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تعريفات
يف تطبيق هذه اإلشراادات ،يكون للمصطلحات والتعابري التالية املعاين احملددة لكل منها ،ما مل يقتض السياق خالف ذلك:

 فيروسات الكمبيوتر :هجمات باستخدام شرمز فريوسي ينسخ نفسه عن طريق تعديل الربامج األخرى ،وينتشر يف عدة برامج
أو يف ملفات البيانات أو أجهزة النظام أو خالل عدة أجهزة ضمن ابكة ،وقد ينتج عنه تدمري للبيانات أو ضعف أداء
النظام.

 المعلومات :كافة املعلومات احملفوظة لدى املدشرسة أو اخلاضعة لسيطرهتا ،سواءً كانت يف صوشرة إلكرتونية أو صوشرة مسجلة

أخرى ،وتشمل املعلومات اإلداشرية واملالية والشخصية ومعلومات الطالب ،ومعلومات عن اجلهات اليت تتعامل أو تتواصل مع
املدشرسة.

 توفر المعلومات :القدشرة على الوصول إىل املعلومات أو املصادشر يف موقع معني.

 سرية المعلومات :ضمان اقتصاشر الوصول إىل املعلومات على األاخاص املخولني فقط ومحايتها على مدى دوشرة حياهتا.
 سالمة المعلومات :دقة ومطابقة وموثوقية حمتوى املعلومات.

 إساءة االستخدام :استخدام أصول املعلومات ألغراض أخرى خبالف األغراض املصرح هبا من قبل املستخدمني الداخليني أو
اخلاشرجيني.

 االختراق :هجمات يقوم هبا أاخاص غري خمولني أو أنظمة غري خمولة قد ينتج عنها انقطاع اخلدمة أو زيادات ملحوظة يف
تكاليف التعامل مع احلوادث.

 البيانات الشخصية :معلومات خاصة أو اخصية أو سرية ،سواءً كانت يف صوشرة إلكرتونية أو مكتوبة ،عن طالب أو أسر
أو موظفني معروفني أو أحد أفراد اجلمهوشر أو أي أاخاص آخرين.

 معلومات شخصية :معلومات مسجلة عن اخص معروف.

