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  .ل الذي قدمت به ودون تحرير رسميطبعت هذه الوثيقة بالشك  
  

  .جرى التحقق من المراجع حيثما أمكن  
  

  . وليست بالضرورة، آراء اإلسكوا،اآلراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين  
  

  .ال يعني ذكر أسماء شركات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها  
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  ٤٩  .....................................................................................قالحالم



  

   والفرقاء األساسيين في بناء مجتمع المعلوماتات  دور الحكوم-الًأو
  

  ةاإللكتروني  سياسات مجتمع المعلومات الوطنية واالستراتيجيات -ألف
  

  ةاإللكترونيمناقشة لتطور االستراتيجيات والسياسات الوطنية   -١
  

ات كاستراتيجية الكترونية وطنية لقطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومتم وضع خطة التنمية ا 
، وتسعى هذه االستراتيجية )٢٠١٣/٢٠١٤-٢٠٠٩/٢٠١٠(ضمن الخطة التنموية الخمسية للدولة 

للنهوض باإلنسان الكويتي وتنميته من خالل استعمال المنتجات والشبكات والخدمات وتطبيقاتها 
 مزيد من التقدم والمشاركة نحو إلىالقائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالنتقال به 

ة شاملة لنهوض بمجتمع المعلومات الكويتي على مختلف األصعدة من خالل رؤية علمية مستقبليا
وأخذت هذه االستراتيجية بعين االعتبار مخرجات القمة العالمية لمجتمع  .غايتها اإلنسان الكويتي

، "برنامج عمل تونس"و" م تونسالتزا"و" خطة عمل جنيف"و" عالن مبادئ جنيفإ"ت المعلوما
، واالستراتيجية ٢٠٠٥التي اقرت في عام " الوثيقة الوطنية لبناء مجتمع المعلومات بدولة الكويت"و

وقد روعي عند وضع االستراتيجية  .لالتصاالت والمعلومات كمرجعيات عند صياغتهاالعربية 
مكانيات المتاحة، من خالل  واإلا يحقق التوازن بين الطموحاتالواقعية والقابلية للتطبيق بم

  :السياسات التالية
  

 مجال تكنولوجيا في خطط الجهات في تنفيذ   وتكامل الجهودمركزية التخطيط والمركزية التنفيذ
، والتوظيف األمثل إلمكانات تكنولوجيا ةاإللكترونيتحقيق رؤية الكويت بهدف المعلومات، 
وابة لمستفيدين منها من خالل البا إلىلها يصاإ وةاإللكتروني وزيادة الخدمات ،المعلومات
 ؛ الرسمية للدولةةاإللكتروني

 ومشروعات التطوير ةاإللكترونيلوية المطلقة لمشروعات خارطة الطريق للحكومة وإعطاء األ 
 تقديم الخدمات فيوالتحديث للخدمات بالجهات الحكومية والتي من خاللها يتحقق مردود إيجابي 

 لتمكين الدولة من تحقيق  أي وقت ومن أي مكانفيية بصورة الكترونية والمعلومات الحكوم
 ؛النمو والقدرة التنافسية

  ،التحول التدريجي من ثقافة أداء بهدفتحسين مستوى األداء واإلنتاجية لدى الجهات الحكومية 
 في ورفع الوعي الثقافي والنهوض بالمجتمع الكويتي ثقافة خدمة المواطن إلىالخدمة للمواطن 

 ؛علوماتية واستخدامات التكنولوجيامجال الم

 وى تخفـيض التكلفــة واالستفادة القصبهدف  وتعظـيم اإلنتاجيـة  األداءالشــفافية فـي
 ؛من التكنولوجيا مقابل التكلفة

  انتهاج أسلوب التدريب أثناء العمل وتعزيز القدرات للعاملين بالقطاع الحكومي في مجال
 بهدف  لنشر االستخدامات التكنولوجية بين المواطنين)Enforce( والتحفيز تكنولوجيا المعلومات

المجتمع  ذلك كافة شرائحتجسير الفجوة الرقمية للعاملين بالقطاع الحكومي لغير الفنيين، وك
 ؛الكويتي

  مجال في التطوير وزيادة االستثمار فيكبر للقطاع الخاص لمشاركة جادة أإفساح مجال ودور 
  منتجين لهاإلىوتهيئة المناخ للتحول من مستهلكين ومستخدمين للتكنولوجيا  لمعلوماتتكنولوجيا ا
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 الشراكة بين طريقعن لقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية لمناخ وبيئة داعمة  مع توفير
 أي أو )BOT: Build Operate Transfer( والتحويل والتشغيل البناء نظام القطاع العام والخاص أو

 ؛ائل تثبت فعاليتها العمليةوس

  اعتماد خدمة التعهيد)outsourcing( كوسيلة فعالة لمساعدة القطاع الحكومي لتكنولوجيا المعلومات 
 المجال من صعوبة مالحقة ي لما أدت إليه التطورات المتالحقة فنظراً التخطيط المستقبلي، في

 ؛المستجدات التكنولوجية

 إطار ي كأحد أصحاب المصلحة ف) جمعيات النفع العام(دني  مع مؤسسات المجتمع المتعاونال
 ؛مجتمع المعلوماتلمة العالمية مخرجات الق

 ؛تكنولوجيا المعلوماتاستخدام  مجال يإعداد آلية تشريعية وقانونية لمواجهة التطور الحديث ف 

 عالقة بمجال االستفادة القصوى من اإلمكانات التي توفرها االتفاقيات مع الدول األجنبية ذات ال
 إبرام المزيد منها في حال وضوح إسهاماتها في تحقيق إلىتكنولوجيا المعلومات، والتطلع 

 ؛انسجامها مع قيم المجتمع الكويتياألهداف في إطار القوانين الكويتية و

 استخدام المنتج الكويتي كلما كان ممكناً وااللتزام بالمواثيق الدولية فيما يتعلق بالملكية الفكرية 
 .للمنتجات والخدمات

 
   األساسية  في القطاعات بناء مجتمع المعلوماتإلى التي تهدف تعداد الخطط القطاعية  -٢

  
تم إعداد ) ٢٠١٣/٢٠١٤-٢٠٠٩/٢٠١٠( الخطة الخمسية للتنمية بدولة الكويت في إطار 
علومات خطط بناء مجتمع الم ةمتضمن  القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلوماتيةوتنمالخطة ال
وشملت خطة  والتعليم والصحة والتجارة والصناعة، قطاع العام كال في الدولةاألساسية بالقطاعات

، تم اقتراحها وربطها  ومبادرة مشروعا٣٠التنمية القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات على 
 على خطوط عمل مجتمع المعلومات كما وردت في اعالن اووضع التصورات الخاصة بناء

 المرتبطة  المشاريعقائمة بهذه) ١(ويشمل الملحق رقم  .المبادئ للقمة العالمية لمجتمع المعلومات
 مشروعا كلف بتنفيذها الجهاز المركزي ٢١بالنهوض بمجتمع المعلومات بدولة الكويت منها 

وزارة المالية، ومجلس الوزراء، : كلفت بها جهات أخرى هيمشاريع  ٩لتكنولوجيا المعلومات و
وزارة التربية، ولجنة المناقصات المركزية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المواصالت، و
وقد تم توزيع المشاريع والمبادرات على القطاعات الخدمية مثل التعليم  .ديوان الخدمة المدنيةو

  .)٢ (لحق رقم الم فيوالصحة والتجارة والحكومة كما هو موضح
  

   والجوانب التي تم تحقيقهالخطط واالستراتيجيات الوطنيةوصف التقدم في تنفيذ ا  -٣
  

لى في تنفيذ خطة التنمية القطاعية و هي السنة األ٢٠٠٩/٢٠١٠تعتبر السنة الحالية  
  :ومبادرات بدأ العمل بها هي مشاريعلتكنولوجيا المعلومات، وهناك أربع 

  
  ١٩/١٠/٢٠٠٨طالقها بتاريخ  الرسمية لدولة الكويت والتي تم اةاإللكترونيالبوابة مشروع 

لى، وقد بدأ التخطيط للمرحلة الثانية وستبدا أعمال تنفيذها خالل العام وواالنتهاء من المرحلة األ
 ؛٢٠٠٩
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  مشروع شبكة الكويت للمعلومات وهو عبارة عن شبكة حضرية)Metropolitan( لربط الجهات 
للمشروع والتي شملت بناء ألولى االحكومية مع بعضها البعض، وقد تم االنتهاء من المرحلة 

وقد بدأ العمل فعليا بالمرحلة الثانية من الشبكة  . جهة حكومية بها١٥العمود الفقري للشبكة وربط 
 IP(حيث سيتم ربط المزيد من الجهات الحكومية واضافة بعض التطبيقات عليها مثل الـ 

telephony(؛ 

  ي مجال تكنولوجيا المعلومات الخاص بتأهيل التدريبي للكوادر الوطنية المتخصصة فالبرنامج
وتطوير قدرات العاملين المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات بالقطاع العام، حيث تم 

 في أ تبدأنالثانية والتي من المتوقع للمرحلة اإلعداد  حالياًيجري لى، وواالنتهاء من المرحلة األ
 ؛٢٠٠٩الربع األخير من عام 

 التوعوي في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو برنامج خاص بمحو األمية البرنامج الوطني 
 اآلن تدريب ما إلى وقد تم )ICDL(الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب الحاسوبية بناء على منهج 

 ؛ متدرب٥٥٦ يقارب الـ

  لى للمشروع والتي تتضمن وضع و، حيث تم االنتهاء من المرحلة األاإللكترونيبوابة الدفع
 وزارة المالية ووزارة  وبدأ العمل به حيث تقوم، للمشروعوالفني والتعاقديطار اإلداري اإل

ومن المتوقع استكمال  . بواسطة هذه البوابةةاإللكترونيالعدل بأعمال التحصيل لبعض خدماتها 
 .ةاإللكترونيصدار قانون المعامالت إتى ماتم الجانب التشريعي لهذه المبادرة م

  
  الشراكة متعددة القطاعات أوة بين القطاعين العام والخاص   الشراك-باء

  
  لمجتمع المعلوماتةاإللكتروني في صياغة االستراتيجيات وجود حوار وتواصل بين الفرقاء المعنيين  -١

  
حرصت دولة الكويت على الدور الفاعل للقطاع الخاص في التنمية وذلك من خالل تشجيعه  

 في الخطط الخاصة وإشراكه في أعماله وتقديم خدماته، ةرونياإللكتعلى استخدام الوسائط 
جه اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص في أوومن ، ةاإللكترونيبتكنولوجيا المعلومات والحكومة 

 الجهاز المركزي لتكنولوجيا إدارةوجود عضوين في مجلس  ةاإللكترونيصياغة االستراتيجيات 
الخاص في وضع خطة التنمية  اص، ومن هذا المدخل ساهم القطاعالمعلومات كممثلين للقطاع الخ

كذلك يوجد مجموعة من ممثلي القطاع الخاص في . القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات
المجلس األعلى للتخطيط والتنمية وهو الجهة المسؤولة عن الخطة التنموية الخمسية للدولة والتي 

وقد أخذ بعين االعتبار أن القطاع الخاص هو  . المعلوماتتتضمن الخطة القطاعية لتكنولوجيا
شريك في تنفيذ خطة التنمية وانعكس ذلك على خطة التنمية القطاعية لتكنولوجيا المعلومات والتي 

  .وضعت مشروعاتها ومبادراتها على أساس أن معظمها سيتم تنفيذه عن طريق القطاع الخاص
 
   إلطالق وترويج الشراكات بين المعنيين بمجتمع المعلوماتنيتحديد اآلليات على المستوى الوط  -٢
  

وضعت  االستفادة من تجارب اآلخرين وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى سعي الدولة إطارفي  
 :الخطة القطاعية لتكنولوجيا المعلومات أكثر من آلية لمشاركة القطاع الخاص بأعمالها
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 اركة جادة في التطوير وزيادة االستثمار في مجال إفساح مجال ودور أكبر للقطاع الخاص لمش
 منتجين لها إلىتكنولوجيا المعلومات وتهيئة المناخ للتحول من مستهلكين ومستخدمين للتكنولوجيا 

 والتشغيل البناءمناخ وبيئة داعمة للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية بطريقة  مع توفير
 ؛ أي وسائل تثبت فعاليتها العمليةأو ،والخاص العام طاعالق بين الشراكة، )BOT( والتحويل

 اعتماد خدمة التعهيد) outsourcing ( كوسيلة فعالة لمساعدة القطاع الحكومي لتكنولوجيا المعلومات
 لما أدت إليه التطورات المتالحقة في المجال من صعوبة مالحقة نظراًفي التخطيط المستقبلي، 
 ؛المستجدات التكنولوجية

 ملكية خدام المنتج الكويتي كلما كان ممكناً وااللتزام بالمواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الاست
 ؛الفكرية للمنتجات والخدمات

  الشــفافية فـي األداء وتعظـيم اإلنتاجيـة بهدف تخفـيض التكلفــة واالستفادة القصوى
 .من التكنولوجيا مقابل التكلفة

  
   شراكة متعددة القطاعاتأو ة على األقل بين القطاع العام والخاص إنشاء شراكة واحدأووجود   -٣
  

 اإللكترونينشاء بوابة الدفع إهو القطاع الخاص بين القطاع الحكومي ومن أمثلة الشراكة  
وهي شركة تضم في عضويتها ) Knet(حيث تم االتفاق مع شركة  .ةاإللكترونيللخدمات الحكومية 

 الصرف اآللي ووسائل التحصيل ضمن شبكة أجهزةلتسهيالت لربط كل البنوك الكويتية وشركات ا
 تم اعتمادها كآلية اإللكترونيوقد استثمرت هذه الشركة في وضع بنية تحتية خاصة بالدفع  .موحدة

 وزارة المالية ووزارة العدل حالياًوتقوم  .ةاإللكتروني للخدمات الحكومية اإللكترونيللتحصيل 
ر هذه البوابة حيث ذكرت وزارة العدل أن مجموع ما تم تحصيله في  عباإللكترونيبالتحصيل 

  . عبر هذه البوابة قد بلغ أكثر من مليوني دينار كويتي٢٠٠٩فبراير /شباطشهر 
  

 للجهات )Kiosks( بتوفير أماكن ألكشاك خدمة ذاتية كذلك بدأت المجمعات التجارية 
  .حالياًآخذة في التزايد الحكومية التي لديها خدمات الكترونية، وهي ظاهرة 

  
    دور المنظمات غير الحكومية-جيم

  
ينطوي تحت مظلة المنظمات غير الحكومية مجموعة من المؤسسات األهلية التي تمثل  

 جمعيات  فهناك.)٣(الملحق رقم  في  كما هو موضح٢٧٩ التي تبلغ المجتمع المدني في الكويت
نية يمثلون وا جمعية تع٤٧ ذلك حوالي إلى يضاف  جمعية،٦٢ إلىالتي يصل عددها النفع العام 

 مؤسسات مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إلىضافة ، باإلنيةواأعضاء اتحاد الجمعيات التع
  .وجائزة سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح

  
 مراكز حاسوب مجتمعية بالشراكة مع ٧وقد قامت الجميعة االقتصادية الكويتية بإنشاء  
نية بهدف نشر الثقافة المعلوماتية ومحو أمية واايكروسوفت وعدد من الجمعيات التعشركة م

كما دخلت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بشراكة مع وزارة التربية  .الحاسوب وسد الفجوة الرقمية
 مرحلة التعليم إلىب في كل مدرسة ابتداء من مرحلة التعليم االبتدائي ووفي إنشاء مختبرات للحاس

  .ثانويال
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ن غرفة تجارة وصناعة الكويت مع القطاع الحكومي في مبادرة إلنشاء مراكز واكذلك تتع 
، حيث تمت الموافقة على ٢٠٠٩للخدمات الحكومية الشاملة والتي من المتوقع أن تفّعل خالل عام 

  . تخصيص مواقع موزعة على جميع المحافظات لمراكز الخدمة المذكورة
  

مثل هيئة المعلومات  بعض الهيئات الحكوميةنية في شراكة مع واالتع الجمعيات دخلتكذلك  
لمغلفات  استالم آلية لجهزةتوفير أماكن محددة أل ووزارة الداخلية ل، ووزارة المواصالت،المدنية

  . توفير مراكز خدمة لهاأوالخاصة بخدماتها 
  

 حالياً وتشارك نترنتاإل لمعلومات في أعمال فريق إدارةوشاركت الجمعية الكويتية لتقنية ا 
، باعمال لجنة التوعية المعلوماتية، وكالهما تحت مظلة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

يوضح مشاريع المنظمات غير الحكومية المساهمة في نشر تطبيقات تكنولوجيا ) ٤(والملحق رقم 
  .المعلومات

  
  المدنيالمجتمعدور مؤسسات "ورقة لتكنولوجيا المعلومات بوضع وقد قام الجهاز المركزي  

 بناء إلىتهدف " ةاإللكتروني في اطار تـنفـيذ مشـروع الحكومة يماج الرقمقيق االندحي تـف
الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني كأحد أطراف المصلحة ضمن منظومة عمل مشروع 

المعلوماتية وبناء القدرات ، والعمل سويا على سد الفجوة الرقمية ومحو األمية ةاإللكترونيالحكومة 
االستفادة من خبرات مؤسسات المجتمع و االندماج الرقمي، إلى بين مختلف شرائح المجتمع وصوالً

المدني في الوصول والتعامل مع مختلف الشرائح االجتماعية والمهنية خاصة في طرح 
ت المجتمع المدني ، وتشجيع مؤسساةاإللكترونيالموضوعات والقضايا المرتبطة بمشروع الحكومة 

 لدعم أعمالها وأنشطتها وخدمة أعضائها، والعمل كأحد القنوات ةاإللكترونيفي استخدام الوسائط 
وتم عرض هذه الورقة على مؤسسات  . الخدمات والمعلومات الحكوميةإلىالمتاحة للجمهور للنفاذ 

عمها للورقة المقدمة من حيث أبدت دتها المجتمع المدني وتم عقد لقاء مفتوح مع ممثليهم لمناقش
  .همن معواعتمنطلقا للأصبحت اآلن التي والجهاز 

 
   لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية  -ثانياً

  
  البنية األساسية  -ألف

  
  ولمشبكات الهاتف الثابت والمح  -١

  
كيا والسلكيا  كامل الرقعة الجغرافية لدولة الكويت سلت والمحمولشبكات الهاتف الثابتغطي   

وال تزال  .نترنتعن طريق وزارة المواصالت وشركات الهواتف المحمولة ومزودي خدمة اإل
 والفقارية البنية األساسية وتشغيل شبكة الهاتف الثابت وإدارةوزارة المواصالت مسؤولة عن 

لف خط  أ٧٧٦مقسماً رئيسياً بسعة  ٣١ وجد في دولة الكويت ،٢٠٠٩عام وحتى بداية  .لالتصاالت
 ٦٥ ألف خط وبذلك تصل نسبة الخطوط المستخدمة مقارنة بالسعة الكلية ٥١٨ حالياًيستخدم منها 

مشروع األلياف الضوئية لى من والمرحلة األتنفيذ من وزارة المواصالت قد انتهت و .في المائة
حيث   خمسة عشرة منطقة سكنية جديدةإلىومدها الخاص بتطوير وتحديث شبكة الهواتف األرضية 

بحيث  )Mbps 80(وسيوفر سعات عالية لكل وحدة  . مليون دينار كويتي٤٥كلفة هذه المرحلة بلغت 
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 التلفزيوني التفاعلي عبر نفس وصلة واإلرسال نترنتيمكنها استخدام الخدمة الهاتفية وربط اإل
 ية كبنيةدة باأللياف البصروأصبح توجه وزارة المواصالت يعتمد على ربط المناطق الجدي .الربط
ضافة إ ب٢٠٠٨وقامت وزارة المواصالت خالل عام  . من األسالك النحاسية لالتصاالت بدالًأساسية

 من سبعة  والمحمولة لتصبح جميعها ثمانية خانات بدالًةالخانة الثامنة على أرقام الهواتف الثابت
 أو اًفراد كانوا أ األرقام للمستهلكين سواء زيادة المرونة في توفيرإلىخانات في خطوة تهدف 

  .مؤسسات
  

 على البنية التحتية لوزارة نترنتوتعتمد شركات الهواتف المتنقلة ومزودي خدمة اإل  
 وبعض المواقع التابعة ةاإللكترونيالمواصالت في تشغيل خدماتها حيث تقوم بتأجير الدوائر 

   .للوزارة
  

 والوطنية وفيفا،  هي زين شركات٣وقد بلغ عدد شركات الهواتف المتنقلة بدولة الكويت   
وتعتبر شركة فيفا هي ثالث شركة دخلت سوق االتصاالت المتنقلة حيث  .قليميةوجميعهم شركات إ

 مليون دينار ٢٩٨تم ترسية الرخصة الثالثة عليها بعد مزايدة مفتوحة، وبلغت قيمة هذه الرخصة 
 إلى شبكاتها شملت التحول قامت شركات الهواتف المتنقلة باستثمارات ضخمة في توسعةو .كويتي

تقنية الجيل الثالث والتوسع بالبنية التحتية من ناحية االنتشار لتغطية الرقعة الجغرافية ولتلبية النمو 
وساهمت هذه االستثمارات في زيادة كم ونوع الخدمات المقدمة لكافة شرائح  .المتزايد في االستخدام

 نترنتومن بين تلك الخدمات الربط بشبكة اإل .وإقليميا المستخدمين وتعزيز قدراتها التنافسية محليا
خفض كلفة التشغيل واالستخدام للهواتف النقالة وهو ما ساعدها في تقديم عروض وونقل البيانات 

   .تشجيعية لزيادة قاعدة عمالئها
  

  نترنتاإلمزودو خدمات   -٢
  

كوالتي نت، وزاجل، : م شركات محلية ه٤ حالياً فيبلغ عددهم نترنتمزودي خدمة اإلأما   
شبكاتها الستيعاب  استثمارات رئيسية في بتنفيذ تقام وجميعها قد ،وفاست تلكو، وشبكة الخليج

إتاحة  وتوفير سعات جديدة وأكبر وخفض كلفة التشغيل ونترنتشبكة اإل إلى الطلب على النفاذ
 السعات العالية إلىدولة الكويت في  نترنتتحول سوق اإليو .قنوات تسويقية جديدة لخدماتها

)Broadband( وأصبحت تقنية الواي فاي )Wi-Fi(  وخطوط المشتركين الرقمية)DSL(  واسعة
  أننترنتويفيد جميع مزودي خدمة اإل . المؤسسيةأواالنتشار على مستوى االشتراكات الفردية 

نت السعات ومنذ سنتين كا .نترنتالطلب على السعات العالية أصبح السوق الرئيسي لخدمة اإل
مستوى على و.  أربعة ميغابتإلى أما اآلن فقد وصلت ، ميغابت١المتوفرة تجاريا لألفراد ال تتعدى 

  . قادرين على توفير السعات العالية حسب الطلبنترنتالمؤسسات أصبح جميع مزودي خدمة اإل
  

ل في  فقط، بل جميعها يعمنترنت على توفير اإلنترنتوال يقتصر مجال مزودي خدمة اإل  
تطورت خدماتهم في هذا المجال لتصبح شبكات حضرية لبعض العمالء فقد مجال نقل البيانات 

كما أن  . ربطهم بمقار عمل دولية خارج الكويتأو نترنتباستخدام البنية التحتية لمزودي خدمة اإل
 البريد  مثلاألساسية نترنت خدمات اإلإدارة بتوفير وحالياً يقومون نترنتجميع مزودي خدمة اإل

 ليدخل في مجال نترنتوتطور عمل مزودي خدمة اإل.  واستضافة المواقع للمؤسساتاإللكتروني
 Video(  واالتصال المرئي)IP Telephony( نترنتالتطبيقات الشبكية مثل المهاتفة عبر بروتوكول اإل



 
 

 

-٧-

Conferencing(. الف ٩٠٠ في دولة الكويت حوالي حالياً نترنتويبلغ عدد مستخدمي شبكة اإل 
ولقد ساهمت المنافسة الشديدة بين  .جمالي عدد السكانإ من في المائة ٣٤,٧ مستخدم أي ما يقارب

وهو ما ساعد في زيادة الطلب على السعات  على خفض كلفة االشتراكات نترنتمزودي خدمة اإل
  .العالية

