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  األمم المتحدة
  ٢٠١١نيويورك، 
  

  
 
 
 

  



 ب 

 .طبعت هذه الوثيقة بالشكل الذي قدمت به ودون تحرير رسمي 
  

  .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  
 

 .نسخة أولية

  
  

11-0314 
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  فهرس المحتويات

 ١ ......................................................... المعلومات مجتمع ناءب في األساسيين والفرقاء اتالحكوم دور  - أوًال
 ١ ...................................................................... االلكترونية واالستراتيجيات الوطنية المعلومات مجتمع سياسات  - ألف

 ١ ........................................................................ إللكترونيةا الوطنية والسياسات االستراتيجيات لتطور مناقشة
 ١ ....... .والصحة والتعليم آالحكومة األساسية القطاعات في المعلومات مجتمع بناء إلى تهدف التي القطاعية الخطط تعداد
 ٢ ................................................ تحقيقها تم التي والجوانب الوطنية واالستراتيجيات الخطط فيذتن في التقدم وصف

 ٣ ................................................................... القطاعات متعددة الشراآة أو والخاص العام القطاعين بين الشراآة  - باء
 ٣ ........................ المعلومات لمجتمع اإللكترونية االستراتيجيات صياغة في المعنيين الفرقاء بين وتواصل حوار وجود
 ٣ ............................. المعلومات بمجتمع المعنيين بين الشراآات وترويج إلطالق الوطني المستوى على اآلليات تحديد
 ٣ ............................... القطاعات متعددة شراآة أو والخاص العام القطاع بين األقل على واحدة شراآة إنشاء أو وجود

 ٤ ................................................................................................................ الحكومية غير المنظمات دور  -جيم

 ٤ ........................................................................ واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية  - ثانيًا
 ٤ ............................................................................................................... التنظيمية والبيئة السوق هيكلية - ألف

 ٤ .............................................................................................................. التنظيمية والبيئة سوقال هيكلية
 ٤ .............................................................................. االتصاالت رخص ووضع وعدد التنظيمية للبيئة وصف

 ٥ ................................................................................................................................... األساسية البنية  - باء
 ٥ ........................................................................................................... والمحمول الثابت الهاتف شبكات
 ٥ ..................................................................................................................... اإلنترنت خدمات مزودو
 ٦ ............................................................................................................................... الحاسوب انتشار

 ٦ ............................ جديدة خدمات وتطوير واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية في المشاريع/المبادرات - جيم

 ٦ ................................................................................................. واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ترابطية -دال

 ٧ ........................................................................................................................ لإلنترنت األساسية البنية  - هـ
 ٧ ..................................................................................... (Internet Backbone) الفقارية االنترنت شبكة
 ٧ ............................................................................................................. نتاإلنتر لشبكة األساسية البنية
 ٨ .................................................................................. (WiMAX) ماآس واي و (WiFi) فاي واي الـ نقاط
 ٨ ............................................................................................ الوطني المستوى على الضوئية األلياف شبكة
 ٨ ...................................................................................................................... المحلية االنترنت مراآز

 ٨ ............................................................................................................................ اإلقليمية المخدمات
 ٨ ..................................................... (Interconnection) الدولي واالتصال االنترنت (transit) عبور تكاليف
 ٩ ................................................................................................................... الدولية للحزم الكلية السعة

 ٩ ............................................................................................... والمعرفة المعلومات إلى النفاذ  -ثالثًا
 ٩ .................................................................................................................... للعموم المتاحة المعـلومات  - ألف

 ٩ .......................................................................................................... المعلومات وترويج تطوير أنشطة
 ١٠ ...................................................... واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا المحلية والحكومات المواطنين استخدام
 ١٠ ............................................................................................................... إلكترونية عامة مكتبة وجود

 ١١ .................................................................................................. العامة والمعلومات المعلومات إلى النفاذ  - باء
 ١١ .............................................................................................. الرسمية العامة للمعلومات مالئم نفاذ توفر

 ١١ .......... المجاني أو المفتوح النفاذ ذات العلمي واألرشيف والمكتبة المجالت إلى) الكلفة الرمزي أو المجاني( الوصول

 ١١ ............................................................................................... للعموم المهام متعددة مجتمعية نفاذ مراآز  -جيم
 ١١ ............................................................................ ومجانية مستدامة المهام متعددة مجتمعية نفاذ نقاط وجود
 ١٢ ........................................................... التعليمية والمؤسسات المكتبات في للمستخدمين مساعدةال خدمات تقديم
 ١٢ ........................................................................................... المعرفة وتشارك المعلومات استخدام تشجيع

 ١٢ ........................................................................................................... مختلفة برمجيات نماذج استخدام  -دال



 د 

 ١٣ ............................................................. واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال في القدرات بناء  -رابعًا

 ١٣ ................................................................................ التدريب التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا  - ألف
 ١٣ .................................................................................... األمية محو في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 ١٣ ...................................................................... والتدريب التعليم في واالتصال المعلومات تكنولوجيات إدخال
 ١٤ ................................................................. واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا المحلية التدريب مراآز وجود
 ١٤ ............................. الذاتي التعلم تطور في والمساعدة القدرات بناء برامج من آجزء والتدريب بعد عن التعلم توفر

 ١٤ .............................................. واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام مجال في القدرات لبناء التدريب برامج  - باء
 ١٤ .......................................................................................................... اإللكترونية األمية محو مهارات
 ١٤ ............................................................................ قدرات لبناء) حكومية غير أو/و حكومية( تدريبية برامج

 ١٥ ................................................... واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام في واألمن الثقة بناء  -خامسَا

 ١٥ ................................................................................................. االلكترونية والوثائق المعامالت استخدام  - ألف
 ١٥ .................................. االلكتروني التوقيع مثل التوثيق وسائل فيها بما االلكترونية والمعامالت الوثائق استخدامات
 ١٥ ............................................................ (Certification & Authentication) والتيقن التوثيق اجراءات

 ١٦ ......................................................................................................والشبكات االلكترونية المعامالت أمن  - باء
 ١٦ ..................................................................................... لألمن عمل أوخطة وطنية تراتيجةاس خطة وجود
 ١٦ ................................................................................. (CERT) الحاسوبية للطوارئ االستجابة فريق وجود
 ١٦ .................................................................................................. وطنية توعية مبادارت أو خطط وجود
 ١٦ ..........................................................................اإللكترونية المعامالت لتسهيل ومعتمدة آمنة تطبيقات توفر

 ١٦ ................................................................................................................. السيبراني األمن اجراءات
 ١٦ ...................................................................... الشبكات وأمن المعلوماتي األمن مجال في المثلى ساتالممار
 ١٧ ........................................................................ .والشبكات المعلومات وأمن الشبكات ووحدة البيانات حماية

 ١٧ ...................................................................................................... البيانات ايةوحم الخصوصية حماية  - جيم
 ١٧ ..................................................................................... البيانات وحماية بالخصوصية تتعلق التي القوانين

 ١٧ .......................................................................... البيانات وحماية الخصوصية حول والتوجيهات المبادرات
 ١٧ .............................................................. اإلنترنت عبر الخصوصية حول المستخدمين بين والعلم الوعي نشر

 ١٨ .............................................................................. واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام سوء مجابهة  -دال
 ١٨ ............................................................. التكنولوجيا استخدام ومسيئي السيبرانية الجرائم ومالحقة وآشف منع

 ١٨ ................................................................. والعالمي الوطني المستوى على) SPAM( التطفلي البريد مكافحة
 ١٨ ................................................................ للمساعدة فعالة جهود ووجود للحوادث المباشرة والمعالجة اإلجابة

 ١٨ ............................................................................................................ التمكينية البيئة  - سادسًا

 ١٨ ................................................................................................................... والتنظيمية ونيةالقان البيئة  - ألف
 ١٨ ............................................................................................ والشفاف الداعم والتنظيمي القانوني اإلطار
 ١٩ ................................................................................................. )الفكرية الملكية قوانين( الفكرية الملكية
 ١٩ ............................................................................................................... واالنترنت االتصاالت تنظيم
 ١٩ ................................................................................................................. السيبرانية للقوانين وصف
 ١٩ .............................................................................................................................. البرامج قرصنة