 األمن :القدشرة على محاية سالمة وتوفر وسرية املعلومات اليت حتتفظ هبا املدشرسة ومحاية أصول الشبكة من االستخدام أو
التعديل غري املرخص ومن الضرشر أو التدمري العاشرض أو املقصود .ويشمل األمن أمن مرافق الشبكة وختزين البيانات خاشرج
املوقع؛ واخلدمات املتعلقة باحلوسبة واالتصاالت والتطبيقات ،وكذلك التطبيقات املتعلقة باإلنرتنت والربط.
 -1التكليف القانوني
تنص املادة شرقم ()14من املرسوم بقانون شرقم  16لسنة  2014املبينة الختصاصات وزاشرة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات) ويشاشر
إليها فيما بعد باسم" الوزاشرة(" ،على أن الوزاشرة ختتص باإلاراف على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتطويره مبا يتفق مع
متطلبات التنمية الوطنية ،وإجياد بيئة تنظيمية مناسبة للمنافسة العادلة ،ودعم وتنمية وحتفيز هذا القطاع وتشجيع االستثماشر فيه ،وتأمني
وشرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية واملعلوماتية ،وتطوير اجليل التايل منها ،وتوعية اجملتمع بأمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واستخدامها بطرق آمنة لتحسني حياة الفرد واالشرتقاء باجملتمع ،وصوال إىل بناء جمتمع املعرفة القائم على االقتصاد الرقمي ،وتنفيذ
واإلاراف على برامج احلكومة اإللكرتونية.
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وتنص املادة) (9/12من املرسوم بقانون شرقم  27لسنة  2014باعتماد اهليكل التنظيمي للوزاشرة ،على اختصاص الوزاشرة بصياغة
التشريعات والسياسات واملعايري املتعلقة بنظم تكنولوجيا املعلومات ،واملعامالت اإللكرتونية ،وخدمات احلكومة اإللكرتونية ،إلحداث
التحول التكنولوجي يف اجلهات احلكومية يف دولة قطر.
 -2مقدمة
املداشرس حول العامل قد تكون عرضة لالخرتاق واهلجمات اإللكرتونية ،مما يعرض بيانات الطالب واملوظفني واإلداشرة للخطر .ويعد هذا
األمر مقلقاً للغاية بالنظر إىل أن حفظ البيانات الشخصية والسرية عن الطالب واآلباء واملوظفني على أجهزة الكمبيوتر اخلاصة باملدشرسة،
وأجهزة الكمبيوتر الشخصية احملمولة وأجهزة الكمبيوتر املنزلية وبطاقات الذاكرة  USBوغريها من الوسائط قد أصبح مماشرسة اائعة يف
املداشرس يف الوقت احلايل .وتتحمل املداشرس واجب محاية البيانات الشخصية للموظفني والطالب اليت يتم ختزينها ونقلها إلكرتونياً .وقد
وضعت هذه اإلشراادات ملساعدة املداشرس على إحكام مماشرساهتا وإجراءاهتا لضمان أمن تلك البيانات.
ومن بني أمثلة البيانات السرية اليت ميكن الكشف عنها السجالت املالية وبيانات كشوف الرواتب وامللفات الطبية للطالب ونتائج
االمتحانات وخطوط سري احلافالت ..اخل
ويتمثل املبدأ الرئيس هلذا الدليل يف وجوب قيام املداشرس بكل ايء ضمن صالحيتها لضمان سالمة وأمن أي مادة ذات طبيعة اخصية
أو حساسة عن طريق محاية سريتها وسالمتها وتوفرها.
لماذا أمن المعلومات
-1
-2
-3
-4

ضمان سرية املعلومات.
ضمان دقة املعلومات.
ضمان توفر البيانات.
حتسني اإلنتاجية عن طريق ضمان وقت عمل الشبكة وسرعة التعايف من حاالت االخرتاق األمين.

 -3النطاق والتطبيق
تلخص وثيقة موجهات أمن املعلومات املاثلة ما هو منتظر من كافة املوظفني يف املدشرسة يف سياق واجباهتم فيما يتعلق بأمن املعلومات
وأجهزة الكمبيوتر.
وهتدف هذه اإلشراادات إىل محاية ما يلي:
 املوظفني والطالب واآلباء والزائرين.

 األصول ،مبا يف ذلك أصول املعلومات.
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 السجالت املدشرسية (اإلداشرية واملالية والصحية ...اخل)
 صوشرة املدشرسة والسمعة العامة.

وذلك عن طريق تقليل خماطر:
 الفقدان أو التلف العرضي لألصول.

 التعديل أو اإلفصاح غري املرخص أو غري املقصود للمعلومات الشخصية أو السرية أو أي اكل آخر من أاكال إساءة
االستخدام.
 اخرتاق املعلومات أو أي تصرفات مقصودة وضاشرة حتدث بسبب غياب الوعي بنتائجها.

بتحقيق األهداف التالية:

 الوقاية  :كلما كانت السياسات الوقائية أفضل ،اخنفضت احتمالية جناح اهلجمة.

 الكشف :جيب أن تكون أنشطة الكشف مستمرة ،وأن تصبح جزءً من سياسات وإجراءات أمن املعلومات.

 االستجابة :اسرتاتيجيات وأساليب التعامل مع أي هجوم أو فقدان ،وخطة لالستجابة واسرتداد التشغيل وإبطال مفعول
التهديد.
وتنطبق هذه اإلشراادات على ما يلي:
 كافة اخلدمات يف املدشرسة.

 كافة املوظفني والطالب يف املدشرسة.
 أي طرف آخر يعمل يف املدشرسة أو يف مباين املدشرسة.

