
















وثقافة  واملعلومات  االت�صاالت  تكنولوجيا  اأ�صبحت  لقد 
يف  اأ�صهمت  فقد  الع�صر،  هذا  �صمات  اأهم  من  االنرتنت 
التوا�صل  باالإمكان  واأ�صبح  والزمان،  املكان  مفاهيم  تغيري 
الدولية يف غ�صون  العامل ومتابعة االأحداث  مع جميع دول 
اأمام  التعاون وقللت من احلواجز  حلظات،  كما عززت �صبل 
قطاع االأعمال واتاحت االبتكار �صواء على امل�صتوى الدويل اأو 
املحلي، ودفعت بعجلة النمو االقت�صادي يف كثري من الدول، 
االجتماعية،  احلياة  نواحي  جميع  يف  تتداخل  واأ�صبحت 
الفر�ص  توفري  خالل  من  واأثرائها  حت�صينها  يف  وت�صاهم 
اأنواع  لكافة  اخليارات  وتعدد  واالبتكار  التجدد  على  القائمة 

املنتجات واخلدمات و �صبل احل�صول عليها.

ويف الوقت الذي يتزايد فيه اعتمادنا على االنرتنت وو�صائل 
الف�صاء   لنا  يقدمها  التي  اجلمة  الفوائد  فاإن  االت�صاالت، 
االلكرتوين تاأتي م�صحوبة باملخاطر العديدة، فقد اأ�صبحت 
م�صتخدميها  بحق  اجلرائم  الرتكاب  و�صيلة  التقنيات  هذه 
�صواء كانوا اأفراداً اأو موؤ�ص�صات واحلاق ال�صرر بهم، فمن اأبرز 
اأمثلة هذه اجلرائم االإلكرتونية عمليات االخرتاق والقر�صنة 
وممار�صة  االآخرين  خ�صو�صية  وانتهاك  املعلومات  و�صرقة 
الن�صاطات الغري م�صروعة، وال تقت�صر اجلرائم االإلكرتونية 
على االأفراد واملوؤ�ص�صات، اإمنا تتعدى ذلك  لتهدد اأمن الدولة 
و�صالمة مرافقها واقت�صادها، وهذا ما ي�صتدعي بناء قدرات 
اأمنية جديدة، وبذل املزيد من اجلهود ال�صاعية لتعزيز اأمن 
واملخاطر  التحديات  ومواجهة  ومواطنيها،  الكويت  دولة 

احلقيقية الناجتة عن االخرتاقات االأمنية.

الكويت  لدولة  ال�صيرباين  لالأمن  الوطنية  اال�صرتاتيجية  تاأتي 
الدولة،  تواجهها  التي  والتهديدات  للتحديات  الإدراكنا  نتيجة 
اتخاذها  الواجب  واالإجراءات  االأ�ص�ص  حتديد  ت�صتوجب  التي  و 
الب�صرية  املوارد  وتاأهيل  التكنولوجية  القدرات  كافة  وت�صخري 
وحت�صني القدرة على التعامل مع ق�صايا االأمن ال�صيرباين، وذلك 
الهامة،  والبيانات  الوطنية  التحتية  البنية  اأمن  تعزيز  اأجل  من 
واحلد من خماطر الف�صاء  االلكرتوين املهددة القت�صاد الدولة 
واآمنة  ومرنة  موثوقة  معلوماتية  بيئة  وتاأمني  الوطني،  واالأمن 

للقطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص واالأفراد.

واهلل ويل التوفيق،

ال�صيخ/ جابر مبارك احلمد ال�صباح
رئي�س جمل�س الوزراء
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املحرك  واالت�صاالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأ�صبحت 
الرئي�صي للمجتمعات يف الع�صر احلديث، واأ�صحت التغريات 
للنمو  االأ�صا�صي  العامل  املعلومات  وثورة  التكنولوجية 
كما    ، االإجتماعي  والتطوير  االن�صاين  والتقدم  االقت�صادي 
كافة  اإلى  الو�صول  االت�صاالت  �صبكات  انت�صار  لنا  �صهل 
ومن  واأماكنها،  اأنواعها  اختالف  على  والبيانات  املعلومات 
هنا تنبع املخاطر  ملا متثله اأهمية هذه املعلومات اأو البيانات 

والتي يتم تداولها من خالل ال�صبكات.

واالت�صاالت  املعلومات  تكنولوجيا  على  املتزايد  اعتمادنا  اأن 
الكرتونية،  وهجمات   وتهديدات  ملخاطر  عر�صة  يجعلنا 
والربجميات  الت�صغيل  الأنظمة  التقنية  ال�صعف  فنقاط 
ونق�ص الت�صريعات املتعلقة باجلرائم ذات ال�صلة باحلا�صوب 
و �صعف التن�صيق الفعال بني احلكومة وال�صركات واملوؤ�ص�صــات 
االلكرتوين  واالخرتاق  الت�صلل  هواة  مكنت  واالأفــراد، 
غري  اأن�صطة  ممار�صة  من  املتخ�ص�صني  احلا�صوب  وجمرمي 
املجتمع  الأفراد  املقدمة  االأ�صا�صية  اخلدمات  تهدد  م�صروعة 
الهجمات  فانت�صرت  واملوؤ�ص�صــات،  وال�صركات  واحلكومة 
الربجميات  فهناك  اأ�صكالها،  ب�صتى  االلكرتونية  واجلرائم 
و�صرقة  االلكرتونية  اخلدمة  حجب  وهجمات  اخلبيثة 
البيانات ال�صخ�صية اأو تلك امل�صمولة بحقوق امللكية الفكرية، 
اأو  االبتزاز  بغر�ص  املزعجة  االلكرتونية  الر�صائل  وار�صال 
لالأنظمة  والنفاذ  االلكرتونية،  الهوية  وانتحال  االحتيال، 
لغري املرخ�ص له، والتخريب والتالعب باالأنظمة والبيانات، 
جميع  فاأن  واملجرمني  املخرتقني  هوؤالء  دوافع  تكن  ومهما 
هذه االأن�صطة ت�صكل خطرا على عمل املوؤ�ص�صات واالأفراد ولها 

تاأثريا لي�ص بالب�صيط من الناحية االقت�صادية. 

تنظيما  اأكرث  االلكرتونية  واجلرائم  الهجمات  غدت  كما 
فاأ�صبح  الدول،  الى  ولت�صل  بل  واالأفراد  املوؤ�ص�صات  لتتعدى 
ملمار�صة  االلكرتوين  الف�صاء  ا�صتغالل  املجرمني  باإمكان 
العادية،  للجرمية  مكملة  وب�صورة  االجرامي  ن�صاطهم 
اأنف�صهم لتبادل املعلومات  اأن ينظموا  واأ�صبحوا قادرين على 
التحتية  البنى  م�صتخدمني  اإجرامية  ع�صابات  ت�صكيل  اأو 
االأموال،  غ�صيل  مثل  جرائم  ملمار�صة  االلكرتوين  والف�صاء 
االأ�صلحة،  وتهريب  املخدرات،  وتهريب  والتهديد،  واالبتزاز، 
االأطفال،  ا�صتغالل  و�صوء  بالب�صر،  واالجتار  والر�صوة، 

والتالعب املايل.