 ٢٠ ......................................................................................................................... النطاقات أسماء إدارة  - باء

 ٢٠ ......................................................................... واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال في المعايير توحيد  -جيم
 ٢٠ ............................................................................................ المفتوحة المعايير واستخدام تطويرو تعزيز
 ٢٠ ............................................... )االلكترونية التجارة المثال سبيل على( للتشغيل الدولية المعايير واعتماد التوعية

 ٢١ ...................................................................... الداعمة الحكومية والتدابير المعلومات تكنولوجيا في االستثمار  -دال
 ٢١ ................................................................................................ االحتضان ومخططات واالبتكار الريادة
 ٢١ .............................................................................................................. الحكومي واالستثمار التمويل

 ٢١ ............................................................................................................ االستثمار تشجيع استراتيجيات
 ٢١ ............................................................................................................ البرمجيات تصدير دعم أنشطة

 ٢١ .................................................... )Venture Capital investments( رالمخاط المال رأس استثمارات

 ٢٢ ............................................................................. واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  - سابعًا



 ه 

 ٢٢ .......................................................................................................................... االلكترونية الحكومة - ألف
 ٢٢ .......................................................................... العامة اإلدارة مجال في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 ٢٢ ................................................................................................................. اإللكترونية الحكومة حلول
 ٢٣ ........................................... )e‐procurement( اإللكترونــي الشــراء تطبيقــات واســتخدام اعتمــادو تــوفر

 ٢٤ ............................................................................................................................ االلكترونية التجارة  - باء
 ٢٤ ............................................................................................. عيتهاونو اإللكترونية التجارة خدمات توفر

 ٢٤ .................................................................................... اإللكترونية التطبيقات نضج ومدى انتشار مستوى
 ٢٥ ....................................................................................... اإللكترونية التجارة في الدولية المعايير استخدام
 ٢٥ ........................................................................................ اإللكتروني والتوقيع اإللكترونية التجارة قوانين
 ٢٥ ......................................................... )e‐payment systems( اإللكترونية المدفوعات نظم واستخدام توفر

 ٢٥ ..............................................................................................................................االلكتروني التعليم -جيم
 ٢٥ .............................................................................................. )الثانوي - االبتدائي(  األساسي التعليم في
 ٢٦ ................................................................................................................ والجامعي العالي التعليم في

 ٢٦ ........................................................................................................................... االلكترونية الصحة  -دال
 ٢٦ ..................................................................................... العالم في الطبية المعرفة إلى النفاذ وإمكانية توفر
 ٢٦ ........................................................................................ الصحية بالرعاية المتعلقة معلوماتال نظم تنفيذ

 ٢٧ .................................... األمراض انتشار ومراقبة ولرصد للتنبيه واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا نظم استخدام

 ٢٧ ............................................................................................................................ إللكترونيةا العمالة  -هاء
 ٢٧ .......................................................... عمل على للحصول آوسيلة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام
 ٢٧ ................................................................ الذاتية للسير الوطنية البيانات وقواعد االلكتروني التوظيف بوابات

 ٢٨ .............................................................................. المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامنًا

 ٢٨ .......................................................... واللغوي الثقافي التنوع لدعم واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام  - ألف
 ٢٨ ............................ الثقافي والتراث اللغوي التنوع على الحفاظ أجل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام
 ٢٨ ...................................................................... العامة لمعلوماتا ورقمنة الوطنية الرقمية المحفوظات تطوير
 ٢٩ .................................................. األفراد ومشارآة االجتماعية والمواقع والوسائط االجتماعية الشبكات استخدام

 ٢٩ ................................................................................................ يوالمحل الوطني الرقمي المحتوى تطوير  - باء
 ٢٩ .............................................................. )المدمجة واألقراص اإلنترنت، شبكة على( الرقمي المحتوى تطوير
 المحرومة والفئات الخاصة، حتياجاتاال وذوي األميين،( المجتمع لفئات المحلية باللغات ونشرالبرمجيات تطوير

 ٣٠ .................................................................................................................................... )والمهمشة

 ٣٠ ................................................................. والتطوير البحث وبرامج واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدوات  -جيم
 ٣٠ ............................... والتطوير البحث وبرامج للتكنولوجيا والخاصة العامة الشراآات خالل من الحكومات، تعزيز

 ٣١ ............................................................................................................... اإلعالم وسائل  - تاسعًا

 ٣١ ..................................................................................................................... اإلعالم واستقاللية تنوع  - ألف
 ٣١ ................................................................................................................................. اإلعالم تنوع
 ٣١ ................................................................................ والصحفيين االعالمية للمؤسسات حكومي دعم وجود
 ٣٢ ............................................................................ االعالم وتعدد الحرية تتناول التي خاصة االعالم قوانين
 ٣٢ .......................................................................... المعلومات وتعددية األفكار نشر في اإلعالم قطاع مساهمة
 ٣٢ .................................................................................................... اإلعالم في االجتماعي النوع تصوير

 ٣٣ ...................................................................................................... المعلومات مجتمع في ودوره األعالم  - باء
 ٣٣ ............................................. المعلومات مجتمع في الحديث اإلعالم إلى إضافة واإلذاعي المكتوب اإلعالم دور

 ٣٣ ................................................................................. المعرفية الفجوة تقليص في التقليدي اإلعالم استخدام

 ٣٣ .................................................................................... واالعالم واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تقارب  -جيم

 ٣٤ ................................................................................................ واإلقليمي الدولي التعاون  - عاشرًا

 ٣٤ ........................................................................... وخدمتها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا شبكات تمويل  - ألف
 ٣٤ .......................................... واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات مجال في واألجنبية الوطنية االستثمارات جذب
 ٣٥ .......................................................................................... التمويل آليات من وابتكارات تحسينات إدخال



 و 

 ٣٥ ............................................................................................................ األساسية البنية تنمية مشروعات  - باء
 ٣٥ ................... اإلقليمية أو الدولية المنظمات قبل من الممولة أو المدعومة تنفيذها المزمع والمستقبلية الحالية المشاريع
 ٣٥ ................................... واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال في المشاريع لتشجيع الحكومة تبذلها التي الجهود

 ٣٥ ................................................................................................. المعلومات لمجتمع العالمية القمة متابعة  - جيم
 ٣٥ ....................................................... المعلومات مجتمع لبناء األهداف تحقيق لدعم الوطنية العمل خطط عرض
 ٣٦ ...................................................................................... المعلومات مجتمع لبناء اإلقليمية المشاريع تحديد
 ٣٦ ................................................................................................................... الرقمية الفجوة حجم تقييم

 ٣٦ ....................................... المعلومات مجتمع عن إحصائية معلومات تقدم التي التنمية أدوات توفر مدى استقصاء
 ٣٦ ....................................................................................................................... النجاح قصص تحديد

 ٣٦ ................................................................................................... االنترنت حوآمة أنشطة في المشارآة
 ٣٦ ................................................................................................... االنترنت حوآمة أنشطة في المشارآة

 ٣٦ .................................................................... واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع بناء  -عشر حادي

 ٣٦ .............................................................................................. واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا شرآات  - ألف
 ٣٦ ......................................................................................................................... االتصاالت شرآات
 ٣٧ ............................................................................................................ الكمبيوتر وخدمات ياتالبرمج

 ٣٧ ........................................................................................................................... الحكومية التسهيالت  -ب

 ٣٨ ............................................................ الوطني االقتصاد في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع مساهمة  -جيم
 ٣٨ ........................................................................................ .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في اإلنفاق

 ٣٨ .................................................................................................... اإلجمالي المحلي الناتج في المساهمة
 ٣٨ .................................................................................. واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع في عمالةال

 ٣٨ ............................................. واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع في المشاريع/والمبادرات والتطوير البحث  -دال
 ٣٨ ............................................... واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وخدمات وأدوات معدات في والتطوير حثالب

 ٣٨ ......................................................... واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع في واألجنبي المحلي االستثمار

 ٣٩ ........................................... لأللفية اإلنمائية األهداف لتحقيق واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا  - عشر ثاني

