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منتدى الحكومة اإللكترونية الرابع
برعاية سمو رئيس الوزراء وتنظيم »نوف إكسبو«

27 - 29 نوفمبر
الراعي اإلعالمي احلصري للمنتدى

اختتام أعمال منتدى الحكومة اإللكترونية الرابع وسط مطالبات بضرورة التحول الرقمي إلنجاز المعامالت الحكومية

الكويت الـ 17 عاملياً في قرصنة املعلومات
يوسف الزم  - عبدالرحمن خالد

اختتم منتدى احلكومة 
اإللكترونية الرابع فعالياته 
امس، الذي عقد حتت شعار 
»اخلدمــات اإللكترونيــة«، 
برعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
الدولــة  وحضــور وزيــر 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
ورئيــس اجلهــاز املركزي 
املعلومــات  لتكنولوجيــا 
الشــيخ محمــد العبــداهلل 
الصبــاح، ونظمته شــركة 
نوف اكســبو خالل الفترة 

من 27 الى 29 نوفمبر. 
وفي اليوم الثالث واالخير 
العمال املنتدى، عقدت اجللسة 
الثالثــة للمنتــدى بعنــوان 
»التحــول الرقمــي اآلمن في 
الشــرق االوســط« برئاســة 
الوكيــل املســاعد لشــؤون 
املشروعات الوطنية في اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
ماجدة النقيب، مبشاركة حشد 
من اجلمهور الذي حضر من 
القطاع العام والشــركات في 

القطاع اخلاص.
وناقشت اجللسة ايصال 
معلومات عامــة عن التحول 
الرقمي في الشــرق االوسط 
فــي بنــاء منظومــة إنترنت 
وتعريــف مجتمــع اإلنترنت 
بكل أطيافه بأحدث املستجدات 
الناشــئة، على  والتطبيقات 
اعتبــار أن التحــول الرقمي 
يعتبــر أبــرز املواضيع التي 
تركز عليها احلكومات خالل 

الفترة املقبلة.
وفي بداية اجللسة حتدث 
محمد زايد متخصص في حلول 
االتصاالت بـ»مايكروسوفت« 
الذي استعرض اعمال االنترنت 
وارتباطها مع نظام احلكومة 
الذكية وكيفية تطبيق النظام 
االمنــي فيها. وقــال زايد إن 
اإلنترنــت ســيحقق توفيرا 
ملموسا ومكاسب جديدة في 
اإليرادات عبر رفع مســتوى 
إنتاجية املوظفني ومزايا جتربة 
املواطنني فــي التواصل عبر 
البرامج الذكية مع مؤسسات 
القطاعني العام واخلاص التي 

تربط األشخاص بالعمل.
وعــرض زايــد ڤيديــو 
امكانية  توضيحيــا حــول 
التحول الرقمــي في مراكز 
عملنا، ومدى امكانية التحول 
الرقمي ليشكل طريق الدول 
في بنــاء وإدارة وتشــغيل 

احلكومات والبنى التحتية 
واألعمال.

التحــول  ان  واكــد زايــد 
الرقمي واحد من أهم العوامل 
التي حتدد مستقبل شعوبها، 
خصوصا ان القادة يتطلعون 
إلى حتسني الكفاءات وتقليل 
اإلنفــاق وتطبيــق اخلدمات 
اجلديــدة بســرعة ومرونة، 
عــن وزارة  مثــاال  طارحــا 
الداخلية ومدى فاعليتها في 
حماية معلومات االشــخاص 
وبنفس الوقــت تكون هناك 

االقليمي في شركة سيمانتك 
حسام سيداني وهو خبير في 
صناعة الشبكات وقطاع امن 
املعلومــات إنه بشــكل يومي 
تتردد انباء بوجود اختراقات 
قرصنة واخرها انطفاء الكهرباء 
في اوكرانيــا والتي قامت بها 
مجموعة مقرصنني ولم تكتشف 
احلكومة ذلك اال بعد مرور 9 
اشــهر بعد ان تدخلت شركة 
ســيمانتك وقامت مبعرفة ان 
هناك مجموعة »هكر« سيطرت 

على اجهزة احلكومة.

