كلمة �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
لقد �أ�صبحت تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات وثقافة
االنرتنت من �أهم �سمات هذا الع�صر ،فقد �أ�سهمت يف
تغيري مفاهيم املكان والزمان ،و�أ�صبح بالإمكان التوا�صل
مع جميع دول العامل ومتابعة الأحداث الدولية يف غ�ضون
حلظات ،كما عززت �سبل التعاون وقللت من احلواجز �أمام
قطاع الأعمال واتاحت االبتكار �سواء على امل�ستوى الدويل �أو
املحلي ،ودفعت بعجلة النمو االقت�صادي يف كثري من الدول،
و�أ�صبحت تتداخل يف جميع نواحي احلياة االجتماعية،
وت�ساهم يف حت�سينها و�أثرائها من خالل توفري الفر�ص
القائمة على التجدد واالبتكار وتعدد اخليارات لكافة �أنواع
املنتجات واخلدمات و �سبل احل�صول عليها.
ويف الوقت الذي يتزايد فيه اعتمادنا على االنرتنت وو�سائل
االت�صاالت ،ف�إن الفوائد اجلمة التي يقدمها لنا الف�ضاء
االلكرتوين ت�أتي م�صحوبة باملخاطر العديدة ،فقد �أ�صبحت
هذه التقنيات و�سيلة الرتكاب اجلرائم بحق م�ستخدميها
�سواء كانوا �أفراداً �أو م�ؤ�س�سات واحلاق ال�ضرر بهم ،فمن �أبرز
�أمثلة هذه اجلرائم الإلكرتونية عمليات االخرتاق والقر�صنة
و�سرقة املعلومات وانتهاك خ�صو�صية الآخرين وممار�سة
الن�شاطات الغري م�شروعة ،وال تقت�صر اجلرائم الإلكرتونية
على الأفراد وامل�ؤ�س�سات� ،إمنا تتعدى ذلك لتهدد �أمن الدولة
و�سالمة مرافقها واقت�صادها ،وهذا ما ي�ستدعي بناء قدرات
�أمنية جديدة ،وبذل املزيد من اجلهود ال�ساعية لتعزيز �أمن
دولة الكويت ومواطنيها ،ومواجهة التحديات واملخاطر
احلقيقية الناجتة عن االخرتاقات الأمنية.

ت�أتي اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ال�سيرباين لدولة الكويت
نتيجة لإدراكنا للتحديات والتهديدات التي تواجهها الدولة،
و التي ت�ستوجب حتديد الأ�س�س والإجراءات الواجب اتخاذها
وت�سخري كافة القدرات التكنولوجية وت�أهيل املوارد الب�شرية
وحت�سني القدرة على التعامل مع ق�ضايا الأمن ال�سيرباين ،وذلك
من �أجل تعزيز �أمن البنية التحتية الوطنية والبيانات الهامة،
واحلد من خماطر الف�ضاء االلكرتوين املهددة القت�صاد الدولة
والأمن الوطني ،وت�أمني بيئة معلوماتية موثوقة ومرنة و�آمنة
للقطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص والأفراد.
واهلل ويل التوفيق،

ال�شيخ /جابر مبارك احلمد ال�صباح
رئي�س جمل�س الوزراء
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 .1مـقـدمـــة

�أ�صبحت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت املحرك
الرئي�سي للمجتمعات يف الع�صر احلديث ،و�أ�ضحت التغريات
التكنولوجية وثورة املعلومات العامل الأ�سا�سي للنمو
االقت�صادي والتقدم االن�ساين والتطوير الإجتماعي  ،كما
�سهل لنا انت�شار �شبكات االت�صاالت الو�صول �إلى كافة
املعلومات والبيانات على اختالف �أنواعها و�أماكنها ،ومن
هنا تنبع املخاطر ملا متثله �أهمية هذه املعلومات �أو البيانات
والتي يتم تداولها من خالل ال�شبكات.
�أن اعتمادنا املتزايد على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يجعلنا عر�ضة ملخاطر وتهديدات وهجمات الكرتونية،
فنقاط ال�ضعف التقنية لأنظمة الت�شغيل والربجميات
ونق�ص الت�شريعات املتعلقة باجلرائم ذات ال�صلة باحلا�سوب
و �ضعف التن�سيق الفعال بني احلكومة وال�شركات وامل�ؤ�س�ســات
والأفــراد ،مكنت هواة الت�سلل واالخرتاق االلكرتوين
وجمرمي احلا�سوب املتخ�ص�صني من ممار�سة �أن�شطة غري
م�شروعة تهدد اخلدمات الأ�سا�سية املقدمة لأفراد املجتمع
واحلكومة وال�شركات وامل�ؤ�س�ســات ،فانت�شرت الهجمات
واجلرائم االلكرتونية ب�شتى �أ�شكالها ،فهناك الربجميات
اخلبيثة وهجمات حجب اخلدمة االلكرتونية و�سرقة
البيانات ال�شخ�صية �أو تلك امل�شمولة بحقوق امللكية الفكرية،
وار�سال الر�سائل االلكرتونية املزعجة بغر�ض االبتزاز �أو
االحتيال ،وانتحال الهوية االلكرتونية ،والنفاذ للأنظمة
لغري املرخ�ص له ،والتخريب والتالعب بالأنظمة والبيانات،
ومهما تكن دوافع ه�ؤالء املخرتقني واملجرمني ف�أن جميع
هذه الأن�شطة ت�شكل خطرا على عمل امل�ؤ�س�سات والأفراد ولها
ت�أثريا لي�س بالب�سيط من الناحية االقت�صادية.

كما �أ�صبح هناك من يتبع جمموعات منظمة �أو حكومات دول،
مما يعر�ض الأمن القومي لتحديات جديدة مرتبطة بتكنولوجيا
املعلومات ،وينذر بن�شوء حرب معلوماتية ميكن �أن يرتتب عليها
ت�أثريات ج�سيمة على اقت�صاد الدولة و�أمنها وا�ستقرارها ،فهناك
من يقوم بالتج�س�س االلكرتوين واال�ستخبارات وجمع املعلومات
احل�سا�سة� ،أو ن�شر ال�شائعات واملعلومات امل�ضللة الرامية �إلى زعزعة
الأمن ،بل ومتتد لت�أخذ بعداً �إرهابياً عندما تكون الأنظمة امل�ستهدفة
جزءاً من بنية حتتية حيوية كالطاقة ،والكهرباء واملاء ،وو�سائل
النقل ،و�أنظمة االت�صاالت ،والقطاع املايل ،واخلدمات الطبية.
وهنا يتبني لنا �ضرورة حماية البنية التحتية و�أ�صول وموارد دولة
الكويت احليوية ،ووجوب تنظيم االت�صاالت وتبادل املعلومات بني
ال�شبكات مع توفري الرقابة امل�ستمرة على تدفق املعلومات للت�أكد
من �أنها ال حتمل �أية تهديدات �أو ال يتم ا�ستخدامها فيما ي�ضر
مب�صالح الدولة وامل�ؤ�س�سات والأفراد.