  
  انتشار الحاسوب  -٣

 
 مليون ٧٧٤ حوالي ٢٠٠٨ عام بلغ حجم سوق تكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت في  

 ٢٠٩ و، الحاسوب وملحقاتهأجهزة مليون دوالر حجم مبيعات ٣٣٣منها ما يقارب . دوالر أمريكي
وبلغ .  مليون دوالر حجم أعمال الخدمات المعلوماتية٢٣٢مبيعات البرمجيات، و مليون دوالر حجم

  .٢٠٠٧في عام في المائة  ٢٣,٧  نسمة١٠٠ لكل الحاسوبمعدل انتشار 
  

   لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير خدمات جديدةاألساسية المشاريع في البنية/المبادرات  -باء
  

اهتمت دولة الكويت بتعزيز المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فتوجد   
 عدد من إلى، باالضافة نترنتوأربع مزودين لخدمة اإلاليوم ثالث شركات للهواتف المتنقلة، 

  . )VSAT(الشركات المرخص له بنقل البيانات واالتصال الالسلكي والساتلي مثل 
  

 التراخيص لشركات الهواتف النقالة ومزودين منحواتبع اسلوب المزايدة بشكل عام في   
 المزايدة على الرخصة الثالثة للهواتف النقالة والتي تمت ٢٠٠٨فقد شهد عام . نترنتخدمة اإل

 على حالياًوتعكف وزارة الموصاالت .  مليون دينار كويتي٢٩٨ شركة فيفا بمبلغ ترسيتها على
كما تعكف الدولة على  . وفتح التراخيص في هذا المجالنترنتوضع الئحة لتنظيم سوق مزودي اإل

 إلى لحاجة الدولة نظراًوضع مشروع قانون النشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 ةاإللكترونيأما بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات فقد وضع مشروع قانون للمعامالت  .هذه الهيئة

 مجلس األمة، كما أن هناك توجه لوضع إلىمن المنتظر أن يتم البت فيه من الحكومة وارساله 
  .ةاإللكترونيقانون خاص بالجرائم 

  
  ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -جيم

  
قطاع ساهمت المنافسة في قد و ، في تحقيق الشمول الرقمي هاماًالكويت شوطاًقطعت دولة   

 االتصاالت ومزودي خدمة شركاتمكانيات إتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز قدرات و
 أكبر عدد إلى وخفض كلفة الخدمة للمستهلكين وزيادة االستثمار في البنية التحتية للوصول نترنتاإل

 قادرين على نترنتونتيجة لذلك فإن مزودي خدمة اإل. ين ورفع مستوى جودة الخدمةمن المشترك
 جميع المناطق الحضرية السكنية منها والتجارية وبنفس إلىتوفير خدماتهم بشكل متكافئ وايصالها 

ته تناسب مستويات الدخل وافالسعات العالية متوفرة للجميع بنفس الكلفة والحجم وبسعات متف .الكلفة
  . لألسر المعيشية والشركات بمختلف أحجامها واعداد موظفيها لمختلفةا
  

بتقديم النقالة لى صعيد االمتداد الجغرافي لدولة الكويت فقد اهتمت شركات الهواتف ع  
 لعمالئها، واستثمرت بشكل كبير في بنيتها التحتية )Mobile Internet( الجوالة نترنتخدمات اإل
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 خاصة  الحدودإلىي بها كامل الرقعة الجغرافية بدولة الكويت من الحدود لتوفير هذه الخدمات لتغط
غير مرخص لها بتوفير خدمة النقالة وبما أن شركات الهواتف . )3G(في مجال تقنية الجيل الثالث 

 ودخلت في نترنتللمستخدمين، فقد اعتمدت في ذلك على مزودي خدمة اإل بشكل مستقل نترنتاإل
 في قطاع تكنولوجيا المعلومات نترنتعهم مما عزز دور مزودي خدمة اإلشراكات واتفاقيات م

 لألفراد بسعات نترنتتوفر خدمة اإلالنقالة شركات الهواتف ومن المثير لالهتمام أن . واالتصاالت
 حيث اصبحت لديهم نترنت ميغابايت تنافس بها مزودي خدمة اإل)١٤,٤أو  ٧,٢  أو٣,٦(أعلى 

  . حصة سوقية رئيسية
  

مؤسسات التعليمية، فكل مدرسة تابعة لوزارة التربية بمختلف مراحلها لأما على مستوى ا  
 من خالل مبادرة أطلقتها مؤسسة نترنتعلى األقل ومرتبطة بشبكة اإلللحاسوب لديها مختبر 

 اًوبالنسبة للجامعات والمعاهد التطبيقية، فهي جميع. ن مع وزارة التربيةواالكويت للتقدم العلمي بالتع
وتتميز جامعة .  وتوفر هذه الخدمة للطالب والهيئة التدريسية بشكل حرنترنتمرتبطة بشبكة اإل

   .)On-Campus( أي ة على مستوى الجامعنترنتالخليج على وجه التحديد في انها توفر خدمة اإل
   

 ضمن شبكة وزارة الصحة وتستخدم حالياًأما المؤسسات الصحية فهي جميعا مربوطة   
 ويشمل الربط المناطق الصحية . نظام صرف األدويةأوام الدخول ظمركزية مثل ن أنظمة

أما المرافق العامة مثل المجمعات التجارية والفنادق والمقاهي  .والمستشفيات والمستوصفات
ماكن الترفيه فهناك توجه ظاهر وملموس لديها في جذب العمالء واستقطابهم من خالل أوالمطاعم و

  .  بمبلغ رمزي بسيطأو إما بشكل مجاني نترنتتوفير خدمة اإل
  

 ٢٠٠٨ بدأ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في سنة وعلى صعيد القطاع الحكومي  
) Kuwait Information Network-KIN (مشروع إنشاء وتنفيذ شبكة وطنية لنقل وتبادل المعلومات
ء وتطوير البنية التحتية الالزمة لنظم وتضمنت الخطة القطاعية استكماله وهو مشروع وطني لبنا

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

البنية التحتية للشبكة :  من ثالثة أجزاءويتكون المشروع .والمعلومات بينها بسرية وجودة عالية
، حيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين )Security(الحكومية، ومركز إدارتها، ومنظومة حمايتها 

 م خدماتها من خالل البوابة الرسمية لدولة الكويتي جهة حكومية والتي بدأت بتقد١٥لى وتشمل األ
)Kuwait Government Online - KGO(من الجهازانتهى مرحلة الثانية باقي الجهات، وقد  وتشمل ال 

  .لىوالمرحلة األ
  

  نترنت لإلاألساسية   البنية-دال
  

  )Internet Backbone( الفقارية نترنتشبكة اإل  -١
  

 وهي مسؤولة عن )Backbone( نترنت لشبكة اإلاألساسية توفر وزارة المواصالت البنية  
لربط عمالئهم شبكاتهم الخاصة لبناء  هذه البنية نترنتاإلة خدمو ستخدم مزوديو دارتها وتشغيلهاإ

دوائر دولية ذات مواقع ، واالستثمار في بناء سعات نقل أعلى للبيانات وتأجير نترنتبشبكة اإل
  . على جميع المقاسم التابعة لوزارة المواصالتنترنت لشبكة اإلاألساسية وتمتد البنية .سعات عالية
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  نترنتشبكة اإل لاألساسية البنية  -٢
  

عن طريق وزارة المواصالت وعبر عدة خطوط ألياف ضوئية  نترنتيتم الربط بشبكة اإل  
  : هي

  
 فوغ الربط البحري باأللياف الضوئية المشتركة بين دول الخليجخط  )FOG(  الكويت دولة

مثل ، حيث أن األخيرة ت( العربية المتحدةعمان واإلماراتسلطنة والسعودية ووالبحرين وقطر 
 ؛ لهذا الخط لدولة الكويت)IXP(ل نقطة تبادل إقليمية أو

  فالكون خط الربط البحري باأللياف الضوئية فالغ)Flag Falcon( الكويت  دولةلربط )السالمية (
 ؛)السيب(عمان سلطنة  و)خبر(مع السعودية 

  ع بداية سنة الذي تم تطويره م) الخفجي وحفر الباطن(خط الربط البري بين الكويت والسعودية
 من خالل نقطة التبادل نترنت الكويت بشبكة اإل دولة ليصبح النقطة االحتياطية لربط٢٠٠٩

 بدولة الكويت عند نترنت بالرياض، وقد ساعد ذلك في استمرارية خدمة اإل)IXP(اإلقليمية 
 ؛) إيران- بندر عباس (انقطاع الخط البحري 

 ٤يمواي خط الربط البحري باأللياف الضوئية فالغ وس )FLAG, SMW4(؛ 

 ؛)بندر عباس (وإيران الكويت  دولةخط الربط البحري بين 

 البصرة(الكويت والعراق دولة لربط البري بين خط ا(. 

  
  . خطوط بديلة لحاالت الطوارئنترنتويوجد لدى كل مزود رئيسي لشبكة اإل  

 
  )WiMAX (واي ماكس و)Fi-Wi (يانقاط الـ واي ف  -٣

  

في المرافق العامة، مثل المجمعات التجارية الالسلكية ) Wi-Fi(ي فاي تنتشر نقاط الوا  
وقد ،  والفنادق ومطار الكويت الدولي وبعض المؤسسات الحكوميةومراكز الخدمات والمقاهي

بشكل ملحوظ خالل السنتين الماضيتين كونها  )Access Points(عامة للنفاذ نقاط ها كازدادت أعداد
 انحسار ظاهرة مقاهي إلىبشكل غير مباشر ما أدى رافق العامة، وهو عنصر جاذب لمرتادي الم

مستخدمة على نطاق واسع في المنازل مع الخطوط تقنية الواي فاي أيضا وأصبحت  ،نترنتاإل
 وساهم . كبيراً من األسرإقباال حيث القت )broadband( وخطوط الحزم العريضة )DSL (الرقمية

وحاجة األسر  للمشتركين نترنتيعية التي قدمها مزودو شبكة اإلفي ذلك الحوافز والعروض التشج
واألمر   يمكن استخدامها من جميع افراد األسرة بنفس الوقتنترنت نقطة نفاذ لإلإلىفي مساكنهم 

نفسه في المؤسسات التجارية الخاصة المتوسطة والصغيرة وما تتيحه هذه التقنية من توفير في كلفة 
  . الكويت دولةبحت تقنية الواي فاي هي نمط النفاذ الشائع واألكثر انتشارا فيوأص. نترنتالنفاذ لإل

  
هة مرخص لها من وزارة المواصالت  جأوالكويت أي تطبيق دولة  في حالياًوال يوجد   

  .نترنت شبكة اإلإلىي ماكس للنفاذ الستخدام تقنية الوا
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   المحليةنترنتمراكز اإل  -٤
  

في العربية المتحدة والثانية في اإلمارات واحدة : ن تبادل اقليميةترتبط دولة الكويت بنقطتي  
  .)KuwaitNic (كما لديها نقطة تبادل محلية هي .المملكة العربية السعودية

  
  المخدمات اإلقليمية  -٥

  
في  )Emix ( في قطر وايمكس)QTEL (قليميين هما كيوتلإبمخدمين ترتبط دولة الكويت   

الذي يديره  )K Root ( نقطتين محليتين للمخدم الرئيسي كي روتاوهمدة اإلمارات العربية المتح
  .)RIPE NCC( االقليمي رايب أن سي سي نترنتسجل اإل

  
   )Interconnection(  واالتصال الدولينترنت اإل)transit(تكاليف عبور  -٦

  
، نترنتإلتقوم وزارة المواصالت بتحديد تكاليف االتصال الدولي والعبور لمزودي خدمة ا  

  : التي تقدمها وزارة المواصالتنترنتوتكلفة سعات اإل
  

 بسعات عالية نترنتخدمة اإل وطخط )E1( وخط ، دينار كويتي٥٥٠بتكلفة  ميغابت ١ بسعة )E1( 
   ؛ دينار كويتي١،١٠٠ ميغابت بتكلفة ٢بسعة 

 الربط الدولي لنقل المعلوماتخطوط  )E1 IPLC (ار كويتي، دين ٢،٢٠٠ ميغابت بكلفة ١ بسعة
 دينار كويتي، ٢٣،٥٠٠ بكلفة )DS3 45 M(دينار كويتي، وبسعة  ٤،٤٠٠كلفة  ميغابت ب٢وبسعة 
 ؛ دينار كويتي٥٤،٥٠٠بكلفة ) STM-1 155 M(وبسعة 

  خدمة ربط الشركات بسعات كبيرة)STM 1(  دينار ٤٦،٥١٠ تغطية كاملة:  ميغابت١٥٥بسعة 
 .دينار كويتي ٢٦،٣١٠ وبدون تغطية دينار كويتي، ٣٥،١١٠ كويتي، ونصف تغطية

 
  ةالدولية للحزم كليالسعة ال  -٧

  
  .٢٠٠٧ في عام  جيجا بت٢,٣ نترنت اإلإلىتبلغ السعة الكلية للحزم الدولية للنفاذ   

  
   المعلومات والمعرفةإلى  النفاذ -ثالثاً

  
    المعلومات المتاحة للعموم-ألف

 
  أنشطة تطوير وترويج المعلومات  -١

  
 األفراد إلىالجهات الحكومية في توفير ونشر المعلومات الخاصة بخدماتها المقدمة بدأت   

 الموضحة ةاإللكتروني من خالل مواقعها نترنتوالمؤسسات في مواقعها الحكومية على شبكة اإل
مكّن المواطنين من متابعة معامالتهم المقدمة في ت كما أن بعض المواقع الحكومية .)٥(بالملحق رقم 

 نترنتاإل  على القطاع الحكومي في استخدام شبكةواليزال القطاع الخاص متفوقاً .ز الخدمةمراك
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 بدايات تحول في نمط التعامل توقد لوحظ .لكترونياًَإج أعماله وأنشطته وتقديم خدماته لتروي
 حيث بدأت الجهات الحكومية االهتمام في تحديث مواقعها بالمعلومات نترنتالحكومي مع شبكة اإل

لكترونيا، إجرائية إ أوالتي تهم المواطن والمؤسسات المستفيدة من خدماتها ووضع خدمات تفاعلية 
وعلى الرغم من ذلك يبقى القطاع  .ن الجهةمعلومات عامة عال توفر سوى بعد أن كانت مواقعها 

ه، وال  مع قاعدة عمالئ بشكل ملحوظ في هذا الجانب كونه أكثر ديناميكية وتفاعالًالخاص متقدماً
تقتصر معلومات القطاع الخاص فقط على خدماته بل امتدت لتغطي العالقات المؤسسية وشئون 

  .المستثمرين
  

 بل أصبح نترنتوإتاحة المعلومات إلكترونياً للجميع لم يصبح مقصوراً فقط على مواقع اإل  
 ساهمت شركات  التي،)SMS(لكترونية أخرى للنفاذ مثل الرسائل القصيرة إأيضا مرتبطا بأنماط 

فقد أصبحت الرسائل القصيرة  .االتصاالت بانتشارها كوسيلة معلومات تفاعلية منخفضة الكلفة
خبارية ووسيلة أعمال تفاعلية تقدم معلومات عن خدمات معينة ووسيلة ترويجية ووسيلة إوسيلة 
 قد اإلعالميو اإلعالني واإلخباريوقد لوحظ أن النشاط .  معلوماتية وأعمال مؤسسيةأنظمةربط ب

يمثل من محتوى جاذب ومدر للدخل زاد بدرجة كبيرة بدعم من شركات االتصاالت المتنقلة لما 
  .بالنسبة لها

  
 مثل اإلعالميخاصة بالمواقع ذات الطابع  )RSS Feeds(وبدأ انتشار الوصالت الخبرية   

د بشكل ملحوظ كوسيلة مواقع الصحف اليومية والبوابة الرسمية للدولة وبعض مواقع األعمال يزدا
  .اإللكتروني انتشار ونقل للمحتوى الوطني والمحلي

  
 والذي يهدف "تهيئة البوابة الفرعية لمشاركة الجمهور"وتضمنت الخطة القطاعية مشروع   

 كما يسمح لفئات ،ةاإللكتروني نشر وإعالن السياسات والتوجهات من خالل موقع بوابة الحكومة إلى
لمشاركة والتعرف على سياسات الحكومة في مختلف المجاالت، األمر الذي المجتمع المختلفة با

 مزيد من الثقة بين المواطن والحكومة واستفادة الحكومة من آراء ومقترحات فئات إلىيؤدي 
المجتمع المختلفة، وذلك لتحقيق توفير وسيلة للتواصل بين المواطن والحكومة واستخدامها في 

  .الستبياناتاستطالع اآلراء وإجراء ا
  

  استخدام المواطنين والحكومات المحلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٢
  

  ألف مستخدم بما يعادل٩٠٠ في دولة الكويت حوالي نترنتبلغ عدد مستخدمي شبكة اإل  
 عن ما كان عليه عدد  في المائة٢من اجمالي عدد السكان بزيادة تتعدى   في المائة٣٤,٧

أما على مستوى القطاع الحكومي فجميع الجهات الحكومية مرتبطة  .٢٠٠٦ عام المستخدمين في
  . الستخدامها بما يخدم مجال أعمالهانترنت بشبكة اإلحالياً

  
 قد أصبح ظاهرة واضحة )Social Networking( اإللكترونيولوحظ أن التواصل االجتماعي   

 وازداد عددها )Forums( محل المنتديات وملموسة من خالل المدونات المحلية التي حلت بشكل كبير
 سهولة انشاء المدونة، واعتبارها وسيلة للتعبير عن إلىويرجع السبب في ذلك  .بشكل مطرد

.  مدونة خاصة بدولة الكويت٥١٨وتم رصد . الرأي، واتاحتها للتفاعل المباشر مع قراء المدونة
 تلك أوتلك التي تتعاطى بالشأن المحلي،  أوبين تلك التي تمثل فكر معين، وتتنوع موضوعاتها ما 
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ولوحظ في االنتخابات النيابية  . األدبيأو االجتماعي أو الترفيهي أوالمتعلقة بالجانب االقتصادي 
ية ااستغاللها في الدع ال يستهان به في التأثير على رأي الناخبين واألخيرة أن المدونات لعبت دوراً

وفي صحيفة . طار منظم لعمل المدوناتإ أو يطرح فكرة قانون  درجة أن البعض بدأإلى االنتخابية
  .ا يقال على المدونات الكويتيةمالجريدة اليومية هناك ركن خاص في الصفحة األخير لمختارات م

  
 وأصبحت نترنتواهتمت الصحافة بشكل خاص بالجوانب التفاعلية لمواقعها على شبكة اإل  

  .خبار المنشورة كوسيلة لرصد توجهات الرأي العامتتيح لقراء الموقع ابداء الرأي في األ
  

  وجود مكتبة عامة إلكترونية  -٣
  

ة أعمال المكتبة الوطنية، حيث بدأ نقام المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بتطوير ومكن  
ت  للكتب والوسائط السمعية والبصرية بجانب الربط مع المكتباةاإللكترونيفي إعداد قوائم الفهارس 

العامة األخرى بدولة الكويت لتحقيق استفادة المواطن الكاملة في التعرف على ما هو متاح 
  . لنشرها على الموقع الخاص بالمكتبةلى تمهيداًأوبالمكتبات كمرحلة 

  
ل مكتبة رقمية متخصصة في أو، ٢٠٠٦وتُعد مكتبة البابطين المركزية التي أنشئت عام   

وسائل التقنية في جميع مراحل العمل، بهدف مساعدة المستفيدين الشعر العربي، باستخدام أحدث 
من خدماتها، والحصول على المعلومات عن طريق نظام آلي متكامل يوفر الفهارس اآللية في 

 كما تعتمد المكتبة على البث .)MARC(البحث عن مصادر المعلومات من صيغة مارك للفهرسة 
لنقل األنشطة الثقافية والملتقيات الشعرية مباشرة ) Video-conferencing (نترنتالمباشر عبر اإل

) إبصار(للزوار، مع تزويد المكتبة بأحدث البرامج التي تلبي حاجات المستخدمين، ومنها برنامج 
الذي يعين ذوي االحتياجات الخاصة من ضعاف البصر على استخدام الحاسوب واالتصال بشبكة 

  .نترنتاإل
  

مركزاً متخصصاً في خدمات المعلومات وعمليات  ةاإللكترونيقف وتعتبر مكتبة علوم الو  
على مكتبة  دعم القرار لكافة الجهات المهتمة بالوقف ودوره التنموي في اإلسالم، ويحتوي المركز

الباحثين والمهتمين  قاف ولجميعومتخصصة تقدم خدماتها المختلفة للعاملين باألمانة العامة لأل
وائح والسياسات المنظمة لهذه لال  دول العالم اإلسالمي وفقا لما تسمح بهبمواضيع الوقف في مختلف

 إلىبمواضيع الوقف بشكل رئيسي باإلضافة  ين المتعلقةواضم المكتبة مجموعة من العنتو .الخدمات
ين ذات العالقة بأنشطة واالمكتبة على بعض العن العمل األهلي والخيري والتنمية كما تحتوي

عنوان  ٥،٠٠٠  مجموعات المكتبة على أكثر منوتشتمل .العامةفة في األمانة القطاعات المختل
صور عن لسمعية والبصرية و مجموعة من الوسائل اإلىباإلضافة   مراجع وكتب ووثائق بينتتنوع

  .الحجج الوقفية
  

   المعلومات والمعلومات العامةإلى  النفاذ -باء
 

  ميةتوفر نفاذ مالئم للمعلومات العامة الرس  -١
  

 الرسمية ةاإللكتروني البوابة" مشروع  علىالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلوماتيشرف   
 للخدمات )Single Access Point ( الموقع الرئيسي ونقطة النفاذ الموحدةتمثل التي "لدولة الكويت
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تمثل بداية البوابة القدرات التقنية التي  لهذهو .ةاإللكترونيالداخلة بمشروع الحكومة الحكومية 
، )Interact( مرحلة التفاعل إلى )Publish(االنتقال الفعلي في الخدمات الحكومية من مرحلة النشر 

ولقد انتهى الجهاز المركزي من التطبيق التجريبي  .)Transact(ومن ثم مرحلة تنفيذ المعامالت 
 خدمة ٥١، حيث شملت عدد ٢٠٠٩  أكتوبر١٩في  )www.e.gov.kw( الموقعوتم تدشين  ،للبوابة

 يمكن ةاإللكترونيلخدمات حكومية تتضمن نماذج  خدمة معلوماتية ٢٤٧لكترونية حكومية، بجانب إ
 ٢٥٣من خالل الموقع، ومنذ انطالق البوابة بلغ عدد مستخدميها حوالي ملئها  أوتنزيلها الكترونيا 

 إدارة فقط على األعمال الحكومية بل تشمل خدمات يقدمها قطاع وال تقتصر البوابة .ألف مستخدم
والزائرين باللغتين والجهات الحكومية وقطاع األعمال والبوابة متاحة للمواطنين والمقيمين . األعمال

  .العربية واالنجليزية
  

 إلىوالذي يهدف  "لكتروني لكل مواطنإتخصيص بريد "تضمنت الخطة القطاعية مشروع و  
انات لكترونية للتواصل بين المواطن وكافة مؤسسات الدولة وتسهيل تبادل البيإوسيلة توفير 

  .بما يساعد على زيادة الثقة لدى المواطنين وشفافية المؤسسات الحكومية واإلطالع على المعلومات
  

  المجالت والمكتبة واألرشيف العلمي  إلى  الرمزي الكلفةأوالوصول المجاني   -٢
   المجانيأومفتوح ذات النفاذ ال

  
صدارات العلمية بدولة الكويت ذات نفاذ مفتوح ومجاني، فمعهد الكويت تعتبر معظم اإل  

 نترنتلكترونيا على موقعه على شبكة اإلإ" علوم وتكنولوجيا"لألبحاث العلمية يقوم باصدار مجلة 
 ١٠م باصدار ومجلس النشر العلمي التابع لجامعة الكويت يقو. وهي ذات نفاذ مفتوح ومجاني

ليات حو، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، المجلة العربية للعلوم اإلداريةمجلة الحقوق، : مجالت هي
مجلة العلوم ، المجلة التربوية، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، اآلداب والعلوم االجتماعية