تراسل حكومي آمن وهناك 
جتاوب عدة طبقتها سيمانتك 
لتحسني جتارب احلكومات 

مع املواطنني.
واكد سيداني ان سيمانتك 
تقوم بقيــاس حجم الهجمات 
التي تتعرض لها احلكومات، 
حيث جاءت الكويت في املركز 
17 من على مستوى الهجمات 
التي يتعرض لها الشرق الوسط 
وافريقيا واوروبا، باالضافة الى 
ان سيمانتك رصدت 69% من 
رســائل البريد املستقبلة في 
الكويت هي رسائل بريد مؤذية 
»spam«، وهذه كارثة من جانب 
ان لو مت اختراق عدد قليل من 
االمييالت سيتم خلق مشاكل 
وربكة في عدة جهات خصوصا 
اذا كانت البريد اذا مت فتحه في 
جهات حكومية، لذلك تسعى 
ســيمانتك لتطبيــق احللول 
الذكية في حماية املؤسســات 

احلكومية.
واشار سيداني ان سيمانتك 
تسعى خللق تراسل آمن يساهم 
فــي التحــول الرقمي بشــكل 
افضــل في الدول التي حتتاج 
إلى حتول أساليب العمل في 
العديد مــن القطاعات، وعلى 
احلكومة ان تختار شركات ذات 

خدمات تراســل فيمــا بينها 
وبني املواطن من خالل وجود 
حمايــة ال ميكن اختراقها من 
خالل خبراء القرصنة »الهكر« 
 user name من خالل وجــود
وpassword علــى ان يكــون 
الـ password متغيرا بشــكل 
مستمر على ابعد االحتماالت 
كل 9٠ يوما ســواء كان على 
مستوى احلكومات او االفراد.

صناعة الشبكات 
مــن جهتــه، قــال املديــر 

واشــار إلى ان سيمانتك 
تشــرف علــى حكومــات 5 
دول لتأمــني احلمايــة لهــا، 
الشــركة  ان  خصوصــا 
استثمرت 5 مليارات دوالر 
لتحقيق اعلى مستوى امني 
في العالم، فهنــاك إمكانات 
ضخمة في الشرق األوسط 
لبناء مجتمعــات فعالة من 
خالل التحول الرقمي لتحقيق 
تغييــر جذري فــي خدمات 
املواطنــني وفــي مجــاالت 
القطاعات احلكومية من خالل 

ثقة لتحديد من يقوم باحلماية 
الكاملة.

التحول الرقمي 
مــن جهة اخــرى، اشــار 
مجــال  فــي  املتخصــص 
التكنولوجيا بشركة فوتينت 
الشرق االوسط اسامة عبدو 
انه يصعب على املؤسســات 
تطبيق الــرؤى القائمة على 
التحليــل واســتعمالها فــي 
اتخاذ القرارات اإلدارية ما لم 
تتوافر موارد بشرية مؤهلة 
مــن أصحاب املهــارات، وهذا 
يؤكد أهمية األشخاص كجانب 
حيوي من التحــول الرقمي، 
ويحتاج علماء البيانات للعمل 
مع الشركات لضمان متاشي 
حتليــل البيانات مــع أهداف 
الشــركة، فهنــاك اشــخاص 
يقومــون بفتــح االمييــالت 
اخلاصة في عملهم وبعضها قد 
تكون مقرصنة وقد يتم تدمير 
اجلــدار النــاري مبجرد فتح 
االمييل، خصوصا ان 2٣% من 
االمييالت املتراسلة مقرصنة 
وتابعة لهكر، لذلك نحتاج في 
البدايــة لتثقيف العاملني في 
اجلهات احلكومية واخلاصة، 
الن 6٠% من الهجمات سببها 
تســريب املعلومــات علــى 
االنترنت لذلك ليســت هناك 
طبقة آمنة ميكن حتقيقها اال 
من خالل تثقيف العاملني في 
كيفية التعامل مع املراسالت.

