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المقدمة
تعترب ادلعلومات ذات أمهية قصوى للمنظمات والشركات والدوؿ ومحاية ىذه ادلعلومات أمر حيوي
للحفاظ على أعمالنا .لذا ومن أجل ضماف سبلمة ىذه ادلمتلكات الفكرية ،فإف سياسة أمن ادلعلومات
مطلب ال غٌت عنو الى مؤسسة او وزارة  .وضلن ىنا نضع بُت أيديكم سياسة أمن ادلعلومات ،والذي
يتناوؿ أىم ادلخاوؼ ادلتعلقة بأمن ادلعلومات وقد حرصنا على اف يكوف شامل بقدر االمكاف حبيث
يكوف منوزج قومى تأخذ منو الوزارات والوحدات احلكومية بقدر حاجتها دبا يتناسب وبنية انظمة
معلوماهتا الداخلية .

إف ىذا الدليل مبٍت على أفضل األساليب اجملربة .وراعينا أف يكوف سلتصر،وموجز وبسيط .يف خضم
مشاغل احلياة اليومية ،فإف الرسائل والتوجيهات جيب أف تكوف موجهو وذات ىدؼ واضح .لذا وذلذا
السبب ،فإف السياسات يف ىذا الدليل مت وضعها بشكل سلتصر وحبدود سطر أو إثنُت ،دبا يسهل عملية
إتباعها وفهمها.
ىذه السياسات تعترب وثيقة ادارية ذات التزامات قانونية لذا ينبغى مراجعة الصياغة القانونية بواسطة
االدارة القانونية للمركز خصوصا ىف ما يتعلق بالعقوبات ادلًتتبة على سلالفة لوائح السياسات االمنية.

آخذين بعُت اإلعتبار بأف دليل السياسة ىذا قد مت تقسيمة إىل جزئيُت رئيسيُت مها :السياسات العامو،
والسياسات ادلفصلة.
الجزء  :1السياسات العامه .يتناوؿ ىذا القسم األمن واحلماية بشكل عاـ ودوف الدخوؿ يف تفاصيل،
ومكوف من ثبلث سياسات:
 سياسة أمن المؤسسة :وىي السياسة اليت توضع بواسطة اإلدارة العليا ،و زبتص باألمن بشكلو
العاـ وادلوسع .ىذا ويعترب ادلستهدؼ األوؿ واألساسي ذلذه السياسة ىم مديري االدارات بينما
يعترب باقي ادلوظفُت يف ادلؤسسة كمستهدؼ ثاين ثانوي.
isd@nicsudan.gov.sd
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 سياسة اإلستخدام المتفق عليها  :ىذه اإلسًتاتيجية تلخص كل ادلبادئ العامة ادلتفق عليها
الفضل األساليب يف رلاؿ محاية ادلعلومات .لذا فهي ربوي احلد األدين من األساسيات اليت
جيب أف يعرفها مجيع ادلوظفُت.
 سياسة الوعي األمني  :وىنا مرة أخرى ،ىذه السياسة تشدد على مبدأ أف األمن ىو مسؤولية
اجلميع ،وأف كل فرد يف ادلؤسسة ملزـ باإلطبلع واإلدلاـ دببادئ األمن والسبلمة وأف كل فرد
ملزـ حبضور الندوات والربامج ادلتعلقة يف رلاؿ األمن.

الجزء  :2السياسات التفصيلية  :ىذا اجلزء يقسم سياسات وإسًتاتيجيات األمن إىل عشرة أجزاء
رئيسية :ملكية ادلعلومات ،الربامج اخلبيثة وادلضادة ،سياسات ذات الصلة باإلنًتنت ،الرقابة والتحكم
بالوصوؿ إىل ادلعلومات ،سياسات إستخداـ الشبكة ،تطبيقات الشبكة العنكبوتية

والقددية ،األمن

ادلادي ،إدارة العمليات ،سياسة إستمرارية العمل ،و سياسات ادلوظفُت والطرؼ الثالث .وكل جزء من
ىذه األجزاء مت تقسيمو إىل سياسات إضافية واليت تتناوؿ رلمل أمن ادلعلومات .
ختاما نرجو اف ربظى ىذه السياسات دبناقشات متعمقة للوصوؿ لصيغة ادلثلى لسياسات امنية شاملة
وزلكمة

مهندس ابوزر عثماف زلمد
ع /مدير دائرة امن ادلعلومات
االحد 2011/5/22

isd@nicsudan.gov.sd

6Page

7Page

isd@nicsudan.gov.sd

الجزء األول :السياسات العامه

isd@nicsudan.gov.sd

8Page

سياسة أمن المؤسسة
الغرض
إف اذلدؼ األساسي من سياسة أمن ادلؤسسة ىي ربديد ادلتطلبات والضوابط ألمن ادلؤسسة وذلك من
خبلؿ ادلنظور الشمويل لئلدارة العليا.

المجال
إف ادلستهدؼ األساسي ذلذه السياسة ىم مدراء االدارات ،بينما يعترب باقي ادلوظفُت يف ادلؤسسة ادلعنية
كمستهدؼ ثانوي ذلذه السياسة.
السياسة
 1.1أمن ومحاية ادلعلومات ىو مسؤولية اجلميع.
 1.2مجيع عمليات الوصوؿ إىل موارد ومعلومات ادلؤسسة جيب أف تكوف مبنية على أساس "احلاجة
للمعرفة"
isd@nicsudan.gov.sd
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 1.3جيب تعيُت مسؤوؿ ألمن ادلعلومات يقوـ بتنسيق اجلهود لتطبيق كل سياسات األمن .ىذا ويف
حالة إقتضاء الضرورة فإنو ديكن الحقا تشكيل جلنة ألمن ادلعلومات
 1.4جيب محاية ادلعلومات من ناحية السرية ،والتكاملية وسبلمة احملتوى ،باإلضافة إىل ضماف
إستمرارية توفرىا ،وذلك خبلؿ مجيع مراحل التعامل مع ىذه ادلعلومات من زبزين ومعاجلة او نقل،
بغض النظر عن الوسائط أو الطرؽ ادلستخدمة يف احلفظ و النقل.
 1.5جيب ربديد وإتباع األساليب ادلناسبة حلماية مجيع ادلعدات احليوية ادلتاحة بادلؤسسة (من أجهزة
أو برامج أو معدات أو بيانات)
 1.6جيب إعداد قائمة رمسية حلصر وربديد مجيع ادلعدات ادلوجودات يف ادلؤسسة مع مراعاة حسن
تصنيفها وعنوفتىا دبا يناسب مع طبيعة ادلواد وذلك ليسهل الرجوع إليها عند احلاجة.
 1.7حقوؽ ادلوارد اليت مل يتم منحها صرحيأ ،جيب أف تعترب شلنوعة.
 1.8جيب إتباع تدابيَت وضوابط خاصة يف حالة نقل ادلعلومات خارج نطاؽ ادلؤسسة وذلك للحفاظ
على سريتها.
 1.9جيب إخضاع وفحص مجيع الربامج ادلطورة بغرض اإلستخداـ أوادلستخدمة يف ادلؤسسة لقواعد
ومعايَت أمن مناسبة وذلك قبل السماح بتداوذلا أو إستخدامها يف بيئات العمل.
 1.10للمؤسسة احلق الكامل وادلكفوؿ دلراقبة حركة ادلعلومات ومجيع اإلتصاالت بغض النظر عن
األدوات والوسائط ادلستخدمة يف تداوؿ ادلعلومات.
isd@nicsudan.gov.sd
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 1.11مجيع ادلعلومات ادلصنفة ربت بند " سرى للغاية" جيب إنشاءىا وإصلازىا بطريقة ما حبيث دينع
اإلطبلع أو إعادة الكتابة عليها.
 1.12ضرورة محاية الشبكة احمليطة بكل الوسائل ادلتاحة وادلناسبة من برامج أو أجهزة .
 1.13جيب إخضاع الشبكة احمليطة والداخلية لعمليات ادلراقبة ادلبلئمة وبشكل منتظم .
 1.14لتوفَت احلماية للمؤسسة ضد التهديدات وادلخاطر الشائعة ،فإنو يتعُت توفَت آليات مناسبة
للوقاية دبا يشمل "مضادات الفَتوسات ،جدراف نارية ،ونظم ربري اإلخًتاؽ واجملسات األخرى".
 1.15جيب إدارة عمليات فحص دورية ومنتظمة للشبكة وللخدمات وجلميع اآلالت األخرى ادلرتبطة
بالشبكة ،وذلك للتأكد من أف الشبكة مؤمنة وزلمية بشكل مناسب.
 1.16جيب إببلغ مسؤوؿ أمن ادلعلومات بأي زلاوالت إلخًتاؽ ادلعلومات أوهتديدات لؤلمن.
 1.17جيب التأكد من إستمرارية أعماؿ ادلؤسسة بإزباذ التدابَت ادلناسبة لذلك.
 1.18مسؤوؿ أمن ادلعلومات يقع على عاتقو تنظيم برامج وندوات من شأهنا رفع وتعزيز مستوى
الوعي األمٍت للمؤسسة.
 1.19جيب إستخداـ ادلوارد ادلؤسسية ادلتاحة للؤلغراض اإلدارية ادلعتمدة وادلوافق عليها فقط.
 1.20جيب تطوير اإلجراءات والتدابَت التفصيلية ادلناسبة لتغطية مناطق العمل اذلامة.
 1.21يعترب توفَت احلماية ادلادية ادلناسبة مسألة جوىرية جيب مراعاهتا.
isd@nicsudan.gov.sd
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 1.22جيب مراجعة وتنقيح وثيقة أمن ادلعلومات وبشكل دوري.
 1.23سيتم فرض وتطبيق عقوبات تأديبية مناسبة تًتاوح مابُت لفت النظر إىل إهناء اخلدمة وذلك
بناءاً على خطورة وطبيعة اإلنتهاؾ.
 1.24جيب وضع اخلطط واإلجراءات ادلناسبة للتعامل مع ادلخاطر واحلوادث واالعتداءات يف حالة
حدوثها.
 1.25مسؤوؿ أمن ادلعلومات يقع على عاتقة تعيُت أشخاص يف فريق اإلستجابة حلوادث وأعطاؿ
الكمبيوتر ،لديهم الكفاءة والقدرة على التعامل مع احلوادث واإلنتهاكات األمنية يف حالة التعرض
ذلا.
 1.26جيب أف يتم تبليغ مسؤوؿ أمن ادلعلومات جبميع احلوادث والفشل والقصور األمٍت .حيث
سيتكفل تطبيق لوائح منظمة ادلقاييس الدولية (  )ISOدبعاجلة ادلسألة ،وستتأخذ اإلجراءات
والتدابيَت ادلناسبة دلنع تكرار ذلك يف ادلستقبل.
 1.27جيب أف يكوف لفريق اإلستجابة حلوادث وأعطاؿ الكمبيوتر خطة لئلستجابة حلاالت طوارئ
الكمبيوتر موثقة ،على أف ربوي ىذه الوثيقة كل اإلجراءات الضروري إزباذىا يف مثل ىذه
احلاالت.
 1.28جيب تنمية ادلهارات ادلناسبة للتعامل مع أي حوادث متعلقة باألمن.
 1.29جيب القياـ بعمليات الفحص ادلناسبة وبشكل منتظم لضبط أي حاالت ضعف أو قصور
أمٍت ،وذلك بإجراء إختبار اإلخًتاؽ القياسي.
 1.30جيب تدعيم وتقوية مجيع النظم ،وخباصة نظم التشغيل ،دلستوى قياسي متفق عليو.
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 1.31يعترب األمن ادلادي ذو أمهية جوىرية ال جيب إغفاذلا ،لذا فإف كل اجلهود جيب اف تبذؿ لتدعيم
البيئة ادلادية احمليطة ونقاط العبور ادلادية و ادلكاتب.
 1.32جيب أزباذ التدابَت وادلقاييس ادلناسبة لتأمُت مجيع معدات ومصادر وأسبلؾ الطاقة.
 1.33ينبغي ضماف احملافظة على سرية ادلعدات عندما يتم زبزينها أو صيانتها خارج مباين ادلؤسسة.
 1.34على كل ادلوظفيُت إرتداء الشارات التعريفية اخلاصة هبم وذلك خبلؿ تواجدىم يف مباين
ادلؤسسة.
 1.35دينع منعاً باتاً ،مناقشة األمور اخلاصة بادلؤسسة يف األماكن العامة من مثل ادلصاعد او
ادلقاىي.
 1.36يف هناية أي إجتماع رمسي فإنو ينبغي مسح مجيع ادلبلحظات ادلدونة على اللوح البيضاء
والتخلص من مجيع األوراؽ والرسوـ التوضيحة إف وجدت.
 1.37ضرورة تطبيق سياسة "ادلكتب النظيف" يف كل أضلاء ادلؤسسة ادلعنية.
 1.38حيظر إستخداـ أو زبزين األلعاب اإللكًتونية على أجهزة وكمبيوترات ادلؤسسة.
 1.39مجيع إعبلنات األعماؿ وادلساعدة جيب أف زبضع دلراجعة وتنقيح تاـ ،كما يتوجب اال تتضمن
ىذه اإلعبلنات اي معلومات حساسة زبص ادلؤسسة أو أف تفشي أي خطط مستقبلية للمؤسسة.
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 1.40إذا كاف يتعيُت على أحد موظفي ادلؤسسة تقدًن ورقة علمية ،أو إقامة عرض تقدديي أو إلقاء
زلاضرة يف منتدى عاـ أو مؤسبر ما ،فإف مجيع أدوات ومواد العرض جيب أف زبضع دلراجعة دقيقة
من قبل ادلدير ادلباشر للموظف وذلك قبل تقدًن العرض.
 1.41جيب إجراء فحص سنوي للنظاـ وذلك لفحص التحكم باألنظمة.
 1.42جيب كتابة مجيع ما يعرؼ بسجبلت األداء (او سجبلت النفاذ اىل النظاـ) اذلامة على أقراص
شلغنطة تسمح بالقراءة فقط –وال تسمح بإعادة الكتابة -وذلك دلنع أي زلاولة لتغيَت زلتوى ىذه
السجبلت .آخذين بعيُت اإلعتبار أف ىذه السجبلت جيب أف تراجع بواسطة األشخاص
ادلفوضيُت فقط.
 1.43جيب أف ربتوي مجيع الوثائق يف ادلؤسسة على صفحة لضبط اإلصدار باإلضافة لتاريخ الوثيقة،
ىذا مع مراعاة أف تكوف مجيع صفحات الوثيقة مرقمة.
 1.44العقوبات التأديبية ستطبق على أي إخبلؿ أو هتاوف بتطبيق السياسة األمنية ىذه.
 1.45جيب القياـ بعملية ربليل للحوادث وتقدير للمخاطر مناسبة لكل أنظمة العمل احليوية ،وذلك
إما بوساطة مسؤوؿ أمن ادلعلومات أو باإلستعانة بشركة متخصصة خارجية.
 1.46ديكن وعند احلاجة دلشورة متخصصة ،فإنو ديكن اإلستعانة بشركة إستشارية خارجية للمساعدة.
 1.47جيب أف تتوافق ادلؤسسة مع مجيع ادلتطلبات القانونية وادلوضوعة بوساطة احلكومة  ،وبأف
موظفيها سوؼ لن يتورطوا بأي نشاط يعترب غَت شرعي بنظر القانوف احمللي او الدويل.
التطبيق
isd@nicsudan.gov.sd
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يف حالة اإلخبلؿ ببنود ىذه السياسة ،فإف عقوبات تأديبية قد تصل إىل حد إهناء اخلدمةستطبق على
ادلخالف.
المسؤولية
ىذه السياسة ىي مسؤولية مجيع ادلوظفُت ،ومديري االدارات ومسؤوؿ أمن ادلعلومات.

