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  مقدمة
  

أدركت دولة الكويت أن مفهوم مجتمع المعلومات ليس فقط  مجموعة ،  سعيها لتحقيق رؤيتهاإطار في
رصة االنتقال إلى المزيد    تكنولوجيا المعلومات، وإنما هي رؤية أوسع وأكبر شمولية تتيح للمجتمع ف          لتطبيقات  

 والعشرين، وأن هذه الرؤية تتحقق من خالل تطوير         الحاديمن التقدم والمشاركة الحقيقية في حضارة القرن        
ت كأداة للنفاذ إلى المعلومات والمعرفة،      نوتحديث البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت، وزيادة انتشار اإلنتر       

وتطوير قدرة أفراد المجتمع للمشاركة الفعالـة فـي         المعلومات،   تكنولوجيا استخدامات في واألمن الثقة وبناء
 وتطـوير    والوعي باستخدتم تكنولوجيا المعلومـات     مجتمع المعلومات، وذلك عن طريق زيادة الوعي الثقافي       

خـاص   بشكل اإللكترونية المعامالت و عام بشكل المعلومات تكنولوجيا استخدام على الجميع  وتحفيز التعليم
وتفعيل دور الحكومة وقطاع األعمال ومؤسسات المجتمـع المـدني فـي تـسخير تكنولوجيـا المعلومـات                  
واالتصاالت ألجل تنمية اإلنسان الكويتي، ومن خالل إيجاد التـشريعات القانونيـة ذات الـصلة بمجـاالت                 

  .عات الدوليةواستخدامات المعامالت اإللكترونية وذلك في إطار تعاوني وتطبيقي لالتفاقيات والتشري
  

ويأتي هذا التقرير بعد ثالث سنوات من وضع الوثيقة الوطنية لبناء مجتمع المعلومـات فـي دولـة                  
الكويت ليقدم نبذة عن مالمح االنجاز ومدى التقدم الذي تم تحقيقه نحو بناء مجتمع معلومات جـامع يحـول                   

  .تدامةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الى أداة فعالة في التنمية المس
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   والفرقاء األساسيين في بناء مجتمع المعلوماتة  دور الحكوم-أوالً
  

    سياسات مجتمع المعلومات الوطنية واالستراتيجيات االلكترونية-ألف
  

 بهدف االرتقاء ٢٠٠٤وضعت دولة الكويت االستراتيجية الوطنية لبناء مجتمع المعلومات في عام 
وأتت هذه االستراتيجية بالتوافق مع خطوط عمل . لمعلومات كأداة تنمويةبالفرد الكويتي وتوظيف تكنولوجيا ا

امتدادا لهذه االستراتيجية قامت دولة . القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة العمل االقليمية لدول غرب آسيا
 الكويت بوضع استراتيجية وخارطة طريق خاصة بمشروع الحكومة االلكترونية بالتعاون مع جمهورية

 .سنغافورة كاحدى الدول المتقدمة في هذا المجال
  

يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حاليا بتنفيذ حملة إعالمية توعوية تدريبية تهدف إلى و
المعلومات في  تكنولوجيا التحفيز على استخدام في تساهم المجتمع شرائح كافة لدى إلكترونية ثقافة إنشاء

 .ا يساهم في بناء المجتمع المعلوماتي الجامعجميع جوانب الحياة مم
 

    الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة المتعددة األطراف-باء
  

حرصت دولة الكويت على الدور الفاعل للقطاع الخاص في التنمية وذلك من خالل تشجيعه على 
 الخطط الخاصة بتكنولوجيا المعلومات استخدام الوسائط االلكترونية في أعماله وتقديم خدماته، واشراكه في

والحكومة االلكترونية، وتمثيله في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، واألخذ برأيه في التشريعات 
 .والتنظيمات المتعلقة بالتعامالت االلكترونية وتلبية متطلباته بهذا الخصوص

  
بادل الخبرات والمعرفة، قامت دولة في اطار سعي الدولة إلى االستفادة من تجارب اآلخرين وت

 .الكويت بالتعاون مع جمهورية سنغافورة في مجال تطبيق وتنفيذ مشروع الحكومة االلكترونية
  

    دور المنظمات غير الحكومية-جيم
  

شاركت المنظمات غير الحكومية في وضع الوثيقة الوطنية لبناء مجتمع المعلومات، وكان أعضاء 
طراف المشاركة في تمثيل دولة الكويت بأعمال وأنشطة القمة العالمية لمجتمع هذه المنظمات أحد األ

 والمقيمين المواطنيين وتدريب وفي هذا السياق تقوم مؤسسات المجتمع المدني بالعمل على تأهيل. المعلومات
  .امةالمعلومات من خالل مراكز تدريب ع تكنولوجيا استخدام أساسيات على خاص بشكل والنساء عام بشكل

كما يعكف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حاليا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني على وضع 
 النفاذ يخطط الجهاز أيضا إللى استغالل هذه المراكز أيضا كمراكز. خطة لتطوير هذه المراكز وفتح أخرى

 .االلكترونية للخدمات العامة
  

عة من اللجان وفرق العمل التي أنشأتها الجهات الحكومية شاركت المنظمات غير الحكومية بمجمو
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المرتبطة بمشروع الحكومة االلكترونية وتقديم الخدمات العامة 

 .الكترونيا بهدف استشارتها واألخذ برأيها والمساهمة في تنفيذها والتوعية بها
  

  



  -٣-

  السياسات واالستراتيجيات الوطنية  التقدم المحرز نحو تحقيق -دال
  

 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ليقوم بوضع الخطط الوطنية ٢٠٠٦أنشأت الدولة في عام 
وتتبنى الدولة بشكل كبير . وبناء القدرات في مجال هذا المجال واالشراف على مشروع الحكومة االلكترونية

لكترونية كخطوة اولى نحو تحقيق شعار الكويت االلكترونية، فقد التوجه العام نحو تطبيق مشروع الحكومة اال
أثمر التعاون مع الجمهورية السنغافورية عن وضع خارطة للطريق لمشروع الحكومة االلكترونية يجري 

 .تنفيذها مراحلها األولى حاليا
  

أو المؤسسات  جهات حكومية خدمات االستعالم الكترونيا عن البيانات المتعلقة باألفراد ٨وتقدم 
ويجرى حالياً كذلك وضع مشاريع القوانين الالزمة للخدمات .  ووضع بعض المعامالت المقدمة منها

 .والتعامالت االلكترونية
  

وقد ازدادت الخدمات المقدمة من مؤسسات القطاع الخاص إلكترونياً حيث أن جميع البنوك الكويتية 
روني لألسهم الكويتية أحد األنشطة الرئيسية للبورصة، يضاف تقدم خدمات الكترونية، واصبح التداول االلكت

الى ذلك أنشطة البيع والشراء والدفع الكترونيا الذي بدأ يتنامى إما عن طريق االنترنت أو الرسائل القصيرة 
(SMS). 

  
    البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-ثانياً

 
    البنية األساسية-ألف

  
ة األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كامل الرقعة الجغرافية لدولة الكويت سلكيا تغطي البني

 .والسلكيا إما عن طريق وزارة المواصالت وشركات الهواتف المحمولة ومزودي خدمة اإلنترنت
  

وتدير الشبكة السلكية لدولة الكويت وتشرف عليها وزارة المواصالت حيث شهدت زيادة في عدد 
اسم وزيادة في السعة وارتفاعاً في طلب الخدمة بشتى أنواعها، وستقوم وزارة المواصالت ابتداء من العام المق

 أرقام لتلبية الطلب على الخدمة الهاتفية األرضية ولجعل األرقام ٨ إلى ٧ بزيادة أرقام الهواتف من ٢٠٠٨
 .متماشية مع القياسات الدولية

  
مزودي خدمة االنترنت على البنية التحتية لوزارة المواصالت في وتعتمد شركات الهواتف المتنقلة و

 .تشغيل خدماتها حيث تقوم بتأجير الدوائر االلكترونية وبعض المواقع التابعة للوزارة
  

عدد شركات مزودي خدمة االنترنت الرئيسيين أربعة شركات تقدم خدماتها بنمط تنافسي  يبلغ
 ميغا بت متوفرة بصورة تنافسية ١ بسعات تصل الى Broadband  (DSL)متكافئ، وأصبحت اشتراكات الـ

 نظرا للسعات (Dial up)حيث زادت أعداد هذه االشتراكات على أعداد اشتراكات خدمة االتصال بالهاتف 
 .األعلى التي تقدمها وانخفاض كلفتها وتغطيتها للمناطق الحضرية في الدولة

  
 في المرافق العامة، WI-FI باستخدام تكنولوجيا (Access Points)وازدادت أعداد النقاط العامة للنفاذ 

كما . مثل المجمعات التجارية ومراكز الخدمات والمقاهي مما أدى الى انحسار ظاهرة مقاهي االنترنت
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، حيث القت DSL مستخدمة على نطاق واسع في المنازل مع الخطوط الرقمية الـWI-FIأصبحت تكنولوجيا 
األسر، وساهم في ذلك الحوافز والعروض التشجيعية التي قدمها مزودو شبكة االنترنت اقباالً كبيراً من 

 . للمشتركين
  

. تعمل حاليا في دولة الكويت شركتان للهواتف النقالة، وتم مؤخرا منح رخصة النشاء شركة ثالثة
 شبكاتها ودخلت شركات الهواتف النقالة بشكل ملموس في مجال نقل المعلومات واالنترنت من خالل

الالسلكية التي أصبحت تغطي كافة الرقعة الجغرافية لدولة الكويت، حيث استطاعت أن تكسب حصة محدودة 
وساهم في ذلك تطوير شبكات الهاتف النقال .  من سوق االنترنت كافية لمنافسة مزودي االنترنت التقليديين
 Kbتصل الى (لبيانات والربط بشبكة االنترنت الى تقنية الجيل الثالث العامل التي  تقدم سعات أكبر لنقل ا

ومن العوامل التي ساهمت في انتشارها أنها تغطي الدولة بشكل كامل ومتوفرة أثناء ). Kb٥١٢  و ٢٥٦
 والنقاط العامة للنفاذ وال تقدم كل DSL، ولكنها أعلى كلفة اذا ما قورنت بخدمة الـ(on the road)التنقل 

، وهو ما جعل انتشار (Household)دم واحد بدال من األسرة أو سكان المنزل سعاتها، وهي مرتبطة بمستخ
 .وتحتاج شركات الهواتف المتنقلة لتقديم خدمات الربط بشبكة االنترنت السلكيا.  هذه الخدمة محدوداً

  
 ألف ٥١٨ ألف خط يستخدم منها حالياً ٧٧٦ مقسماً رئيسياً بسعة ٣١يوجد حاليا في دولة الكويت 

وتقوم حالياً وزارة المواصالت بتنفيذ . ٪٦٥ذلك تصل نسبة الخطوط المستخدمة مقارنة بالسعة الكلية خط وب
مشروع األلياف الضوئية الخاص بتطوير وتحديث شبكة الهواتف األرضية حيث يهدف هذا المشروع الى 

تنفيذ الفعلي للمرحلة األولى وقد بدأ ال. ربط الوحدات السكنية والتجارية مباشرة مع المقاسم باأللياف الضوئية
وسيوفر سعات .   مليون دينار كويتي٤٥من المشروع في المناطق السكنية الجديدة وتبلغ كلفة هذه المرحلة 

عالية لكل وحدة بحيث يمكنها استخدام الخدمة الهاتفية وربط االنترنت واالرسال التلفزيوني التفاعلي عبر 
 .نفس وصلة الربط

  
  ي تطوير البنية التحتية  االستثمار ف-باء

  
يستخدم مزودو شبكة االنترنت البنية التحتية لوزارة المواصالت لربط عمالئهم بشبكة االنترنت 

 واالستثمار (Backbones & Switches)وقام مزودو شبكة االنترنت ببناء شبكاتهم . وتقديم خدمة نقل المعلومات
وهو ما عزز . ولية ذات سعات عالية وربطها بشبكاتهمفي بناء سعات نقل أعلى للبيانات وتأجير دوائر د

ويعتمد مزودو خدمة االنترنت في الربط بشبكة . القدرات التنافسية وساهم في خفض الكلفة بشكل ملحوظ
 وهو ما يمثل أحد خطوط (FOG)االنترنت إما على خطوط األلياف البصرية المشتركة بين دول الخليج 

ويملك كل مزود رئيسي لشبكة االنترنت خطوطا . الربط عبر األقمار الصناعية أو (IXP)التبادل االقليمية 
 .بديلة لحاالت الطوارئ

  
قامت شركات الهواتف المتنقلة باستثمارات ضخمة في توسعة شبكاتها شملت التحول الى تقنية الجيل 

. تلبية النمو المتزايد في االستخدامالثالث والتوسع بالبنية التحتية من ناحية االنتشار لتغطية الرقعة الجغرافية ول
وساهمت هذه االستثمارات في زيادة كم ونوع الخدمات المقدمة لكافة شرائح المستخدمين وتعزيز قدراتها 

كذلك ساهمت هذه . ومن بين تلك الخدمات الربط بشبكة االنترنت ونقل البيانات. التنافسية محليا واقليميا
ل واالستخدام للهواتف النقالة وهو ما ساعدها في تقديم عروض تشجيعية االستثمارات في خفض كلفة التشغي

  .لزيادة قاعدة عمالئها
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يعكف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حاليا على انشاء وتنفيذ شبكة وطنية لنقل وتبادل 
تحتية الالزمة وهو مشروع وطني لبناء وتطوير البنية ال KIN)- (Kuwait Information Network المعلومات 

لنظم وشبكات االتصاالت والمعلومات في الدولة من خالل ربط شبكات المعلومات لجميع الوزارات والهيئات 
الحكومية بشبكة معلومات واحدة تساهم في تكامل التطبيقات الحكومية وتبادل البيانات والمعلومات بينها 

لبنية التحتية للشبكة، ومركز ادارتها، ومنظومة ا: ويتكون المشروع من ثالثة أجزاء. بسرية وجودة عالية
 .(Security)حمايتها 

 
   ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-جيم

  
إن احتياجات التطبيقات في مجال تكنولوجيا المعلومات ومتطلبات األنظمة المعلوماتية، ونمط 

نقلة، واالرتفاع النسبي للخدمات الخدمات المقدمة من مزودي خدمات االنترنت وشركات الهواتف المت
االلكترونية المقدمة من القطاع الخاص والجهات الحكومية واحتياجات التشغيل والعمليات والمتابعة واألمن 
 .المعلوماتي، كلها عوامل أدت الى خلق ترابط واضح بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دولة الكويت

  
 بين تكنولوجيا المعلومات (Convergence)ت مزيداً من التقارب من المتوقع أن تشهد دولة الكوي

زيادة حجم واستخدام الخدمات االلكترونية، التطوير المستمر للبنية التحتية : واالتصاالت نتيجة لعوامل
  . لالتصاالت، والتوسع في مراكز الخدمة واالتصال

 
    تجهيزات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-دال

  
ى مستوى المستهلك ازداد الطلب على الحاسب اآللي وملحقاته، وحقق ذلك نموا مستمرا للسنة عل

 اعداد أجهزة ٢٠٠٥فطبقا الحصائيات االتحاد الدولي لالتصاالت قفزت في عام . الثالثة على التوالي
 عام بعد أن كان في)  نسمة١٠٠ لكل ٢٢,٣بمعدل ( ألف جهاز ٦٠٠الحاسوب بدولة الكويت لتصل الى 

 ٤٠٠ يبلغ ٢٠٠٣وبعد أن كان العدد في عام )  نسمة١٠٠ لكل ١٧,٦٣بمعدل ( ألف جهاز ٤٥٠ العدد ٢٠٠٤
كما أن نسبة بيع البرمجيات الجاهزة ارتفعت خالل السنة ).  نسمة١٠٠ لكل ١٦,١٠بمعدل (ألف جهاز 

 .الماضية مع انخفاض نسبة قرصنة البرامج وبيع البرامج المنسوخة
  

الحكومي توسعت الجهات الحكومية في استخدامات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات على الصعيد 
كما زادت االعتمادات المالية المخصصة لتوفير األجهزة والتطبيقات والخدمات في مجال . واالتصاالت

سع وقامت الدولة بعقد اتفاقيات للترخيص الجماعي للبرامج المستخدمة على نطاق وا. تكنولوجيا المعلومات
 .في الجهات الحكومية

  
على صعيد مؤسسات القطاع الخاص  فقد بلغت الحوسبة واستخدامات تكنولوجيا المعلومات مستويات 
. عالية ألسباب عديدة أهمها تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع انتاجية الموظف، وتعزيز القدرة التنافسية

يت المالية اليوم تتمتع بمستوى عالي من الحوسبة كما وبشكل عام فإن معظم الشركات المدرجة ببورصة الكو
تشير الكثير من تقاريرها المقدمة في اجتماعات الجمعيات العمومية وهو ما يشير الى العائد االيجابي 

 .الملموس من االستثمار في تكنولوجيا المعلومات
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    حوكمة االنترنت-هاء
  

مية المرتبطة بادراة االنترنت خاصة في يتعلق بمتابعة تتابع دولة الكويت المستجدات الدولية واالقلي
قرارات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، حيث شارك ممثلون من دولة الكويت بأعمال منتدى االنترنت الذي 

، كما تشارك الكويت عربيا في هذا الصدد ضمن أعمال ٢٠٠٦عقد في أثينا في نهاية شهر أكتوبر عام 
 .  لالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتمجلس الوزراء العرب

  
االدارة الدولية لموارد شبكة : من أهم الموضوعات التي تركز عليها دولة الكويت في هذا الشأنو

االنترنت، وأسماء النطاقات العربية، حيث ترى أهمية وجود وتنسيق موقف عربي موحد يخدم مصالح الدول 
 .العربية على المستوى الوطني واالقليمي

  
    االعالم التقليدي-اوو

  
مع اقرار قانون المطبوعات الكويتي الذي فتح باب التراخيص للصحف والمجالت الكويتية شهدت 

 ٥الصحافة الكويتية نموا ملحوظا في االصدارات الجديدة، فعلى سبيل المثال زاد عدد الصحف اليومية من 
 وميكنة العمل الصحفي والتوسع في وال شك فإن استخدام التقنيات.  صحف في غضون سنة٨صحف الى 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالعتماد بشكل أكثر على االتصاالت ساهم في تعزيز العمل الصحفي ورفع 
كما أن جميع الصحف الكويتية لها مواقع على . كفاءته وخفض تكاليفه واخراجه وتحريره بصورة أسرع

رات السابقة للقارئ، وتقدم له خدمات البحث إضافة الى توفير شبكة االنترنت توفر االصدار اليومي واالصدا
 . نسخ الكترونية من االصدار األساسي للصحيفة

  
أما على مستوى االعالم المرئي والمسموع فقد صدر منذ وقت قريب القانون المنظم له ولم تقدم الى 

بالنسبة عن مدى استفادة االعالم أما . وقت اعداد هذا التقرير أي طلبات تراخيص لقنوات مرئية أو سمعية
المرئي والمسموع من تكنولوجيا المعلومات في أعماله، فهي مستخدمة بشكل كبير في أعمال االنتاج، أما 
بالنسبة للبث على شبكة االنترنت أو توفير المادة االعالمية فهي ال تزال محدودة ويمكن حصرها في بث 

ن خالل موقعها االلكتروني وتخصيص مواقع تفاعلية على شبكة اذاعة دولة الكويت على شبكة االنترنت م
  .اإلنترنت لبعض برامج التلفزيون

  
    النفاذ إلى المعلومات والمعرفة-ثالثاً

  

   معلومات متاحة للعموم-ألف
  

بدأت الجهات الحكومية في توفير ونشر المعلومات الخاصة بخدماتها المقدمة الى األفراد والمؤسسات 
كما أن بعض المواقع الحكومية يمكّن المواطنين من متابعة . ا الحكومية على شبكة االنترنتفي مواقعه

وإتاحة المعلومات إلكترونياً للجميع لم يصبح مقصوراً فقط على مواقع .  معامالتهم المقدمة في مراكز الخدمة
 التي ساهمت (SMS)لقصيرة االنترنت بل أصبح أيضا مرتبطا بأنماط الكترونية أخرى للنفاذ مثل الرسائل ا

 .شركات االتصاالت بانتشارها كوسيلة معلومات تفاعلية منخفضة الكلفة
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  وازدياد أعدادها بشكل ملحوظ منذ سنة تقريبا إضافة إلى المنتديات(Blogs)كما أن ظهور المدونات 
لمعلومات كوسيلة فعالة  وتنوع موضوعاتها كان عامال مساعدا في استخدام تكنولوجيا ا(Forums)االلكترونية 

 . التاحة المعرفة والمعلومات
  

ومن الظواهر الملحوظة في هذا الشأن حرص الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة على وضع 
عناوين مواقعها االلكترونية على الكتيبات واالصدارات الخاصة بها وفي اعالناتها ومراسالتها ووسائل النقل 

 .النفاذ الى المعلومات العامةوغيرها من أجل تسهيل اتاحة 
 

 المعلومات والمعلومات العامة  النفاذ الى -باء
  

يعمل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حاليا على انشاء البوابة الرسمية لدولة الكويت التي 
حكومة  للخدمات الداخلة بمشروع ال(Single Access Point)ستكون الموقع الرئيسي ونقطة النفاذ الموحدة 

وستكون لهذه البوابة االلكترونية القدرات التقنية التي تمثل بداية االنتقال الفعلي في الخدمات . االلكترونية
 ومن ثم مرحلة تنفيذ المعامالت (Interact) الى مرحلة التفاعل (Publish)الحكومية من مرحلة النشر 

(Transact) . 
  

التقارير والبيانات واالحصاءات عبر مواقعها على اهتمت الكثير من الجهات الحكومية في نشر و
  .شبكة االنترنت، ومن المالحظ أن اعداد هذه الجهات في تزايد خالل الثالث سنوات الماضية

  
أما بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص فقد أصبحت مواقعها غير مقصورة فقط على المعلومات 

 عملها، بل بدأت تتعدى ذلك الى تقاريرها الربع سنوية التسويقية أو الترويجية أو تلك الخاصة عن مجاالت
 .واعالنات أرباحها وتوفير معلومات تخدم عالقتها بمستثمريها

  
كذلك اهتمت مؤسسات القطاع الخاص بمجال خدمة العمالء من خالل مواقع االنترنت وربطت ذلك 

وشمل ذلك أنشطة مثل طلب . خدماتهابالخدمات التي تقدمها سواء الكترونيا أو مباشرة للعمالء عبر مراكز 
 . الخدمات ومتابعة االجراءات وخدمات الدفع والشراء واالستفسار عن وضع العميل وتحديث بياناته

  
وقامت غرفة تجارة وصناعة الكويت بتطوير مشروع البوم الموجه نحو رصد المواقع الكويتية على 

 والبحث االلكتروني المحوسب يقوم (Knowledge Management)شبكة االنترنت من خالل نظام الدارة المعرفة 
والبحث في محتواها وتقديمها لجمهور ) الحكومية والخاصة وغير الحكومية(برصد المواقع الكويتية 

 كأفضل (International Chamber of Commerce)وقد فاز هذا النظام بجائزة اتحاد الغرف العالمية .  المستفيدين
 .٢٠٠٥مشروع تقني لعام 

 
    مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم-جيم

  
حرصت الدولة على بناء الشراكات مع القطاع والمؤسسات غير الحكومية في توفير نقاط اتصال 

كما قامت المنظمات غير الحكومية بانشاء مراكز نفاذ عامة مرتبطة بشبكة االنترنت . مجتمعية للمعلومات
رنت والنفاذ الى المعلومات الكترونيا وهذه المراكز إما في مقرات هذه المنظمات أو تتيح للعامة استخدام االنت

 .في مراكز الضواحي المنتشرة عبر البالد
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وتعتبر المدارس الحكومية والخاصة، باالضافة الى مؤسسات التعليم العالي، نقاط نفاذ عامة منذ زمن 

 عديدة في األماكن العامة مثل الفنادق واألسواق (Access Points)كما توجد نقاط نفاذ السلكية .  ليس بالقصير
التجارية والمقاهي ومراكز الطباعة، بعضها بأجر وبعضها دون مقابل، تتيح للمستخدمين الربط بشبكة 

 .االنترنت
 

    استخدام نماذج برمجيات مختلفة-دال
  

الجهات الحكومية ومؤسسات تنوعت نماذج البرمجيات المستخدمة في تعزيز النفاذ للمعلومات، ففي 
القطاع الخاص بدأ التوجه نحو البرمجيات مسجلة الملكية والتي تتيح مجاالً أكبر في ادارة محتوى المواقع 
وتتعامل مع حجم أكبر من المعلومات ويمكن ربطها بأسلوب آمن ومحمي بالبيئة المعلوماتية لتلك الجهات 

 . (Transactional)والمؤسسات ذات الطابع المعامالتي 
  

أما بالنسبة للمواقع الفردية أو تلك الخاصة بالمنظمات غير الحكومية أو تلك الخاصة بالحمالت 
التوعوية واالرشادية والمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة، وما يماثلها من المواقع فهي تعتمد على برمجيات 

 .  قدرات متوسطة أو تلك المتوافرة بكلفة قليلة وذات(Open Source)مفتوحة المصدر 
  

 ومواقع (Web Hosting)كذلك بدأ يظهر نمط آخر هو برمجيات الويب التي توفرها مواقع االستضافة 
 والمنتديات االلكترونية ويمكن استخدامها في تصميم وبناء المواقع بسهولة وتقدم امكانيات (Blogs)المدونات 

 .عاليةمتنوعة يختارها المستخدم دون الحاجة الى خبرة تقنية 
  

    النفاذ الحر والمفتوح إلى المعرفة العلمية-هاء
  

بدأت المؤسسات البحثية واالكاديمية والتعليمية الوطنية واالقليمية التي تستضيفها دولة الكويت في 
وعلى الرغم من أن نشر . تعزيز النفاذ الى المعرفة العلمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وراق العلمية ونتائج المشاريع البحثية اليزال محدودا إال أن االهتمام بهذا الجانب بدأ في االزدياد األبحاث واأل
 وسجالت المؤتمرات (Journals)خاصة على مستوى االصدارات العلمية من كتب ومجالت وحوليات 

(Proceedings) .يود من الجهات ومن العوائق التي تواجه بعض الجهات العلمية في نشر أبحاثها وجود ق
الممولة في نشر نتائج األبحاث، وعدم أخذ النشر االلكتروني بعين االعتبار عند وضع ميزانية البحوث 

 . والمالحظ أن ملخصات البحوث متوفرة بشكل أكبر الكترونيا من البحوث نفسها.  والدراسات
  

لمية معهد الكويت لألبحاث العلمية، ومن الجهات البحثية والعلمية المهتمة بزيادة النفاذ الى المعرفة الع
وجامعة الكويت عبر مجلس النشر العلمي، ومركز البحوث والدراسات الكويتية، ومؤسسة الكويت للتقدم 

وقد أشارت هذه المؤسسات في خططها وتقاريرها إلى اهتمامها في هذا . العلمي، ومركز الخليج للدراسات
 .فة العلميةالشأن وسعيها في تعزيز النفاذ الى المعر
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  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال   بناء القدرات في-رابعاًَ
  

    محو األمية األساسية-ألف
  

بمحو األمية ) القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني(اهتمت دولة الكويت والفرقاء األساسيون 
صعيد التعليم النظامي كان لثمرة الشراكة فعلى . األساسية وسد الفجوة الرقمية في مجال تكنولوجيا المعلومات

ادخال مختبرات الحاسب اآللي ) منظمة غير حكومية(بين وزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ومناهج الحاسوب في كافة مراحله وربط المدارس بشبكة االنترنت لتتحول هذه المختبرات الى نقطا نفاذ 

 .عامة متوفرة للطالب
  

لجمعيات التعاونية المنتشرة في ضواحي دولة الكويت دورات تدريبية أساسية في مجال كذلك تقدم ا
تطبيقات الحاسوب، كما تقوم الجمعية االقتصادية الكويتية بانشاء مراكز حاسوب عامة في مناطق مختلفة من 

علومات بالتعاون مع كما تقوم الجمعية الكويتية لتقنية الم. الكويت يتم فيها التدريب على محو أمية الحاسوب
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بعمل معسكر صيفي سنوي لألطفال وطالب المرحلة االبتدائية والمتوسطة 

 .للتدريب على استخدامات الحاسوب
  

جائزة الشيخ سالم العلي السالم "ومن المبادرات في مجال محو أمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
نت، وهي عبارة عن مسابقة للناشئة بكافة فئاتهم العمرية النشاء مواقع لالنترنت في أي لمواقع االنتر" الصباح

موضوع ذو اهتمام بالنسبة لهم، ثم يقوم فريق تحكيم مختار من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات 
قع وتطورت هذه الجائزة لتشمل الموا. المجتمع المدني باختيار أفضل ثالث مواقع لكل شريحة عمرية

 . الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية
  

أما المعاهد التدريبية فقد قامت بالفترة األخيرة بالتركيز على توفير برامج مرتبطة بكل من الرخصة 
 و شهادة جامعة كامبردح لمهارات International Computer Driving License – ICDLالعالمية لقيادة الحاسوب 

واللتان تعتبران مقياسان للمهارة في استخدام  The Cambridge IT Skills Certificateا المعلومات تكنولوجي
 .الحاسب اآللي

  
 لقيادة الدولية الرخصة "مؤسسة مع بالتعاون ويعكف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حاليا

 برنامج العتماد العمل ه المؤسسة علىمن خالل مبادرة من هذ" الخليجي التعاون لمجلس ICDL اآللي الحاسب
 كما). IT Illiterate ( المعلومات تكنولوجيا بثقافة الملمين غير األفراد لتدريب) e-Citizen (اإللكتروني المواطن
 ثقافة يملكون ممن الجمهور لتدريب) ICDL (اآللي الحاسب لقيادة الدولية الرخصة العتماد العمل على يعكف

 عامل مستوى إلى للوصول لتأهيلهم وذلك) عمل عن والباحثين الموظفين ذلك ويشمل (اتالمعلوم تكنولوجيا
 Advanced ICDL برنامج العتماد العمل على أيضا يعكف كما). Information Worker (المعلومات مجال في

 عامل وىمست إلى للوصول لتأهيلهم وذلك عمل عن والباحثين الموظفين من المتدربين من المتقدم للمستوى
 ).Advanced Information Worker (المعلومات مجال في متقدم

 
    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب-باء

  
على مستوى التعليم النظامي قامت وزارة التربية بعدة خطوات عملية لالستفادة بشكل أكبر من 

فقد وضعت . ة تتعدى مجرد التدريب على الحاسب اآلليتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التربوي
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 التي ستمكنهم من استخدام الحاسب اآللي (ICDL)الوزارة حوافز للمدرسين تشجعهم للحصول على رخصة 
وقامت وزارة التربية بوضع مشروع التعليم االلكتروني بهدف ضخ أنشطة ومفاهيم تربوية . في التدريس

م وتشمل الكتب الدراسية على مواقع االنترنت واألقراص المدمجة واعداد جديدة تساهم في تطوير التعلي
  .ويشرك المشروع المعلم والطالب وولي األمر في العملية التربوية. برمجيات تعليمية خاصة

  
إن  انتشار التعلم عن ُبعد والتعلم االلكتروني ال يزال محدودا على مستوى مدارس التعليم العام بدولة 

 .يستخدم حاليا في جامعة الكويت وعدد من الجامعات والمدارس الخاصةو.  الكويت
  

على مستوى تنمية الموارد البشرية، أنشأ ديوان الخدمة المدنية موقع للتدريب االلكتروني لنشر 
الالزمة   المعرفة وتطوير المهارات  التي تهدف إلى تزويد الكوادر الوطنية في جميع القطاعات بالقدرات

 .٢٤ X ٢٤والموقع متاح للمهتمين .  لجهاز اإلداري للدولةلتطوير ا
  

 Smartأما على مستوى التعليم العالي واألكاديمي فقد ازداد استخدام ما يعرف بالفصول الذكية 
Classes بما تحويه من أدوات تساعد في تطوير العملية التعليمية كالسبورة التفاعلية  Interactive Board 
لجامعات موصولة بشبكة االنترنت كما هو الحال في جامعة الكويت التي أصبحت أغلب وأصبحت ا. وغيرها

، وباتت الهيئة التدريسية تعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا المعلومات Wi-Fiكلياتها موصولة بشبكة السلكية 
صبح اآلن في أ كما يجب أن نشير في هذا الموضوع أن االرشاد والتسجيل للمواد الدراسية. في التدريس

 .Student Information Systemsالغالب إلكترونيا من خالل أنظمة معلومات الطالب 
 

    برامج التدريب لبناء القدرات-جيم
  

تقوم الجهات الحكومية بوضع برامج تدريبية سنوية تهدف الى بناء قدرات موظفيها في مجال عملهم 
 البرامج التدريبية إما مبنية على برمجيات محددة مرتبطة وهذه. باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بطبيعة العمل، أو تستخدم فيها البرمجيات والتقنيات المعلوماتية في تقديم وشرح المادة التدريبية، أو هي 
 .للتدريب على بعض البرمجيات التي تساهم في رفع انتاجية الموظف لدى الجهات الحكومية

  
ضع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات برامجه التدريبية السنوية وفي مجال المعلوماتية ي

وهو وتشمل برنامج الحكومة اإللكترونية .  الموجهة إلى كافة الشرائح والمستويات على مستوى الدولة
يهدف إلى حصول المتدرب على الوعي والفهم بسياسات برنامج تأسيسي موجه للجمهور بمختلف شرائحه 

وتشمل أيضا برنامج التأهيل الموجهة . العملواستخداماتها في  لوجيا المعلومات في القطاع العاماستخدام تكنو
 Informationإلى الخريجين الذين ينتظرون التوظيف بهدف تأهيلهم ليكونوا عاملين في مجال المعلومات 

Workers  . بهدف يا المعلوماتغير المتخصصين في تكنولوجكما تتضمن برنامج التدريب لموظفي الحكومة 
التأكد من امتالكهم للمعرفة الضرورية فيها والمهارات الالزمة لمشروع الحكومة االلكترونية، باالضافة الى 

 وبرنامج التدريب لمدراء  تكنولوجيا المعلومات مجال فيبرنامج التدريب لموظفي الحكومة المتخصصين
 . الحكومة

  
ثر في دمج تكنولوجيا المعلومات ببرامج التدريب مع أما مؤسسات القطاع الخاص فقد اهتمت أك

تنامي دور المعلوماتية في تسيير أعمالها وتقديم خدماتها للجمهور مباشرة أو الكترونيا من جهة، واهتمامها 
  .في رفع انتاجية الموظف وتعزيز قدراتها التنافسية من جهة أخرى
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مج تدريبية سنوية في مجاالت متنوعة منها وتقدم جامعة الكويت عبر مركز التعليم المستمر برا

التدريب على البرمجيات واكتساب المهارات وتعليم اللغات وبناء القدرات، وتعتمد هذا البرنامج على 
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل كبير

  
    البحث والتطوير-دال

  
وجيا المعلومات، فشركة للشركات الكويتية دور ملموس في البحث والتطوير في مجاالت تكنول

العالمية للتكنولوجيا لديها فريق خاص بالبحث والتطوير في مجال تطوير وتعريب البرمجيات قدم عدة برامج 
كما أن الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا عبر حاضنة مركز االبداع التابع لها . ذات طابع تعليمي وتقني

 .يا المعلومات واالتصاالتتهتم باالبتكار البرمجي في مجال تكنولوج
  

وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومعهد الكويت لألبحاث العلمية والشركة الوطنية لمشاريع 
التكنولوجيا إنشاء مركز مايكروسوفت لالبداع الخاص باحتضان المبرمجين وتحويل أفكارهم الى برمجيات 

 .تساهم في اثراء روح االبتكار واالبداع
  

لكويت بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت ركزت على كذلك قامت دولة ا
 كما .التكنولوجيا قطاع ودعم، التعليم قطاع تطوير ،)الوطنية القدرات بناء (وفعالة متمكنة عاملة قوى تطوير

لى جانب تركز االتفاقية على االهتمام بتعريب التطبيقات التي تخدم السوق الكويتي والعربي مع التركيز ع
المحتوى وتقنيات البحث فيه، كما شملت توفير المزيد من المواد التدريبية الخاصة ببرمجيات شركة 

  .مايكروسوفت باللغة العربية
  

وتحتضن الكويت المركز االقليمي العربي للبرمجيات الذي يمول أعماله الصندوق العربي لالنماء 
 البرمجيات التعليمية سواء تلك المرتبطة بالتحصيل االقتصادي واالجتماعي، ويختص المركز في تطوير

 .الدراسي أو المرتبطة بالتدريب المهني إضافة إلى تطوير المحتوى
  

  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام في واألمن الثقة بناء  -خامساًَ
  

  االلكترونية والوثاق  استخدام المعامالت -ألف
  

لكترونية على مستوى القطاع الحكومي ال يزال محدودا حيث يمكن إن مستوى استخدام المعامالت اال
القول أن كل الجهات الحكومية حاليا لديها مواقع على شبكة االنترنت تصنف غالبيتها في مرحلة النشر 

(Publish) . أما بالنسبة للتعامالت االلكترونية التي يقدمها عدد محدود من الجهات الحكومية حاليا والموجهة
 فهي في الغالب خدمات استرجاع بيانات أو خدمات متابعة لمعاملة قدمت بالطرق التقليدية (G2C)األفراد الى 

 (Electronic Forms)في مراكز الخدمة التابعة للجهات الحكومية، أو نماذج تقديم خدمة بشكل نماذج الكترونية 
 الحكومية التي تقدم هذه التعامالت يمكن والمواقع. أو ملفات الكترونية يتم تحميلها على األجهزة الشخصية

، وقد بدأ عدد هذه المواقع في االزدياد على مستوى القطاع الحكومي (Interact)تصنيفها في مرحلة التفاعلية 
خالل السنوات الماضية في اشارة الى اهتمام الجهات الحكومية بالخدمات االلكترونية وتضمينها في خطط 

 . تطوير العمل
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، فهي قليلة جدا ويمكن (G2B)صعيد التعامالت االلكترونية على مستوى الحكومة واألعمال أما على 
االشارة الى نظام الرواتب واالستقطاعات المالية لموظفي الدولة الذي ربط فيه نظام ديوان الخدمة المدنية 

 . اشربأنظمة البنوك الكويتية المالية لتنفيذ التحويالت المالية واالستقطاعات بشكل مب
  

أما على المستوى االداري، فإن التعامل االلكتروني بين االدارات والموظفين يعتبر محدودا وليس له 
 ومن التجارب .صفة رسمية أو قانونية معترف بها حاليا، وال يتعدى تبادل الملفات االلكترونية لبعض الوثائق

 على مستوى الدولة نظام (Document Management Systems)الناجحة في مجال إدارة الوثائق االلكترونية 
الذي قامت بتطويره وزارة الدفاع لحفظ واسترجاع وثائقها، ويشمل حفظ واسترجاع الكتب الصادرة " تساهيل"

والواردة ومتابعة دورتها المستندية والربط باألنظمة اآللية ذات العالقة بالوثائق االلكترونية وملفات الموظفين 
  وتتعاون حاليا وزارة الدفاع مع وزارتي الشئون االجتماعية والعمل ووزارة الداخلية لنقل .والوثائق المالية

 .وتطبيق نفس النظام لديهما
  

فعلى مستوى . أما القطاع الخاص فيعتبر سّباقاً على مستوى الدولة وأكثر تقدما من القطاع الحكومي
ت التعامالت المالية هذا الجانب حيث أن جميع ، تصدر(B2C)التعامالت االلكترونية المقدمة الى الجمهور 

 لعمالئها من األفراد (On-line Banking)البنوك الكويتية لديها مواقع الكترونية تقدم خدمات بنكية الكترونية 
والمؤسسات، كما تنامى التداول االلكتروني لألسهم في سوق األوراق المالية الكويتي سواء عن طريق 

 . كات االستثمار أو البنوك أو مواقع الكترونية خاصة بهذا النشاطشركات الوساطة أو شر
  

أما على مستوى البيع والشراء السلعي، فال يزال محدودا وال يمثل نسبة تذكر بالنسبة لقطاع األعمال 
ومع ذلك فهناك نشاطات ناجحة ملموسة في هذا المجال، . الكويتي اذا ما قورن بنشاط البيع والشراء التقليدي

ثل بيع شركة السينما الكويتية لتذاكر الدخول عبر االنترنت أو عن طريق الرسائل القصيرة بالتعاون مع م
شركات االتصاالت، كذلك تعتمد شركة طيران الجزيرة على التعامل االلكتروني والتذاكر االلكترونية كقناة 

 . يرا في تنمية أعمالهاالبيع والشراء والحجز الرئيسية مع عمالئها حققت من خاللها نجاحا كب
  

 فالجزء األكبر منها قائم بين الوكالء (B2B)وعلى مستوى التعامالت االلكترونية في نطاق األعمال 
وضمن السوق الكويتي توجد عدة أمثلة يمكن ذكرها مثل شبكة . المحليين والشركات العالمية التي يمثلونها

-M(ها كل البنوك الكويتية، وبوابة الدفع االلكتروني  والتي تشارك في(KNET)الدفع والسحب االلكتروني 
PAY (وهناك شركة أجيلتي التي لديها تطبيقات خاصة بادارة . التي تستخدم الرسائل القصيرة كوسيلة للدفع

 .المخزون
 

    أمن المعامالت االلكترونية-باء
  

ر اجراءات متطورة تتخذ الشركات االتصاالت والمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات االستثما
وعالية المستوى من أجل الحفاظ على أمن المعامالت االلكترونية تتماشى مع المعايير والمستويات الدولية في 

وهي تعمل بشكل مستمر من أجل تطبيق أحدث التقنيات األمنية ووضع منظومات أمنية . هذا المجال
 .معلوماتية لحماية التعامالت االلكترونية

 القطاع الحكومي فإن محدودية الخدمات االلكترونية المتقدمة والتي يقع معظمها أما على مستوى
ضمن نطاق استرجاع البيانات جعل أمن المعامالت االلكترونية يتركز في تأمين الربط بين المواقع 

 . االلكترونية واألنظمة المعلوماتية ذات العالقة ببيانات العمالء من أفراد ومؤسسات
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  سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مجابهة -جيم
  

تأخذ المنظمات غير الحكومية دور الصدارة في جهود توعية الجمهور نحو االستخدامات المفيدة 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اضافة للحمالت التوعوية المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص 

 .اإلعالم القناة الرئيسية لهذه الجهودومؤسسات المجتمع المدني، وتعتبر وسائل 
  

 في دولة الكويت الى اآلن قانون يجّرم االستخدامات السلبية لتكنولوجيا المعلومات وال يوجد
وحاالت اختراق المواقع التي أعلن عنها ونشر كثير منها في وسائل االعالم لم يتخذ بحقها . واالتصاالت

ونها تضمنت اجراءات قانونية وتقاضي ليس بسبب االختراق التقني الذي يمثل سوء االستخدام ولكن بسبب ك
بعض األفعال والتصرفات التي يجرمها القانون في جوانب أخرى مثل إلحاق الضرر باألعمال واألشخاص 

  .أو ممارسة االحتيال على اآلخرين
 

    حماية الخصوصية وحماية البيانات-دال
  

تها قد أدركت مؤسسات القطاع الخاص التي تستخدم التعامل االلكتروني أهمية هذا الجانب في عالق
مع قاعدة العمالء، ولهذا فقد اتخذت التدابير المناسبة في هذا الشأن وحرصت أن يكون عمالؤها على اطالع 

ويتجلى ذلك واضحا من خالل سياسات وحقوق الخصوصية التي نراها في صورة روابط .  في هذا الجانب
  . على الصفحات الرئيسية لمواقع الشركات التي تقدم خدمات الكترونية

 
ا بالنسبة للقطاع الحكومي فلم تتخذ الى اآلن تدابير تقنية كافية لحماية البيانات والخصوصية بسبب أم

ومع ذلك هناك اهتمام حكومي في ). مثلما تمت االشارة إليه مسبقا(محدودية التعامالت االلكترونية المتقدمة 
للتعامالت االلكترونية واعتبارها هذا الجانب تمثل في وضع األسس وتضمينها في مشروع القانون المقترح 

 .أحد المتطلبات المسبقة ألي جهة حكومية تقدم خدمات الكترونية
 

    أمن الشبكات والمعلومات-هاء
  

يشمل أمن الشبكات والمعلومات إجراءات وبرمجيات وأجهزة تغطي الجانب التشغيلي حيث تبدأ من 
 الى مكونات شبكات الحاسب اآللي، وتأمين (Servers)تأمين أجهزة الحاسب اآللي الى أجهزة المزودات 

 وبرامج (Firewalls) ربطها بالمواقع األخرى للجهة الحكومية وشبكة االنترنت، واستخدام الجدران النارية 
كما أن مزودي خدمة االنترنت وخطوط المعلومات وشركات االتصاالت تطبق . (Intrusion Software)التطفّل 

أما على .  وحديثة في مجال أمن الشبكات والمعلومات على مستوى بنيتها التحتيةجميعها تقنيات متقدمة
 وتكنولوجيا التشفير (Secured Socket Layers)مستوى قواعد البيانات فتستخدم الموجهات المؤمنة 

(Encryption). 
  

. المستمروتخضع برامج وأجهزة واجراءات أمن الشبكات والمعلومات الى التدقيق الدوري والتحديث 
 . والتزال هناك حاجة ماسة لتأهيل الكوادر البشرية الوطنية وبناء قدراتها في هذا المجال
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    البيئة التمكينية-سادساً
  

    البيئة القانونية والتنظيمية-ألف
  

تحتاج دولة الكويت الى قوانين تنظم التعامالت االلكترونية على المستوى الوطني تساهم في تشجيع 
وهنالك حاليا مشروع قانون للتعامالت االلكترونية جارٍ اعداده على مستوى الدولة .  بحجم أكبراستخدامه

يتطرق الى تعريف وتحديد السجالت االلكترونية والهوية والتوقيع االلكتروني باالضافة الى حماية البيانات 
 .والخصوصية االلكترونية

  
لملكية الفكرية يشمل المصنفات االلكترونية  قانونا لحماية ا١٩٩٩وقد وضعت دولة الكويت عام 

كالبرمجيات وأنظمة المعلومات والمحتوى االلكتروني، ومنذ بدأ تطبيق هذا القانون انخفضت نسبة قرصنة 
 وهذا ٢٠٠٦1 في عام ٪٦٤ عند صدور القانون لتصل إلى نسبة ٪٩٥البرمجيات بعد أن كانت نسبتها تتجاوز 

وهذا . ٢٠٠٦الذي صدر في عام  (Business Software Alliance)  اتحسب تقرير اتحاد مالك البرمجي
االنخفاض في النسبة أتى نتيجة للجهود الحكومية للحد من هذه الظاهرة والى النشاطات التوعوية التي تشترك 

وتعتبر وزارة التجارة والصناعة هي .  فيها المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والجهات الحكومية
 .ة المكلفة بتطبيق قانون حماية الملكية الفكريةالجه

 
    اطار حماية وسائط الخزن واألرشيف-باء

  
على مستوى وسائط الخزن واألرشيف االلكترونية، أصبحت جميع الجهات الحكومية في الدولة تملك 

الدارية في هذه نظم ادارة الكترونية لوثائقها، وأصبحت هذه النظم تستخدم بشكل واسع على كافة المستويات ا
وحماية هذه األنظمة االلكترونيا يبدأ دائما من حماية البيئة التشغيلية وتطبيق اجراءات المساندة . الجهات
كذلك هناك توجه على مستوى الدولة ينظم تداول الوثائق وسريتها حيث يتم حاليا دراسة . (Backup)التقنية 

 .لموضوعوضع لوائح تنظيمية أو أطر تشريعية تعالج هذا ا
  

    ادارة أسماء النطاقات-جيم
  

وزارة المواصالت في دولة الكويت هي الجهة المسؤولة عن ادارة النطاقات الخاصة بشبكة االنترنت 
، ويقع هذا ضمن المسؤوليات والمهام المناطة بها في تنظيم (kw.)والخاصة بالمجال األعلى لدولة الكويت 
وقد قامت .  وتوفير البنية التحتية لالتصاالت الالزمة لذلك(ISPs)وترخيص نشاط مزودي خدمة االنترنت 

وزارة المواصالت بتعهيد هذه المهمة الى معهد الكويت لألبحاث العلمية، ويتم تسجيل النطاقات للجهات 
 . الراغبة بذلك تحت المجال األعلى بدولة الكويت عبر مزودي شبكة االنترنت

  
  لومات واالتصاالت  التقييس في تكنولوجيا المع-دال

  
مع التوجه الجدي نحو تقديم الخدمات االلكترونية، يتم حاليا توجيه التقييس نحو جاهزية الجهات 

 وقياس اآلداء (Quality Assurance)الحكومية في تقديم هذه الخدمات وتطبيق أنماط ضبط الجودة 
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(Performance Measurement) والتدقيق التقني (Technical Auditing) والتكامل ،(Integration) واصدار األدلة 
وهناك توجه نحو االستعانة بجهات تخصصية لعمل اختبارات دورية مبنية على .  الالزمة في هذا الشأن

 Security ، واألمن Usability ، واالستخدام Performanceمقاييس عالمية معتمدة وذلك الختبار جوانب األداء 
 .رونيةفي المواقع الحكومية اإللكت

  
ويعتبر القطاع الخاص الكويتي متقدما في التقييس على مستوى التشغيل واألنظمة المعلوماتية 

  . واالتصاالت وادارة الموارد الحاسوبية والتدقيق التقني
 

    قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-هاء
  

ويقوم . بمجلس الوزراء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الملحق ٢٠٠٦أنشأت الكويت عام 
الجهاز بوضع الخطط والسياسات على المستوى الوطني في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو مسؤول عن 
تنفيذ مشروع الحكومة االلكترونية وإدارة البوابة الرسمية للدولة، وتدريب الكوادر الوطنية الفنية، والقيام 

معلومات، وينسق كافة أعمال وخطط تطوير تكنولوجيا المعلومات بأعمال التوعية العامة المتعلقة بتكنولوجيا ال
 .مع الجهات الحكومية األخرى، ويضع المنهجيات والمقاييس واألنماط

  
وعلى مستوى الشركات العاملة في قطاع االتصاالت توجد حاليا في دولة الكويت شركتان للهواتف 

 خدماتها التي لم تصبح فقط مقصورة على خدمة المتنقلة تقدم خدماتها للجمهور والمؤسسات، وتوسعت في
االتصال بل توسعت في تقديم خدمات المحتوى االلكتروني المتعدد الوسائط وخدمات الربط بشبكة االنترنت 

وانطلقت شركات االتصال من النطاق المحلي الى النطاق االقليمي والدولي بامتالكها . ونقل المعلومات
وتم مؤخرا الترخيص لشركة .   خارج الحدود الجغرافية لدولة الكويتلرخص تشغيل الهواتف النقالة

 .اتصاالت متنقلة ثالثة حيث تقوم حاليا اللجنة التأسيسية باستكمال االجراءات الالزمة للتأسيس
  

وازداد عدد مزودي خدمة االنترنت الرئيسيين في دولة الكويت ليصل إلى أربع مشغلين يشمل 
نترنت وخدمة نقل البيانات، وأدى التنافس بينهما الى زيادة سعات االشتراك المقدمة نشاطهما الربط بشبكة اال

وأصبحت اشتراكات الخطوط . لألفراد والمؤسسات مع انخفاض في كلفتها المالية بما في ذلك كلفة التركيب
  .   هي النمط الغالب في السوق الكويتي(Wi-Fi) ونقاط االتصال الالسلكية (DSL)الرقمية 

  
 شركة ١٨٢أما بالنسبة لشركات تكنولوجيا المعلومات فقد بلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال 

 (Certification)واهتمت هذه الشركات أكثر في الحصول على االعتماد المهني لموظفيها . ٢٠٠٦خالل عام 
وبشكل عام . (Service/Solution Provider – Gold, Silver)أو التصنيف التقني من الشركات التي تقدم حلولها 

بدأت الشركات العاملة تركز أنشطتها الحالية باتجاه الخدمات االلكترونية التي تمثل احتياجات السوق المحلي 
 . خالل المدى المتوسط والبعيد سواء كان ذلك على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الحلول التقنية

  
اته والبرمجيات الجاهزة فقد اندمجت أكثر وتقاربت مع سوق أما على مستوى سوق الحاسوب وملحق

االلكترونيات االستهالكية، وانحسرت ظاهرة وجود معارض خاصة للوكالء المحليين ألجهزة الحواسيب 
وملحقاتها الذين أصبحوا مزودين لشركات االلكترونيات الرئيسية، واقتصر دور الوكالء على الصيانة 

 . وساهم هذا التوجه بزيادة مبيعات أجهزة الحاسوب.  البيعوالكفالة وخدمات ما بعد
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    التدابير واالجراءات المساندة-واو
  

لدى جميع الجهات الحكومية تدابير خاصة باالجراءات المساندة كوسيلة حماية وحفظ ألنظمتها 
تية والحوسبة في المعلوماتية، ويختلف حجم ومستوى هذه التطبيقات طبقا لحجم ومستوى التطبيقات المعلوما

وبعض الجهات الحكومية تعتمد على حلول مركزية لالجراءات المساندة والبعض اآلخر اليزال . كل جهة
وقد بدأ االهتمام الحكومي بالتقييس في هذا الجانب باعتباره أحد عناصر الجاهزية لتقديم . غير مركزي

 . الخدمات االلكترونية مستقبال
  

 باتخاذ تدابير واجراءات مساندة متشددة في استخدام وحفظ مواردها وتقوم مؤسسات القطاع الخاص
كما أن تطبيق هذه االجراءات يعتبر أكثر شيوعا في القطاع الخاص منه في .  الحاسوبية وأنظمتها المعلوماتية

 .المؤسسات الحكومية
 

    تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-سابعاً
  

    الحكومة االلكترونية-ألف
  

 لالستفادة من ٢٠٠٥ و٢٠٠٤وقعت دولة الكويت مذكرتي تفاهم مع جمهورية سنغافورة خالل عامي 
وتم تقييم ودراسة جاهزية القطاع الحكومي ومدى استعداده للبدء في تنفيذ .  خبراتها المتقدمة في هذا المجال

 لها وهي اآلن في اطار المشروع، وتم وضع خارطة الطريق للمشروع بناء على النتائج التي تم التوصل
 .التنفيذ

  
 وقد بدأت الدولة في اتخاذ االجراءت التنفيذية لتطبيق مشروع البوابة الرئيسية لمشروع الحكومة

، الذي يهدف إلى إنشاء مدخل واحد للزائرين على مدار الساعة، (Kuwait Government Online)االلكترونية 
بكة اإلنترنت أو الهواتف النقالة، مع المحافظة على أمن ومن خالل عدة قنوات اتصال سواء عن طريق ش

 Kuwait Information)كما بدأت اجراءات تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات . وسرية المعلومات
Network)ًالذي تم االشارة له سابقا  . 

  
    التجارة االلكترونية-باء

  
 على مستوى الدولة اذا ما قورن بالنشاط يعتبر نشاط التجارة االلكترونية بشكل عام محدوداً

 (Online Banking)وهو مرتبط بأنشطة اقتصادية محددة مثل التعامل االلكتروني مع البنوك . االقتصادي العام
 وخدمات االتصاالت والحجز االلكتروني لشركات (E-Trading)والتداول االلكتروني لسوق األوراق المالية 

، أما نشاط البيع والشراء االلكتروني (M-PAY2) الدفع االلكتروني مثل خدمة وتوجد بعض خدمات. الطيران
فهو اليزال محدودا على المستوى الوطني على الرغم من أنه سلوك شائع ومنتشر بين المستهلكين مع المواقع 

 .األجنبية
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ي والتنظيمي وتعزى محدودية نشاط التجارة االلكترونية في دولة الكويت الى غياب االطار التشريع
. الالزم لها، حيث لم يصدر الى اآلن أي قانون مرتبطة بالبيئة التمكينية باستثناء وجود قانون للملكية الفكرية

وتوجد توجهات عامة لوضع قانون خاص باساءة استخدام . وتم اعداد مشروع للتعامالت االلكترونية
 .تكنولوجيا المعلومات

  
يع المستثمر انجاز عدد من االجراءات االلكترونية عبر موقعها على أما الهيئة العامة للصناعة فيستط

 . شبكة االنترنت تتعلق بالتراخيص الصناعية
 

    التعيلم االلكتروني-جيم
  

في مجال التعليم العام والتعليم المهني، قامت وزارة التربية باستخدام الوسائط االلكترونية كمادة 
وقد بدأت الوزارة بتنفيذ مشروع .  أدواته في تطوير الوسائل التعليميةمساندة للتعليم واستخدمت مجموعة من

التعليم االلكتروني بتخصيص بريد الكتروني لكل طالب ووضع المناهج الدراسية على شبكة االنترنت 
واألقراص المدمجة، حيث تم كخطوة أولى وضع كتب الصف الحادي عشر على موقع االنترنت الخاص 

وفي الخطوة الثانية سيتم اعداد . قراص المدمجة التي تم توزيعها على المناطق التعليميةبالوزارة وعلى األ
برمجيات تعليمية خاصة حيث تم الى اآلن انجاز ما يطلق عليه الحقيبة االلكترونية للصف األول االبتدائي 

سيتم التوسع فيه ليتم والتي سيتم توزيعها خالل العام الدراسي المقبل، وفي المرحلة األخيرة من المشروع 
ومشروع التعليم االلكتروني يتم بشراكة مع شركة مايكروسوفت . اشراك المعلم والطالب وولي األمر

كذلك تم تشجيع المدارس إلنشاء مواقع لها على شبكة االنترنت من خالل . والمركز االقليمي للبرمجيات
 .مواقع وزارة التربية

  
 في جامعة الكويت وعدد من (Learning Management Systems)لم وقد تم استخدام أنظمة إدارة التع

الجامعات والمدارس الخاصة ومعاهد التدريب المهنية في الدولة، ويتم استخدام هذه األنظمة إلدارة عملية 
 .التعلم اإللكتروني

  
من خالل أما معاهد التدريب المهنية فتقدم خدمة التعليم االلكتروني في أكثر من مجال لمنتسبيها 

كما يدرس ديوان الخدمة المدنية جدوى استخدام التعليم االلكتروني .  رئيسية لهذا الغرض(Servers)مزودات 
 .في التدريب المهني الموجه لبناء قدرات موظفي الدولة

  
 Global Distant Learning)كذلك انضمت دولة الكويت عن طريق معهد الكويت لألبحاث العلمية لشبكة 

Network – GDLN) التابعة للبنك الدولي، وهي شبكة معنية بالتعلم عن بعد باستخدام انماط من التعلم 
 .االلكتروني

  
    الصحة االلكترونية-دال

  
وشملت الحوسبة . قامت وزارة الصحة بوضع خطة لحوسبة العمل في المستشفيات والمراكز الصحية

 الخاص بالمراكز الطبية والمستوصفات، ونظام ادارة ثالثة أنظمة رئيسية هي نظام الرعاية الصحية األولية
وهذه األنظمة . المستشفيات الخاص بالمناطق الصحية الست والمستشفيات التابعة لها، ونظام طب األسنان

تعمل ضمن شبكة معلومات خاصة بوزارة الصحة تشمل كافة المستشفيات والمراكز الصحية في دولة 



  -١٨-

حاليا بدراسة إنشاء بوابة الكترونية خاصة بخدماتها الصحية وأعمالها الطبية كما تقوم وزارة الصحة . الكويت
 .ضمن منظومة الحكومة االلكترونية

  
تم استخدام تكنولوجيا المعلومات أيضا في متابعة وباء انفلونزا الطيور بعد االنتشار المقلق له عالميا 

 .  شاره والربط بشبكات المعلومات الصحية العالميةحيث تم استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية في متابعة انت
  

    التوظيف الكتروني-هاء
  

تم استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة االنترنت بشكل كبير في االعالن واالستقبال لطلبات 
كما يقوم ديوان الخدمة المدنية وهو أكبر جهة توظيف في الدولة باستقبال طلبات التوظيف . التوظيف
كذلك تقوم العديد من الجهات المستقلة والملحقة بالقطاع . يا من الراغبين بالعمل في القطاع الحكوميالكترون

وأصبح استقبال طلب .  الحكومي باعالن واستقبال طلبات التوظيف من خالل مواقعهم على شبكة االنترنت
 . من الجهات الحكوميةالتوظيف عن طريق االنترنت الوسيلة الرئيسية أو الوحيدة الستالمها في كثير

  
أما على مستوى القطاع الخاص فالتوظيف االلكتروني يأخذ عدة أشكال، فهناك أكثر من شركة 
توظيف متخصصة تعلن عن طلبات توظيف متعلقة بشركات تمثلها وتستقبل طلبات التوظيف عن طريق 

عا في مواقع االنترنت وأصبح شائ. شبكة االنترنت مثل شركة التوظيف الخليجية وموقع بيت دوت كوم
  . للشركات الخاصة الكويتية وجود روابط وأجزاء خاصة باحتياجاتها الوظيفية وطلبات التوظيف واستقبالها

 
    التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي-ثامناً

  
    استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي -ألف

  
 الثقافية والعلمية في نشر اصداراتها الكترونيا وتحويل القديم منها الى وسائط بدأت والمؤسسات

الكترونية، وليس السبب في ذلك فقط االنتشار والحفاظ على الهوية بل هو أيضا من أجل حماية هذا اإلرث 
ومؤسسات وصيانته لألجيال القادمة والتراث االنسانيز وشمل ذلك أنشطة وأعمال القطاع الحكومي والخاص 

ومن خالل استخدام محركات البحث يمكن لنا أن نلتمس الزيادة في النشر االلكتروني على . المجتمع المدني
 . مستوى دولة الكويت

  
والتنوع اللغوي أيضا أخذ جانبا مهما من النشر االلكتروني، فبعد أن كانت مواقع االنترنت 

ار أو العمل األصلية، أصبحت اليوم ثنائية ومتعددة واالصدارات االلكترونية مقصورة فقط على لغة االصد
 .اللغات

 
   تطوير المحتوى الرقمي الوطني والمحلي-باء

  
احتضنت دولة الكويت الكثير من المشاريع الثقافية التي مضى على بعضها قرابة النصف قرن مثل 

ليا مجلة العلوم األمريكية مجلة العربي، وهناك مؤسسات مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تترجم حا
(Scientific American) ومركز البحوث والدراسات الكويتية الذي يبحث في تاريخ الكويت، ودار اآلثار ،

االسالمية المهتمة بالتراث والتاريخ االسالمي، والمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب المهتم بالحركة 
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يت والوطن العربي ومن أشهر اصداراته سلسلة عالم المعرفة، ودار األدبية والثقافية على مستوى دولة الكو
 .سعاد الصباح المهتمة باالصدارات األدبية، ومكتبة عبدالعزيز البابطين الشعرية المختصة بالشعر العربي

  
وكثير من اصدارات هذه المؤسسات المطبوعة الحديثة أصبح يتضمن أقراص ممغنطة تحتوي على 

كما أن مواقعها االلكترونية أصبحت ثنائية اللغة وتستخدم تقنيات . ة لالصدار وترجمات لهالنسخة االلكتروني
 . متطورة ويمكن االطالع على اصداراتها ومختصرات لها على هذه المواقع

  
أما على الصعيد الحكومي، فبعد أن كانت مواقع بسيطة أنشأها العاملون بها، تحولت اليوم الى مواقع 

 . ات واضحة موجهة أكثر نحو شرائح المتعاملين مع هذه الجهاتذات بنية معلوم
  

وبالنسبة للقطاع الخاص فقد تحولت الكثير من مواقع الشركات الخاصة في الكويت الى بوابات 
الكترونية تقدم الخدمات االلكترونية المتنوعة وتمثل احدى وسائل التسويق وقنوات االتصال مع عمالء 

 وتقديم التقارير والبيانات (Investors Relations) المواقع لخدمة العالقة بالمستثمرين وامتد دور هذه. الشركة
 .عن آداء الشركات وتلبية احتياجات العمل مثل اعالنات التوظيف وطلبات التوريد

  
وساهمت شركات االتصاالت المتنقلة بشكل كبير في اثراء المحتوى الوطني والمحلي، فقد اهتمت 

متنوع يساهم في ابتكار وتقديم خدمات جديدة تستقطب المزيد من العمالء وترفع من دخل بتطوير محتوى 
ومن أكثر أنواع المحتوى انتشارا هو تنزيل نغمات االتصال والصور، . الشركة وتعزز وضعها التنافسي

 .جتماعيةوالخدمات االخبارية، والخدمات الترفيهية المتعددة الوسائط، والخدمات التوعوية والصحية واال
  

كذلك من المهم االشارة الى زيادة عدد المنتديات االلكترونية والمدونات بمواضيعها المتنوعة 
 .ومحتواها المتعدد الوسائط، و هي تساهم في اثراء المحتوى الوطني وبناء مجتمع المعلومات

  
    أسماء النطاقات العربية-جيم

  
. ضع مقاييس ومعايير خاصة بأسماء النطاقات العربيةتهتم دولة الكويت وتدعم الجهود المبذولة في و

ومن المهم االهتمام بوضع مواصفة عربية مفتوحة ألسماء النطاقات العربية تتطابق مع المعايير والمقاييس 
ويجب أن يكون هناك اجماع عربي على تبني هذه المواصفة . المتبعة دوليا في هذا الشأن وذات حيادية تقنية

ب ذلك وضع السياسات واالجراءات التي يجب أن تتبع ويلتزم بها الجميع فيما يختص بتطبيق المفتوحة ويتطل
ومن المهم االشارة إلى الجهود المبذولة على مستوى مجلس الوزراء العرب . أسماء النطاقت العربية

ن مع اللجنة لالتصاالت والمعلومات واللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات التابعة له بالتعاو
، حيث يعتبر مجلس الوزراء العرب لالتصاالت )االسكوا(االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسيا 

 .والمعلومات المظلة العربية الطبيعية لهذا الموضوع
  

    أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبرامج البحث والتطوير-دال
  

طورا واستقطابا للمتصفحين، تحّول االهتمام الى أدوات مع االهتمام ببناء مواقع الكترونية أكثر ت
 .ادارة المحتوى من حلول وبرمجيات وأدوات انتاجه وتطويره متعددة الوسائط
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في تطوير أدوات معلوماتية مختلفة ) صخر(وعلى مستوى البحث والتطوير فجهود شركة العالمية 
ركة صخر تطوير محرك البحث االدريسي فقد استطاعت ش. ساهمت في اثراء وتطوير المحتوى العربي

كما طورت عددا من التقنيات الخاصة . الذي يستخدم اليوم كمحرك بحث للمواقع العربية على شبكة االنترنت
 Morphological) كتقنيات المعالجة الصرفية (Arabic Langauge Processing)بالمعالجة اآللية للغة العربية 

Processing)ية  والمعالجة النحو(Syntactic Processing) والترجمة اآللية (Machine Translation) والتعرف 
كذلك طورت اطاراً برمجياً للبرامج . (Arabic Optical Character Recognition)الضوئي على الحروف العربية 

تستخدم  ٣"عجيب"كما أنشأت بوابة الكترونية تحت اسم .  العربية تستخدمه في تطوير برامجها العربية
التقنيات التي طورتها بعد أن حولت مجموعة من برامجها التي كانت تستخدم على أجهزة الحاسب الشخصية 

 .الى بيئة الويب مثل المعاجم والتراجم
  

قامت غرفة تجارة وصناعة الكويت أثناء تنفيذها لنظام البوم، الذي يستخدم مفهوم ادارة المعرفة 
(Knowledge Management)االلكتروني لرصد المواقع الكويتية على شبكة االنترنت وفهرسة  والبحث 

 وأقلمتها مع اللغة العربية في (Data Wharehousing)محتواها، باستخدام وتطويع تقنية مستودعات المعلومات 
 .تطوير أعمال البحث عن المحتوى وعمليات الرصد للمواقع الكويتية

  
 الذي تحتضنه دولة (ReDSOFT4)قليمي العربي للبرمجيات كذلك تجب االشارة الى جهود المركز اال

الكويت بناء على اتفاقية موقعة بينها وبين الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي الذي يركز على 
تطوير برمجيات ومحتويات تعليمية وتدريبية باللغة العربية موجهة إلى مختلف الشرائح العمرية من األطفال 

 . ار في الوطن العربيالى الكب
  

    وسائل االعالم-تاسعاً
  

    تنوع واستقاللية االعالم-ألف
  

يكفل دستور دولة الكويت حرية الرأي والفكر والتعبير والمعتقد، وهذه الحرية الدستورية انعكست 
عالمية فالصحافة الكويتية هي صحافة مملوكة للقطاع الخاص ولها استقالليتها اال. على الحريات االعالمية

. وتمارس نشاطها ضمن مناخ ديمقراطي وحرية اعالمية ومساحة تعبير تعتبر من األكبر في المنطقة العربية
ويؤكد على ذلك قانون المطبوعات الجديد الذي ساهم في وضع آليات عملية ثابته وشروط مفتوحة لكل من 

 صحف جديدة ليرتفع عدد الصحف وقد تم الترخيص لثالث. يريد اصدار مطبوعة اعالمية في دولة الكويت
أما الصحف والمجالت األسبوعية فيفوق .  صحف يومية٨ صحف يومية الى ٥اليومية في الكويت من 

 .عددها ذلك بكثير
  

أما بالنسبة لالعالم المسموع والمرئي فقد صدر مؤخرا قانون خاص يسمح بانشاء قنوات مرئية 
 . اعية خاصة وقناة تلفزيونية خاصةوتوجد في الكويت اآلن قناة اذ. وسمعية خاصة
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أما االعالم الرسمي فوزارة االعالم هي الجهة المسؤولة عنه ويشمل تلفزيون واذاعة دولة الكويت، 
 .كما تعتبر وزارة االعالم هي الجهة المسؤولة عن تراخيص االعالم المرئي والمسموع والمطبوع

  
 الكويتية التي تبث عبر أقمار منظمة عربسات ويجب االشارة الى وجود عدد من القنوات الفضائية

 .ونايلسات الموجهتان الى الوطن العربي، بعضها ترفيهي، وبعضها ذات طابع توعوي
  

وتملك شركة مشاريع الكويت باقة شوتايم التي تبث مجموعة قنوات مقابل اشتراكات مدفوعة ذات 
 .الشرائح العمرية في الوطن العربيطابع ترفيهي واجتماعي وثقافي وعلمي ورياضي موجهة لمختلف 

 
    االعالم ودوره في مجتمع المعلومات-باء

  
يعتبر االعالم أحد الوسائل التوعوية المهمة في مجتمع المعلومات، حيث توجد مجموعة من البرامج 

هذه البرامج بعضها . التلفزيونية واالذاعية الكويتية التي تغطى موضوعات مرتبطة بمجتمع المعلومات
تخصص بالمجال التكنولوجي والتقني وبعضها اآلخر عام وذو طابع عائلي وثقافي تطرح فيه مواضيع م

 .مرتبطة بمجتمع المعلومات من حين آلخر
  

في هذا السياق تم تخصيص فقرة أسبوعية في أحد البرامج األسرية المعروفة على تلفزيون دولة و
كما يعكف الجهاز حاليا . جال تكنولوجيا المعلوماتالكويت يقوم الجهاز خاللها بتوعية الجمهور في م

بالتعاون مع قناة الراي الخاصة على اإلعداد لطرح برنامج تلفزيوني متخصص بثقافة تكنولوجيا المعلومات 
 .لمستوى المبتدئين إلى المتوسطين في استخدام تكنولوجيا المعلومات

  
لكة للقنوات المرئية والمسموعة ببث أعمالها من جانب آخر تهتم المؤسسات االعالمية الكويتية الما

.  واستقبال ارسالها رقميا عبر شبكة االنترنت وهو ما يساهم في اثراء المحتوى الرقمي الوطني والمحلي
فاذاعة دولة الكويت واذاعة المارينا أف أم وقناة الراي التلفزيونية جميعها تبث ارسالها رقميا عبر شبكة 

االهتمام بالبث الرقمي عبر الفضاء السيبراني بكونه يحقق انتشارا ويمثل وصوال للبث االنترنت، ومرجع هذا 
 .خارج الحدود الجغرافية لالرسال الفضائي عبر األقمار الصناعية

  
كذلك تساهم شركات االتصاالت المتنقلة في توفير المادة االعالمية، حيث يمكن استالم البث 

كما يوجد مثال . (3G) والجيل الثالث (Edge)لتي تستخدم تكنولوجيا االيدج التلفزيوني عبر الهواتف النقالة ا
، التي تبث محتوى رقمي متعدد الوسائط خاص بشركات االتصاالت المتنقلة (Smile)مميز هو خدمة سمايل 

وفي نفس الوقت لديها قناة فضائية تبث نفس المحتوى الرقمي باالضافة الى استقبال الرسائل القصيرة 
 .(Chatting)محادثة وال
  

لديها ) باستثناء جريدة الوسط (٨وبالنسبة للصحف الكويتية اليومية فهناك سبع صحف من أصل 
مواقع على شبكة االنترنت تنشر من خاللها النسخة االلكترونية الكاملة ألعدادها الصادرة يوميا بمختلف 

وتخصص مجموعة . فية يمكن البحث في محتواهاأبوابها، وتحتفظ أيضا بأعدادها السابقة كمادة اعالمية ارشي
كذلك توجد مجالت . من الصحف الكويتية صفحات أسبوعية خاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ".دوت"و" دليل االنترنت"متخصصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل مجلتي 
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 باللغتين العربية واالنجليزية ويغطي وقد طورت وكالة األنباء الكويتية موقعها على شبكة االنترنت
ارسالها اليومي الكامل من أخبار وصور، باالضافة الى توفر ارسالها الخبري السابق وامكانية البحث فيه من 

 .قبل مستخدمي االنترنت
 

    تصوير النوع االجتماعي في االعالم-جيم
  

وازن في هذا التنوع من أجل كسب تحرص المحطات االعالمية على التنوع في مادتها االعالمية والت
وهناك عدة عوامل تحكم هذا التنوع مثل . المزيد من المستمعين والمشاهدين خاصة مع ازدياد عدد المحطات

الحفاظ على القيم والمعتقدات وعدم المساس بها، ووجود رسالة اعالمية واضحة، ودراسة ما هو مقبول 
وما . عة في طرح قضايا الساعة ذات االهتمام لدى المواطناجتماعيا، وممارسة الحرية المسؤولة، والسر

ينطبق على االعالم الرسمي ينطبق أيضا على االعالم الخاص الذي أصبح أكثر ديناميكية وحرية في انتاج 
 .وبث مادته االعالمية ويمتلك قدرات وامكانيات إعالمية واسعة

  
  واالقليمي الدولي التعاون  -عاشراً

  
  األساسية البنية ويرتط مشاريع  -ألف

  
 هيئة من استشاري فريق يقوم سنغافورة، وجمهورية الكويت دولة بين التفاهم مذكرة أعمال ضمن

 يشمل الذي الكويت معلومات شبكة لمشروع التقنية االستشارات بتقديم السنغافورية المعلومات تكنولوجيا
لدولة تعمل على ربط مواقع ومقرات الجهات وبناء شبكة معلومات على مستوى ا معلوماتية تحتية بنية وضع

 .الحكومية ضمن شبكة موحدة
  

وضمن أعمال مذكرة التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية كوريا سيتم التعاون في مجاالت متعددة 
 في محيط االنترنت في الجوانب (Integrity)مثل أمن المعلومات وتكنولوجيا الخصوصية وبناء الثقة والنزاهة 

طة بالتجارة االلكترونية واألعمال الحكومية على االنترنت، ووضع المعايير الفنية والشهادات، المرتب
 . باالضافة إلى بناء القدرات والمهارات البشرية

 
   خطة العمل االقليمية لبناء مجتمع المعلومات-باء

  
تها اللجنة وافقت دولة الكويت على خطة العمل االقليمية لبناء مجتمع المعلومات التي وضع

 ضمن األعمال التحضيرية للمرحلة الثانية من ٢٠٠٤) االسكوا(االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا 
االستراتيجية العربية "كذلك شاركت دولة الكويت في أعمال فريق بلورة . القمة العالمية لمجتمع المعلومات

والتي تم اقرارها في " ٢٠١٢ – ٢٠٠٧معلومات  بناء مجتمع ال–العامة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 
 في العاصمة ٢٠٠٧اجتماع مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات الذي عقد في أوائل شهر يوليو 

وكلف فريق البلورة بوضع خطة عمل لهذه االستراتيجية والتي ستستمر دولة الكويت في . السورية دمشق
 . مهمته المكلف بهاالمشاركة بأعماله الى أن يتم انجاز

  
  
  



  -٢٣-

    األهداف االنمائية لأللفية-حادي عشر
  

  األهداف االنمائية لأللفية  التقدم المحرز نحو تحقيق -ألف
  

، فقد " تحقيق تعميم التعليم االبتدائي"بالنسبة لموقف دولة الكويت من الهدف الثاني من أهداف األلفية 
 عن األمم المتحدة أن نسبة دخول المدارس االبتدائية لألطفال  الصادر٢٠٠٦ذكر تقرير التنمية البشرية لعام 

 .  في دولة الكويت5٪٨٦الذين بلغوا سن المرحلة االبتدائية بلغ 
  

وما يتضمنه من إزالة " تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"أما بالنسبة للهدف الثالث 
 كموعد مفضل وتحقيق ذلك لجميع ٢٠٠٥ وربطه بعام التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي

 الصادر عن األمم المتحدة أن نسبة ٢٠٠٦، فقد ذكر تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠١٥المراحل بحلول عام 
، أما على مستوى التعليم ١,٠٣ وتعادل بالمقارنة مع الذكور معدل ٪٨٧االناث في المرحلة االبتدائية بلغت 

 ٪٧٨نسبة دخول المدارس الثانوية للطالب الذين بلغت أعمارهم هذه المرحلة التعليمية الثانوي فقد بلغت 
وهذ نسب عالية على .  الى نسبة الذكور١,٠٥ وبمعدل ٪٨٠وأما نسبة االناث على وجه التحديد فهي 

ارة أن تجدر االش. المستوى العالمي وضعت دولة الكويت ضمن التصنيف العالي العالمي في التنمية البشرية
 على مستوى العالم في التنمية البشرية حسب تقرير األمم المتحدة لعام ٣٣دولة الكويت احتلت المرتبة 

 .6 وهو أعلى ترتيب لدولة عربية٢٠٠٦
  

  صدر القانون " تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"وفيما يتعلق أيضا بالهدف 
لمرأة الكويتية حقوقها السياسية بعد موافقة مجلس األمة  الخاص بمنح ا٤/٦/٢٠٠٥ بتاريخ ١٧/٢٠٠٥رقم 

 إمرأتان كويتيان )٢٥/٣/٢٠٠٧ التشكيل تاريخ، ٦٦/٢٠٠٧ رقم مرسوم(الكويتي عليه، وتوجد حالياً 
 . بمنصب وزير هما وزيرة التربية ووزيرة الصحة

  
اكات عديدة على المستوى فقد قامت شر"  إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية"وبالنسبة للهدف الثامن 

فتم توقيع اتفاقية الشراكة . الوطني ومع أطراف دولية مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
االستراتيجية مع شركة مايكروسوفت والتي تضمنت انشاء حاضنة مايكروسوفت لالبداع في الكويت لتشجيع 

 السنغافوري الكويتي في تطبيقات الحكومة كما أن التعاون. االبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات
وقد تمت االشارة في جزئية التعلم االلكتروني الى اشتراك .  االلكترونية هي نموذج آخر اللشراكة العالمية

 – Global Distant Learning Network)معهد الكويت لألبحاث العلمية في الشبكة العالمية للتعلم عن بعد 
GDLN7)لدولي والتي تعتمد على وسائل التعليم االلكتروني وتكنولوجيا المعلومات واالتصال في  التابعة للبنك ا

 . عقد دوراتها التدريبية، وهو مثال آخر للشراكة العالمية
  
  
  
 

                                                            
 /http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2006:  المرجع5
 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2006/  - page 283 : المرجع6
 www.gdln.org : المرجع7
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  األهداف االنمائية لأللفية  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق -باء
  

فقد تم توظيف تكنولوجيا المعلومات " دامة البيئيةكفالة االست"بالنسبة الى الهدف الرابع   
واالتصاالت في انشاء شبكة معلومات بيئية خاصة بدولة الكويت فيما يطلق عليه مشروع شبكة المعلومات 
البيئية بدولة الكويت، وهو ثمرة تعاون وشراكة بين الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت لألبحاث العلمية 

وهدف الشبكة جمع معلومات بيئية كويتية بهدف حماية البيئة وتقييم الوضع .  لألمم المتحدةوالبرنامج االنمائي
 .  البيئي باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية

  
  األهداف االنمائية لأللفية الميدانية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق   المشاريع-جيم

  
ط السابقة المتعلقة بأهداف األلفية أتى جميعه بصورة مشاريع ميدانية وما ذكره التقرير في النقا

  :نوردها كما يلي
 
التعاون بين وزارة الداخلية وشركات االتصاالت في تقديم خدمة االستفسار عن المخالفات  •

 (Kiosks)والتعاون مع مالك األسواق التجارية في وضع نقاط تواجد الكترونية . المرورية
 لكترونية؛لخدماتها اال

 حاضنة مركز االبداع التابع للشركة الكويتية لمشاريع التكنولوجيا؛ •
 اتفاقية الشراكة االستراتيجية مع شركة مايكروسوف وانشاء حاضنة مايكروسوفت لالبداع؛ •
 التعاون الكويتي السنغافوري في مجال تطبيقات الحكومة االلكترونية؛ •
 Global Distant) و الشبكة العالمية للتعلم عن بعد التعاون بين معهد الكويت لألبحاث العلمية •

Learning Network – GDLN)؛ 
التعاون بين الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت لألبحاث العلمية والبرنامج االنمائي لألمم المتحدة  •

 في إنشاء شبكة المعلومات البيئية بدولة الكويت؛
في مجال التعريب والبرامج ) صخر(العالمية أعمال البحث والتطوير الذي تقوم بها شركة  •

 التعليمية والثقافية العربية؛
اتفاقية دولة الكويت والصندوق العربي لالنماء االقتصادي والعربي الستضافة المركز االقليمي  •

 .العربي للبرمجيات
  

 WSIS -   القمة العالمية لمجتمع المعلومات-ثاني عشر
  

    المتابعة والتقييم-ألف
  

عيد تنفيذ الوثيقة الوطنية لبناء مجتمع المعلومات في دولة الكويت يقوم الجهاز المركزي على ص
لتكنولوجيا المعلومات بمتابعة تطبيق ماورد بها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العالقة والفرقاء 

 . األساسيين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني
  

 خطة العمل االقليمية لدول غرب آسيا كوسيلة قياس لألداء والتقدم وتستخدم المؤشرات الواردة في
ويحرص الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على أن يكون برنامج عمله مبنيا . المنجز بالوثيقة الوطنية

 . على خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات
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    المبادرات والمشاريع-باء
  

 .األول خاص بالمبادرات والثاني خاص بالمشاريع: تين التاليتين جدولينيقدم التقرير في الصفح
  

    قصص النجاح -جيم
  

يمكن لنا القول بأن جميع المبادرات والمشاريع المستمرة والتي تم انجازها وتم اصدارها هي قصص 
 .ة اليوميةنجاح يستفيد منها األفراد والمؤسسات والمجتمع ويلتمسون أثرها االيجابي في مجرى الحيا
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  المبادرات  -١الجدول 
  

  الوضع الحالي  المبادرات  م
  جاري التنفيذ  مشروع وخارطة الحكومة االلكترونية بدولة الكويت وخارطة الطريق  ١

وضع مشروع   مشروع قانون المعامالت االلكترونية  ٢
  القانون

٣  
ومزودي االنترنت الت وشركات الهواتف المتنقلة التعاون والشراكة بين وزارة المواص

خدام البنية التحتية لوزارة المواصالت، وفتح المجال لهم في لالستثمار في توسعة في است
  شبكات االتصال الخاصة بكل شركة

  مستمر

  قيد الدراسة  تشكيل لجنة وطنية معنية بموضوع ادارة االنترنت  ٤
  تم االصدار  قانون المطبوعات في دولة الكويت  ٥
  تم االصدار  قانون االعالم المرئي والمسموع بدولة الكويت  ٦
  مستمر  الترخيص ألربع شركات مزودي خدمة االنترنت  ٧
  مستمر  الترخيص لثالث شركات اتصاالت متنقلة  ٨
  مستمر  انشاء الجمعية االقتصادية لمراكز الحاسب اآللي في مناطق مختلفة من دولة الكويت  ٩

ر الصيفي للجمعية الكويتية لتقنية المعلومات لألطفال وطالب المدارس االبتدائية المعسك  ١٠
  والثانوية

  مستمر

  مستمر  جائزة الشيخ سالم العلي السالم الصباح لمواقع االنترنت  ١١

البرنامج التدريبي السنوي للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الخاص بالمختصين   ١٢
  لومات من موظفي القطاع الحكوميبمجال تكنولوجيا المع

  مستمر

  تم االنجاز  اتفاقية الشراكة االستراتيجية بين دولة الكويت وشركة مايكروسوفت  13
  قيد الدراسة  مشروع قانون اساءة استخدام الحاسب اآللي  ١٤
  تم االنجاز  قانون حماية الملكية الفكرية  ١٥
  تم االنجاز  انشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  ١٦
الحملة االعالمية والتوعوية والتدريبية للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مجال   ١٧

  تكنولوجيا المعلومات
  مستمر

 تكنولوجيا بثقافة الملمين غير األفراد  لتدريب(E–Citizen)برنامج المواطن االلكتروني   ١٨
  الجمهور  لتدريب(ICDL)برنامج  واعتماد المعلومات

  قيد الدراسة

التعاون بين وكالء شركات أجهزة الحاسوب وملحقاتها مع شركات االلكترونيات في   ١٩
  التسويق والبيع وتقديم تسهيالت الدفع للمستهلك

  تم االنجاز

 Global)التعاون بين معهد الكويت لألبحاث العلمية و الشبكة العالمية للتعلم عن بعد   ٢٠
Distant Learning Network – GDLN)التابعة للبنك الدولي   

  تم االنجاز
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    المشاريع-٢الجدول 
  

  الوضع الحالي  المشاريع  م
  جاري التنفيذ  مشروع تركيب األلياف الضوئية الخاص بتطوير الشبكة الهاتفية  ١
  جاري التنفيذ (Kuwait Information Network)مشروع شبكة معلومات الكويت   ٢
  جاري التنفيذ  رسمية لدولة الكويتانشاء البوابة ال  ٣

التعاون بين وزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في انشاء مختبرات للحاسوب   ٤
  في شتى مراحل التعليم النظامي

  تم االنجاز

  تم االنجاز  مركز التعليم المستمر بجامعة الكويت  ٥

٧  
 محرك البحث االدريسي لبرمجيات تقنية عربية مثل) صخر(تطوير شركة العالمية 

  تم االنجاز (Arabic OCR)والقارئ االمالئي 

  تم االنجاز  حاضنة مركز االبداع التكنولوجي التابعة للشركة الكويتية لمشاريع التكنولوجيا  8
  تم االنجاز  حاضنة مركز مايكروسوفت لالبداع  ٩

والصندوق العربي لالنماء الشراكة بين دولة الكويت (المركز االقليمي العربي للبرمجيات   ١٠
  )االقتصادي واالجتماعي

  تم االنجاز

  تم االنجاز  )جميع البنوك الكويتية( Online Bankingخدمات التعامل االلكتروني البنكي   ١١
  تم االنجاز  خدمة التداول االلكتروني بسوق األوراق المالية  ١٢

 الهواتف المتنقلة والشركة شركة(الخدمات االلكترونية لشركات االتصاالت الخلوية   ١٣
  )الوطنية لالتصاالت

  تم االنجاز

  تم االنجاز Knet شبكة الدفع والسحب النقدي  ١٤
  تم االنجاز (MPAY)بوابة الدفع االلكتروني عبر الرسائل القصيرة   15

الخطوط الجوية الكويتية، طيران (خدمات الحجز اآللي لشركات الطيران الكويتية   ١٦
  )الجزيرة

  النجازتم ا

  تم االنجاز  )ديوان الخدمة المدنية(التقديم االلكتروني لطلبات التوظيف في القطاع الحكومي   ١٧
  تم االنجاز  ) Bayt.comموقع (خدمات التوظيف االلكتروني   ١٨

التعاون بين وزارة الداخلية وشركات االتصاالت المتنقلة في تقديم خدمة االستفسار عن   ١٩
   عبر الرسائل القصيرةالمخالفات المرورية

  تم االنجاز

٢٠  
التعاون بين وزارة الداخلية وشركات االتصاالت المتنقلة في تقديم خدمة االستفسار عن 
المخالفات المرورية ومع الفنادق الكويتية في اصدار سمات الدخول، ومع وكالء 

  السيارات في اصدار بطاقات تسجيل المركبات
  تم االنجاز

لهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت لألبحاث العلمية والبرنامج االنمائي لألمم التعاون بين ا  ٢١
  . المتحدة في إنشاء شبكة المعلومات البيئية بدولة الكويت

  قيد التنفيذ

  تم االنجاز  )موقع الطيران المدني الكويتي(بوابة مطار الكويت الدولي   ٢٢
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  المراجع

  

 kw.gov.e.www://http -ت ت على شبكة اإلنترنالبوابة الرئيسية لدولة الكوي •

 kw.gov.cait.www://http – الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات •

• Human Development Report 2006 – UNDP 

 Redsoft, www.redsoft.org - ميالتعلي البرمجيات لتطوير اإلقليمي لمركزا •

• Business Software Alliance, www.bsa.org 

• Global Development Learning Network (GDLN) – gldn.org 
 ajeeb.sakhr.com - عجيب/صخر •

• Mpay - http://www.mpay.com.kw™  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