واكد عبدو ان على املؤسسات 
إرساء تطوير إمكانات التطبيق 
االمثل لتحليل البيانات، كما أن 
عليها إنشاء العمليات اخلاصة 
بــإدارة املعلومــات وتطويــر 
التطبيقات إلى جانب استهالك 
املعلومات بشكل آمن من خالل 
تطوير شبكات ضخمة وبنية 

حتتية متطورة.
ويــرى عبــدو ضــرورة 
التحول الرقمي، مبينا أن القادة 
الذين يتطلعون إلى حتسني 
الكفاءة عليهم تخفيض اإلنفاق 
والتحــرك بســرعة ومرونة 
لتوفير اخلدمات اجلديدة، من 
بناء األمن الســيبراني ضمن 

البنية التحتية للمؤسسة.
ونوه عبدو الى ان النسيج 
االمنــي يجب ان يوفر حلوال 
أمنية موثوقة لتضاعف عدد 
الهجمات في السنوات األخيرة، 
فقد أدى هذا التعقيد إلى إبطاء 
سرعة شبكة اإلنترنت، ما جعل 
تأمني شــبكة إنترنت معقدة 

وغير مرضية.

)قاسم باشا( محمد زايد وحسام سيداني واسامة عبدو خالل اختتام اعمال منتدى احلكومة اإللكتروني الرابع 

زايد: 69% من 
الرسائل املرسلة 
للكويت مقرصنة 

عبر اختراق األجهزة 
اإللكترونية والذكية 

التحول الرقمي 
احلل األمثل إلدارة 

وتشغيل احلكومات 
وتطوير البنية 

التحتية

سيداني: 5 مليارات 
دوالر استثمارات 

لتحقيق أعلى 
مستوى أمني في 

العالم

عبدو: %60 
من الهجمات 

اإللكترونية سببها 
تسريب املعلومات 

على اإلنترنت

ضرورة توعية 
املجتمع جتاه 

التحوط من 
اختراقات »الهاكرز«

1 ـ وضع خطة تطوير اخلدمات اإللكترونية احلكومية ووضع 
خطة زمنية موحدة وملزمة لكافة اجلهات احلكومية بعد أخذ 

موافقة مجلس الوزراء عليها.
2 ـ دراسة تأثير التوجهات التكنولوجية احلديثة على برامج 
احلكومة اإللكترونية في دولة الكويت وكيفية االستفادة من 

تلك التوجهات في تعزيز اخلدمات احلكومية اإللكترونية.
3 ـ التأكد من أن خطط تطوير اخلدمات احلكومية اإللكترونية 
حتقق متطلبات أمن املعلومات وجتعلها جزءا ال يتجزأ من بنية 

اخلدمات احلكومية اإللكترونية خالل كافة مراحل التطوير 
واالختبار والنشر على البوابة اإللكترونية.

4 ـ ضرورة القيام مبراجعة شاملة على مستوى كافة 
اجلهات احلكومية لناحية توفير النسخ االحتياطية من 

املعلومات وكذلك خطط جتنب الكوارث واستمرارية 

اخلدمات احلكومية حسب املعايير العاملية املعتمدة في هذا 
اإلطار ووضع خطط محددة لتحقيق ذلك في أقرب وقت 

ممكن.
5 ـ متابعة القيام بحمالت إعالنية وتكثيف اجلهد لرفع وعي 

أفراد املجتمع للتعريف باخلدمات اإللكترونية احلكومية بأهمية 
احملافظة على أمن املعلومات على مستوى االفراد واملؤسسات 

وتوجيههم نحو افضل السبل لتحقيق ذلك على نحو دائم.
6 ـ تكثيف الندوات واملؤمترات وورش العمل اخلاصة 

باخلدمات اإللكترونية املستحدثة في مجال تكنولوجيا 
املعلومات بالتنسيق مع الشركات العاملية املتخصصة في 

هذا املجال لالستفادة من جتاربها وتقنياتها خاصة فيما 
يتعلق بتوافر العديد من برامج التدريب اإللكترونية ذات 

التكلفة املتدنية.

