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كلمة اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات
تأسسسس سسس جمعية الحاسسسس

الك يتية إحدى جمعيات النفع العام الك يتية بتاريخ  7مارس  1982تح

اسم جمعية الحاسب اآللي ثم عدل اسمها بتاريخ  1990/1/7ليصبح جمعية الحاس

الك يتية ومن

منطلق شم لية االختصاص الذي يهتم بالتقنية ون احيها المتعلقة بمعالجة وإدارة المعل مات والعتاد ،ثم
تعدل االسسسسسم بتاريخ  2001/12/23ليصسسسسبح جمعية تقنية المعل مات وبهذا تعتبر الجمعية بم سسسسما ا
الجديد شسساملة التخص س

 ،حيث تق م بدراسسسة تصسسميم وتط ير وتفعيل دعم أو ت سسيير أنظمة المعل مات

والعتاد التي تعتمد على الح اسسسسسسسسسسيب والتطبيقات البرمجية لتح يل ،تخزين ،حماية ،معالجة ،إرسسسسسسسسسسال
واالسترجاع اآلمن للمعل مات .
ومن منطلق اإليمان الراسخ بالدور الهام لجمعية تقنية المعل مات في ظل الم تجدات الحديثة
في مجال التكن ل جيا والتقنية فان الجه د تت اصسسسسسسل لتط ير ا وإحداث التغير نح األفضسسسسسسل ،ولما كان
اإلسسسسسسستراتيجية ي إحدى الخط ات المهمة في عملية التفكير بالم سسسسسستقبل وقاعدة االنطالق إلى عملية
التط ير كان الحرص على الخروج بهذه اإلسسسستراتيجية شسسساملة لمختلف العناصسسسر األسسسساسسسسية من رؤية،
ورسالة ،وأ داف ،باإلضافسسسسسة إلى اإلطار المرجعي ( النظام األساسي ) الذي انطلق منه المجاالت
األساسية لعملية التط ير والذي على ض ئها ستصدر الخطط والبرامج والخط ات اإلجرائية التي
تصسل إلى بناء منظ مة فعالة لتحقيق التط ر المنشس د لجمعية تقنية المعل مات ،سسعيا إلعداد الم اطن
الصسسسسسسسسسالح بعيدا عن التطرف والجم د مع التم سسسسسسسسس بقيم ديننا الحنيف ووطنيتنا وانفتاحنا على العالم،
وتشسجيع المشساركة والتفاعل بين أعضسائها من خالل ت فير البيئة المناسسبة للح ار والت اصسل دون قي د
مكانية أو زمانية.

الرؤية:

تقسسديم الخبرات المتكسساملسسة في مجسسال تقنيسسة المعل مسساتيسسة لجميع فئسسات المجتمع ألجسسل إعسسداد م

لإلسهام في تحقيق أ داف التنمية واحتياجات المجتمع.

الرسالة:

بناء منظ مة من العالقات مع المجتمع والجمعيات المحلية والعربية والعالمية لتبادل الخبرات

واالرتقاء ونشر وتعزيز قيم ومبادئ تقنية المعل ماتية في دولة الك ي .

األهداف االسرتاتيجية:

 .7اكت سا المعل مات والمعارف التي ت سهم في خلق االتجا ات والقيم وأسساسسيات التفكير ال سليم
بطريقة علمية مهنية تمكنهم من ح ن االستفادة منها في ت جيه سل كهم وتك ين شخصياتهم
كم اطنين ك يتيين لديهم الحاسية االجتماعية والقدرة على تحمل الم ئ لية.
 .8تق ية روابط التضسسسسسسسسسامن واالنتماء وروح األسسسسسسسسسسرة ال احدة بين أبناء ال طن ،والتخل

من أي

تعصب يرجع إلى المذ بية أو األقلية أو القبلية أو الطبقية.
 .9إعداد األفراد للحياة الفعالة في مجتمع يق م على الشسسسسسسسسس رى والديمقراطية وتأكيد حرية الفرد
وكرامته واال تمام باألم ر العامة واالسسسسسسسسسستقالل في الرأي والشسسسسسسسسسجاعة في إبداءه واحترام الرأي
المعارض ،والنزول عند رأي الجماعة ،وممارسة مهارات العمل الجماعي.
 .10تقديم الندوات الخاصسسسة بدراسسسسة واقع تكن ل جيا المعل ماتية في القطاعات المختلفة ،وال سسسعي
لتط ير وتح ين ذا ال اقع على نح م تمر بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
 .11رصد الم اضيع العلمية التي لها أ مية خاصة واقتراح النشاطات العلمية المعل ماتية المالئمة
لها من ندوات وورش عمل ومؤتمرات.
 .12إقامة المؤتمرات العلمية وورش العمل في مجاالت المعل ماتية ذات األ مية بهدف المراجعة
الم تمرة لل ياسات واالستراتيجيات العلمية المعل ماتية وتعميق وت طين ثقافاتها.
 .13إجراء الدراسات التي يمكن أن تطلبها الجهات المختلفة من جمعية تقنية المعل مات بالتعاون
مع لجان الجمعية األخرى ح ب االختصاص.