وفـي هذا ال�صدد ،فقد قامت العديد من اجلهات احلكومية
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص بدولة الكويت بتفعيل بع�ض املبادرات
الهادفة حلماية البنية التحتية الوطنية والبيانات والأ�صول
اخلا�صة فيها ،و�صياغة �سيا�سات وقواعد �أمن املعلومات وتوفري
و�سائل احلماية �ضد �أية خماطر حمتملة من الف�ضاء االلكرتوين،
كما مت �سن القوانني والت�شريعات ذات ال�صلة باجلرمية
الإلكرتونية لتغطي الكثري من �أن�شطة جمرمي ومت�سللي الف�ضاء
االلكرتونية� ،إال �أنه ال زالت هناك حاجة ما�سة حلوكمة هذه
املبادرات وادارة الأن�شطة املرتبطة فيها والت�أكد من وجود منهجية
متكاملة و�شاملة ومرنة لأداره الأمن ال�سيرباين الوطني ،وهو
ما يتطلب وجود ا�سرتاتيجية وطنية تعمل على التكامل بني
تلك اجلهود واملبادرات ،والت�أكد من معاجلة كافة منافذ املخاطر
كما غدت الهجمات واجلرائم االلكرتونية �أكرث تنظيما الأمنية االلكرتونية �سواء داخل امل�ؤ�س�سات �أو من منافذ االنرتنت
لتتعدى امل�ؤ�س�سات والأفراد بل ولت�صل الى الدول ،ف�أ�صبح والتي تربط دولة الكويت بالعامل اخلارجي.
ب�إمكان املجرمني ا�ستغالل الف�ضاء االلكرتوين ملمار�سة
ن�شاطهم االجرامي وب�صورة مكملة للجرمية العادية� ،إن اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ال�سيرباين لدولة الكويت
و�أ�صبحوا قادرين على �أن ينظموا �أنف�سهم لتبادل املعلومات هي ا�ستجابة الدراك حكومة دولة الكويت حلجم التهديدات
�أو ت�شكيل ع�صابات �إجرامية م�ستخدمني البنى التحتية والتحديات الناجتة عن خماطر الأمن ال�سيرباين والتي تطال
والف�ضاء االلكرتوين ملمار�سة جرائم مثل غ�سيل الأموال ،الدولة وم�ؤ�س�ساتها و�أفرادها ككل ،ولر�سم خارطة الطريق نحو
واالبتزاز ،والتهديد ،وتهريب املخدرات ،وتهريب الأ�سلحة ،تعزيز �أمن املعلومات بكافة �أ�شكاله للت�أكد من ت�سخري كافة
والر�شوة ،واالجتار بالب�شر ،و�سوء ا�ستغالل الأطفال ،الإمكانيات و اتخاذ كافة التدابري الالزمة لذلك.
والتالعب املايل.

13

 .2منهجية دولة الكويت ملواجهة
حتديات الأمن ال�سيرباين

تو�ضح هذه اال�سرتاتيجية الر�ؤية امل�ستقبلية والأهداف
الأ�سا�سية للأمن ال�سيرباين فـي دولة الكويت ،كما حتدد
الأولويات اال�سرتاتيجية ال�ساعية لتحقيق هذه الأهداف،
وت�صف املبادرات والأن�شطة التي يتم تنفيذها من خالل
برنامج عمل متكامل لتوجيه جهود اجلهات احلكومية
و�شركات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص نحو حتقيق الأمن
ال�سيرباين الوطني ووفقا لر�ؤية حكومة دولة الكويت.

املهمة

خلق وتعزيز منظومة الأمن ال�سيرباين الوطني بجميع عنا�صرها
التقنية والتنظيمية والرقابية والإدارية ،ويف خمتلف اجلهات
احلكومية والقطاع اخلا�ص ،وتوفري بيئة ف�ضاء الكرتوين �آمنة
لتعزيز الأمن واالزدهار جلميع الذين يعي�شون ويعملون يف دولة
الكويت.

الأهداف

تقوم ا�سرتاتيجية الأمن ال�سيرباين على ثالثة �أهداف رئي�سية
الر�ؤية
�ضمان ف�ضاء الكرتوين �آمن ومرن حلماية امل�صالح الوطنية لتمكن حكومة دولة الكويت من حتقيق ر�ؤيتها اخلا�صة بالأمن
ال�سيرباين الوطني:
لدولة الكويت.
حيث تتمثل ر�ؤيتنا يف دولة الكويت بحماية م�صالح الدولة
املعر�ضة للمخاطر والتهديدات املتعلقة بالأمن ال�سيرباين
واتخاذ كافة التدابري الأمنية لتعزيز القدرة على االدارة
واال�ستجابة لأي طارئ ،مما ي�ضمن حتقيق �أكرب قيمة
اقت�صادية واجتماعية من ا�ستخدام الف�ضاء االلكرتوين
واال�ستفادة من االمكانيات واملزايا التي يوفرها من دون
التعر�ض للمخاطر.

الـهدف الأول

الهدف الثاين

الهدف الثالث

تعزيز ثقافة الأمن
ال�سيرباين التي تدعم
اال�ستخدام الآمن
وال�صحيح للف�ضاء
الإلكرتوين.

حماية ومراقبة الأ�صول
والبنى التحتية احليوية
واملعلومات الوطنية
وال�شبكة املعلوماتية يف
دولة الكويت.