سياسة اإلستخدام المتفق عليها
الغرض
الغرض من سياسة اإلستخداـ ادلتفق عليها ىو تعريف السلوؾ ادلقبوؿ للموظف ،والذي يعترب ضرورياً
لتحقيق سرية ،وإستمرارية وسبلمة كبلً من األنظمة وادلعدات وادلعلومات.

المجال
اجملاؿ ذلذه السياسة يغطي كل ادلوظفُت الدائميُت/ذوي العقود ،وادلستشارين و البائعُت/األطراؼ الثالثة
ادلنسوب ذلم أعماؿ زبص ادلؤسسة.
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السياسة
أمن ادلعلومات ىو مسؤولية اجلميع اليومية ،وعلى مجيع موظفي ادلؤسسة إتباع سياسة
2.1
األمن كبلً حسب موقعو.
2.2

موارد ادلؤسسة سلصصة إلستخداـ العمل وجيب أف تستخدـ ذلذا الغرض فقط.

بُت احلُت واآلخر ،سيقوـ مسؤوؿ أمن ادلعلومات ادلعُت من قبل ادلؤسسة بنشر
2.3
تعليمات وإرشادات وعلى اجلميع اإللتزاـ هبا.
2.4

يعترب أي عذر للجهل بسياسة األمن غَت مقبوؿ بتاتاً.

مجيع ادلعلومات ادلخزنة وادلتبادلة من خبلؿ موارد ادلؤسسة تبقى ملكية خاصة
2.5
بادلؤسسة ،وللمؤسسة احلق الكامل ادلكفوؿ دبراقبتها والتدقيق عليها.
مجيع معلومات ادلؤسسة السرية جيب التعامل معها بسرية تامة ،كما دينع منعاً باتاً نسخ
2.6
أو نقل ىذه ادلعلومات إال إذا لزـ األمر لشؤوف ادلؤسسة.
يقع على عاتق ادلوظفيُت محاية كلمات السر والعبور اخلاصة هبم ،وال جيدر هبم تشارؾ
2.7
ىذه ادلعلومات مع أي أحد كاف.
2.8

جيب تغيَت كلمة السر دبا يتوافق مع سياسة كلمة السر.
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جيب إف ربوي مجيع أجهزة احلاسوب ادلكتبية واحملمولة على كلمة سر حلماية شاشة
2.9
احلفظ ،على أف تفعل ىذه الشاشة بعد مدة التزيد عن  10دقائق من عدـ اإلستخداـ.
مجيع ادلعلومات اذلامة واحلساسة ادلخزنة على أجهزة احلاسوب احملمولة جيب أف تكوف
2.10
زلمية بكلمة سر.
جيب تشغيل برنامج مكافح فَتوسات زلدث على مجيع األجهزة .وال يسمح ألي
2.11
موظف كاف بتعطيل أو إيقاؼ زلرؾ إستكشاؼ الفَتوسات.
جيب إتباع سياسة اإلنًتنت والربيد اإللكًتوين وذلك عند إستخداـ الربيد اإللكًتوين أو
2.12
اإلنًتنت.
2.13

حيظر النسخ الغَت قانوين للربامج.

حيظر إستخداـ موارد ادلؤسسة إلختبار أي برنامج وذلك إلحتمالية أف يكوف ىذا
2.14
الربنامج معطل أو أف يكوف خبيث بطبيعتو .ىذا ويستثٌت من ذلك الربامج ادلراد إستخدامها
ألغراض ادلؤسسة.
أخذ احليطة واحلذر الشديدين عندما يتم إرساؿ معلومات ذات حساسية عالية
2.15
بوساطة الفاكس .على أف تدار مثل ىذه العمليات حبيث يراعى بأف الطرفُت (ادلرسل
وادلستقبل) متواجداف عند آالهتم حلظة اإلرساؿ.
2.16
آخر.

اليسمح ألي شخص بتصفح شبكة ادلؤسسة من كمبيوتره الشخصي أو من أي مورد
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دينع منعاً باتاً إستكشاؼ ومسح ادلنافذ والثغرات للخوادـ الداخلية واخلارجية ،إال إذا
2.17
كاف ىذا العمل جزء من إختبار اإلخًتاؽ الرمسي اجملرى بوساطة ادلؤسسة ،وبازباذ التدابَت
ادلضادة ادلناسبة.

ال يسمح بتثبيت برامج إستكشاؼ الثغرات أو أي برامج أخرى مشاهبو على أي
2.18
حاسب آيل إال يف حالة استخداـ مثل ىذا الربامج بواسطة مدير النظاـ وألغراض التقييم ،على
أف يتم إزالة ىذه الربامج كليا حادلا تتم عملية التقييم.

التطبيق
يف حالة خرؽ السياسة ،فإنو سيتم تطبيق عقوبات تأديبية قد تصل إىل حد إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مجيع ادلوظفيُت.
سياسة الوعي األمني

الغرض
الغرض من ىذه السياسة ىو إبقاء ادلوظفيُت مواكبُت لتطورات سياسة األمن واليت تتغَت بسرعة مذىلة.
المجال
ىذه السياسة جلميع ادلوظفيُت بغض النظر عن ادلراكز اليت يشغلوهنا.
السياسة
 3.1سيقوـ مسؤوؿ أمن ادلعلومات بتنظيم ورشة عمل واحدة على األقل سنوياً ،وحضور كل
ادلوظفُت إلزامي.
 3.2يف حالة عدـ حضور اي موظف لورشة العمل ،فإنو سيتم إعبلـ ادلدير ادلختص بذلك.
 3.3إذا دعت احلاجة ،فإف مسؤوؿ أمن ادلعلومات قد يلجأ لئلستعانو بالنشرات وادللصقات و/أو
شاشة حفظ خاصة للوعي األمٍت وذلك لزيادة أمن ادلعلومات.
isd@nicsudan.gov.sd
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 3.4سيتم إعطاء كل موظف جديد نشرة وكتيب توعوي لؤلمن ،وستكوف آخر صفحة من ىذا
الكتيب تعهد باإللتزاـ بالسياسة األمنية يتعيُت على ادلوظف التوقيع عليو.
 3.5يقع على عاتق كل فرد تطوير نفسو أو نفسها ،وذلك باإلشًتاؾ بربنامج التدريب األمٍت الذي
تنظمو ادلؤسسة.
 3.6جيب إببلغ مسؤوؿ أمن ادلعلومات مباشرة بأي إنتهاؾ أو إستفسار يتعلق بأمن ادلعلومات.
 3.7سيكوف الوعي بسياسة األمن أحد احملاور اليت يتم دبوجبها تقييم ادلوظف.