دول،  حكومات  اأو  منظمة  جمموعات  يتبع  من  هناك  اأ�صبح  كما 
مما يعر�ص االأمن القومي لتحديات جديدة مرتبطة بتكنولوجيا 
عليها  يرتتب  اأن  ميكن  معلوماتية  حرب  بن�صوء  وينذر  املعلومات، 
فهناك  وا�صتقرارها،  واأمنها  الدولة  اقت�صاد  على  ج�صيمة  تاأثريات 
املعلومات  وجمع  واال�صتخبارات  االلكرتوين  بالتج�ص�ص  يقوم  من 
احل�صا�صة، اأو ن�صر ال�صائعات واملعلومات امل�صللة الرامية اإلى زعزعة 
االأمن، بل ومتتد لتاأخذ بعداً اإرهابياً عندما تكون االأنظمة امل�صتهدفة 
وو�صائل  واملاء،  والكهرباء  كالطاقة،  حيوية  حتتية  بنية  من  جزءاً 

النقل، واأنظمة االت�صاالت، والقطاع املايل، واخلدمات الطبية.

وهنا يتبني لنا �صرورة حماية البنية التحتية واأ�صول وموارد دولة 
الكويت احليوية، ووجوب تنظيم االت�صاالت وتبادل املعلومات بني 
ال�صبكات مع توفري الرقابة امل�صتمرة على تدفق املعلومات للتاأكد 
ا�صتخدامها فيما ي�صر  يتم  اأو ال  اأية تهديدات  اأنها ال حتمل  من 

مب�صالح الدولة واملوؤ�ص�صات واالأفراد.

احلكومية  اجلهات  من  العديد  قامت  فقد  ال�صدد،  هذا  وفـي 
وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص بدولة الكويت بتفعيل بع�ص املبادرات 
واالأ�صول  والبيانات  الوطنية  التحتية  البنية  حلماية  الهادفة 
وتوفري  املعلومات  اأمن  وقواعد  �صيا�صات  و�صياغة  فيها،  اخلا�صة 
و�صائل احلماية �صد اأية خماطر حمتملة من الف�صاء  االلكرتوين، 
باجلرمية  ال�صلة  ذات  والت�صريعات  القوانني  �صن  مت  كما 
االإلكرتونية لتغطي الكثري من اأن�صطة جمرمي ومت�صللي الف�صاء  
هذه  حلوكمة  ما�صة  حاجة  هناك  زالت  ال  اأنه  اإال  االلكرتونية، 
املبادرات وادارة االأن�صطة املرتبطة فيها والتاأكد من وجود منهجية 
وهو  الوطني،  ال�صيرباين  االأمن  الأداره  ومرنة  و�صاملة  متكاملة 
بني  التكامل  على  تعمل  وطنية  ا�صرتاتيجية  وجود  يتطلب  ما 
تلك اجلهود واملبادرات، والتاأكد من معاجلة كافة منافذ املخاطر 
االأمنية االلكرتونية �صواء داخل املوؤ�ص�صات اأو من منافذ االنرتنت 

والتي تربط دولة الكويت بالعامل اخلارجي.

الكويت  لدولة  ال�صيرباين  لالأمن  الوطنية  اال�صرتاتيجية  اإن 
التهديدات  حلجم  الكويت  دولة  حكومة  الدراك  ا�صتجابة  هي 
تطال  والتي  ال�صيرباين  االأمن  خماطر  عن  الناجتة  والتحديات 
نحو  الطريق  خارطة  ولر�صم  ككل،  واأفرادها  وموؤ�ص�صاتها  الدولة 
كافة  ت�صخري  من  للتاأكد  اأ�صكاله  بكافة  املعلومات  اأمن  تعزيز 

االإمكانيات و اتخاذ كافة التدابري الالزمة لذلك.
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واالأهداف  امل�صتقبلية  الروؤية  اال�صرتاتيجية  هذه  تو�صح 
حتدد  كما  الكويت،  دولة  فـي  ال�صيرباين  لالأمن  االأ�صا�صية  
االأهداف،  هذه  لتحقيق  ال�صاعية  اال�صرتاتيجية  االأولويات 
خالل  من  تنفيذها  يتم  التي  واالأن�صطة  املبادرات  وت�صف 
احلكومية  اجلهات  جهود  لتوجيه  متكامل  عمل  برنامج 
االأمن  حتقيق   نحو  اخلا�ص  القطاع  وموؤ�ص�صات  و�صركات 

ال�صيرباين الوطني ووفقا لروؤية حكومة دولة الكويت.

الروؤية
�صمان ف�صاء الكرتوين اآمن ومرن حلماية امل�صالح الوطنية 

لدولة الكويت.
 

الدولة  الكويت بحماية م�صالح  حيث تتمثل روؤيتنا يف دولة 
ال�صيرباين  باالأمن  املتعلقة  والتهديدات  للمخاطر  املعر�صة 
االدارة  على  القدرة  لتعزيز  االأمنية  التدابري  كافة  واتخاذ 
قيمة  اأكرب  حتقيق  ي�صمن  مما  طارئ،  الأي  واال�صتجابة 
االلكرتوين  الف�صاء   ا�صتخدام  من  واجتماعية  اقت�صادية 
دون  من  يوفرها  التي  واملزايا  االمكانيات  من  واال�صتفادة 

التعر�ص للمخاطر.

املهمة
خلق وتعزيز منظومة االأمن ال�صيرباين الوطني بجميع عنا�صرها 
اجلهات  خمتلف  ويف  واالإدارية،  والرقابية  والتنظيمية  التقنية 
اآمنة  الكرتوين  ف�صاء  بيئة  وتوفري  اخلا�ص،  والقطاع  احلكومية 
لتعزيز االأمن واالزدهار جلميع الذين يعي�صون ويعملون يف دولة 

الكويت.

االأهداف
اأهداف رئي�صية  ال�صيرباين على ثالثة  االأمن  ا�صرتاتيجية  تقوم  
باالأمن  اخلا�صة  روؤيتها  حتقيق  من  الكويت  دولة  حكومة  لتمكن 

ال�صيرباين الوطني:

الـهدف االأول

 تعزيز ثقافة االأمن 
ال�صيرباين التي تدعم 

اال�صتخدام االآمن 
وال�صحيح للف�صاء 

االإلكرتوين.

الهدف الثاين
حماية ومراقبة االأ�صول 
والبنى التحتية احليوية 

واملعلومات الوطنية 
وال�صبكة املعلوماتية  يف 

دولة الكويت.