وتقوم  .مجلة الشريعة والدراسات ااإلسالمية، مطبوعات لجنة التأليف والتعريب والنشر، جتماعيةاال
وهي النسخة " العلوم"جلة وم" التقدم العلمي"مؤسسة الكويت للتقدم العلمي باصدار مجلتين هما 

العربية لمجلة سينتيفيك أميركان، وتتيح نسخ الكترونية من كل اصدار للمجلتين بموقعها على شبكة 
  .نترنتاإل
  

 والتي تشمل نترنتت فهي تتيح النفاذ المجاني لمواقعها على شبكة اإلأما الصحف والمجال  
صدارها الورقي، وخدمة البحث عن محتوى إ لكترونية منإعداد السابقة ونسخ االصدار اليومي واأل

 .الموقع
  

    مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم-جيم
  

  وجود نقاط نفاذ مجتمعية متعددة المهام مستدامة ومجانية  -١
  

حرصت الدولة على بناء الشراكات مع القطاع والمؤسسات غير الحكومية في توفير نقاط   
 مراكز نفاذ عامة مرتبطة بإنشاءما قامت المنظمات غير الحكومية ك .اتصال مجتمعية للمعلومات

 وهذه المراكز إما ،لكترونياًإ المعلومات إلى والنفاذ نترنت تتيح للعامة استخدام اإلنترنتبشبكة اإل
  . في مراكز الضواحي المنتشرة عبر البالدأوفي مقرات هذه المنظمات 
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 . مؤسسات التعليم العالي، نقاط نفاذ عامةإلى ضافةباإلتعتبر المدارس الحكومية والخاصة، و  
 عديدة في األماكن العامة مثل الفنادق واألسواق )Access Points (كما توجد نقاط نفاذ السلكية

للمستخدمين الربط التجارية والمقاهي ومراكز الطباعة، بعضها بأجر وبعضها دون مقابل، تتيح 
ن مع شركة مايكروسوفت بإنشاء واقتصادية الكويتية بالتعوقد قامت الجمعية اال .نترنتبشبكة اإل

 نترنتومربوطة بشبكة اإل وملحقاتها الحاسوب أجهزةسبعة مراكز مجتمعية يتوفر بها أعداد من 
  .نية موزعة على المحافظات الست بدولة الكويتوان مع عدد من الجمعيات التعوابالتع

  
زاجل  (نترنتاإل مزودي خدمةإلثنان من )  فايواي(ومن خالل حصر نقاط النفاذ الالسلكية   

  نقطة يتم استخدام بعضها مجانا١٨٤ًتبين أن مجموع ما يوفرانه منها نقاط نفاذ يبلغ ) وكوالتي نت
  .والبعض اآلخر بكلفة رمزية

  
 تقديم خدمات المساعدة للمستخدمين في المكتبات والمؤسسات التعليمية  -٢

  
ات مساعدة لمستخدميها بهدف تسهيل االستفادة من خدماتها تقدم المكتبات الرئيسية خدم  

فعلى صعيد المؤسسات التعليمية واألكاديمية مثل جامعة الكويت، والهيئة  .ومصادرها ومعلوماتها
ميها رشادية لمستخدإات العامة للتعليم التطبيقي ومعهد الكويت لألبحاث العلمية، جميعها يقدم دور

واذا ما  . الطلبة للتعريف بخدماتها ومصادرها المتاحة وآلية العمل بهاوأسواء من جمهور الباحثين 
أضفنا المكتبة الوطينة ومكتبة البابطين للشعر العربي فجميعهم يقدمون خدمة الفهرس اآللي 

 والربط ببنوك المعلومات الدولية المتخصصة وتوفير مصادر معلومات اإللكترونيوالكشاف 
  .لكترونيةإ
  

  تخدام المعلومات وتشارك المعرفةتشجيع اس  -٣
  

وماتي  جابر العلي الصباح للبحث المعلعلي جائزة الشيخ ٢٠٠٩انطلقت في شهر أبريل   
تسليط  إلى والبحث فيها، وتهدف المسابقة نترنت لتشجيع التصفح عبر شبكة اإلنترنتعبر اإل

وبأسرع  صحيح ودقيق المعلومة المطلوبة بشكل إلىالضوء على محركات البحث وكيفية الوصول 
خالل ثالثة أسابيع وكان أغلب المشاركين  ١،٤٨٠ وبلغ عدد المشاركين فيها.  وباللغة العربيةوقت

 طلبت من المشاركين البحث عن  سؤاال عاما١٢ً وطرحت المسابقة .فيها من طلبة التعليم العام
 مشارك قاموا ١٤١نهم  مشارك بحل جميع األسئلة، م٦٠٠، وقام نترنتجابات لها عبر شبكة اإلإ

  . منهم بالقرعةاًبحل هذه األسئلة باجابات صحيحة وتم اختيار اربعين فائز
  

   نماذج برمجيات مختلفةاستعمال  -دال
  

تنوعت نماذج البرمجيات المستخدمة في تعزيز النفاذ للمعلومات، ففي الجهات الحكومية   
ة الملكية والتي تتيح مجاالً أكبر في ومؤسسات القطاع الخاص بدأ التوجه نحو البرمجيات مسجل

 محتوى المواقع وتتعامل مع حجم أكبر من المعلومات ويمكن ربطها بأسلوب آمن ومحمي إدارة
 . )Transactional( لمعامالتيابالبيئة المعلوماتية لتلك الجهات والمؤسسات ذات الطابع 
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 تلك أوة ـير الحكوميــات غة بالمنظمـ تلك الخاصأوة ـع الفرديــا بالنسبة للمواقـأم  
ة، وما ـ المتوسطأويرة ـ والمؤسسات الصغةـواإلرشادية ــالت التوعويـة بالحمـالخاص

 تلك المتوافرة أو )Open Source(يماثلها من المواقع فهي تعتمد على برمجيات مفتوحة المصدر 
لمحليين لبرامج كما ظهر عدد من مجموعات المستخدمين ا .بكلفة قليلة وذات قدرات متوسطة

 .المفتوحة المصدر مثل مجموعة المطورين تحت مظلة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات
  

 Web (كذلك بدأ يظهر نمط آخر هو برمجيات الويب التي توفرها مواقع االستضافة  

Hosting(ومواقع المدونات ) Blogs(  ويمكن استخدامها في تصميم وبناء ةاإللكترونيوالمنتديات 
  . خبرة تقنية عاليةإلى متنوعة يختارها المستخدم دون الحاجة إمكانياتالمواقع بسهولة وتقدم 

 
    بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-رابعاً

  
    التعليم األساسي-ألف

  
   األميةلمحوتطوير وتعزيز برامج   -١

  
م، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع  القطاع العا، أييهتم جميع الفرقاء بدولة الكويت  
 بمحو األمية المعلوماتية بما يساهم بسد الفجوة الرقمية واالستفادة بأكبر قدر ممكن مما ،المدني

 لدى فقد أصبح سائداً .نتاجية وتطوير القدرات الشخصيةتتيحه تكنولوجيا المعلومات في رفع اإل
 .نترنت وشبكة اإلالحاسوبتعليم مهارات استخدام العديد من الجهات الحكومية عقد دورات داخلية ل

 قد زاد بشكل نترنتبكة اإلوش الحاسوب في استخدام المهاراتكما أن االهتمام الفردي بتطوير 
وساهم في ذلك طلب العديد من مؤسسات  .)ICDL(من خالل زيادة الطلب على دورات ملحوظ 

واالهتمام بذكر ذلك في السير الذاتية ب والقطاع الخاص ما يثبت القدرة على استخدام الحاس
  .للمتقدمين للوظائف

  
نية في تقديم وا الجمعيات التعأوواهتمت مؤسسات المجتمع المدني سواء جمعيات النفع العام   

دورات خاصة لمنتسبيها بهدف محو األمية المعلوماتية، كما أن مركز التعليم المستمر بجامعة 
مجتمع المختلفة أصبح من المراكز المعتمدة لتقديم دورات الكويت وهو الموجه نحو شرائح ال

)ICDL(.  
  

جازة الصيفية كما تقوم الكثير من األندية الصيفية بتقديم دورات للطالب والناشئة في فترة اإل  
ومن أبرز هذه األنشطة المعسكر الصيفي . نترنت واستخدام اإلاألساسيةب ولتعلم مهارات الحاس

 حوالي العشرين سنة، وهو والذي ظل مستمراًلكويتية لتقنية المعلومات الذي تعقده الجمعية ا
  . سنة١٦- ٩مخصص للطلبة ما بين سن 

  
  البديلة التعليمأنظمةتوفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين   -٢

  
 عن بعد والتي تشمل من بينها دورات اإللكترونيأطلق ديوان الخدمة المدنية بوابة التعليم   
 وهي موجهة لموظفي القطاع نترنتواإلب ولكترونية خاصة بتنمية مهارات استخدام الحاسإة تدريبي
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كما قام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتضمين اتفاقية التراخيص لبرامج  .الحكومي بالدولة
د ي عدوافيس بعدد يسأو لنظام التشغيل ويندوز وبرنامج اإللكترونيمايكروسوفت توفر التعليم 

  .التراخيص الداخلة في االتفاقية
  

    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب-باء
  

  إدخال تكنولوجيات المعلومات واالتصال في التعليم والتدريب  -١
  

على مستوى التعليم النظامي قامت وزارة التربية بعدة خطوات عملية لالستفادة بشكل أكبر   
 .بوات واالتصاالت في العملية التربوية تتعدى مجرد التدريب على الحاسمن تكنولوجيا المعلوم

 شهادة كامبردج ) ICDL(فقد وضعت الوزارة حوافز للمدرسين تشجعهم للحصول على رخصة 
وبعد أن تم  .ب في التدريسوالتي ستمكنهم من استخدام الحاسلمهارات تقنية المعلومات المماثلة 

رس وزارة التربية وفي جميع مراحل التعليم العام وربطها بشبكة ب في كافة مداوادخال الحاس
  :، تطور ذلك ليشمل رياض األطفال في مختلف المناطق التعليمية وذلك في اتجاهيننترنتاإل

  
 مرحلة رياض األطفال؛ أركان فصول المستوى الثاني في إلىإضافة ركن خاص للحاسوب : لواأل

  . خبرات المستوى الثانيإلى) حاسوب في روضتيال(إضافة خبرة تحت عنوان : الثاني
 

وقد تمت حوسبة جميع خبرات رياض األطفال وفق برمجيات تعليمية يتم استخدامها من قبل   
بما يهيء )  سنوات٥- ٤( وعلى مدار العام في مستويي رياض األطفال المعلمات واألطفال يومياً

 أن إلىشارة  اإلتجدرو ).٦- الأو: مراجعال(الطفل على التعامل اآلمن مع الحاسوب والتقنيات 
ب في مراحل التعليم العام قد بدأ بثمرة شراكة بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وادخال الحاس

  . ثم استمرت وزارة التربية عبر التمويل الحكومي في هذا المشروعووزارة التربية
  

 وهو عبارة عن ةإللكترونيا في وزارة التربية خاص بالحقيبة حالياًقائم وهناك مشروع   
لكترونية للطالب يمكن أن تكون متعددة الوسائط وذات طبيعة إ كتب إلىتحويل المناهج الدراسية 

 Smart(دخال تقنيات تعليمية مثل السبورة الذكية إ على حالياًكما تعمل وزارة التربية  .تفاعلية

Boards(.  
  

  ازداد استخدام ما يعرف بالفصول الذكية فقد،أما على مستوى التعليم العالي واألكاديمي  

)Classes Smart(وأصبحت الجامعات  . بما تحويه من أدوات تساعد في تطوير العملية التعليمية
 كما هو الحال في جامعة الكويت التي أصبحت أغلب كلياتها موصولة نترنتموصولة بشبكة اإل

 أيضا باستخدام تقنية الواي فاي) Campus-Wide( ة على امتداد الجامعأو) Wi-Fi (بشبكة السلكية
، وباتت الهيئة التدريسية تعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا المعلومات في كما هو في جامعة الخليج

 ةاإللكترونيالتقنيات  وامتد ذلك للتحصيل لتكون متابعة أعمال الفصل الدراسي من خالل التدريس
 في الهيئة العامة للتعليم )Moodle( برنامج أو الكويت  كما هو في جامعة)Blackboard (مثل برنامج
أصبح   والتسجيل للمواد الدراسيةاإلرشاد أن إلى  في هذا الموضوعتجدر اإلشارةكما  .التطبيقي

  .)Student Information Systems( معلومات الطالب أنظمة من خالل ياًَناآلن في الغالب إلكترو
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  ة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوجود مراكز التدريب المحلي  -٢
 

في مجال   معهد تدريب خاص يقدم دورات تدريبية متخصصة٢٣  من أكثرحالياًيوجد   
كما أن معظم الجهات الحكومية لديها  .)ICDL( مركز تدريب لبرنامج ٢٦وتكنولوجيا المعلومات 

هد الكويت لألبحاث العلمية ويقدم مع .بومراكز للتدريب الداخلي تقدم فيها دورات في مجال الحاس
وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي دورات في مجال تكنولوجيا المعلومات للمستخدمين 

كذلك لدى جامعة الكويت مركز للتعليم المستمر تقدم من خالله دورات للمستخدمين  .والمتخصصين
 .في مجال الحاسوب

  
  ء من برامج بناء القدرات والمساعدة في تطور التعلم الذاتي والتدريب كجزتوفر التعلم عن بعد  -٣

  
 لنشر ، يعمل على مدار الساعة عن بعداإللكترونيأنشأ ديوان الخدمة المدنية موقع للتدريب   

الموقع  ومن بين المواد التي يقدمها هذا العاملين في القطاع الحكومي، المعرفة وتطوير المهارات
 مستوى إلىح بين مستوى المبتدئين أونولوجيا المعلومات تتردورات تدريبية في مجال تك

  .المتخصصين
    
كما أتاح الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات االستفادة من خالل اتفاقية التراخيص مع   

لبرامج  على مدار الساعة  عن بعداإللكترونيشراكة مايكروسوفت لتوفير خدمة التعليم 
  . لتشغيل لموظفي الدولة بشكل عاممايكروسوفت المكتبية ونظم ا

  
  اآلن اقباالًإلىال يلقى   عن بعداإللكترونيأما على صعيد المعاهد الخاصة فإن التدريب   
  . حيث يفضل العامة المشاركة الفعلية في الدورات التدريبيةكبيراً

  
  االت  برامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتص-جيم

  
  ةاإللكترونيمهارات محو األمية   -١

 
، كما بدأ )ICDL( يقدم خدماته التدريبية في مجال دورات اً معهد٢٦ حالياًيوجد في الكويت   

 معاهد تقدم دورات ة ثالثحالياً وتوجد ،القطاع الحكومي بتقديم هذه الدورات لموظفي القطاع
لكويت برامج تدريبية لمحو أمية الكمبيوتر من وتوفر جامعة ا .)ICDL(كامبريدج الشبيهة بدورات 

وتقدم الكثير من جمعيات النفع دورات تدريبية لتطوير  .خالل مركز خدمة المجتمع التابع لها
  .نيةواب ويتبعها في ذلك أيضا الجمعيات التعوالمهارات في مجال استخدام الحاس

  
  لبناء قدرات)  غير حكوميةأو/حكومية و(برامج تدريبية   -٢

  
لموظفي القطاع العام ) ICDL(يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ دورات   
.  اآلنإلى موظف ٥٤٧ن مع المعاهد المعتمدة لهذه الدورات حيث بلغ عدد المشاركين فيها وابالتع

ص في كما يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي سنوي للكادر المتخص
  . موظف ضمن هذا البرنامج٨٠٠يقارب الـ مجال تكنولوجيا المعلومات حيث تم تدريب ما
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البرنامج الوطني التوعوي في مجال تكنولوجيا "  مشروع٢٠٠٨سنة  وأطلق الجهاز في  
 زيادة الوعي لدى المواطن والمقيم باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلىيهدف ، والذي "المعلومات

في جميع جوانب الحياة، وتعريف الجمهور بمنظومة الحكومة اإللكترونية من أجل واالتصاالت 
مكافحة الفساد والبيروقراطية والفعالية والسرعة، والجودة وتحسين األداء، وترسيخ مفاهيم الشفافية، 

وتصحيح بعض األفكار الخاطئة لدى الجمهور حول مفهوم وتطبيقات الحكومة اإللكترونية، وبناء 
 الدولة التنموية وطتكنولوجيا بما يحقق التفعيل المستمر لخطال واألمن في استخدامات الثقة

، وقد تضمنت الخطة القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات استمرار واالجتماعية واالقتصادية
  .تنفيذ المشروع

  
 شهادة وأ )ICDL(رخصة بلغ عدد المدرسين في وزارة التربية والتعليم الحاصلين على وقد   

  موزعة بنسبة٣١/٣/٢٠٠٨ حتى نهاية ١٧،٣٢٤ كامبردج لمهارات تقنية المعلومات المماثلة
  .)٦-الًأو: المرجع(ذكور  في المائة ٢١,٣ وإناث، في المائة ٧٨,٧

  
عسكر الصيفي الذي يتم فيه تدريب مة المعلومات بتنظيم الية لتقنتقوم الجمعية الكويتيكما   
 وطالبة ب طال١٨٤ وتم تدريب ،نترنتب واإلومكتبية ونظم تشغيل الحاس على البرامج الرالصغا

  .الموسم األخيرفي 
  

دمج تكنولوجيا المعلومات ببرامج التدريب بأما مؤسسات القطاع الخاص فقد اهتمت أكثر   
 من جهة، إلكترونياً أومع تنامي دور المعلوماتية في تسيير أعمالها وتقديم خدماتها للجمهور مباشرة 

  . الموظف وتعزيز قدراتها التنافسية من جهة أخرىإنتاجيةواهتمامها في رفع 
  

    االبتكار وبراءات االختراع-دال
  

للشركات الكويتية دور ملموس في البحث والتطوير في مجاالت تكنولوجيا المعلومات،   
تعريب شركة العالمية للتكنولوجيا لديها فريق خاص بالبحث والتطوير في مجال تطوير والف

كما أن الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا  .البرمجيات قدم عدة برامج ذات طابع تعليمي وتقني
 التابع لها تهتم باالبتكار البرمجي في مجال تكنولوجيا المعلومات اإلبداععبر حاضنة مركز 

  .واالتصاالت
 

ركة الوطنية ن مع شركة مايكروسوفت ومعهد الكويت لألبحاث العلمية والشواوبالتع  
 الخاص باحتضان المبرمجين وتحويل لإلبداعإنشاء مركز مايكروسوفت تم لمشاريع التكنولوجيا 

  .واإلبداع روح االبتكار إثراء برمجيات تساهم في إلىأفكارهم 
 

 مع شركة مايكروسوفت ركزت إستراتيجيةكذلك قامت دولة الكويت بتوقيع اتفاقية شراكة   
تطوير قطاع التعليم، ودعم قطاع و، )بناء القدرات الوطنية(مكنة وفعالة على تطوير قوى عاملة مت

كما تركز االتفاقية على االهتمام بتعريب التطبيقات التي تخدم السوق الكويتي والعربي  .التكنولوجيا
مع التركيز على جانب المحتوى وتقنيات البحث فيه، كما شملت توفير المزيد من المواد التدريبية 

  . ببرمجيات شركة مايكروسوفت باللغة العربيةالخاصة
  



 
 

 

-١٩-

 العربي للبرمجيات الذي يمول أعماله الصندوق العربي اإلقليميوتحتضن الكويت المركز   
 االقتصادي واالجتماعي، ويختص المركز في تطوير البرمجيات التعليمية سواء تلك لإلنماء

  . تطوير المحتوىإلىي إضافة  المرتبطة بالتدريب المهنأوالمرتبطة بالتحصيل الدراسي 
  

    بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-خامساَ
  

  ةاإللكترونيق ئ  استخدام المعامالت والوثا-ألف
  

 بشكل كبير  محدوداًاإللكتروني والتوقيع ةاإللكترونيال يزال استخدام الوثائق والمستندات   
 القوانين والتشريعات الالزمة التي تعطي الحجية القانونية لهذا على مستوى الدولة بسبب غياب

 يعالج المستندات ةاإللكترونيالمعالمالت  مسودة مشروع لقانون حالياًوتوجد  .النوع من التعامل
  . اإللكترونيوالتوقيع 

  
 لياًحااليوجد  واإللكتروني والتصديق اإللكتروني بنية تحتية وطنية للتوقيع حالياًوال توجد   

 لغياب القوانين المنظمة لذلك، إال أن الخطة القطاعية اإللكترونياستخدامات محلية للتوقيع 
تنظيم نشاط وطني في هذا  بنية وطنية للتصديق الوطني وإدارةلتكنولوجيا المعلومات شملت انشاء و

ة الرسمية للدولة لكترنيعلى البوابة اإل )Single Sign-on(المجال وتطبيق آليات مثل الدخول الموحد 
لمعلومات المدنية قد أطلقت مشروع البطاقة لهيئة العامة الكما أن  . الحكوميةةاإللكترونيوالخدمات 

  .ةاإللكترونيالذكية والذي يشمل الهوية 
  

 ةاإللكترونيال يتعدى تبادل الملفات  حالياً على مستوى الدوائر الحكومية اإللكترونيوالتعامل   
 Document (ةاإللكتروني الوثائق إدارة التجارب الناجحة في مجال ومن .لبعض الوثائق

Management Systems( الذي قامت بتطويره وزارة الدفاع لحفظ "تساهيل" على مستوى الدولة نظام 
واسترجاع وثائقها، ويشمل حفظ واسترجاع الكتب الصادرة والواردة ومتابعة دورتها المستندية 

ن واوتتع . وملفات الموظفين والوثائق الماليةةاإللكترونيذات العالقة بالوثائق  اآللية نظمةوالربط باأل
تطبيق نفس والعمل ووزارة الداخلية لنقل و وزارة الدفاع مع وزارتي الشئون االجتماعية حالياً

 منتشرة بشكل كبير وواسع في االدارات ةاإللكتروني الوثائق إدارةوتعتبر نظم  .النظام لديهما
  .ةالحكومي

  
 "نت الحكوميةانتراإل"  مجال تكنولوجيا المعلومات مشروع تضمنت الخطة القطاعية فيكما  

 إنشاء شبكة سلكية وال سلكية خاصة بالجهات الحكومية فقط لتأمين تبادل البيانات إلىوالذي يهدف 
سالت والرسائل والوثائق بكفاءة وسرية بين الجهات الحكومية المختلفة، وإنشاء نظام خاص بمرا

  .وحفظ واسترجاع البيانات والوثائق
  

 حيث أن جميع البنوك الكويتية لديها اإللكترونيحجم التعامل تصدرت التعامالت المالية و  
 لعمالئها من األفراد والمؤسسات، )On-line Banking(لكترونية إلكترونية تقدم خدمات بنكية إاقع مو

راق المالية الكويتي سواء عن طريق شركات و األ لألسهم في سوقاإللكترونيل وا التدتنامىكما 
السبب في ويرجع .  مواقع الكترونية خاصة بهذا النشاطأو البنوك أو شركات االستثمار أوالوساطة 
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 المالي كون المؤسسات المالية بحكم القانون هي التي تحدد صحة التعامل اإللكترونيانتشار التعامل 
  .المالي من عدمه

 
 وال يمثل نسبة تذكر بالنسبة لقطاع  البيع والشراء السلعي، فال يزال محدوداًأما على مستوى  

ومع ذلك فهناك نشاطات ناجحة  . ما قورن بنشاط البيع والشراء التقليديإذااألعمال الكويتي 
 عن طريق أو نترنتملموسة في هذا المجال، مثل بيع شركة السينما الكويتية لتذاكر الدخول عبر اإل

 منتشرا في اإللكترونييعتبر التعامل  مع شركات االتصاالت، كذلك تعاونالقصيرة بالالرسائل 
  طيران الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الوطنيةتعتمد شركةمجال السياحة والسفر، و

لبيع والشراء ل كقناة ةاإللكتروني والتذاكر اإللكتروني طيران الجزيرة على التعامل  وشركةالكويتية
، كما حققت ا نجاحا كبيرا في تنمية أعمالهاحققت من خاللهالتي جز الرئيسية مع عمالئها والح