 ٣٩ ................................................................................................. األلفية أهداف تحقيق نحو المحرز التقدم  - ألف
 ٣٩ ........................................................................... لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق نحو المحرز التقدم هو ما

 ٤٠ ..................................................................................................... المتخذة والمبادرات المبذولة الجهود

 ٤٠ ....................................................... لأللفية اإلنمائية األهداف لتحقيق تواالتصاال المعلومات تكنولوجيا استخدام  - باء
 ٤٠ ........................................................ التنمية لتحفيز واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام يتم آيف تحديد

 ٤١ .................................................................................. الميدانية واالتصاالت تالمعلوما تكنولوجيا مشاريع

 ٤٢ ....................................................................................................................... المالحق فهرس
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  اء مجتمع المعلوماتوالفرقاء األساسيين في بن اتدور الحكوم  -أوًال
  سياسات مجتمع المعلومات الوطنية واالستراتيجيات االلكترونية  -ألف

  مناقشة لتطور االستراتيجيات والسياسات الوطنية اإللكترونية 
انون الب تصدرالتي  ٢٠١٠في عام  ٢٠١٣/٢٠١٤ – ٢٠١٠/٢٠١١تم اقرار الخطة االنمائية المتوسطة األجل   ق

م  نة  ٩رق ملت٢٠١٠لس تراتيجية          ، وش ل االس ي تمث ات والت ع المعلوم ة بمجتم ات الخاص ة السياس ذه الخط ه
ة  ة االنمائي نوات الخط الل س ا خ وب تحقيقه ة المطل ة االلكتروني ات الوطني ة السياس ذه . ومجموع عى ه وتس

ة  االستراتيجية  ة التني ة عل          إلى دعم عجل ا القائم بكات والخدمات وتطبيقاته تعمال المنتجات والش ى من خالل اس
دم والمشارآة    وتحقيق  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويتي    ب مزيد من التق ع المعلومات الك النهوض بمجتم

ويتي         ا اإلنسان الك املة غايته تقبلية ش ة مس ة علمي ذه   . على مختلف األصعدة من خالل رؤي  السياسات وأخذت ه
زام  "و" خطة عمل جنيف  "و" بادئ جنيفاعالن م"بعين االعتبار مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات  الت

ة الكويت     "، و"برنامج عمل تونس"و" تونس ات بدول ع المعلوم اء مجتم ام     " الوثيقة الوطنية لبن ي اقرت في ع الت
ياغتها     ٢٠٠٥ د ص ات عن ات آمرجعي االت والمعلوم ة لالتص تراتيجية العربي ع    . ، واالس د وض ي عن د روع وق

ة للت   ة والقابلي تراتيجية الواقعي ة     االس ات المتاح ات واالمكاني ين الطموح وازن ب ق الت ا يحق ق بم تملت طبي ، واش
  :سياسات مجتمع المعلومات الواردة في الخطة االنمائية المتوسطة األجل على السياسات التالية

 استكمال استحداث خالل من ومؤسسيا، تشريعيا واالتصاالت المعلومات قطاع هيكلة إعادة •
 التجارة لالتصاالت، وقانون جديد قانون إصدار :ومنها قةالعال ذات التشريعات وتطوير

 وتطوير الموحد، وقانون الكود والسرية، الخصوصية حماية وقانون االلكترونية، والمعامالت
 .الفكرية الملكية حماية قانون

 تنظيم قطاع هيئة بإنشاء وذلك والمعلومات االتصاالت لقطاع المؤسسي التطوير استكمال •
 .البريد ؤسسةوم االتصاالت

 آافة مناطق تغطية استكمال خالل من والمعلومات لالتصاالت التحتية البنية وتحديث تطوير •
 وضبط بكافة المناطق، اإلنترنت خدمات لتوفير الضوئية األلياف وشبكة الهاتفية بالخدمة الدولة
 .واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية وحماية

 الدولة الثابتة في الهواتف مثل خدماته بعض بخصخصة وذلك االتصاالت عقطا تحرير استكمال •
 .الكويت دولة الهاتفية في االتصاالت شبكات وتطوير تأهيل إعادة مشروعات من االنتهاء بعد

 متكامل خالل مشروع من المعلوماتية واألزمات الكوارث وإدارة المعلومات بأمن االهتمام توسيع •
 .المعلومات لوجيالتكنو المرآزي للجهاز

 سنوية ودورية وتقارير دراسات إعداد خالل من المعلومات مجتمع تطوير مقومات استكمال •
 المرآزي جانب الجهاز من الكويتي المعلومات مجتمع تطّور ومؤشرات ومتطلبات مقومات حول

 .المعلومات لتكنولوجيا
 للجهاز المرآزي مخططة رامجب خالل من واالتصاالت المعلومات مجال في بالعاملين االرتقاء •

 المجتمع ومنظمات والقطاع الخاص المعنية الحكومية الجهات مع بالتعاون المعلومات لتكنولوجيا
 .المعنية المدني

ة  نشر  • ات  ثقاف ا  المعلوم ي  وتطبيقاته ع  ف رامج  خالل  من  المجتم ين  مشترآة  ب از المرآزي   ب  الجه
  .المدني المعنية المجتمع ومنظمات واإلعالم التربية ووزارات المعلومات لتكنولوجيا

  .تعداد الخطط القطاعية التي تهدف إلى بناء مجتمع المعلومات في القطاعات األساسية آالحكومة والتعليم والصحة
ار  ي إط ة المتوسطة األجل ف ة االنمائي ة الكويت الخط م  )٢٠١٣/٢٠١٤-٢٠٠٩/٢٠١٠(بدول اتت  وضع سياس

ات ا المعلوم اء  تكنولوجي اتمتضمنة بن ع المعلوم ة وربطه مجتم ي الدول ية ف ام  بالقطاعات األساس آالقطاع الع
ة     ا المعلومات      المتوسطة األجل  والتعليم والصحة والتجارة والصناعة، وشملت خطة التنمي في مجال تكنولوجي

اء        ٣٠على  ا ووضع التصورات الخاصة بن ا وربطه م اقتراحه ع      امشروعا ومبادرة، ت ى خطوط عمل مجتم عل
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م    . ات آما وردت في اعالن المبادئ للقمة العالمية لمجتمع المعلوماتالمعلوم ذه    )١(ويشمل الملحق رق ة به قائم
ا     ت منه ة الكوي ات بدول ع المعلوم النهوض بمجتم ة ب روعات المرتبط از   ٢١المش ذها الجه ف بتنفي روعا آل مش

ا جهات أخرى هي       ٩المرآزي لتكنولوجيا المعلومات و  ة،  مجلس ال  : مشروعات آلفت به وزراء، وزارة المالي
ة  وان الخدم ة، دي ة، وزارة التربي ات المرآزي ة المناقص ناعة، لجن ارة والص الت، وزارة التج وزارة المواص

ة             المدنية ارة والحكوم يم والصحة والتج ل التعل ة مث ى القطاعات الخدمي ادرات عل ع المشاريع والمب وقد تم توزي
  ) .٢(آما هو موضح بالملحق رقم 

  في تنفيذ الخطط واالستراتيجيات الوطنية والجوانب التي تم تحقيقهاوصف التقدم 
  :تم تنفيذ عدة مشروعات ترتبط بسياسات الخطة االنمائية المتوسطة األجل تتضمن

ة   ١٩/١٠/٢٠٠٨مشروع البوابة االلكترونية الرسمية لدولة الكويت والتي تم اطالقها بتاريخ  • واالنتهاء من المرحل
 .٢٠١١والتي من المتوقع بدأ العمل بها في عام لتخطيط للمرحلة الثانية األولى، وقد بدأ ا

ع     (Metropolitan)مشروع شبكة الكويت للمعلومات وهو عبارة عن شبكة حضرية  • ة م ات الحكومي لربط الجه
ط    بكة ورب  ٥٤بعضها البعض، وقد تم االنتهاء من المرحلة األولي للمشروع والتي شملت بناء العمود الفقري للش

م   وقد بدأ العمل بالمرحلة الثانية من الشبكة حيث . جهة حكومية بها بكة وت تم ربط األنظمة الوطنية الحكومية بالش
 .سيتم ربط المزيد من الجهات الحكوميةآما  IP telephonyالـ تشغيل خدمة الـ 

