المعلومات
توجيهي
مواصفات الضابط

رقم المواصفة
OM 1.1

الوصف
ينبغي وضع إجراءات تسمح بتطوير أصول المعلومات ونظم المعلومات وتقديمها
وإدارتها وتخارجها بشكل متسق وآمن

القابلية للتطبيق
إلزامي

ينبغي أن تُشكل اإلجراءات جز ًءا من نظام إدارة متكامل ،يتوافق مع أفضل ممارسات إدارة
OM 1.2

الجودة .وينبغي أن تعمل اإلجراءات دع ًما للسياسات المتفق عليها وأن تتوافق مع معايير

إلزامي

الوثائق المتفق عليها المعمول بها داخل الجهة الحكومية
ينبغي أن تتماشى اإلجراءات مع القوانين والتوجيهات واللوائح والمعايير الحكومية ذات
OM 1.3

الصلة وتتفق معها .وينبغي اعتبار هذه المراجع الخارجية ذات أولوية على اإلجراءات؛

إلزامي

وينبغي حل التناقضات لصالح المرجع الخارجي
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OM 1.4

ينبغي مراجعة اإلجراءات بانتظام ،لضمان استمرار المالءمة والدقة للعمل الجاري تنفيذه.
تكرارا في حالة حدوث
وينبغي أن تتم عملية المراجعة سنويًا على األقل ،أو بشكل أكثر
ً
تغيير كبير في األعمال

إلزامي

OM 1.5

ينبغي أن تؤكد اإلجراءات الحد األدنى من األنشطة اإللزامية التي يجب القيام بها لتحقيق
نتيجة محددة

إلزامي

OM 1.6

ينبغي على الجهة الحكومية تحديد األدوار المطلوبة للتعامل مع إجراءاتها .وينبغي أن
توضح اإلجراءات الدور الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن القيام بنشاط إجرائي

إلزامي

OM 1.7

ينبغي إعالم الموظفين المعنيين والموظفين لدى المورد باإلجراءات ذات الصلة بمسؤوليات
أمن المعلومات الخاصة بهم وينبغي تدريبهم على استخدامها

إلزامي

OM 1.8

ينبغي أن تضمن الجهة الحكومية تخصيص المسؤوليات المحددة في إطار اإلجراءات بشكل
مناسب بين األدوار ،لتجنب الفصل بين تعارضات المهام

إلزامي

ال يوجد

تبعيات الضابط

مرجع ضابط تأمين المعلومات الوطنية .12 :التوثيق
المرجع

المستخدم:



 ISO 27002تكنولوجيا المعلومات  -تقنيات األمن — مدونة قواعد الممارسة إلدارة أمن المعلومات:
o

رقم الضابط
OM 2.0
تعريف الضابط
نوع الضابط

 1-1-10إجراءات التشغيل الموثقة

أولوية التأثير

اسم الضابط

عالية

إدارة عمليات التغيير التشغيلي والتوصيف
يجب أن تتحكم الجهة الحكومية في التغييرات التي تتم على عمليات التوصيف وحالة أصول المعلومات ونظم
المعلومات وتقوم بتوثيقها
توجيهي ،وقائي ،كشفي ،تصحيحي
مواصفات الضابط