 .14متابعة تط ر الشسسسسسبكات المعل ماتية في القطاعات المختلفة وال سسسسسعي مع الجهات المختصسسسسسة
لتط ير ا.
 .15إصدار مجلة الثقافة المعل ماتية.
 .16االتصسسسسسسسسسسال مع الجمعيات والهيئات المحلية والعربية والدولية والمنظمات اإلقليمية والدولية
المهتمة بشؤون المعل ماتية وتطبيقاتها.
 .17تبادل الزيارات وال ف د والمشاركة في النشاطات والمؤتمرات المعل ماتية.
 .18اإلعداد والتن يق لمشاريع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفا م.
 .19االستفادة من وسائل اإلعالم المقروءة والم م عة والمرئية (المحلية منها والعربية والدولية)
لتغطية نشاطات جمعية تقنية المعل مات وفعالياتها.
 .20ت فير اإلمكانات وال سائل التي ت هم في تفعيل األنشطة والبرامج.
 .21تحفيز القطاع الخاص على دعم أ داف جمعية تقنية المعل مات.
ومن منطلق اإليمان الراسسسسسسسسسخ بالدور الهام لجمعية تقنية المعل مات في ظل الم سسسسسسسستجدات الحديثة في

مجال التكن ل جيا والتقنية فان الجه د تت اصسسسل لتط ير ا وإحداث التغير نح األفضسسسل تم تشسسسكيل الكثير

من اللجان فيها مثل :اللجنة الثقافية والتدريب ،اللجنة االجتماعية ،لجنة اإلعالم والعالقات العامة،

لجنة حق ق العاملين وتط ير العمل ،لجنة االبتكار والتط ر التكن ل جي ،اللجنة الفنية.

وبهذه المناسسسبة ،وباسسسم رئيع وأعضسساء الجمعية الك يتية لتقنية المعل مات ال نن سسى أن نشسسكر معالي

وزير االشسسغال ووزير الدولة لشسسئ ن االتصسساالت وتكن ل جيا المعل مات الدكت رة رنا عبدر الفارس على
رعايتها الكريمة لهذا المؤتمر ،ودعمها لمختلف القضايا التي تصب في صالح التح ل الرقمي والحك مة

االلكترونية و ذا يدل على راسسسسسسسخ بدور منظمات المجتمع المدني والشسسسسسسراكة المجتمعية مهم في تنمية

ال طن ،كما نشكر رعاة المؤتمر على دعمهم لهذا النشاط المجتمعي والذي يؤكد اح اسهم بالم ؤولية

المجتمعية ونشر المعرفة الخبرة بين المجتمع ..و م:

شركة

اوي

شركة الم تقبل لالتصاالت

التحول الرقمي يف الكويت:

سسسع حك مة دولة الك ي إلى م اكبة الث رة الرقمية في رقمنة مؤسس سساتها ومنشسسيتها حيث تأتي أ مية

اإلدارة اإللكترونية على م ت ى الفرد والمجتمع في تط ير الت ا صل بين الم اطن والجهات والمؤس ات

الحك مية بطرق سسسسسسسا م في ت سسسسسسهيل الحصسسسسسس ل على البيانات والمعل مات ح ل الم اطنين من جهة
وتقديم الخدمات للم اطنين وإنجاز معامالتهم في وق أسرع من جهة أخرى تم دراسة م ض ع الحك مة

اإللكترونية من قبل العديد من الباحثين والكتا على الصسسسسسسسعيد العالمي والعربي بشسسسسسسسكل خاص وبطرق
مختلفة تمثل في مدى تطبيقها وأ ميتها ،واستعمالها في العديد من الميادين المختلفة س اء كان في

المؤس ات التعليمية مثل الجامعات والمدارس أو في الدوائر الحك مية في كافة قطاعاتها.

ومن خالل رؤية الك ي  2035وضع دولة الك ي خطة التح ل الرقمي في الدولة ،من خالل دراسة

المتطلبات بداية من بنية تحتية وميزانية تتناسسسسسسب مع المشسسسسسروع والبحث عن ك ادر كفؤة من ال سسسسس ق

المحلي للعمل على المشروع ،كما ت عى حك مة الك ي لتصبح حك مة رقمية خالل العامين القادمين،

باإلضسسافة ل سسعيها على أن يك ن تطبيق الحك مة اإللكترونية قائم على نظام أمن سسسيبراني ق ي ومدعم
بشكل يحفظ معل مات وبيانات الم تخدمين وأن يك ن تطبيق يثق به الم اطن ن والمقيم ن.