ات الخاص    • درات    البرنامج التدريبي للكوادر الوطنية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلوم ل وتطوير ق بتأهي
ى،    ة األول دأ  العاملين المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات بالقطاع العام، حيث تم االنتهاء من المرحل وب

 .العمل في المرحلة الثانية منه وجاري التحضير للمرحلة الثالثة منه
امج خاص بم         • ات، وهو برن ا المعلوم ي مجال تكنولوجي ة الحاسوبية    البرنامج الوطني التوعوي ف وسد  حو األمي

ة        ة االلكتروني دمات الحكومي ف بالخ ات والتعري ا المعلوم تخدامات تكنولوجي وعي باس ر ال ة ونش وة الرقمي الفج
 .ونشرها والعمل على زيادة استخدامها

بوابة الدفع االلكتروني، حيث تم االنتهاء من المرحلة األولى للمشروع والتي تتضمن وضع االطار االداري  •
ني والتعاقدي للمشروع وبدأ العمل به حيث تقوم حاليا وزارة المالية ووزارة العدل بأعمال التحصيل لبعض والف

ومن المتوقع استكمال الجانب التشريعي لهذه المبادرة متى ماتم اصدار . خدماتها االلكترونية بواسطة هذه البوابة
 .قانون المعامالت االلكترونية

ون االجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة والذي يشمل ميكنة تصاريح مشروع الميكنة لوزارة الشئ •
واذونات العمل وميكنة اصدار التراخيص التجارية والربط بين الوزارتين وتقديم خدماتهما الكترونيا، ويدخل 

 .ضمن المشروع ايضا نظام الرعاية األسرية لوزارة الشئون االجتماعية والعمل
االلكتروني للمواطنين والذي يتضمن ميكنة الملفات والتاريخ الطبي للمواطنين واألفراد نظام الملف الصحي  •

 .وتقديم الخدمات الصحية المرتبطة به الكترونيا
تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى بطاقات المدنية التي الالبطاقة الذآية للمواطنين، وهو تحويل  •

نية تخزن عليها المعلومات الخاصة بالمواطنين يمكن توظيفها واالستفادة منها بطاقات ذآية تحمل شريحة الكترو
 .في الخدمات االلكترونية

  نعم  )ال/نعم( وجود استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  ٢٠١٠فبراير   تاريخ اعتماد االستراتيجية

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا   )بية واإلنكليزيةباللغتين العر(اسم الهيئة الحكومية المسؤولة عن االستراتيجية 
  المعلومات

The Central Agency for 
Information Technology 
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  جيد  )محدود/ متوسط/ جيد/ ممتاز(وتيرة تنفيذ االستراتيجية 

  

  الشراآة متعددة القطاعات الشراآة بين القطاعين العام والخاص أو  -باء

 معنيين في صياغة االستراتيجيات اإللكترونية لمجتمع المعلوماتوجود حوار وتواصل بين الفرقاء ال
ائط          ى استخدام الوس ك من خالل تشجيعه عل ة وذل حرصت دولة الكويت على الدور الفاعل للقطاع الخاص في التنمي

ة االلكترو        ا المعلومات والحكوم ي الخطط الخاصة بتكنولوجي ة، ومن   االلكترونية في أعماله وتقديم خدماته، وإشراآه ف ني
س ادارة    ي مجل ود عضوين ف ة وج تراتيجيات االلكتروني ي صياغة االس اع الخاص ف ارآة القط ة بمش ام الدول ه اهتم أوج

اع     اهم القط دخل س ذا الم ن ه اص، وم اع الخ ين للقط ات آممثل ا المعلوم زي لتكنولوجي از المرآ ي وضع   الجه الخاص ف
ين القطاع الخاص    . المتوسطة األجل سياسات مجتمع المعلومات الواردة في الخطة االنمائية آذلك يوجد مجموعة من ممثل

ار أن    . ن الخطة التنموية الخمسية للدولةفي المجلس األعلى للتخطيط والتنمية وهو الجهة المسؤولة ع ين االعتب ذ بع وقد أخ
ي      التنمية وفق آليات محفزة تشمل الشراآة الفاعلة بين القطاع العام والخاص،القطاع الخاص يقود  ة ف ع هيكل الملكي وتنوي

 االقتصادية  و التجارية التشريعية األطر وتطويراألنشطة االقتصادية، وتوفير األراضي الالزمة ألعمال القطاع الخاص، 
 .العمل وتشريعات

  تحديد اآلليات على المستوى الوطني إلطالق وترويج الشراآات بين المعنيين بمجتمع المعلومات
ي  ارف ة إل  إط عي الدول ة،    س رات والمعرف ادل الخب رين وتب ارب اآلخ ن تج تفادة م ة  ى االس ة القطاعي وضعت الخط

  :لتكنولوجيا المعلومات أآثر من آلية لمشارآة القطاع الخاص بأعمالها

ال          • ي مج تثمار ف ادة االس وير وزي ي التط ادة ف ارآة ج اص لمش اع الخ ر للقط ال ودور أآب اح مج إفس
ع      تكنولوجيا المعلومات وتهيئة المناخ  ا م ى منتجين له ا إل للتحول من مستهلكين ومستخدمين للتكنولوجي

ة        توفير ة بطريق اريع الحكومي ذ المش ي تنفي اص ف اع الخ ة للقط ة داعم اخ وبيئ أو أي  BOT ,PPPمن
 .وسائل تثبت فعاليتها العملية

ا المعل  Outsourcingاعتماد خدمة التعهيد  • ي   آوسيلة فعالة لمساعدة القطاع الحكومي لتكنولوجي ات ف وم
ة       عوبة مالحق ن ص ال م ي المج ة ف ورات المتالحق ه التط ا أدت إلي را لم تقبلي، نظ يط المس التخط

 .المستجدات التكنولوجية
استخدام المنتج الكويتي آلما آان ممكنًا وااللتزام بالمواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية  •

 .للمنتجات والخدمات
عظـيم اإلنتاجيـة بهدف تخفـيض التكلفــة واالستفادة القصوى من التكنولوجيا وت األداء الشــفافية فـي •

 .مقابل التكلفة
 .دعم أعمال الشرآات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات •

  وجود أو إنشاء شراآة واحدة على األقل بين القطاع العام والخاص أو شراآة متعددة القطاعات
ة  " تسديد"ن القطاع الحكومي والقطاع الخاص هو انشاء بوابة الدفع االلكتروني من أمثلة الشراآة بي للخدمات الحكومي

اق  تحت اشراف الجهاز المرآزي لتكنولوجيا المعلومات وبذلك تم و. االلكترونية ة و  االتف ين وزارة المالي الخدمات  شرآة  ب
ة وشرآات التسهيالت   وهي شرآة تضم في عضويتها آل البنوك ال (Knet)المصرفية اآللية  زة    واالجارة  كويتي ربط أجه ل

دة  بكة موح ائل التحصيل ضمن ش ي ووس دفع . الصرف اآلل ة خاصة بال ة تحتي ي وضع بني ذه الشرآة ف تثمرت ه د اس وق
ة   ١٣وتشارك في هذه الخدمة حاليا . االلكتروني تم اعتمادها آآلية للتحصيل االلكتروني للخدمات الحكومية االلكترونية جه

  . دك 6,131,000مجموع ما تم تحصيله  ٢٠١٠خالل سنة ية وبلغ حكوم

مثل للجهات الحكومية  (Kiosks)بتوفير أماآن ألآشاك خدمة ذاتية تقوم المجمعات التجارية والجمعيات التعاونية آذلك 
  .حكومية كترونيةلاال هاخدمات وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعومات المدنية لتقدم من خاللها
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  دور المنظمات غير الحكومية  -يمج

ي الكويت        دني ف ع الم ل المجتم ي تمث ينطوي تحت مظلة المنظمات غير الحكومية مجموعة من المؤسسات األهلية الت
جمعية، يضاف إلى  ٦٢، فهناك جمعيات النفع العام التي يصل عددها إلى )٣(آما هو موضح بالملحق رقم  ٢٧٩التي تبلغ 