تطبيق تكنولوجيا املعلومات السبيل 
احلقيقي لتطوير اإلجراءات احلكومية

ناقشــت اجللسة الثانية التي عقدت 
بعنوان »احلكومات الديناميكية اآلمنة« 
برئاسة وكيل وزارة العدل املساعد لقطاع 
تكنولوجيا املعلومــات واإلحصاء عمر 
الشرقاوي بهدف تطوير قطاع تكنولوجيا 
املعلومات في اجلهــات احلكومية، عبر 
االنتقــال إلــى التكنولوجيــا الرقميــة، 
ووضعها على خارطة الدول املتقدمة في 
هذا املجال. وتناولت احللقة النقاشــية 
التطورات املتسارعة التي يشهدها قطاع 
تكنولوجيا املعلومات، وأثرها على العديد 
من القطاعات، خصوصا الصحة والتعليم 
والطاقــة والنقــل واإلعالم والشــركات 
الناشــئة واخلدمــات املاليــة. وأجمــع 

اخلبراء املشاركون في قطاع تكنولوجيا 
املعلومــات: امين محمــود وخضر خايا 
ورامي مصطفى، على أن الدول أصبحت 
تتعامل مع تكنولوجيا املعلومات من خالل 
عمل كل املراسالت وبعضها يهم من هم 
خارج البالد مثل معامالت الڤيزا وغيرها 
من حلقات التواصل، األمر الذي يعكس 
أهمية وحيوية تكنولوجيا املعلومات في 
تطوير البنيــة التحتية ألعمال اجلهات 
احلكوميــة. وذكر املتحدثون ان خدمات 
تكنولوجيــا املعلومــات فــي القطاعات 
احلكومية تشــكل نقطــة حتول خاصة 
فــي تاريخ البالد، وهــو مبنزلة منصة 
إقليمية فريدة لتقييم إجنازات القطاع، 

وتبادل الرؤى بني مختلف القطاعات، بعد 
أن يتــم حتويل كل قطاعــات الدولة من 
املفاهيم العامة الى التطبيقات العملية. 
وأكد املتحدثون ان تكنولوجيا املعلومات 
لم تعد خيارا، بل أصبحت طريقا رئيسيا 
للمستقبل، وهي السبيل احلقيقي للتنمية 
البشرية حني تتحالف مع التقنية، حيث 
لم تعد احللول التقنية واالتصالية رهنا 
على األعمال، بل هي أسلوب حياة ينعكس 
على املجتمعات املتطورة، خصوصا أن 
عالم التكنولوجيا يشهد حتوالت مستمرة 
وتغييرات متسارعة في الطرق املتبعة 
لالبتكار والتواصل وممارســة أنشــطة 

األعمال املختلفة.

»املالية«: التراسالت اإللكترونية 
وفّرت 80% من كلفة التراسل اليدوي

قــال وكيــل وزارة املاليــة خليفــة 
حمادة إن الــوزارة واجهت العديد من 
التحديات للتحول من التراسل اليدوي 

إلى اإللكتروني. 
وأضاف حمادة على هامش ترؤسه 
اجللســة األولــى ملنتــدى احلكومــة 
اإللكترونــي والتــي كانــت بعنــوان 
»أساسيات التحول الرقمي« ان التراسل 
اإللكتروني قام بتسهيل األمور وترشيد 
الوقــت داخل الوزارة، فهــو يعمل 24 
ساعة، مبينا ان البريد اليدوي انتهى.
وأشــار حمــادة الى ان اجللســة 
جمعت ثالثة مواضيع رئيسية وهي 
التراسل اإللكتروني وأمن املعلومات 

واملدن الذكية.
من جانبه، ذكر مدير القطاع احلكومي 
ملايكروســوفت الكويــت علي حداد ان 
نظام التراســل والتوقيــع اإللكتروني 
يعتبر حال قويا، مبينا انه سهل للتصدي 

ملتطلبات األعمال احلقيقية.
واضــاف ان التراســل اإللكترونــي 
احلكومي متوافر باللغة العربية وهو 
متوافــق مــع العمليــات واالجــراءات 
احلكومية، كمــا انه مدمج مع التوقيع 
اإللكتروني للهيئة العامة للمعلومات 