كما أن ال سسسير المتزن لحك مة الك ي يجعلها ت سسسير بخطى ثابتة نح التح ل ،األمر الذي يقلل الكثير
من العثرات وي د الكثير من الثغرات التي قد ت اجه عمل ضخم كالتح ل الحك مي اإللكتروني.

و ذا الرسسسسسم يبين التقدم الملح ت التي أحرزته حك مة دولة الك ي في التح ل الرقمي بح سسسسب مؤشسسسسر

األمم المتحدة للحك مة االلكترونية :EGDI

مؤشر األمم المتحدة الحكومة االلكترونية
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كما ان اال تمام في رقمنة الخدمات الحك مية انعكع مؤخ ار في مؤشسسسر الخدمات االلكترونية Online
Service Index value

م ضح في الرسم التالي:

كما

مؤشر الخدمات االلكترونية المتاحة
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كما ان الحك مة ا تم كذل في تعزيز مشسسسسسسسسساركة الم اطنين في عملية الرقمنة ،حيث ان مشسسسسسسسسساركة

المجتمع وتفاعلهم مع االنظمة المح كمة

حجر الزاوية للح كمة الشسسسسسسسسساملة اجتماعيا .كما يجب أن

يك ن الهدف من مبادرات المشاركة اإللكترونية

تح ين وص ل الم اطنين إلى المعل مات والخدمات

العامة؛ وتعزيز المشاركة في صنع القرار العام الذي يؤثر على رفاهية المجتمع بشكل عام والفرد بشكل

خاص ،وفي مؤشسسسسسر المشسسسسساركة االلكترونية  EPIحقق الك ي ايضسسسسسا تقدما ملح ظا كما ي ضسسسسسح ذا

البيان:

مؤشر المشاركة االلكترونية وتفاعل المجتمع
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ذا ايضسسسا مؤشسسسر على ان المجتمع واع لدور التكن ل جيا وا ميته في صسسسنع القرار ،والت سسسهيل إجراءات

مختلف المعامالت.

مؤمتر التكامل واملعيارية يف التطبيقات االلكرتونية

ان العالم يشسسسسسسسهد تح الت جذرية خالل العقد المنصسسسسسسسرم على صسسسسسسسعيد شسسسسسسسكل الحياة وثقافة المجتمعات
وعمليات الت اصسسسسسسسل بين األفراد ،فانتشسسسسسسسرت الث رة التقنية والتح الت الرقمية لتصسسسسسسسل إلى جميع ج انب

الحياة ،فنحن البشسسسسر أصسسسسبحنا نطل على العالم من ح لنا من خالل شسسسساشسسسسات

اتفنا المحم لة ،والتي

نقضسسسسي معها معظم أوقاتنا وارتبط بها نشسسسساطاتنا الي مية ارتباطا وثيقا ،خاصسسسسة بعد انتشسسسسار فيروس

ك فيد  19الذي أجبرنا على اإلغالق التام وح ل أعمالنا وت اصسسسسسسلنا وكافة نشسسسسسساطاتنا إلى أعمال رقمية
نق م بها من خالل اله اتف الذكية أو ح اسسسيبنا الشسسخصسسية ،فأصسسبح كل من الدراسسسة والعمل والت اصسسل

والطلبات والمشسسستريات والمحاسسسسبة وكل ما يتعلق بنا يتم بشسسسكل رقمي ،مما جعل الحك مات تت صسسسل إلى

إنشاء حك مة إلكترونية تعنى بشؤون أفراد ا وم اطنيها ،مما يجعل المعامالت الحك مية التي كان تتم

بشكل شخصي وورقي تتح ل لمعامالت رقمية ت فر ال رعة والراحة وتقلل االزدحام واالنتظار لتتمة أي

عمل حك مي ،فلجأت الحك مات إلنشسساء تطبيقات خاصسسة بمؤس س سساتها ،لكن لم يكن من ال سسهل تطبيق

تح ل الحك مات إلى حك مات رقمية فقد واجه بعض الصسسسسسسسسسع بات التي تم تناولها في ذا المؤتمر

(مؤتمر التكامل والمعيارية في التطبيقات االلكترونية).