رقم المواصفة

الوصف

OM 2.1

ينبغي على مجلس الموافقة على التغييرات متعدد التخصصات مراجعة التغييرات
المقترحة على نظم المعلومات والموافقة عليها .وينبغي تحديد سلطة المجلس رسميًا
ودعمها من قبل اإلدارة التنفيذية بالجهة الحكومية .وينبغي أن تحدد الجهة الحكومية
آلية إدارة أنظمة المجموعة التخاذ القرارات ومعايير الموافقة المحددة مسبقًا .وينبغي
عضوا إلزاميًا في
أن يكون رئيس قسم أمن المعلومات ( )CISOفي الجهة الحكومية
ً
المجلس؛ كما ينبغي أن تتضمن آلية إدارة أنظمة المجموعة للموافقة على التغييرات
التي يحتمل أن يكون لها تأثير على أمن المعلومات ،وجود رئيس قسم أمن المعلومات
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ال ينبغي إجراء تغييرات على نظم المعلومات إال وفقًا لعملية محددة إلدارة التغيير،
وإذا خضعت فقط لتقييم تأثير التغيير ،مع عدم تنفيذ التغيير إال إذا تمت الموافقة عليه
مسبقًا قبل تنفيذه .ينبغي توثيق جميع متطلبات التغيير ضمن وثيقة طلب التغيير
()RFC
ينبغي أن يؤكد طلب التغيير على ما يلي:
• الطرف الذي يطلب التغيير
• بنود التوصيف التي ستتأثر بالتغيير
• طبيعة التغيير الذي سيحدث
• ميزة/حافر األعمال المتوقع من التغيير
• موعد اقتراح تنفيذ التغيير
• مدى إلحاحية التغيير
• من سيختبر التغيير ومن سيقوم بتنفيذه
• من سيتحقق من نجاح التغيير
• ما تأثير التغيير على المراجع الموجودة (مثل تصميم نظام المعلومات والسياسات
ذات الصلة والعقود)
• ما األطراف التي يتوقع أن تكون قائمة باعتماد التغيير إلزاميًا

OM 2.2

تبعيات الضابط

إلزامي

ال يوجد

مرجع ضابط تأمين المعلومات الوطنية .5 :إدارة التغيير
المرجع

المستخدم:



 ISO 27002تكنولوجيا المعلومات  -تقنيات األمن — مدونة قواعد الممارسة إلدارة أمن المعلومات:
o
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 NISTالنشرة الخاصة  53-800المراجعة :3
o

 CM-1سياسة وإجراءات إدارة التوصيف

o

 CM-3ضابط تغيير التوصيف

o

 CM-2التوصيف للخط األساسي
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رقم الضابط
OM 3.0
تعريف الضابط
نوع الضابط

أولوية التأثير

اسم الضابط

عالية

إدارة مرافق التطوير واالختبار واإلنتاج
يجب أن تقوم الجهة الحكومية بتحديد الحدود بين بيئات تطويرها واختبارها وإنتاجها لنظم المعلومات وإدارتها
وقائي
مواصفات الضابط

رقم المواصفة

الوصف

القابلية للتطبيق

ينبغي على الجهة الحكومية تحديد الحد األدنى والمتميز من مستويات ضوابط أمن
المعلومات الالزمة لبيئات تطويرها واختبارها وإنتاجها لنظم المعلومات .وينبغي أن
توجد آليات لمنع انتقال أوجه الضعف في أمن المعلومات من بيئة واحدة إلى التالية.
ويمكن أن تتضمن هذه اآلليات ما يلي:

OM 3.1

• إدارة التغيير القوية (راجع  OM.3.2أدناه)

موصى به

•قوائم التحكم في الوصول إلى الشبكة ( )ACLالتي تقيد تدفق المعلومات بين البيئات
• عزل البيئات عن بعضها البعض عند وقوع حادث أمني داخل واحدة منها
• فصل الحساب (عندما يمتلك أحد األفراد الذي يحتاج إلى الوصول إلى أكثر من بيئة
واحدة حسابًا مختلفًا وبيانات اعتماد مختلفة لكل بيئة)

OM 3.2

ينبغي التحكم في حركة أصول المعلومات ونظم المعلومات من بيئة ألخرى من قبل
عملية إدارة التغيير بالجهة الحكومية .وال ينبغي أن تحدث أي حركة بين البيئات دون
الموافقة على طلب التغيير ()RFC

