
  

 وتكنولوجٌا االتصاالت مجال فً الكوٌت دولة دور
 المستجد كورونا فاٌروس جائحة خالل المعلومات

(COVID-19) 



 الممدمة
 

 
   

 وتماشٌا كورونا، جائحة مواجهة فً الٌوم العالم ٌعٌشها التً الراهنة الظروف ظل فً

 كورونا فاٌروس لمواجهة الكوٌت دولة حكومة اتخذتها التً االحترازٌة اإلجراءات مع

 االنترنت وخدمات االتصاالت شبكات ألهمٌة ونظرا البالد، فً انتشاره من والحد

 الحكومٌة الجهات بتكلٌف الكوٌت دولة حكومة لامت فمد الحالٌة الفترة فً السٌما

 من العدٌد باتخاذ المعلومات تمنٌة مجال فً المختصة الجهات وبٌن بٌنها فٌما بالتعاون

 واستمرارٌة االتصاالت شبكة وكفاءة جودة لضمان اختصاصاتها بموجب اإلجراءات

 الموالع وتطوٌر وإنشاء شرائحهم بكافة المستفٌدٌن لجمٌع الممدمة االلكترونٌة الخدمات

 نشر فً والمساهمة المجتمع، لخدمة الجدٌدة المبادرات وتمدٌم االلكترونٌة والتطبٌمات

 .المستجد كورونا فاٌروس جائحة لمواجهة المجتمعٌة التوعٌة



 

 
تأجٌل لطع خطوط التلفونات النمالة للمتعثرٌن بالسداد فً الولت الراهن  . 

االتصال خدمة لتمدٌم باإلضافة مشتركٌها لجمٌع ٌومًٌا جٌجاباٌت 5 بسعة مجانً انترنت خدمة لتوفٌر المتنملة االتصاالت شركات مع التنسٌك 

   .واحد شهر ولمدة األزمة بداٌة من استمرت (Ooredoo- STC- ZAIN)الثالثة المتنملة االتصاالت شركات بٌن مجانًا المحلً

االتصاالت لشركات الشبكة سعة لزٌادة تردد 240 بعدد الترددات من مزدوجة مٌجاهرتز 3 على المتنملة االتصاالت شركات من شركة كل منح 

   .األول الشهر فً المتنملة،

االنترنت خدمة مزودي شركات لكل السعة لزٌادة والبحرٌة البرٌة الدولٌة الكوابل على بٌنً ربط 50 منح  ISPبإجمالً أي شركات 5 وعددهم  

   .األزمة من األول الشهر فً كذلن 250

 

ساعة لجمٌع محطات االنزال ومسارات الكوابل الدولٌة وذلن لضمان استمرارٌة احتٌاجات الدولة من الدوائر الدولٌة  24فرٌك للمتابعة على مدار 

: المستخدمة من لبل شركات مزودي خدمة االنترنت والهواتف المتنملة خالل االزمة الحالٌة ومهمة الفرٌك كاآلتً  

         البرٌة و البحرٌة الكوابل أنظمة وصٌانة تشغٌل.   

        األعطال أثناء البحرٌة الكوابل أنظمة على المرتبطة األطراف مع المباشر التنسٌك . 

        الجدٌدة الدولٌة الدوائر بتشغٌل المٌام. 

         بها الخاصة التمارٌر وتمدٌم األنظمة على والولائٌة الدورٌة الصٌانة بإجراء المٌام . 

        الساعة مدار على حدوثها حٌن الدولٌة األنظمة على األعطال مع التعامل. 

        الجسٌمة األعطال اثناء الدولٌة الحركة الستعادة الطوارئ خطط تنفٌذ. 

         المطلوبة السعات االنترنت خدمة مزودي شركات تزوٌد. 

 الهٌئة العامة لالتصاالت وتمنٌة المعلومات)فً مجال االتصاالت : اوال

 (شبكات االتصاالت وخدمات االنترنت

 

 
 

 



 الهٌئة العامة لالتصاالت وتمنٌة المعلومات)فً مجال االتصاالت : اوال

 (شبكات االتصاالت وخدمات االنترنت

 

 
 

 

 فً سواء إصالحها لٌتم االختصاص لجهة التوجٌه ثم ومن العطل نوع تحدٌد مع الكوابل على المطوعات اماكن حدٌدت 

 .البحري او البري الجزء

ال وشركات المتنملة االتصاالت شركات جمٌع مع والتنسٌك العمل ISP خدمات جودة لضمان االنترنت خدمة مزودي 

 زٌادة تحمل من الشركات لتمكٌن إضافٌة سعات بشراء الشركات لامت حٌث المستخدمٌن، لجمٌع الممدمة االنترنت

   .االنترنت شبكة على الضغط

الخارج من العائدٌن للمواطنٌن المتنملة االتصاالت شركات مع بالتعاون شرٌحة 50000 عدد الصحة وزارة منح.   