التطبيق
يف حالة خرؽ السياسة ،فإنو سيتم تطبيق عقوبات تأديبية قد تصل إىل حد إهناء اخلدمة.
المسؤولية
كل ادلوظفُت ،وخباصة مسؤوؿ أمن ادلعلومات و مدير تكنوجليا ادلعلومات.
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سياسات ملكية ومحاية البيانات
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سياسة حماية المعلومات
الغرض
الغرض من ىذه السياسة تطبيق ملكية البيانات ادلناسبة ألمن ادلعلومات .حيث يتعيُت أف يتم ربديد
مالك البيانات بوضوح مع الواجبات وادلسؤوليات ادلتعلقة بو.
المجال
السياسة تنطبق على كل ادلوظفيُت اللذين يكونوا مسؤوليُت عن التعامل أو إستخداـ أو إمتبلؾ البيانات
يف ذلك الوقت.
السياسة
 4.1جيب ربديد مالك البيانات لكل تطبيق ،على أف يكوف مالك البيانات ىو الشخص الذي
يًتأس أو يقود الفريق .فعلى سبيل ادلثاؿ :مدير قسم ادلالية  ،وليس قسم تقنية ادلعلومات ،ديلك
البيانات ادلالية .أما تقنية ادلعلومات فهو رلرد حارس أو مؤسبن على البيانات.
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 4.2على مالك البيانات توصيل أمهية البيانات ،ودرجة حساسيتها ،والضوابط ومطالب ادلراقبة إىل
متعهد البيانات.
 4.3ال ديكن دلتعهد البيانات التصرؼ بأي شكل من األشكاؿ بالبيانات دوف احلصوؿ على
تصريح بذلك من مالك البيانات.
 4.4من مسؤوليات متعهد البيانات التأكد من أنو مت عمل نسخة إحتياطية للبيانات وحفظت يف
مكاف آمن.
 4.5سيتأكد متعهد البيانات من توافر الوقاية ادلناسبة للتعايف من أي كارثة.
 4.6ستكوف ادلسؤولية على ادلستخدـ التأكد من أف إستعادة البيانات ،الغَت زلملة على اخلادـ أو
الغَت منسوخة إحتياطياً بواسطة وسيلة النسخ اإلحتياطي ادلشًتكة( ،على سبيل ادلثاؿ :بيانات
الكمبيوتر احملموؿ أو الكمبيوتر ادلكتيب الكبَت)  ،شلكنة يف حالة فشل النظاـ أو توقف القرص
الصلب.
 4.7سيقوـ متعهد البيانات من التأكد من أف مجيع الضوابط الكافية متوفرة ،كما ربدد بوساطة
مالك البيانات.
 4.8على متعهد البيانات اإلحتفاظ بالوثائق لكل اإلنشطة اليت تتضمن بيانات ادلالك.
 4.9سيقوـ متعهد البيانات بإعبلـ مالك البيانات بأي سلاطر أو عيوب تصيب البيانات دبجرد أف
يتعرؼ عليهم.
التطبيق
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يف حالة خرؽ السياسة ،فإنو سيتم تطبيق عقوبات تأديبية قد تصل إىل حد إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مالك البيانات ،متعهد البيانات ومسؤوؿ أمن ادلعلومات ومدير تكنوجليا ادلعلومات.

سياسة وقاية المعلومات
الغرض
ىذه السياسة تتناوؿ التحكم و الوقاية ادلناسبة للمعلومات ادلولدة وادلخزنة وادلنقولة يف ادلؤسسة.
المجال
ىذه السياسة تنطبق على كل أشكاؿ ادلعلومات وذلك بغض النظر عن الوسط ادلستخدـ يف زبزينها
أو نقلها.
السياسة
 5.1مالك الكمبيوتر سيقرر معدؿ حفظ البيانات إحتياطياً ،وذلك على اساس أمهية ومدة بقاء
ادلعلومات.
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 5.2جيب ربديد وتطبيق معدؿ النسخ اإلحتياطي ومدة اإلحتفاظ بالبيانات على خادـ النسخ
اإلحتياطي ادلشًتؾ ،وذلك بالتنسيق بُت كبل من :مالك البيانات ومدير تكنوجليا ادلعلومات و
مسؤوؿ أمن ادلعلومات.
 5.3جيب التحقق من كل النسخ اإلحتياطي للتأكد من أنو ديكن استعادهتا.
 5.4ينصح وبشدة عمل النسخ اإلحتياطي للبيانات والتطبيقات يف األجهزة احلرجة خارج ادلوقع ،
على أف تتم على األقل مرة كل أسبوعُت.
 5.5جيب ذبنب إستخداـ األقراص ادلرنة ،وإستخداـ أقراص مدرلة قابلة للقراءة فقط عند عمل
نسخ إحتياطي لئلعدادات وادللفات األخرى.
 5.6على مالك البيانات ربديد مدة اإلبقاء على البيانات.
 5.7دينع إستخداـ برامج القرصنة أو أي برامج أخرى غَت قانونية يف ادلؤسسة.
 5.8جيب احلصوؿ على التصريح ادلناسب من قبل رئيس القسم ومسؤوؿ أمن ادلعلومات ،وذلك قبل
تثبيت أي برنامج مشًتى من بائع أو متعهد خارجي
 5.9جيب الفصل بُت برامج التطبيقات وبُت البيانات لؤلغراض األمنية.
5.10جيب إخضاع الربامج للتجربة يف بيئة سلصصة لذلك ،قبل نقلها لئلستخداـ يف أجهزة اإلنتاج.
5.11جيب إزباذ التدابَت ادلناسبة من مثل :تثبيت برنامج مكافح فَتوسات ،جدراف نارية ،نظاـ ربري
اإلخًتاؽ والشماـ وغَتىا ،وذلك لتصدي للتهديدات األمنية الداخلية واخلارجية.
التطبيق
يف حالة خرؽ السياسة ،فإنو سيتم تطبيق عقوبات تأديبية قد تصل إىل حد إهناء اخلدمة.
المسؤولية
isd@nicsudan.gov.sd
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مجيع ادلوظفُت ،مدراء االدارات ،و مسؤوؿ أمن ادلعلومات.
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سياسة مكافحة الفيروسات والبرامج الخبيثة
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سياسة مكافحة الفيروسات
الغرض
ىذه الوثيقة تفصل سياسة ادلؤسسة ادلتعلقة بالربامج اخلبيثة من مثل :الفَتوسات والديداف وأحصنة
طرواده وغَتىا.
المجال
اجملاؿ ذلذه السياسة يشمل كل وسائط اإلتصاؿ اإللكًتونية باإلضافة لكل وسائط التخزين اليت ديكن أف
تتضرر ،أو أف زبزف أو حىت أف تنشر الربامج اخلبيثة.
السياسة
6.1

جيب أف يتم تشغيل أحدث برنامج مكافح فَتوسات كما تقرره إدارة ادلؤسسة.

جيب عدـ فتح الربيد اإللكًتوين وادلتضمن مرفقات إذا كاف قادـ من جهة مشبوىة أو
6.2
غَت معروفة ،كما ينبغي حذؼ مثل ىذه اإلدييبلت من نظاـ الربيد ومن سلة احملذوفات على
السواء .ودينع منعاً باتاً على أي شخص إعادة توجية أي بريد اإللكًتوين يعتقد أنو من ادلمكن
إحتوائو على فايروس.
مجيع أوساط التخزين القابلة للنقل (من مثل القرص ادلرف وغَتىا) جيب أف زبضع
6.3
للتدقيق للتأكد من خلوىا من الفَتوسات وذلك قبل أف يتم إستخدامها.
6.4

جيب إال يتم إستخداـ أي برنامج قرصنة على الشبكة الداخلية للمنظمو.
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يف حالة إكتشاؼ فَتوس ،فإنو يتوجب إعبلـ مسؤوؿ أمن ادلعلومات فوراً بذلك.
6.5
حيث سيقوـ مسؤوؿ أمن ادلعلومات بتحري األمر وسيأخذ اإلجراءات ادلناسبة لتجنب ىذا
احلدث يف ادلستقبل.
ال يسمح ألي مستخدـ بالتخلص من أي فَتوس إال إذا صرح لو بذلك من قبل
6.6
مسؤوؿ أمن ادلعلومات.
جيب أف يتم فك شيفرة مجيع ادلواد ادلشفرة وأف يتم إخضاعها لفحص الفَتوسات
6.7
وذلك قبل إستخدامها.
جيب أف حيوي خادـ اإلدييل على برنامج مكافح للفَتوسات مثبت ،كما جيب أف يتم
6.8
فحص جيمع مرفق اإلدييبلت وذلك قبل إرساذلا إىل صندوؽ بريد ادلستلم.
جيب أف تكوف مجيع التحديثات اخلاصة بربنامج مكافح الفَتوسات تلقائية من
6.9
الشبكة العنكبوتية أو من اخلادـ ادلركزي.
جيب أف يتم تضميُت برنامج مكافح الفَتوسات بادلكونات التالية:
6.10
أ  -جدار ناري شخصي.
ب  -نظاـ ربري إخًتاؽ شخصي.
التطبيق
يف حالة إنتهاؾ سياسة األمن ،فإنو سيتم تطبيق عقوبات تأديبية دبستوى وقد تصل حلد إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مجيع ادلوظفُت ،ومدير تكنوجليا ادلعلومات ومسؤوؿ أمن ادلعلومات.
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السياسات المتعلقة باإلنترنت
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سياسة إستخدام اإلنترنت
الغرض
ىذه الوثيقة تفصل سياسة ادلؤسسة ادلتعلقة بتصفح وإستخداـ اإلنًتنت.
المجال
اجملاؿ ذلذه السياسة يستهدؼ مجيع ادلوظفُت بغض النظر عن موقعهم.
السياسة
يسمح بإستخداـ إتصاالت اإلنًتنت الرمسية فقط ،وال يسمح ألي شخص باإلتصاؿ
7.1
عن طريق مودـ احلاسب الشخصي دلا قد ينطوي عليو ذلك من فتح باب خلفي(ثغرة) غَت
آمن على ادلؤسسة.
سيتم تقدًن خدمات اإلنًتنت فقط للموظفُت اللذين حيتاجوهنا حلاجة العمل ،وال
7.2
يسمح بإستخداـ اإلنًتنت لؤلغراض الشخصية.
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عند إستخداـ اإلنًتنت فإنو ال يسمح ألي شخص بقذؼ أو مبلحقة أو إزعاج أو
7.3
هتديد أي شخص آخر ،كما ال يسمح بإخًتاؽ أي حقوؽ قانونية زللية أو دولية.
ال يسمح ألي شخص رفع ،أو إرساؿ،أو نشر،أو توزيع أي معلومات أو مواد غَت
7.4
أوتشهَتي على اإلنًتنت بإستخداـ
ة
مبلئمة أو غَت زلتشمة أو فاحشة أو زلرـ ة أو إنتهاكية
موارد ادلؤسسة.
ال يسمح ألي شخص بإستخداـ موارد ادلؤسسة لتثبيت إعبلنات شخصية أو لعرض
7.5
أي سلع أو خدمات.
يف حالة ربميل أي ملف حبجم أكرب من
7.6
موافقة مسبقة من ادلدير ادلباشر.
7.7
خطَتة.