اتاحة �سبل التعاون
والتن�سيق وتبادل
املعلومات فيما بني
خمتلف اجلهات املحلية
والدولية يف جمال الأمن
ال�سيرباين.
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الهدف الأول :تعزيز ثقافة الأمن ال�سيرباين التي تدعم اال�ستخدام الآمن
وال�صحيح للف�ضاء الإلكرتوين
تدرك حكومة دولة الكويت مدى �أهمية بناء بيئة ف�ضاء وعليه ،ويف �سبيل حتقيق هذا الهدف ،ف�إنه البد من الرتكيز
الكرتوين �آمنة لتعزيز ثقة جميع �أفراد املجتمع با�ستخدامها على الأن�شطة التالية :
ول�ضمان �أمن و�سرية جميع تعامالتهم ومعلوماتهم ال�شخ�صية،
بناء ثقافة متكن املجتمع بدولة الكويت من تفهم
و�أن اجلرائم االلكرتونية �أ�صبحت م�صدر قلق متزايد لكثري
املخاطر والتهديدات ونقاط ال�ضعف امل�صاحبة ال�ستخدام
من الأفراد ،وبد�أت تتفاقم بفعل اال�ستخدام الوا�سع لتكنولوجيا
الف�ضاء االلكرتوين.
املعلومات واالت�صاالت يف �شتى تعامالتنا اليومية.
الت�شجيع على ا�ستخدام �أدوات وحلول واجراءات �أمن
املعلومات �أثناء االت�صال بالف�ضاء االلكرتوين للحد من
وعليه ف�أن الدولة �ستويل االهتمام الكبري لتوعية وتثقيف جميع
خماطر الأمن ال�سيرباين.
فئات املجتمع وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من معلومات عن
تطوير املناهج التثقيفية والتوعوية املتعلقة بالأمن
خماطر الف�ضاء االلكرتوين املعر�ضني لها وتعريفهم بالإجراءات
ال�سيرباين و�إتاحتها يف املدار�س واجلامعات.
والأدوات الالزمة حلماية معلوماتهم ال�شخ�صية واملالية املت�صلة
عمل حكومة دولة الكويت مع القطاع اخلا�ص على نطاق
بالف�ضاء االلكرتوين.
وا�سع لتح�سني م�ستوى الأمن ال�سيرباين و�ضمان حماية
البيانات املتداولة من خالل تعزيز الوعي باملخاطر
كما �أنه من الالزم ل�ضمان بيئة ف�ضاء الكرتوين �آمنة من �ش�أنها
التي تهدد الف�ضاء الإلكرتوين واتباع �أف�ضل املمار�سات
�أن تعزز من توفري اقت�صاد رقمي وعلى نحو فعال� ،أن ت�سعى
وتطبيق �أف�ضل �أنظمة احلماية.
احلكومة وبالتعاون مع القطاع اخلا�ص للحد من التعر�ض
ملخاطر �أمن الف�ضاء االلكرتوين وحماية امل�صالح الوطنية
الهامة وتوفري بيئة عمل الكرتونية �آمنة وموثوق بها من قبل
كافة فئات املجتمع بدولة الكويت ،كما يتم ذلك من خالل تعزيز
الوعي ب�ضرورة حماية البنية التحتية و�شبكات االنرتنت و�أنظمة
الدولة احليوية ،وانتهاج �أف�ضل املمار�سات الدولية املعنية بالأمن
ال�سيرباين ،وت�شجيع اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص على
تبادل املعلومات ب�صورة �آمنة ل�ضمان حماية البيانات الهامة.
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الهدف الثاين :حماية ومراقبة الأ�صول والبنى التحتية احليوية
واملعلومات الوطنية وال�شبكة املعلوماتية يف دولة الكويت
تعترب �أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ثروة وطنية لدولة الكويت ،وبالتايل ف�أن حكومة دولة
الكويت تعي متاما م�س�ؤوليتها جتاه هذه الأنظمة وما
حتمله من معلومات وبيانات هامة لكافة اجلهات احلكومية
وال�شركات وامل�ؤ�س�ســات و�أفراد املجتمع و�ضرورة �ضمان �أمنها
و�سالمتها .
كما تدرك الدولة ب�أن �أمن هذه الأنظمة ي�أتي باتخاذ �سيا�سة
الإدارة اال�ستباقية والتي تتم بتحديد وحتليل وفهم �أمناط
تهديدات و خماطر الف�ضاء االلكرتوين وتطوير و�سائل
الدفاعات اال�ستباقية املالئمة واملراقبة امل�ستمرة واالعداد
لآلية اال�ستجابة املنا�سبة ،كما ت�ؤمن الدولة ب�ضرورة وجود
�إطار �أمني متكامل من ال�سيا�سات والإجراءات واملعايري
وال�ضوابط الفنية يطبق من قبل كافة اجلهات احلكومية
و�شركات وم�ؤ�س�سات القطاعات احليوية ومن دون االعتماد
فقط على تكنولوجيا �أمن املعلومات واالت�صاالت ،ا�ضافة
الى �أهمية بناء كوادر وطنية قادرة على التعامل مع ق�ضايا
الأمن ال�سيرباين وباال�ستعانة باخلربات العاملية الرائدة
بهذا املجال.
وعليه ،ويف �سبيل حتقيق هذا الهدف ،ف�إنه البد من الرتكيز
على الأن�شطة التالية :
تطوير �آلية تقييم وحتليل املخاطر وك�شف التهديدات التي
تواجهها البنى التحتية الوطنية.
تطوير وتعزيز و�سائل احلماية يف �شبكات دولة الكويت املدنية
والع�سكرية للحد من �إمكانية تعر�ضها لهجمات �إلكرتونية.
	�إن�شاء مركز الأمن الوطني ال�سيرباين National Cyber
 Security Center-NCSCوالذي ي�ضم كل من مركز
عمليات الأمن ال�سيرباين Security Operation Center-
 SOCو فريق اال�ستجابة لطوارئ احلا�سوب Computer