الهدف الثالث

اتاحة �صبل التعاون 
والتن�صيق وتبادل 

املعلومات  فيما بني  
خمتلف اجلهات املحلية 

والدولية يف جمال االأمن 
ال�صيرباين.
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تدرك حكومة دولة الكويت مدى اأهمية بناء بيئة  ف�صاء   
با�صتخدامها  املجتمع  اأفراد  جميع  ثقة  لتعزيز  اآمنة  الكرتوين 
ال�صخ�صية،  اأمن و�صرية جميع تعامالتهم ومعلوماتهم  ول�صمان 
لكثري  متزايد  قلق  م�صدر  اأ�صبحت  االلكرتونية  اجلرائم  واأن 
لتكنولوجيا  الوا�صع  اال�صتخدام  بفعل  تتفاقم  وبداأت  االأفراد،  من 

املعلومات واالت�صاالت يف �صتى تعامالتنا اليومية.

وعليه فاأن الدولة �صتويل االهتمام الكبري لتوعية وتثقيف جميع 
عن   معلومات  من  يحتاجونه  ما  بكل  وتزويدهم  املجتمع  فئات 
خماطر  الف�صاء االلكرتوين املعر�صني لها وتعريفهم باالإجراءات 
واالأدوات الالزمة حلماية معلوماتهم ال�صخ�صية واملالية املت�صلة 

بالف�صاء االلكرتوين. 

كما اأنه من الالزم ل�صمان بيئة  ف�صاء الكرتوين اآمنة من �صاأنها 
ت�صعى  اأن  فعال،  نحو  وعلى  رقمي  اقت�صاد  توفري  من  تعزز  اأن 
التعر�ص  من  للحد  اخلا�ص  القطاع   مع  وبالتعاون  احلكومة 
الوطنية  امل�صالح  وحماية  االلكرتوين  الف�صاء  اأمن  ملخاطر 
قبل  من  بها  وموثوق  اآمنة  الكرتونية  عمل  بيئة  وتوفري  الهامة 
كافة فئات املجتمع  بدولة الكويت، كما يتم ذلك من خالل تعزيز 
الوعي ب�صرورة حماية البنية التحتية و�صبكات االنرتنت واأنظمة 
الدولة احليوية، وانتهاج اأف�صل املمار�صات الدولية املعنية باالأمن 
على  اخلا�ص  والقطاع   احلكومية  اجلهات  وت�صجيع  ال�صيرباين، 

تبادل املعلومات ب�صورة اآمنة ل�صمان حماية البيانات الهامة. 

وعليه، ويف �صبيل حتقيق هذا الهدف، فاإنه البد من الرتكيز 
على االأن�صطة التالية :

تفهم  من  الكويت  بدولة  املجتمع   متكن  ثقافة  بناء   
املخاطر والتهديدات ونقاط ال�صعف امل�صاحبة ال�صتخدام 

الف�صاء االلكرتوين.
اأمن  واجراءات  وحلول  اأدوات  ا�صتخدام  على  الت�صجيع   
املعلومات  اأثناء  االت�صال بالف�صاء االلكرتوين للحد من 

خماطر االأمن ال�صيرباين.
باالأمن  املتعلقة  والتوعوية  التثقيفية  املناهج  تطوير   

ال�صيرباين واإتاحتها يف املدار�ص واجلامعات.
عمل حكومة دولة الكويت مع القطاع  اخلا�ص على نطاق    
وا�صع لتح�صني م�صتوى االأمن ال�صيرباين و�صمان حماية 
باملخاطر  الوعي  تعزيز  خالل  من  املتداولة  البيانات 
املمار�صات  اأف�صل  واتباع  االإلكرتوين  الف�صاء  تهدد  التي 

وتطبيق اأف�صل اأنظمة احلماية.

الهدف االأول: تعزيز ثقافة االأمن ال�صيرباين التي تدعم اال�صتخدام االآمن
وال�صحيح للف�صاء االإلكرتوين
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واالت�صاالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأنظمة  تعترب   
دولة  حكومة  فاأن  وبالتايل  الكويت،  لدولة  وطنية  ثروة 
وما  االأنظمة  هذه  جتاه  م�صوؤوليتها  متاما  تعي  الكويت 
حتمله من معلومات وبيانات هامة لكافة اجلهات احلكومية 
وال�صركات واملوؤ�ص�صــات واأفراد املجتمع و�صرورة �صمان اأمنها 

و�صالمتها .

كما تدرك الدولة باأن اأمن هذه االأنظمة ياأتي باتخاذ �صيا�صة 
االإدارة اال�صتباقية والتي تتم بتحديد وحتليل وفهم اأمناط  
و�صائل  وتطوير  االلكرتوين  الف�صاء  خماطر  و  تهديدات 
واالعداد  امل�صتمرة  واملراقبة  املالئمة  اال�صتباقية  الدفاعات 
املنا�صبة، كما توؤمن الدولة ب�صرورة وجود  الآلية اال�صتجابة 
واملعايري  واالإجراءات  ال�صيا�صات  من  متكامل  اأمني  اإطار 
احلكومية  اجلهات  كافة  قبل  من  يطبق  الفنية  وال�صوابط 
االعتماد  دون  ومن  احليوية  القطاعات  وموؤ�ص�صات  و�صركات 
ا�صافة  واالت�صاالت،  املعلومات  اأمن  تكنولوجيا  على  فقط 
الى اأهمية بناء  كوادر وطنية قادرة على التعامل مع ق�صايا 
الرائدة  العاملية  باخلربات  وباال�صتعانة  ال�صيرباين  االأمن 

بهذا املجال. 

وعليه، ويف �صبيل حتقيق هذا الهدف، فاإنه البد من الرتكيز 
على االأن�صطة التالية : 

  

التي  التهديدات  وك�صف  املخاطر  وحتليل  تقييم  اآلية  تطوير   
تواجهها البنى التحتية الوطنية.

تطوير وتعزيز و�صائل  احلماية يف �صبكات دولة الكويت املدنية   
والع�صكرية للحد من اإمكانية تعر�صها لهجمات اإلكرتونية.

 National Cyber ال�صيرباين  الوطني  االأمن  مركز  اإن�صاء   
مركز  من  كل  ي�صم  والذي   Security Center-NCSC

 Security Operation Center- عمليات االأمن ال�صيرباين
 Computer احلا�صوب  لطوارئ  اال�صتجابة  فريق  و   SOC

Emergency Response Team- CERT والذي يهدف خلدمة 

من  عام  بوجه  واالأفراد  اخلا�ص  والقطاع  احلكومية  اجلهات  كافة 
اأجل تعزيز قدرة البالد على حماية امل�صالح الوطنية من الهجمات  

االلكرتونية املحتملة.
ان�صاء مراكز عمليات  االأمن ال�صيرباين SOCs يف القطاعات   
املراقبة  توفري  على  تعمل  والتي  الكويت،  بدولة  احليوية   
امل�صتمرة الأحداث االأمن ال�صيرباين وتوفري و�صائل اال�صتجابة 