وتح ح

رعاية وزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون االتصاالت وتكن ل جيا المعل مات د ..رنا

الفارس نظم الجمعية الك يتية لتقنية المعل مات مؤتمر (التكامل والمعيارية في التطبيقات الحك مية)

خالل الفترة من  2021/11/1حتى  2021/11/7وبمشاركة كل من:

االسم

م

الصفة

1

الدكت ر /عمار الح يني

نائب مدير عام الجهاز المركزي لتكن ل جيا المعل مات

2

األستاذ /نديم عبدالرحمن

شركة

3

الدكت ر /وليد الح اوي

اوي

م تشار في تقنية المعل مات

نائب المدير العام لشئ ن التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي

4

المهندس /سعد العتيبي

5

الدكت ر /أحمد سامي المنيع

أستاذ أكاديمي بجامعة الك ي

6

األستاذ /ناصر العتيبي

مدير التشغيل والدعم الفني بالهيئة العامة للمعل مات المدنية

7

المهندسة /منال خالد المزيد

8

الدكت ر /باسل العثمان

9

الدكت رة /أحالم الم يل

للطيران المدني

مدير إدارة ح كمة القطاع العام بالهيئة العامة لالتصاالت وتقنية

المعل مات

مدير شركة ك ي

اكرز وأستاذ م اعد في األمن ال يبراني بكلية

الك ي للعل م والتكن ل جيا وم تشار في أمن المعل مات

رئيع لجنة التح ل الرقمي في قطاع تكن ل جيا المعل مات واإلحصاء

في وزارة العدل

 10المهندس /قصي الشطي

رئيع مجلع إدارة شركة األنظمة اآللية

 11المهندس /محمد جبريل

مهندس حل ل نظم – شركة أوراكل

 12الدكت ر /جمال العنزي

 13األستاذ /بشار العبدالهادي
 14األستاذ /محمد زايد

خبير في نظم وأمن المعل مات والشبكات
المؤسع والرئيع التنفيذي لقطاع التكن ل جيا واإلبداع لشركة ك ي
ن

شركة مايكروس ف

وضسسسسسسم المؤتمر العديد من المحاور المهمة ومنها ت حيد التطبيقات اإللكترونية ويأتي ذل تماشسسسسسسيا مع
ت جسسه السسدولسسة نح التح ل الرقمي في ال ازرات والهيئسسات الحك ميسسة والخسساصسسسسسسسسسسة ورفع ج دة الخسسدمسسات

التكن ل جية وكفاءتها لبناء ك ي رقمية وال ص ل إلى مجتمع ك يتي يتعامل رقميا في كل مناحي الحياة

واالسسسسسسسسستفادة من ك رونا ,كما اقش المؤتمر فكرة ت حيد التطبيقات اإللكترونية الحك مية حيث ت سسسسسسسسعى

الحك مة إلى اعتماد تطبيق م حد يجمع منظ مات الخدمات بمكان واحد ،من خال ل إنشسسسسسسسساء منصسسسسسسسسات
منظمة ومهيكلة وفق مقاييع م حدة تربط بين الجهات الحك مية بشسسسسسسسسسكل ي سسسسسسسسسهل على الم سسسسسسسسستخدم

االسسسسسسسسسستفادة من الخدمات التي تقدمها التطبيقات ،باإلضسسسسسسسسسافة لضسسسسسسسسسرورة التركيز على سسسسسسسسسسرية بيانات

الم سسسسستخدمين ورفع ثقة الم اطنين في الخدمات الحك مية من خالل سسسسسسن ق انين وتشسسسسسريعات تضسسسسسمن
حماية المعل مات الشخصية التي يق م الم تخدم بإضافتها للتطبيقات.

باإلضسسسافة إلى بيانات الم سسستخدمين ال سسسرية والمحافظة عليها من خالل تط ير وتعزيز األمن ال سسسيبراني
في جميع ال ازرات والهيئات والجهات الحك مية والخاصسسسسسسسسسة ،حيث إنه يعتبر خط الدفاع عن البيانات

والمعل مات على جميع األجهزة اإللكترونية المرتبطة بشسسسسسسسسبكة االنترن من الهجمات الرقمية الضسسسسسسسسارة

وعمليات القرصنة وسرقة البيانات والتخريب التي ت تهدف عادة ال ص ل إلى المعل مات الح اسة أو
تغيير ا أو إتالفها أو االبتزاز بالمال من الم تخدمين.

كما أن ناقش المؤتمر المعايير ال اجب ت افر ا في مشسسسسسسسسسغل التطبيقات الحك مية ،باإلضسسسسسسسسسافة للفرص
والتحديات والصع بات التي قد ت اجه الشركات المشغلة للتطبيقات ،من خالل اختيار العاملين على ذه

التطبيقات وفق شسسسروط معينة على أن يك ن ا من االختصسسساصسسسيين في ذا المجال واال تمام بالمط رين

المحليين ،مع االلتزام بأن يك ن نظام التطبيقات منظم قابل إلجراء التعديالت وإضسسسسافة المزيد من المزايا

وإجراء عمليات الصسيانة مع اختالف المشسغلين ،وال نن سى بأنه من الضسروري مقارنة سس ق الك ي مع

أسسسس اق دول التعاون الخليجي التي ت سسساعد في االسسسستفادة من األخطاء ال سسسابقة من ناحية الصسسسع بات
والتحديات التي واجه

ذه األنظمة لتك ن تجربة يمكن الرج ع إليها عند الحاجة.