 Emergency Response Team- CERTوالذي يهدف خلدمة
كافة اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص والأفراد بوجه عام من
�أجل تعزيز قدرة البالد على حماية امل�صالح الوطنية من الهجمات
االلكرتونية املحتملة.
ان�شاء مراكز عمليات الأمن ال�سيرباين  SOCsيف القطاعات
احليوية بدولة الكويت ،والتي تعمل على توفري املراقبة
امل�ستمرة لأحداث الأمن ال�سيرباين وتوفري و�سائل اال�ستجابة
املنا�سبة.
ت�أمني املراقبة امل�ستمرة لأمن ال�شبكات والبنى التحتية
للمعلومات احليوية.
تطوير خطة ا�ستمرارية الأعمال وخطة اال�ستجابة لإدارة
الأحداث والأزمات املتعلقة بالأمن ال�سيرباين يف حال حدوث
الأزمات الوطنية وذلك للقطاعني احلكومي واخلا�ص.
اعداد لوائح و�ضوابط ومعايري الأمن ال�سيرباين لل�شبكات
احليوية واخلدمات االلكرتونية والأنظمة الهامة.
تطوير الت�شريعات والقوانني املتعلقة باجلرائم االلكرتونية
والأمن ال�سيرباين ملواكبة التطور التكنولوجي.
متابعة مدى التزام م�ؤ�س�سات القطاعات احليوية للوائح
وال�سيا�سات الوطنية ذات ال�صلة بالأمن ال�سيرباين.
التعاون مع القطاع اخلا�ص لو�ضع �ضوابط ت�ضمن حماية
ا�ستخدام الف�ضاء االلكرتوين من الهجمات واجلرائم
االلكرتونية املختلفة.
تطوير وت�أهيل الكوادر الوطنية مبجاالت الأمن ال�سيرباين
مثل مكافحة اجلرائم االلكرتونية ،تطبيق ومراقبة القوانني
وال�سيا�سات ،واال�ستجابة لطوارئ �أمن املعلومات.
تطوير �أ�س�س ومقايي�س وطنية لت�صنيف تكنولوجيا �أمن
املعلومات.
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الهدف الثالث :اتاحة �سبل التعاون والتن�سيق وتبادل املعلومات فيما
بني خمتلف اجلهات املحلية والدولية يف جمال الأمن ال�سيرباين
يعترب تبادل ون�شر املعلومات حول التهديدات وعليه ،ويف �سبيل حتقيق هذا الهدف ،ف�إنه البد من الرتكيز
على الأن�شطة التالية :
واالخرتاقات ذات ال�صلة بالف�ضاء االلكرتوين وخماطرها
املحتملة من �أهم الإجراءات الوقائية الأ�سا�سية واملمار�سات
تطوير منظومة تبادل معلومات بني اجلهات احلكومية
الرئي�سية لتن�سيق اجلهود املتعلقة مبواجهة خماطر الف�ضاء
والقطاع اخلا�ص وال�شركات الرائدة مبجال الأمن
االلكرتوين ،فاملعرفة امل�سبقة ب�أي تهديد ومعرفة طبيعة عمله
ال�سيرباين.
وما ي�ستهدفه يعترب جزءاً هاماً للوقاية منه واحلد من �آثاره،
تطوير التعاون وال�شراكات الإقليمية والدولية فيما
وبالتايل البد من نقل املعرفة للأطراف الأخرى التي قد تواجه
يخ�ص تهديدات �أو م�ستجدات الأمن ال�سيرباين.
خماطر الكرتونية مماثلة الختيار �أن�سب حلول احلماية.
تطوير �سبل ال�شراكة مع ال�شرطة الدولية لو�ضع �آلية
وكما ميكننا من خالل التعاون الدويل اال�ستفادة من املعايري
التحقيق امل�شرتك فيما يتعلق باجلرائم االلكرتونية.
العاملية و�أف�ضل املمار�سات يف جمال الأمن ال�سيرباين ،وتطوير
امل�شاركة يف برامج الأمن ال�سيرباين الدولية.
ال�شراكة القانونية الدولية ملكافحة اجلرائم االلكرتونية وتعزيز
االطالع واال�ستفادة من خربات ال�شركات الرائدة مبجال الأمن
�أف�ضل املمار�سات يف جمال التوعية مب�ستجدات الأمن ال�سيرباين
ال�سيرباين.
واتخاذ التدابري الوقائية واال�ستجابة للأزمات.
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 .3املبادرات اال�سترياتيجية

الهدف الأول :تعزيز ثقافة الأمن ال�سيرباين التي تدعم
اال�ستخدام الآمن وال�صحيح للف�ضاء الإلكرتوين

املبادرات اال�سرتاتيجية
تعزيز التوعية الوطنية بالأمن ال�سيرباين لكافة فئات املجتمع من خالل التعريف باملخاطر امل�صاحبة ال�ستخدام الف�ضاء
االلكرتوين والت�شجيع على ا�ستخدام و�سائل وحلول الأمن واحلماية.
اجلهة امل�س�ؤولة :الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات (مركز الأمن الوطني ال�سيرباين )NCSC
العمل مع وزارتي الرتبية والتعليم العايل وامل�ؤ�س�سات التابعة لها على تطوير مناهج اكادميية وتثقيفية متعلقة بالأمن ال�سيرباين.
اجلهة امل�س�ؤولة :الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات (مركز الأمن الوطني ال�سيرباين  ،)NCSCوزارتي الرتبية والتعليم
العايل
العمل مع القطاع اخلا�ص ومزودي خدمات االنرتنت و�شركات االت�صاالت لتح�سني م�ستوى الأمن ال�سيرباين و�ضمان حماية
البيانات املتداولة من خالل تعزيز الوعي باملخاطر التي تهدد الأمن ال�سيرباين والت�شجيع على اتباع �أف�ضل املمار�سات وتطبيق
�أف�ضل �أنظمة احلماية.
اجلهة امل�س�ؤولة :الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات (مركز الأمن الوطني ال�سيرباين )NCSC
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الهدف الثاين :حماية ومراقبة الأ�صول والبنى التحتية احليوية
واملعلومات الوطنية وال�شبكة املعلوماتية يف دولة الكويت