اتصال مركز إنشاء (Call Center) العالمٌن المواطنٌن اتصاالت جمٌع الستمبال ساخنة بخطوط مزود الخارجٌة لوزارة 

   .العالم انحاء جمٌع من الخارج فً

خدمات لتأمٌن الدولً الكوٌت مطار فً االتصاالت شبكات تموٌة على للعمل المتنملة االتصاالت شركات مع التنسٌك 

 إنشاؤها تم التً المٌدانٌة المساحات فً وغٌرها المدنً والطٌران والداخلٌة الصحة وزارة فً العاملٌن لصالح االنترنت

   .الخارج من العائدٌن المواطنٌن الستمبال األزمة خالل



 الترددي الطٌف
 تم منح ترخٌص لمحطات الرادٌو الخاصة بشركة المواشً الكوٌتٌة للتمكن من االبحار وجلب بضائعها بغرض تحمٌك االمن الغذائً،

 كما تم منح ترخٌص لمحطات الرادٌو لشركة الخطوط الجوٌة الكوٌتٌة وشركة طٌران الجزٌرة لتتمكن من الطٌران وإعادة المواطنٌن

 .  العالمٌن فً الخارج من جمٌع انحاء العالم

 استمرار عمل الموظفٌن المختصٌن باعتماد االستٌراد و االفراج و الكشف عن شحنات اجهزة و معدات ولطع الغٌار االتصاالت الواردة للدولة

   .لجمٌع الجهات لتتمكن شبكات االتصاالت بالمٌام بأعمالها على احسن وجه

 

 السٌبرانً واألمن األنظمة حماٌة
لتطبك عند تفعٌل نظام العمل عن ( COVID-19الضوابط األمنٌة للعمل عن بعد خالل فترة مواجهة فاٌروس كورونا المستجد ) تم اصدار وثٌمة 

 ). بعد من لبل الجهات الحكومٌة

والذي ٌهدف الى الفحص الدوري للتطبٌمات والموالع االلكترونٌة الحكومٌة الحٌوٌة مع تمدٌم تمرٌر للجهات عن  )أمن تطبٌمن  (تمدٌم خدمة 

 .  الثغرات االلكترونٌة وكٌفٌة التغلب علٌها

 .توفٌر الدعم الالزم للجهات الحكومٌة لتمكٌنهم من تأمٌن الموالع االلكترونٌة لضمان استمرارٌة االعمال الكترونٌا

 .  هممن خالل منصة تبادل معلومات امنة، ٌتم تبادل التحذٌرات األمنٌة واخر الثغرات الفنٌة والحلول بٌن الجهات الحٌوٌة لضمان حماٌة أنظمن

 

  

 الهٌئة العامة لالتصاالت وتمنٌة المعلومات)فً مجال االتصاالت : اوال

 (شبكات االتصاالت وخدمات االنترنت

 

 
 

 



 العام المطاع حوكمة
 تم اصدار كل من السٌاسات والوثائك التالٌة من لبل الهٌئة العامة لالتصاالت وتمنٌة المعلومات وذلن خالل

 جائحة فاٌروس كورونا المستجد بهدف تنظٌم مهام المطاع العام وضمان استمرارٌة أعماله وخدماته فً ظل الظروف 

 :الراهنة 

 .سٌاسة العمل عن بعد

 .دلٌل اجراءات العمل عن بعد للمطاع العام

 .دلٌل اختٌارات العمل عن بعد

 Windows Virtual Desktopدلٌل اجراءات العمل باستخدام سطح المكتب االفتراضً  

 )19-كوفٌد(خطة استمرارٌة األعمال الحكومٌة لمواجهة أزمة فٌروس كورونا المستجد 

 الهٌئة العامة لالتصاالت وتمنٌة المعلومات)فً مجال االتصاالت : اوال

 (شبكات االتصاالت وخدمات االنترنت

 

 
 

 



 )الجهاز المركزي لتكنولوجٌا المعلومات( االلكترونٌة والحكومة والتطبٌمات الموالع :ثانٌا

  

  
  