املدنية.
ولفت الى ان هناك مميزات للتراسل 
االلكتروني بانه متعدد االوجه للمستخدم 

العصري احلديث وهو يدعم املوبايالت 
الذكية واجهزة التابلت مع دعم محلي 

لتطبيقات املوبايل املختلفة.
بدوره، حتدث حيدر كمال من وزارة 
املالية عن التحديــات واملعوقات التي 
كانت تواجه الوزارة كصعوبة متابعة 
التراسالت الورقية وصعوبة تفعيل نظام 
تدقيق ملنع تسرب معلومات املراسالت 
خاصة السرية وعدم وجود آلية موحدة 
الجراءات العمل بني املسؤول ومرؤوسيه 
والتكلفة العالية جدا للطابعات واحبار 
الطباعة واجهزة املسح الضوئي وعدم 
القــدرة على متابعــة العمل من خارج 

الوزارة للقياديني.

توصيات ملنتدى 6
احلكومة اإللكترونية الرابع

»مايكروسوفت« و»ديار« تعرضان أفضل 
احللول التكنولوجية في املنتدى

مليار دوالر جمعها »الهاكرز« 
من ضحايا االختراق الرقمي في 2016

حصل الزوار على جتربة مباشرة حللول مايكروسوفت الرقمية 
التي تدعم عملية حتويل احلكومات ومتكينها من دفع عجلة النمو 
واالبتكار واإلنتاجية.  وأكدت مايكروسوفت مجددا التزامها بتمكني 
احلكومة الكويتية من خالل مواصلة املشاركة في منتدى احلكومة 
اإللكترونية الرابع. وقد عرضت شــركة مايكروسوفت وشريكتها 
شركة ديار املتحدة في النسخة الرابعة للمنتدى مجموعة من احللول 
التي تساعد على تسريع اخلدمات اإللكترونية في القطاع احلكومي. 
وقال تشــالز نحــاس املدير العام لدى مايكروســوفت الكويت 
»تتوجه حكومــة الكويت نحو خطى ســريعة تهدف إلى حتقيق 
التحول الرقمي، لذلك تفخر مايكروســوفت بــأن تكون داعمة لها 
في هذه الرحلة، وتشــكل مشاركتنا هذا العام في منتدى احلكومة 
اإللكترونية للسنة الرابعة على مدى التزام مايكروسوفت املتواصل 
لدعم الكويت في هذا العصر الرقمي، وضمان توفير أفضل اخلدمات 
اإللكترونية التي من شأنها أن تخدم احلكومة الكويتية ومواطنيها.
وقال بشــار عطعوط الرئيس التنفيذي لشركة الديار املتحدة 
»يعد التحول الرقمي مبنزلة البشــرى السارة لنا في عصر تغير 

فيه التكنولوجيا حياتنا اليومية بطريقة ال تصدق«.

ناقشــت اجللســة الرابعة واالخيرة األمن الســيبراني في 
االقتصاد الرقمي، واستعادة التحكم والسيطرة بعد االختراق 
االمنــي، وكذلك احلكومة الرقمية، وترأس اجللســة مدير عام 

اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات م.قصي الشطي. 
وقال املستشار في االنظمة االمنية في شركة سيسكو م.عائد 
القرطــة ان مجرمي اإلنترنت او »الهاكرز« جمعوا 2٠9 ماليني 
دوالر في األشــهر الثالثة األولى من 2٠16 من ابتزاز الشركات 
واملؤسسات لفتح خوادم الكمبيوتر، مشيرا الى ان معدل الفدية 

قد يصل الى مليار دوالر هذا العام.
وذكر ان »الهاكرز« يجنون ماال اكثر من جتار املخدرات، الفتا 
الى انه في عام 2٠12 لوحظ ازدياد عمليات االحتيال بشكل كبير.
وقدم القرطة شرحا مفصال عن شكل الشاشات التي تظهر 
للمســتخدم حني يتم اختراق احلاسوب اخلاص به او يحدث 
هجوم عليه، والذين يبدأون بالعادة بإرســال بريد الكتروني 
للضحية، مبينا ان »الهاكرز« عندما يرسلون هجمة واختراقا 
يحتاجون الى بنية حتتية للضحية كالبريد االلكتروني اخلاص 

بالضحية او معلومات دقيقة عنه.

جانب من احلضور خالل اجللسة اخلتامية للمنتدى 