إلزامي

OM 3.3

صرح للفرد
ينبغي أن يقتصر الوصول إلى نظم المعلومات على المهام المحددة التي ُ
بالوصول إليها .وينبغي أال يتوفر للمطورين والمختبرين ومسؤولي النظم
والمستخدمين النهائيين إمكانية الوصول إلى أنواع أنظمة المعلومات غير المطلوبة
للقيام بمهامهم المحددة ،مثالً ،ال ينبغي للمطورين عادة الوصول إلى نظم معلومات
اإلنتاج

إلزامي
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OM 3.4

ينبغي أال تنتقل البيانات من بيئة ما إلى أخرى دون موافقة محددة ومدروسة من مالك
المعلومات (مثالً ،ال ينبغي عادة ترحيل بيانات االختبار إلى نظم معلومات اإلنتاج)

إلزامي

OM 3.5

ينبغي أن يكون توصيف نظم معلومات االختبار متوافقًا مع نظرائه في نظم معلومات
اإلنتاج ،لضمان إمكانية تحديد كم نتائج االختبار بنا ًء على خط أساس توصيف معروف

موصى به

ال يوجد

تبعيات الضابط

مرجع ضابط تأمين المعلومات الوطنية .6 :أمن البرمجيات  -تطوير البرمجيات وحيازتها
المرجع

المستخدم:



 ISO 27002تكنولوجيا المعلومات  -تقنيات األمن  -مدونة قواعد الممارسة إلدارة أمن المعلومات:
o

 4-1-10فصل مرافق التطوير واالختبار والتشغيل

رقم الضابط
OM 4.0
تعريف الضابط

نوع الضابط

أولوية التأثير

اسم الضابط

عالية

مراقبة نظام المعلومات وأداء الشبكة واستخدامها
ينبغي على الجهة الحكومية أن تضع إجراءات وأدوات لمراقبة أداء واستخدام نظم المعلومات ومرافق المعالجة
كشفي
مواصفات الضابط
الوصف

رقم المواصفة

القابلية للتطبيق

ينبغي على الجهة الحكومية ضمان أن نظم وشبكات المعلومات تخضع للمراقبة المستمرة.
وقد تتضمن الخصائص المميزة للمراقبة (ولكن ال تقتصر على) التأكيد على ما يلي:
• االنحراف عن خط أساس أداء نظام المعلومات المحدد في تصميم أمن المعلومات
• التحميل على نظام/شبكة (في سياق اإلمكانية المتاحة)
• حالة ضوابط أمن المعلومات
• استخدام خدمات المعلومات من قبل المستخدمين
OM 4.1

• حالة حساب المستخدم والمسؤول (مثل أوقات الوصول ،ومواقع الوصول ،والحسابات
المجمدة مقابل الحسابات الفعالة)

إلزامي

• األحداث الشاذة والمشبوهة (بما في ذلك الوصول إلى البيانات بشكل خارج عن نمط
االستخدام العادي).
• الهجمات المحتملة والفعلية
• توزيع األكواد الضارة المحتملة والفعلية
• وجود أوجه ضعف معروفة
• حالة البرامج التصحيحية األمنية داخل البنية التحتية للجهة الحكومية
• انحراف التوصيف عن الخطوط األساسية المتفق عليها
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ينبغي أن تضمن الجهة الحكومية حماية بيانات المراقبة الخاصة بها من التلف أو الحذف
العرضي أو المتعمد

OM 4.2

إلزامي

ينبغي أن تضمن الجهة الحكومية أن يقوم موظفون مؤهلون بتحليل بيانات المراقبة الخاصة
بهم بانتظام ،مع تقديم توصيات ذات أولوية ومحددة التكاليف للتصرفات المعالجة