 3ميجابايت ،فإنو يتعُت احلصوؿ على

أي زيارة ألي مواقع غَت الئقة أو ليس ذلا عبلقة بالعمل ،سيتم إعتبارىا سلالفة

ال يسمح ألي شخص بإستخداـ خدمات احملادثة من مثل األـ إس إف (شبكة
7.8
مايكروسوفت) او الياىو أو آي إس كيو .ويف حالة ما دعت الضرورة إلستخداـ أي من ىذه
اخلدمات لغرض التواصل مع مستشار خارجي حلل مشكلة أوذلدؼ التباحث ،فإنو جيب
احلصوؿ على موافقة مسبقة من قبل ادلدير ادلباشر.
ال جيب إستخداـ خدمات اذلاتف اإلنًتين أو ادلقابلة اإلنًتنتية دلناقشة معلومات عمل
7.9
حساسة.
التطبيق
يف حالة إنتهاؾ سياسة األمن ،فإنو سيتم تطبيق عقوبات تأديبية دبستوى وقد تصل حلد إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مجيع ادلوظفُت ،ومدير تكنوجليا ادلعلومات ومسؤوؿ أمن ادلعلومات.
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سياسة إستخدام البريد اإللكتروني
الغرض
ىذه الوثيقة تفصل سياسة ادلؤسسة ادلتعلقة بإستخداـ الربيد اإللكًتوين ،دبا يشمل وظائف اإلستقباؿ،
أو الرد أو إعادة اإلرساؿ أو الرد التلقائي.
المجال
اجملاؿ ذلذه اإلتفاقية يشمل كل ادلوظفُت الدائمُت وذوي العقود احملدودة بغض النظر عن مركزىم يف
ادلؤسسة.
السياسة
خدمة الربيد اإللكًتوين ىي لئلستخداـ الرمسي فقط ،وغَت مسموح إطبلقاً إستخداـ
8.1
عنواف الربيد اإللكًتوين ادلمنوح للموظف من قبل ادلؤسسة ألي إغراض شخصية.
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34Page

ال ينبغي إستخداـ أي خدمة بريد إلكًتوين رلانية ،إلستقباؿ أو إرساؿ معلومات
8.2
متعلقة بشؤوف العمل.
ال ديكن إضافة أي رلموعة إخبارية غَت ذات صلة بالعمل لدليل عناوين الربيد
8.3
اإللكًتوين دلنظمتك.
ال جيوز إستخداـ خدمة الربيد اإللكًتوين للمؤسسة إلرساؿ أي مزعج للمستخدمُت
8.4
اآلخرين سواءاً كانوا من داخل أو خارج ادلؤسسة.
8.5

ال ينبغي إرساؿ أي رسائل مؤذية أو مهينة ،سواءاً داخل أو خارج ادلؤسسة.

غَت مسموح ألي شخص بتمرير رسائل مسلسلة أو ىرمية التوزيع بغرض الدعاية أو
8.6
أي نوع من الربيد الغَت مرغوب فيو ( )spamبإستخداـ الربيد اإللكًتوين ادلشًتؾ.
ال يسمح بإرساؿ أي وثيقة سرية خاصة بادلؤسسة ألي شخص آخر ،دبا فيهم
8.7
حساب بريدؾ اجملاين الشخصي اآلخر.
إذا ما احتاج األمر إىل إرساؿ معلومات حساسة لشخص ما خارج ادلؤسسة ،فإنو
8.8
جيب أخذ التدابَت ادلناسبة كما حيددىا مسؤوؿ أمن ادلعلومات.
اليصرح بإستخداـ عنواف الربيد اإللكًتوين للمؤسسة عند الًتاسل مع رلموعات
8.9
األخبار ،دلا قد يقوـ بو ىذا األمر من إفشاء معلومات عن ادلؤسسة .ولكن وعلى أي حاؿ،
فإنو ديكن اإلشًتاؾ دبجموعات األخبار ذات الصلة بالعمل ،بشرط احلصوؿ على ادلوافقة من
ادلدير ادلعٍت.
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جيب عدـ تشغيل برامج الربيد اإللكًتوين من مثل اآلوت لوؾ "  "Outlookبعد
8.10
مغادرة ادلوظفُت بنهاية يوـ العمل ،وذلك إلمكانية إساءة إستخداـ ىذه الربامج من قبل قراصنة
اإلنًتنت.
التطبيق
يف حالة إنتهاؾ سياسة األمن ،فإنو سيتم تطبيق عقوبات تأديبية دبستوى وقد تصل حلد إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مجيع ادلوظفُت ،ومدير تكنوجليا ادلعلومات ومسؤوؿ أمن ادلعلومات.
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سياسات التحكم بالعبور
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سياسة تسجيل الدخول
الغرض
ىذه الوثيقة زبتص بسياسة ادلؤسسة ادلتعلقة بتسجيل الدخوؿ إىل األجهزة اذلامة ،كما أهنا تناقش
بالتفصيل ادلعايَت ادلرتبطة بذلك.
المجال
اجملاؿ ذلذه السياسة يتضمن كل عمليات الدخوؿ إىل التطبيقات اذلامة واخلوادـ  ،وذلك بغض النظر
عن نظم تشغيلهم.
السياسة
جيب أف ديتلك كل مستخدـ اسم دخوؿ خاص وفريد باإلضافة إىل كلمة سر وذلك
9.1
للوصوؿ إىل أنظمة كمبيوتر ادلؤسسة.
9.2

كل شخص مسؤوؿ عن اسم الدخوؿ ادلمنوح لو/ذلا.

جيب تعطيل اسم الدخوؿ بعد ثبلث زلاوالت فاشلة ،على أف يتم إعادة تفعيل االسم
9.3
بعد طلب ذلك من مدير النظاـ.
9.4

جيب أف ال تكوف كلمة السر مقروءة من على الشاشة.

isd@nicsudan.gov.sd

38Page

يف حالة ما مت إدخاؿ اسم دخوؿ أو كلمة سر غَت صحيحاف فإنو ال جيب إعطاء أي
9.5
إستجابة قد تفشي دبعلومات .فمثبل ،جيب أف ال تستجيب األنظمة برسالة مثل " كلمة سر
غَت صحيحة السم الدخوؿ الفبلين" ،ألف مثل ىذه الرسالة تكشف أف اسم الدخوؿ صاحل
وموجود وسبنح الفرصة للمهاجم فقط بتخمُت كلمة السر.
نظاـ الدخوؿ جيب أف يظهر تاريخ ووقت آخر دخوؿ ،ذلك بأف ىذا سينبو ادلستخدـ
9.6
ألي إستخداـ للنظاـ بامسو بواسطة شخص غَت مفوض.
جيب أف خيرج النظاـ تلقائيا وذلك بعد مخسة عشر دقيقة من عدـ الفاعلية أو بعد
9.7
أي فًتة زمنية زلدده من قبل مسؤوؿ أمن ادلعلومات،
يف حالة ما كاف مهاـ العمل تعتمد على اسم ادلستخدـ العاـ ،فإنو جيب تغيَت اسم
9.8
ادلستخدـ آلخر فريد.
9.9

جيب تطبيق نظاـ دخوؿ مبٍت على الوقت لدخوؿ ادلستخدـ ،كلما أمكن.

يف حالة ما إذا كاف النظاـ األساسي للمؤسسة حساس ،فإنو جيب منع ادلستخدـ من
9.10
الدخوؿ إىل نظاـ التشغيل سطر األوامر.
يف حالة إصدار اسم دخوؿ جديد ،فإنو يتوجب إستخداـ منوذج تأشَتي ،إما مطبوع
9.11
أو كجزء من عمل برنامج ،حيدد الصبلحيات ادلمنوحة ذلذا اإلسم.
جيب مراجعة الصبلحيات ادلمنوحة لكل أمساء الدخوؿ وذلك خبلؿ فًتات منتظمة
9.12
وبالتعاوف مع وظائف ادلوارد البشرية.
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جيب تسجيل اي زلاولة دخوؿ غَت ناجحة ،على أف يتم مراجعة السجل خبلؿ
9.13
فًتات زمنية منتظمة.
يف حالة ترؾ ادلوظف للمؤسسة ،فإنو يتعيُت على مدير القسم التأكد من أنو مت
9.14
حذؼ كل البطاقات التعريفية اخلاصة هبذا ادلوظف من النظاـ ،وذلك قبل التسوية النهائية
دلغادرتو.
9.15
سيتم تعطيل أي أسم دخوؿ تعريفي غَت مستخدـ دلدة  90يوـ ،على أف يتم الحقاً
حذفو هنائياً وذلك بتصريح من مدير القسم التابع لو ادلوظف.
اإللزام
يف حالة إنتهاؾ سياسة األمن ،فإنو سيتم تطبيق عقوبات تأديبية دبستوى وقد تصل حلد إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مجيع ادلوظفُت ،ومدير تكنوجليا ادلعلومات ومسؤوؿ أمن ادلعلومات.
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سياسة حماية كلمة السر
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الغرض
ىذه الوثيقة ربدد سياسة ادلؤسسة ادلتعلقة حبماية كلمة السر ،وتغيَتىا وصيانتها.
المجال
اجملاؿ ذلذه السياسة يتضمن كل ادلوظفيُت بغض النظر عن مواقعهم.
السياسة
10.1
النظاـ.

مجيع كلمات السر اإلفًتاضية جيب تغيَتىا بواسطة ادلستخدـ وذلك قبل إستخداـ

جيب أال تقل كلمة السر عن  8حروؼ مكونة من خليط من احلروؼ واألرقاـ ،مدرلة
10.2
بأحرؼ صغَتة وكبَتة.
10.3

جيب تغيَت كلمة السر كل  30يوـ او كلما مت كشفها.

ال جيب إستخداـ االسم الشائع أو أي معلومات شخصية ككلمة سر  ،على سبيل
10.4
ادلثاؿ :مثل تاريخ ادليبلد ،أسم القرين أو اسم احليواف األليف او رقم اذلاتف.
10.5

جيب اف تكوف كلمة السر سلتلفة عن آخر  12كلمة سر مت إستخدامها.

10.6
عليها.

جيب أف ربفظ كلمة السر بسرية دائما  ،وال جيب إطبلع األصدقاء أو زمبلء العمل

مجيع أجهزة احلاسب الشخصية جيب أف يتم تفعيل هبا خيار" كلمة سر اجلهاز"
10.7
(كلمة السر عند التشغيل  ، ) BIOSكما جيب إعطاء كلمة السر ىذه دلدير القسم يف مظروؼ
مغلق سلتوـ.
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غَت مسموح ألي شخص مغادرة كمبيوتره/ىا الشخصي أوجهازه دوف أف يسجيل
10.8
خروجو من النظاـ ،أو دوف أف تكوف الشاشة زلمية بكلمة سر.
جيب عدـ حفظ كلمة السر يف ملف مشفر داخل ملفات النظاـ ،كما جيب أال يتم
10.9
إطبلقاً حفظها يف ملف نصي.
 10.10سيقوـ مدير النظاـ أو مدير األمن بإعطاء كلمة السر دبظروؼ مغلق إىل مديره ،أو من يتم
ربديده من قبل موظف أمن ادلعلومات.
 10.11يف حالة الطوارئ أو يف حالة عدـ تواجد مدير النظاـ ،فإنو ديكن احلصوؿ على كلمة السر من
ادلوظف ادلعُت من قبل مسؤوؿ أمن ادلعلومات.
التطبيق
يف حالة إنتهاؾ سياسة األمن ،فإنو سيتم تطبيق عقوبات تأديبية دبستوى وقد تصل حلد إهناء اخلدمة.

المسؤولية
مجيع ادلوظفُت ،ومدير تكنوجليا ادلعلومات ومسؤوؿ أمن ادلعلومات.
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سياسات الشبكة
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سياسة أمن الجدار الناري والموجه
الغرض
تعترب ادلوجهات واجلدراف النارية أكثر مكوف عرضة لئلخًتاؽ يف األمن احمليط .ىذه الوثيقة تقدـ أدىن
حد للحماية ادلطلوبة للموجهات واجلدراف النارية احمليطة.
المجال
ىذه السياسة تغطي اجلدراف الناري وادلوجهات يف الشبكة احمليطة ،كما أهنا أيضا قابلة للتطبيق على
األجهزة من مثل اخلوادـ الوكيلة أو موجهات خطوط األشًتاؾ الرقمي الغَت متماثل  ADSLsالذكية .
السياسة
11.1

جيب وضع ادلوجهات واجلدراف النارية يف مكاف مؤمن وزلمي مادياً.