وال نن ى الدور الكبير الذي قام به عدد من الشركات والجهات والمؤس ات الخاصة في دعم تقنية
المعل مسات في بسدايسة أزمسة ك رونسا ومنهسا قيسام فريق تط عي من الجمعيسة الك يتيسة لتقنيسة المعل مسات

بزيارات لعدد من مؤس ات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية لتقديم استشارات ونصائح تقنية تدعم

سسسسسياسسسسسة الدولة في تطبيق التباعد االجتماعي واختيار التقنية المناسسسسسبة ما يعكع دور وأ مية القطاع
الخاص في مجال تقنية المعل مات ،إال أن التحديات كان واضحة و ي ضرورة العمل على تغيير البنية
التحتية لتت افق مع التكن ل جيا والتح ل الرقمي ،باإلضسسسسسسسسسافة إلى المعايير التي يجب تبني ها من خالل

وضسسسسسع الحك مة لمعايير عالية الج دة واختيار شسسسسسركات عالمية على م سسسسست ى عال من الدقة في مجال

التكن ل جيا لتط ير وتح سسسسسسين أداء التح ل الرقمي حتى تخرج األعمال والبرمجيات على م سسسسسست ى يليق
بالم اطن الك يتي ويعكع مدى ا ت مام الحك مة بتط ير ذا المجال لت نافع الدول الكبرى في ت قديم

التطبيقات اإللكترونية.

ومن خالل االطالع على التح ل اإللكتروني لبعض الحك مات يمكن االستفادة من الصع بات والمع قات
التي واجه الحك مة في رقمنة خدماتها ،واسسسسسسسسسستخدام التطبيقات اإللكترونية ولتط ير ونجاح عملية

الرقمنة البد من اتباع بعض الخط ات التي نلخصها في اآلتي:

 .1العمل على وضع استراتيجية قبل البدء في تطبيق الحك مة اإللكترونية.
 .2اال تمام بالقدرات ومختلف الخبرات التقنية داخل الجامعات ومراكز البح ث العلمية.
 .3االنفتاح والتشاور مع العاملين بالمؤس ات التي تشهد تح ال نح الحك مة اإللكترونية.
 .4إيجاد مشاريع تم يلية لمبادرات تطبيق لحك مة اإللكترونية.
 .5محاولة تجاوز تحدي األمية اإللكترونية واالنطالق نح التأسيع لمجتمع المعرفة.
 .6دع ة مؤس ات المجتمع المدني المختصة لتقديم رأيهم واقتراحاتهم وأخذ ا بعين االعتبار
كما ان الرسم التالي يبين األ داف الممكن تحقيقها من خالل اتباع ذه الخط ات المذك رة أعاله:

توحيد التطبيقات اإللكرتونية احلكومية:

عند تطبيق نظام إلكتروني متكامل البد من اتباع اسسسسسستراتيجيات وخطط منظمة ليتم العمل بشسسسسسكل منظم

ومترابط ،وإنشساء تطبيق م حد يضسم جميع الهيئات والمؤسس سات الحك مية في مكان واحد

المشسروع

الذي تعمل عليه الحك مة الك يتية بعن ان "سسسسسهل" القائم تح إشسسسسراف كل من وزارة االتصسسسساالت ووزارة
الد فاع ،ح يث أوكل ال زارة الع مل إلى مجم عة من الخبراء في مجال التكن ل ج يا والمعل مات الذين

يعمل ن على إنشسسساء منصسسسة إلكترونية ت فر الخدمات الحك مية للم اطنين بشسسسكل إلكتروني ،حيث يق م
الفرد بتحميل التطبيق ليتمكن من إنجاز معامالته و

في منزله ،مما ي فر عليه الجهد وال ق والمال،

وتكمن ضرورة ت حيد التطبيقات تنظيم أدوار ا ومهامها وت فر سه لة أكبر في االستخدام.

كما ان كثرة التطبيقات الحك مية تشسسسسسسكل عقبة في التح ل اإللكتروني حيث شسسسسسسكي الم اطنين من كثرة

التطبيقات وتداخل مهامها ،وعانى بعض الم سسسسسستخدمين من وج د عدة تطبيقات حيث ال يتناسسسسسسسب عدد

التطبيقات مع م سساحة تخزين الهاتف مثال او صسسع بة ال صسس ل للخدمة ،وعلى المراجعين دائما مراجعة
التطبيقات للعث ر على الجهة التي تقدم الخدمة التي يطلبها ثم يتم استخدام الخدمة ،وليع العكع.

بينما ت حيد التطبيقات الحك مية وفصسسسسسل مهامها ح سسسسسب الجهة الحك مية ي سسسسسهل على الم سسسسستخدمين

الدخ ل إلى التطبيق أو تحميل تطبيق واحد يضسسسسسم جميع الخدمات التي قد يحتاجها بشسسسسسكل دوري ،مما
ي فر عناء البحث المتكرر وال ق الذي يهدر على البحث ،كما ي فر ذا األمر على الدولة تشسسغيل عدد
كبير من المط رين لتغطية كافة التطبيقات والعمل عليها سس اء إلجراء التحديثات أو الصسسيانة في بعض

الحاالت.