 . للفنادقاإللكترونيالكويت المركز الثالث عربيا في استخدام الحجز 
  

   والشبكاتةاإللكتروني  أمن المعامالت -باء
  

  ةاإللكترونيتوفر تطبيقات آمنة ومعتمدة لتسهيل المعامالت   -١
  

لمؤسسات الرئيسية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بتوفير بنية آمنة لبنيتها تهتم ا  
 أجهزةيشمل أمن الشبكات والمعلومات إجراءات وبرمجيات و، ةاإللكترونيالمعلوماتية وتعامالتها 

ومكونات ) Servers( الخادمات أجهزةب وو الحاسأجهزةتغطي الجانب التشغيلي حيث تبدأ من تأمين 
، واستخدام نترنتب، وتأمين ربطها بالمواقع األخرى للجهة الحكومية وشبكة اإلولحاسشبكات ا

 نترنتكما أن مزودي خدمة اإل .)Intrusion Software( وبرامج التطفّل )Firewalls(الجدران النارية 
وخطوط المعلومات وشركات االتصاالت تطبق جميعها تقنيات متقدمة وحديثة في مجال أمن 

أما على مستوى قواعد البيانات فتستخدم  .المعلومات على مستوى بنيتها التحتيةالشبكات و
ومن أبرز ما تم في  .)Encryption( وتكنولوجيا التشفير )Secured Socket Layers(الموجهات المؤمنة 

 أمن دارةهذا المجال على المستوى الحكومي تنفيذ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مركز إل
  . ضمن مشروع شبكة الكويت للمعلومات)SOC- Security Operation Center (شبكات والمعلوماتال
 

  األمن السيبراني  -٢
 

برنامج االستجابة لطوارئ  تضمنت الخطة القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات مشروع  
 الحد من دراسة وتحليليهدف إلي والذي  ،)Computer Emergency Response Team( الحاسوب
 ونشر ، الوقائيةاإلجراءات والسيبرانية ويشمل هذا الجانب ةاإللكتروني الثغرات األمنية أوالمخاطر 

 وتنسيق جهود ، غيرهاأو نترنت محتمل من اإلأوالمعلومات الخاصة بأي تهديد الكتروني قادم 
  .ةاإللكتروني المخاطر أواالستجابة لحاالت الطوارئ 

 
   في مجال األمن المعلوماتي وأمن الشبكاتالممارسات المثلى  -٣

 
تمت االستفادة من الممارسات المثلى في جمهورية سنغافورة على مستوى القطاع الحكومي   

 الجهاز المركزي لتكنولوجيا وجمهورية كوريا الجنوبية من خالل مذكرات التفاهم الموقعة مع
وتمت االستفادة من هذه ، لشبكاتتقنيات أمن المعلومات لفي التطبيق المتطور ل المعلومات
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، )KIN (شبكة الكويت للمعلوماتلربط الجهات الحكومية بات المثلي في التطبيقات األمنية الممارس
بأن تتبع ) Process Framework(لجهات الحكومية عند تصميمها ا  توجيهإلىوتهدف هذه الممارسات 

 Information(لتطبيق ) IT Infrastructure Library(وكذلك ) ١٧٧٩٩/٢٧٠٠١ISO(المعايير الدولية 

Security Processes (البنية التحتية ءةرفع مستوى أمن المعلومات للشبكات من خالل رفع كفال وذلك 
 أجهزةرفع مستوى أمن المعلومات للخادمات و، و وبرامج الحمايةأجهزةللشبكات واستخدام 

 .ب وملحقاتهاوالحاس
  

  أمن المعلومات والشبكاتوشبكات حماية البيانات ووحدة ال  -٤
  

أصبحت إجراءات حماية البيانات وأمن المعلومات اجراءات روتينية في جميع الجهات التي   
وجيمع هذه الجهات تقوم .  القطاع الخاصأوالحكومي  لديها بنية معلوماتية رئيسية سواء في القطاع

ية لبياناتها وبنيتها المعلوماتية، بأعمال النسخ االحتياطي والتحديث الدوري بشكل متواصل حما
 مؤسسات لوحظ أنو .ويعتمد حجم وطبيعة هذه األعمال على حجم البيئة المعلوماتية في كل جهة

 مساندة متشددة في استخدام وحفظ مواردها الحاسوبية وإجراءاتتخذ تدابير تالقطاع الخاص 
وبعض الجهات  . ومجال االستثمار خاصة تلك التي تعمل في المجال الماليوأنظمتها المعلوماتية

غير يعتمد على حلول يزال  والبعض اآلخر الالبيانات  حماية إلجراءاتتعتمد على حلول مركزية 
  .ةمركزي

  
ويوجد ضمن الخطة القطاعية التنموية لقطاع تكنولوجيا المعلومات مشروع الخطة الوطنية   

 )National Disaster Recovery and Business Continuity Plan( الكوارث واستمرارية العمل دارةإل
  .حالياًلحماية البيانات ووحدة الشبكات في القطاع الحكومي جاري تطويرها 

  
    حماية الخصوصية وحماية البيانات-جيم

  
  ات حول الخصوصية وحماية البياناتالمبادرات والتوجيه  -١

  
 لوضع وتنفيذ "مات الوطنياإلطار العام ألمن المعلو"مشروع تضمنت الخطة القطاعية   

وهي عبارة عن خطة  ةاإللكتروني خطة متكاملة إلنشاء بنية تحتية ألمن المعلومات إدارةو
يتطرق االطار العام ألمن  .اع الحكوميطلي القواستراتيجية لألمن المعلوماتي تغطي في مرحلته األ

 إدارةوى الوطني، اجراءات  على المستاإللكترونيالتصديق : رأو ثالث محإلىالمعلومات الوطني 
ويشمل . الكوارث واستمرارية العمل، والقوانين والتشريعات المطلوبة لألمن المعلوماتي الوطني

  .خصية لألفرادشباب خاص عن الخصوصية للبيانات ال ةاإللكترونيمشروع قانون المعامالت 
  

  نترنتنشر الوعي والعلم بين المستخدمين حول الخصوصية عبر اإل  -٢
  

هناك اهتمام كبير من القطاع الخاص في نشر الوعي بين المستخدمين في مجال   
 التجارية، ومعظم مواقع المؤسسات ةاإللكتروني في الخدمات ية هذا الجانبالخصوصية ألهم

وشركات االتصاالت المالية لكترونية مثل البنوك وشركات الوساطة إالخاصة التي تقدم خدمات 
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 يضعون سياسات الخصوصية الخاصة بمواقعهم بشكل واضح للعمالء نترنتومزودي خدمات اإل
  .على الرغم من أنه ليس هناك ما يلزمهم بحكم القانون لوضع سياسات الخصوصية على مواقعهم

  
 من أجل اإللكترونيأما مؤسسات المجتمع المدني فتهتم بموضوع الخصوصية في التعامل   

عالقة متزنة وإيجاد  اإللكترونيي وبناء الثقة في التعامل توعية الفرد بحقوقه في الفضاء السيبران
 وقد عقدت الجمعية االقتصادية والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات .بين مقدم الخدمة والمستفيد منها

 وتطبيقات األمن المعلوماتي تطرقت ةاإللكترونيوجمعية المهندسين الكويتية ندوات خاصة بالتجارة 
  .ية البيانات والخصوصيةلى حماإبشكل خاص 

  
وفي نطاق الشراكة بين جميع الفرقاء تم تنظيم منتدى األمن المعلوماتي والخصوصية برعايـة الجهـاز                
المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات وشركة زين لالتصاالت وشركة سيـسكو             

االسـتفادة منهـا    مجال حماية البيانات والخـصوصية و     ي  واالطالع على التجارب الدولية واالقليمية ف     بهدف  
  .وعكسها على المستوى الوطني والمؤسسي

  
    مجابهة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-دال

  
  تكنولوجياالمنع وكشف ومالحقة الجرائم السيبرانية ومسيئي استخدام   -١

 
 بهـدف مالحقـة     ٢٠٠٨ في عـام     ةاإللكترونيم   خاصة لمكافحة الجرائ   إدارةأنشأت وزارة الداخلية    

 ورصـد المحتـوى     اإللكترونـي  ومكافحة أعمال التزوير     ةاإللكترونيالجرائم السيبرانية مثل سرقة األموال      
وعلى الرغم مـن غيـاب قـانون         . يعرض كيان األسرة للخطر    أو الذي يتعرض بالسوء لألفراد      أواالباحي  

 من كشف ومالحقة والقبض على مجموعة من المشتبهين الذين          دارة استطاعت اإل  ةاإللكترونيخاص بالجرائم   
 سرقة الكترونية من خالل استخدام نصوص في قوانين أخرى تـم اثبـات              أو تزوير   أوقاموا بعمليات احتيال    

جميع من تم القبض عليهم في هـذه الجـرائم ارتبطـت            و .لكترونياًهاكها من خالل تصرفات المشتبيهن إ     انت
  .ف خارج الدولةأنشطتهم بأطرا

  
وهناك توجه رئيسي ضمن الخطة القطاعية التنموية لتكنولوجيا المعلومات لوضـع قـانون السـاءة               

 وبناء الثقة فـي التعامـل   ةاإللكتروني لوضع االطار القانوني السليم في التعامل مع الجرائم    بواستخدام الحاس 
  .اإللكتروني

  
  وى الوطني والعالميعلى المست) SPAM(مكافحة البريد التطفلي   -٢

 
 في دول الكويت بمـا      ةاإللكتروني مشروع لمعالجة الجرائم     حالياً أنه ال يوجد     إلىتمت االشارة مسبقا    

إال أنـه    .في ذلك البريد التطفلي، والبريد التطفلي ال يزال ظاهرة مصدرها من خارج الكويت والدول العربية              
 مواقع بديلة يتم فيها     إلىجيه رسائل البريد التطفلي للمستخدمين      وبعد انتشار استخدام أسماء للبنوك المحلية وتو      

 فـروع   أو اإللكترونيجمع بيانات بنكية خاصة باألفراد، قامت البنوك بالتنبيه على عمالئها من خالل البريد              
وأن أي بريد الكتروني يطلب ذلـك        اإللكترونيالبنك بأنها ال تطلب بيانات خاصة للعمالء عن طريق البريد           

  .ومسحه هم بريد تطفلي لم يصدر من البنك ويجب تحاشيه
 



 
 

 

-٢٣-

  اإلجابة والمعالجة المباشرة للحوادث ووجود جهود فعالة للمساعدة  -٣
 

تبذل البنوك جهود كبيرة في منع وكشف مسيء استخدام التكنولوجيا، وقد قامـت البنـوك الكويتيـة                 
 خالل فترة زمنية معينة وقامـت بتغييـر بطاقـات           باالتصال بعمالئها الذين قاموا بزيارة دولة عربية شقيقة       

السحب اآللي الخاصة بهم بعد أن انتشرت ظاهرة السحب الغير مشروع وسرقة ارصدة العمالء مـن خـالل        
  .بطاقات السحب اآللي المسروقة في تلك الدولة

  
لومـات قـد    مع أن الخطة القطاعية التنموية لتكنولوجيا ال      إلىوتمت االشارة في جزء األمن السيبراني       

، )Computer Emergency Response Team( برنامج االستجابة لطوارئ الحاسوبشملت جزءا خاص بمشروع 
 والسيبرانية ويـشمل هـذا      ةاإللكتروني الثغرات األمنية    أودراسة وتحليل الحد من المخاطر      يهدف إلي   والذي  

 أو نترنـت  محتمل من اإل   أوالكتروني قادم    ونشر المعلومات الخاصة بأي تهديد       ، الوقائية اإلجراءاتالجانب  
  .ةاإللكتروني المخاطر أو وتنسيق جهود االستجابة لحاالت الطوارئ ،غيرها

  
    البيئة التمكينية-سادساً

  
    البيئة القانونية والتنظيمية-ألف

  
  إلطار القانوني والتنظيمي الداعم والشفافا  -١

 
 داخل الكويـت،    إلىالكويت بهدف استقطاب االستثمارات     تم اقرار قانون االستثمار االجنبي في دولة        

ومن بين تلك المجاالت التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والبنيـة التحتيـة                  
 مزيد من التشريعات التـي تخـدم تطبيقـات تكنولوجيـا المعلومـات              إلىوتحتاج دولة الكويت     .المعلوماتية

 قانون  إلىوورد في الخطة القطاعية التنموية لتكنولوجيا المعلومات الحاجة          .مع المعلومات واالتصاالت ومجت 
والخصوصية، قوانين   اإللكتروني والتوقيع   اإللكتروني يغطي موضوعات مثل المستند      ةاإللكترونيللمعامالت  

 الملكيـة الفكريـة     ب، وقانون لحماية المستهلك، وبعض التعديالات على قـانون        ومثل اساءة استخدام الحاس   
  .)٦( كما هو يوضح بالملحق رقم ةاإللكترونيليواكب االستخدامات 

  
  الملكية الفكرية  -٢

 
ـ  لحماية الملكيـة الفكريـة يـشمل المـصنفات            قانوناً ١٩٩٩وضعت دولة الكويت عام       ةاإللكتروني

انخفضت نسبة قرصـنة     ن، ومنذ بدأ تطبيق هذا القانو     اإللكتروني المعلومات والمحتوى    أنظمةكالبرمجيات و 
فـي   في المائة ٦٤ نسبة إلىعند صدور القانون لتصل  في المائة ٩٥ز أوالبرمجيات بعد أن كانت نسبتها تتج     

 رير اتحـاد مـالك البرمجيـات      ا حسب تق   في المائة  ٦١ لتصل   ٢٠٠٨انخفضت أكثر في عام      و ٢٠٠٦عام  
)Business Software Alliance(. ى نتيجة للجهود الحكومية للحد من هذه الظاهرة وهذا االنخفاض في النسبة أت
 . النشاطات التوعوية التي تشترك فيها المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والجهـات الحكوميـة              إلىو

 إدارة وقـد أنـشأت      .وتعتبر وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المكلفة بتطبيق قانون حماية الملكية الفكرية           
ية ألحقت بوزارة التجارة والصناعة جزء من مهامها العمل على خفض نـسبة قرصـنة               لحماية الملكية الفكر  

  .البرمجيات
  



 
 

 

-٢٤-

  عاتانظم فعالة لتسوية النز  -٣
  

  ودوليـاً  معترف به محلياً  يوجد في الكويت مركز للتحكيم التجاري تابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت            
 أن يقـوم بتـسوية النزاعـات فـي          إلىز مؤهل   هذا المرك  .ل درجة أووتعتبر نتائجه بمستوى حكم محكمة      

  .المجاالت ذات العالقة بمجتمع المعلومات وتكنولوجيا المعلومات
 

  تطلبات الجديدة لمجتمع المعلوماتتحديث قوانين حماية المستهلك المحلي لتستجيب للم  -٤
  

 مجلـس   إلىرسالها  إنون لحماية المستهلك من المتوقع      قامت وزارة التجارة والصناعة بإعداد مسودة قا      
وجاري العمل لالطالع على مسودة القانون من        .إلقراره مجلس األمة    إلىالوزراء لدراستها ومن ثم ارسالها      

 لحماية المـستهلك تابعـة      إدارة حالياًوتوجد   .اإللكترونيأجل معرفة مدى تغطيته للجوانب المتعلقة بالتعامل        
 .اإللكترونيستهلكين إال أن دورها محدود على نطاق التعامل ي المأولوزارة التجارة والصناعة الستقبال شك

  
  نترنتتنظيم االتصاالت واإل  -٥

  
هناك توجه جدي على مستوى الحكومة النشاء هيئة تنظيم قطاع االتصاالت التي تشمل تنظيم عمـل                

عنية الحكومية  ، وهناك مسودة قانون تم انجازها للهيئة تنتظر عرضها على الجهات الم           نترنتمزودي خدمة اإل  
 وزارة المواصالت بدور المنظم والمشغل للشبكة       حالياًوتقوم   . السلطة التشريعية القراها   إلىتمهيدا الرسالها   

  .نترنتالهاتفية وهي الجهة المسؤولة عن اصدار تراخيص مزودي خدمة اإل
  

تم االنتهاء منها    حيث   نترنتوقد أعدت وزارة المواصالت الئحة تنظم آلية منح التراخيص لشركات اإل          
  . الحالية رأيها بها ومن المتوقع اقرارها قريبانترنتوأبدت شركات اإل

  
   أسماء النطاقاتإدارة  -باء

  
 نترنـت  النطاقات الخاصة بشبكة اإل    إدارة عن   المسئولةوزارة المواصالت في دولة الكويت هي الجهة        

 بها فـي تنظـيم      المناط المسؤوليات والمهام     ويقع هذا ضمن   ،)kw. (والخاصة بالمجال األعلى لدولة الكويت    
وقـد قامـت     . وتوفير البنية التحتية لالتصاالت الالزمة لذلك      )ISPs( نترنتوترخيص نشاط مزودي خدمة اإل    

 معهد الكويت لألبحاث العلمية، ويتم تـسجيل النطاقـات للجهـات            إلىوزارة المواصالت بتعهيد هذه المهمة      
  . نترنتلى بدولة الكويت عبر مزودي شبكة اإلالراغبة بذلك تحت المجال األع

  
ما يحقق المرونـة والدقـة       المجال ب  اسمويستخدم معهد الكويت لألبحاث العلمية نظاما متميزا لتسجيل         

 مجاالت مـن    ٧يغطي  و تعلق بنشاط المؤسسات والهيئات    ي وذلك بان وضع لعملية التسجيل تصنيفا      ،لعملياته
  .)٧( كما يتضح من الملحق رقم ٢٠٠٧ بنهاية عام ٢،٠٩٠ واقعها، وقد بلغ مجموع ممجاالت العمل

 
 
 
 
  



 
 

 

-٢٥-

    توحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-جيم
  

  المفتوحةالمعايير استخدام عزيز وتطوير وت  -١
 

 األداء وقياس )Quality Assurance(، يتم تطبيق أنماط ضبط الجودة ةاإللكتروني تقديم الخدمات في إطار
)Performance Measurement ( والتدقيق التقني)Technical Auditing(،والتكامل ) Integration( األدلـة  وإصدار 

 االستعانة بجهات تخصصية لعمل اختبارات دورية مبنية على مقاييس عالمية           حيث تم  .الالزمة في هذا الشأن   
في المواقـع   ) Security (، واألمن )Usability (ستخدام، واال )Performance(معتمدة وذلك الختبار جوانب األداء      

ويتم دائما مراعاة الحيادية التقنية في وضع هذه المعايير ليكون تطبيقها وااللتزام بهـا               .ةاإللكترونيالحكومية  
  . نموذج معلوماتي معين بل يمكن تطبيقه بشكل عام على أي بيئة معلوماتيةأوغير مرتبط ببيئة 

 
 المعلوماتيـة  نظمـة على مستوى التـشغيل واأل هذا الجانب لخاص الكويتي متقدما في     ويعتبر القطاع ا  

  .  الموارد الحاسوبية والتدقيق التقنيإدارةوواالتصاالت 
 

تطـوير المقـاييس واألنمـاط      "تضمنت الخطة القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات مـشروع          و
 وضـع الـسياسات    إلـى  والـذي يهـدف      ،"في الدولة والسياسات والمنهجيات لقطاع تكنولوجيا المعلومات      

)Policies( والمقاييس ،) Standards(، واألنماط) Methodology (  نظمـة  وتنفيـذ المهـام واأل     دارةالالزمـة إل 
  .في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدولة المعلوماتية

 
  )ةاإللكترونية على سبيل المثال التجار (التوعية واعتماد المعايير الدولية للتشغيل  -٢

  
البنوك خاصة فيما يتعلق بالتحويل       بشكل رئيسي في قطاع    حالياًيتركز تطبيق المعايير الدولية للتشغيل      

 في قطاع الطيران معايير خاصة في اصدار        حالياًكما تطبق   المالي واصدار بطاقات االئتمان والسحب اآللي،       
  .صدار تذاكرها حسب مقاييس ومعايير منظمة اآلياتا والتزام شركات الطيران باةاإللكترونيتذاكر السفر 

  
    التدابير الداعمة-دال

 
  المبادرة واالبتكار  -١

 
تم إنشاء مكتب رسمي لتسجيل براءات االختراع بدولة الكويت ألحق بـوزارة التجـارة والـصناعة                

ـ         لتسجيل المبتكرات الجديدة   ب االبتكـار فـي مجـال       بما يتوافق مع االتفاقيات الدولية، وتغطي أعمال المكت
وتشجع أندية مثل النادي العلمي الكويتي أعمال االبتكار في أكثر من مجال تقني ومنه               .تكنولوجيا المعلومات 

 كبيئة مناسـبة    مجال تكنولوجيا المعلومات حيث يتم توفير المكان واالمكانيات للمبدعين بناء على احتياجاتهم           
  .لعملهم

  
  لتنمية المجتمعيةا  -٢

 
 في دولة الكويت أنشطة الندوات العلمية والمـسابقات ذات الجـوائز فـي مجـال تكنولوجيـا                  ىإلتتو

مـن  المعلومات من الجانبين الحكومي وغير الحكومي، بهدف المساهمة في تنمية وتعزيز مجتمع المعلومات              
ـ التـي    )www.kuwaiteAward.org.kw (اإللكتروني إلثراء المحتوى    ةاإللكترونيكويت  الأهمها جائزة    شرف ت



 
 

 

-٢٦-

 ، وهي الجائزة المعتمدة من الجائزة العالمية للمعلوماتية لدولـة الكويـت           عليها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي    
)wsis-award.org(  ،            وتعتبر إحدى مبادرا ت االتحاد الدولي للتنمية وتكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت)un-

gaid.org(.  
  

المتخصـصة   )www.alsabahaward.org (لي الـسالم الـصباح    كما تجرى سنويا مسابقة الشيخ سالم الع      
وجزء من هذه المـسابقة      . والتي بدأت كمسابقة وطنية وأصبحت اآلن تغطي الوطن العربي         نترنتبمواقع اإل 

مخصص لألفراد بشرائح عمرية تبدأ من المرحلة االبتدائية وتنتهـي بمرحلـة الثانويـة العامـة، ومواقـع                  
ويبلـغ  . حكومات، قطاع خاص، ومؤسـسات المجتمـع المـدني        ( على الجهات    المؤسسات التي تصنف بناء   

  . ألف دينار كويتي١٠٠مجموع جدوائز المسابقة حوال 
  

  اتمخططات الحاضن  -٣
 

لى هي شركةالمشاريع الصغيرة التي تمول مشروعات في حـدود          و حاضنتين حكوميتين األ   حالياًتوجد  
ة خمس سنوات ثم تخرج من المشروع بعد أن يتم دفع حقوقها،             ألف دينار وتدخل شريك مع المبادر لمد       ٥٠٠

كذلك يأتي تحـت    . ومن ضمن المشروعات التي يمكن للشركة تمويلها هي مشروعات تكنولوجيا المعلومات          
 إلـى فكار المبـادر ويحولهـا    االبداع التكنولوجي الذي يحتضن أالشركة الكويتية لمشاريع التكنولوجيا مركز  

  .مشروع
  

  )Venture Capital investments(مارات رأس المال المخاطر استث  -٤
 

المـذكور   "إنشاء الواحة الرقمية  "مشروع   نمط الستثمارات رأس المال المخاطر، ولكن        حالياًال يوجد   
إثراء القطاع الصناعي الكويتي باسـتحداث محـور        ب يتطرق غلى ذلك حيث تتلخص أهدافه        بالخطة القطاعية 

 ، واتساع آفاقه  ه تطوير إلى لمتوسطة والصغيرة في إطار الصناعات التكنولوجية سعياً      لتراخيص المشروعات ا  
ونشر ثقافـة    لجذب االستثمارات وتنمية اإلنتاج،      بجانب تنمية وتشجيع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة      

أسلوب التعهيـد  في مجال تكنولوجيا المعلومات وتشجيع العمل ب) Venture Capital(تمويل المشاريع المبادرة 
)outsourcing (والشراكة بين القطاع العام والخاص في تنفيذ المشاريع.  
  