ل مؤسسة الكويت             جمعية ت ٤٧ذلك حوالي  ى مؤسسات مث ة، باالضافة إل ات التعاوني اد الجمعي ون أعضاء اتح ة يمثل عاوني
  .للتقدم العلمي وجائزة سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح

بعمل معسكر صيفي تدريبي سنوي  بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتقوم الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات 
دة      للطلبة والط يس لم ل أوف ة مث رامج المكتبي البات في مراحل التعليم العام ليتم تدريبهم على نظم التشغيل مثل الويندوز والب

  .٢٠١٠طالب وطالبة في عام  ١٤٠و ٢٠٠٩طالب وطالبة في عام  ١٥٥ث تم تدريب شهر خالل العطلة الصيفية حي

ة      ات بوضع ورق ا المعلوم ع ر مؤسسات  دو"وقد قام الجهاز المرآزي لتكنولوجي دني  المجتم ق االن  حي تـف  الم اج مدقي
ـروعف يمالرق ـيذ مش ار تـنف ة ي اط ة االلكتروني ى" الحكوم دف إل د   ته دني آأح ع الم ات المجتم ع مؤسس راآة م اء الش بن

ة       ة عمل مشروع الحكومة االلكترونية، وأطراف المصلحة ضمن منظوم ة ومحو األمي د الفجوة الرقمي ى س العمل سويا عل
رائح الالمعلوما ين مختلف ش درات ب اء الق ة وبن ي، تي دماج الرقم ى االن ع وصوال ال رات مؤسسات مجتم ن خب تفادة م االس

ي طرح الموضوعات والقضايا         ة خاصة ف ة والمهني المجتمع المدني في الوصول والتعامل مع مختلف الشرائح االجتماعي
ا  تشجيع مؤسسات المجتمع تبطة بمشروع الحكومة االلكترونية، والمر المدني في استخدام الوسائط االلكترونية لدعم أعماله

وتم عرض   .وأنشطتها وخدمة أعضائها، والعمل آأحد القنوات المتاحة للجمهور للنفاذ إلى الخدمات والمعلومات الحكومية
ة المقدمة من  هذه الورقة على مؤسسات المجتمع المدني وتم عقد لقاء مفتوح مع ممثليهم لمناقشتها حيث أبدت دعمها للورق

  .الجهاز والتي أصبحت اآلن منطلقا للتعاون معهم

الي         ي مج ات ف ة المعلوم ة لتقني ة الكويتي ات والجمعي ويتم حاليا بحث التعاون بين الجهاز المرآزي لتكنولوجيا المعلوم
 .توعية المجتمع ودراسة التوصيف الوظيفي للعاملين من الكادر الوطني في مجال تكنولوجيا المعلومات

  البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ثانيًا
  هيكلية السوق والبيئة التنظيمية -ألف

  هيكلية السوق والبيئة التنظيمية
ا     تتعتبر وزارة المواصال ا حالي اط به ك س      هي الجهة المن وق االتصاالت الثابت   تنظيم قطاع االتصاالت ويشمل ذل

ا أن    وسوق االتصاالت النقال ومزودي خد تلكس، آم ات وال مة االنترنت واالتصاالت الدولية وخدمات البرق ونقل المعلوم
راد أو المؤسسات،       دولي لألف وزارة المواصالت هي الجهة الوحيدة التي تقدم آافة خدمات الهواتف األرضية واالتصال ال

ة الكويت      امت وزارة المواصالت بوضع    وق. وهي الجهة المسؤولة عن وضع السياسات الخاصة بقطاع االتصاالت بدول
يم         ة لتنظ اء هيئ ويتي يتضمن انش دء       االتصاالت  مشروع لتنظيم قطاع االتصاالت الك دا للب ا تحت الدراسة تمهي و حالي وه

م    . جراءات التشريعية القرارهاإلب ع المشغلين ه أما بالنسبة لسوق االتصاالت النقالة وسوق موزدي خدمات االنترنت فجمي
اع الخاص و ن القط ة وزارة المواصالتم راخيص . يخضعون لرقاب ؤولة عن اصدار الت ووزارة المواصالت هي المس

ين مشغلين الشبكات      ي أي خالف ب . لسوق الهاتف النقال ومزودي خدمة االنترنت وهي التي تنظم التشغيل البيني والبت ف
ا أن تخصيص      ويعتبر انشاء هيئة لتنظيم قطاع االتصاالت أحد المشروعات الواردة في خطة الت  ة المتوسطة األجل آم نمي

  .ت الواردة في خطة التنميةاقطاع االتصاالت بما في ذلك خدمات الهاتف الثابت واالتصاالت الدولية هو من ضمن السياس

  وصف للبيئة التنظيمية وعدد ووضع رخص االتصاالت
ك  ن عحاليا سئولة الجهة المآما أشرنا في الجزء السابق أن وزارة المواصالت هي  تنظيم قطاع االتصاالت ويشمل ذل

ل             رق ونق ة وخدمات الب ة االنترنت واالتصاالت الدولي زودي خدم ال وم سوق االتصاالت الثابت وسوق االتصاالت النق
، وال توجد إلى هيئة لتنظيم قطاع االتصاالت، إال أنه تم اعداد مشروع لتنظيم قطاع االتصاالت يشمل    المعلومات والتلكس
اء ه منه انش راره     ض ريعية الق االجراءات التش دء ب دا للب ة تمهي ا تحت الدراس و حالي يم االتصاالت وه ة لتنظ ووزارة . يئ
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ال فيوجد     . أيضا المشغل الوحيد لخدمات الهاتف األرضي واالتصال الدوليالمواصالت هي  اتف النق أما بالنسبة لسوق اله
يعهم من القطاع الخ    ) زين، الوطنية، فيفا( ٣حاليا  ا أن سوق      مشغلين جم ة وزارة المواصالت، آم اص ويخضعون لرقاب

ا    ه حالي و، وجلف نت       (مشغلين   ٤خدمات االنترنت يوجد ب ت، زاجل، فاست تلك والتي ن يعهم من القطاع الخاص     ) آ جم
  . ويخضعون أيضا لرقابة وزارة المواصالت

  يرجى ذكر ما إذا كانت تنافسية أو تقتصر على جهتين أو احتكارية  

  تنافسية  ف النقالخدمات الهات

  وزارة المواصالت –احتكارية   خدمات الهاتف الثابت

  تنافسية  خدمات اإلنترنت

  

  البنية األساسية  -باء

  ولمشبكات الهاتف الثابت والمح
ولتغطي  ت والمحم اتف الثاب بكات اله ق وزارة   ش ن طري لكيا ع لكيا والس ت س ة الكوي ة لدول ة الجغرافي ل الرقع آام

رآات  ت    المواصالت وش ة اإلنترن زودي خدم ة وم ف المحمول ن ادارة    .الهوات ؤولة ع زال وزارة المواصالت مس وال ت
يًا بسعة     ٣١يوجد في دولة الكويت  و. وتشغيل شبكة الهاتف الثابت والبنية األساسية والفقارية لالتصاالت مًا رئيس  ٧٧٦مقس

ة    خط وبذلك تصل نسبة الخطوط المس  30'٠566ألف خط يستخدم منها حاليًا  ة بالسعة الكلي د انتهت   و  .٪٧٣تخدمة مقارن ق
ن وزارة المواصالت  ذ م ن  تنفي ى م ة األول ف    المرحل بكة الهوات ديث ش وير وتح وئية الخاص بتط اف الض روع األلي مش

كنية    ٢٦ومدها إلى األرضية  ة س ة        ٣٥من أصل   منطق ه الحالي ي مرحلت ة يشملها المشروع ف ذه   حيث بلغت   منطق ة ه آلف
و  ٤٥المرحلة  ويتي  ملي ار آ وفر  و. ن دين ة     ي ذا المشروع سعات عالي ة لكل وحدة     ه ا    (Mbps 80)سعات عالي بحيث يمكنه

ربط  واإلرسالاستخدام الخدمة الهاتفية وربط االنترنت  وزارة المواصالت   وتتجه  .التلفزيوني التفاعلي عبر نفس وصلة ال
ى  ية لالتصاال  إل ة اساس اف البصرية آبني دة باأللي اطق الجدي ط المن ية رب دال من األسالك النحاس ا  ت ب ديها خطط حالي ، ول