ان تصسسسسسسسسسميم تطبيقات م حدة يحتاج لقاعدة بيانات وبنى تحتية ت سسسسسسسسست عب ذا الكم من المعل مات

والبيانات دون انهيار الشسسسسسسسسسبكة أو حدوث خلل في التطبيق ،مما ي سسسسسسسسستدعى الحاجة لعدد من الخبرات

التقنية القادرة على تصسسسميم بيئة متكاملة قابلة للصسسسيانة والتعديل والتط ير ،مع االلتزام بأن يك ن نظام
التطبيقات منظم قابل إلجراء التعديالت وإضسسسسافة المزيد من المزايا وإجراء عمليات الصسسسسيانة مع اختالف

المشغلين.

وقد أوصسسسسسى المتحدث ن في الي م األول بال سسسسسعي نح اعتماد تطبيق م حد لكافة الخدمات اإللكترونية،

وتط ير منظ مة اإلبالغ الف ري لتغير حالة معاملة الم اطن او قر انتهاء المدة القان نية ألي معاملة،

كما تم التأكيد على تط ير منظ مة اإلثبات للم تندات واختصار ا بالربط الذكي بين مختلف المؤس ات
التي تمل حق اعتماد وتقديم الم سسستندات ،باإلضسسسافة الى اال تمام بالتصسسساميم والبنية والهياكل ووضسسسع

المقاييع واالطار الشسسسسسسسسسكلي الم حد ،لتتمكن الحك مة من تقديم خدماتها ككيان واحد وليع ككيانات
م تقلة وغير مترابطة ،وت هيال على الم اطن في استخدام ذه الخدمات الكترونيا .كما أكد المشارك ن

على ضسسسسرورة اتاحة حق اختيار قناة االتصسسسسال في التطبيق الحك مي ،وان يتاح للم سسسستخدم اختيار قناة
اإلتصسسال المناسسسبة له والتي تشسسمل على سسسبيل المثال :البريد اإللكتروني أو الهاتف أو قن ات ال سسسائط

االجتماعية المت افقة مع الل ائح المنظمة لذل .

بيانات املستخدمني بني اإلتاحة والسرية:

مفه م الثقة والخصسسسس صسسسسية على الشسسسسبكات الرقمية أصسسسسبح أم أر يعرقل المشسسسساركة الرقمية وبناء عالقات

أعمق وأفضسسسسسسسسسسل بين األفراد ومزودي الخدمات ،وعند التطرق لفكرة الحك مات اإللكترونية والخدمات

الرقمية يت اءل الم تخدم ن مباشرة ح ل أمان استخدام ذه التطبيقات وكيفية ضمان حق قهم ،و ذه

من أبرز التحديات التي ت اجه الحك مات عند تقديم خدمات رقمية ،في كيفية إيجاد الثقة بين مقدمي

الخدمة وطالبيها ،ويصسسعب ذا األمر ب جه خاص في الحاالت التي تَق َدم فيها الخدمات دون إش سراف أو
تدخل مباشسسسسسسسسسر من الم ظفين ،كالخدمات الذاتية ،و ي بيئات عمل تتطلب وج د لليات فعالة لتأكيد

اله يات الفردية عن بعد لتمكين ال ص ل إلى الخدمات.

و نا يأتي دور التكن ل جيا ،التي يمكن أن ت سسا م بيليات التحقق الذكية لتأكيد اله ية الرقمية ،وتحقيق
الترابط في المثلث االسسسسسسسسسستراتيجي للتح ل الرقمي بين األنظمة والعمليات ،والتكن ل جيا ،واألفراد لتحقيق

م ت يات الثقة المطل بة وإتمام وتقديم الخدمات الحك مية الرقمية بفاعلية وم ث قية.

ومن أبرز الدول العربية التي اسسسسسسستخدم برامج اله ية الرقمية في م سسسسسسيرتها للتح ل الرقمي ،اإلمارات

العربية المتحدة ،وعمان ،والبحرين ،وقطر ،التي اسسسسسستفادت من نشسسسسسر برامج اله ية الرقمية على نطاق

واسع لدعم مشاريعها لتتح ل الرقمي.