OM 4.3

إلزامي

والتحسينات إلى لجنة إدارة أمن المعلومات في المؤسسة

ال يوجد

تبعيات الضابط

مرجع ضابط تأمين المعلومات الوطنية .10 :التسجيل والمراقبة األمنية
المرجع المستخدم


 NISTالنشرة الخاصة  53-800المراجعة :3
o

 CA-7المراقبة المستمرة

 2-2-7ضوابط أمن مركز البيانات ()DCS

رقم الضابط
DCS 1.0
تعريف الضابط

أولوية التأثير

اسم الضابط

عالية

أمن مركز البيانات
يجب أن تضمن الجهة الحكومية أن تُوفر مرافق مراكز البيانات مستوى كافيًا من الحماية ألصول المعلومات
المخزنة والمعالجة بها

نوع الضابط

وقائي ،كشفي
مواصفات الضابط
الوصف

رقم المواصفة

القابلية للتطبيق

باإلضافة إلى الضوابط األخرى الموضحة في قسم األمن المادي في وثيقة سياسة
تأمين المعلومات الوطنية ،ينبغي أن تحدد الجهة الحكومية الضوابط المحددة أو الفريدة
أو المحسنة الالزمة لتأمين مواقع مراكز البيانات التابعة لها

عندما تقوم الجهة الحكومية باالستعانة بمصادر خارجية في نظام المعلومات أو التطبيق
DCS 1.1

أو استضافة ملف إلى مزود طرف ثالث خارجي ،ينبغي لها أن تضمن ما يلي:

إلزامي

• تحدد شروطها التعاقدية الضوابط األمنية التي سيتم نشرها في بيئة مركز البيانات
والغرض الذي ستخدمه
• تحتفظ الجهة الحكومية بحق المراجعة للتحقق من صحة استمرارية وجود الضوابط
المتفق عليها تعاقديًا وفعاليتها
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• ينبغي وضع نظم المعلومات الحساسة في بيئة حوسبة مادية مخصصة (معزولة) ،يتم
تعيين حدودها من بيئات حوسبة أخرى .وينبغي أن يقتصر مستوى التحكم في الوصول
إلى هذه المنطقة على الموظفين الذين لديهم حاجة مؤكدة للوصول
ينبغي عدم إقامة مراكز البيانات في نفس مبنى المكاتب األخرى ،وخاصة المكاتب التي
DCS 1.2

تستخدمها المؤسسات غير الحكومية األخرى

موصى به

ينبغي تعيين متطلبات األمن صراحة إلى نوع الخدمة األمنية التي تتوافق معها .وتشمل
أنواع الخدمات األمنية ما يلي:
• المصادقة
• التحكم في الوصول والتصريح
• اإلتاحة
• تكامل البيانات في وضع التوقف
• تكامل البيانات في وضع الحركة
DCS 1.3

• سرية البيانات في وضع التوقف

موصى به

• سرية البيانات في وضع الحركة
• عدم التنصل
• االسترداد
• قابلية الصيانة
عندما ال يكون لدى مقدم المتطلبات الخبرة الالزمة إلجراء مثل هذا االرتباط ،ينبغي
على رئيس قسم أمن المعلومات بالجهة الحكومية أن يقوم بتحليل المتطلبات واقتراح
تعيين حدود عملي للمتطلبات الستهداف الخدمات األمنية

إدارة السرية

89

البنية المؤسسية للحكومة القطرية
إدارة أوجه الضعف التقنية والبرامج التصحيحية


يجب الحصول على المعلومات في الوقت المناسب الخاصة بأوجه الضعف التقنية
لنظم وشبكات المعلومات ،ويتم تقييم تعرض الجهة الحكومية ألوجه الضعف هذه،
واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المخاطر المرتبطة بها



يجب إعطاء األولوية لجدران الحماية وأجهزة التوجيه واألجهزة الحدودية
األخرى لتطبيق البرامج التصحيحية وتحديثات برامج المورد األخرى ،بسبب

DCS 1.4

تعرضها للشبكات العامة


موصى به

ينبغي أن تحدد الجهة الحكومية األدوار والمسؤوليات المرتبطة باإلدارة التقنية
ألوجه الضعف ،بما في ذلك :مراقبة أوجه الضعف ،وتقييم مخاطر أوجه
الضعف ،وتثبيت البرامج التصحيحية ألجهزة نظم/شبكات المعلومات ،وتتبع
األصول ،وأي أنشطة تنسيق مطلوبة.