جيب أال يتم هتيئة حسابات الدخوؿ احمللي على ادلوجو ،كما جيب فصل زلطة إدارة
11.2
اجلدار الناري عن الوحدة الرئيسية.
جيب إستخداـ برتوكوؿ التحكم
11.3
ادلستخدـ للموجو.
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11.4

جيب تشفيَت الكلمة السرية للموجهات وذلك بتفعيل خاصية "تفعيل التشفَت".

11.5

أي خدمة غَت مرخصة وبشكل واضح على اجلدار الناري ،جيب منعها.

كمبيوتر اجلدراف الناري جيب أف يكوف جهاز مستقل ،وال جيب إستخدامة لتشغيل
11.6
وكيل ،مواقع ،أو أي خدمات أخرى.
جيب أف تقوـ ادلوجهات واجلدراف النارية دبنع أي عنواف برتوكوؿ إنًتنت
11.7
صحيح يأيت عن طريق اإلنًتنت من مثل:

" " IPغَت

 10.0.0.1إىل  10.255.255.254و  172.16.0.1إىل  ،172.16.255.254و 192.168.0.1
إىل192.168.255.254

11.8

جيب أال تسمح ادلوجهات واجلدراف النارية بإذاعة أي عنواف برتوكوؿ إنًتنت .IP

11.9

جيب أال يتم بالسماح بتوجيو بث عنواف الربوتوكوؿ على اجلدراف النارية أو ادلوجهات.

11.10

جيب أف يتم تعطيل توجيو ادلصدر على ادلوجهات.

جيب أال يتم تفعيل بروتوكوؿ إدارة الشبكة البسيطة (  )SNMPعلى أياً من اجلدراف
11.11
النارية أو ادلوجهات ،ويف حالة ما دعت الضرورة لتفعيل ىذا الربتوكوؿ إلدارة النظاـ ،فإنو جيب
إستخداـ برتوكوؿ إلدارة الشبكة البسيطة على أف يكوف معياري ومن السلسلة ادلوحدة.
11.12

خدمة الشبكة العنكبوتية مسموحة على ادلوجو.

11.13

جيب هتيئة اجلدراف الناري إليقاؼ ىجوـ ادلزامنة .SYN

 11.14جيب أف يقوـ اجلدار الناري بوقف عمليات الدخوؿ بإستخداـ عناوين ومهية أو
عمليات ذبزئة حزـ البيانات أواذلجوـ بإستخداـ ما يعرؼ باحلزـ الدامعة.
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 11.15جيب أف يوافق مدير القسم ادلعٍت على قائمة قوانُت الدخوؿ وذلك قبل إستخدامها
على ادلوجهات.
11.16
آمن.

جيب زبزين النسخة اإلحتياطية من ملفات هتيئة اجلدار الناري وادلوجهات يف مكاف

11.17

جيب مراجعة سجل الدخوؿ على اجلدار الناري بإنتظاـ.

11.18

جيب أف يقوـ اجلدار الناري حبجب مجيع عناوين الشبكة الداخلية عن العامل اخلارجي.

 11.19جيب أف يقوـ اجلدار الناري بعمل فلًته أو ترشيح لربامج اجلافا وعنصر التحكم
.ActiveX
11.20
الناري.

اخلروج ،أي اإلشارات ادلغادرة للنظاـ جيب أيضاً أف يتم مراجعتها من قبل اجلدار

 11.21جيب التأكد من مستوى ادلستخدـ على مستوى اجلدار الناري ،بدالً من على مستوى
برتوكوؿ عنواف اإلنًتنت  ، IPبشرط أف تكوف الفاعلية ليست القضية.
 11.22جيب أال تظهر أي رسائل ترحيب على بانر الدخوؿ للموجو ،ولكن جيب أف تظهر
بدالً من ذلك رسالة ربذيره" :ربذير :ىذه شبكة خاصة .أي دخوؿ غَت مصرح لو شلنوع
منعاً باتاً .إذا مل يكن مصرح لك ،سجل خروجك فوراً .سيتم زلاكمة أي سلالف".
التطبيق
يف حالة إنتهاؾ سياسة األمن ،فإنو سيتم تطبيق عقوبات تأديبية دبستوى وقد تصل حلد إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مدير الشبكة ،ومدير اجلدار الناري ومسؤوؿ أمن ادلعلومات.
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1.0

سياسة أمن اإلتصال بالطلب الهاتفي

الغرض
ىذه الوثيقة ربدد سياسة ادلؤسسة ادلتعلقة باخلطوط اذلاتفية للكمبيوترات وألجهزة الفاكس.
المجال
اذلدؼ ذلذه السياسة يتضمن كل اخلطوط لغرض توصيبلت الكمبيوتر والفاكس.
السياسة
12.1

ال جيب توصيل أي جهاز مودـ خارجي يف جهاز حاسب آيل.

جيب أال يتم إستخداـ أجهزة ادلودـ الداخلية ،ألجهزة الكمبيوتر ادلكتيب أو لؤلجهزة
12.2
احملمولة ،خبلؿ اإلتصاؿ بشبكة ادلؤسسة.
إذا ما دعت احلاجة إلستخداـ "مودـ" جهاز فاكس لشؤوف العمل ،فإنو يتعُت
12.3
احلصوؿ على موافقة مسؤوؿ أمن ادلعلومات مسبقاً.
12.4

جيب أف يتم إستخداـ أجهزة الفاكس لشؤوف العمل فقط.
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12.5

لن يتم سبديد أي خط ىاتف تناظري ألي موظف بإستثناء ادلدراء.

ال يتعُت إرساؿ أي فاكسات مباشرة من الكمبيوتر ،إال إذا كاف خلادـ فاكس
12.6
ادلؤسسة ،حيثما أمكن.
جيب فحص أي شيء يتم ربميلو للتأكد من خلوه من الفَتوسات وذلك قبل
12.7
اإلستخداـ.
التطبيق
يف حالة إنتهاؾ سياسة األمن ،فإنو سيتم تطبيق عقوبات تأديبية دبستوى وقد تصل حلد إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مجيع ادلوظفُت ،مدراء االدارات ،و مسؤوؿ أمن ادلعلومات.
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سياسة الشبكة اإلفتراضية الخاصة)(VPN
الغرض
اذلدؼ من سياسة الشبكة اإلفًتاضية اخلاصة ىو تقدًن اإلرشادات االزمة لتأمُت الدخوؿ عن بعد
للشبكات احمللية.
المجال
سياسة الشبكة اإلفًتاضية اخلاصة تنطبق على اإلتصاالت إىل ادلؤسسة و إىل األطراؼ الثالثة دبا فيهم
ادلستشاروف البائعوف ادلتعاقدوف.
السياسة
على إعتبار أف الشبكة اإلفًتاضية اخلاصة ىي إمتداد لشبكة ادلؤسسة ،فإف كل قواعد
14.1
األمن تنبطق على العميل البعيد كما لو كاف داخل ادلؤسسة.
جيب إستخداـ قناة وصل آمنة وذلك لكل اإلتصاالت اذلامة ،علماً بأف اإلختيار
14.2
الشائع ىو إستخداـ  IPSECلئلتصاؿ مع الشبكة اإلفًتاضية اخلاصة كلما كاف ذلك شلكن.
ينصح وبشدة إستخداـ كلمة السر ودلرة واحدة.
14.3
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يفضل إستخداـ نظاـ النفق "  "Tunnel Modeعند إستخداـ الشبكة
14.4
اإلفًتاضية اخلاصة ،ولكن إذا كانت الفاعلية مسألة ىامة فأنو ديكن إستخداـ نظاـ النقل
" "Transport Modeبعد أخذ تصريح بذلك من مسؤوؿ أمن ادلعلومات.
مجيع ادللفات ادلنقولة من خبلؿ الشبكة اإلفًتاضية اخلاصة جيب أف زبضع للفحص
14.5
ضد الفَتوسات.

ادلدة البلزمة إلغبلؽ اإلتصاؿ أوتوماتيكياً من الشبكة اإلفًتاضية اخلاصة ىو  30دقيقة
14.6
من عدـ الفاعلية.
التطبيق
أي إنتهاؾ للسياسة سيكوف موضوع إىل عقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مدير الشبكة ،و مستخدـ الشبكة اإلفًتاضية اخلاصة ومسؤوؿ أمن ادلعلومات.
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 2.0سياسة اإلتصال الالسلكي

الغرض
الغرض من ىذه السياسة ىو توضيح اإلرشادات إلتصاالت الشبكة بوساطة اإلتصاؿ البلسلكي
المجال
ىذه السياسة تغطي مجيع أجهزة البلسلكي من مثل اذلواتف احملمولة،

ادلساعد الرقمى الشخصى

 PDAوأجهزة الكمبيوتر احملمولة وماشاهبو من أجهزة تتصل بالشبكة العامة للمؤسسة.

السياسة
جيب أف يعتمد مسؤوؿ أمن ادلعلومات إتصاؿ كل األجهزة البلسلكية إىل الشبكة
15.1
الداخلية للمؤسسة.
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15.2

جيب إستخداـ خادـ توثيق قوي لتخويل التصريح لؤلجهزة البلسليكة.

15.3

جيب تشفَت مجيع األجهزة االسلكية خبلؿ إتصاذلا ،كلما أمكن ذلك.

يفضل وقبل زبويل أي إتصاؿ إىل شبكة األجهزة أف يقوـ خادـ التوثيق من التحقق
15.4
من اجلهاز عن طريق التأكد من عنوانو ( مثل عنواف ترشيح التحكم بالدخوؿ)
التطبيق
أي إنتهاؾ للسياسة سيكوف موضوع إىل عقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مدير الشبكة ،مستخدـ اجلهاز ادلتنقل ،ومسؤوؿ أمن ادلعلومات.

سياسة الدخول عن بعد
الغرض
ىذه السياسة تصف الطرؽ ادلقبولة لئلتصاؿ بشبكة ادلؤسسة.
المجال
ىذه السياسة تغطي كل اإلتصاالت ادلتلقاة (بدال من ادلتصلة) بوساطة ادلوظفُت ،األطراؼ الثالثة دبا
فيهم ادلستشارين والبائعُت وادلتعاقدين.
السياسة
16.1

جيب أف يتم إستخداـ اإلتصاؿ عن بعد ألىداؼ العمل فقط.
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على إعتبار أف اإلتصاؿ عن بعد ىو إمتداد لشبكة ادلؤسسة ،فإف مجيع سياسات
16.2
ادلؤسسة تنطبق على اإلتصاؿ عن بعد.
جيب أف يتم تطبيق ميزة إعادة اإلتصاؿ ،وذلك لئلتصاؿ عن بعد بإستخداـ خدمة
16.3
الطلب الداخلي.
جيب أف تقوـ ميزة إعادة اإلتصاؿ بالتأكد من أف الرقم ادلطلوب إعادة اإلتصاؿ بو
16.4
سلوؿ ،وذلك بالبحث عنو يف قائمة األرقاـ ادلخولة لقاعدة البيانات ،وذلك قبل اإلتصاؿ.
جيب أف يتم تأمُت اإلتصاؿ عن بعد بإستخداـ آلية تفويض قوية ،كما يتم ربديدىا
16.5
من قبل مسؤوؿ أمن ادلعلومات.
يف حالة إستخداـ شبكة رقمية للخدمات ادلتكاملة  ISDNفإنو جيب إستخداـ
16.6
برتوكوؿ مصادقة مصافحة االستبياف  CHAPللتوثيق.
16.7

يفضل أف يتم إستخداـ جدار ناري إلتصاالت الطلب الداخلي.