ا التصورات الخاصة بالمشروعات     اف البصرية حيث تضع حالي ة باأللي اطق القديم ي المن ية ف تبدال االسالك النحاس باس
ب ذا الجان ة به ام و أجرت وزارة المواص .المتعلق ن ع ي النصف األول م ات  ٢٠١١الت ف ة المكالم دول تعرف خفض لج

  .الدولية

وتعتمد شرآات الهواتف  . نسمة ١٠٠خط لكل  ١٦٠مليون مشترك وبنسبة  ٤,٤ تأما اشتراآات الهواتف النقالة فقد بلغ
دوائر               أجير ال وم بت ي تشغيل خدماتها حيث تق وزارة المواصالت ف ة ل ة التحتي ى البني المتنقلة ومزودي خدمة االنترنت عل

  .االلكترونية وبعض المواقع التابعة للوزارة

ة        ٣بلغ عدد شرآات الهواتف المتنقلة بدولة الكويت  وقد يعهم شرآات اقليمي ا، وجم ة وفيف ن والوطني . شرآات هي زي
دة                   د مزاي ا بع ة عليه ية الرخصة الثالث م ترس ة حيث ت ا هي ثالث شرآة دخلت سوق االتصاالت المتنقل وتعتبر شرآة فيف

ذه الرخصة    ويتي    ٢٩٨مفتوحة، وبلغت قيمة ه ار آ ون دين ي        و. ملي تثمارات ضخمة ف ة باس قامت شرآات الهواتف المتنقل
ة        إلىتوسعة شبكاتها شملت التحول  ة الجغرافي ة الرقع ة االنتشار لتغطي تقنية الجيل الثالث والتوسع بالبنية التحتية من ناحي

تخدام   ي االس د ف و المتزاي ة النم ة ل    . ولتلبي دمات المقدم وع الخ م ون ادة آ ي زي تثمارات ف ذه االس اهمت ه رائح وس ة ش كاف
ة      ووفر لها القدرة على  وإقليمياالمستخدمين وتعزيز قدراتها التنافسية محليا  ترآيها بكلف وفير حزم خدمات لمش ل   ت ة أق مالي

   .ولفترات زمنية أطول وهو ما ساهم بتعزيز قدراتها التنافسية في جذب المزيد من المشترآين على مستوى دولة الكويت

  نترنتاإلمزودو خدمات 
ا  ا أم ددهم حالي غ ع ة االنترنت فيبل زودي خدم م ٤م ة ه بكة : شرآات محلي و، وش ل، وفاست تلك ت، وزاج والتي ن آ
وفير سعات    مشبكاتهقد قام بتنفيذ باستثمارات رئيسية في  موجميعهالخليج،  الستيعاب الطلب على النفاذ لشبكة االنترنت وت

أآثر  . دة لخدماتهاجديدة وأآبر وخفض آلفة التشغيل وخلق قنوات تسويقية جدي وتحول سوق االنترنت بدولة الكويت أآثر ف
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عات الع ى الس اي  (Broadband) ريضةإل واي ف ة ال ة  (Wi-Fi)وأصبحت تقني ترآين الرقمي عة  (DSL)وخطوط المش واس
ية ة أو المؤسس تراآات الفردي توى االش ى مس ار عل ى السعات . االنتش ب عل ة االنترنت أن الطل زودي خدم ع م د جمي ويفي

ه          العالية أصبح السوق الرئيسي لخدمة االنترنت ر الخطوط الثابت تراآات الحزم العريضة عب غ عدد اش  ٤٦٠٠٠، حيث بل
ى       . ٢٠١٠اشتراآا في عام  ه  لتصل إل ى الخطوط الثابت ا عل د أن    ٨تضاعفت السعات المتوفرة لألفراد تجاري ميغابايت بع

وفير   لمؤسسات أصبح جميع مزودي خدمة االنترنت قادرين علىوعلى مستوى ا. ميغابايت ٤آانت قبل سنتين في حدود  ت
ا حصل        السعات العالية حسب الطلب ة االنترنت اذا م ة تضمن استمرارية خدم ، آما أن جميعهم لديهم خطوط ربط مرادف

  .أي انقطاع في خطوط الربط األساسية

ي     ل جم ط، ب ت فق وفير االنترن ى ت ت عل ة االنترن زودي خدم ال م ات   معهوال يقتصر مج ل البيان ال نق ي مج ل ف يعم
ذا المجال ل    ي ه بعض العمالء باستخدام البن       يشمل وتطورت خدماتهم ف بكات حضرية ل ق ش ة     خل زودي خدم ة لم ة التحتي ي

وفير وادارة         . أو ربطهم بمقار عمل دولية خارج الكويت االنترنت ا بت ون حالي ة االنترنت يقوم زودي خدم ع م ا أن جمي آم
ع للمؤسسات    خدمات االنترنت األسا ي واستضافة المواق ة االنترنت      . سية مثل البريد االلكترون زودي خدم وتطور عمل م

ر بروتوآول االنترنت        ة عب ل المهاتف بكية مث ي   (IP Telephony)ليدخل في مجال التطبيقات الش  Video)واالتصال المرئ
Conferencing)بكة  . ت االنترنت، وبعضهم أنشأ سحابات رقمية لتقديم خدمات مرتبطة باستخداما ويبلغ عدد مستخدمي ش

د ساهمت   . من اجمالي عدد السكان  % ٣٨.٢٥مستخدم أي ما يقارب  مليون ١,١االنترنت حاليا في دولة الكويت حوالي  ولق
ى السعات           ادة الطلب عل ي زي ا ساعد ف تراآات وهو م المنافسة الشديدة بين مزودي خدمة االنترنت على خفض آلفة االش

  .العالية

 ار الحاسوبانتش
ون دوالر أمريكي   ٧٦٩حوالي  ٢٠١٠بلغ حجم سوق تكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت في عام  ارب    . ملي ا يق ا م منه

ا،  ٣٣٩ ي وملحقاته زة الحاسب اآلل ات أجه م مبيع ون دوالر حج ات،  204وملي ات البرمجي م مبيع ون دوالر حج  231وملي
  .٢٠١٠في عام  %٣٨نسمة  ١٠٠وبلغ معدل انتشار الحاسب اآللي لكل . مليون دوالر حجم أعمال الخدمات المعلوماتية

  المشاريع في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير خدمات جديدة/المبادرات - جيم 

رآات        الث ش وم ث د الي االت، فتوج ات واالتص ا المعلوم اع تكنولوجي ي قط ة ف ز المنافس ت بتعزي ة الكوي ت دول اهتم
ات واالتصال       للهو ل البيان ه بنق اتف المتنقلة، وأربع مزودين لخدمة االنترنت، باالضافة إلى عدد من الشرآات المرخص ل

  . (VSAT)الالسلكي والساتلي مثل 

ام   . واتبع اسلوب المزايدة بشكل عام في منح التراخيص لشرآات الهواتف النقالة ومزودين خدمة االنترنت فقد شهد ع
غ       المزايدة على ٢٠٠٨ ا بمبل ى شرآة فيف يتها عل ويتي    ٢٩٨الرخصة الثالثة للهواتف النقالة والتي تمت ترس ار آ ون دين . ملي

ذا المجال        ي ه راخيص ف تح الت زودي االنترنت وف ا  . وتعكف وزارة الموصاالت حاليا على وضع الئحة لتنظيم سوق م آم
ة تنظيم االتصاالت نظ        اء هيئ انون النش ة     تعكف الدولة على وضع مشروع ق ذه الهيئ ى ه ة إل بة   . را لحاجة الدول ا بالنس أم

ة         امالت االلكتروني انون للمع د وضع مشروع ق اك       ظ ينلقطاع تكنولوجيا المعلومات فق ا أن هن ان آم ي البرلم ا ف ه حالي ر ب
هات على مستوى الج مامن المنتظر أن يتم البت فيهمشروع للجرائم االلكرونية ومشروع آخر لتعديل قانون الملكية الفكرة 