  التمويل واالستثمار الحكومي  -٥
 

تقوم الهيئة العامة للصناعة بدعم المبادرين من خالل تخصيص قسائم صـناعية يمكـن اسـتخدامها                
كما توجد لد البنك الـصناعي محفظـة مخصـصة للمـشروعات الـصغيرة              . وتوظيفها في تنفيذ ابتكاراتهم   

  .والمتوسطة تعتبر آلية تمويل لالبتكار واالختراع
  

  استراتيجيات تشجيع االستثمار  -٦
 

 "الخدمات المتكاملة لقطاع األعمـال    " الخطة القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات مشروع         تضمنت
 توفير مدخل واحد لقطاع األعمال للحصول على الخدمات الحكومية المتعلقة بأعمالهم بأقـل              إلىوالذي يهدف   

نام الفرص االستثمارية    كما يعمل على تحفيز رجال األعمال للمشاركة الفاعلة في المبادرات واغت           ،جهد ووقت 
  .بسهولة وبدون عقبات
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أصدرت دولة الكويت قوانين وقواعد ولوائح منظمة لتشجيع االستثمار واحتضان المبـادرات ذات             وقد  
القيمة على المستوى الوطني، من بينها أن تدفع الدولة تكاليف دراسـات الجـدوى الخاصـة بالمـشروعات                  

 البناء نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص و      مرونة في التعاقد بأسلوب   لي، وال االستراتيجية ذات العائد العا   
  .)BOT( والتحويل والتشغيل

  
  أنشطة دعم تصدير البرمجيات  -٧

 
في مجال   بقرار من وزارة التجارة والصناعة قامت الهيئة العامة للصناعة بتوسيع نطاق منح تراخيص            

 من خالل الضوابط والمعايير الصناعية إلتاحة الفرصة أمـام          الدعمالمقومات و صناعة البرمجيات مع توفير     
  .المنتجين لتصديرها للخارج

  
    تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-سابعاً

  
  ةاإللكترونيالحكومة   -ألف

  
   العامةدارةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال اإل  -١

 
ي حوسبة أعمالها، فالخدمات الحكومية المقدمـة لألفـراد         لقد قطعت االدارات الحكومية شوطا كبيرا ف      

.  لتقديمها للجمهور)back end applications( معلوماتية وتطبيقات خلفية أنظمةوالمؤسسات تعتمد جميعها على 
 بأكثر من مرحلة تطـوير وتحـديث لتلبيـة    نظمةولقد تم ذلك منذ فترة طويلة في الكويت حيث مرت هذه األ    

ولـة  وحوسبة االدارات العامة في الد     .ى هذه المؤسسات ولمواكبة التغييرات في تقديم الخدمة       حاجة العمل لد  
  :تدخل في ثالث تصنيفات

  
  األول التصنيف  )أ(
  

 الوطنية والتي تديرها جهة حكومية بحكم اختـصاصها وتـستخدمها مؤسـسات الدولـة             نظمةهو األ   
والتي يديرها ديـوان    ) التوظيف في الدولة  (ية المتكاملة    الخدمة المدن  أنظمة: نظمةاألخرى ومثال على هذه األ    

  .مخازن التي تديرها وزارة الماليةالخدمة المدنية، والنظم المالية ونظم ال
  
  الثاني التصنيف  )ب(
  

 بكل جهة والتي تدير وتختـزن المعلومـات المرتبطـة بالخـدمات             الحكومية المؤسسية   نظمةهو األ   
خدمات الدولة الرئيسية مثل خدمات قطاع العمل بوزارة الشئون االجتماعية          الحكومية وهي التي تغطي معظم      

 الخدمات الصحية بوزارة الصحة، والمعلومات المدنية بالهيئة العامة للمعلومـات المدنيـة،             أنظمةوالعمل، و 
تـراخيص  ، وال  العامة للجمـارك   دارة المخطط الهيكلي ببلدية الكويت، ونظام الجمارك اآللي التابع لإل         أنظمةو

التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وخدمات الجنسية والجوازات والهجـرة والمـرور بـوزارة الداخليـة،               
  ؛وخدمات الشهر العقاري وتنفيذ الحكام القضائية بوزارة العدل
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  الثالث التصنيف  )ج(
  

 نظمـة أ مع الجهات الخاصة مثل الـربط الحـالي بـين            أو الحكومية ببعضها البعض     نظمةربط األ   
 ديوان الخدمة المدنية مع البنوك المحلية لتحويل        أنظمة وزارة الداخلية، والربط بين      أنظمةالمعلومات المدنية و  

 .رواتب العاملين في القطاع الحكومي
 

للنظام  من تطوير النسخة الثالثة      ٣٠/١/٢٠٠٩ العامة للجمارك فقد انتهت في       دارة على مستوى اإل   ماأ
 دولة الكويت ويستخدمه    إلىالتخليص الجمركي ومتابعة الشحنات الورادة والصادرة       الجمركي اآللي الخاص ب   

وتم تعميم النسخة الثالثة على      . العامة للجمارك في تنفيذ أعمالهم     دارةالمخلصين الجمركيين من خالل موقع اإل     
حلة الحقة تعميمه على    الموانئ البحرية الثالث والمطار الدولي والمنطقة الحرة والبريد الدولي، وسيتم في مر           

  .الجمارك البرية الثالثة
  

 الخاصة بتحصيل ايرادات أمالك لدولة حيـث يقـوم          ةاإللكترونيباطالق بوابتها   وقامت وزارة المالية    
  . عبر هذه البوابةلكترونياًسسات بدفع ايجارات امالك الدولة إاألفراد والمؤ

  
 معالجة الوثائق، كمـا أن خـدماتها   أنظمة خالل وتهتم االدارات الحكومية برقمنة ارشيفها الخاص من      

ـ      ةاإللكتروني، كما أن المواقع      معلوماتية لحفظ واسترجاع البيانات    أنظمةالحكومية وأعمالها االدارية مدعومة ب
للجهات الحكومية تحوي معلومات خاصة عن تاريخ كل جهة وقوانينها وقراراتهـا وخـدماتها واجراءاتهـا                

  .ومجالت فيما يمثل مكتبة الكترونية لكل جهةواصدارتها من دراسات 
  

  ةاإللكترونيحلول الحكومة   -٢
  
  )G2G(حلول الحكومة إلى الحكومة   )أ(
  

 مشروع حكومي قيد التنفيذ بين مؤسسة الرعاية السكنية ووزارة العدل والبوابة الرسـمية              حالياًيوجد    
السكنية ووزارة العدل    شتركة بين مؤؤسة الرعاية    بين األطراف الثالثة خاص باألعمال الم      )G2G (لتنفيذ نظام 

 .ل البوابة الرسمية لدولة الكويتوتقدميه من خال
 
  )C2G (المواطن إلى الحكومة حلول  )ب(
  

 لدولـة الكويـت بتـاريخ       ةاإللكترونيأطلق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات البوابة الرسمية          
 خدمة الكترونيـة    51 حالياًوالتي تشمل   للمواطنين والمقيمين   تها  ، وتقدم البوابة الرسمية خدما    ١٩/١٠/٢٠٠٩

 أو  يمكن تنزيلها الكترونياً   ةاإللكتروني خدمة معلوماتية لخدمات حكومية تتضمن نماذج        ٢٤٧حكومية، بجانب   
كما يقوم قطاع    . ألف مستخدم  ٢٥٣مإلها من خالل الموقع، ومنذ انطالق البوابة بلغ عدد مستخدميها حوالي            

 الرسمية للدولة، كما توفر     ةاإللكترونيعمال ممثال بغرفة تجارة وصناعة الكويت بتقديم خدماته عبر البوابة           األ
وتقدم البوابة خدماتها باللغتين العربية واالنجليزية، كمـا تقـدم           .البوابة معلومات عن دولة الكويت للزائرين     

 .لمتصفحي البوابةخدمات اخبارية 
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  )B2G (األعمال قطاع إلى الحكومة حلول  )ج(
  
 الحكومي بتوقيع اتفاقية بين وزارة المالية وشركة الخدمات اآلليـة           اإللكترونيتم اطالق خدمة الدفع       

وتأتي هذه   . الحكومية ةاإللكتروني من خالل الخدمات     ورسوم المالية العامة للدولة   المصرفية لتحصيل ايرادات    
ـ   وتطوير استخدام االساليبةاإللكترونيمة طار توجه الدول للتحول للحكوإفي االتفاقية   لتحـصيل  ةاإللكتروني

 نقـاط البيـع القرديـة    أجهزة من خالل اإللكتروني  قنوات للدفع٥االيرادات والرسوم العامة حيث يتم توفير 
  . وباستخدام الهاتف النقالنترنت والدفع عبر اإل)ةاإللكترونياالكشاك  ( الخدمات الذاتيةأجهزةوالمتكاملة و

  
  اإللكترونيتوفر واعتماد واستخدام تطبيقات الشراء   -٣

 
تهيئة البيئة الالزمة لتنفيذ البوابـة      "تضمنت الخطة القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات مشروع           

 خدمة قطاع األعمال من خالل توفير إمكانيـة تنفيـذ جميـع    إلى والذي يهدف   "الفرعية للمشتريات الحكومية  
ت والتعاقدات لعمليات الشراء والمناقصات الحكومية من خالل بوابة الحكومة اإلليكترونية،           إجراءات العطاءا 

كما أنه يساهم في تحسين إجراءات المناقصات، مما يعكس الجدية والشفافية في التعامالت الحكومية اإلدارية               
قطـاع األعمـال المحلـى       توفير الجهد والوقت بالنسبة للجهات الحكومية و       إلىباإلضافة  مع قطاع األعمال    

 من خـالل شـركاته      اإللكترونيالشراء   نموذجا في الدولة في تطبيقات       حالياًويعتبر القطاع النفطي     .االجنبى
 يـشمل طلبـات الـشراء       ةاإللكترونيالنفطية حيث تطبق مؤسسة البترول الوطنية الكويتية نظام لمشترياتها          

  .والمناقصات
  

  ةاإللكتروني  التجارة -باء
  

  تها ونوعيةاإللكترونيتوفر خدمات التجارة   -١
  

 مـع   اإللكترونـي مثل التعامل    على أنشطة اقتصادية محددة      حالياً ةاإللكترونيتتركز أنشطة التجارة      
 وخـدمات االتـصاالت   )E-Trading(راق الماليـة  و لسوق األاإللكترونيل وا والتد)Online Banking(البنوك 

 اإللكترونيوبعض خدمات الدفع      والفنادق،  لشركات الطيران  اإللكترونيز  الحجأنشطة السياحة والسفر مثل     و
M-PAY(مثل خدمة 

   . والرسائل القصيرة وهي خدمة الدفع عبر الهواتف النقالة)١
  

  ةاإللكتروني مدى نضج التطبيقاتمستوى انتشار و  -٢
  

 فـي   واضـحاً تشهد نمـواً  إال أن هذه األنشطة ةاإللكترونيوعلى الرغم من محدودية أنشطة التجارة       
 أصبح اآلن فـي     اإللكترونيالتجارية أن التعامل البنكي     استخدامها من قبل األفراد والمؤسسات، وتفيد البنوك        

وترجـع محدوديـة انتـشار التجـارة         .ضافية لهـم  يسي مع العمالء بعد أن كان خدمة إ       قنوات التعامل الرئ  
ـ الذي يمثل البيئة التمكينية للتجارة      ي   التشريعي والتنظيم  اإلطار غياب   إلى ةاإللكتروني  باسـتثناء   ةاإللكتروني

ـ  ألنشطة التجارة    ةاإللكترونيوتدخل غالبية التطبيقات     .وجود قانون الملكية الفكرية     فـي نطـاق     ةاإللكتروني
 اإللكتروني في نطاق الدفع     حالياًفهي محصورة   ) B2B( الشركات   أما األنشطة بين  ،  )B2C(الشركات واألفراد   

 البيـع والتجزئـة     أنظمةبربط نظام المخازن ب   ) اجيليتي(ض التطبيقات مثل قيام شركة المخازن العمومية        وبع
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ية، كما أن الوكالء المحليين للشركات العالمية لديهم        تعاونلعمالئها في أنشطة األسواق المركزية والجمعيات ال      
  .األم لتنظيم العالقة فيما بينهم الشركة أنظمةتطبيقات مماثلة يتم فيها ربط أنظمتهم المحلية مع 

 
  ةاإللكترونية رلتجا في ادوليةر المعاييالاستخدام   -٣

  
 هي المعايير الدولية المعتمدة من شـركات بطاقـات          ةاإللكترونيإن المعايير المستخدمة في التجارة        

  . االئتمان والمعايير المعتمدة في التعامالت المالية والبنكية
 

  اإللكتروني والتوقيع ةاإللكتروني قوانين التجارة  -٤
 

 تعريـف   ضمن على المستوى الوطني يت    ةاإللكتروني التعامالت   تم وضع مشروع قانون خاص بتنظيم       
 حمايـة البيانـات والخـصوصية       إلـى  باإلضافة اإللكتروني والهوية والتوقيع    ةاإللكترونيوتحديد السجالت   

اعتماده تمهيدا لتحويله إلي مجلس األمة      مناقشته و لجلس الوزراء    اللجنة القانونية بم   إلىحيل  قد ا و،  ةاإللكتروني
 .العتماده بصفة نهائية

  
  ةاإللكتروني المدفوعات نظمتوفر واستخدام   -٥

  
 يمكـن للـشركات     اإللكترونـي  بوابة للدفع    )Knet(توفر شركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة         

وترتبط هذه الخدمة مع جميع البنـوك الكويتيـة          .نترنتبكة اإل  عبر ش  اإللكترونياستخدامها للدفع والتحصيل    
 األمنية المعلوماتية الالزمـة  اإلجراءات من إلىلتسهيل أعمال التسوية المالية للمعامالت كما تتمتع بمستوى ع    

 عبر الرسائل القـصيرة والهواتـف       اإللكترونيكما توجد تجاريا خدمة الدفع       .اإللكترونيلتأمين أعمال الدفع    
 العادة تعبئة رصيد هواتفهم النقالة، وتم اطالق هذه         حالياً والتي يمكن استخدامها من األفراد       )MPAY(المتنقلة  

  .الخدمة باالتفاق مع البنوك الكويتية
  

  اإللكتروني التعليم  -جيم
  

  ) الثانوي- االبتدائي( األساسي التعليم في  -١
  

ـ ت وزارة التربية باستخدام الوسـائط       في مجال التعليم العام والتعليم المهني، قام          كمـادة   ةاإللكتروني
وقد بدأت الوزارة بتنفيذ مشروع      .مساندة للتعليم واستخدمت مجموعة من أدواته في تطوير الوسائل التعليمية         

 نترنـت لكتروني لكل طالب ووضع المناهج الدراسية علـى شـبكة اإل          إ بتخصيص بريد    "اإللكترونيالتعليم  "
تشجيع المدارس إلنشاء مواقع لها على شبكة       و . المعلم والطالب وولي األمر    إشراكتم  و،  ةواألقراص المدمج 

  . من خالل مواقع وزارة التربيةنترنتاإل
  

من تنفيـذ     للبرمجيات اإلقليميبشراكة مع شركة مايكروسوفت والمركز      ذلك  ووزارة التربية   انتهت  و  
  :النحو التالي أربع مراحل على على ،يةمراحل التعليمالخطة تطوير 

  

 ؛تدريس الحاسوب كمادة علمية لطالب المرحلة الثانوية: لىواأل  
 ؛تدريس مادة المعلوماتية لطالب المرحلة المتوسطة: الثانية  
 ؛تنفيذ مشروع حوسبة رياض األطفال منذ العام الدراسي: الثالثة  
 بتهاتطوير البيئة التعليمية للمرحلة االبتدائية وحوس: الرابعة.  
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  :على النحو التالي أ ين بالمراحل التعليمية بدولة الكويتدارس بلغ أعداد ال٢٠٠٨اية عام وفي نه
  

  الطالب من الدارسين   أعداد-١الجدول 
  

  )لىأومجموعة (الثانوية   المتوسطة  االبتدائية  المرحلة

  ٢٣٨،٤  ٣٦٩،٨  ٨٧٢،١٢  العدد
  

تطـوير التعلـيم بالوسـائل      (ع  تضمنت الخطة القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومـات مـشرو         و  
مدرسة وتوفير وسائل   ) ٨٥٠(رفع كفاءة أداء المؤسسات التعليمية بالدولة لعدد         إلىوالذي يهدف   ) ةاإللكتروني

ألـف طالـب وتزويـدهم      ) ٤١٨( مناهج تفاعلية لعدد     إلىتساعد الطلبة على استيعاب المناهج بعد تطويرها        
حويل المدارس وتجهيزها لتكون فى مصاف المدارس النموذجية         وت نترنتبحاسبات محمولة مزودة بخدمة اإل    

)Smart School(.  
  

   العالي والجامعيالتعليم في  -٢
 

مـن   وعـدد   في جامعـة الكويـت  )Learning Management Systems( التعلم إدارة أنظمةتم استخدام   
، كما تقدم معاهد التدريب     اإللكتروني عملية التعلم    دارة إل في الدولة معاهد التدريب المهني    والخاصة  الجامعات  

 رئيـسية لهـذا     )Servers( في أكثر من مجال لمنتسبيها من خالل مـزودات           اإللكترونيخدمة التعليم   المهني  
 Global Distant(كذلك انضمت دولة الكويت عن طريق معهد الكويت لألبحـاث العلميـة لـشبكة    ، الغرض

Learning Network-GDLN(من الـتعلم  أنماطدولي، وهي شبكة معنية بالتعلم عن بعد باستخدام  التابعة للبنك ال 
  .اإللكتروني

  
يوجد مركز متخصص بتكنولوجيا المعلومات بجامعة الكويت يقوم بتطوير مجموعـة الـنظم اآلليـة         

الفنية ونظم حفظ الوثائق، المطلوبة لتيسير أعمال إدارات الجامعة، كما يقوم بتوفير المساندة العلمية والمشورة               
  . المتاحة بهاجهزةالرئيسية واأل الحواسيبلها في استخدام 

  
تقدم خدمات طالبيـة مثـل      ) kuniv.edu( موقع الكتروني تحت مظلة      ٦٠ويتوفر لدي جامعة الكويت       

ل والمقررات ونتائج االختبارات، بجانب خدمات ألعضاء التدريس وأخرى عامـة           أوالقبول والتسجيل والجد  
  .ز خدمة المجتمع والتعليم المستمركلبرامج ودورات مر

  
 موقع الكتروني للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يوفر الخدمات المختلفة للهيئـة             إلىباإلضافة    

التدريسية واإلدارية والخدمات الطالبية، من خالل شبكة معلوماتية متكاملة بأسلوب يكفل التحديث ألنظمتهـا              
  . المطلوبةوسهولة استخراج المعلومات 

  
وتتيح جامعة الكويت في كل مكتباتها التابعة للكليات االكاديمية مكتبـات الكترونيـة تحتـوي علـى                   

أما الهيئة العامة للتعليم التطبيقي     . مصارد الكترونية يمكن للطالب استخدامها في التحصيل الدراسي والبحوث        
  .فلديها مكتبة الكترونية مركزية لطالبها

  
 فهو غير معترف به رسميا على )Online Learning( اإللكتروني التعليم أولتعليم عن بعد أما بالنسبة ل  

  .نطاق الدولة ولذا فإن انتشاره محدود
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  ةاإللكتروني  الصحة -دال
  

   المعرفة الطبية في العالمإلى نفاذتوفر وإمكانية ال  -١
 

ع طبيـة   ــومواق ) موقع ٣٥ (حث الطبية  مجموعة متنوعة من مواقع الب     إلىيتيح موقع وزارة الصحة النفاذ      
ومواقع خاصة بالمجالت والنشرات الطبية والمؤتمرات الدولية واالقليمية في المجـال     ) موقع ٧٦(ة  ــعالمي
  .)www.moh.gov.kw (وهذا النفاذ متاح للجميع من خالل موقع الوزراة .الطبي

  
  رعاية الصحيةمتعلقة بالال معلوماتتنفيذ نظم ال  -٢

 
 باسـتخدام قاعـدة     طة لحوسبة العمل في المستشفيات والمراكز الصحية      مباشرة تنفيذ خ   وزارة الصحة ب   تقوم

ليـة الخـاص    و رئيسية هي نظام الرعاية الـصحية األ       أنظمةثالثة  الخطة على   ملت  تشاو .بيانات تخصصية 
 المستشفيات الخاص بالمناطق الـصحية الـست والمستـشفيات          إدارةبالمراكز الطبية والمستوصفات، ونظام     

 تعمل ضمن شبكة معلومات خاصة بوزارة الصحة تشمل كافة          نظمةوهذه األ  .التابعة لها، ونظام طب األسنان    
إنـشاء بوابـة الكترونيـة خاصـة        ب وزارة الصحة    تماقو .المستشفيات والمراكز الصحية في دولة الكويت     

ـ ربطها بالبوابة الرسـمية     تم  و،  )www.moh.gov.kw(ها الطبية   بخدماتها الصحية وأعمال    لدولـة   ةاإللكتروني
  .الكويت من خالل دليل الخدمات الصحية في البوابة

  
   ومراقبة انتشار األمراضرصدللتنبيه ولواالتصاالت  تكنولوجيا المعلومات نظم استخدام  -٣

  
 متابعة  إلىتنبؤ لمرض انفلونزا الطيور يهدف      قام معهد الكويت لألبحاث العلمية بإنشاء نظام رصد و          

 دولة الكويت باستخدام نظم المعلومات الجغرافية،       إلىدخوله  توقعات  انتشار المرض على المستوى العالمي و     
 .وتم استخدان هذا النظام من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة هذا المرض

  
  ةاإللكتروني  العمالة -هاء

  
 واالسـتقبال لطلبـات     اإلعـالن  بشكل كبير فـي      نترنتوجيا المعلومات وشبكة اإل   تم استخدام تكنول    
 الدولـة باسـتقبال طلبـات التوظيـف         كما يقوم ديوان الخدمة المدنية وهو أكبر جهة توظيف في          .التوظيف

لقطـاع  كذلك تقوم العديد من الجهات المستقلة والملحقة با        . من الراغبين بالعمل في القطاع الحكومي      لكترونياًإ
وأصبح استقبال طلـب التوظيـف عـن    . نترنتمن خالل مواقعهم على شبكة اإل بإعداد احتياجاتهم   الحكومي  
  . الرسمية للدولةةاإللكترونيخالل البوابة ها من الم واستإلعالنها الوحيدة أو الوسيلة الرئيسية نترنتطريق اإل

 
دة أشكال، فهناك أكثـر مـن شـركة          يأخذ ع  اإللكترونيأما على مستوى القطاع الخاص فالتوظيف         

توظيف متخصصة تعلن عن طلبات توظيف متعلقة بشركات تمثلها وتستقبل طلبات التوظيف عـن طريـق                
 نترنـت وأصبح شائعا فـي مواقـع اإل      .  مثل شركة التوظيف الخليجية وموقع بيت دوت كوم        نترنتشبكة اإل 

  . اتها الوظيفية وطلبات التوظيف واستقبالهاللشركات الخاصة الكويتية وجود روابط وأجزاء خاصة باحتياج
  

 "تخطيط القوى العاملة بالدولـة "تضمنت الخطة القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات مشروع  وقد    
 توفير المعلومات الضرورية عن حجم قوة العمل والتغييرات التي تطرأ عليهـا، وإمكانيـة               إلىوالذي يهدف   
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تقبلية عن قوة العمل، والمساعدة على الربط بين احتياجات القوى العاملة حسب            التنبؤ بتقدير االحتياجات المس   
  .المهن المختلفة ومخرجات العملية التعليمية وتجميع المعلومات المتوفرة تاريخيا

  
قام برنامج إعادة الهيكلة التابع لديوان الخدمة المدنية باالستعانة بشركة عالمية لوضع اسـتراتيجية              و  

  .٢٠٠٨ االستراتيجية في عام  هذه وتم إعداد وثيقةةاإللكترونيلة بدولة الكويت بالوسائل تنظيم العما
  

    التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي-ثامناً
  

    استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي -ألف
  

  والتراث الثقافي اللغوي ل الحفاظ على التنوعتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أج استخدام  -١
 

لحفاظ على  امن أجل   لكترونيا  إ هانشرووسائط  بحفظ إصداراتها على     المؤسسات الثقافية والعلمية     تقوم  
 وشمل ذلك أنـشطة وأعمـال       ،اإلنسانيحماية هذا اإلرث وصيانته لألجيال القادمة والتراث        الثقافية و الهوية  

الزيادة في   لتمسناستخدام محركات البحث يمكن أن      وب .ومؤسسات المجتمع المدني  القطاع الحكومي والخاص    
  .  على مستوى دولة الكويتاإللكترونيالنشر 