يف حالة ما إذا كانت ادلؤسسة تستخدـ بروتوكوؿ ترحيل االطارات ( frame
16.8
 ،)relayفإنو جيب القياـ بعملية توثيق مناسبة ملعرؼ قناة ارتباط البيانات DLCI
جيب فحص مجيع ادللفات احململة من خبلؿ اإلتصاؿ عن بعد للتأكد من خلوىا من
16.9
الفَتوسات.
16.10

جيب تسجيل ومراقبة كل اإلتصاالت عن بعد.

يف حالة توظيف نظاـ ربري اإلخًتاؽ فإنو جيب عمل تنبيو دلدير النظاـ كلما مت
16.11
إكتشاؼ ىجوـ.
التطبيق
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أي إنتهاؾ للسياسة سيكوف موضوع إىل عقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مدير الشبكة ،ومستخدـ اإلتصاؿ عن بعد ،ومسؤوؿ أمن ادلعلومات
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سياسة تطوير التطبيقات
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سياسة توظيف وتطوير التطبيقات العامة
الغرض
ىذه السياسة ربدد متطلبات تطوير التطبيقات سواءاً كانت داخلية أو بطلب من ادلؤسسة.

المجال
ىذه السياسة قابلة للتطبيق على كل بررليات ادلؤسسة األساسية والربرليات األخرى ،ولكنها على كل
حاؿ تستثٍت أنظمة التشغيل.
السياسة
متطلبات األمن الرمسي مطلوبة لكل تطويرات األنظمة سواءاً كانت داخلية أو
17.1
خارجية.
17.2

جيب عدـ إستخداـ أجهزة العمل لئلعتبارات التجريبية.
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17.3

جيب أف يتم الفصل بُت بيئة اإلنتاج وبيئة اإلختبار/التطوير.

17.4

جيب تسجيل أي خطأ حيصل يف النظاـ وإرسالو للمربمج الذي قاـ بتطوير الربنامج.

قبل أف يتم نقل النظاـ إىل بيئة اإلنتاج (العمل احلقيقي) فإنو جيب توثيق الربنامج
17.5
بشكل مناسب.
جيب أال يتم إستخداـ أي نسخ ذبريبية ،أو رلانية أو ربت التطوير يف بيئات العمل
17.6
احلقيقي إال دبوافقة اإلدارة.
جيب أف يتم تثبيت منطق ادللكية التجارية على اجلهاز األساسي ادلركزي بدالً من
17.7
أنظمة أجهزة سطح ادلكتب.
جيب أف ديتلك برنامج ادلهمة احلامسة تسوية ضماف ،كما جيب أف يتم إختباره و
17.8
ادلصادقة عليو من قبل طرؼ ثالث إلثبات كفاءتو لتأدية ماىو مطلوب.
جيب أف تظهر مجيع برامج الكمبيوتر ،أجزاء الربامج ،بررليات اجلافا الصغَتة ،والوثائق
17.9
بيانات حقوؽ النسخ.
 17.10بعد التحقق من ىوية ادلستخدـ ،فإنو جيب عدـ تسجيل معلومات الدخوؿ من مثل
أسم ادلستخدـ وكلمة السر على اخلادـ.
17.11

مجيع عمليات الدخوؿ جيب أف تبٌت على أساس " احلاجة للمعرفة".

17.12

جيب أف يكوف ملف التطبيق ادلخزف للمعلومات زلمي بكلمة سر.

isd@nicsudan.gov.sd

59Page

 17.13جيب أف سبتلك ادلؤسسة أكواد ادلصدر األساسية للتطبيق أو جيب أف يكوف ىناؾ
إتفاقات ضماف مع ادلورد ادلزود للتطبيقات.
17.14
احلقيقية.

جيب أف خيضع التطبيق لتجربة مستفيضة وذلك قبل نقلو لبيئة اإلنتاج أو العمل

17.15

ال جيب نقل أي تطبيق إىل بيئة العمل بدوف إجتياز إختبار قبوؿ ادلستخدـ.

 17.16قبل أف يتم نقل التطبيق إىل بيئة اإلنتاج ،جيب أف يتم حذؼ أي حسابات خاصة
بادلطور ىناؾ ،حبيث أال ديلك ادلطور أي حساب يف آلة اإلنتاج.
17.17

جيب أف تتبع قواعد البيانات سياسة كلمة السر.

17.18

أي عملية لتحديث قاعدة البيانات جيب أف تتم بطريقة صحيحة وبقناة آمنو.

 17.19عند إستخداـ تطبيق مستودع البيانات فإف عملية الدخوؿ جيب أف تقتصر على
اإلدارة العليا والوسطى.
التطبيق
سلالفة السياسة سيكوف موضوع لعقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب بعيداً حلد إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مدير تكنوجليا ادلعلومات ،زللل النظم ،ادلربمج و مسؤوؿ أمن ادلعلومات
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سياسة تطوير برمجيات الشبكة العنكبوتية
الغرض
ىذه السياسة ربدد متطلبات تطوير التطبيقات سواءاً كانت داخلية أو بطلب من ادلؤسسة.

المجال
ىذه السياسة مبلئمة جلميع تطبيقات الشبكة العنكبوتية،واليت تطور حالياً أو مت تطويرىا أو سيتم
تطويرىا يف ادلستقبل.
السياسة
جيب خلق أسم دخوؿ وكلمة سر مناسبيُت دلستخدـ تطبيق الشبكة العنكبوتية ،على
18.1
أف يتم إستخداـ برتوكوؿ طبقة الوصبلت أو ادلقابس اآلمنة " "SSLألي صفحة تتواصل مع
ادلستخدـ بإستخداـ اسم ادلستخدـ وكلمة السر.
جيب أف ال يتم إظهار كلمة السر على الشاشة ،كما يتوجب تعطيل خاصية "النسخ
18.2
واللصق" يف حقل إدخاؿ كلمة السر.
18.3

يفضل أف يتم حفظ كلمة السر بإستخداـ طريقة التموية إحادية اإلذباه.

18.4

جيب إستخداـ قناة مؤمنة وذلك للبيانات ذات الطبيعة السرية.
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18.5

جيب أف ديسح زر العودة للخلف كل احلقوؿ ذات البيانات اذلامة.

18.6
زلدد.

جيب أف يكوف لئلتصاؿ بواسطة طبقة الوصبلت أو ادلقابس اآلمنة  SSLوقت إنتهاء

يف حالة حدوث اي خطأ ،فإنو جيب بررلة التطبيق حبيث خيلق صفحة خطأ متعارؼ
18.7
عليها ،بدال من رسالة اخلطأ ادلولدة من قبل النظاـ واليت قد تقوـ بكشف معلومات عن
الشبكة الداخلية.
18.8

خادـ الشبكة العنكبوتية جيب أال يقدـ معلومات اعبلنية للجميع عن تفاصيل اخلادـ.

18.9

جيب أال تكوف قائمة الدليل للواجهة البينية الثنائية للبوابة ادلشًتكة متاحة للعميل.

 18.10جيب أف يتم التحقق من ادلعطيات والكلمات ادلدخلة بوساطة العميل وذلك قبل
التنفيذ ،وذلك إلحتمالية ربويل إستخداـ ىذه ادلدخبلت الخًتاؽ قواعد البيانات.
 18.11جيب أف يكوف ىنالك خطة منهجية لئلستجابة لئلخًتاقات يف حالة حدوث أي
اخًتاؽ على اخلادـ أو يف حالة إنتهاؾ لؤلمن.
 18.12يتعُت القياـ بإختبار لئلخًتاؽ على التطبيق ،كما حيدد من قبل مسؤوؿ أمن
ادلعلومات.
التطبيق
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أي إنتهاؾ للسياسة سيكوف موضوع إىل عقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مدير تكنوجليا ادلعلومات ،زللل النظم ،مدير موقع الشبكة العنكبوتية ،مربمج موقع الشبكة العنكبوتية،
ومسؤوؿ أمن ادلعلومات.

isd@nicsudan.gov.sd

64Page

سياسات األمن ادلادي

65Page

isd@nicsudan.gov.sd

سياسة األمن المادي العامة
الغرض
ىذه السياسة ربدد متطلبات األمن ادلادي .إذا ما كاف األمن ادلادي ضعيف ،كل شيء يصبح غَت آمن،
بغض النظر عن جودة حلوؿ و نتائج األمن األخرى.

المجال
ىذه السياسة صاحلة لكل ادلناطق ادلادية دلكاتب ادلؤسسة ،متضمنة تلك ادلوجودة حالياً أو تلك اليت من
ادلمكن إضافتها الحقا.
السياسة
19.1

جيب أف يقوـ مسؤوؿ أمن ادلعلومات بتعريف مناطق األمن يف ادلؤسسة .فمثبل:
 ادلنطقة أ :منطقة اإلستقباؿ ،حيث بإستطاعة أي شخص أي أف يدخلها (تعترب األقل
أمنا).
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 ادلنطقة ب :وىي ادلنطقة ادلتاحة للموظفُت والزوار ادلصرح ذلم.
 ادلنطقة جػ :وىي ادلنطقة اليت يسمح فقط لبعض ادلوظفُت بدخوذلا من مثل غرفة
الكمبيوتر و مناطق العمل األخرى اذلامة.
19.2

جيب أف يطبق مسؤوؿ أمن ادلعلومات ادلعايَت ادلناسبة لكل منطقة من ادلناطق.

جيب أف يتم توثيق وحفظ ادلخططات اخلاصة بأرض ادلكتب والرسوـ البيانية لكل
19.3
خطوط كابل اذلاتف ،والكهرباء وادلاء والشبكة ،باإلضافة إىل أماكن مطافئ احلريق.
19.4
فيها.

جيب أف يتم عمل وحفظ قائمة للتحكم بالدخوؿ للمرافق مرتبطة بأوقات العمل

19.5

جيب أف يتم حراسة مدخل ادلؤسسة أو ادلؤسسة بشكل كايف.

19.6

جيب أف يتم توفَت آليات مناسبة دلقاومة وإكتشاؼ احلرائق.

19.7
احلاجة.

جيب أف يتم حفظ دليل ىواتف ألرقاـ الطوارئ يف مكاف يسهل الوصوؿ إليو عند

جيب أف يتم توفَت صندوؽ لئلسعافات األولية ،على أف حيفظ يف مكاف يسهل
19.8
الوصوؿ إليو ،مع مراعاة فحصو وإستكماؿ أي نقص فيو بإنتظاـ.
19.9

جيب أف يتم إضاءة مجيع األماكن يف ادلكتب بشكل مناسب.
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التطبيق
أي إنتهاؾ للسياسة سيكوف موضوع إىل عقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
المسؤولية
شلثلي اإلدارة و قسم إدارة ادلوارد البشرية ،ومسؤوؿ أمن ادلعلومات .مستقببلً ،فإف بعض ادلهاـ ادلتعلقة
باألمن ادلادي ،قد تأوؿ إىل مسؤوؿ أمن ادلؤسسة عند شغل ىذه ادلنصب .لكن حالياً فإف مسؤوؿ أمن
ادلعلومات سيكوف مسؤوؿ عن ىذه ادلهاـ.