خالله من ٌمكنو الكوٌت بدولة كورونا بفٌروس ٌتعلك ما كل لنشر المخصص "مباشر" – كورونا فاٌروس أخبار مولع إطالق 

 متعلمة أخري ومعلومات الصحة لوزارة تواصل وأرلام العاجلة واالخبار كورونا عن الرسمٌة واإلحصائٌات المعلومات على الحصول

 )المعلومات لتكنولوجٌا المركزي الجهاز( بالفٌروس

kw.gov.e.//corona:https 

 

على بناء المؤسسً أو المنزلً للحجر ٌخضعون ممن والممٌمٌن المواطنٌن متابعة خالله من ٌمكن الذي الذكٌة لألجهزة "شلونن" تطبٌك 

 اإلجابة خالل من الصحٌة حالتهم عن باإلبالغ ٌرغبون ممن والممٌمٌن المواطنٌن لعموم الصحٌة الحالة ومتابعة ،الصحٌة السلطات توجٌه

 لتكنولوجٌا المركزي الجهاز) ”Shlonik“ أسم تحت  Androidو ISO أجهزة على وأطلك .الغرض لهذا خصٌصا معدة أسئلة على

 )زٌن وشركة الصحة ووزارة المعلومات

 

منصة ٌُمّدم الذي التطوعً البرنامج وهو ،كرونا أزمة أثر نفسٌا والممٌمٌن المواطنٌن لدعم كورونا النفسً للعالج الوطنً البرنامج منصة 

 من ومجموعة الصحة وزارة( المجاالت مختلف فً المتخصصٌن من نخبة فٌها وٌشارن للمجتمع النفسٌة الرعاٌة لتمدٌم تفاعلٌة إلكترونٌة

  )المتطوعٌن

"/kw.com.//coronacare:https" 
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 )الجهاز المركزي لتكنولوجٌا المعلومات( االلكترونٌة والحكومة والتطبٌمات الموالع :ثانٌا

  

الحصول وٌمكن .المختلفة الٌوم فترات خالل االجتماعً بالتباعد وااللتزام الخروج من للحد المنازل إلى االدوٌة توصٌل خدمة إطالق 

 العامة اإلدارة مع بالتعاون الصحة وزارة) الواتساب عبر رسالة ارسال أو تلفونٌا االتصال عبر األدوٌة بطلب إما الخدمة هذه على

 )لإلطفاء

kw.gov.moh.//ask:https 

 

والخدمات واألخبار المحتوى تمدم تطوعٌة إلكترونٌة منصة الصحة وزارة مع بالتعاون تطوعً فرٌك لبل من "سالم" تطبٌك إطالق 

 بصورة االخبار ٌمدمون الذٌن المحترفٌن الشباب من نخبة المنصة على ٌعمل .تفاعلٌة بطرٌمة كورونا أزمة خالل الكوٌتً للمجتمع المفٌدة

 وزارة مع بالتعاون تطوعً فرٌك) "سالم" أسم حتت  Androidو ISO أجهزة على التطبٌك وأطلك .عالٌة واحترافٌة وبمصدالٌة مبسطة

 )الصحة

 

مرٌض رعاٌة أما طبٌة، لمراجعة خروج لطلب الحظر أثناء التعرض عدم تصارٌح نظام 

 .والمركبات لألفراد التعرض عدم وتصرٌح .مرٌض إسعاف أو       

 االختالط             لمنع الكوٌت فً الكلً ثم ومن الجزئً التجول حظر لفرض والمرارات االحترازٌة اإلجراءات من العدٌد تم تطبٌك        

 التجول منع فترة اثناء خروج تصرٌح   او خروج اذن على بالحصول المواطنٌن لبعض سمحت ولكنها .كورونا بفٌروس اإلصابة وفرص

 بالتعاون المدنٌة للمعلومات العامة الهٌئة( الرسمً المولع خالل من خروج اذن على التمدٌم وٌمكنن ،فمط والعمل واإلنسانٌة الطارئة للحاالت

 )المدنً الدفاع مع

https://curfew.paci.gov.kw/request/create   
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 )الجهاز المركزي لتكنولوجٌا المعلومات( االلكترونٌة والحكومة والتطبٌمات الموالع :ثانٌا

  

 

كورونا فٌروس لمواجهة والولائٌة االحترازٌة اإلجراءات إطار فً وذلن .الطوارئ حاالت لمواجهة المتطوعٌن تسجٌل نظام 