  .إلى مجلس األمة الحكومية ذات العالقة قبل أن يحاال

  ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -دال

ا المعلومات              ي قطاع تكنولوجي د ساهمت المنافسة ف ي، وق ق الشمول الرقم ي تحقي ا ف قطعت دولة الكويت شوطا هام
تهلكين       واالتصاالت في تعزيز قدرات وامكانيات شرآات االتصاالت ومزودي خ ة للمس ة الخدم ة االنترنت وخفض آلف دم

ة        ع مستوى جودة الخدم ترآين ورف زودي   ، وأصبح وزيادة االستثمار في البنية التحتية للوصول إلى أآبر عدد من المش م
ة       ا والتجاري اطق الحضرية السكنية منه خدمة االنترنت قادرين على توفير خدماتهم بشكل متكافئ وايصالها إلى جميع المن

ة وبن ة             . فس الكلف دخل المختلف تويات ال ه تناسب مس م وبسعات متفاوت ة والحج نفس الكلف ع ب وفرة للجمي ة مت  فالسعات العالي
  . لألسر المعيشية والشرآات بمختلف أحجامها واعداد موظفيها
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ديم خدمات االنترنت ا             ة بتق د اهتمت شرآات الهواتف المتنقل ة الكويت فق داد الجغرافي لدول ة  على صعيد االمت لجوال
(Mobile Internet)   ة ل الرقع ا آام دمات لتغطي به ذه الخ وفير ه ة لت ا التحتي ي بنيته ر ف كل آبي تثمرت بش ا، واس لعمالئه

ل الثالث           ة الجي ال تقني ي مج دود خاصة ف ى الح ة الكويت من الحدود إل ة بدول ا أن شرآات الهواتف   . (3G)الجغرافي وبم
ة االنت     وفير خدم ا بت ة            المتنقلة غير مرخص له ى مزودين خدم ك عل ي ذل د اعتمدت ف تخدمين، فق رنت بشكل مستقل للمس

ا المعلومات              ي قطاع تكنولوجي ة االنترنت  ف ا عزز دور مزودي خدم م مم ات معه االنترنت ودخلت في شراآات واتفاقي
أو  ١٤.٤ وأ ٧.٢(ى ومن المثير لالهتمام أن شرآات الهواتف المتنقلة توفر خدمة االنترنت لألفراد بسعات أعل . واالتصاالت

  . حصة سوقية رئيسية مما جعلهم في موقع المنافس لمزودي خدمة االنترنت وآّون لهمميغابايت   )٤٨أو  ٢٢

ي             ر حاسب آل ديها مختب ا ل ة بمختلف مراحله وزارة التربي ة ل أما على مستوى المؤسسات التعليمية، فكل مدرسة تابع
ة       على األقل ومرتبطة بشبكة االنترنت من خالل  ع وزارة التربي اون م دم العلمي بالتع . مبادرة أطلقتها مؤسسة الكويت للتق

ة التدريسية       ة للطالب والهيئ ذه الخدم وبالنسبة للجامعات والمعاهد التطبيقية، فهي جميعا مرتبطة بشبكة االنترنت وتوفر ه
ى مستوى الحرم      على وجه التحديد في انها توفر خدوهي جامعة خاصة وتتميز جامعة الخليج . بشكل حر ة االنترنت عل م

  . (On-Campus)الجامعي أي 

ام               ل نظ ة مث ة مرآزي بكة وزارة الصحة وتستخدم انظم ا ضمن ش ا مربوطة حالي أما المؤسسات الصحية فهي جميع
ة  فيات والمستوصفات      . الدخول أو نظام صرف األدوي اطق الصحية والمستش ربط المن ل     . ويشمل ال ة مث ا المرافق العام أم

ي جذب العمالء    المجمع  ديها ف ه ظاهر وملموس ل اك توج ه فهن اآن الترفي اهي والمطاعم وام ادق والمق ة والفن ات التجاري
  . واستقطابهم من خالل توفير خدمة االنترنت إما بشكل مجاني أو بمبلغ رمزي بسيط

بكة    مشروع   ٢٠٠٨بدأ الجهاز المرآزي لتكنولوجيا المعلومات في سنة  وعلى صعيد القطاع الحكومي ذ ش اء وتنفي إنش
ات  ادل المعلوم ل وتب ة لنق تكماله وت KIN)- (Kuwait Information Network وطني ة اس ة القطاعي و ضمنت الخط وه

ط    ن خالل رب ة م ي الدول ات ف بكات االتصاالت والمعلوم نظم وش ة ل ة الالزم ة التحتي وير البني اء وتط ي لبن مشروع وطن
ا وزارات والهيئ ع ال ات لجمي بكات المعلوم ة  ش ات الحكومي ل التطبيق ي تكام اهم ف دة تس ات واح بكة معلوم ة بش ت الحكومي

ة،   : ويتكون المشروع من ثالثة أجزاء. وتبادل البيانات والمعلومات بينها بسرية وجودة عالية بكة الحكومي البنية التحتية للش
  . ربط األنظمة الوطنية بها أيضابها آما تم جهة حكومية  ٥٤ وتم ربط، (Security)ومرآز إدارتها، ومنظومة حمايتها 

  البنية األساسية لإلنترنت  -هـ

  (Internet Backbone)شبكة االنترنت الفقارية 
ت     بكة االنترن ية لش ة األساس الت البني وفر وزارة المواص ا    (Backbones)ت ن ادارته ؤولة ع ي مس وه

بكاتهم الخ     اء ش ة لبن ذه البني ت ه ة االنترن زودو خدم تخدم م غيلها  ويس ت،   وتش بكة االنترن م بش ربط عمالئه ة ل اص
ة   د البني ة، وتمت عات عالي ة ذات س ر دولي ع دوائ أجير مواق ات وت ى للبيان ل أعل عات نق اء س ي بن تثمار ف واالس

  .األساسية لشبكة االنترنت على جميع المقاسم التابعة لوزارة المواصالت

  البنية األساسية لشبكة اإلنترنت
  : طريق وزارة المواصالت وعبر عدة خطوط ألياف ضوئية هييتم الربط بشبكة االنترنت  عن 

وغ       • يج ف ين دول الخل ترآة ب وئية المش اف الض ري باأللي ربط البح ط ال رين  ( (FOG)خ ت والبح الكوي
ارات ان واإلم عودية وعم ر والس ة  )وقط ادل إقليمي ة تب ل أول نقط رة تمث ث أن األخي ة  (IXP)، حي لدول

 .الكويت لهذا الخط
ربط البح • ط ال الكون  خ الغ ف وئية ف اف الض ت  (Flag Falcon)ري باأللي ربط الكوي المية(ل ع ) الس م

 .)السيب(و عمان ) خبر(السعودية 
اطن (خط الربط البري بين الكويت والسعودية  • ذي  ) الخفجي وحفر الب م تطويره   ال نة    ت ة س ع بداي ليصبح   ٢٠٠٩م

بكة االنترنت من خالل نقطة       ة    النقطة االحتياطية لربط الكويت بش ادل اإلقليمي اض،   (IXP)التب اعد   بالري د س وق
 ).إيران -بندر عباس (ذلك في استمرارية خدمة االنترنت بدولة الكويت عند انقطاع الخط البحري 
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 (FLAG, SMW4) ٤خط الربط البحري باأللياف الضوئية فالغ وسيمواي  •
 ).   بندر عباس ( خط الربط البحري بين الكويت وإيران  •
 ).البصرة ( ري بين الكويت والعراق خط الربط الب •

 .ويوجد لدى آل مزود رئيسي لشبكة االنترنت خطوطا بديلة لحاالت الطوارئ

  (WiMAX)و واي ماآس  (WiFi)ي انقاط الـ واي ف
لكية   WI-FI تنتشر نقاط الواي فاي  اهي         الالس ة ومراآز الخدمات والمق ل المجمعات التجاري ة، مث ي المرافق العام  ف

داد وقد ، ومطار الكويت الدولي وبعض المؤسسات الحكوميةوالفنادق  اذ    ها آازدادت أع ة للنف اط عام  (Access Points)نق
ى    ما أدى بشكل ملحوظ خالل السنتين الماضيتين آونها عنصر جاذب لمرتادي المرافق العامة، وهو  ر مباشر إل  بشكل غي