 
 نترنـت ، فبعـد أن كانـت مواقـع اإل        اإللكترونـي والتنوع اللغوي أيضا أخذ جانبا مهما من النشر           

  .ل األصلية، أصبحت متعددة اللغات العمأو اإلصدار مقصورة فقط على لغة ةاإللكتروني واإلصدارات
 

   المحفوظات الرقمية الوطنية ورقمنة المعلومات العامةتطوير  -٢
  

بتطوير المحفوظـات الرقميـة     قامت الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بالقطاع الخاص           
 ومن أمثلـة  ، الشخصيةدعم األبحاث واألعمال التجارية واألنشطة وورقمنة التراث التربوي والعلمي والثقافي      

بالزام الجهات الحكومية بترجمة محتـوى       ٢٠٠٨لسنة   )خامساً/١٠٥(ر قرار مجلس الوزراء رقم      اصدإذلك  
ة خ تـسليم نـس    إلى باإلضافة   ةاإللكتروني ونشرها على مواقعها     ةاإللكترونيالقوانين واللوائح المنظمة للتجارة     

 وقيـام    الرسـمية للدولـة،    ةاإللكتروني لنشرها على البوابة      الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات    إلىمنها  
 ونشره بأربع لغات اإلنجليزية والفرنـسية       اإللكترونيالديوان األميري بإعداد مشروع لترجمة محتوى موقعه        

  . جانب اللغة العربيةإلىواألسبانية 
  

 المحافظة علـى    إلىدف  كما تقوم مكتبة الكويت الوطنية بتنفيذ مشروع حفظ التراث الوطني الذي يه             
 والتخزين النـصي    Digitizationمصادر التراث وإتاحتها وذلك عن طريق المسح الضوئي والتحويل الرقمي           

لمختارات من الكتب والدوريات المحلية والعالمية النادرة والوثائق والمخطوطـات واإلصـدارات الخاصـة              
شروع النظام الببليوجرافي الوطني وضمن قاعدة البحث       ، وذلك في نطاق تنفيذ م     بالتراث الكويتي وإتاحتها آلياً   

  :ويشتمل المشروع على النظم الفرعية التالية .النصي اآللية
  
      كتاب نـادر مـن مجموعـة        ١،٠٠٠ حيث تم اختيار حوالي   : نظام حفظ وترميم مصادر الذاكرة الكويتية 

وجاري العمـل لتوفيرهـا علـى        ،بووإدخالها كنصوص كاملة على النظام في الحاس      ) الكويتيانا(الكويت  
  ؛)CD-ROM (أقراص مدمجة
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   تطبيق نظام آلي ضمن التراث الوطني يقوم على حفظ النصوص          :  للدوريات الكويتية  اإللكترونياألرشيف

 ،مجلـة الرائـد   و ،الكاملة لمختارات من الدوريات الكويتية النادرة والقديمة والتي من أهمها مجلة اإليمان           
  .ومجلة الكويت

  
    تطوير المحتوى الرقمي الوطني والمحلي-باء

 
  )مدمجةالقراص واأل، نترنتعلى شبكة اإل(تطوير المحتوى الرقمي   -١

 
مؤسسة الكويت للتقـدم العلمـي       و مجلة العربي، كاحتضنت دولة الكويت الكثير من المشاريع الثقافية          

البحوث والدراسات الكويتية الذي يبحـث  ، ومركز )Scientific American(التي تترجم مجلة العلوم األمريكية 
، والمجلـس الـوطني للثقافـة       اإلسالمي المهتمة بالتراث والتاريخ     اإلسالميةفي تاريخ الكويت، ودار اآلثار      

والفنون واآلداب المهتم بالحركة األدبية والثقافية على مستوى دولة الكويت والوطن العربـي ومـن أشـهر                 
 األدبية، ومكتبة عبدالعزيز البـابطين      باإلصداراتالصباح المهتمة    ودار سعاد  سلسلة عالم المعرفة،     إصداراته

أقـراص  ( والتي أصدرت دليل الواجهة الحضارية للكويت علـى وسـائط            الشعرية المختصة بالشعر العربي   
 وجـاري نـشرها علـى البوابـة         اإللكترونـي باللغتين العربية واالنجليزية، ونشرها على موقعها       ) مدمجة
  . الرسمية للدولةةونياإللكتر

 
 هذه المؤسسات المطبوعة الحديثة أصبح يتضمن أقراص ممغنطة تحتوي علـى            إصداراتوكثير من     
 أصبحت ثنائية اللغة وتستخدم تقنيـات       ةاإللكترونيكما أن مواقعها     . وترجمات له  لإلصدار ةاإللكترونيالنسخة  

  . هذه المواقع ومختصرات لها على إصداراتهامتطورة ويمكن االطالع على 
 

 مواقع  إلىأما على الصعيد الحكومي، فبعد أن كانت مواقع بسيطة أنشأها العاملون بها، تحولت اليوم                 
  . ذات بنية معلومات واضحة موجهة أكثر نحو شرائح المتعاملين مع هذه الجهات

 
ـ وبالنسبة للقطاع الخاص فقد تحولت الكثير من مواقع الشركات الخاصة في الكويـت                  بوابـات   ىإل

 وسائل التسويق وقنوات االتـصال مـع عمـالء          إحدى المتنوعة وتمثل    ةاإللكترونيالكترونية تقدم الخدمات    
 وتقديم التقارير والبيانـات  )Investors Relations(وامتد دور هذه المواقع لخدمة العالقة بالمستثمرين . الشركة

  .التوظيف وطلبات التوريد إعالنات الشركات وتلبية احتياجات العمل مثل أداءعن 
 

 المحتوى الوطني والمحلي، فقـد اهتمـت        إثراءوساهمت شركات االتصاالت المتنقلة بشكل كبير في          
بتطوير محتوى متنوع يساهم في ابتكار وتقديم خدمات جديدة تستقطب المزيد من العمالء وترفع مـن دخـل                  

نتشارا هو تنزيل نغمات االتـصال والـصور،        ومن أكثر أنواع المحتوى ا    . الشركة وتعزز وضعها التنافسي   
  .، والخدمات الترفيهية المتعددة الوسائط، والخدمات التوعوية والصحية واالجتماعيةةاإلخباريوالخدمات 

 
والتي تم االشارة لهـا فـي        والمدونات   ةاإللكتروني زيادة عدد المنتديات     إلى اإلشارةكذلك من المهم      

 المحتـوى   إثراءهي تساهم في     و ضيعها المتنوعة ومحتواها المتعدد الوسائط،    بمواجزء سابق من هذا التقرير      
  .الوطني وبناء مجتمع المعلومات
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    الخاصةميين، وذوي االحتياجاتاأل( لفئات المجتمع البرمجيات باللغات المحليةنشرتطوير و  -٢
  )والفئات المحرومة والمهمشة

  
ـ       قام معهد الكويت لألبحاث العلمية بتصميم و         ب وتنفيذ حلول للمكفوفوين تساعدهم في استخدام الحاس

 وملحقاتها وتطوير البرمجيات التي تمكن المكفـوفين وذوي االحتياجـات           جهزةوشمل هذه الحلول تصميم األ    
كما قام معهد الكويت لألبحاث العلمية بتطوير        .نترنت اإل إلىب وتطبيقاته والنفاذ    والخاصة من استخدام الحاس   

 .ويوجد في جمعية المكفوفين الكويتية مختبر خاص للحاسب اآللي الستخدامات المكفـوفين           .ينمطبعة للمكفوف 
بتركيب جهاز صرف آلي خـاص بـالمكفوفين        ) كي نت (كما قامت شركة وشركة الخدمات اآللية المصرفية        

  .بجمعية المكفوفين الكويتية
  

  لتطوير  أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبرامج البحث وا-جيم
  

  للتكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير والخاصة  من خالل الشراكات العامة،تعزيز الحكومات  -١
  

في تطوير أدوات معلوماتية مختلفـة      ) صخر(وعلى مستوى البحث والتطوير فجهود شركة العالمية          
االدريـسي  فقد استطاعت شركة صخر تطوير محرك البحـث          . وتطوير المحتوى العربي   إثراءساهمت في   

كما طورت عددا من التقنيات الخاصة       .نترنتالذي يستخدم اليوم كمحرك بحث للمواقع العربية على شبكة اإل         
 Morphological( كتقنيات المعالجـة الـصرفية   )Arabic Language Processing(بالمعالجة اآللية للغة العربية 

Processing( والمعالجة النحوية )Syntactic Processing(  والترجمة اآلليـة )Machine Translation(  والتعـرف 
 برمجياً للبرامج إطاراكذلك طورت . )Arabic Optical Character Recognition(الضوئي على الحروف العربية 

 تـستخدم   ٢)عجيـب (كما أنشأت بوابة الكترونية تحـت اسـم          .العربية تستخدمه في تطوير برامجها العربية     
ـ  أجهـزة  بعد أن حولت مجموعة من برامجها التي كانـت تـستخدم علـى               التقنيات التي طورتها   ب و الحاس

  . بيئة الويب مثل المعاجم والتراجمإلىالشخصية 
 

 المعرفـة   إدارةقامت غرفة تجارة وصناعة الكويت أثناء تنفيذها لنظام البوم، الذي يستخدم مفهـوم                
)Knowledge Management( وفهرسـة  نترنـت الكويتية علـى شـبكة اإل   لرصد المواقع اإللكتروني والبحث 

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

 
 الذي تحتضنه دولة    )٣ReDSOFT( العربي للبرمجيات    اإلقليمي جهود المركز    إلى اإلشارةكذلك تجب     

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

  .  الكبار في الوطن العربيإلى
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  اإلعالم  وسائل -سعاًتا
  

  اإلعالم  تنوع واستقاللية -ألف
  

  تنوع اإلعالم  -١
  

 باللغة االنجليزية في عام     ٣باللغة العربية و   ١٥ية منها    صحف ٣١ إلى لصحف في الكويت  ا ارتفع عدد   
  .لكترونيةسبوعية عشر صحف بجانب ثالثة صحف إكما بلغ عدد الصحف األ .٢٠٠٨

  
قنوات مرئيـة   وترخيص   بإنشاءسموع والمرئي فقد صدر قانون خاص يسمح         الم لإلعالمأما بالنسبة     

كما يوجد أنواع مختلفـة مـن        . إذاعات عامة وواحدة خاصة    ٧عددوتوجد في الكويت اآلن     . وسمعية خاصة 
 القنـوات   إلـى  محطات فضائية عامة إضافة      ٥ قنوات أرضية عامة، وعدد    ٤المحطات التليفزيونية منها عدد   

  . قناة فضائية دائمة ومؤقتة١٩ة ويبلغ عددها الفضائية الخاص
  

  ملكية وسائل اإلعالم  -٢
 

يكفل دستور دولة الكويت حرية الرأي والفكر والتعبير، وهذه الحرية الدسـتورية انعكـست علـى                  
ـ فالصحافة الكويتية هي صحافة مملوكة للقطاع الخـاص ولهـا اسـتقالليتها              .ةاإلعالميالحريات    ةاإلعالمي

 . ومساحة تعبير تعتبر من األكبر في المنطقة العربية        إعالميةاطها ضمن مناخ ديمقراطي وحرية      وتمارس نش 
 وشروط مفتوحة لكل مـن يريـد        ثابتةويؤكد على ذلك قانون المطبوعات الذي ساهم في وضع آليات عملية            

ملوكة للقطاع  وأصبحت هناك قنوات تلفزيونية كويتية مرخصة وم       . في دولة الكويت   إعالمية مطبوعة   إصدار
  . محطة اذاعية واحدة خاصةإلىالخاص باالضافة 

  
 المـسئولة  هي الجهة    اإلعالم فوزارة   ، دولة الكويت  وإذاعةيشمل تلفزيون   الذي   الرسمي   اإلعالمأما    

  . المرئي والمسموع والمطبوعاإلعالمتراخيص منح  عن المسئولةهي الجهة  مثلماعنه، 
 

   والمعلومات وتحقيق تنوع المصادردور اإلعالم في نشر األفكار  -٣
 

من خالل عدة برامج حوارية وتثقيفيـة       نشر األفكار والمعلومات    يقوم اإلعالم الكويتي بدور هام في         
هناك البـرامج الحواريـة مـع       السياسي   المجاالت، ففي المجال  تعكس حرية الرأي والتوجيه البناء في كافة        
والناشطين في المجتمع المدني، حيث تتمتع هذه البرامج بـسقف          المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس األمة      

فـي  برنامج األمن والمواطن و   في المجال األمني    وبيومها،   جلسات مجلس األمة     كما تعرض  .جيد من الحرية  
فـي المجـال الـصحي      و )بيتك(وفي المجال األسري هناك برنامج      ) دكتور فوز (برنامج  المجال االجتماعي   

 أن منظمة صـحافيون     إلىتجدر االشارة   . ذه البرامج هي على سبيل المثال ال الحصر       ، وه )صحتك(برنامج  
  .ةاإلعالميل عربيا في الحرية الصحفية ووبال حدود وضعت الكويت في المركز األ
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  تصوير النوع االجتماعي في اإلعالم  -٤
 

جل كسب المزيـد مـن       من أ  ةاإلعالمي على التنوع والتوازن في مادتها       ةاإلعالميتحرص المحطات     
وهناك عدة عوامل تحكم هذا التنوع مثـل الحفـاظ           .المستمعين والمشاهدين خاصة مع ازدياد عدد المحطات      

،  واضحة، ودراسة ما هو مقبول اجتماعيـاً       إعالميةعلى القيم والمعتقدات وعدم المساس بها، ووجود رسالة         
وما ينطبق علـى     . ذات االهتمام لدى المواطن    ، والسرعة في طرح قضايا الساعة     المسئولةوممارسة الحرية   

 وبث مادتـه    إنتاج الخاص الذي أصبح أكثر ديناميكية وحرية في         اإلعالم الرسمي ينطبق أيضا على      اإلعالم
  . إعالمية واسعةوإمكانيات ويمتلك قدرات ةاإلعالمي

 
تتنـوع صـور     بجانب   )بيتك(البرنامج التليفزيوني اليومي    وع  ومن أهم البرامج التي تعكس هذا التن        

اإلعالم من صحافة وإذاعة وقنوات تليفزيونية في نشر وبث برامج ومواد إخبارية وثقافية وعلمية واجتماعية               
اإلذاعـة  قنـوات   مثل   ،بهدف خدمة مجتمع المعلومات    موجهة لمختلف الشرائح العمرية      ورياضية وترفيهية 

تبـث مقابـل    وشركة مشاريع الكويت    يونية التي تمتلكها    التليفزشوتايم  والتليفزيون الرسمية المجانية وقنوات     
  .اشتراكات مدفوعة

  
   ودوره في مجتمع المعلوماتاألعالم  -باء

  
   اإلعالم الحديث في مجتمع المعلوماتإلى إضافة دور اإلعالم المكتوب واإلذاعي  -١

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

هـذه البـرامج بعـضها       . الكويتية التي تغطى موضوعات مرتبطة بمجتمع المعلومات       واإلذاعيةالتلفزيونية  
متخصص بالمجال التكنولوجي والتقني وبعضها اآلخر عام وذو طابع عائلي وثقافي تطـرح فيـه مواضـيع                 

  .مرتبطة بمجتمع المعلومات من حين آلخر
 

على تلفزيون دولة الكويت يقوم     األسري  بيتك  امج  نبرتخصيص فقرة أسبوعية في      تم   وفي هذا السياق    
كما كما   .خاللها بتوعية الجمهور في مجال تكنولوجيا المعلومات      المركزي لتكنولوجيا المعلومات من     الجهاز  

برنامج يقوم تلفزيون دولة الكويت بانتاج وبث برنامج للجمهور متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات هو               
  .كمبيونت

 
 الكويتية المالكة للقنوات المرئية والمسموعة ببث أعمالهـا         ةاإلعالميمن جانب آخر تهتم المؤسسات        

 . المحتوى الرقمي الـوطني والمحلـي      إثراء وهو ما يساهم في      نترنت رقميا عبر شبكة اإل    إرسالهاواستقبال  
 رقميـا  إرسـالها التلفزيونية جميعها تبث وقناة الوطن  المارينا أف أم وقناة الراي    وإذاعة دولة الكويت    فإذاعة

، ومرجع هذا االهتمام بالبث الرقمي عبر الفضاء السيبراني بكونه يحقق انتشارا ويمثـل              نترنتعبر شبكة اإل  
  . الفضائي عبر األقمار الصناعيةلإلرسالوصوال للبث خارج الحدود الجغرافية 

 
لـديها  ) حريـة باستثناء جريدة ال   (١٥من أصل   ة  د جري ١٤ وبالنسبة للصحف الكويتية اليومية فهناك      

 الكاملة ألعدادها الـصادرة يوميـا بمختلـف         ةاإللكتروني تنشر من خاللها النسخة      نترنتمواقع على شبكة اإل   
وتخصص مجموعة   . يمكن البحث في محتواها    أرشيفية إعالميةأبوابها، وتحتفظ أيضا بأعدادها السابقة كمادة       

، ولـم تقتـصر مواقـع       بتكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت   تية صفحات أسبوعية خاصة     من الصحف الكوي  
ة بل أصـبحت تـيح للقـراء ابـداء رأيهـم            اإلعالمي على نشر مادتها     نترنتالصحف اليومية على شبكة اإل    
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 RSS( اإللكتروني مناقشة أخبارها، وهناك عدة موقع لصحف يومية تقدم خدمة االمداد الخبري والمشاركة في

Feeds(.            نترنـت دليـل اإل  "كذلك توجد مجالت متخصصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل مجلتـي" 
  ."دوت"و
 

 باللغتين العربية واالنجليزية ويغطـي      نترنتوقد طورت وكالة األنباء الكويتية موقعها على شبكة اإل          
 البحث فيه من    وإمكانيةلخبري السابق    ا إرسالها توفر   إلى باإلضافة اليومي الكامل من أخبار وصور،       إرسالها

  .نترنتقبل مستخدمي اإل
 

  استخدام اإلعالم التقليدي في تقليص الفجوة المعرفية  -٢
  

ـ                   . بووكما تمت االشارة إليه في البند السابق، فهناك برنامج بيتك الذي يقدم فقرة اسبوعية عن الحاس
تخـصص الـصحف اليوميـة      و .تا المعلوما برنامج كمبيونت المتخصص في مجل تكنولوجي     ك  كما أن هنا  

 مجلتين متخصصتين في مجال تكنولوجيا      حالياً، كما يوجد    صفحات خاصة اسبوعية عن تكنولوجيا المعلومات     
  . ودوتنترنتالمعلومات واالتصاالت هما دليل اإل

  
  واإلقليمين الدولي وا  التع-عاشراً

  
  وخدمتها  تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -ألف

  
  جذب االستثمارات الوطنية واألجنبية في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت  -١

  
لمشاريع االستثمارية في كافة المجـاالت      البيئة التمكينية الستقطاب ا    ٢٠٠٨ لسنة   ٧قانون رقم    يوفر  

لتعاقد على المـشاريع    تبسيط إجراءات ووضع آليات ا    ، ويشمل هذا القانون     شاملة مجال تكنولوجيا المعلومات   
 والتحويـل  والتـشغيل  البنـاء بطريقة  االستراتيجية التنموية مع الشركات الوطنية واألجنبية بأسلوب التعهيد         

)BOT(  في الجوانب الماليـة      للمستثمر  مميزات عديدة  انيتضمن ن الذي والخاص العام القطاع بين ، أو الشراكة
  . محددةلمدة المشروع  مخرجاتواالستفادة من

  
  إدخال تحسينات وابتكارات من آليات التمويل  -٢

  
للحاضنات بهدف تشجيع االبتكار وتوجيه الطاقات الـشابة نحـو           اهتمت الدولة في انشاء عدة نماذج       

فقد انشأت الدولة شركة المشروعا الصغيرة والتي تهتم بتمويل المـشروعات التـي يـصل                .قطاع األعمال 
ي، بحيث يقوم المستثمر بتمويل نصف رأس مال المشروع والباقي تموله            الف دينار كويت   ٥٠٠ إلىرأسمالها  

الشركة، على أن يقوم المستثمر برد كلفة تمويل مشروعه من االيرادات التشغيلية، وتقوم الشركة بعد خمـس                 
كما أنشأت الدولة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والتـي أنـشأت            .سنوات ببيع حصتها على المستثمر    

داري ومالي واستثماري لها،    ى الفكرة المقدمة لها ووضع اطار إ      كز لالبداع وهو حاضنة تقوم بدراسة جدو      مر
التشغيلية ثم تؤول ملكية     ثم تقدم التمويل الالزم لها على أن يقوم المشروع باعادة المبلغ المستثمر من ايراداته             

دفها تمويـل الـشركات      محفظة للحرفيين ه   لصناعي الكويتي كذلك أنشأ البنك ا    . صاحب الفكرة  إلىالمشروع  
  .صغيرة والمتوسطة بقروض ميسرةال
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  البنية األساسية  مشروعات تنمية -باء
  
   اإلقليميةأو الممولة من قبل المنظمات الدولية أو المشاريع الحالية والمستقبلية المزمع تنفيذها المدعومة  -١
  

 لـدول   تعـاون هو مشروع مشترك بين دول مجلـس ال        ةالبطاقة الذكي إصدار    مشروع  تنفيذ حالياًيتم    
 بدأ تطبيقـه فـي  سـي  والذي  بطاقات الكترونية ذكيةإلىالخليج العربية بهدف توحيد بطاقات الهوية وتحويلها    

 لدول الخليج العربيـة تـسهيل       تعاوندول مجلس ال  كافة  للتنقل بين    وسيسمح،  ٢٠٠٩ عام   النصف الثاني من  
في التقنيات   من احدث    وتعتبر التقنية المستخدمة في إصدار البطاقة      ،ن دول المجلس  اجراءات تنقل المقيمين بي   

والتي تحتوي على كافة البيانات الشخصية والبنكية والـصحية واألمنيـة، كمـا يـشمل               . االعالم وأكثرها أمن  
  .ليآلربط اال زات وتبادل المعلومات خالل نظامتدريب موحد للعاملين في قطاع الجوانشاء مركز المشروع إ

  
في قطاع االتصاالت بتمويل مشروعات الربط البحري والبـري لكيـبالت           تساهم دولة الكويت    كما    

 من خالل توفير سعات استخدام أكبـر، ويـتم تمويـل هـذه              نترنتاأللياف الضوئية بهدف تعزيز النفاذ لإل     
  .المشروعات من القطاع الحكومي ومن القطاع الخاص

  
   الحكومة لتشجيع المشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالجهود التي تبذلها  -٢

  
ضمن أعمال مذكرة التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية سنغافورة، يقوم فريق استشاري مـن هيئـة         

تكنولوجيا المعلومات السنغافورية بتقديم االستشارات التقنية لمشروع شبكة معلومات الكويت الـذي يـشمل              
حتية معلوماتية وبناء شبكة معلومات على مستوى الدولة تعمل على ربط مواقع ومقرات الجهات              وضع بنية ت  

  .الحكومية ضمن شبكة موحدة
 

 في مجـاالت متعـددة      تعاونوضمن أعمال مذكرة التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية كوريا سيتم ال            
 في الجوانب المرتبطـة     نترنت محيط اإل   في اإللكترونيالتصديق  مثل أمن المعلومات وتكنولوجيا الخصوصية      

 بناء  إلى باإلضافة، ووضع المعايير الفنية والشهادات،      نترنت واألعمال الحكومية على اإل    ةاإللكترونيبالتجارة  
  . القدرات والمهارات البشرية

  
 العربية العامـة لتكنولوجيـا االتـصاالت        اإلستراتيجية"شاركت دولة الكويت في أعمال فريق بلورة          

 في اجتماع مجلس الوزراء العـرب       إقرارها والتي تم    "٢٠١٢-٢٠٠٧ بناء مجتمع المعلومات     -والمعلومات  
وكلـف فريـق    .  في العاصمة السورية دمشق    ٢٠٠٧ائل شهر يوليو    أولالتصاالت والمعلومات الذي عقد في      

 أن يـتم    إلـى بأعماله   والتي ستستمر دولة الكويت في المشاركة        اإلستراتيجيةالبلورة بوضع خطة عمل لهذه      
  .انجاز مهمته المكلف بها

  
    متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات-جيم

  
  عرض خطط العمل الوطنية لدعم تحقيق األهداف لبناء مجتمع المعلومات  -١

  
تم إعداد خطة التنمية    ) ٢٠١٣/٢٠١٤-٢٠٠٩/٢٠١٠(في إطار الخطة الخمسية للتنمية بدولة الكويت          

 في الدولة   األساسية  مجال تكنولوجيا المعلومات متضمنة خطط بناء مجتمع المعلومات بالقطاعات         القطاعية في 
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 وشملت خطة التنمية القطاعية فـي مجـال تكنولوجيـا           تعليم والصحة والتجارة والصناعة،   كالقطاع العام وال  
ء علـى خطـوط      مشروع ومبادرة، تم اقتراحها وربطها ووضع التصورات الخاصة بنا         ٣٠المعلومات على   

خطـة  واعتمـدت   . عمل مجتمع المعلومات كما وردت في اعالن المبادئ للقمة العالمية لمجتمع المعلومـات            
العمل خطة  ة العالمية لمجتمع المعلومات و    خرجات القم  على م  التنمية القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات     

 العربيـة العامـة لتكنولوجيـا االتـصاالت         يجيةاالقليمية لدول غربي آسيا لبناء مجتمع المعلومات اإلسترات       
  .والمعلومات

  
  تحديد المشاريع اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات  -٢

  
 ؛٢٠٠٩ عام اعتبارا من النصف الثاني من) البطاقة الذكية(إصدار  مشروع 
  لنقل المعلوماتكيبالت األلياف الضوئيةمشروع .  
  