ً  ،المستجد  حاالت فً لألفراد المدنٌة الحماٌة لتحمٌك الجهود وتوحٌد ،التطوعٌة بالنشاطات المجتمعٌة المشاركة بأهمٌة وإٌمانا

 )المدنً الدفاع( البالد لها تتعرض مخاطر أي ضد واإلجراءات الوسائل كافة واتخاذ ،الطوارئ

"https://www.moi.gov.kw/main/eservices/civildefence/volunteer" 

 

ومولعهم معهم التواصل ووسائل الكوٌت دولة خارج المواطنٌن جمٌع بٌانات تسجٌل خاللها من ٌمكن التً اإللكترونٌة "معاكم" منصة 

 من االستفادة فً الدولة فً المعنٌة الجهات جمٌع فٌه تتشارن متكامل نظام إنشاء تعٌن مما ،الصحٌة وحالتهم تواجدهم وسبب الحالً

 ٌتطلبه ما وترتٌب تجهٌز فً أٌضا وتساعد ،الخارج فً المواطنٌن تهم التً المرارات اتخاذ فً المرار متخذي وتدعم البٌانات هذه

 )الخارجٌة ووزارة المعلومات لتكنولوجٌا المركزي الجهاز( .ولوجستٌة وخدمٌة صحٌة احتٌاجات من المواطنٌن هؤالء

 "kw.gov.e.//withyou:https " 
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 )الجهاز المركزي لتكنولوجٌا المعلومات( االلكترونٌة والحكومة والتطبٌمات الموالع :ثانٌا

  

تطبٌك إطالق Kuwait Mobile ID (ًهوٌت) من والممٌمٌن المواطنٌن ٌمكن الذي اإللكترونً والتولٌع والتصدٌك اإللكترونٌة للهوٌة 

 العامة لهٌئةا) Androidو iOS على وأطلك .الحكومٌة وغٌر الحكومٌة المعامالت كافة فً الفرد هوٌة لتعرٌف رلمٌة مدنٌة بطالة اصدار

 )المدنٌة للمعلومات

 ًالتموٌن ومراكز بالكوٌت التعاونٌة الجمعٌات فً المختلفة الغذائً التسوق مراكز فً المواعٌد لحجزنظام حجز مواعٌد التسوق الغذائ 

 بالكوٌت التسوق مراكز فً االجتماعً التباعد وتطبٌك االنتظار وطوابٌر االزدحام لتملٌل الدولة بها تمر التً الصعبة الحالٌة الفترة خالل

 )والصناعة التجارة وزارة( الحالٌة الفترة خالل

".https://www.moci.shop" 

https://www.moci.shop/Associations/WebPages/index.aspx


 المجتمعٌة التوعٌة :ثالثا

 

  
مسج ملٌون  7.5 عدد لتوفٌر بالدولة المتنملة االتصاالت شركات جمٌع مع التنسٌك SMS، بشأن المجتمعٌة التوعٌة نشر بغرض للحكومة تسلٌمها تم 

 )المعلومات وتمنٌة التصاالت العامة الهٌئة( المستجد كورونا فاٌروس
أخبار آخر إلى باإلضافة الهٌئة عن الصادرة المبادرات جمٌع على تحتوي المعلومات وتمنٌة لالتصاالت العامة الهٌئة مولع على خاصة صفحة إنشاء 

 )المعلومات وتمنٌة التصاالت العامة الهٌئة( كورونا فاٌروس وتطبٌمات
العامة الهٌئة( لهم المتاحة االجتماعً التواصل وسائل جمٌع على لعمالئهم دورٌة بصورة توعوٌة مسجات لبث المتنملة االتصاالت شركات مع التنسٌك 

 )المعلومات وتمنٌة التصاالت
 

 9K9STAYHOME النداء بإصدارعالمة االتصاالت بمطاع الترددي الطٌف بإدارة ممثلة المعلومات وتمنٌة لالتصاالت العامة الهٌئة لٌام المبادرات ضمن
 الالسلكً هواة مخاطبة و المستجد كرونا فاٌروس انتشار من للحد المنزل فً البماء بأهمٌة الوعً لنشر وذلن الالسلكً لهواة الكوٌتٌة للجمعٌة خاصة

 من العالم حول دولة 80 مع المحادثة تمت حٌث ، العالم دول بجمٌع انتشرت التً الجائحة هذه ظل فً المنزل فً البماء بأهمٌة ومناشدتهم العالم حول

 .محادثة 2130 الى  المحادثات عدد اجمالً وصل حٌث المارات جمٌع
  

 :ٌلً كما وتفصٌلها
 .محادثة 850 عدد المورس نمطال1.
 .محادثة 640 عدد الصوتً النمط2.
 .محادثة 640 عدد الرلمً النمط3.

 



  والتدرٌب التعلٌم مجال فً :رابعا

 

 

المتنوعة الخدمات من مجموعة البوابة فتمدم التربوٌة العملٌة خدمة فً الحدٌثة التكنولوجٌا بتوظٌف تموم والتً بعد عن التعلٌمٌة الكوٌت بوابة إنشاء 

 منهم مستخدم كل ٌموم بحٌث (المدرسٌة واالدارة والموجه االمر وولً المسم ورئٌس والمعلم الطالب) التربوٌة العملٌة أطراف كل منها ٌستفٌد التً

 )التربٌة وزارة( المنشودة التربوٌة األهداف لتحمٌك الفاعلة بالمشاركة

."kw.edu.moe.//portal:https" 

 

الكوادر لتأهٌل اإللكترونً بالتدرٌب كورونا فٌروس أزمة خالل خدماته بتمدٌم بعد عن التعلٌم استراتٌجٌة تطبٌك خالل من اإللكترونً التدرٌب تشجٌع 

 وحرصا ،حاجته حسب كل ومهارات خبرات من الفنٌة الحكومٌة الجهات احتٌاجات تغطً دورات تمدٌم خالل من المعلومات تمنٌة مجاالت فً الوطنٌة

 التملٌدٌة التدرٌبٌة الدورات بإٌماف المركزي الجهاز لام فمد الحكومٌة للجهات ولت كل فً التدرٌبٌة البرامج توفر على المركزي الجهاز من

 الجهاز) .الفترة هذه خالل الحكومً المطاع فً الوطنٌة الكوادر لجمٌع بعد عن اإللكترونً التدرٌب لخدمات المركزي الجهاز تمدٌم واستمرارٌة

 (المعلومات لتكنولوجٌا المركزي

."kw.gov.cait.//elearning:https " 
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 الفاعلة المجتمعٌة والمساهمات والدعم المبادرات مجال فً: خامسا

 

   

تبنً وتمكٌن لتشجٌع المرجوة الغاٌات وتحمٌك الحكومٌة الخدمات تمدٌم استمرارٌة نحو سعٌا الحكومً المطاع فً بعد عن العمل تمكٌن مبادرة 

 مولعا المبادرة وشملت .بعد عن العمل أدوات استخدام من الحكومً المطاع موظفً ولتمكٌن ،الحكومً المطاع فً بعد عن العمل استراتٌجٌة

 المركزي الجهاز( الحكومً المطاع موظفً لكافة بأنواعها بعد عن العمل خدمات لجمٌع الدعم بتمدٌم خاص فنً ومركز متخصصا إلكترونٌا

 )المعلومات لتكنولوجٌا

"https://remotework.e.gov.kw". 

 

من النمدٌة المساهمات تلمً خالله من ٌتم موحد الكترونً مولع توفٌر تم حٌث ،المستجد كورونا فٌروس انتشار مواجهة مساهمات صندوق 

 تمتضٌها التً والضرورٌة العاجلة االحتٌاجات على والصرف الحكومة جهود لدعم ،وخارجها الكوٌت دولة فً واألفراد والشركات المؤسسات

 أو االلكترونٌة المصرفٌة المنوات مختلف عبر الصندوق هذا فً المساهمة وٌمكن ،المرض انتشار مواجهة فً المتعددة الحكومٌة اإلجراءات

 مع بالتعاون المعلومات لتكنولوجٌا المركزي والجهاز الوزراء لمجلس العامة األمانة بالصندوق الخاص الحساب إلى التحوٌل خالل من أو شٌكات

 الرلمً للدعم(Cybermak)  شركة

''https://coronafund.cmgs.gov.kw". 

 

الخاص المطاع ومؤسسات والشركات األفراد من الممدمة العٌنٌة المساهمات تنظٌم لجنة لدعم إنشاء تم الذي العٌنٌة المساهمات تنظٌم مولع إطالق 

 الوزراء لمجلس العامة األمانة مع بالتعاون العٌنٌة المساهمات تنظٌم لجنة) المستجد كورونا فٌروس انتشار مواجهة فً الحكومة جهود لدعم

  وشركة المعلومات لتكنولوجٌا المركزي والجهاز

  "https://musahamat.cmgs.gov.kw/". 
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