أما بالن سسبة للتجربة الك يتية وتطبيق سسسهل ،فإن إش سراف الجهاز المركزي لتكن ل جيا المعل مات والهيئة
العامة لالتصسسسسسسساالت وتقنية المعل مات على عملية التح ل إلى حك مة إلكترونية تقدم خدماتها بشسسسسسسسكل

رقمي ب اسسسسسسطة التطبيقات ،يبشسسسسسر بأن بند خصسسسسس صسسسسسية البيانات وتحقيق ثقة الم سسسسستخدمين أمر يمكن

دراسته بشكل جيد وتحقيقه ب ه لة من خالل دعم البنية التحتية للم قع أوال ،ومن خالل االستفادة من

تجار دول الج ار ثانيا .ان االطالع على التجار ال سسسسسسسسسسابقة تمكن العاملين على تط ير التطبيقات
الحك مية من سسسسسسسسسسسد الثغرات وتجاوز العقبات التي واجه

إلكترونية.

بقية الحك مات في تح لها إلى حك مات

وال يجب ان نن سسسسى دور الهيئة العامة لالتصسسسساالت وتكن ل جيا المعل مات في اصسسسسدار الالئحة رقم 21

ل سسسسنة  21بشسسسسأن حماية خصسسسس صسسسسية البيانات والمنشسسسس رة بجريدة الك ي الي م في  4أبريل ،2021
باعتبار ا الالئحة المنظمة لحماية خصسسسس صسسسسية البيانات اإللكترونية ،وإصسسسسدار مثل ذه الل ائح بالشسسسس

يرفع معدل ثقة الم اطنين في الخدمات الحك مية ،وي هل من تقديم الخدمات واإلستخدام األخالقي ف سسي

مشسساركة البيانسسات اال لتسزام بالمتطلبسات التنظيميسة والتشسريعية ذات العالقة.

ومن االقتراحات التي تم طرحها في المؤتمر انشاء (جهاز وطني م تقل لح كمة البيانات) لعمل ض ابط

أمنية ألجهزة اإلجسسراءات وال ياسسسسات والضمانسسسات الماديسسسة الم سسستخدمة لضمسسسان سسسالمة البيانات ووضع
سسسسسسياسسسسسسة مشسسسسساركة البيانات وحرية المعل مات وإتاحة البيانات المفت حة والرقابة القان نية عليها ،و ذا

بالش سيزيد من درجات الشفافية في عمليسات مشساركة البيانسات وإتاحسة جميسع المعل مسات الضروريسة

لتبسسسادل البيانسسسات ،ويدعم الشم لية في أن تكسسسسس ن عينسسسسسسة البيانسسسسسسات والبيانسسسسسسات المسسسسسراد تحليلهسسسسسسا شسسسسسساملة

ومتن عسسسسسسسسسسسسسسسسة ،كما يضمن حق ق الم اطن في حماية بياناته ،والحص ل عليها في اقصر وافضل طريقة
ممكنة ،ومن الضرورة بمكان إنشاء مركز اتصال وطني م حد للخدمات الحك مية لتي ير االستف ارات،

والمقترحات ،والشكاوي المتعلقة بخدمات وبيانات الم اطنين الشخصية.

معايري وفرص وحتديات الشركات املشغلة للتطبيقات:

التح ل من الشسسسسسسكل التقليدي إلى الشسسسسسسكل اإللكتروني يحتاج لعدة ع امل ومك نات أسسسسسسساسسسسسسسية البد من

ت فر ا:

 -1إنشاء الحاسب اآللي :من الصع بة بمكان تص ر حك مة إلكترونية دون ت فر الح اسيب اآللية
الحاسسسب اآللي بصسس رته المتعارف عليها إال

في ال ق ال ار ن ،وقد يفهم إن المقصسس د فقط

أن متطلبات الحك مة اإللكترونية تتجاوز الحاسب اآللي لتشمل عنصرين رئي يين ما:
 شبكات الحاسب اآللي وما تحت يه من محطات عمل
 البرمجيات والشبكات المحلية والشبكات ال اسعة النطاق.
 -2انتشار االنترن  :زيادة استخدام االنترن من إحدى الركائز األساسية التي تق م عليها الحك مة
اإللكترونية .إن زيادة انتشسسسسسار اسسسسسستخدام اإلنترن سسسسسس اء كان ذل بين القطاعات الحك مية أو
الخاصسسة على حد س س اء أو االثنين معا مهما تباعدت م اقعهم الجغرافية ،وتك ن البنية التحتية
التي تمثل شسسبكة االتصسساالت بمثابة ال سسسيلة الممكنة لربط مختلف القطاعات .وبح سسب دراسسسة،
أعدتها جامعة ن رث وسسسسسسسسسترن في قطر ،ونشسسسسسسسسر ا م قع  US Newsفإن الك ي في المركز
ال سسسسسابع على م سسسسست ى العالم في اسسسسسستخدام اإلنترن من حيث عدد األفراد الذين ي سسسسستخدم ن
اإلنترن ن بة إلى التعداد ال كاني ،و ذا يشكل ما ن بته  98.6%كما في عام  ،2020و ي
ن بة عالية ن بيا وداعمة للتح ل الرقمي.
 -3تعزيز البنية التحتية المتعلقة بتقنية المعل مات واالتصسسسسسسسسساالت :و ذا بدوره يتطلب إعادة النظر في
البنية التحتية لألجهزة والمعدات والبرمجيات لتحديثها كي ت سسسسسسستجيب للتغيير المنشسسسسسسس د ،مع إعادة
النظر في شسسسكل ومضسسسم ن إجراءات العمل الحك مية .و نا يمكننا الرج ع الى مؤشسسسر األمم المتحدة
للبنية التحتية لالتصسسسساالت في الك ي والذي يشسسسسهد تط ار ملح ظا واسسسسستثما ار مجديا في ال سسسسن ات
األخيرة:

مؤشر البنية التحتية لالتصاالت
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 -4المتطلبات التشريعية والتي تضمن تحقيق كل من:
 المبادئ األمنية كما تم تعريفها من قبل الحك مة.
 األدوار وال اجبات ضمن الهياكل األمنية.
 واجبات الم تخدمين.
 -5ت عاون الق طا عات المختل فة :ويقصسسسسسسسسسسد بذل الت عاون بين كل من الق طاع الحك مي وال خاص
فلكل واجبه ودوره في تل العملية ،وقد بدى ذا التعاون واضسسسحا
ومؤسسسس سسسات المجتمع المدني ه
من خالل إطالق تطبيق سهل االلكتروني.
 -6الدعم ال ياسي :ويقصد بذل التفهم واإلسناد من القيادة ال ياسية في الدولة لضمان ت هيل
عمل المشروع وإزالة المع قات التي ست اجه المشروع.
 -7تأ يل ودعم الك ادر البشسسسسسسسسسرية ال طنية :من خالل تعزيز المتطلبات التنظيمية ،وت فير التدريب
المناسب ،والمحافظة على ك ادر تقنية المعل مات ال طنية من الت ر من ذا القطاع وتحقيق
مطالبهم العادلة والمتمثلة في تعديل كادر م ال ظيفي وم سسسساواتهم مع المهن الهندسسسسسية العاملة
في نفع القطسساع والتي تق م بنفع األعمسسال .وقسسد قسسامس الجمعيسسة الك يتيسسة لتقنيسسة المعل مسسات
بتقديم مذكرة تفصسسيلية ألصسسحا القرار تشسسرح فيه خط رة ا مال ومدى معاناة العاملين في ذا
القطاع.
ونتيجة لت فر كل ما ذكرناه ،تعد تكلفة تركيب وتشسسسسسسسسغيل وصسسسسسسسسيانة نظام الحك مة اإللكترونية ،والتكلفة

العالية لتدريب متخصسسسسسصسسسسسي تكن ل جيا المعل مات ،واالسسسسسستشسسسسسارات والتم يل غير الكافي لمعظم وكاالت

القطاع العام ،بعضسسسسسا من المشسسسسسكالت المرتبطة بالتكلفة التشسسسسسغيلية باعتبار ا عائقا أمام تنفيذ الحك مة

اإللكترونية .وعلى الرغم من أن معالجة ذه الع ائق التي ذكرنا ا أمر بالغ األ مية لتنفيذ مشسسسسسسسسساريع

الحك مة اإللكترونية ،فإن مشسسسسسساريع الحك مة اإللكترونية تفشسسسسسسل إلى حد كبير ب سسسسسسبب عدم احت سسسسسسا

المتطلبات واالحتياجات الفردية أثناء تصسسسسسسسسسميم وتنفيذ مشسسسسسسسسساريع الحك مة اإللكترونية .لذل  ،فإن فهم
م اقف وسسسسل كيات الم سسستخدمين الفرديين من ناحية تجاه تبني خدمات الحك مة اإللكترونية ،وال سسسسيما
رغبتهم في اسسسستخدام ذه الخدمات،

عامل رئي سسسي ي سسسا م في التنفيذ الناجح للحك مة اإللكترونية،

وفهم قدرات المشسسسسسسسسسغلين وكفاءتهم التقنية مقارنة مع الشسسسسسسسسسركات العالمية العاملة في اإلقليم من ناحية

اخرى ،سي ا م في حل المشكالت وتقديم خدمات أفضل.

كم ان اال تمام ب ج د مط رين في ال سسسسسسسسس ق المحلي امر غاية باأل مية ،ومقارنة سسسسسسسسسس ق الك ي مع
األسسسس اق الخليجية من حيث الفرص والتحديات كذل يجب ان يرفع م سسست ى الخدمة باإلضسسسافة الى دعم

حاضسسسنات االعمال التكن ل جية ،وشسسسركات المشسسساريع الصسسسغيرة التي باسسسستطاعتها المشسسساركة في تط ير

وتقديم الحل ل االلكترونية التي ت ا م في التح ل الرقمي لخلق ج من المناف ة مع الشركات العالمية

والشركات الكبرى.