سياسة أمن مركز بيانات/غرفة الكمبيوتر
الغرض
ىذه السياسة تناقش ادلتطلبات االزمة حلماية أنظمة الكمبيوتر وإلدارة العامليُت يف مركز بيانات/غرفة
الكمبيوتر.
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المجال
ىذه السياسة صاحلة لكل ادلناطق ادلادية دلكاتب ادلؤسسة ،متضمنة تلك ادلوجودة حالياً أو تلك اليت من
ادلمكن إضافتها الحقا.
السياسة
20.1

سيكوف الدخوؿ إىل غرفة الكمبيوتر مقصوراً على أفراد ادلؤسسة ادلخوليُت فقط.

20.2

ال يسمح بالزيارات أو اجلوالت يف غرفة الكمبيوتر.

20.3

جيب حراسة مندويب الطرؼ الثالث وادلورديُت إذا ما قاموا بزيارة غرفة الكمبيوتر.

20.4

جيب حفظ سجل لوقت أي دخوؿ أو خروج على غرفة الكمبيوتر.

20.5

جيب توفَت نظاـ إنذار ومقاومة حرائق مناسب.

20.6

جيب أف يتم تطبيق ومراقبة نظاـ ربكم بالرطوبة.

20.7

جيب أف يتم احملافظة ومراقبة درجة احلرارة حبدود مناسبة.

جيب تطوير تدابَت للطوارئ مناسبة لغرفة الكمبيوتر ،على أف يسهل الوصوؿ ذلذه
20.8
اإلجراءات .كما جيب أف يتم تدريب ادلوظفُت ليكوف تطبيق ىذه التدابَت فعاؿ عند احلاجة.
آخذين بعُت اإلعتبار أف ىذه اإلجراءات جيب أف تراجع بإستمرار وخبلؿ فًتات منتظمة.
20.9

سيقوـ مسؤوؿ أمن ادلعلومات بتنسيق اجلهود لتطوير ادلعايَت لغرفة الكمبيوتر.
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 20.10سيقوـ مسؤوؿ أمن ادلعلومات بتنسيق اجلهود للتأكد من وجود مزود طاقة ذو كفاءة
عالية لغرفة الكمبيوتر ،وللتأكد من توفر الضمانات الكافية حلماية األجهزة.
20.11

ال يسمح باألكل أو الشرب أو التدخُت يف غرفة الكمبيوتر.

20.12

دينع إستخداـ اذلاتف النقاؿ يف مركز البيانات.

التطبيق
أي إنتهاؾ للسياسة سيكوف موضوع إىل عقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مسؤوؿ أمن ادلعلومات ،ومدير تكنوجليا ادلعلومات.
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سياسة الوسائط الممغنطة
الغرض
ىذه السياسة تناقش متطلبات التعامل مع الوسائط ادلمغنطة.

المجال
ىذه السياسة قابلة للتطبيق على مجيع وسائط التخزين ،أي :القرص الصلب ،القرص امل دمج ،القرص
ادلرف ،قرص الليزر ،القرص ادلرف العمبلؽ ،الشريط ادلمغنط ادللفوؼ ،القرص الضوئي ،القرص ادلضغوط،
الشريط ادلمغنط اخلرطوشي ،والشريط الصويت الرقمي.

السياسة
جيب أف يتم عمل قائمة جبميع الوسائط ادلمغنطة اذلامة ،على أف يتم حفظها يف
21.1
مكتبة الوسائط ادلمغنة اآلمنة.
21.2

جيب أف يتم عنونة كل الوسائط بشكل مبلئم.

21.3

جيب تدمَت مجيع الوسائط ادلمغنطة مادياً وذلك قبل التخلص منها.

جيب أف يتم التحقق والتأكد من مدة صبلحية مجيع الوسائط ،عن طريق اإلستفسار
21.4
من ادلورد ادلعٍت.
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جيب أف تفحص مجيع الوسائط للتأكد من خلوىا من الفَتوسات وذلك قبل
21.5
إستخدامها.
التطبيق
أي إنتهاؾ للسياسة سيكوف موضوع إىل عقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مسؤوؿ أمن ادلعلومات ،ومدير تكنوجليا ادلعلومات
سياسة أمن الخادم
الغرض
ىذه السياسة تناقش ادلسائل ادلتعلقة بأمن اخلوادـ الداخلية للمؤسسة ،وذلك للتأكد من أنو ليس ىناؾ
أي دخوؿ غَت سلوؿ على معلومات ادلؤسسة.
المجال
ىذه السياسة تنطبق على كل اخلوادـ ادلملوكة أو ادلدارة بوساطة ادلؤسسة.
السياسة
22.1

جيب وضع اخلادـ يف منطقة مادية آمنة.

جيب أف يتم توثيق مجيع اإلعدادات اخلاصة باخلوادـ ،على أف يتم ادلوافقة على ىذه
22.2
الوثائق من قبل مدير تكنوجليا ادلعلومات و مسؤوؿ أمن ادلعلومات.
جيب أف ديتلك كل خادـ وثيقة للتهئية و لنسخة نظاـ التشغيل ادلستخدـ ،وللرقع
22.3
( (patchesادلثبتة ،ولطريقة عمل النسخ اإلحتياطية واإلسًتجاع.
22.4

كل سياسات إدارة التغيَت جيب أف تطبق حبزـ على اخلوادـ.
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22.5

جيب أف يوافق مسؤوؿ أمن ادلعلومات على كل إعدادادت اخلوادـ.

22.6

جيب أف يتم تعطيل اخلوادـ الغَت ضرورية ،من مثل خادـ الشبكة العنكبوتية وغَتىا.

جيب مراقبة سجل اخلادـ بأساس منتظم ،كما يتم ربديده من قبل مسؤوؿ أمن
22.7
ادلعلومات.
مجيع الرقع األمنية جيب أف تثبت على اخلادـ بعد التأكد من أف ليس ذلا أي تأثَت
22.8
سليب على التطبيقات ادلدارة.
22.9

جيمع احلسابات التلقائية أو الزائرة سوؼ يتم إما تعطيلها أو تغيَت كلمة السر ذلا.

22.10

إذا ما لزـ األمر إلدارة اخلادـ عن بعد ،فإنو جيب إستخداـ قناة آمنة ذلذا الغرض.

 22.11جيب إستخداـ احلساب التحكم باخلادـ من مثل مستخدـ أوؿ أو ادلستخدـ اجلذري
فقط عند احلاجة.
22.12

سيقوـ مسؤوؿ أمن ادلعلومات بعمل دبراجعة دورية.

التطبيق
أي إنتهاؾ للسياسة سيكوف موضوع إىل عقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.

المسؤولية
مدير النظاـ ،مسؤوؿ أمن ادلعلومات ،و مدير تكنوجليا ادلعلومات.
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سياسات إدارة العمليات
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سياسة إدارة التهيئة
الغرض
ىذه السياسة األمنية تتناوؿ التوثيق ادلناسب لتهيئة األنظمة اذلامة.
المجال
ىذه السياسة تنطبق على كل اخلوادـ ،معدات الشبكة وغَتىا ،سواءاً كانت شللوكة أو مشغلة من قبل
ادلؤسسة.
السياسة
جيب توثيق كل هتيئات النظاـ متضمناً ادلعدات ،والربرليات ،و بررليات العمل
23.1
األساسية.
23.2

جيب أف يتم توفَت الوثائق بنسختُت ،واحدة مطبوعة وأخرى إلكًتونية.

جيب إعتبار إدارة التهيئة كخط قاعدي للوثيقة ،وكل التغيَتات اليت تطرأ عن ىذا اخلط
23.3
القاعدي جيب أف توثق حبسب سياسة إدارة التغيَت.
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أي تغيَت يستجد على التهيئة األساسية جيب أف يتم توثيقو يف وثائق إدارة التهيئة،
23.4
وذلك قبل تسجيل ىذه التغيَتات على الذاكرة اخلارجية.
23.5

يتعيُت موافقة أمن ادلعلومات على كل وثائق التهيئة.

23.6

جيب إستخداـ وثائق إدارة التهيئة وإدارة التغيَت معاً يف حالة اإلسًتداد.

التطبيق
أي إنتهاؾ للسياسة سيكوف موضوع إىل عقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مدير النظاـ ،مسؤوؿ أمن ادلعلومات ،ومدير تكنوجليا ادلعلومات.
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سياسة إدارة التغيير
الغرض
ىذه السياسة األمنية تضع التوثيق ادلناسب إلدارة التغيَت لكل األنظمة احليوية.
المجال
ىذه السياسة تنطبق على كل اخلوادـ احليوية ،ومعدات الشبكة ،وبررليات العمل احليوية سواء كانت
شللوكة أو مشغلة من قبل ادلؤسسة.
السياسة
جيب إستخداـ اإلجراءات واألساليب ادلعيارية للتعامل بفاعلية وحسم مع التغيَتات و
24.1
للتحكم بالتعديبلت.
جيب تدوثيق كل التغيَتات ،واحلصوؿ على موافقة مسبقة لكل التغيَتات ادلطبقة على
24.2
أنظمة اإلنتاج احليوية..
جيب تقدًن "طلب تغيَت" للمدير ادلباشر ليتم إعتماده ،وسيقوـ مسؤوؿ أمن
24.3
ادلعلومات دبتابعة سَت العمل إلعتماد التغيَت.
24.4

جيب تقييم مجيع التغيَتات ،وتقدير تأثَتىا وذلك قبل ادلوافقة عليها أو رفضها.

كل التغيَتات ،عند ادلوافقة عليها ،جيب اف ذبدوؿ حبيث يتم التأكد من توفر فًتة
24.5
زمنية تسمح للعودة إىل ما قبل التغيَت ،ربسباً حلدوث أي شيء غَت متوقع.
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جيب أف يرفق بوثيقة طلب التغيَت تفاصيل اإلجراءات لعمل التغيَت ،خطوة خبطوة.
24.6
كما جيب أف تتضمن أيضاً تفاصيل إجراءات الرجوع إىل ما قبل التغيَت ،وذلك يف حالة ما إذا
فشل التغيَت ومل حيقق النتيجة ادلرجوة.
مىت دعت احلاجة لتغيَت برنامج التطبيق ،أو برنامج النظاـ ،أو الشبكة احمللية او أي
24.7
من ادلعدات ،فإف التغيَت جيب أف يصرح ويعتمد بالشكل ادلناسب.
كل تغيَت جيب أف خيترب بالكامل ،ويوثق سباماً.
24.8
جيب أف تتم التغَتات يف الوقت الذي يكوف النشاط على النظاـ معدوـ أو منخض.
24.9
ويف حالة ما إذا لزـ القياـ بأكثر من تغيَت يف نفس الوقت ،فإف التغيَتات جيب أف ترتب على
حسب األولوية التقنية والعملية.
 24.10جيب اف يتم ادلوافقة على التغيَتات بعد القياـ بدراسة كافية لآلثار ادلصاحبة وادلًتتبة
على ذلك.
 24.11دبجرد ادلوافقة على التغَتات ،فإنو جيب إدخاذلا يف سجل إدارة التغيَت.
24.12

جيب أف يتم إختبار التغيَتات بشكل وايف ،وعرض النتيجة على ادلدير ادلختص.

24.13

جيب أف يتم تقدًن تقرير ملخص إدارة التغيَت إىل اإلدارة األعلى أسبوعياً.