املبادرات اال�سرتاتيجية
�إن�شاء مركز الأمن الوطني ال�سيرباين  National Cyber Security Center-NCSCوالذي ي�ضم كل من مركز عمليات
الأمن ال�سيرباين  Security Operation Center- SOCو فريق اال�ستجابة لطوارئ احلا�سوب Computer Emergency
 Response Team- CERTوالذي يعمل كمظلة ملراكز عمليات الأمن ال�سيرباين  SOCsللقطاعات احليوية .
اجلهة امل�س�ؤولة :الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات (مركز الأمن الوطني ال�سيرباين )NCSC
ان�شاء مراكز عمليات الأمن ال�سيرباين  SOCsيف القطاعات احليوية بدولة الكويت ،والتي تعمل على توفري املراقبة امل�ستمرة
لأحداث الأمن ال�سيرباين وتوفري و�سائل اال�ستجابة املنا�سبة.
اجلهة امل�س�ؤولة :وزارة الدفاع ،وزارة الداخلية والقطاعات احليوية الأخرى
تطويرالكوادر الوطنية مبجاالت الأمن ال�سيرباين مثل مكافحة اجلرائم الإلكرتونية  ،تطوير برجميات �آمنه ،حماية ال�شبكات ،
تطبيق ومراقبة القوانني وال�سيا�سات ،واال�ستجابة لطوارئ �أمن املعلومات.
اجلهة امل�س�ؤولة :الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات (مركز الأمن الوطني ال�سيرباين )NCSC
تطوير الأ�س�س واملقايي�س الوطنية لتكنولوجيا �أمن املعلومات
اجلهة امل�س�ؤولة :الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات (مركز الأمن الوطني ال�سيرباين )NCSC
تطوير الكوادر الوطنية يف جمال مكافحة اجلرائم االلكرتونية ووفقا للمقايي�س العاملية.
اجلهة امل�س�ؤولة :وزارة الداخلية
تطوير خطة ا�ستمرارية الأعمال واال�ستجابة لإدارة الأحداث والأزمات الوطنية املتعلقة بالأمن ال�سيرباين للقطاعات احليوية بالدولة
اجلهة امل�س�ؤولة :الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات(مركز الأمن الوطني ال�سيرباين )NCSC
تطوير وتعزيز و�سائل احلماية يف �شبكات دولة الكويت املدنية والع�سكرية للحد من �إمكانية تعر�ضها لهجمات �إلكرتونية.
اجلهة امل�س�ؤولة :الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات (مركز الأمن الوطني ال�سيرباين  )NCSCووزارة الدفاع والقطاعات
احليوية الأخرى
تطوير الت�شريعات والقوانني املتعلقة باجلرائم االلكرتونية والأمن ال�سيرباين ملواكبة التطور التكنولوجي
اجلهة امل�س�ؤولة :وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة االعالم واجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات والهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية
املعلومات (مركز الأمن الوطني ال�سيرباين )NCSC
اعداد لوائح و�ضوابط ومعايري الأمن ال�سيرباين لل�شبكات احليوية واخلدمات االلكرتونية والأنظمة الهامة
اجلهة امل�س�ؤولة :الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات (مركز الأمن الوطني ال�سيرباين )NCSC
متابعة مدى التزام م�ؤ�س�سات القطاعات احليوية للوائح وال�سيا�سات الوطنية يف جمال الأمن ال�سيرباين.
اجلهة امل�س�ؤولة :الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات (مركز الأمن الوطني ال�سيرباين )NCSC
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الهدف الثالث :اتاحة �سبل التعاون والتن�سيق وتبادل املعلومات فيما
بني خمتلف اجلهات املحلية والدولية يف جمال الأمن ال�سيرباين

املبادرات اال�سرتاتيجية
تطوير منظومة تبادل معلومات بني اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص وال�شركات الرائدة مبجال الأمن ال�سيرباين.
اجلهة امل�س�ؤولة :الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات (مركز الأمن الوطني ال�سيرباين )NCSC
تطوير منظومة تعاون وتبادل معلومات مع املنظمات الدولية واالقليمية وامل�شاركة بالربامج املتعلقة مبجال الأمن ال�سيرباين
للتعامل مع التهديدات الإلكرتونية ،وت�سهيل الو�صول �إلى معلومات موثوق بها و�ضمان ا�ستجابة فعالة جلميع التهديدات.
اجلهة امل�س�ؤولة :الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات (مركز الأمن الوطني ال�سيرباين )NCSC
و�ضع �آليه ابالغ عن التهديدات الأمنية و هجمات قرا�صنة الكمبيوتر �أو اجلرائم احلا�سوبية.
اجلهة امل�س�ؤولة :الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات (مركز الأمن الوطني ال�سيرباين  ،)NCSCوزارة الداخلية
تطوير �سبل ال�شراكة مع ال�شرطة الدولية لو�ضع �آلية التحقيق امل�شرتك املتعلقة باجلرائم االلكرتونية
اجلهة امل�س�ؤولة :وزارة الداخلية
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 .4منهجية التنفيذ

	�أن جناح اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ال�سيرباين
يتطلب وجود عدة مقومات �أهمها القيادة ال�سليمة
لال�سرتاتيجية وااللتزام املتوا�صل ،واحلوكمة ال�صحيحة،
والقيا�س امل�ستمر مل�ستوى الأمن ال�سيرباين من حيث تقدم
الأمن ال�سيرباين وانخفا�ض معدل التعر�ض ملخاطر الف�ضاء
االلكرتوين ،وبناء على ذلك ف�أن تنفيذ اال�سرتاتيجية
الوطنية للأمن ال�سيرباين �سيتم ا�ستنادا على املبادئ
التوجيهية التالية:

�إدارة خماطر الأمن ال�سيرباين� :سيتم اتباع منهجية
لإدارة املخاطر الأمنية ذات ال�صلة ببيئة الف�ضاء االلكرتوين
والالزمة جلميع نظم تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
وتنفذ �أعمال ادارة املخاطر ب�صورة م�ستمرة وطوال فرتة تنفيذ
ا�سرتاتيجية الأمن ال�سيرباين الوطني وذلك لتقييم وحتديد
ومتويل الأولويات والأن�شطة املطلوبة ،ومراقبة املخاطر وامكانية
حدوثها.