تقدم هذه الوثيقة املعلومات الضروشرية اليت متكن املوظفني وغريهم من النهوض مبسؤوليتهم العامة حلماية معلومات وأصول املدشرسة .وميكن
للمداشرس ان تقوم بتعديل هذه الوثيقة لتعكس ظروفها اخلاصة حىت يتسىن هلا إصداشر ونشر وثيقة أمن املعلومات اخلاصة هبا.
 -4بنود اإلرشادات
الغرض من هذه اإلشراادات هو احملافظة على سالمة البيانات واستمراشر العمل بسالسة .وتتألف موجهات األمن من عدة قواعد
وسلوكيات ،مثل سياسة كلمة املروشر اليت تطلب من املستخدمني استخدام كلمات مروشر ال يسهل ختمينها أو اخرتاقها ،وقواعد اجلدشران
الناشرية اليت تسمح مبروشر بيانات معينة إىل الشبكة وخاشرجها.
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 1-4أمن الموظفين
 1-1-4يتعني أن تتضمن إجراءات تعيني كافة املوظفني وتعريفهم باملنظمة فهم وتوضيح املسؤولية العامة عن أمن املعلومات.
 2-1-4يتعني أن خيضع املتعاقدين واملستشاشرين واملدشربني اخلاشرجيني واملعلمني املؤقتني  /اإلداشرات املؤقتة وغريهم من العاملني يف
مباين املدشرسة أو من يتم منحهم حق الوصول إىل أنظمة املدشرسة لعمليات الفحص ولالتفاقيات املالئمة للخدمات اليت يتم تقدميها.
 3-1-4يتعني أن يوقع العاملني والطالب واملتطوعني واآلباء وأي أاخاص آخرين ال يرتبطون بعقد عمل وم منحهم حق الوصول
إىل أنظمة الكمبيوتر املدشرسية ،مبا يف ذلك الوصول عن بعد ،على اتفاقيات أمن وسرية معلومات.
 4-1-4يتعني عدم تزويد املوظفني العاملني بشكل مؤقت يف املدشرسة حبسابات دخول لألنظمة تتيح هلم الوصول إىل بيانات
حساسة .باإلضافة إىل ذلك ،جيب معاملة السجالت الوشرقية بنفس احلذشر ،وأن تقتصر املشاشركة على القدشر املطلوب من البيانات
الالزم ألدائهم وظائفهم بفاعلية.
 5-1-4يتعني إعداد سجل باألجهزة والبطاقات الذكية ...اخل اليت تصدشر للموظفني اجلدد وأي اخص آخر مذكوشر يف الفقرات
 3-1-4و.4-1-4
 6-1-4يتعني شرد كافة ممتلكات املدشرسة أو حتديد املسئولية عنها عند انتهاء عالقة العمل .كما يتعني إلغاء حسابات الربيد
اإللكرتوين وابكة املدشرسة واملكتبة وغري ذلك من حسابات الوصول إىل األنظمة .وجيب تغيري كلمات املروشر اليت حتمي البيانات
احلساسة.
 2-4أمن المعلومات
 1-2-4تعد املعلومات أحد األصول اهلامة يف املدشرسة ،وجيب أال ينظر إليها كأحد املصادشر الشائعة اليت ميكن تبادهلا حبرية.
 2-2-4يتعني على املداشرس وضع وتنفيذ برنامج توعية بأمن املعلومات لضمان دشراية كافة املوظفني املطلعني على البيانات أو
املتعاملني هبا مبسؤولياهتم بشأن أمن املعلومات.
 3-2-4يتعني محاية كافة املعلومات ،سواءً كانت قابلة للكشف أم ال ،من الفقدان أو التلف العرضي أو املقصود .كما جيب
محاية املعلومات الشخصية والسرية من الوصول واإلفصاح غري املرخص وغري املقصود.
 4-2-4جيب أن ختضع كل جمموعة بيانات اخصية يتم تداوهلا بشكل منتظم مع جهة خاشرجية التفاقية مشاشركة معلومات.
 5-2-4جيب أن حتتفظ املدشرسة بسجل مركزي لكافة اتفاقيات مشاشركة البيانات وضمان معرفة املوظفني املعنيني بوجود مثل تلك