املنا�صبة.
التحتية  والبنى  ال�صبكات  الأمن  امل�صتمرة  املراقبة  تاأمني   

للمعلومات احليوية.
الإدارة  اال�صتجابة  وخطة  االأعمال  ا�صتمرارية  خطة  تطوير   
االأحداث واالأزمات املتعلقة باالأمن ال�صيرباين يف حال حدوث 

االأزمات الوطنية وذلك للقطاعني احلكومي واخلا�ص.
لل�صبكات  ال�صيرباين  االأمن  ومعايري  و�صوابط  لوائح  اعداد   

احليوية واخلدمات االلكرتونية واالأنظمة الهامة.
املتعلقة  باجلرائم االلكرتونية  الت�صريعات والقوانني  تطوير   

واالأمن ال�صيرباين ملواكبة التطور التكنولوجي. 
للوائح  احليوية  القطاعات  موؤ�ص�صات  التزام  مدى  متابعة   

وال�صيا�صات الوطنية ذات ال�صلة باالأمن ال�صيرباين.
حماية  ت�صمن  �صوابط  لو�صع  اخلا�ص  القطاع  مع  التعاون   
واجلرائم  الهجمات  من  االلكرتوين  الف�صاء  ا�صتخدام 

االلكرتونية املختلفة.
ال�صيرباين  االأمن  مبجاالت  الوطنية  الكوادر  وتاأهيل  تطوير   
مثل مكافحة اجلرائم االلكرتونية، تطبيق ومراقبة القوانني 

وال�صيا�صات، واال�صتجابة لطوارئ اأمن املعلومات.
اأمن  تكنولوجيا  لت�صنيف  وطنية  ومقايي�ص  اأ�ص�ص  تطوير   

املعلومات.

الهدف الثاين: حماية ومراقبة االأ�صول والبنى التحتية احليوية 
واملعلومات الوطنية وال�صبكة املعلوماتية  يف دولة الكويت
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التهديدات  حول  املعلومات  ون�صر  تبادل  يعترب   
وخماطرها  االلكرتوين  بالف�صاء  ال�صلة  ذات  واالخرتاقات  
واملمار�صات  االأ�صا�صية  الوقائية  االإجراءات  اأهم  من  املحتملة 
الف�صاء  خماطر   مبواجهة   املتعلقة  اجلهود  لتن�صيق  الرئي�صية 
عمله  طبيعة  ومعرفة  تهديد  باأي  امل�صبقة  فاملعرفة  االلكرتوين، 
اآثاره،  من  واحلد  منه  للوقاية  هاماً   جزءاً  يعترب  ي�صتهدفه  وما 
وبالتايل البد من نقل املعرفة لالأطراف االأخرى التي قد تواجه 

خماطر الكرتونية مماثلة الختيار اأن�صب حلول احلماية. 

املعايري  من  اال�صتفادة  الدويل  التعاون  خالل  من  ميكننا  وكما 
وتطوير  ال�صيرباين،  االأمن  جمال  يف  املمار�صات  واأف�صل  العاملية 
ال�صراكة القانونية الدولية ملكافحة اجلرائم  االلكرتونية وتعزيز 
اأف�صل املمار�صات يف جمال التوعية  مب�صتجدات االأمن ال�صيرباين 

واتخاذ التدابري الوقائية واال�صتجابة لالأزمات.

وعليه، ويف �صبيل حتقيق هذا الهدف، فاإنه البد من الرتكيز 
على االأن�صطة التالية : 

تطوير منظومة تبادل معلومات بني اجلهات احلكومية   
االأمن  مبجال  الرائدة  وال�صركات  اخلا�ص  والقطاع 

ال�صيرباين.
فيما  والدولية  االإقليمية  وال�صراكات  التعاون  تطوير   

يخ�ص تهديدات اأو م�صتجدات االأمن ال�صيرباين.
اآلية  لو�صع  الدولية  ال�صرطة  مع  ال�صراكة  �صبل  تطوير   

التحقيق امل�صرتك  فيما يتعلق باجلرائم االلكرتونية.
امل�صاركة يف  برامج االأمن ال�صيرباين الدولية.  

االأمن  مبجال  الرائدة  ال�صركات  خربات  من  واال�صتفادة  االطالع   
ال�صيرباين.

الهدف الثالث: اتاحة �صبل التعاون والتن�صيق وتبادل املعلومات فيما 
بني خمتلف اجلهات املحلية والدولية يف جمال االأمن ال�صيرباين
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3. املبادرات اال�صترياتيجية



21

الهدف االأول: تعزيز ثقافة االأمن ال�صيرباين التي تدعم 
اال�صتخدام االآمن وال�صحيح للف�صاء االإلكرتوين

املبادرات اال�صرتاتيجية
تعزيز التوعية الوطنية باالأمن ال�صيرباين لكافة فئات املجتمع من خالل التعريف  باملخاطر امل�صاحبة ال�صتخدام  الف�صاء 

االلكرتوين والت�صجيع على ا�صتخدام و�صائل وحلول االأمن  واحلماية.
)NCSC اجلهة امل�صوؤولة: الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات )مركز االأمن الوطني ال�صيرباين

العمل مع وزارتي الرتبية والتعليم العايل واملوؤ�ص�صات التابعة لها على تطوير مناهج اكادميية وتثقيفية  متعلقة باالأمن ال�صيرباين.
اجلهة امل�صوؤولة: الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات )مركز االأمن الوطني ال�صيرباين NCSC(، وزارتي الرتبية والتعليم 

العايل

العمل مع القطاع اخلا�ص ومزودي خدمات االنرتنت و�صركات االت�صاالت لتح�صني م�صتوى االأمن ال�صيرباين و�صمان حماية 
البيانات املتداولة من خالل تعزيز الوعي باملخاطر التي تهدد االأمن ال�صيرباين والت�صجيع على اتباع اأف�صل املمار�صات وتطبيق 

اأف�صل اأنظمة احلماية.
)NCSC اجلهة امل�صوؤولة: الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات )مركز االأمن الوطني ال�صيرباين
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الهدف الثاين: حماية ومراقبة االأ�صول والبنى التحتية احليوية 
واملعلومات الوطنية وال�صبكة املعلوماتية يف دولة الكويت

املبادرات اال�صرتاتيجية
اإن�صاء مركز االأمن الوطني ال�صيرباين National Cyber Security Center-NCSC والذي ي�صم كل من مركز عمليات 

 Computer Emergency و فريق اال�صتجابة لطوارئ احلا�صوب Security Operation Center- SOC االأمن ال�صيرباين
Response Team- CERT والذي يعمل كمظلة ملراكز عمليات االأمن ال�صيرباين SOCs  للقطاعات احليوية .

)NCSC  اجلهة امل�صوؤولة: الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات )مركز االأمن الوطني ال�صيرباين

ان�صاء مراكز  عمليات االأمن ال�صيرباين SOCs يف القطاعات احليوية بدولة الكويت، والتي تعمل على توفري املراقبة امل�صتمرة 
الأحداث االأمن ال�صيرباين وتوفري و�صائل اال�صتجابة املنا�صبة.