  تقييم حجم الفجوة الرقمية  -٣
  

كما بلغ عدد مـستخدمي   في المائة ٢٣,٧  نسمة ١٠٠سط معدل عدد الحاسبات الشخصية لكل       بلغ متو   
عما كانت عليـه     في المائة    ٢والتي ارتفعت بواقع     في المائة    ٣٤ الف نسمة أي بنسبة      ٩٠٠ حوالي   نترنتاإل

  .٢٠٠٦في عام 
 

  المعلوماتاستقصاء مدى توفر أدوات التنمية التي تقدم معلومات إحصائية عن مجتمع   -٤
  

 للنظم اإلحصائية في إطار الهيكل التنظيمي في مراكز نظـم           إدارةاستحدثت معظم الجهات الحكومية       
المعلومات للقيام بتوفير كافة البيانات والمؤشرات الضرورية لوضع الخطط السنوية للجهات التابعة لها فـي               

  . وزارة الداخلية، وزارة التربيةةدارمجال نظم المعلومات، ومن أهم الجهات التي استحدثت تلك اإل
  

وثيقة مؤشرات مجتمع المعلومات    "تضمنت الخطة القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات مشروع         و  
رصد أنشطة تكنولوجيا المعلومات بالدولة من اجل الوقوف على مدى التقدم            إلى والذي يهدف    "بدولة الكويت 

 االرتقاء بترتيـب دولـة      إلىكتشاف ومعالجة السلبيات، والسعي     الحاصل، والعمل على تعزيز نقاط القوة، وا      
  .الكويت من حيث التقدم التكنولوجي عربيا وإقليميا ودوليا

  
  تحديد قصص النجاح  -٥

  
 االشارة إليها في هـذا  يمكن لنا القول بأن جميع المبادرات والمشاريع المستمرة والتي تم انجازها وتم   
 منها األفراد والمؤسسات والمجتمع ويلتمسون أثرها االيجابي فـي مجـرى             هي قصص نجاح يستفيد    التقرير

  .الحياة اليومية
  
  
  
  



 
 

 

-٤١-

    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية-حادي عشر
  

   األلفيةأهداف  التقدم المحرز نحو تحقيق -ألف
  

  ة لأللفيةما هو التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائي  -١
  

، والمناط به وضع السياسات العامة في       ٢٠٠٦منذ أنشئ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عام          
 جانب النهوض بإدخال    إلىمجال تكنولوجيا المعلومات والتي من بينها استشراف آفاق جديدة لألعمال والتنمية            

لمقاييس في إطار المعايير العالميـة والواجـب        التكنولوجيا المتطورة في األعمال الحكومية ووضع المعايير ا       
 أقصى حد ممكن مـن مخرجـات        إلىاتباعها من كافة مؤسسات الدولة لتمكين شرائح المجتمع من االستفادة           

التكنولوجيا المتعلقة بالمشروعات االستراتيجية للتنمية، وفي هذا السياق تم إحراز تقدم نحو تحقيق األهـداف               
  :اآلتياإلنمائية األلفية حسب 

  
  توسع في تشجيع المشاريع الصغيرة ل وا٢٠٠٧تواصل التراجع في معدالت التضخم والفقر منذ عام

والمتوسطة وتنمية الصناعات التكنولوجية وخصوصا في مجال تطوير البر مجيات، التي يجد فيها الشباب 
 ؛الكويتي مجال للتقدم السريع

 حسب االحصائيات الصادرة  في المائة٥٠ إلى الطبية تراجعت المدة الالزمة للعالج وإجراء العمليات 
 بناء إلى تكلفة أعمال وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها باإلضافة إلىفي هذا السياق، ويعزى ذلك 

 ا يساعد على دقة التشخيص والعالج؛أرشيف بيانات الكترونية لكل مواطن مم

 للمواطنين، وذلك بفضل التوسع في إدخال الوسائل قاربت دولة الكويت على خلوها من األمية بالنسبة 
، والتعليم عن بعد، والتعليم المستمر مع تطوير اإللكترونيالتكنولوجية في العملية التعليمية، مثل التعليم 

 المتعلمين وخصوصا لبرامج ومناهج األطفال في إلىالمناهج التعليمية وجعلها تفاعلية سهلة الوصول 
 في دولة  سنوياً في المائة٢٠ والروضة، وفي هذا اإلطار تنمو المدارس االبتدائية بمعدل المدارس االبتدائية

 . الكويتيةئيةحصاإلا المركزية دارةالكويت حسب نشرة اإل
 

ة التي تستخدم الوسائل التكنولوجية للتوعية المـستمرة        اإلعالمييتوافر العديد من البرامج التوعوية و      
، مع إعداد لوائح وقوانين لتجريم التعدى على مقومات البيئة الصالحة، وأكبر مثال             بعوامل الحفاظ على البيئة   

 نفوق عدد كبير من األسماك، تم معالجة الخلل بسرعة          إلىبأضرار أدت   ) جون الكويت (على ذلك عند إصابة     
  .امة للبيئة شهور، نتيجة استخدام وسائل تكنولوجية متطورة لدى الهيئة الع٣بالغة وانتهت المشكلة خالل 

 
أبرمت دولة الكويت اتفاقيات ومذكرات تفاهم إقليمية وعربية وعالمية من أجل برامج التنمية الشاملة               

 مع الشركة العالمية للبرمجيات ميكروسوفت لغرض انتقال التكنولوجيـا          تعاونللمجتمع ونذكر منها اتفاقيات ال    
ع الكويتي عن طريق برامج توعوية وتدريبية متخصصة         كافة شرائح المجتم   إلىالحديثة والمعرفة المعلوماتية    

  .مع إقامة اتصاالت آلية ببنوك المعلومات لكافة مؤسسات المجتمع المدني
  
  
  
 



 
 

 

-٤٢-

  ةخذ المتالمبادرات المبذولة والجهود  -٢
 

، فقـد  )تحقيق تعميم التعليم االبتدائي(بالنسبة لموقف دولة الكويت من الهدف الثاني من أهداف األلفية        
 الصادر عن األمم المتحدة أن نسبة دخول المدارس االبتدائية لألطفال           ٢٠٠٦كر تقرير التنمية البشرية لعام      ذ

  .  في دولة الكويت٤في المائة ٨٦الذين بلغوا سن المرحلة االبتدائية بلغ 
  

ت أوة التف  وما يتضمنه من إزال    "اة بين الجنسين وتمكين المرأة    واتعزيز المس "أما بالنسبة للهدف الثالث      
 كموعد مفضل وتحقيق ذلك لجميع المراحـل        ٢٠٠٥بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي وربطه بعام         

 في  اإلناث الصادر عن األمم المتحدة أن نسبة        ٢٠٠٦، فقد ذكر تقرير التنمية البشرية لعام        ٢٠١٥بحلول عام   
أما علـى مـستوى التعلـيم        ١,٠٣ مع الذكور معدل   وتعادل بالمقارنة     في المائة  ٨٧المرحلة االبتدائية بلغت    

 فـي   ٧٨الثانوي فقد بلغت نسبة دخول المدارس الثانوية للطالب الذين بلغت أعمارهم هذه المرحلة التعليمية               
 نـسب   وهـذه .  نسبة الذكور  إلى ١,٠٥  وبمعدل  في المائة  ٨٠ على وجه التحديد فهي      اإلناث وأما نسبة    المائة

تجـدر  . المي وضعت دولة الكويت ضمن التصنيف العالي العالمي في التنمية البشرية          عالية على المستوى الع   
 على مستوى العالم في التنمية البشرية حسب تقرير األمم المتحدة           ٣٣ أن دولة الكويت احتلت المرتبة       اإلشارة

  ٥. وهو أعلى ترتيب لدولة عربية٢٠٠٦لعام 
 

 ١٧/٢٠٠٥رقم   صدر القانون    "سين وتمكين المرأة  ين الجن اة ب أوتعزيز المس "وفيما يتعلق أيضا بالهدف      
  الخاص بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية بعد موافقة مجلس األمـة الكـويتي عليـه               ٤/٦/٢٠٠٥بتاريخ  
منـصب  يشغالن   كويتيان   امرأتانووجود  ) ٢٥/٣/٢٠٠٧، تاريخ التشكيل    ٦٦/٢٠٠٧مرسوم رقم    (وصدور

وقـد تحقـق    . الدولة لشئون اإلسكان ووزير الدولة لشئون التنمية اإلدارية       رة  وزير هما وزيرة التربية ووزي    
تقدما كبيرا في مجال تمكين المرأة في انتخابات مجلس األمة األخيرة حيث فازت أربع سيدات بمقاعـد فـي                   

  .مجلس األمة باالنتخاب المباشر الحر
 

قامت شراكات عديدة على المستوى     فقد   "ةإقامة شراكة عالمية من أجل التنمي     "وبالنسبة للهدف الثامن     
فـتم توقيـع اتفاقيـة الـشراكة        . الوطني ومع أطراف دولية مرتبطة بتكنولوجيا المعلومـات واالتـصاالت         

 في الكويت لتشجيع    لإلبداع حاضنة مايكروسوفت    إنشاء مع شركة مايكروسوفت والتي تضمنت       اإلستراتيجية
 الـسنغافوري الكـويتي فـي تطبيقـات الحكومـة           تعاونكما أن ال  . االبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات    

 اإللكتروني في جزئية التعلم     اإلشارةقد تمت   وفي هذا اإلطار     . نموذج آخر للشراكة العالمية    تعتبر ةاإللكتروني
 Global Distant Learning( اشتراك معهد الكويت لألبحاث العلمية في الشبكة العالمية للـتعلم عـن بعـد    إلى

Network-GDLN
 وتكنولوجيـا المعلومـات     اإللكتروني التابعة للبنك الدولي والتي تعتمد على وسائل التعليم          )٦

  .واالتصال في عقد دوراتها التدريبية
  

أما على المستوى الدولي فيقوم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية كوكالة متخصصة بمنح              
، والذي اتسعت عملياته لتشمل كل الدول الناميـة منـذ           ١٩٦١ منذ ديسمبر    المساعدات االنمائية للدول النامية   

 دولة تستفيد من القـروض والمـنح        ١٠١ على العديد من دول العالم التي بلغ عددها          حالياً، وتشتمل   ١٩٧٤
  . ية المؤسساتمنتوالمساعدات النقدية والفنية بجانب المساهمات في 

                                                            
  /http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2006: المرجع ٤

  http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2006/ - page 283: المرجع ٥

  www.gdln.org: المرجع ٦



 
 

 

-٤٣-

   لأللفيةاإلنمائيةاالتصاالت لتحقيق األهداف   استخدام تكنولوجيا المعلومات و-باء
  

   استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحفيز التنمية يتمتحديد كيف  -١
  

ا المعلومات في كافـة منـاحي       تكنولوجيعناصر   لت دولة الكويت أهمية كبيرة في تكثيف استخدام       أو 
الشاملة والمستدامة بشكل خاص، وذلك مـن       ة   للتنمي الحياة للمجتمع الكويتي بشكل عام وفي التشجيع والتحفيز       

 Value(خالل استخدام التكنولوجيا في أنشطة البحـث واالبتكـار والتخطـيط واعتمـاد القيمـة المـضافة       

Engineering (  البرامج والمشاريع، مع االستفادة القصوى من مخرجاتها التكنولوجيا سـواء           إدارةفي اختيار و 
  :على وجه التحديد نذكر منها يلي خدمات، وأوكانت منتجات 

  
  قيام األمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي بناء نظام آلي متكامل لدعم اتخاذ القرار على المستوى

مما كان له األثر البالغ في الوطني يستمد بياناته من مؤسسات الدولة عبر شبكة نقل معلومات عالية السرية، 
اسبة وتوافقها مع اتجاهات الدولة ورؤيتها االستراتيجية وإرساء مبادئ سالمة وسرعة اتخاذ القرارات المن

  القرار على ركائز المعرفة؛اعتماد

  بادرت بلدية الكويت باستخدام تكنولوجيا المعلومات لبناء قواعد بيانات جغرافية وهندسية وتحويل
 النظم اآللية الجغرافية والنظم  معلومات تم االستفادة منها عن طريقإلىالكم المتراكم من تلك البيانات 

ة الهندسية في التخطيط للتجمعات العمرانية وإقامة المباني والمنشآت الذكية المناسبة لرجال األعمال والجاذب
 لالستثمارات المحلية واألجنبية؛

 لي معلوماتي يستقى معلوماته محليا |أقامت لجنة شئون المرأة بمجلس الوزراء الكويتي بناء نظام آ
الميا من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بشئون المرأة في كافة مجاالت العمل النسائي والتواصل مع وع

 .نظيراتها من خالل تبادل األفكار والتوصيات

 
  المعلومات واالتصاالت الميدانية مشاريع تكنولوجيا  -٢

  
ف تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت      فقد تم توظي   "كفالة االستدامة البيئية  " الهدف الرابع    إلىبالنسبة   

 شبكة معلومات بيئية خاصة بدولة الكويت فيما يطلق عليه مشروع شبكة المعلومات البيئية بدولـة                إنشاءفي  
ن وشراكة بين الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت لألبحـاث العلميـة والبرنـامج              وامرة تع ـالكويت، وهو ث  

بكة جمع معلومات بيئية كويتية بهدف حماية البيئة وتقييم الوضـع البيئـي             وهدف الش  . لألمم المتحدة  اإلنمائي
  .لوجيا نظم المعلومات الجغرافيةباستخدام تكنو

  
مؤشـرات األداء بالقطـاع     "تضمنت الخطة القطاعية في مجال تكنولوجيـا المعلومـات مـشروع            و 
ـ  اآلليـة والخـدمات      نظمة وضع أسس قياسية عالمية لقياس أداء األ       إلى والذي يهدف    "الحكومي  ةاإللكتروني

واالستفادة من تلك المؤشرات في التخطيط لمعالجة السلبيات         ،ة والبرمجيات اآللية  تكنولوجيباستخدام أساليب   
  :ونورد مجموعة مشاريع ميدانية مرتبطة بأهداف األلفية .ورفع كفاءة األداء

  
 ة االستفسار عن المخالفات المرورية بين وزارة الداخلية وشركات االتصاالت في تقديم خدمتعاونال .
 ؛ةاإللكتروني لخدماتها )Kiosks( مع مالك األسواق التجارية في وضع نقاط تواجد الكترونية تعاونوال

  التابع للشركة الكويتية لمشاريع التكنولوجيا؛اإلبداعحاضنة مركز  



 
 

 

-٤٤-

  ؛لإلبداعروسوفت  حاضنة مايكوإنشاء مايكروسوفت مع شركة اإلستراتيجيةاتفاقية الشراكة 

 ؛ةاإللكتروني الكويتي السنغافوري في مجال تطبيقات الحكومة تعاونال 

 الشبكة العالمية للتعلم عن بعد  و بين معهد الكويت لألبحاث العلميةتعاونالGlobal Distant Learning 
)Network – GDLN(؛ 

 لألمم المتحدة في اإلنمائيالبرنامج  بين الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت لألبحاث العلمية وتعاونال 
 إنشاء شبكة المعلومات البيئية بدولة الكويت؛

  في مجال التعريب والبرامج التعليمية ) صخر(أعمال البحث والتطوير الذي تقوم بها شركة العالمية
 والثقافية العربية؛

  اإلقليمية المركز  االقتصادي والعربي الستضافلإلنماءاتفاقية دولة الكويت والصندوق العربي 
 .العربي للبرمجيات

 
    بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-ثاني عشر

 
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا شركات  -ألف

  
  شركات االتصاالت  -١

  
الهواتف النقالة هي شركة زين والـشركة الوطنيـة لالتـصاالت             مشغلين لشبكات  ة ثالث حالياًيوجد   

كوالتي نت، زاجل، فاست تلكو، وجلف      :  هم نترنت مزودين مرخصين لخدمة اإل    ةا يوجد أربع  وشركة فيفا، كم  
:  خمس شركات  حالياً المالية في مجال االتصاالت فهي       راقوت المدرجة في سوق الكويت لأل     أما الشركا . نت

كـوم القابـضة،    ، الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة، شركة هيتس تيلي       )زين(هي شركة االتصاالت المتنقلة     
  . شركة المستقبل العالمية لالتصاالت، وشركة حيات لالتصاالت

  
  البرمجيات وخدمات الكمبيوتر  -٢

 
راق المالية  ود الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والمسجلة لدى سوق الكويت لأل           دبلغ ع  

تلفزيوني، شركة هيومن سوفت القابضة،     ، الشركة الكويتية للكيبل ال    اآللية نظمةشركة األ : خمس شركات هي  
لة لـدى   أما بالنسبة لشركات تكنولوجيا المعلومات المـسجّ       .شركة التقدم التكنولوجي، وشركة الشبكة القابضة     

وعلى الرغم مـن أن      .٢٠٠٩ شركة خالل عام   ١٨٢فقد بلغ عددها    الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات     
ظة في أعدادها خالل الفترة الماضية، إال أن هذه الشركات أصبحت أكثر            السوق الكويتي لم يشهد زيادة ملحو     

فبعد أن كانت الـشركة      .تنظيما وتركيزا في تسويق وتقديم خدماتها وتحديد شرائح العمالء التي تتعامل معها           
 نظمةألوملحقاتها وبيع البرامج الجاهزة وتطوير ا      الحواسيبالواحدة تقدم خدماتها في أكثر من مجال مثل بيع          

 أو نظمـة  تطوير األ  أو التركيز على مجال محدد مثل بناء الشبكات فقط          إلىوبناء الشبكات، تحول هذا النمط      
واهتمت شركات تكنولوجيا المعلومات أكثـر      .  تقديم الخدمات التقنية فقط    أوالتخصص في مجال االستشارات     

التصنيف التقني من الـشركات التـي تقـدم          أو )Certification(في الحصول على االعتماد المهني لموظفيها       
كما بدأ كثير من الشركات  .الجودة في )ISO( شهادات أو )Service/Solution Provider – Gold, Silver(حلولها 

الغـاز،   و توجد شركات متخصصة فـي قطـاع الـنفط          حكومي معين حيث   أوالعمل ضمن قطاع اقتصادي     
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وبشكل عام  .  واالستثمار، وآخرين في مجال الموارد البشرية      وشركات أخرى متخصصة في المجاالت المالية     
 التي تمثل احتياجات السوق المحلـي  ةاإللكترونيبدأت الشركات العاملة تركز أنشطتها الحالية باتجاه الخدمات  

  .  على مستوى الحلول التقنيةأوخالل المدى المتوسط والبعيد سواء كان ذلك على مستوى البنية التحتية 
 

ب وملحقاتها والبرمجيات الجاهزة فقد اندمجت أكثـر        و الحاس جهزةأل  التجزئة  على مستوى سوق   أما 
 االستهالكية، وانحسرت ظاهرة وجود معارض خاصة للـوكالء المحليـين           اتاإللكترونيوتقاربت مع سوق    

ها تقـوم    الرئيـسية التـي بـدور      اتاإللكتروني لشركات   مزّودين الحاسبات وملحقاتها الذين أصبحوا      جهزةأل
وساهم هذا التوجه بزيادة     .بتسويقها وبيعها، واقتصر دور الوكالء على الصيانة والكفالة وخدمات ما بعد البيع           

 الرئيسية بتقديم الكثيـر مـن العـروض        اتاإللكترونيب وملحقاتها حيث تقوم شركات      و الحاس أجهزةمبيعات  
وتوجـد اآلن   . اها المستهلك جاذبة وأكثر ضـمانة     التسويقية والتشجيعية وتقديم تسهيالت متنوعة في الدفع ير       

الكترونيات الغانم، ويوريكا،   : ب وملحقاتها وبرمجياتها هي   و الحاس أجهزةسبع شركات الكترونية رئيسية لبيع      
وتقـدم هـذه الـشركات التـسهيالت      .وفيرجن ستورز، وكمبيوستنر، ومكتبة جرير، وكارفور، والكتروزان     

أما البيع المباشر للوكالء فقد أصـبح        .بوب وملحقاتها وبرامج الحاس   و الحاس هزةأجوالتقسيط لعمالئها لشراء    
  . مقصورا على المناقصات والعقود الحكومية والخاصة

 
  المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/  البحث والتطوير والمبادرات-باء

  
  لمعلومات واالتصاالت وخدمات تكنولوجيا اتادوأومعدات  البحث والتطوير في  -١

  
تركزت أنشطة البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات علـى أعمـال تطـوير المحتـوى                 

 –الخاص بالتنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي       ) ٨( ذلك في الجزء     إلىوالتعريب، وتطرق هذا التقرير     
شـركة العالميـة    ، حيث بـّين دور      تطويرأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبرامج البحث وال       :جيم

  .، وغرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا المجال)ReDSOFT( العربي للبرمجيات اإلقليميالمركز ، و)صخر(
  

  االستثمار المحلي واألجنبي في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٢
 

وفـي  محليا كان أم أجنبيا،     لمعلومات  في مجال تكنولوجيا ا   أهمية كبرى لالستثمار    لت دولة الكويت    أو 
  :التاليةاتخذت التدابير سبيل ذلك 

  
  تشكيل لجنة عليا من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة واألمانة العامة للمجلس األعلى

للتخطيط والتنمية تنبثق منها لجنة فنية من المختصين في مجاالت متعددة لسرعة البت في المبادرات 
ام تلك اللجان بقانون رقم  التنموية االستراتيجية شاملة مجال تكنولوجيا المعلومات، وتفاصيل مهوالمشروعات

 ؛٧/٢٠٠٨

  متابعة وتشجيع االستثمارات األجنبية من خالل مكتب االستثمار األجنبي التابع لوزارة التجارة
وابط التقييم واالختبار  وتقديم التسهيالت الممكنة ووضع قواعد وضاإلجراءاتوالصناعة، وذلك لتبسيط 

 ؛ألفضل االستثمارات فنيا وماليا

  جمهورية سنغافورة وجمهورية لمذكرات تفاهم معإبرام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 
شركة مايكروسوفت لتقديم الدعم ونقل الخبرات توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع  و،كوريا الجنوبية

 ؛ المجتمع الكويتيإلىيا المعلومات والمعرفة في مجال تكنولوج
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  اجراءات تسجيل براءة االختراعات واالبتكارات لدى وزارة التجارة والصناعةتبسيط. 