االتفاقيات ومدة سرياهنا ونطاقها.
 6-2-4جيب أن يقتصر غرض واستخدامات مجع البيانات الشخصية على احلصول على معلومات وثيقة الصلة بالغرض .كما
جيب الكشف عن تلك املعلومات مبوافقة الشخص أو ويل األمر املعين .وجيب أال تستخدم تلك البيانات ألي غرض آخر ،ما مل
حيدد خالف ذلك .كما جيب أن يقتصر الكشف عن البيانات الشخصية على األاخاص الذين هلم احلق يف االطالع على تلك
البيانات .وجيب عدم الوصول إىل البيانات الشخصية أو االطالع عليها إال بسبب مشروع.
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املؤمنة أو أجهزة الكمبيوتر املكتبية واحملمولة اآلمنة أو يف
 7-2-4جيب أن يقتصر ختزين البيانات الشخصية على أقراص الشبكة ّ
نظام آمن على ابكة اإلنرتنت أو برنامج تعلم ،وهو ما يتطلب التأكد من هوية املستخدم (اسم املستخدم وكلمة املروشر) للوصول
إىل البيانات.
 8-2-4جيب أخذ نسخ احتياطية من كافة البيانات الشخصية املخزنة إلكرتونيا بصوشرة نظامية كجزء من اإلداشرة العادية للشبكة.
ويعد التخزين اآلمن لتلك النسخ االحتياطية ضروشرياً ،كما يتعني إجراء اختباشرات بشكل دوشري.
 9-2-4جيب على املداشرس االحتفاظ بسجل آمن لكافة كلمات املروشر املستخدمة لتشفري البيانات احلساسة حبيث ميكن اسرتداد
تلك البيانات وتغيريها عند ترك أحد املوظفني للعمل.
 10-2-4جيب أن يتوفر لدى املدشرسة طريقة آمنة إلعادة ضبط كلمات املروشر.
 11-2-4جيب تشفري البيانات الشخصية أو أي بيانات سرية أخرى يتم نقلها إىل جهاز حممول ،كما جيب حذفها قبل تقدمي
اجلهاز إىل اخص آخر وفقاً لسياسة تأمني املعلومات الوطنية يف قطر.
 12-2-4وفقاً ألصول التهيئة واإلعداد ،يعترب الربيد اإللكرتوين والفاكس وسائط غري آمنة لنقل املعلومات الشخصية والسرية،
وجيب جتنبهما عند وجود بديل .ويعترب املرسل مسؤوالً دائماً عن ضمان إخطاشر املرسل إليه املعين بأي شرسالة فاكس سرية قبل
إشرساهلا.
 13-2-4يف الظروف االستثنائية اليت تقتضي تداول بيانات اخصية عرب الربيد اإللكرتوين ،جيب إشرسال البيانات بأقصى دشرجة
تأمني ممكنة ،على سبيل املثال عن طريق تشفري ملف البيانات املرفق باستخدام كلمة مروشر قوية يتم تقامسها افهياً.
 14-2-4جيب التخلص من الوثائق اليت حتتوي على معلومات اخصية أو سرية بإتالفها .كما جيب عدم إعادة تدوير األوشراق
اليت حتتوي على بيانات اخصية أو استخدامها كمخلفات.
 15-2-4جيب ختزين الوثائق والوسائط وأجهزة الكمبيوتر اليت ال حاجة هلا واألجهزة املشاهبة املعدة للتخلص منها بأمان حلني
إزالتها للتخلص منها .كما جيب التخلص من كافة أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وفقاً لسياسة تأمني املعلومات الوطنية
يف قطر.
 16-2-4عند العمل على بيانات اخصية وسرية جيب وضع اااات الكمبيوتر ولوحات املفاتيح حبيث ال ميكن شرؤيتها من
خاشرج منطقة العمل.
 17-2-4يف حالة وجود ابكة إداشرية /ابكة مناهج مشرتكة ،جيب أن يكون لدى املدشرسة إجراءات واضحة جداً ومفهومة يتبعها
كافة املوظفني لضمان محاية الشبكة.
 18-2-4جيب أ ن يتم العمل من املنزل بنفس مستوى األمن للعمل من املكتب .كما جيب أن يكون كافة املوظفني العاملني
خاشرج موقع املدشرسة أو يف املنزل على دشراية باملخاطر اإلضافية واملؤثرة ملا يلي:
أ -تسريب املعلومات عن طريق النظر إليها أو مساعها مصادفة.
ب -فرصة القرصنة عن طريق البلوتوث والشبكات املفتوحة .Wi-Fi
وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات
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ج -ترك إمكانية الوصول إىل البيانات املدشرسية احلساسة متاحة على أنظمة الكمبيوتر املنزلية.
 19-2-4جيب اختاذ نفس االحتياطات عند الوصول إىل بيانات سرية على ابكة اإلنرتنت يف املنزل ،وجيب عدم نسخ تلك
البيانات على جهاز الكمبيوتر.
 20-2-4يعترب أي اخص يقوم بنقل بيانات اخصية من مصادشر املدشرسة إىل جهاز الكمبيوتر الشخصي اخلاص به أو أي
بطاقة ذاكرة مسؤول اخصياً عن أمن واخرتاق تلك البيانات وعن أي تبعات قانونية.
 21-2-4عندما يتاح ألي موظف الدخول على أحد أجهزة الكمبيوتر احملمولة اخلاصة باملدشرسة لالستخدام الشخصي ،جيب
إعداد اجلهاز حبسايب مستخدمني خمتلفني أحدمها للمدشرسة واآلخر لالستخدام الشخصي.
 22-2-4جيب أن يكون املوظفون على دشراية مبخاطر البيانات من الفريوسات وبرامج التجسس الناجتة عن عمليات تنزيل البيانات
الشخصية ،واختاذ االح تياطات الصاشرمة ملنع أو إزالة تلك التهديدات .وجيب أن تكون هذه املوضوعات مشمولة يف سياسة
االستخدام املقبول باملدشرسة الستخدام املوظفني لألجهزة اإللكرتونية.
 23-2-4إذا أتيح ألي عضو من املوظفني العلم بأي حادث ميكن أن يعرض أمن البيانات للخطر ،فيجب عليه أن يبلغ عنه
إداشرة املدشرسة .وتشمل مثل تلك احلوادث على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
أ -الوصول غري املرخص أو حماولة الوصول إىل أنظمة الكمبيوتر.
ب -الوصول غري املرخص للبيانات الشخصية بأي وسيلة.
ج -فقدان البيانات الشخصية أو الكشف عنها بشكل عاشرض.
 3-4أمن األجهزة
 1-3-4جيب أن يكون لكل مستخدم على ابكة املدشرسة وأجهزة الكمبيوتر املستقلة اسم املستخدم وكلمة املروشر اخلاص به،
باإلضافة إىل جمموعة من احلقوق املناسبة لعمله.
 2-3-4جيب أن خيضع الوصول إىل كافة تطبيقات أجهزة الكمبيوتر اليت تتضمن بيانات اخصية للرقابة واحلماية بكلمات مروشر
آمنة.
 3-3-4جيب عدم منح أي طرف أو موِّشرد أو فين خاشرجي أو مكتب أو جهة أخرى حق الوصول إىل األنظمة أو البيانات أو
األجهزة أو الشبكات ،سواءً داخل املدشرسة أو عن بعد ،ما مل تكن هناك اتفاقية مالئمة للوصول لضمان تفهم تلك اجلهات
ملسؤولياهتم.
 4-3-4حتدد كلمات املروشر اخلاصة باملستخدمني من املوظفني ،مثل كلمات املروشر اليت تستخدم للدخول على الشبكة أو أنظمة
املدشرسة ،نظاماً تتبعياً للمساءلة ،وجيب:
وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات
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أ -عدم تسجيلها أو اطالع أي اخص آخر عليها مع أي اخص آخر أو حفظها على جهاز الكمبيوتر.
ب -أن تكون كلمات مروشر قوية (تتكون من عدد كبري من احلروف او االشرقام او الرموز).
ج -أال تتألف من كلمات معجمية أو أمساء اخصية أو كلمات مرتبطة باملستخدمني.
د -أن يتم تغيريها بشكل دوشري.
ه -أن ال تكون خمتلفة بصوشرة بسيطة عن كلمات املروشر السابقة.
 5-3-4جيب أن حيرص املوظفون على التأكد من محاية أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ضد السرقة .كما جيب تأمني
كافة األجهزة تأميناً مادياً عند اإلمكان .كما جيب احلرص بدشرجة مماثلة على محاية األجهزة اليت يتم استخدامها خاشرج املدشرسة أو
يف املنزل.
 6-3-4جيب أن يكون لدى املداشرس إجراءات لضمان أخذ نسخ احتياطية من كافة أجهزة الكمبيوتر املكتبية واحملمولة ،مبا يف
ذلك األجهزة غري املرتبطة بشبكة املدشرسة ،وكذلك ضمان تثبيت برامج حديثة ملكافحة الفريوسات وبرامج التجسس والتحديثات
األمنية.
 7-3-4جيب عدم فتح شرسائل الربيد اإللكرتوين اليت يكون من الواضح أهنا شرسائل غري مرغوبة أو الرسائل اليت حتتوي على مرفقات
غري مطلوبة أو غري متوقعة لتجنب خماطر إصابة األجهزة بالفريوسات.
 8-3-4جيب أن يتم تثبيت الربامج على أجهزة املدشرسة وفقاً لسياسة املدشرسة فقط (واليت تتناول موضوعات مثل ترخيص الربامج
و الربامج ذات املصادشر املفتوحة للعامة  open sourceواالستخدام يف املنزل والسجالت واجلرد ...اخل).
 9-3-4جيب أن يتم تركيب أو شربط األجهزة (مثل حموالت البلوتوث و ابكات  Wi-Fiواألجهزة احملمولة الشخصية) بشبكة
املدشرسة وفقاً لسياسة املدشرسة نظراً ملخاطر القرصنة واإلصابة بالفريوسات.
 10-3-4جيب طلب املشوشرة الفنية على الفوشر يف حالة االاتباه يف وجود فريوس.

 -5المراجع
دشراسات من معهد SANS
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http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/bestprac/securing-network-k-12public-School-environment_1292
Kirklees سياسة السالمة اإللكرتونية يف املداشرس – كريكليس
www.kirkleessafeguardingchildren.co.uk
 لوضع سياسة سالمة إلكرتونيةYHGfL دليل اركة
https://public.rgfl.org/esafety/Shared%20Documents/YHGfL_Guidance_for_Creatin
g_a_School_eSafety_Policy.pdf
مداشرس مقاطعة براوشرد العامة
موجهات أمن معلومات املقاطعة
http://www.broward.k12.fl.us/Ets_Web/tpp/policies.htm
Arkansas سياسة أمن املعلومات بوزاشرة الرتبية يف أشركنساس
www.arkedu.state.ar.us/commemos/attachments/IT_Security_Policies.doc
Mississippi وزاشرة الرتبية يف املسيسييب
http://www.mde.k12.ms.us/docs/management-information-systemslibrary/enterprise_k12networksecuritypolicy.pdf?sfvrsn=2
)سياسة تأمني املعلومات الوطنية (القطرية
http://www.ictqatar.qa/en/documents/document/national-information-assurancepolicy
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