اي أيض   انحسار ظاهرة مقاهي االنترنت واي ف ع الخطوط         ا ، وأصبحت تقنية ال ازل م ي المن ى نطاق واسع ف تخدمة عل مس
ة زم العريضة   DSLالرقمي وط الح ت  (broadband)وخط ث الق االحي وافز    إقب ك الح ي ذل اهم ف ر، وس ن األس رًا م آبي

ترآين    اذ لالنترنت         والعروض التشجيعية التي قدمها مزودو شبكة االنترنت للمش ى نقطة نف اآنهم إل ي مس وحاجة األسر ف
ة الخاصة المتوسطة والصغيرة       خدامها من جميع افراد األسرة بنفس الوقتيمكن است واألمر نفسه في المؤسسات التجاري

ارا    . وما تتيحه هذه التقنية من توفير في آلفة النفاذ لالنترنت ر انتش ائع واألآث وأصبحت تقنية الواي فاي هي نمط النفاذ الش
  .في الكويت

وا   ب خدمات االتصاالت والنفاذ لالنترنت وتقوم شرآة مدى لالتصاالت بتقديم ة ال اآس ، وال  استخدام تقني دو  ي م أن يب
د         يعهم ق اآس، حيث أن جم واي م ا ال ي تكنولوجي مزودي خدمة االنترنت أو مشغلي شبكة الهواتف النقالة لديهم اهتمام بتبن

  .التي تتيح سعات أآبر وأسرع من الواي ماآس LTEأبدى االهتمام بتجربة تكنولوجيا 

  شبكة األلياف الضوئية على المستوى الوطني
م  ٢٦تغطي شبكة األلياف الضوئية حاليا  د  : منطقة في دولة الكويت ه د األحم ة  (المنقف  ، فه دة + القديم سعد  ، )الجدي

دهللا  روان، العب ارك ، القي داهللا المب المية، راس       عب ة، الس لوى، الرميثي هداء، س ين، الش الم، حط راء، الس ة، الزه ، النهض
ة الكويت     ال بيلية، الفنطاس، مدين ة، اش المية، الفنطاس الزراعي ارك   )العاصمة(س ة، مب و حليف ل، الصباحية، ، اب ، الفحيحي

  .الكبير ، القرين، النسيم، الواحة، صباح الناصر

  مراآز االنترنت المحلية
ة السعودية   واحدة بدولة االمارات العربية المتحدة وا: ترتبط دولة الكويت بنقطتين تبادل اقليمية ة العربي . لثانية بالمملك

  .KuwaitNicآما لديها نقطة تبادل محلية هي 

  المخدمات اإلقليمية
باالمارات وهم نقطتين محليتين  (Emix)في قطر وايمكس  (QTEL)آيوتل ترتبط دولة الكويت بمخدمين اقليميين هما 

  .(RIPE NCC)يمي رايب أن سي سي الذي يديره سجل االنترنت االقل (K Root)للمخدم الرئيسي آي روت 

  (Interconnection)االنترنت واالتصال الدولي  (transit)تكاليف عبور 
ة سعات االنترنت           ت، وتكلف ة االنترن زودي خدم ور لم دولي والعب تقوم وزارة المواصالت بتحديد تكاليف االتصال ال

  :التي تقدمها وزارة المواصالت
ويتي  ٥٥٠ميغابت بتكلفة  ١بسعة  E1خطوط خدمة االنترنت بسعات عالية  • ميغابت   ٢بسعة   E1وخط   ،دينار آ

  . دينار آويتي ١١٠٠بتكلفة 
ة   ١بسعة  E1 IPLCخطوط الربط الدولي لنقل المعلومات   • ويتي، وبسعة     ٢٢٠٠ميغابت بكلف ار آ ميغابت   ٢دين

بكلفة  STM‐1 (155 M)دينار آويتي، وبسعة  ٢٣٥٠٠بكلفة  DS3 (45 M)دينار آويتي، وبسعة  ٤٤٠٠بملفة 
 .دينار آويتي ٥٤٥٠٠
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ة   : ميغابت ١٥٥بسعة (STM 1)خدمة ربط الشرآات بسعات آبيرة  • ة آامل ويتي، ونصف     ٤٦٥١٠تغطي ار آ دين
 .دينار آويتي ٢٦٣١٠دينار آويتي، وبدون تغطية  ٣٤١١٠تغطية 

  ةالدولية للحزم كليالسعة ال
  .٢٠١٠في عام  جيجا بت ١٠نترنت لى االإتبلغ السعة الكلية للحزم الدولية للنفاذ 

  النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  - ثالثًا
 لومات المتاحة للعمومـالمع  -ألف

  أنشطة تطوير وترويج المعلومات 
ا بشكل              ا وتوفره ة الكويت وانتشار الحزم العريضة منه بكة االنترنت بدول اذ لش بة النف مع االرتفاع الملحوظ في نس

يلة لنشر        آبير عبر بيئة الهواتف  بكة االنترنت آوس ام باستخدام ش اذ، زاد االهتم المتنقلة ووجود وانتشار النقاط العامة للنف
اميكي ولحظي      ع بشكل دين ذه المواق يح تصميم وتحديث ه ي تت ة الت ات التقني تخدام البيئ ا، وأصبح اس المعلومات وتوفيره

ى     وتفاعلي أآثر انتشارا بين المؤسسات واألفراد، وأصبح الترآيز  ز عل ا والترآي على سهولة عرض البيانات والبحث عنه
ة       ال الكتروني ام بأعم ات والقي وى واسترجاع البين ا        وجود عناصر تفاعلية لعرض المحت تم به ي يه ة الت د العوامل المهم أح

راد    درك أن    . أصحاب المواقع على شبكة االنترنت سواء آانت جهات حكومية أو مؤسسات خاصة أو أف ع ي وأصبح الجمي
تفيدين من خدماتها وأداة            م ين المس ا وب ة وصل بينه ة أو المؤسسة وهي حلق ية للجه واقع شبكة االنترنت هي واجهة رئيس

  .تسويقية مهمة ووسيلة جذب

الهم   وما زاد االهتمام بهذا الجانب هو رغبة الكثيرين من المستفيدين بالتعامل االلكتروني مع الجهات التي تتطلب أعم
ار التعامل         أو أحوالهم المعيشي ي اختي يمهم ف ائل تقي ر أحد وس ت، ويعتب ة التعامل لما يوفره من مرونة وسهولة وتوفير للوق

  .مع مؤسسة دون غيرها

يسمى  مافيوالشبكات االجتماعية  دخول قناة جديدة في انشطة تطوير وترويج المعلومات وهيآما لوحظ أيضا 
وأي توضيح مطلوب أو نشر الخبر والتعريف بالخدمات الجديدة ،  ، حيث أنأو التسويق االجتماعي باالعالم االجتماعي

تعديل على قرار أو خدمة أصبح اسهل وأيسر وأسرع عبر الشبكات االجتماعية التي أصبحت منتشرة بشكل آبير بين 
ية ومؤسسات وينطبق ذلك على الجهات الحكوم. األفراد، وساهم في هذا االنتشار الكبير توفرها عبر بيئة الهواتف النقال

ويعتبر موقع الفيسبوك وتوتير هم أآثر الوسائل االجتماعية . القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على حد السواء
  .التي تستخدم من قبل المؤسسات في هذا الجانب

م      الملحق رق ة الموضحة ب ة وصل ب      ) ٥(وتحول اهتمام الجهات الحكومي ة آحلق ا االلكتروني ى استخدام مواقعه ا  إل ينه
ادة  ب عدد آبير منهاوبين المستفيدين من خدماتها بعد أن آان فقط مقصورا على نشر المعلومات والتعريف بالجهة، وقام  اع

ا  وير مواقعه دماتها   لتط واطنين والتعريف بخ ين الم ا وب ز التواصل بينه ي تعزي اهم ف وى تس تتضمن أدوات الدارة المحت
  . وتقديمها بصورة الكترونية

ت حوأصب اع الخاص متقدما بشكل ملحوظ في هذا الجانب آونه أآثر ديناميكية وتفاعال مع قاعدة عمالئه، يبقى القطو
يلة للتسويق أو التواصل معه         ط وس يس فق ع العمالء ول ، ممواقع مