دور ) )ISO 27001:2005في تعزيز مفهوم إدارة دورة حياة المعمومات
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د.عمي عبد الستار عبد الجبار الحافظ
أستاذ مساعد
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الممخص:
تعد  ISO 27001مواصفة متقدمة يمكن من خالليا تمبية متطمبات المنظمة من خالل إقامة
نظام إدارة حماية المعمومات  ،يصمح لكافة المنظمات سواء كانت صناعية أو خدمية ،فضالا

عن تطبيق وتشغيل ومراقبة ومراجعة النظام ككل ،كذلك يمكن اعتباره مدخالا لمتحسين المستمر

لنظام توثيق وادارة المعمومات.

ومننن ىننذا المنطمننق جنناء التركيننز عمن إدارة دورة حينناة المعمومننات ) (ILMكواحنندة مننن المبننادرات

التي يتم حاليا مناقشتيا عم نحو واسع في صناعة الخزن المعموماتي.

وبيذا جاءت ىذا البحث بيدف تسميط الضوء عمن دور  ISO 27001فني تعزينز دور إدارة دورة
حي نناة المعموم ننات ،وم ننا سيس ننيم ب ننو م ننن إتاح ننة ف ننرل وق نندرات وقابمي ننات أكث ننر ف نني التعام ننل م ننع
المعمومات والبيانات التي تتسم بالتزايد المضطرد في منظمنات اععمنال إنتاجينة كاننت أم خدمينة،

وق ن ند اسن ننتخمل البحن ننث إل ن ن أن وجن ننود نن نندرة وانحسن ننار فن نني الت كين نند عم ن ن عمن ننل إدارة دورة حين نناة

المعمومنات فني ظنل المواصنفة ) ، (ISO 27001فني حنين اننو يجنب أن يعمنل مفينوم إدارة دورة
حياة المعمومات في ظل المواصفة ) (ISO 27001إلعطائو الصفة النظامية والقانونية الموحدة.
المحور األول الجانب النظري:

تعند المعمومنات احند المحناور الحاسنمة التني توجنو الشنركات نحنو اتخناذ القن اررات الصننائبة

لننذا يجننب عمييننا ا ىتمننام المت ازينند بمصننادر المعمومننات ومننن ثننم الحفنناظ عمييننا ومننن اآلخ نرين مننن
ا طالع عمييا ،كذلك دراسة سبل إبقائينا تحنت متنناول صنناع القن اررات داخنل المنظمنة ،أي تقنديم
المعمومننات بننالجودة المطموبننة مننن اجننل اتخنناذ الق نرار الصننائب ،ومننن ىننذا المنطمننق افننرد المحننور
اعول بتناول بعض الجوانب النظرية اليامة بيذا المجال وكا تي:

أوالً  :نظم إدارة حماية المعمومات ( ISO27001المتطمبات) .
ثانياً :إدارة دورة حياة المعمومات .
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أوالً  :نظم إدارة حماية المعمومات ( ISO27001المتطمبات)
مقدمة:
إن الحاجة المستديمة لممعمومات والتي تعد سالح ا فعنا ا لندد إدارات المنظمنات صنناعية

كانت أم خدمية ولنّد لدييا الحاجة ال الحفناظ عمن المعمومنات وحمايتينا منن التسنرب والعبنث بينا
من قبل جيات غير مرخل ليا ا طالع عمييا ،لذا بدأت المنظمات بالبحث عن طرائق ووسائل
مختمف ننة لحماي ننة المعموم ننات لي ننذا قام ننت منظم ننة المق نناييس الدولي ننة  ISOبتط ننوير سمس ننمة جدي نندة
متخصصننة بحمايننة المعمومننات وىنني  ISO27001:2005والتنني يطمننق عمييننا نظننم إدارة حمايننة

المعمومننات مالمتطمبنناتت ،إذ تننزود المواصننفة  ISO 27001المنظمننة أنمننوذج مشننترك لتطبي ننق
وتشغيل وتحسين نظنم إدارة حماينة المعمومنات ISMS

م Information Security

Management Systemت ،إن غايننة منظمننة  ISOأن تنسننق بننين معننايير  ISO27001مننع
معننايير نظننم اإلدارة اعخننرد مننثالا  ISO 9001:2000التنني تخاطننب نظننم إدارة الجننودة ،وكننذلك

 ISO14001:2004التنني تخاطننب نظننم إدارة البيئننة
2008,5ت.

م Arnason & Willett,

كذلك تزود مواصنفة  ISO27001إدارات المنظمنات الصنناعية والخدمينة بتوجيينات لتطبينق نظنم
إدارة حماية المعمومات ، ISMSفضال عن حصوليا عم شنيادة الطنرف الثالنث الدولينة إلثبنات

سننيطرة المنظمننة عمن حمايننة معموماتيننا والتنني تشننغل طبقن ا لمتطمبننات المعننايير الدوليننة ،باإلضننافة
ال مراقبة وادامة نظام  ISMSمن قبل منظمة  ،ISOوبيذا يجب أن يخاطب نظنام إدارة حماينة

المعمومننات كننل أط نوار الييكننل التنظيمنني ،السياسننات ،خطننط النشنناط ،المسننؤوليات ،الممارسننات،
اإلجراءات ،العمميات وأخي ار مصادر المعمومات.

الفع ننال ل ن ن  ISO27001ي ننوفر ل ننادارة العمي ننا الوس ننائل لمراقب ننة والس ننيطرة عمن ن حماي ننة
إن التطبي ننق ّ
المعموم ننات بينم ننا يقم ننل م ننن أخط ننار العم ننل الناش نند م ننن ع نندم الحص ننول عمن ن المعموم ننات بالدق ننة
المطموبن ننة ،كن ننذلك خطن ننر تسن ننرب المعمومن ننات ،بعن نند تطبين ننق المنظمن ننة المواصن ننفة ستضن ننمن حماين ننة

معموماتيا رسمي ا لمتواصل منع الزبنون وشنرعية مقانونينةت المنظمنة باإلضنافة الن إرضناء متطمبنات

أصحاب المصالح لدد المنظمة.