اجلهة امل�صوؤولة: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية والقطاعات احليوية االأخرى

تطويرالكوادر الوطنية مبجاالت االأمن ال�صيرباين مثل مكافحة اجلرائم االإلكرتونية ،  تطوير برجميات اآمنه، حماية ال�صبكات ، 
تطبيق ومراقبة القوانني وال�صيا�صات، واال�صتجابة لطوارئ اأمن املعلومات.

)NCSC  اجلهة امل�صوؤولة: الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات  )مركز االأمن الوطني ال�صيرباين

تطوير االأ�ص�ص واملقايي�ص الوطنية لتكنولوجيا اأمن املعلومات
)NCSC اجلهة امل�صوؤولة: الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات )مركز االأمن الوطني  ال�صيرباين

تطوير الكوادر الوطنية يف جمال مكافحة اجلرائم االلكرتونية ووفقا للمقايي�ص العاملية.
اجلهة امل�صوؤولة: وزارة الداخلية

تطوير خطة ا�صتمرارية االأعمال واال�صتجابة الإدارة االأحداث واالأزمات الوطنية املتعلقة باالأمن ال�صيرباين للقطاعات احليوية بالدولة
)NCSC اجلهة امل�صوؤولة: الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات)مركز االأمن الوطني  ال�صيرباين

تطوير وتعزيز و�صائل  احلماية يف �صبكات دولة الكويت املدنية والع�صكرية للحد من اإمكانية تعر�صها لهجمات اإلكرتونية.
اجلهة امل�صوؤولة: الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات )مركز االأمن الوطني  ال�صيرباين NCSC( ووزارة الدفاع والقطاعات 

احليوية االأخرى

تطوير الت�صريعات والقوانني املتعلقة باجلرائم االلكرتونية واالأمن ال�صيرباين ملواكبة التطور التكنولوجي
اجلهة امل�صوؤولة: وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة االعالم واجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات والهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية 

)NCSC املعلومات )مركز االأمن الوطني  ال�صيرباين

اعداد لوائح و�صوابط ومعايري االأمن ال�صيرباين لل�صبكات احليوية واخلدمات االلكرتونية واالأنظمة الهامة
)NCSC اجلهة امل�صوؤولة: الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات )مركز االأمن الوطني  ال�صيرباين

 متابعة مدى التزام موؤ�ص�صات القطاعات احليوية  للوائح وال�صيا�صات الوطنية يف جمال االأمن ال�صيرباين.
)NCSC اجلهة امل�صوؤولة: الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات )مركز االأمن الوطني  ال�صيرباين
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الهدف الثالث: اتاحة �صبل التعاون والتن�صيق وتبادل املعلومات فيما 
بني  خمتلف اجلهات املحلية والدولية يف جمال االأمن ال�صيرباين

املبادرات اال�صرتاتيجية
تطوير منظومة تبادل معلومات بني  اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص وال�صركات الرائدة مبجال االأمن ال�صيرباين.

)NCSC اجلهة امل�صوؤولة: الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات )مركز االأمن الوطني ال�صيرباين

تطوير منظومة تعاون وتبادل معلومات مع املنظمات الدولية واالقليمية وامل�صاركة  بالربامج  املتعلقة مبجال االأمن ال�صيرباين 
للتعامل مع التهديدات االإلكرتونية، وت�صهيل الو�صول اإلى معلومات موثوق بها و�صمان ا�صتجابة فعالة جلميع التهديدات.

)NCSC اجلهة امل�صوؤولة: الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات )مركز االأمن الوطني ال�صيرباين

و�صع اآليه ابالغ عن التهديدات االأمنية و هجمات قرا�صنة الكمبيوتر اأو اجلرائم احلا�صوبية.
اجلهة امل�صوؤولة: الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات )مركز االأمن الوطني ال�صيرباين NCSC(، وزارة الداخلية

تطوير �صبل ال�صراكة مع ال�صرطة الدولية لو�صع اآلية التحقيق امل�صرتك  املتعلقة باجلرائم االلكرتونية
اجلهة امل�صوؤولة: وزارة الداخلية



 4. منهجية التنفيذ
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اأن جناح اال�صرتاتيجية الوطنية لالأمن ال�صيرباين   
ال�صليمة  القيادة  اأهمها  مقومات  عدة  وجود  يتطلب 
ال�صحيحة،  واحلوكمة  املتوا�صل،  وااللتزام  لال�صرتاتيجية 
ال�صيرباين من حيث تقدم  االأمن  مل�صتوى  امل�صتمر  والقيا�ص 
االأمن ال�صيرباين وانخفا�ص معدل التعر�ص  ملخاطر الف�صاء 
اال�صرتاتيجية  تنفيذ   فاأن  ذلك  على  وبناء  االلكرتوين، 
املبادئ  على  ا�صتنادا  �صيتم  ال�صيرباين  لالأمن  الوطنية 

التوجيهية التالية:

تنفيذ  يف   املتمثل  التحدي  الوطنية:  القيادة 
اجلهود  ومتابعة  الوطني  ال�صيرباين  االأمن  ا�صرتاتيجية 
املبذولة يف حتقيقها يتطلب قيادة وطنية موحدة، وعليه فاأن 
احلكومة الكويتية �صتقوم بت�صكيل جلنة وطنية عليا لالأمن 
التطورات  تتابع  الوزراء  جمل�ص  من  منبثقة  ال�صيرباين 
لكافة  موحدة  كلجنة  وتعمل  مبا�صرة،  املجل�ص  اإلى  وترفعها 

جهود ون�صاطات االأمن ال�صيرباين يف دولة الكويت.

كذلك  الكويتية  احلكومة  �صتقوم  الوطنية:  احلوكمة 
بتعيني جلنة وطنية حلوكمة االأمن ال�صيرباين والتي  تتبع 
اللجنة الوطنية العليا مبا�صرة، وتتمثل م�صوؤوليتها الرئي�صية 
الوطني  ال�صيرباين  االأمن  ملجهودات  ال�صليمة  احلوكمة  يف 

اأثناء التنفيذ، ا�صافة للم�صوؤوليات التالية:

لالأمن  الوطنية  اال�صرتاتيجية  عمل  برنامج  ادارة   
ال�صيرباين.

- و�صع ومتابعة اأولويات االأمن ال�صيرباين الوطني.
وال�صركات  وثيقة مع اجلهات احلكومية  �صراكة  العمل يف   -

واملوؤ�ص�صات امل�صوؤولة عن تنفيذ اال�صرتاتيجية.
لالأمن  العليا  الوطنية  للجنة  اال�صرتاتيجي  التوجه  تقدمي    -

ال�صيرباين.
- اإدارة اأن�صطة واأعمال برنامج ادارة املخاطر.

- اإدارة اأن�صطة واأعمال برنامج قيا�ص اأداء اال�صرتاتيجية.