قيا�س �أداء اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ال�سيرباين:

القيادة الوطنية :التحدي املتمثل يف تنفيذ �سيتم ا�ستخدام �أدوات لقيا�س �أداء وتطور اال�سرتاتيجية وفقا
ا�سرتاتيجية الأمن ال�سيرباين الوطني ومتابعة اجلهود لأف�ضل املمار�سات العاملية.
املبذولة يف حتقيقها يتطلب قيادة وطنية موحدة ،وعليه ف�أن امل�س�ؤوليات امل�شرتكة :الأمن ال�سيرباين م�س�ؤولية م�شرتكة
احلكومة الكويتية �ستقوم بت�شكيل جلنة وطنية عليا للأمن تقع على عاتق جميع اجلهات احلكومية ،والقطاع اخلا�ص،
ال�سيرباين منبثقة من جمل�س الوزراء تتابع التطورات وامل�ؤ�س�سات ،و�أفراد املجتمع ،وتتطلب هذه امل�س�ؤوليات اتخاذ
وترفعها �إلى املجل�س مبا�شرة ،وتعمل كلجنة موحدة لكافة الإجراءات الالزمة من قبلهم لتوفري احلماية الالزمة لنظم
جهود ون�شاطات الأمن ال�سيرباين يف دولة الكويت.
تكنولوجيا املعلومات و�شبكات االت�صاالت ،وحماية و�سائل االت�صال
وتخزين املعلومات الهامة ب�صورة �آمنة واحرتام خ�صو�صية النظم
احلوكمة الوطنية� :ستقوم احلكومة الكويتية كذلك
وامل�ستخدمني الآخرين.
بتعيني جلنة وطنية حلوكمة الأمن ال�سيرباين والتي تتبع
اللجنة الوطنية العليا مبا�شرة ،وتتمثل م�س�ؤوليتها الرئي�سية املحافظة على احلقوق الأ�سا�سية والقيم :من خالل
يف احلوكمة ال�سليمة ملجهودات الأمن ال�سيرباين الوطني تطبيق اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ال�سيرباين ف�أن دولة الكويت
�أثناء التنفيذ ،ا�ضافة للم�س�ؤوليات التالية:
تهدف لتطبيق �سيا�سات �أمنية فعالة واتخاذ مبادرات وتدابري و�أدوات
ادارة برنامج عمل اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ملكافحة اجلرمية االلكرتونية وتعزيز الأمن ال�سيرباين واخل�صو�صية
و�ضمان تطبيق القوانني واللوائح يف دولة الكويت ،ويف الوقت ذاته ف�أن
ال�سيرباين.
اال�سرتاتيجية حتافظ على احلقوق الأ�سا�سية للأفراد واجلهات املرتبطة
 و�ضع ومتابعة �أولويات الأمن ال�سيرباين الوطني. العمل يف �شراكة وثيقة مع اجلهات احلكومية وال�شركات باخل�صو�صية واحلرية والقيم الأ�سا�سية الأخرى ،فعلى �سبيل املثالف�أن انعدام الأمن ال�شخ�صي يف الف�ضاء االلكرتوين ي�ؤدي �إلى �إمكانية
وامل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن تنفيذ اال�سرتاتيجية.
 تقدمي التوجه اال�سرتاتيجي للجنة الوطنية العليا للأمن التعر�ض الخرتاق البيانات ال�شخ�صية وبالتايل الإخالل بخ�صو�صيةالفرد ،مما يحتم اتخاذ �إجراءات ومبادرات تعزز من الأمن ال�سيرباين
ال�سيرباين.
وبا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وو�ضع مبادئ توجيهية
 �إدارة �أن�شطة و�أعمال برنامج ادارة املخاطر.تتعلق بخ�صو�صية امل�ستخدم يف �أنظمة االت�صاالت  ،ويف حماية البيانات
 �إدارة �أن�شطة و�أعمال برنامج قيا�س �أداء اال�سرتاتيجية.ال�شخ�صية و�أمن املعلومات .
برنامج العمل الوطني للأمن ال�سيرباين :برنامج
وبالتايل ف�أن اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ال�سيرباين ت�سعى لو�ضع
عمل متكامل لتحقيق اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن
ال�سيرباين ،ميتد على مدى ثالث �سنوات وي�ضم جميع التوازن ال�صحيح بني هذين املفهومني من خالل الأخذ باالعتبار
املتطلبات القانونية �سواء الوطنية �أو الدولية حلماية البيانات و�أمن
املبادرات والأن�شطة وامليزانية اخلا�صة باال�سرتاتيجية.
املعلومات و�آلية البحث واملراقبة وحماية اخل�صو�صية وغريها عند �إقرار
ال�سيا�سات وال�ضوابط التنظيمية لتكنولوجيا وحماية اخل�صو�صية ب�أمن
املعلومات واالت�صاالت .
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�شكر وتقدير

نتوجه بال�شكر اجلزيل �إلى جميع من �شارك ب�إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ال�سيرباين لدولة الكويت ،فبداية
ن�شكر �أع�ضــاء اللجنــة الوطنيــة للأمــن ال�سيرباين برئا�سة الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات وع�ضوية جهات حكومية
حيوية� ،شاركت بفعالية و�ساهمت يف اثراء اال�سرتاتيجية من واقع خربتهم مبجال الأمن ال�سيرباين،
وزارة الدفاع

وزارة الداخلية

جهاز الأمن الوطني

وزارة الكهرباء واملاء

اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية

كما نتوجه كذلك بال�شكر للجهات احلكومية و�شركات االت�صاالت ومزودي خدمة االنرتنت يف دولة الكويت والتي �شاركت مبراجعة
وثيقة اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ال�سيرباين وقدمت املقرتحات والتو�صيات الفعالة مقدرين لهم تعاونهم.
بنك الكويت املركزي.

�شركة نفط الكويت.

الهيئة العامة للمعلومات املدنية.

�شركة زين.

�شركة فيفا.

�شركة كواليتي نت.

�شركة �أوريدو.

�شركة فا�ست تيلكو.

�شركة زاجل لالت�صاالت.

�شركة مدى.

ال�شركة الال�سلكية للبيانات املتنقلة .WIMD

�شركة جلف نت.
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التعريفات وامل�صطلحات املتعلقة بالأمن ال�سيرباين
الأمن ال�سيرباين :هو جمموعة الأدوات وال�سيا�سات
ومفاهيم الأمن وال�ضوابط واملبادئ التوجيهية ومنهجيات
�إدارة املخاطر والإجراءات والتدريب و�أف�ضل املمار�سات
و�آليات ال�ضمان والتقنيات التي ميكن ا�ستخدامها يف حماية
بيئة الف�ضاء االلكرتوين و�أ�صول امل�ؤ�س�سات وامل�ستخدمني،
وت�شمل �أ�صول امل�ؤ�س�سات وامل�ستخدمني �أجهزة احلا�سوب
املت�صلة بال�شبكة واملوظفني والبنية التحتية والتطبيقات
واخلدمات و�أنظمة االت�صاالت وكافة املعلومات التي يتم
نقلها �أو تخزينها يف بيئة الف�ضاء االلكرتوين ،وي�سعى
الأمن ال�سيرباين الى حتقيق اخل�صائ�ص الأمنية لأ�صول
امل�ؤ�س�سات وامل�ستخدمني واملحافظة عليها وحمايتها من
املخاطر الأمنية ذات ال�صلة يف بيئة الف�ضاء االلكرتوين ،كما
ت�ضم الأهداف العامة للأمن ال�سيرباين كل من التي�سري
وال�سالمة وال�سرية.