  تبنت لجنة البيوت االستشارية بوزارة المالية تسجيل المؤسسات والشركات العالمية ذات الخبرة
لويات االستعانة بأفضلها في أوت ووضع الكبيرة في مجال البحث واالبتكار في مجال تكنولوجيا المعلوما

 ؛تقديم الدراسات االستشارية المعلوماتية للقطاع الحكومي بمشاركة القطاع الخاص المحلي

 ًلميكنتها من قبل الجهات بدء ديوان الخدمة المدنة تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية تمهيدا 
 .خرجاتهاالحكومية المنتجة لتلك الخدمات واالستفادة القصوى من م

 
راكـل،  أو، وشركة  )IBM(شركات آي بي أم     :  خمس مكاتب تمثيلية لشركات عالمية هي      حالياًوتوجد   

  .)NCR(وشركة مايكروسوفت، وشركة سيسكو، وشركة أن سي آر 
  

    مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني-جيم
  

  التصاالتاإلنفاق في تكنولوجيا المعلومات وا  -١
  

 مليـون دوالر    ٧٧٤ حـوالي    ٢٠٠٨بلغ حجم سوق تكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت فـي عـام             
 مليـون دوالر    ٢٠٩ب وملحقاتها، و  و الحاس أجهزة مليون دوالر حجم مبيعات      ٣٣٣منها ما يقارب     أمريكي،

  .  مليون دوالر حجم أعمال الخدمات المعلوماتية٢٣٢حجم مبيعات البرمجيات، و
  

 أي مـا    ، مليون دينار كويتي   ٦٩لغ حجم االنفاق الحكومي في مجال تكنولوجيا المعلومات حوالي          وب 
  . مليون دوالر أمريكي٢٣٧يعادل 

  
  المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي  -٢

  
 ٢٠٠٧ذكر تقرير للبنك الدولي أن االنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بلغ في عـام                 
  .جمالي الناتج المحلي االجماليإمن  في المائة ٤,٥ ما يعادل

 
  العمالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٣

 
بناء منظومة قياس األثر التنمـوي      "نت الخطة القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات مشروع         تضّم 

لدولة علـى المـستوى الحكـومي        معرفة مدى استفادة ا    إلى والذي يهدف    "لتكنولوجيا المعلومات على الدولة   
واالقتصادي واالجتماعي من تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، ووضع مؤشرات كمية ونوعية لقياس األثـر             
التنموي لتكنولوجيا المعلومات وقياس التقدم الذي حققته الدولة في هذا المجال وتسهيل المقارنة مـع الـدول                 

  . اب المصلحة في هذا المجالاألخرى وبناء عالقات مؤسسية مع جميع أصح
  

    التسهيالت الحكومية-دال
  

 تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في استشراف آفاق         إلىلت دولة الكويت أهمية كبيرة      أو 
  :ا ما يليه أهم،جديدة باالقتصاد الوطني، وفي ذلك قدمت عدة تسهيالت
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 ات الشراكة الفاعلة  مع معطيتعاونها مرونة الإعادة هيكلة مراكز نظم المعلومات بالدولة إلكساب
 للقطاع الخاص؛

  تبسيط إجراءات أسلوب التعاقد على المشروعات االستراتيجية وتقديم حوافز مالية ودعم سياسي
لمبادرات القطاع الخاص المحلي والعالمي من خالل أحكام القانون الصادر بهذا الخصوص والذي يتيح 

 ؛التعاقد باسلوب التعهيد

  االتجاه العام نحو خصخصة بعض القطاعات من المؤسسات الحكومية مثل البريد والنقل الجوي
 ؛الخ، نترنتدمات نقل المعلومات واإلوخ

  لتوفير حاضنات ،) دال–سادسا ( والسابق اإلشارة إليه في بند "الواحة الرقمية بدولة الكويت"إنشاء 
 المشاريع المتوسطة والصغيرة وتشجيع الكوادر وخصوصاًذات جودة عالية لتنفيذ المشروعات التكنولوجية 

نتل وإ) Oracle(ل اكرأوو) IBM( مثل ىالكويتية على البحث واالبتكار بدعم من المؤسسات العالمية الكبر
)Intel (تمايكروسوفو) Microsoft(؛  

 علقة بمجال  بوزارة التجارة والصناعة لدعم وتسهيل المشاركة المتاألجنبيإنشاء مكتب االستثمار
 ؛تكنولوجيا المعلومات

 نتها من قبل الجهات ن لمك ديوان الخدمة المدنية تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية تمهيداًءبد
 .الحكومية المنتجة لتلك الخدمات واالستفادة القصوى من مخرجاتها
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  المصادر والمراجع
  

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  ٨,٠ اإلصدار - الوثيقة الوطنية لبناء مجتمع المعلومات في دولة الكويت   )١(
  .٢٠٠٥نوفمبر   

 
  . اللجنة الوطنية إلدخال التكنولوجيا الحديثةفي األعمال الحكوميةخطة إدخال التكنولوجيا الحديثة في األعمال الحكومية  )٢(
 
٢٠١٣-٢٠٠٩/٢٠١٠ة الخمسية للدولة الخطة القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات في إطار اإلعداد لخطة التنمي  )٣(

  .٢٠٠٨ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يونيو ٢٠١٤/  
 
  .٢٠٠٨ األمانة العامة للتخطيط والتنمية يوليو ٢٠١٣/٢٠١٤-٢٠٠٩/٢٠١٠خطة التنمية الخمسية للدولة   )٤(
 
انة العامة للتخطيط والتنمية  األم٢٠١١/٢٠١٢-٢٠٠٨/٢٠٠٩برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثاني عشر   )٥(

  .٢٠٠٨سبتمبر   
 
دراسة حول أسس بناء مجتمع المعلومات والمعرفة بدولة الكويت في ضوء تجارب الدول المتقدمة والناهضة األمانة   )٦(

  .٢٠٠٩العامة للتخطيط والتنمية مارس   
 
  .٢٠٠١ وزارة التخطيط يوليو  نظرة مستقبلية–تقرير تقييم أوضاع تكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت   )٧(
 
  .٢٠٠٩تقرير فريق عمل إدارة اإلنترنت الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يناير   )٨(
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  ١ملحق ال
  

ضمن الخطة الخمسية القطاعية في مجال  على المستوى الوطني التي يشرف عليها الجهاز المركزي المشاريعقائمة 
  تكنولوجيا المعلومات

  
  الجهة المنفذة  اسم المشروع  م
  لدولة الكويت ونظام الدخول الموحدةاإللكترونيالبوابة الرسمية   ١

E-Gov Portal & Government Single Sign-on System  
الجهاز المركزي لتكنولوجيا 

 المعلومات
  البنية التحتية للشبكة الحكومية  ٢

Government Network Infrastructure 
كزي لتكنولوجيا الجهاز المر
 المعلومات

  مركز البيانات الوطني  ٣
National Data Center 

الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

  )يخارجمحلي و(جال تكنولوجيا المعلومات مواجهة الكوارث في م  ٤
Government Business Continuity Planning /Disaster Recovery  

الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
 لوماتالمع

  البرنامج التدريبي للكوادرالوطنية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات  ٥
 

الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
  المعلومات

  البرنامج الوطني التوعوي في مجال تكنولوجيا المعلومات  ٧
Program national IT Literacy 

الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
  المعلومات

  كومية الشاملةمراكز الخدمات الح  ٧
E-Services & Info One-Stop Government Service Center  

الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

المقاييس واألنماط والسياسات والمنهجيات لقطاع تكنولوجيا المعلومات تطوير   ٨
 IT Standards Methodologies, Polices and Procedures في الدولة

كنولوجيا الجهاز المركزي لت
 المعلومات

الجهاز المركزي لتكنولوجيا   الحكومياإللكترونيالنظام المشترك للبريد   ٩
 المعلومات

  الحكوميةاالنترانت   ١٠
Government Intranet  

الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

الجهاز المركزي لتكنولوجيا   مؤشرات األداء الحكومي  ١١
 المعلومات

  الفنييات التدقيق أدوات وبرمج  ١٢
Technical Auditing Tools & Programs 

الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

 برنامج االستجابة لطوارئ الحاسوب  ١٣
Computer Emergency Response Team 

الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

الجهاز المركزي لتكنولوجيا  ةاإللكترونية تنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات والمبادرات الحكومي  ١٤
 المعلومات

  ية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتإعداد مكتبة عناصر البن  ١٥
Information Technology Infrastructure Library (ITIL)  

الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

الجهاز المركزي لتكنولوجيا   إقتراح اآللية التشريعية   ١٦
 علوماتالم

  اإلطار العام ألمن المعلومات الوطني  ١٧
National Authentication System 

الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

الجهاز المركزي لتكنولوجيا   إنشاء الواحة الرقمية بدولة الكويت  ١٨
  المعلومات

يا الجهاز المركزي لتكنولوج  وثيقة مؤشرات مجتمع المعلومات بدولة الكويت  ١٩
  المعلومات

الجهاز المركزي لتكنولوجيا   منظومة قياس األثر التنموي لتكنولوجيا المعلومات على الدولة بناء  ٢٠
  المعلومات

  العمالءمركز خدمة   ٢١
Call Center 

الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

  اإللكترونيتهيئة البوابة الفرعية للدفع والتحصيل   ٢٢
E-Payment Gateway   

وزارة المالية والجهاز المركزي 
  لتكنولوجيا المعلومات

الجهاز و وزارة المواصالت  تخصيص بريد الكتروني لكل مواطن  ٢٣
 المركزي لتكنولوجيا المعلومات
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  تكاملة لقطاع األعمال مالخدمات ال  ٢٤
Online Integrated Business Services Electronic Bill Presentment 

System 

الجهاز  وجارة والصناعةالتوزارة 
 المركزي لتكنولوجيا المعلومات

   الحكومية والمناقصاتتهيئة البيئة الالزمة لتنفيذ البوابة الفرعية للمشتريات  ٢٥
E-Procurement  

والجهاز  لجنة المناقصات
 المركزي لتكنولوجيا المعلومات

  تهيئة البوابة الفرعية لمشاركة الجمهور  ٢٦
Online Public Policy Service  

الجهاز المركزي و الجهات المعنية
 لتكنولوجيا المعلومات

   الخدمات الحكومية وربطها بالبوابة الرسميةأنظمةتكامل   ٢٧
Online Public Services 

الجهاز المركزي و الجهات المعنية
 لتكنولوجيا المعلومات

الجهاز و ديوان الخدمة المدنية  تخطيط القوى العاملة بالدولة   ٢٨
 المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الجهاز المركزي و وزارة التربية  ةاإللكترونيتطوير التعليم بالوسائل   ٢٩
 لتكنولوجيا المعلومات

٣٠  
   عبر الحدودةاإللكترونيالتجارة 

  وزارة التجارة والصناعة
الجهاز المركزي لتكنولوجيا و

 المعلومات



 
 

 

-٥١-

  ٢الملحق 

   بالدولةالقطاعات األساسيةدعم مجتمع المعلومات بخطط  مشاريع

  المشروع  الجهة  الخطة  م
  نترنتالبنية المشتركة للخدمات الحكومية عبر اإل

   الحكومياإللكترونيالنظام المشترك للبريد 
   لكل مواطن اإللكترونيالبريد 

   الرسمية لدولة الكويتةاإللكترونيالبوابة 
  تطوير المقاييس واألنماط والمنهجيات لقطاع تكنولوجيا المعلومات

   األزمات في مجال تكنولوجيا المعلومات إدارةمواجهة الكوارث و
بناء قاعدة بيانات ومكتبة رقمية لكافة عناصر البنية التحتيـة لتكنولوجيـا            

  المعلومات

الجهاز المركزي 
  لتكنولوجيا المعلومات

إعداد وتنفيذ برنامج تدريب تكنولوجيا المعلومات وخدمات العمالء بالقطاع         
  الحكوم

الهيئة العامة للمعلومات 
  المدنية

   البطاقة على مناطق الدولةأجهزةإصدار البطاقة الذكية وتوزيع 

لدول مجلس   باستخدام البطاقة الذكية في المنافذ الحدودية        ةاإللكترونيالبوابة  
   الخليجيتعاونال

إدخال التكنولوجيـا     ١
الحديثة في األعمال   

  الحكومية

  وزارة اإلعالم

  بناء شبكة الكترونية متكاملة لتقديم خدمات إعالمية للجمهور
   واحتياجات التطوير المهنيةاإللكترونيالبنية التحتية للتجهيزات 

  استخدام التكنولوجيا الرقمية مع طرق التدريس
  نترنتر إمكانات ووسائل للطلبة من حاسوب واستخدام اإلتوفي

  ةاإللكترونيإعداد برامج تدريبية للهيئة التدريسية الستخدام الوسائل 
   في جامعة الكويتةاإللكترونيتطوير وتحديث وصيانة البنية التحتية للشبكة 

ــيم    ــاليب التعلـ ــتخدام أسـ ــي اسـ ــع فـ ــيالتوسـ  اإللكترونـ
E-learningي جامعة الكويت ف  

 Smart Classesالتوسع في إنشاء الفصول الذكية 

ــيم   ٢ ــوير التعل تط
بالوســــــائل 

  ةاإللكتروني

  وزارة التربية

 مع معهد   تعاون حاسب آلي للطلبة المكفوفين بجامعة الكويت بال       أجهزةتوفير  
  الكويت لألبحاث العلمية

  ودةدعم البنية التجتية في مجال تحسن الج

 kiosksإنشاء وتركيب كبائن حاسوب 

تطوير الخـدمات     ٣
ــاء  ــصحية وبن ال
ــات   ــدة بيان قاع

  تخصصية

  وزارة الصحة

تطبيق أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات في كافة قطاعات الوزارة للتعامـل           
  المتبادل بدون مستندات ورقية

ــارة   ٤ ــل التج تفعي
 عبـر   ةاإللكتروني
  الحدود

وزارة التجارة 
  والصناعة

  عبر الجدول ةاإللكترونيتطبيق تكنولوجيا المعلومات في أنشطة التجارة 

ــاق   ٥  قواعد وضوابط التراخيص الصناعية لصناعة البرمجيات ــعة نط توس
التـــــراخيص 
الصناعية لتـشمل   
ــناعات  صـــ
البرمجيـــــات 
ــشجيع  وتــــ
الـــــصناعات 
ــة  التكنولوجيــ
ــطة  المتوســـ

  والصغيرة

  الهيئة العامة للصناعة

  كيةذالمشاريع المتوسطة والصغيرة في إطار القرية الحاضنات 
   )ة الرقميالواحة(
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  ٣الملحق 

  بيان بالمنظمات غير الحكومية المساهمة في نشر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

انيبال م العدد حتى أكتوبر  
٢٠٠٨ 

 ٧٠   الجمعيات األهلية  ١

 ٥٥   المنظمات النقابية  ٢
 ٥٢   المبرات  ٣
 ٣٨  )اتحادات أصحاب العمل(االتحادات المهنية   ٤
 ١٠  الجمعيات الخيرية  ٥
 ٥٤  يةتعاونالجمعيات ال  ٦

 ٢٧٩ المجموع
  

  
  ٤ملحق ال

  بيان بمشاريع المنظمات غير الحكومية المساهمة في نشر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

 الجمعية م
  
  النشاط/المشاريع

 
 مشروع الحاسوب للمكفوفين 

 بات المرحلة الثانوية والمتوسطةالبرنامج التدريبي الصيفي لطالب وطال
 الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات ١

 بالوطن العربي بدولة اإلمارات نترنتل لجمعيات اإلوالمشاركة بالملتقى األ
 العربية المتحدة 

ب وتطبيقاته وبرمجياته المختلفة وتقديم الحلول لكافة وتقديم دورات الحاس جمعية المعلمين الكويتية ٢
 والهيئات التربوية ،ة بصفة عامةفئات المجتمع والهيئات والمؤسسات الحكومي

 بصفة خاصة 
ما  وعريف بعلم الحاسوباستضافة الخبراء والمختصين وإقامة المعارض للت

 مجاالت استخدامات المكفوفين  يتعلق به
 إصدار دلي الحاسوب للتعريف باستخداماته بمجاالت المكفوفين 

  بالمكفوفين نترنتالتي تهتم بالحاسوب واإلإصدار مجلة برايل نت 
   واإلشراف عليهنترنتإنشاء موقع الكتروني للجمعية على شبكة اإل

 جمعية المكفوفين الكويتية ٣

  الحاسوب وبرامجه لألعضاء أجهزةتأسيس ورشة إلصالح وصيانة 
 تكنولوجيانترنت و والتي تهتم بتقديم خدمات اإلنترنتتشكيل لجنة اإل جمعية المهندسين الكويتية  ٤

 المعلومات والمعرفة 
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  ٥الملحق 

  بدولة الكويت ةاإللكترونيمواقع الجهات الحكومية ببيان 

  اإللكترونيالعنوان   اسم الجهة  م

  kw.gov.e.www   الرسمية لدولة الكويتةاإللكترونيالبوابة   ١
 :الوزارات واإلدارات الحكومية: الأو  
   kw .gov.mpw.www://http  وزارة األشغال العامة  ٢
  kw .gov.moinfo.www://http  وزارة األعالم   ٣
  kw .gov.islam.www://http  قاف والشئون اإلسالميةووزارة األ  ٤
   kw .gov.moci.www://http  وزارة التجارة ولصناعه  ٥
  kw.gov.scpd.www://http  للتخطيط والتنمية األمانة العامة للمجلس األعلى  ٦
   kw .edu.moe.www://http  وزارة التربية  ٧
   kw .edu.mohe.www://http  وزارة التعليم العالي  ٨
  MOFA/kw.gov.mofa.www://http  ة الخارجيةوزار  ٩
   kw .gov.moi.www://http  وزارة الداخلية  ١٠
   kw .gov.mod.www://http  وزارة الدفاع  ١١
   kw .gov.mosal.www://http  لوزارة الشؤون االجتماعية والعم  ١٢
   kw .gov.moh.www://http  وزارة الصحة  ١٣
   kw.gov.moj.www://http   وزارة العدل  ١٤
   kw .gov.mew.www://http  وزارة الكهرباء والماء  ١٥
   kw .gov.mof.www://http  وزارة المالية  ١٦
  kw.moc.www/:/http  وزارة المواصالت   ١٧
  kw .gov.moo.www://http  وزارة النفط  ١٨
  kw.gov.mona.www://http  وزارة الدولة لشئون مجلس األمة  ١٩
  kw.gov.da.www://tpht  الديوان األميري  ٢٠
  ــــ  )الديوان األميري(مكتب الشهيد   ٢١
اللجنة االستشارية العليا للعمل على اسـتكمال تطبيـق أحكـام        ٢٢

  الشريعة اإلسالمية
kw.gov.sharea.www://http  

  kw.gov.cmgs.www://http  )مجلس الوزراءاألمانة العامة ل(ديوان سمو ولي العهد   ٢٣
  asp.index/ar/kw.gov.pm.www://http  ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء  ٢٤
  kw.gov.cmgs.www://http  األمانة العامة لمجلس الوزراء  ٢٥
  ــــ  جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية  ٢٦
  kw.org.pows.www://http  اللجنة الوطنية لشئون األسرى والمفقودين   ٢٧
  ــــ  المجلس األعلى لشئون المحافظات  ٢٨
  kw.gov.cait.www://http  الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  ٢٩
  kw.gov.fatwa.www://http  )مجلس الوزراء( الفتوى والتشريع إدارة  ٣٠
  kw.gov.ctc.www://http  )مجلس الوزراء(لجنة المناقصات المركزية   ٣١
  ــــ  )مجلس الوزراء(جهاز األمن الوطني   ٣٢
  ــــ  )مجلس الوزراء(لجنة شئون المرأة   ٣٣
  ــــ  ) الديوان األميري(مكتب اإلنماء االجتماعي   ٣٤
  kw .gov.customs.www://http   العامة للجماركدارةاإل  ٣٥
  kw .com.airport-kuwait.www://http  المدني  العامة للطيراندارةاإل  ٣٦
  org .awqaf.www://http  قافوألاألمانة العامة ل  ٣٧
  kw .net.csc.www://http  ديوان الخدمة المدنية  ٣٨
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  ــــ  هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عادةبرنامج إ  ٣٩
   org .8sabq.www://http  ديوان المحاسبة  ٤٠
  kw.gov.kng.www://http  الحرس الوطني  ٤١
  org .kuwaitculture.www://http  والفنون واآلداب المجلس الوطني للثقافة  ٤٢
 :الجهات ذات الميزانيات الملحقة:ثانيا  
   kw .gov.kwtfire.www://http   العامة لإلطفاءدارةاإل  ٤٣
  kw .gov.municipality.www://http  بلدية الكويت  ٤٤

kw.gov.baladia.www://http  
  kw .edu.kuniv.www://http  جامعة الكويت  ٤٥
  org .paac.www://http  ت الهيئة العامة لتقدير التعويضا  ٤٦
   kw .edu.paaet.www://http  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  ٤٧
   kw .gov.paaf.www://http  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  ٤٨
  kw .gov.pays.www://http  الهيئة العامة للشباب والرياضة  ٤٩
  kw .gov.paci.www://http  الهيئة العامة لمعلومات المدنية  ٥٠
   kw .gov.kia.www://http  الهيئة العامة لالستثمار  ٥١
  kw .org.epa.www://http  الهيئة العامة للبيئة  ٥٢
  kw .gov.pama.www://http  الهيئة العامة لشئون القصر  ٥٣
net.majlesalommah.www://http  األمانة العامة لمجلس األمة  ٥٤
 :الجهات ذات الميزانيات المستقلة: ثالثا  
   kw .gov.scb.www/:/http  بنك التسليف واالدخار  ٥٥
  kw .gov.cbk.www://http  بنك الكويت المركزي  ٥٦
  kw .org.zakathouse.www://http  بيت الزكاة  ٥٧
  org.fund-kuwait.www://http  الصندوق الكويتي للتنمية   ٥٨
   kw .com.kpc.www://http  مؤسسة البترول الكويتية   ٥٩
  kw .gov.pifss.www://http  المؤسسة التأمينات االجتماعية  ٦٠
  com .airways-kuwait.www://http  ويتيةمؤسسة الخطوط الجوية الك  ٦١
  kw .gov.housing.www://http  المؤسسة العامة للرعاية السكنية  ٦٢
  kw.gov.kpa.www://http  مؤسسة الموانئ الكويتية  ٦٣
  kw .edu.kisr.www://http  معهد الكويت لألبحاث العلمية  ٦٤
  kw .gov.pai.www://http  للصناعة الهيئة العامة  ٦٥
   kw .net.kuna.www://http  )كونا(ة األنباء وكال  ٦٦
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  ٦الملحق 

  المتطلبات التشريعية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت

  قوانين وتشريعات مطلوب تطويرها  قوانين وتشريعات مطلوب استحداثها م
  )١٩٥٦صادر عام (قانون االتصاالت  ةاإللكترونيمعامالت قانون ال  ١

  )١٩٦٣ لعام ٢٧رقم (قانون اإلحصاء والتعداد   قانون حماية الخصوصية والسرية

  اإللكترونيقانون التحصيل 
لثغرات ظهـرت   ( بشأن الملكية الفكرية     ١٩٩٩ لسنة   ٦٤قانون رقم   

  )جارة العالميةفي التطبيق العملي وللتوافق مع متطلبات منظمة الت

 PKIقانون الكود الموحد 
في ضوء تنظيم التجـارة والمعـامالت       (قوانين التجارة واالستثمار    

  )ةاإللكتروني

  

  اإللكترونيالتوقيع قانون 
للتعامل مع بعض السلوكيات الناجمة عـن اسـتخدام         (قانون الجزاء   

ه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي لم يشملها القانون بـصورت        
  )الحالية

٢  
  قانون إساءة استخدام الحاسب اآللي

 أجهـزة  بـشأن    ٢٠٠١ لـسنة    ٩تعديل بعض أحكام القانون رقـم       
   التصنتأجهزةاالتصاالت الهاتفية و

  

  ٧الملحق 

   بدولة الكويت موزعة حسب المجاالت ةاإللكترونيالمواقع 

 م المجال
 الفئة االسم 

العدد حتى 
١٢/٢٠٠٧  

 ١٧٣٣ Commercial .COM.KW  ات ذات األنشطة التجاريةالمؤسسات والهيئ  ١

 ١١٢ Government .GOV.KW  وزارات الدولة والهيئات الحكومية   ٢
 ٩٨ Network .NET.KW  المؤسسات والهيئات ذات األنشطة المهنية   ٣
  ٦٨ Organization .ORG.KW  المؤسسات المستقلة وجمعيات النفع العام  ٤
 ٦٩ Educational .EDU.KW ات األنشطة التعليميةالمؤسسات والهيئات ذ  ٥
 - Military .MIL.KW الشئون العسكرية  ٦
 ١٠ KW. مجاالت أخرى  ٧

  ٢٠٩٠ المجموع
   

 
  