ينبغي أن تضمن الجهة الحكومية أن تخطيط الموارد يتيح إعطاء األولوية لتقييم
أوجه الضعف وإدارة البرامج التصحيحية



ينبغي أن تؤكد مقاييس أداء األمان وعمليات اإلبالغ المرتبطة بها متوسط delta
بين وقت إصدار البرامج التصحيحية ووقت تطبيقها

الدفاع الحدودي للشبكة (جدران الحماية ،ونقاط االتصال بين شبكتين ،وأجهزة
التوجيه الحدودية ،و)DMZ



ينبغي أن تراعي الجهة الحكومية نشر تقنيات عمليات كشف حاالت الشذوذ
والتحقق المتعدد لكشف تأثير هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة
( )DDoSوتقييدها



ينبغي مراقبة جدران الحماية من قبل خدمات كشف ومنع التسلل ()IDPS
بالجهة الحكومية ،بهدف تحديد ما إذا كان جدار الحماية قد تعرض للخطر
ومتى حدث ذلك



عند استخدام جدران الحماية المعتمدة على البرمجيات لحماية الحدود ،ينبغي
أن يكون نظام تشغيل أجهزة الحوسبة أكثر تحصينًا ،وينبغي أن يكون جدار

DCS 1.5

موصى به

الحماية هو التطبيق الوحيد المسموح بتشغيله على جهاز الحوسبة


ينبغي على الجهة الحكومية مراعاة منع كل حركات إرسال واستقبال
البيانات في جدار الحماية ما لم تتم الموافقة على المصدر والوجهة
المستهدفة من أجل االتصال المؤمن .وقد تراعي الجهة الحكومية اتباع نهج
يتم فيه إلغاء تشفير البيانات في جدار الحماية ثم إعادة تشفيرها بشكل
متواصل لنقلها إلى الوجهة المستهدفة



مراقبة حركة اإلرسال واالستقبال لشبكة االتصال الالسلكية وتحليلها لتحديد
النشاط المشبوه



عندما تخطط الجهة الحكومية الستخدام أنواع متعددة من تكنولوجيا IDPS
أو منتجات متعددة من نفس نوع تكنولوجيا  ،IDPSينبغي مراعاة ما إذا
كان ينبغي دمج حاالت  IDPSأم ال
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يمكن تحقيق التكامل من خالل نشر حل إدارة معلومات األمن واألحداث
()SIEM

الوصول عن بعد


ال ينبغي أن تقبل نقاط االتصال للوصول عن بعد إال اتصاالً واحدًا فقط لكل حساب
مستخدم معتمد في أي وقت.



عند االتصال بالشبكة األساسية للجهة الحكومية عبر الشبكة االفتراضية الخاصة،
ينبغي التصريح لمستخدمي الوصول عن بعد باالتصال بشبكات أخرى ،لتجنب

DCS 1.6

موصى به

إمكانية الربط بين الشبكات


ينبغي أن تتضمن أنشطة الصيانة المجدولة بشأن حلول الوصول عن بعد ما يلي:
نشر تحديثات البرامج والتحقق من التزامن المتواصل وإعادة توصيف خصائص
التحكم في الوصول حسب الحاجة والكشف عن الحاالت الشاذة وتوثيقها داخل
البنية التحتية للوصول عن بعد