الف�ضاء االلكرتوين �أو بيئة الف�ضاء االلكرتوين:

هو املجال املجازي لأنظمة احلا�سوب وال�شبكات الإلكرتونية،
حيث تخزن املعلومات �إلكرتونيا وتتم االت�صاالت املبا�شرة
على ال�شبكة ،وهو عامل غري ملمو�س ي�شمل معلومات مثل
املعلومات ال�شخ�صية ،واملعامالت الإلكرتونية ،وامللكية
الفكرية وغريها من املوا�ضيع ذات ال�صلة.
القطاعات احليوية لدولة الكويت :هي القطاعات
اخلدمية �أو الإنتاجية للدولة �سواء من احلكومة �أو ال�شركات
�أو امل�ؤ�س�سات ،وتعطل العمل بها �أو تدمريها �أو اتالفها من
�ش�أنه اال�ضرار ب�أمن الدولة �أو عمل امل�ؤ�س�سات �أو الو�ضع
االقت�صادي للدولة ،وت�شمل كل من التايل:
 القطاع النفطي. القطاع الع�سكري قطاع الطاقة والكهرباء واملاء. القطاع املايل. قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات. قطاع النقل. القطاع ال�صحي. -اجلهات احلكومية الأخرى.

البنية التحتية :هــي الأ�صــول املاديــة �أو الأنظمــة �أو الأجهــزة
�أو املعدات امل�ستخدمة للربط بني �أجهزة الكمبيوتر ،والــتي تعد
حيوية لدولة الكويت ،وقــد يكــون لتدمريهــا �أو �إتالفهــا �أثــر
خطـري على و�ضع الدولة االقت�صادي �أو �أمــن الدولــة �أو عــلى عمــل
امل�ؤ�س�سات ب�شــكل فعــال.
�إدارة املخاطر :هي عملية م�ستمرة لتحديد املخاطر املحتملة
وحتليلها وتقييم مدى ت�أثريها و�إبقائها عند م�ستوى مقبول،
وهي عملية متكن امل�ؤ�س�سات من حتديد ال�سيا�سات وال�ضوابط
الأكرث تكيفا مع حماية �أ�صول امل�ؤ�س�سة.
جمرمي وخمرتقي تكنولوجيا املعلومات :هم
حمرتفون يتك�سبون من عملهم� ،أو هواة مولعون با�ستعرا�ض
مهاراتهم التكنولوجية ويرغبون يف ا�ستعرا�ضها ،يتخذ ه�ؤالء
املجرمني واملخرتقني عدة �أ�شكال من هجمات الف�ضاء االلكرتوين
مثل االختطاف ال�سري لنظام ،حجب اخلدمة ،تدمري �أو �سرقة
بيانات ح�سا�سة ،اقتحام �أو ت�سلل لل�شبكة ،ك�سر حماية الربجميات،
التن�صت الإلكرتوين (والذي ي�شمل التخريب واختطاف املكاملات
الهاتفية و�أكرث من ذلك ،وتقع تكلفة ذلك يف الغالب على عاتق
ال�ضحايا �سواء كانوا �أفراد �أو م�ؤ�س�سات).
اجلرمية االلكرتونية :هي �سلوك غري م�شروع ،غري
�أخالقي �أو غري مرخ�ص به ،وهي امتداد للن�شاط الإجرامي
العادي وترتكب عرب الف�ضاء االلكرتوين با�ستخدام الو�سائل غري
التقليدية ب�صورة مكملة للجرمية العادية ،وللجرمية االلكرتونية
عدة �أنواع منها التايل:
اجلرمية االلكرتونية امل�ستهدفة للأفراد والتي تهدف على
احل�صول بطريقة غري �شرعية على هوية الأفراد الإلكرتونية
كالربيد الإلكرتوين وكلمة ال�سر اخلا�صة بهم� ،أو انتحال
ال�شخ�صية الإلكرتونية و�سحب ال�صور وامللفات املهمة من
جهاز ال�ضحية لتهديده بها و�إخ�ضاعه للأوامر.
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اجلرمية الإلكرتونية امل�ستهدفة مللكية ،والتي ت�ستهدف �سيا�سات الأمن ال�سيرباين :الإطار املرجعي للأمن
اجلهات احلكومية واخلا�صة ،ويتم تدمري امللفات الهامة ال�سيرباين والذي يعك�س اال�سرتاتيجية الوطنية و�إجراءات
�أو الربامج ذات امللكية اخلا�صة ،وذلك عرب برامج �ضارة يتم وو�سائل التنفيذ.
ار�سالها �إلى جهاز امل�ستخدم بعدة طرق من �أبرزها الر�سائل
الإلكرتونية.
مركز الأمن الوطني ال�سيرباين National
 : Cyber Security Center NCSCهو مركز
اجلرمية الإلكرتونية امل�ستهدفة للحكومات ،وي�ش ّنها حكومي يتبع الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات
القرا�صنة على املواقع الر�سمية احلكومية و�أنظمة �شبكاتها وم�س�ؤول عن كافة �أن�شطة الأمن ال�سيرباين الوطني يف
بهدف اال�ضرار باملوقع االلكرتوين �أو البنية التحتية للموقع دولة الكويت ،يعمل مبا�شرة مع اجلهات احلكومية والقطاع
�أو النظام ال�شبكي �أو تدمريه بالكامل� ،أو ت�ستهدف املواقع اخلا�ص ملراقبة ال�شبكات يف الكويت ور�صد وحتليل التهديدات
الع�سكرية لبع�ض الدول ل�سرقة املعلومات املتعلقة ب�أمن االلكرتونية ،وجمع ون�شر املعلومات اخلا�صة بالتهديدات،
الدولة.
ودعم اال�ستجابة للحوادث املتعلقة بالأمن ال�سيرباين.
كما يخت�ص املركز مبهام �أخرى مثل توحيد معايري الأمن
جرائم �أخرى مثل الن�صب واالحتيال و�سرقة الأموال واالبتزاز ال�سيرباين ،وتقييم وت�صنيف �أ�س�س تكنولوجيا �أمن املعلومات
الإلكرتوين� ،سرقة املعلومات الإلكرتونية وا�ستخدامها بطرق و�أنظمة املعلومات واالت�صاالت واخلدمات املتعلقة بالأمن
غري �شرعية ،جرائم ال�شتم وال�سب ،جرائم الت�شهري ،والإرهاب ال�سيرباين.
الإلكرتوين.
احلوكمة الوطنية :هي �إطار يحدد �أدوار وم�س�ؤوليات
كافة الأطراف امل�شاركة يف تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن
ال�سيرباين ،والذي ي�ضمن توفري �آلية وا�ضحة للعمل والتن�سيق
بني كافة الأطراف طوال الدورة اال�سرتاتيجية.
التدقيق الأمني :حتليل منهجي جلميع مكونات الأمن،
والقائمني عليه ،و�سيا�ساته واحللول والتدابري والو�سائل التي
ت�ستخدمها �أي م�ؤ�س�سة لت�أمني بيئتها ،ويهدف التدقيق الأمني
لر�صد االلتزام بال�سيا�سات الأمنية ،وتقييم م�ستوى املخاطر
ومدى املوازنة بني املوارد التنظيمية والتقنية والب�شرية.
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املراجع