برنامج العمل الوطني للأمن ال�صيرباين: برنامج 
لالأمن  الوطنية  اال�صرتاتيجية  لتحقيق  متكامل  عمل 
جميع  وي�صم  �صنوات  ثالث  مدى  على  ميتد  ال�صيرباين، 

املبادرات واالأن�صطة وامليزانية اخلا�صة باال�صرتاتيجية.

منهجية  اتباع  �صيتم  ال�صيرباين:  االأمن  خماطر  اإدارة 
االلكرتوين  الف�صاء  ببيئة  ال�صلة  ذات  االأمنية  املخاطر   الإدارة 
واالت�صاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  نظم  جلميع  والالزمة 
تنفيذ   فرتة  وطوال  م�صتمرة  ب�صورة  املخاطر  ادارة  اأعمال  وتنفذ 
وحتديد  لتقييم  وذلك  الوطني  ال�صيرباين  االأمن  ا�صرتاتيجية 
ومتويل االأولويات واالأن�صطة املطلوبة، ومراقبة املخاطر وامكانية 

حدوثها.

قيا�س اأداء اال�صرتاتيجية الوطنية للأمن ال�صيرباين: 
وفقا  اال�صرتاتيجية  وتطور  اأداء  لقيا�ص  اأدوات  ا�صتخدام  �صيتم 

الأف�صل املمار�صات العاملية.

امل�صوؤوليات امل�صرتكة: االأمن ال�صيرباين م�صوؤولية م�صرتكة 
اخلا�ص،  والقطاع  احلكومية،  اجلهات  جميع  عاتق  على  تقع 
اتخاذ  امل�صوؤوليات  هذه  وتتطلب  املجتمع،  واأفراد  واملوؤ�ص�صات، 
لنظم  الالزمة  احلماية  لتوفري  قبلهم  من  الالزمة  االإجراءات 
تكنولوجيا املعلومات و�صبكات االت�صاالت، وحماية و�صائل االت�صال 
وتخزين املعلومات الهامة  ب�صورة اآمنة واحرتام خ�صو�صية النظم 

وامل�صتخدمني االآخرين.

خالل  من  والقيم:  االأ�صا�صية  احلقوق  على  املحافظة 
الكويت  دولة  فاأن  ال�صيرباين  لالأمن  الوطنية  اال�صرتاتيجية  تطبيق 
واأدوات  وتدابري  مبادرات  واتخاذ  فعالة  اأمنية  �صيا�صات  لتطبيق  تهدف 
ال�صيرباين واخل�صو�صية  االأمن  االلكرتونية وتعزيز  ملكافحة اجلرمية  
و�صمان تطبيق القوانني واللوائح يف دولة الكويت، ويف الوقت ذاته فاأن 
اال�صرتاتيجية حتافظ على احلقوق االأ�صا�صية لالأفراد واجلهات  املرتبطة 
املثال  �صبيل  فعلى  االأخرى،  االأ�صا�صية  والقيم  واحلرية  باخل�صو�صية 
اإمكانية  اإلى  يوؤدي  االلكرتوين  الف�صاء  يف  ال�صخ�صي  االأمن  انعدام  فاأن 
بخ�صو�صية  االإخالل  وبالتايل  ال�صخ�صية  البيانات  الخرتاق  التعر�ص 
ال�صيرباين  االأمن  تعزز من  ومبادرات  اإجراءات  اتخاذ  يحتم  الفرد، مما 
توجيهية  مبادئ  وو�صع  واالت�صاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  وبا�صتخدام 
البيانات  ، ويف حماية  اأنظمة االت�صاالت  امل�صتخدم يف  تتعلق بخ�صو�صية 

ال�صخ�صية واأمن املعلومات .

لو�صع  ت�صعى  ال�صيرباين  لالأمن  الوطنية  اال�صرتاتيجية  فاأن  وبالتايل 
باالعتبار  االأخذ  خالل  من  املفهومني  هذين  بني  ال�صحيح  التوازن 
واأمن  البيانات  حلماية  الدولية  اأو  الوطنية  �صواء  القانونية  املتطلبات 
املعلومات واآلية البحث واملراقبة وحماية اخل�صو�صية وغريها عند اإقرار 
ال�صيا�صات وال�صوابط التنظيمية لتكنولوجيا وحماية اخل�صو�صية باأمن 

املعلومات واالت�صاالت .
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نتوجه بال�صكر اجلزيل اإلى جميع من �صارك باإعداد اال�صرتاتيجية الوطنية لالأمن ال�صيرباين لدولة الكويت، فبداية   
ن�صكر اأع�صــاء اللجنــة الوطنيــة لالأمــن ال�صيرباين برئا�صة الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات وع�صوية جهات حكومية 

حيوية، �صاركت بفعالية و�صاهمت يف اثراء اال�صرتاتيجية من واقع خربتهم مبجال االأمن ال�صيرباين،

   وزارة الدفاع   وزارة الداخلية

  جهاز االأمن الوطني   وزارة الكهرباء واملاء

   اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات   موؤ�ص�صة البرتول الكويتية

كما نتوجه كذلك بال�صكر للجهات احلكومية و�صركات االت�صاالت ومزودي خدمة االنرتنت يف دولة الكويت والتي �صاركت مبراجعة 
وثيقة اال�صرتاتيجية الوطنية لالأمن ال�صيرباين وقدمت املقرتحات والتو�صيات الفعالة مقدرين لهم تعاونهم.

   بنك الكويت املركزي.   �صركة نفط الكويت.

   الهيئة العامة للمعلومات املدنية.   �صركة زين.

   �صركة فيفا.   �صركة كواليتي نت.

   �صركة اأوريدو.   �صركة فا�صت تيلكو.

   �صركة زاجل لالت�صاالت.   �صركة مدى.

   ال�صركة الال�صلكية للبيانات املتنقلة WIMD.   �صركة جلف نت.
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وال�صيا�صات  االأدوات  جمموعة  هو  ال�صيرباين:  االأمن 
ومنهجيات  التوجيهية  واملبادئ  وال�صوابط  االأمن  ومفاهيم 
املمار�صات  واأف�صل  والتدريب  واالإجراءات  املخاطر  اإدارة 
واآليات ال�صمان والتقنيات التي ميكن ا�صتخدامها يف حماية 
وامل�صتخدمني،  املوؤ�ص�صات  واأ�صول  االلكرتوين  الف�صاء  بيئة 
احلا�صوب  اأجهزة  وامل�صتخدمني  املوؤ�ص�صات  اأ�صول  وت�صمل 
والتطبيقات  التحتية  والبنية  واملوظفني  بال�صبكة  املت�صلة 
يتم  التي  املعلومات  وكافة  االت�صاالت  واأنظمة  واخلدمات 
وي�صعى  االلكرتوين،  الف�صاء  بيئة  يف  تخزينها  اأو  نقلها 
الأ�صول  االأمنية  اخل�صائ�ص  حتقيق  الى  ال�صيرباين  االأمن 
من  وحمايتها  عليها  واملحافظة  وامل�صتخدمني  املوؤ�ص�صات 
املخاطر االأمنية ذات ال�صلة يف بيئة الف�صاء االلكرتوين، كما 
التي�صري  من  كل  ال�صيرباين  لالأمن  العامة  االأهداف  ت�صم 

وال�صالمة وال�صرية.  

الف�صاء االلكرتوين اأو بيئة الف�صاء االلكرتوين: 
هو املجال املجازي الأنظمة احلا�صوب وال�صبكات االإلكرتونية، 
املبا�صرة  االت�صاالت  وتتم  اإلكرتونيا  املعلومات  تخزن  حيث 
مثل  معلومات  ي�صمل  ملمو�ص  وهو عامل غري  ال�صبكة،  على 
وامللكية  االإلكرتونية،  واملعامالت  ال�صخ�صية،  املعلومات 

الفكرية وغريها من املوا�صيع ذات ال�صلة.

القطاعات احليوية لدولة الكويت: هي القطاعات 
اخلدمية اأو االإنتاجية للدولة �صواء من احلكومة اأو ال�صركات 
اأو اتالفها من  اأو تدمريها  بها  العمل  املوؤ�ص�صات، وتعطل  اأو 
الو�صع  اأو  املوؤ�ص�صات  عمل  اأو  الدولة  باأمن  اال�صرار  �صاأنه 

االقت�صادي للدولة، وت�صمل كل من التايل:

- القطاع النفطي.
- القطاع الع�صكري

- قطاع الطاقة والكهرباء واملاء.
- القطاع املايل.

- قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
- قطاع النقل.

- القطاع ال�صحي. 
- اجلهات احلكومية االأخرى.

البنية التحتية: هــي االأ�صــول املاديــة اأو االأنظمــة اأو االأجهــزة 
تعد  والــتي  الكمبيوتر،  اأجهزة  بني  للربط  امل�صتخدمة  املعدات  اأو 
اأثــر  اإتالفهــا  اأو  لتدمريهــا  يكــون  وقــد  الكويت،  لدولة  حيوية 
خطـري على و�صع الدولة االقت�صادي اأو اأمــن الدولــة اأو عــلى عمــل 

املوؤ�ص�صات ب�صــكل فعــال.

اإدارة املخاطر: هي عملية م�صتمرة لتحديد املخاطر املحتملة 
مقبول،  م�صتوى  عند  واإبقائها  تاأثريها  مدى  وتقييم  وحتليلها 
وال�صوابط  ال�صيا�صات  حتديد  من  املوؤ�ص�صات  متكن  عملية  وهي 

االأكرث تكيفا مع حماية اأ�صول املوؤ�ص�صة.

هم  املعلومات:  تكنولوجيا  وخمرتقي  جمرمي 
با�صتعرا�ص  مولعون  هواة  اأو  عملهم،  من  يتك�صبون  حمرتفون 
هوؤالء  يتخذ  ا�صتعرا�صها،  يف  ويرغبون  التكنولوجية  مهاراتهم 
املجرمني واملخرتقني عدة اأ�صكال من هجمات الف�صاء االلكرتوين 
�صرقة  اأو  تدمري  اخلدمة،  حجب  لنظام،  ال�صري  االختطاف  مثل 
بيانات ح�صا�صة، اقتحام اأو ت�صلل لل�صبكة، ك�صر حماية الربجميات، 
التن�صت االإلكرتوين )والذي ي�صمل التخريب واختطاف املكاملات 
الغالب على عاتق  ذلك يف  تكلفة  وتقع  ذلك،  واأكرث من  الهاتفية 

ال�صحايا �صواء كانوا اأفراد اأو موؤ�ص�صات(.

غري  م�صروع،  غري  �صلوك  هي  االلكرتونية:  اجلرمية 
االإجرامي  للن�صاط  امتداد  وهي  به،  مرخ�ص  غري  اأو  اأخالقي 
العادي وترتكب عرب الف�صاء االلكرتوين با�صتخدام الو�صائل غري 
التقليدية ب�صورة مكملة للجرمية العادية، وللجرمية االلكرتونية 

عدة اأنواع منها التايل:

على  تهدف  والتي  لالأفراد  امل�صتهدفة  االلكرتونية  اجلرمية   
احل�صول بطريقة غري �صرعية على هوية االأفراد االإلكرتونية 
انتحال  اأو  بهم،  اخلا�صة  ال�صر  وكلمة  االإلكرتوين  كالربيد 
من  املهمة  وامللفات  ال�صور  و�صحب  االإلكرتونية  ال�صخ�صية 

جهاز ال�صحية لتهديده بها واإخ�صاعه لالأوامر.

ملحق رقم )اأ(
التعريفات وامل�صطلحات املتعلقة باالأمن ال�صيرباين
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ت�صتهدف  والتي  مللكية،  امل�صتهدفة  االإلكرتونية  اجلرمية   
الهامة  امللفات  تدمري  ويتم  واخلا�صة،  احلكومية  اجلهات 
يتم  برامج �صارة  امللكية اخلا�صة، وذلك عرب  ذات  الربامج  اأو 
الر�صائل  اأبرزها  من  طرق  بعدة  امل�صتخدم  جهاز  اإلى  ار�صالها 

االإلكرتونية.
 

وي�صّنها  للحكومات،  امل�صتهدفة  االإلكرتونية  اجلرمية   
�صبكاتها  واأنظمة  احلكومية  الر�صمية  املواقع  على  القرا�صنة 
بهدف اال�صرار باملوقع االلكرتوين اأو البنية التحتية للموقع 
املواقع  ت�صتهدف  اأو  بالكامل،  تدمريه  اأو  ال�صبكي  النظام  اأو 
باأمن  املتعلقة  املعلومات  ل�صرقة  الدول  لبع�ص  الع�صكرية 

الدولة.

جرائم اأخرى مثل الن�صب واالحتيال و�صرقة االأموال واالبتزاز   
االإلكرتوين، �صرقة املعلومات االإلكرتونية وا�صتخدامها بطرق 
غري �صرعية، جرائم ال�صتم وال�صب، جرائم الت�صهري، واالإرهاب 

االإلكرتوين. 

وم�صوؤوليات  اأدوار  يحدد  اإطار  هي  الوطنية:  احلوكمة 
الوطنية لالأمن  اال�صرتاتيجية  تنفيذ  امل�صاركة يف  االأطراف  كافة 
والتن�صيق  للعمل  وا�صحة  اآلية  توفري  ي�صمن  والذي  ال�صيرباين، 

بني كافة االأطراف طوال الدورة اال�صرتاتيجية.

االأمن،  مكونات  جلميع  منهجي  حتليل  االأمني:  التدقيق 
التي  والو�صائل  والتدابري  واحللول  و�صيا�صاته  عليه،  والقائمني 
االأمني  التدقيق  ويهدف  بيئتها،  لتاأمني  موؤ�ص�صة  اأي  ت�صتخدمها 
املخاطر  م�صتوى  وتقييم  االأمنية،  بال�صيا�صات  االلتزام  لر�صد 

ومدى املوازنة بني املوارد التنظيمية والتقنية والب�صرية.

لالأمن  املرجعي  االإطار  ال�صيرباين:  االأمن  �صيا�صات 
ال�صيرباين والذي يعك�ص اال�صرتاتيجية الوطنية واإجراءات 

وو�صائل التنفيذ.

 National ال�صيرباين  الوطني  االأمن  مركز 
مركز  هو   :  Cyber Security Center  NCSC
املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت  العامة  الهيئة  يتبع  حكومي 
يف  الوطني  ال�صيرباين  االأمن  اأن�صطة  كافة  عن  وم�صوؤول 
دولة الكويت، يعمل مبا�صرة مع اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلا�ص ملراقبة ال�صبكات يف الكويت ور�صد وحتليل التهديدات 
بالتهديدات،  اخلا�صة  املعلومات  ون�صر  وجمع  االلكرتونية، 

ودعم اال�صتجابة للحوادث املتعلقة باالأمن ال�صيرباين.
االأمن  توحيد معايري  اأخرى مثل  املركز مبهام  كما يخت�ص 
ال�صيرباين، وتقييم وت�صنيف اأ�ص�ص تكنولوجيا اأمن املعلومات 
باالأمن  املتعلقة  واخلدمات  واالت�صاالت  املعلومات  واأنظمة 

ال�صيرباين.
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1. االأمن ال�صيرباين. االحتاد الدويل لالت�صاالت
https://www.itu.int/net/itunews 

2. دليل االأمن ال�صيرباين للبلدان النامية. االحتاد الدويل لالت�صاالت
 https://www.itu.int/ITU-D/cyb/publications/2007/cgdc-2007-a.pdf 
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    تطوير منظومة تبادل معلومات بني  اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص وال�صركات الرائدة مبجال االأمن ال�صيرباين.

تطوير منظومة تعاون وتبادل معلومات مع املنظمات الدولية واالقليمية وامل�صاركة بالربامج املتعلقة مبجال      
اإلى معلومات موثوق بها  االأمن ال�صيرباين للتعامل مع التهديدات االإلكرتونية، وت�صهيل الو�صول 

و�صمان ا�صتجابة فعالة جلميع التهديدات.
    و�صع اآليه اإبالغ عن التهديدات و هجمات قرا�صنة الكمبيوتر اأو اجلرائم احلا�صوبية.

      تطوير �صبل ال�صراكة مع ال�صرطة الدولية لو�صع اآلية التحقيق امل�صرتك  املتعلقة باجلرائم 
االلكرتونية

الهدف االأول

تعزيز ثقافة االأمن ال�صيرباين 
التي تدعم اال�صتخدام

االآمن وال�صحيح للف�صاء
االإلكرتوين

الهدف الثالث

اتاحة �صبل التعاون والتن�صيق 
وتبادل املعلومات فيما بني  

خمتلف اجلهات املحلية 
والدولية يف جمال االأمن 

ال�صيرباين

التعريف   خالل  من  املجتمع  فئات  لكافة  ال�صيرباين  باالأمن  الوطنية  التوعية  تعزيز 
و�صائل  ا�صتخدام  على  والت�صجيع  االلكرتوين  الف�صاء  ال�صتخدام  امل�صاحبة  باملخاطر 

وحلول االأمن  واحلماية.

مناهج  تطوير  على  لها  التابعة  واملوؤ�ص�صات  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارتي  مع  العمل 
اكادميية وتثقيفية متعلقة باالأمن ال�صيرباين.

العمل مع القطاع اخلا�ص ومزودي خدمات االنرتنت و�صركات االت�صاالت لتح�صني م�صتوى االأمن 
ال�صيرباين و�صمان حماية البيانات املتداولة من خالل تعزيز الوعي باملخاطر التي تهدد االأمن ال�صيرباين والت�صجيع على اتباع 

اأف�صل املمار�صات وتطبيق اأف�صل اأنظمة احلماية.
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اإن�صاء املركز الوطني لالأمن ال�صيرباين National Cyber Security Center-NCSC والذي  

فريق  و   Security Operation Center- SOC ال�صيرباين  االأمن  عمليات  مركز  من  كل  ي�صم 
والذي يعمل كمظلة ملراكز عمليات   Computer Emergency Response Team- CERT اال�صتجابة لطوارئ احلا�صوب 

االأمن ال�صيرباين SOCs للقطاعات احليوية.

ان�صاء مراكز  عمليات االأمن ال�صيرباين SOCs يف القطاعات احليوية بدولة الكويت، والتي تعمل على توفري املراقبة امل�صتمرة   
الأحداث االأمن ال�صيرباين وتوفري و�صائل اال�صتجابة املنا�صبة.

حماية  اآمنه،  برجميات  تطوير    ، االإلكرتونية  اجلرائم  مكافحة  مثل  ال�صيرباين  االأمن  مبجاالت  الوطنية  تطويرالكوادر   

ال�صبكات ، تطبيق ومراقبة القوانني وال�صيا�صات، واال�صتجابة لطوارئ اأمن املعلومات.

تطوير االأ�ص�ص واملقايي�ص الوطنية لتكنولوجيا اأمن املعلومات.  

تطوير الكوادر الوطنية يف جمال مكافحة اجلرائم االلكرتونية ووفقا للمقايي�ص العاملية.  

احليوية  للقطاعات  ال�صيرباين  باالأمن  املتعلقة  الوطنية  واالأزمات  االأحداث  الإدارة  واال�صتجابة  االأعمال  ا�صتمرارية  خطة  تطوير   

بالدولة.

تطوير وتعزيز و�صائل  احلماية يف �صبكات دولة الكويت املدنية والع�صكرية للحد من اإمكانية تعر�صها لهجمات اإلكرتونية.  

تطوير الت�صريعات والقوانني املتعلقة باجلرائم االلكرتونية واالأمن ال�صيرباين ملواكبة التطور التكنولوجي.  

اإعداد لوائح و�صوابط ومعايري االأمن ال�صيرباين لل�صبكات احليوية واخلدمات االلكرتونية واالأنظمة الهامة.  

متابعة مدى التزام موؤ�ص�صات القطاعات احليوية  للوائح وال�صيا�صات الوطنية يف جمال االأمن ال�صيرباين.  
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حماية ومراقبة االأ�صول والبنى
التحتية احليوية واملعلومات

الوطنية وال�صبكة املعلوماتية فـي
دولة الكويت



ال يجوز استخدام أي من املواد التي تتضمنها هذه الوثيقة مبا يف ذلك النصوص والرسومات 
والشعارات واأليقونات والصور، أو نسخها أو نقلها كليا أو جزئيا، سواء بطريقة إلكرتونية أو 

آلية، ودون الحصول عىل موافقة خطية مسبقة. 
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