تبعيات الضابط

ال يوجد

مرجع ضابط تأمين المعلومات الوطنية .12 :األمن المادي
المراجع المستخدمة
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 ISO 27002تكنولوجيا المعلومات  -تقنيات األمن  -نظم إدارة أمن المعلومات — المتطلبات 1-6-12- :التحكم في أوجه الضعف
التقنية
 NISTالنشرة الخاصة  -800المراجعة  RA-5 :3مسح أوجه الضعف
 NISTالنشرة الخاصة  41-800المراجعة  ES-1 :1الملخص التنفيذي
 :SANSالضوابط الحيوية  :5الدفاع الحدودي
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 3-7أدوار ومسؤوليات أمن المعلومات
إن التنفيذ الناجح لمعايير تأمين المعلومات الوطنية وتقدمها هو مسؤولية مشتركة بين أصحاب المصالح الرئيسيين في الجهة الحكومية.
قامت إدارة األمن السيبراني ،داخل وزارة النقل واالتصاالت ،بتقديم مبادئ توجيهية من خالل نشر جدول  RACSIلسياسة تأمين
المعلومات الوطنية اإلصدار  .2.0وهذه المبادئ تعمل لمساعدة الهيئات على اعتماد سياسة تأمين المعلومات الوطنية.
ساعد "جدول  "RASCIعلى تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الوظائف  /اإلدارات في الجهة الحكومية النموذجية ،مقابل النطاقات
المختلفة المحددة في سياسة تأمين المعلومات الوطنية .يُطلب من الهيئات استخدام تقديرها الخاص في تعيين حدود تلك المبادئ لهيكلها
المؤسسي المحدد أثناء استخدام هذه األداة.
جدول  RASCIهو مصفوفة تخصيص المسؤولية حيث تمثل =Rمسؤول =Aخاضع للمساءلة =Sداعم =Cالمستشار =Iمطلع.
إن االلتزام بسياسة تأمين المعلومات الوطنية هو مسؤولية كبيرة على مستوى المؤسسة ،حيث يكون لكل إدارة أدوارها ومسؤولياتها المحددة.
ويكمن الهدف من هذه المصفوفة في المساعدة في هذه المهمة .يتم نشر أحدث نسخة من مصفوفة  RASCIهنا:
http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/cs_niap_rasci_table_eng_v1.0.pdf
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 8مسرد


 :ACالمراجعة والشهادة



 :ACLقوائم التحكم في الوصول



 :ACRLقوائم إبطال شهادة الخصائص المميزة



 :AKAاتفاقية المصادقة والمفاتيح



 :AMأمن التحكم في الوصول



 :AVLقوائم التصريح والتحقق من الصالحية



 :BCإدارة استمرارية األعمال



 :BYODاستخدام األجهزة الشخصية في العمل



 :CMإدارة التغيير



 :COTSمنتج متاح تجاريًا



 :CRLقوائم إبطال الشهادة



 :CSأمن االتصاالت



 :CSIOرئيس قسم أمن المعلومات



 :CYأمن التشفير



 :DCالتوثيق



 :DCSضوابط أمن مركز البيانات



 :DDoSالحرمان من الخدمة الموزعة



 :DLتسمية البيانات



 :DMZمنطقة منزوعة السالح



 :DNSنظام أسماء النطاقات



 :DRاالحتفاظ بالبيانات واألرشفة



 :EAعدم وجود بنية مؤسسية



 :EAP-SIMبروتوكول المصادقة الموسعة-وحدة هوية المشترك



 :EAP-TTLSبروتوكول المصادقة الموسعة-سرية طبقة النقل النفقي



 :EAPبروتوكول المصادقة الموسعة



 :ebXMLلغة  XMLالخاصة باألعمال اإللكترونية



 :FIPS PUBالنشرة القياسية لمعالجة المعلومات االتحادية



 :FTPبروتوكول نقل الملفات



 :GEAالبنية المؤسسية للحكومة (القطرية)



 :GSتأمين نقطة االتصال بين شبكتين



 :GSهيكل التحكم



 :HSEالصحة والسالمة والبيئة



 :HTTPبروتوكول نقل النص التشعبي



 :IBMالشركة الدولية للحاسبات اآللية
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 :ICSأنظمة التحكم الصناعي



 :ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



 :IDPSأنظمة كشف ومنع التسلل



 :IEتبادل المعلومات



 :IECاللجنة الكهرو تقنية الدولية



 :IETFفرقة عمل هندسة اإلنترنت



 :IMإدارة الحوادث



 :IoTإنترنت األشياء



 :ISOالمنظمة الدولية للمعايير



( :ISRMFقطر) إطار إدارة مخاطر أمن المعلومات



 :ITتكنولوجيا المعلومات



 :IVRاستجابة صوتية تفاعلية



 :JPEGالمجموعة المشتركة لخبراء التصوير الفوتوغرافي



 :LANشبكة المنطقة المحلية



 :LEAPبروتوكول المصادقة الموسعة الخفيف الوزن



 :MoTCوزارة المواصالت واالتصاالت (القطرية)



 :MSأمن الوسائط



 :MVPعملية التحقق المتعدد



 :NIAتأمين المعلومات الوطنية



 :NIAPسياسة تأمين المعلومات الوطنية



 :NIST SPالنشرة الخاصة للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا



 :NSأمن الشبكات



 :OASISمؤسسة النهوض بمعايير المعلومات المهيكلة المتقدمة



 :OAuthصالحيات مفتوحة



 :OCSPبروتوكول حالة الشهادة عبر اإلنترنت



 :OMإدارة العمليات



 :OSتأمين الجهاز المحمول والعمل خارج الموقع



 :PDCAالتخطيط-الفعل-المراجعة-التنفيذ



 :LEAPبروتوكول المصادقة الموسعة المحمي



 :PHاألمن المادي



 :PKCSمعايير تشفير المفتاح العام



 :PKIبنية أساسية للمفاتيح العامة



 :PMIالبنية التحتية إلدارة االمتيازات



 :PRأمن المنتج



 :PSأمن الموظفين
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البنية المؤسسية للحكومة القطرية


 :Q-CERTالفريق القطري لالستجابة لطوارئ الحاسب اآللي



 :QeAFإطار المصادقة اإللكترونية في قطر



 :RASCIالمسؤول والخاضع للمساءلة والداعم والمستشار والمطلع



 :RFCطلب التغيير



 :RMإدارة المخاطر



 :SAالتوعية باألمن



 :SAMLلغة عالمات تكويد تأكيد السرية



 :SHSمعيار هاش اآلمن



 :SIEMإدارة معلومات األمن واألحداث



 :SMالتسجيل والمراجعة ومراقبة األمن



 :SMTPبروتوكول Simple Mail Transfer Protocol



 :SOAPبروتوكول الوصول إلى كائن بسيط



 :SPMLلغة عالمات التكويد لتوفر الخدمة



 :SQISSمعايير أمن معلومات قطر الذكية



 :SSأمن البرمجيات



 :SSLبروتوكول طبقة قواعد التوصيل المؤمنة



 :SSOتسجيل الدخول الموحد



 :SUتأمين استخدام النظام



 :TLSأمن مستوى النقل



 :TMإدارة أمن الطرف الثالث



 :TTLSسرية طبقة النقل النفقي



 :VLالوسط االفتراضي



 :VPNالشبكة االفتراضية الخاصة



 :W3Cرابطة الشبكة العالمية



 :WPAالوصول المحمي لشبكة WiFi



 :WSDLلغة وصف خدمات الويب



 :X-KISSمواصفات خدمة معلومات المفاتيح بلغة XML



 :X-KRSSمواصفات خدمة تسجيل المفاتيح بلغة XML



 :XACMLلغة ترميز التحكم في الوصول الموسع



 :XHTMLلغة عالمات تكويد النص التشعبي الموسع



 :XKMSمواصفات إدارة مفتاح بلغة XML



 :XMLلغة الترميز الموسعة



 :XMLDSigالتوقيع الرقمي بلغة XML



 :XMLEncالتشفير بلغة XML
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