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

 .2دليل الأمن ال�سيرباين للبلدان النامية .االحتاد الدويل لالت�صاالت
https://www.itu.int/ITU-D/cyb/publications/2007/cgdc-2007-a.pdf

 .3البحث عن ال�سالم ال�سيرباين .االحتاد الدويل لالت�صاالت
www.itu.int/dms_pub/itu.../S-GEN-WFS.01-1-2011-MSW-A.docx
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اال�سرتاتيجية الوطنية
للأمن ال�سيرباين
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تعزيز التوعية الوطنية بالأمن ال�سيرباين لكافة فئات املجتمع من خالل التعريف
باملخاطر امل�صاحبة ال�ستخدام الف�ضاء االلكرتوين والت�شجيع على ا�ستخدام و�سائل
وحلول الأمن واحلماية.
العمل مع وزارتي الرتبية والتعليم العايل وامل�ؤ�س�سات التابعة لها على تطوير مناهج
اكادميية وتثقيفية متعلقة بالأمن ال�سيرباين.

الهدف الأول
تعزيز ثقافة الأمن ال�سيرباين
التي تدعم اال�ستخدام
الآمن وال�صحيح للف�ضاء
الإلكرتوين

العمل مع القطاع اخلا�ص ومزودي خدمات االنرتنت و�شركات االت�صاالت لتح�سني م�ستوى الأمن
ال�سيرباين و�ضمان حماية البيانات املتداولة من خالل تعزيز الوعي باملخاطر التي تهدد الأمن ال�سيرباين والت�شجيع على اتباع
�أف�ضل املمار�سات وتطبيق �أف�ضل �أنظمة احلماية.

تطوير منظومة تبادل معلومات بني اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص وال�شركات الرائدة مبجال الأمن ال�سيرباين.
تطوير منظومة تعاون وتبادل معلومات مع املنظمات الدولية واالقليمية وامل�شاركة بالربامج املتعلقة مبجال
الأمن ال�سيرباين للتعامل مع التهديدات الإلكرتونية ،وت�سهيل الو�صول �إلى معلومات موثوق بها
و�ضمان ا�ستجابة فعالة جلميع التهديدات.
الهدف الثالث
و�ضع �آليه �إبالغ عن التهديدات و هجمات قرا�صنة الكمبيوتر �أو اجلرائم احلا�سوبية.
تطوير �سبل ال�شراكة مع ال�شرطة الدولية لو�ضع �آلية التحقيق امل�شرتك املتعلقة باجلرائم
اتاحة �سبل التعاون والتن�سيق االلكرتونية

وتبادل املعلومات فيما بني
خمتلف اجلهات املحلية
والدولية يف جمال الأمن
ال�سيرباين

الهدف الثاين
حماية ومراقبة الأ�صول والبنى
التحتية احليوية واملعلومات
الوطنية وال�شبكة املعلوماتية فـي
دولة الكويت
�إن�شاء املركز الوطني للأمن ال�سيرباين  National Cyber Security Center-NCSCوالذي
ي�ضم كل من مركز عمليات الأمن ال�سيرباين  Security Operation Center- SOCو فريق
اال�ستجابة لطوارئ احلا�سوب  Computer Emergency Response Team- CERTوالذي يعمل كمظلة ملراكز عمليات
الأمن ال�سيرباين  SOCsللقطاعات احليوية.
ان�شاء مراكز عمليات الأمن ال�سيرباين  SOCsيف القطاعات احليوية بدولة الكويت ،والتي تعمل على توفري املراقبة امل�ستمرة
لأحداث الأمن ال�سيرباين وتوفري و�سائل اال�ستجابة املنا�سبة.
تطويرالكوادر الوطنية مبجاالت الأمن ال�سيرباين مثل مكافحة اجلرائم الإلكرتونية  ،تطوير برجميات �آمنه ،حماية
ال�شبكات  ،تطبيق ومراقبة القوانني وال�سيا�سات ،واال�ستجابة لطوارئ �أمن املعلومات.
تطوير الأ�س�س واملقايي�س الوطنية لتكنولوجيا �أمن املعلومات.
تطوير الكوادر الوطنية يف جمال مكافحة اجلرائم االلكرتونية ووفقا للمقايي�س العاملية.
تطوير خطة ا�ستمرارية الأعمال واال�ستجابة لإدارة الأحداث والأزمات الوطنية املتعلقة بالأمن ال�سيرباين للقطاعات احليوية
بالدولة.
تطوير وتعزيز و�سائل احلماية يف �شبكات دولة الكويت املدنية والع�سكرية للحد من �إمكانية تعر�ضها لهجمات �إلكرتونية.
تطوير الت�شريعات والقوانني املتعلقة باجلرائم االلكرتونية والأمن ال�سيرباين ملواكبة التطور التكنولوجي.
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