 وهي الجهت المانحت للشهادة ISO 27001
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التطور التاريخي لمواصفة نظم إدارة حماية المعمومات ISO27001
جنناءت المواصننفة  ISO27001با عتمنناد عم ن المواصننفة البريطانيننة  BS7799والتنني

كانننت نتيجننة مبننادرة مشننتركة مننن القطنناع التجنناري والصننناعي البريطنناني والتنني بنندأت العمننل عننام
 1992حيننث أصنندرت المواصننفة البريطانيننة اعول ن

 BS7799فنني شننباط عننام  ،1995حيننث

مثمننت قاعنندة ممارسننات إلدارة حمايننة تكنولوجينا المعمومننات ،ثننم اسننتمرت المنظمننات بتطننوير نظننام

نمي بننذلك الوق ننت مالعننالج Cت ال ننذي تبن ن إط ننار لتطبي ننق
حمايننة المعموم ننات الت ني أف ننرزت حننل س ن ّ
المع ننايير الخاصنننة بحماي ننة المعمومن ننات والت نني تنننم إطالقين ننا ف نني نيسن ننان ع ننام ،1997لك ننن بسنننبب

الص ننعوبات الت نني واجيتي ننا عممي ننة التطبي ننق ملمع ننالج Cت ت ننم تنفي ننذه ع ننام  ،2222ذل ننك بس ننبب أن

 BS7799م ن رنر بمراجع ننة ىام ننة ع ننام  1998والتغذين نة العكس ننية رتب ننت وت ننم مراجعتي ننا من نرة أخ ننرد
وأطمق ننت النس ننخة الكامم ننة اعولن ن ل ن ن  BS7799ع ننام  1999كنس ننخة أص ننمية لقاع نندة الممارس ننات
وحفظت وسميت بن  BS7799الجزء اعول ،أما الجزء الثاني من المواصفة البريطانية BS7799

سننميت بن ن مالمواصننفات عنظمننة إدارة حمايننة المعمومنناتت والننذي يعتب نر نظننام مقن ّنيم ومصنندق وىننو
موجو إلدارة أنظمة حماية المعمومات .م( www.sapphire.net:2007
ث ننم م ننرت المواص ننفة البريطاني ننة  BS7799بمراجع ننة أخ ننرد ع ننام  2222وحص ننمت عمن ن

العديند مننن التغينرات ،ثننم بقنت كمننا ىنني حتن تننم إصندار المواصننفة الدولينة  ISO27001فنني عننام
 2225كقاعن ن ن نندة لمممارس ن ن ن ننات والتن ن ن نني ت خ ن ن ن ننذ توجيياتين ن ن ننا ووص ن ن ن ننياتيا من ن ن ننن المواص ن ن ن ننفة الدولي ن ن ن ننة
م

 ISO17799:2000الموازية لممواصفة البريطانية .BS7799
(Calder & Watkins,2008,35
وبين ننذا يمكن ننن أن تعتبن ننر  ISO27001كقاعن نندة لتقين ننيم نظن ننام إدارة حماين ننة المعموم ن ننات مISMSت
المتكامل ،أو ىي وثيقة التي تقييم أي نظام إلدارة حماية المعمومات.

عمميات المعالجة  ISO27001:2005وفوائد تطبيقها :

تعد  ISO27001معينار الحماينة الندولي الرسنمي المقندم عي منظمنة مبغنض النظنر عنن
كونين ننا صن ننناعيت ا كانن ننت أم خدمين ننةت ترغن ننب بالحصن ننول عم ن ن شن ننيادة مسن ننتقمة لنظن ننام إدارة حماين ننة

المعمومات الخاصة بيم ،ليذا تحدد المواصفة المتطمبنات اإللزامينة لت سنيس وتطبينق وتوثينق نظنام
 ،ISMSوتحدين نند متطمبن ننات السن ننيطرة لحماين ننة المعمومن ننات التن نني س ننتطبق وفن ننق حاجن ننات المنظمن ننة
الخاصننة بيننا ،وتشننمل م11ت مركننز لمسننيطرة و م39ت ىنندف لمسننيطرة باإلضننافة ال ن م133ت موقننع

لمسيطرة متوافنق منع المواصنفة  ISO17799والتني تعمنل منن خنالل أنمنوذج مPDCAت – Plan
 Do – Check – Actالننذي يقننوم بعمننل التحسننين المسننتمر ،وبيننذا تسننتند المواصننفة
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 ISO27001في عممينا عمن تسنعة أجنزاء لممعالجنة التني حنددىا تحنالف صنناعة حماينة شنبكات

ا نترنيت CSIA



يمكن تمخيصيا با تي  :مCSIA,2007,3ت

 .1تعريف المجال لننظام إدارة حماية المعمومات .ISMS
 .2تعريف سياسة حماية المعمومات .
 .3تقييم اعخطار /التحميل.
 .4إدارة الخطر.

 .5تحديد اعىداف لمسيطرة والسيطرة الفعمية عمييا  /التطبيق.
 .6تجييز بيان مكشفت التطبيق.
 .7تطبيق وتشغيل .ISMS

 .8استمرار المراقبة ومراجعة .ISMS
 .9إدامة وتحسين .ISMS

و نج نناز نظ ننام  ISMSفع ننال تس ننتعين منظم ننة المواص ننفات الدولي ننة  ISOمع ننايير ISO27002
كتعميمات تساعد في تطبيق  ISO27001من خالل اعتي :مArnason& Willett,2008,8ت
 .1تقييم المخاطر والمعالجة .
 .2سياسة الحماية.

 .3تنظيم حماية المعمومات؟
 .4إدارة الموجودات.

 .5حماية معمومات الموارد البشرية.
 .6حماية الطبيعة والبيئة.

 .7إدارة العمميات وا تصا ت.

 .8السيطرة عم دخول قواعد البيانات.

 .9الحصول عم نظم المعمومات ،التطوير ،اإلدامة.
 .12إدارة حوادث لحماية المعمومات.
 .11إدارة استم اررية العمل.

 .12ا لتزام ما لتزام بتطبيق بنود المواصفةت.

والشكل م1ت يوضح آلية المعالجات لمحصول عم شيادة ISO27001
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هيئة منح الشهادة

فريق التدقيق

األطراف المهتمة

المنظمة

ISMS

الشكل م1ت

آلية المعالجات لمحصول عم شيادة ISO27001
Source : Herve' Schaner , 2007, ISO 27001Certification, Eurose Forum,
Paris, www.hsc.fr, P:2 .
فوائد الحصول عمى شهادة المواصفة ISO27001:2005
ىناك عندة أسنباب التني تندفع المنظمنة لمحصنول عمن الشنيادة وذلنك لمحصنول عمن عندة
منافع ىي :مHinson ,2008, 3ت

 .1المصداقية وزيادة الثقة .

 .2تحسين الشراكة م العمل مع الشريكت.
 .3زيادة ثقة الزبائن وأصحاب العالقة.
 .4التنظيم وحماية الشريك التجاري.

 .5شيادة تفيد ب ن المنظمة مؤىمة ومطبقة لكل القوانين النافذة والتعميمات .

 .6المفاضمة بين المنافسين وكذلك الحصول عم تعميمات بكمف منخفضة.
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األبعاد الثالثة لحماية المعمومات:
يمكن أن تتعرف المنظمة عم كيفية إدارة حماية المعمومنات منن خنالل ثالثنة أبعناد مالسنرية،

السننالمة ،التننوفرت أو كمننا وصننفيا ىيئننة معننايير معالجننة البيانننات ا تحاديننة FIPS

Federal

 Information Processing Standersب حجار الزاوية لحماية المعمومات عام  ،2224وذلنك

من خالل تطبيق نظم إدارة حماية المعمومات ،أو باسنتعمال معنايير  ISO27001كندليل لتطنوير
 ،ISMSكما في الشكلم2ت:
السالمة

السرية

التوفر
الشكل ()2

األبعاد الثالثة لحماية المعمومات
Source: Arnason , Sigurjon Thor & Willett, Keith D. ,2008, How to
Achieve 27001 Certification An Example of Applied Compliance
Management, Taylor& Francis Group LLC. New York, USA. P3.
ويمكن توضيح ىذه اعبعاد الثالثة بإيجاز وكا تي :
www.intertek-semkocertification,se , 2007
 .1السرية  : Confidentialityيوفر ىذا البعد لممنظمة السرية التامة لكافة المعمومات،
حت لو كانت المعمومات صغيرة وبسيطة.

 .2السالالمة  : Integrityتقنندم المواصنفة  ISO27001معينار لحمايننة وكمنال المعمومننات
وطرائق معالجتيا ،وىذا يضمن ا ستم اررية واعادة العمل في حالة وقوع الكوارث.

 .3الت الالوفر  : Availabilityويقص نند ب ننالتوفر ى ننو ت ننوفر المعموم ننات المقي نند ،إذ أن اس ننتخدام
 ISO27001لحمايننة نظننام المعمومننات يؤكنند لممنظمننة ب ن ن المسننتخدمين المخننولين ىننم
الوحيدين القنادرين عمن الوصنول الن ىنذه المعمومنات وأصنوليا ،وىنذا يجعنل إدارة حماينة

المعمومات ميمة سيمة المعالجة.
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ثانيا :إدارة دورة حياة المعمومات

المفهوم:

طبقنا لاحصنناءات فنني بعننض المؤسسنات الدوليننة ،فننان معنندل إنتاجينة العننالم مننن البيانننات

والمعمومات الرقمية الناتجنة عنن اسنتخدام تقاننة المعمومنات وا تصنا ت خنالل العنامين الماضنيين
قد تجاوز إجمالي ما أنتجتو البشرية من معمومات وبيانات طوال تاريخينا  ،إذ أصنبحت البياننات

والمعمومات فني وقتننا الحاضنر تتسنم بنالنمو المضنطرد  ،و تشنير اإلحصناءات الن إن الت ازيند فني
البيانننات والمعمومننات بنسننبة م 42 -22ت كمعنندل سنننوي وىننذا ينندل عم ن إن العننالم يواجننو تيننا ار

متدفقا من المعمومات التي تتراكم بسرعة مولدة فيضانا وانفجا ار معموماتينا رقمينا بنات منن الصنعب

الس ننيطرة عمي ننو ،واذا كان ننت ى ننذه القض ننية

تعن نني الكثي ننر بالنس ننبة ليفن نراد في نني حيوي ننة ومقمق ننو

وضاغطة لمغاينة بالنسنبة لممنظمنات بشنكل عنام ،ذلنك بسنبب منا يعنرف بظناىرة جبنال المعمومنات
والبيانات ألرقميو التي تتراكم وينمو حجميا بمعد ت سنريعة ،ويصنعب إدارتينا ،وفني الوقنت نفسنو

تحم ننل المنظم ننات أمن نوا طائم ننة لمحف نناظ عميي ننا والناجمن نة ع ننن ا عتم نناد الكثي ننف عمن ن تكنولوجي ننا

المعمومات في انجاز اععمال)(wind :2004:2

ولو عدنا إل اعساس الفكري والنظنري لمفينوم إدارة دورة حيناة المعمومنات سننجده يينتم بعنده

نقاط أساسية(http//:arabinfo.blogsspot.com:4-5) :

 اعولن ن  :إن إدارة دورة حي نناة المعموم ننات ليس ننت تكنولوجي ننا ولكني ننا خم ننيط م ننن العممي ننات
والتكنولوجيات التي تحدد كيف تتدفق أو تمر البيانات عبر بيئة ما.

 الثانية :إن التكمفة عامل ميم لمغاية ،لذلك فيو يربط بين الحصول عمي قيمنو اقتصنادية
لممعموم ننات وب ننين تحم ننل اق ننل ق نندر م ننن التكمف ننة ف نني إنش نناء البني ننة اعساس ننية المعموماتي ننة

المطموبة ليس في مجال تخزين وادارة المعمومات فقط ،ولكن في مراحل المعالجة والنقل
والتوزيع وغيرىا.

 الثالثننة :انننو يمننزج بشننكل كامننل بننين اعىننداف التنني تضننعيا المنظمننة لنفسننيا وبننين البنيننة
اعساسننية المعموماتيننة لنندييا ،مم ننا يسننتدعي ترجمننو اعىننداف إلن ن سياسننات تنفننذ داخ ننل

الشبكات والحاسبات وأوعيو التخزين وغيرىا من مكونات البنية المعموماتية.

ويري أصحاب ىذا ا تجاه إن النقاط الثالث السابقة تجعل من المتعين أن يمر التنفيذ

العممي لمفيوم إدارة دوره حياه المعمومات بالمراحل التالية(wind : 2004 :3):
 التقييم

 والفحل

 التييئة ا جتماعية
 التصنيف
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 الميكنة

 المراجعة
تاريخيننا البيانننات والمعمومننات نقمننت مننن وسننيمة خننزن إلن أخننرد ،ويننتم ا عتمنناد مبنندئيا عم ن

عمننر ىننذه المعمومننات أو البيانننات ،أو عنندد م نرات ا طننالع عمييننا أو النندخول عمييننا  .اعقنندم أو
اعقل استخداما في العادة معم اعرجحت سوف تتحول إل كمفة قميمة  ،وأداء مننخفض ،وأنظمنة

دخنننول واسن ننتخدام اقن ننل ،ىنننذه المشن نناكل المربكن ننة لممنظمن ننة جعمتين ننا بحاجن ننة إل ن ن المن نندخل الفن ننوري
) (immediate accessلممعمومننات التنني لننم تسننتعمل فنني اغمننب اعحيننان ،فعمن سننبيل المثننال

السجالت الطبية ربما تكون قديمنة  ،أو إن الندخول وا طنالع عميينا قند

ينتم إ بشنكل ننادر ،

بسبب قدميا ،لكن في حا ت الطوارئ يجب أن تكون ىذه المعمومات متاحة في الحال.
يعن ننرف مفين ننوم إدارة دورة حين نناة المعمومن ننات عم ن ن

إنين ننا السياسن ننات والعممين ننات والممارسن ننات

واعدوات المستعممة لترتيب قيمة معمومات وبيانات اععمنال منع البنينة التحتينة لتقاننة المعمومنات

اعكثر مالئمة ،واعقل كمفة في الوقت الذي تعمل بو ىنذه المعمومنات منرو ار بترتيبينا النينائي وان
المعموم ننات س ننترتب وترص ننف طبق ننا لمتطمب ننات اععم ننال م ننن خ ننالل إدارة السياس ننات ومس ننتويات

الخدمة المرتبطة مع التطبيقات ،والحقائق والبيانات.
(:2) http://encyclopedia.thefreedictionary.com
)(www.sun.com:2

ويرد الباحثان إن المفاىيم الرئيسنة فني ىنذا التعرينف ىني رصنف أو ترتينب قيمنة المعمومنات منع

البنيننة التحتيننة كفننوءة الكمفننة  ،وتقانننة المعمومننات اعكثننر مالئمننة .فضننال عننن مسننتويات الخدمننة
المرتبطننة مننع التطبيقننات والحقننائق والبيانننات ،وكننل ىننذه المفنناىيم ليسننت جدينندة إذ أنيننا تطبيقننات

إلدارة دورة حياة المعمومات ،الذي كون بدوره مثال جديد في توجيات صناعة الخزن

وعميننو يشننير الباحثننان إلن أن مفيننوم إدارة دورة حينناة المعمومننات إلن انننو العمميننات ،والسياسننات

،والممارسننات  ،واعدوات ،التنني تكننون فييننا البيانننات والمعمومننات متحركننة بننين صننفوف مختمفننة
عدوات الخزن لضمان كون مستويات الخدمة التي تطمبتيا اععمال قد تم تمبيتيا ب قل كمفة كمينة

ممكنة ،وبا عتماد عم محتود البيانات والمعمومنات ،وانينا أيضن ا تؤتمنت تندريجيا عممينات إدارة

الخننزن عبننر الوقننت  ،وتقمننل المخنناطر الناجمننة عننن الخطنناء أو التنندخل البشننري ،وتحسننين حركننة
البيانات بين صفوف الخزن المختمفة.

قواعد إدارة دورة حياة المعمومات في مواجهة التحديات :

8

أصننبح مفيننوم دورة حينناة المعمومننات مننن المفنناىيم العالميننة المعاصنرة ،إذ أن ىننناك أكثننر

من م22222ت من اعنظمة التي تؤثر عم العمميات التي تكون فييا السجالت مخزنة  ،ويمكنن
النندخول إلييننا ،ويننتم الحفنناظ عمييننا ،فضننال عننن صننيانتيا  ،ىننذه اعنظمننة تحنندد حاجننة اععمننال

لممراقبننة المناسننبة ،وادارة دورة الحينناة الكميننة لسننجالت المنظمننات ،وسياسننات اععمننال ،والعمميننات
والممارسات ،واعنظمة يمكن أن تدقق لغرض ا لتزام بالقانون .

إن الحماين ن ن ن ننة ) ، (preservationوا حتفن ن ن ن نناظ ) ، (retentionوالتطبين ن ن ن ننع )، (disposition
لمسجالت ا لكترونية سوف تكون باىظة إذا لم تمتمك المنظمة خطة جيدة ومطبقة بشكل ناجح

إلدارة دورة حياة المعمومات )(www.management1.com:2

في حالة غياب أي معايير رسمية ،فإن منظمات اععمال تعتبنر إدارة دورة حيناة المعمومنات ىني
اعسننموب اعفضننل لتحسننين أداء المنظمننات فيمننا يتعمننق بتخنزين البيانننات والمعمومننات ،ويجننب أن

ت خذ ىذه المنظمات في الحسبان أن الممارسات اعفضل ىي ) (Thompson, 2005,2
 .1فيم القيمة الحقيقية بالنسبة ليعمال:

 تحديد أي البيانات تشترك بشكل فاعل في اععمال مقابل تحديد أي البياننات ذات فائندة
تاريخية ،أو أخذت من الحافظات فقط  ، just in caseإذ إن المستخدمون يحنددون
البيانات التي خزنت في الحافظات بسبب خشيتيم خسارة الدخول إليينا  ،لنذلك فتركينزىم

عم ا حتفاظ القريب " "near-line retentionسوف يساعدىم عمن تسنييل قن ارراتيم

المتعمقة بيذه اععمال.

 من ننذ مرحم ننة التطبي ننق س ننوف ي ننتم التط ننور خ ننالل الوق ننت  ،وتض ننمن ب ننان الحم ننول القريب ننة

"  "near-line solutionستتضنمن طبقنة بياننات مجنردة  ،لتمكنين التطبينق منن إ ازلنة

أو إضافة أو تعديل أو تكييف عناصر البيانات  ،بدون أي مينام أدارينة رئيسنة لمبياننات

القريبة .

 . 2توحيد وتبسيط المعايير الجزئية :
 اعتبننر الوقننت كمقينناس عننند وضننع قواعنند اعرشننفة  ،معظننم اععمننال تجنند ذلننك اعسننيل
لمفيم والتنفيذ بعد ذلك  ،ولذلك كثير من عمميات اععمنال نفسنيا أساسنيا الوقنت  ،ىنذه

اإلستراتيجية لوحدىا ستؤدي إل تقمينل النتنائإ إلن 52

في حجم الجزء المخزون عم ا نترنت.

مأو أكثنر تخفيضنا منن ذلنك ت

 عند كسب التجربة مع أساليب بسيطة أساسيا الوقت
) (simple time- based methodologyوبعد ذلك يجب مراعاة القواعد اعساسية لسنجالت

ا ستفس ننار ) (query –logمث ننل ص نننف المس ننتعمل ) (users classول ننم ادخ ننل من ننذ....
م.(not accessed since ........
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 إستراتيجية النمو المنطقي –إدارة التجزئة

) ، (logical growth – management partitioning strategyيمكنيننا اإلبقناء عمن
تفاصنيل البياننات القريبنة  ،وتجمينع البياننات بشنكل فنوري منع القندرة عمن السنبر لمتفاصنيل

). (drill to detail

 .3صيانة معمارية التطبيق اعولي:

 المعمارية اعولية يجب أن تكنون مؤرشنفة  ،وتعيند الخنزن بنين اعجنزاء الفورينة والقريبنة ،
وىذا سوف يحافظ عم نطاق التطبيق الثنائي المؤسسي المطبنق فني الوقنت الحاضنر ،

ويبسط اإلدارة  ،نموذجيا إعادة الخزن ) (restoreعممية يمكن أن تؤتمت لمينام موحندة

 ،أو عند الطمب  ،ونموذج )  (drill –to –detailوصف ب نو نموذج ميم ،فضال عن
صيانة سالمة التطبيق الحالية.

.4اعتبنر اعرشنفة غينر المتصنمة ) (offline archivingصنفا  ،إذا أردت اإلبقناء عمن التناري
التطبيقات مستم ار عدا الخادم اعولي م (primary serverلمخزن.

 إذا حفظ التاري لفترات مستمرة ،وتم الدخول عمينو منن قبنل المسنتعممين ،وبشنكل مسنتقل
لتطبيقات الخزن اعولية معم سبيل المثال التدقيق أو المشاريع اعخردت

 اضمن احتواء ممفات اعرشفة عمن

الحقنائق م  (metadataفضنال عنن البياننات التني

يكون ليا سياق مستقل عن التطبيق اعصمي(Thompson :2005 :2-3) .

منافع تطبيق إدارة دورة حياة المعمومات:
إن المنفعة اعساسية منن تطبينق إدارة دورة حيناة المعمومنات ىني تعظنيم قيمنة معمومنات

اععمنال ،فضنال عنن تقمينل التكمفنة الكمينة لممالنك ) (total coast of ownershipوتضنمن بنان
البيانات تخزن في مدرج مستود الخندمات ) (service-level tierلمحصنول عمن قيمنة اععمنال

المت صننمة بيننا ،فضننال عننن قيمننة البيانننات سننيمة الوصننول باسننتناد إل ن حاجننات اععمننال فنني أي
مرحمة من م ارحنل دورة حياتينا .بتقمينل النزمن المسنتنفد منن قبنل المنوظفين التقنينين النذين يكوننون

،ويعالجون ىذه البيانات والمعمومات .

إدارة دورة حينناة المعمومننات تسنناعد أيضننا فنني زيننادة إنتاجيننة العنناممين ،وتقميننل كمفننة العنناممين ،وفنني

ذات الوقننت ،خنندمات إدارة دورة حينناة المعمومننات ك سننموب مفينند لمسننيطرة عمن كمفننة ا نجنناز،وادارة
أنظم ننة الخ ننزن ،ومن ننافع أخ ننرد مشخص ننة ليعم ننال ناجم ننة ع ننن اعتم نناد أو تنفي ننذ إدارة دورة حي نناة

المعمومات ىي (Nicolson:2006:80) :

 النذكاء ألمنظمني )  (Organizational Agilityومثنال ذلنك إيجناد البياننات الصنحيحة
بصورة أسرع ،وتقميل ت ثير اعحداث غير المرئية لممنظمة .
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 تقميل المخاطر مثال ذلك ا لتزام ألمنظمي  ،واستم اررية العمل ،اآلمن.

يمكن ت شير العديد من المننافع التني يقندميا اسنتخدام مفينوم إدارة دورة حيناة المعمومنات وذلنك منن
خالل )(www.businesssolution.bell.ca:2

 تحسين استخدام المعمومات خالل صفوف الخزن المقسمة .
 تبسيط وأتمتة إدارة المعمومات والبنية التحتية لمخزن

)(storage infrastructure

 إعطاء خيارات أكثر ربحا ستم اررية الدخول إل اععمال وحمايتيا .
 ض ن ن ننمان التن ن ن نزام س ن ن ننيل م ن ن ننن خ ن ن ننالل سياس ن ن ننات أساس ن ن ننيا اإلدارة
)management
 تسننميم أعم ن قيمننة فنني اقننل كمفننة كميننة بترتيننب البنيننة التحتيننة لعمميننة الخننزن ،وادارة قيمننة
(policy-based

المعمومات.

الطريق نحو بناء إدارة دورة حياة المعمومات الشاممة:
طور اتحاد الحاسبات إستراتيجية طويمة اعجل والتي

تعن بحاجات إدارة دورة حياة المعمومنات

اليننوم فحسننب ،لكنيننا تننوفر أيضننا اتجاىننا إلدارة المعمومننات كموجننود بالنسننبة لمعمننل فنني المسننتقبل
.ىننذه اإلسننتراتيجية تمكننن الزبننائن مننن البنندء بوضننع الحجننر اعسنناس إلدارة دورة حينناة المعمومننات

الخاصة بيم ،وبسرعتيم الخاصة ،مع مرونة في اختيار الحمول الصائبة ععماليم.
ىذه اإلستراتيجية تعكس ما نراه ك نموذج نضإ إلدارة دورة حياة المعمومات.

وكمننا يوض ننح الشننكل رق ننمم3ت ،توجنند أربع ننة م ارحننل لينم ننوذج ،بكننل مس ننتود أعم ن

يول نند رص ننف

وانحي نناز إلن ن حاج ننات العم ننل ،مس ننتند عمن ن قيم ننة المعموم ننات ،وال نندرجات اععمن ن ف نني اعتمت ننة :
)(Wind, 2004,4
المستود اعول :
إدارة الخزن وحماية البيانات ،المنفنذة فني السننوات السنابقة ،إذ كاننت فني السنابق

توجند

فعميننا كفنناءات مؤتمتننة  ،وفنني معظننم الحننا ت يوجنند جينند بشننري عالي،ونموذجيننا توجنند حالننة مننن
التفاعل مع البيئة.

المستوى الثاني :
ويشننمل ذلننك حمننول الخننزن الذكيننة ) (bright storeفضننال عننن منتجننات وخنندمات مننن
اتحننادات الحاس نوب والشننركاء ،وكميننا متاحننة اليننوم ،كننذلك ت نزود المنظمننة بعننرض شننامل مننع إدارة

مص ن ننادر الخ ن ننزن المتكامم ن ننة

RESOURCE
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STORAGE

(INTEGRATED

) MANAGEMENTوادارة ش ن ننبكة منطق ن ننة الخ ن ننزن

network

area

(storage

) ، managementواسناد واعادة الحمول  ،ىذا سوف يعطي الزبنائن المعرفنة والفينم والمعمومنات
الميمة لصنع القرار الصحيح لعمميات الخزن الخاصة بيم.
تىحيذ األعمال
ووجهت نظز تقانت
المعلىماث
محتىي األعمال

قيادة األعمال
المستىي الزابع

كفؤ

مستجيب

االتممتت

إدارة الخزن
الذكيت

 أعمال الخزن
المزكزة
 إدارة وحمايت
البياناث

تفاعمي

المستىي الثالث المستىي الثاني المستىي اعول
الشكل م3ت

مستويات نمو دورة حياة المعمومات
Source: Wind, Stephen , 2004, moving beyond information life cycle management
www.managementworldline.com) :P5ت

المستوى الثالث:

إدارة محتوي ننات العم ننل .وال ننذي ي ننتم التركي ننز في ننو عمن ن تعزي ننز الوث ننائق ،وعممي ننات التوثي ننق
،وادارة المحتوي ن ننات ،وأرش ن ننفة الرس ن ننائل ،وىرمي ن ننة إدارة الخ ن ننزن

storage

(hierarchical

)، managementوخالل ىذه المرحمة سوف يتم التخطيط تكامل المنتجات داخل ضمن تنوع أو
اختالف عالمة العوائل تحادات الحواسيب العالمية  ،وتطوير الحمول التي توجو صوب صناعة

معينة مثل شركات اععمال المتوسطة والصغيرة،العناية الصحية،والخدمات المالية.
المستوى الرابع :

توحي نند اععم ننال ووجي ننة نظ ننر تقان ننة المعموم ننات كرافع ننة لمخ نندمات الش ننائعة ،والت نني ى نني
مالبرامجينات ،واعجنزاء التني تنودي الوظنائف القابمنة لالسنتعمال منرة أخنرد reusable function
عبر مجا ت اإلدارة المتعددةت  ،وتطنوير إدارة قاعندة بياننات مركزينة ،واعطناء وجينة نظنر وحيندة
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عننن كننل سننمات المشننروع إلدارة المعمومننات بشننكل عقالننني ذكنني ،وبشننكل امننن ،وكفننوء ولترتيننب

الموجودات المعرفية تمك مع أىداف العمل .
المحور الثاني الجانب الميداني:

يتضمن ىذا المحور منيجية البحث باإلضافة إل نقاط التداخل وا رتباط بين ISO27001

ودورة حياة المعمومات وكا تي :

منيجية البحث

أو ا  :أىمية البحث

ي نرتبط نجنناح المنظمننات بصننورة عامننة والشننركات الصننناعية بصننورة خاصننة فنني الوقننت الحاضننر
بالعديد من العوامل ومنن ضنمنيا سنرية المعمومنات باإلضنافة الن ا ىتمنام بندورة حيناة المعمومنات

والحف ننظ عميي ننا م ننن التالع ننب والعب ننث ،وىن ننا تجمن ن أىمي ننة البح ننث م ننن خ ننالل تعري ننف الش ننركات
الصنناعية بمحتنود المواصنفة  ISO27001باعتبارىنا أداة فعالننة تمننح شنيادة دولينة بن ن المنظمننة
تخضع لممعايير الدولية بالمحافظة عم بياناتيا وسريتيا.

ثانياً  :مشكمة البحث

يمكن توضيح مضامين مشكمة البحث من خالل عدد من التساؤ ت وعم النحو اعتي:

 .1ىننل لنندد الشننركات الصننناعية إلمننام بالمواصننفة  ISO2001الخاصننة بنننظم إدارة حمايننة
المعمومات ؟

 .2ما ىي المستمزمات لتطبيق مفيوم إدارة دورة حماية المعمومات؟

 .3ما مدد التوافق بين  ISO27001و إدارة دورة حماية المعمومات ؟\

ثالثاً :أهداف البحث

فنني إطننار تحدينند مشننكمة البحننث وأىميتننو فننإن ىنندف البحننث ينصننب أساسن ا عمن تشننخيل وتحدينند
دور  ISO 27001:2005فنني تعزيننز مفيننوم إدارة دورة حينناة المعمومننات ،فض نالا عننن تحقيننق
اعىداف اآلتية :

 .1الت كي نند عمن ن المف نناىيم الحديث ننة ف نني ج ننودة حماي ننة المعموم ننات ،ذل ننك م ننن خ ننالل توظي ننف
المواصفة  ISO 27001كمواصفة حديثة لحماية المعمومات.

 .2تحقيق ا ستفادة القصود من المعمومات وبشكل فعال.

 .3إيجاد نقاط ا رتباط بين  ISO27001و إدارة دورة حماية المعمومات.

رابعاً :فرضيات البحث
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ينطمننق البحننث فنني صننياغة فرضننياتو مننن تسنناؤ تو المعروضننة واتسنناق ا مننع أىدافننو بموجننب فرضننية

رئيسية مفادىا أن تطبيقات  ISO27001تتكامل مع إدارة دورة حماية المعمومات.

خامساً  :أنموذج البحث

عجل معالجة مشكمة البحث وتحقيق أىدافو يقدم البحث أنموذجو ا فتراضي كما في الشكل م4ت

بنود  ISO 27001الرئيسية
المتطمبات

مسؤولية

التدقيق

مراجعة

تحسين

العامة

اإلدارة

الداخمي

اإلدارة

النظام

دورة حياة المعمومات
فعالة

اقل فاعمية

تاريخية

مؤرشفة

الشكل ()4

أنموذج البحث
إذ يوضننح الشننكل م4ت كيفيننة سننيطرة بنننود المواصننفة  ISO27001:2225عم ن

المعمومات ،إذ تتكون مواصفة  ISO27001من ثمانية بنود ،وتقسم ال قسمين:

إدارة دورة حينناة

أو ا  :بنود عامة وتتكون من اعتي :

 البند اعول  :المجال والذي يوضح فيو مجال التطبيق.

 البن ن نند الثنن نناني :اإلشنن ننارات المرجعينن ننة والتنن نني توض ن ننح المص ن نندر الرئيس ن نني لمتطبين ن ننق وىنن ننو
 ، ISO27001:2005والتي ترتبط مباشرة مع  ISO17799:2005عجل التطبيق.

 البنن ن نند الثالن ن ننث  :الشن ن ننروط والتعن ن نناريف وىن ن ننذا البنن ن نند يوضن ن ننح شن ن ننروط التطبين ن ننق وتوضن ن ننيح
المصطمحات المستخدمة لتجنب إساءة الفيم لممصطمحات.

ثانيا :بنود التطبيق الرئيسية لممواصفة وتتكون من البنود اآلتية:

 البن نند ال ارب ننع  :المتطمب ننات العام ننة وال ننذي يوض ننح متضن نمنات عممي ننات التش ننغيل والمراقب ننة
ومراجعة وثائق النظام.
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 البند الخامس  :مسؤولية اإلدارة ضمن ىذا البند يحدد بو مندد التنزام اإلدارة بتطبينق بننود
المواصفة ،وتسخير كل المنوارد الالزمنة إلنجناح التطبينق ،باإلضنافة الن التندريب النذىني

وتدريب القدرات لدد فريق العمل.

 البننند السنادس  :التنندقيق الننداخمي لنظننام إدارة وحمايننة المعمومننات إذ تقننوم المنظمننة بننإجراء
تدقيقات داخمية عم فترات مخطط ليا مسبقا لتحيد فيما إذا كانت عممية التطبيق مطابقة

مع الخطط الموضوعة ،فضال عن كشف انحرافات التطبيق

 البند السابع :مراجعة اإلدارة ويتم ذلك من خالل مراجعة مدخالت ومخرجات النظام.
 البنننند الثن ننامن  :تحسنننين النظن ننام وىنن ننا ينننتم التحسنننين المس ننتمر لمنظن ننام م ننن خ ننالل تحدين نند
اإلجراءات التصحيحية ،فضال عن اإلجراءات الوقائية ،لتجنب وقوع اعخطاء .

ومن خالل العرض المختصر لبنود ) (ISO 27002:2005ستتضح نقاط ا رتباط والتقناطع

ليذه المواصفة مع إدارة دورة حياة المعمومات  .وذلك من خالل تشغيل بنود )(ISO 27001
الرئيسنة ممنن البنند  4إلن البنند  8ت وينتم ذلننك فني المرحمنة اعولن منن دورة حيناة المعمومننات،
والتنني تكننون فييننا المعمومننات فعالننة وحديثننة الننو دة ماقننل مننن شننير ت ،وتمتنناز المعمومننات فنني

ىذه المرحمة بكونيا عالية اعداء ،أي مدد ا ستفادة منيا يكون عاليا ،وفي ىذه المرحمنة فنان
نقطة التقاء  ISO 27001مع إدارة دورة حياة المعمومات سوف تظير في ىذه المرحمة من

خننالل البنننود م1-2-4ت مت سننيس النظننامت الننذي يضننمن الحفنناظ عمن المعمومننات المسننتجدة ،
فضننال عننن اإلبقنناء عم ن س نريتيا باعتبارىننا مننادة فعالننة فنني عمميننة اتخنناذ الق نرار س نواء كانننت
تنفيذيننة أو إسننتراتيجية ،ثننم ت ن تي المرحمننة الثانيننة والمتمثمننة بمرحمننة المعمومننات اعقننل فاعميننة،

والتي يكون عمرىا م اقل من سنة ت ،وىنا فإن دور المواصفة في ىنذه المرحمنة سنوف يظينر
بشكل واضح منن خنالل البنندين م3-4ت المتمثمنين بمتطمبنات التوثينق والتني تتكنون منن البننود

الفرعية اآلتية :

 1-3-4عام  :ويوضح سياسة المنظمنة فني عممينة التوثينق  ،فضنال عنن اإلجنراءات الالزمنة

لذلك.

 2-3-4السيطرة عم الوثائق.
 3-3-4السيطرة عم السجالت.

أمننا المرحمننة الثالثننة فنني دورة حينناة المعمومننات ،والمتمثمننة بالمعمومننات التاريخيننة والتنني يكننون
عمرىننا أكثننر مننن سنننة ،واسننتخداميا يكننون بشننكل قميننل ،وتكننون ىننذه المرحمننة اسننتم ار ار لممرحمننة

الثانية ،أما دور  ISO 27001في ىذه المرحمة ،فيو إبقاء السيطرة عم الوثائق م البند -4
2-3ت فضال عن مراجعة اإلدارة لمنظام بصورة مستمرة مالبند 7ت .
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أمننا بالنسننبة لممعمومننات المؤرشننفة ،والتنني تمثننل المرحمننة اعخينرة لنندورة حينناة المعمومننات ،والتنني

تمتنناز بكننون الحاجننة إلن المعمومننات فييننا قميمننة جنندا ،أو نننادرة ،إ فنني حالننة إجنراء التنبنؤات،
وىنننا تظيننر أىميننة المعمومننات المؤرشننفة ،وليننذا فننان دور المواصننفة  ISO27001فنني ى ننذه

المرحمة ىو اإلبقاء عم ىذه المعمومات متاحة لمقائم بعممية اتخاذ القرار من خنالل البنند م8ت
الننذي ييننتم بتحسننين نظننام إدارة وحمايننة المعمومننات ،وخصوصننا فنني البننند م1-8ت الننذي ييننتم

بالتحسننين المسننتمر ،وىكننذا يمكننن اسننتخدام المعمومننات المؤرشننفة  ،وتحويميننا إل ن معمومننات

فعالة ،وبيذا ستبدأ دورة حياة جديدة ليذه المعمومات.
أ-

االستنتاجات

:

 .1تعتبر المواصنفة ) (ISO 27001:2005قاعندة لتقينيم إدارة حماينة المعمومنات ،باعتبارىنا
وثيقة لتقييم النظام.

 .2وجننود توجننو عننالمي جدينند ت ازينند مننع ظيننور ثننورة المعمومننات ،وىننو مفيننوم إدارة دورة حينناة
المعمومننات  ،إذ ركننز المفيننوم عم ن كيفيننة التعامننل مننع المعمومننات منننذ و دتيننا ونشننوئيا،
وصو إل مرحمة حفظ المعمومات .

 .3مننن المالحننظ وجننود ننندرة وانحسننار فنني الت كينند عمن عمننل إدارة دورة حينناة المعمومننات فنني
ظنل المواصنفة ) ، (ISO 27001فني حننين اننو يجنب أن يعمننل مفينوم إدارة دورة حينناة

المعموم ننات ف نني ظ ننل المواص ننفة ) (ISO 27001إلعطائ ننو الص ننفة النظامي ننة والقانوني ننة

الموحدة .

 .4ضرورة التركيز عم كمف الخزن وا سترجاع والمعالجة لكل مرحمة من مراحل دورة حيناة
المعمومات .

 .5الت كينند عم ن إن قيمننة المعمومننات
حياتيا المختمفة وىذا

ب-

يمكننن أن تنتينني ،وانمننا تتغيننر بنناختالف م ارحننل دورة

يؤدي إل تالشي قيمة المعمومات .

المقترحات

 .1ضننرورة التركيننز عم ن المفنناىيم الحديثننة التنني تسننمط الضننوء عم ن كننل مننا لننو عالقننة بنندورة
حيناة المعمومنات ،والمواصنفة ) (ISO 27001إذ أن المنظمنات الينوم أصنبحت منظمنات
تتسم بتزايد ىائل في المعمومات ،اعمر النذي يتوجنب معنو توجينو اعنظنار نحنو المفناىيم

التي من شانيا أن تسيل وتنظم التعامل مع ىذه الزيادات في المعمومات.

 .2يتوجب عم المنظمات الصناعية بشكل عام التركيز عم الحفاظ عم المعمومات إذ أن
ىذه المعمومات لن تنتيي أو تضمحل قيمتيا ،بل ستتغير قيمتيا مع منرور النزمن ،اعمنر
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 وتن ننوفير سن ننيولة فن نني عممين ننات، الن ننذي يوجن ننب ضن ننرورة تن ننوفير وسن ننائل الخن ننزن المالئمن ننة
. ا سترجاع والتحديث

 والمواصنفة،  حث المنظمات عمن ضنرورة النربط النواقعي بنين إدارة دورة حيناة المعمومنات.3
 إذ أن ىذا الربط سيوفر وسائل فاعمة وناجحة لمتعامنل منع المعمومنات، (ISO 27001)

يمك ننن
ّ  ف نني ى ننذا المج ننال س ننوفISO  فضن نالا ع ننن أن حص ننول المنظم ننات عمن ن ش ننيادة،
 واكسابيا الطابع العالمي منن خنالل حصنوليا،المنظمات من الحصول عم ميزة تنافسية
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