التطبيق
أي إنتهاؾ للسياسة سيكوف موضوع إىل عقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مدير النظاـ ،مسؤوؿ أمن ادلعلومات ،ومدير تكنوجليا ادلعلومات.
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سياسة إخراج المطبوعة والتوزيع
الغرض
ىذه السياسة ربدد ادلتطلبات للمخرجات ادلطبوعة ولتوزيعها.
المجال
ىذه السياسة تنطبق على كل اخلوادـ احليوية ،ومعدات الشبكة ،وبررليات العمل احليوية سواء كانت
شللوكة أو مشغلة من قبل ادلؤسسة.
السياسة
25.1
جيب أف يكوف جلميع التقارير اذلامة ادلولده بالكمبيوتر مستوى تصنيفي ،وذلك بناءاً
على أمهية ىذا التقرير
25.2

مالك التطبيق سيحدد مستوى التصنيف.

إذا كاف التقرير مصنف على أنو ليس "عاـ" ،فإف الصفحة األوىل جيب أف تكوف
25.3
صفحة عنواف وأف يتم توضيح "مستوى التصنيف" و "اسم ادلستخدـ" الذي طبع لو/ذلا
التقرير.
سيقوـ مسؤوؿ أمن ادلعلومات من التأكد من أف اإلجراءات متوفرة للتأكد من أف
25.4
التقرير يذىب فقط للشخص ادلخوؿ.
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يقع على عاتق الشخص الذي يطبع التقرير مسؤولية التكفل باحلماية ادلناسبة
25.5
للمعلومات اليت حيوي.
إذا ما وجد شخص ما تقرير غَت مصنف وال خيصو/ىا ،فإف عليو/عليها إخبار مسؤوؿ
25.6
أمن ادلعلومات.
التطبيق
أي إنتهاؾ للسياسة سيكوف موضوع إىل عقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
المسؤولية
مستخدـ طباعة التقرير ،ومسؤوؿ أمن ادلعلومات ،ومدير تكنوجليا ادلعلومات.
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سياسة إستمرارية العمل العامة
الغرض
الغرض من ىذه السياسة ىو تقدًن إرشادات متعلقة بإستمرارية العمل.
المجال
ىذه السياسة تنطبق على كل أنظمة العمل احليوية كما يتم اإلشارة ذلا يف ربليل حوادث العمل وتقدير
ادلخاطر يف سياسة أمن ادلؤوسسة.
السياسة
سيقوـ مسؤوؿ أمن ادلعلومات من التأكد من أف إستمرارية عمل أنظمة العمل احليوية
26.1
مكفولة ،حبسب متطلبات تقدير ادلخاطر للسياسة العامة.
ستقوـ اإلدارة العليا بتقرير ادلدى خلطة التعايف وذلك بناءاً على تقرير تقدير ادلخاطر
26.2
(حبسب السياسة األمنية للمؤسسة).
األنظمة اذلامة ،حبسب تقدير ادلخاطر ،جيب أف سبتلك إجراءات تعايف فعالة وموثقة يف
26.3
حالة أي كارثة.
جيب أف تقوـ اإلدارة العليا بتعريف الكلمة "كارثة" وطريقة تقييم ادلخاطر ادلرتبطو هبا.
26.4
على أف يقوـ مسؤوؿ أمن ادلعلومات بتنسيق ىذه ادلهمة.
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26.5

جيب ربديث مجيع الوثائق ادلتعلقة بإستمرارية العمل بإنتظاـ.

سيقوـ مسؤوؿ أمن ادلعلومات من التأكد من توفر خطة طوارئ مناسبة ،ومن وجود
26.6
"خطة إستجابة للطوارئ".
التطبيق
أي إنتهاؾ للسياسة سيكوف موضوع إىل عقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
المسؤولية
روؤساء أقساـ العمل ،مسؤوؿ أمن ادلعلومات ،ومدير تكنوجليا ادلعلومات.
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سياسة اإلسترداد والنسخ اإلحتياطي
الغرض
ىذه السياسة زبصص مقاييس اإلسًتداد والنسخ اإلحتياطي للمؤسسة.
المجال
ىذه السياسة تنطبق على كل اخلوادـ احليوية ،ومعدات الشبكة ،وبررليات العمل احليوية سواء كانت
شللوكة أو مشغلة من قبل ادلؤسسة.
السياسة
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جيب أف يكوف النسخ اإلحتياطي لكل األجهزة اذلامة ،شامبلً اخلادـ وأدوات اإلتصاؿ
27.1
وأدوات وبرامج ادلهمة احلامسة ،مكفوؿ.
سوؼ يتم ربديد عدد مرات عمل النسخ اإلحتياطي وذلك بناءاً على طبيعة التطبيق
27.2
ادلستخدـ.
طريقة النسخ اإلحتياطي ادلفضلة ىي "النسخ االحتياطي الكامل" يتبعو "النسخ
27.3
اإلحتياطي التفاضلي".
إال بوجود أسباب مقنعة ،فإنو جيب ذبنب إستخداـ طريقة "النسخ اإلحتياطي
27.4
التزايدي" ألنو يف حالة إسًتجاع البيانات ،قد يؤدي فشل أحد النسخ اإلحتياطية إىل فشل
عملية اإلسًتجاع كاملة.
27.5

عند زبزين بيانات تارخيياً ،فإنو جيب مراعاة صبلحية وسط التخزين.

جيب أف خيطط الوقت لعملية "النسخ اإلحتياطي ادلوزع" ليكوف بأقل تأثَت شلكن على
27.6
الشبكة الداخلية للمؤسسة.
27.7

جيب أال تنتهك عملية النسخ اإلحتياطي خصوصية النظاـ.

27.8

جيب أال يتم إستخداـ أي كمبيوترات عامة لعمل نسخ إحتياطي للبيانات اذلامة.

27.9

جيب فحص البيانات ادلؤرشفة بإستمرار.
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 27.10جيب أف يتم التدقيق على كل النسخ اإلحتياطية للتأكد من سبلمة وسط التخزين،
كما جيب تفعيل ميزة "القراءة بعد الكتابة" كلما كانت متاحة.
 27.11يف حالة ما إذا كاف عمبلء النسخ اإلحتياطي ادلوزعُت غَت متوفرين ،فإنو جيب وضع
بيانات العمل اذلامة يف ملف على اخلادـ لعمل نسخ إحتياطي لو ،حيث سيقوـ مسؤوؿ أمن
ادلعلومات بعمل الًتتيبات البلزمة .وسيقوـ مسؤوؿ أمن ادلعلومات ،بالتشاور مع مدير
تكنوجليا ادلعلومات ،بعمل الًتتيب للقفز األلكًتوين؛ أي زبزين بيانات النسخ اإلحتياطية خارج
ادلوقع.
 27.12عندما تصبح وسائط التخزين ببلفائدة ،فإنو جيب أف يتم التخلص منها ماديا بكسرىاً
أو يفضل حرقها.
التطبيق
أي إنتهاؾ للسياسة سيكوف موضوع إىل عقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
المسؤولية
كل ادلوظفُت ،ومسؤوؿ أمن ادلعلومات ومدير تكنوجليا ادلعلومات
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سياسات الطرؼ الثالث وادلوظفُت
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سياسة الموظفين
الغرض
ىذه السياسة زبتص باإلرشادات وادلقاييس ادلتعلقة بادلوارد البشرية ذات الصلة اخلاصة بأمن ادلعلومات.
المجال
ىذه السياسة تنطبق على كل ادلوظفُت ذوي العقود أو الثابتُت.
السياسة
يلزـ ادلواد البشرية وقبل تعيُت أي موظف زلتمل ،البحث يف سجل ادلوظف السابق،
28.1
اإلتصاؿ بادلراجع ،والتأكد من صحة الشهادات التعليمية.
28.2

جيب على ادلوظفُت التوقيع على تعهد بقبوؿ ادلسؤولية باإلنضماـ لسياسات األمن.

ستقوـ إدارة ادلوارد البشرية بالتأكد من أف ادلسؤولية األمنية من ضمن مسؤوليات
28.3
العمل للموظف.
28.4

سيتم تنبيو كل موظف إىل سياسة أمن ادلعلومات يف وثيقة الشروط واألحكاـ للعمل.
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ستقوـ إدارة ادلوارد البشرية من التأكد من أنو يتم الفصل بُت الواجبات وتدوير
28.5
ادلوظفُت يف العمل ،إينما أمكن.
ستقوـ إدارة ادلوارد البشرية من التأكد من عقد مقابلة مغادرة ،وذلك عندما يرغب
28.6
ادلوظف بًتؾ الوظيفة بادلؤسسة.
ستقوـ إدارة ادلوارد البشرية من التأكد من أنو مت حذؼ كل حسابات الكمبيوتر
28.7
للموظف وذلك قبل التسوية النهائية لو/ىا.
يف حالة ما إذا مت إهناء خدمة ادلوظف دوف موافقتو ،فإنو جيب أف يتم مرافقتو/مرافقتها
28.8
من مبٌت ادلؤسسة.

التطبيق
أي إنتهاؾ للسياسة سيكوف موضوع إىل عقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
المسؤولية
ادلوارد البشرية ،مسؤوؿ أمن ادلعلومات و قسم ومدير تكنوجليا ادلعلومات.

isd@nicsudan.gov.sd

90Page

سياسة الطرف الثالث
الغرض
ىذه السياسة زبتص باإلرشادات وادلقاييس ادلتعلقة بللطرؼ الثالث وادلورد اخلارجي.
المجال
ىذه السياسة تنطبق على األطراؼ أياً كانوا ،سواء موردين ،متعهدين ،مستشاريُت أو مورديُت خارجيُت
سلتصيُت.
السياسة
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جيب أف يتم ربديد ادلخاطر ادلًتتبة على مشاركة طرؼ ثالث ،وادلًتتبة على اإلستعانة
29.1
دبصدر خارجي ،والتدابَت ادلناسبة وادلتخذة دلعاجلتها.
تعترب ادلوافقة على إتفاقية احملافظة على السرية – أو كما تسمى أحياناً إتفاقية عدـ
29.2
الكشف (أو اإلفصاح) -ضرورية وذلك قبل مشاركة ادلعلومات اذلامة مع أي طرؼ ثالث.
29.3

جيب ربديد دور ومسؤوليات الطرؼ الثالث بوضوح.

سيتم إعطاء الطرؼ الثالث صبلحية الدخوؿ على نظاـ الكمبيوتر للمؤسسة وذلك
29.4
فقط بعد التوقيع على عقد رمسي حيوي كل ادلتطلبات األمنية الواجب على الطرؼ الثالث
اإللتزاـ هبا.
يف حالة ما إذا مت تعريف مستخدمُت خارجيُت أو طرؼ ثالث على النظاـ ،فإهنم
29.5
مجيعاً جيب أف يكوف لديهم تارخ إنتهاء صبلحية إجباري.
يف حالة ما إذا إحتاج الطرؼ الثالث أو ادلستخدـ اخلارجي للحصوؿ على إمتيازات
29.6
إستخداـ خدميت الطلب اذلاتفي والطلب الداخلي لتأدية مهامو ،فإتو يتوجب تقييد ومراقبة
ىذه الصبلحيات.

التطبيق
أي إنتهاؾ للسياسة سيكوف موضوع إىل عقوبات تأديبية ،واليت قد تذىب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
ويف حالة الطرؼ الثالث قد تصل إىل حد إهناء العقد.
المسؤولية
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رؤساء االدارات ،ادلوارد البشرية ،ومسؤوؿ أمن ادلعلومات ،ومدير تكنوجليا ادلعلومات.
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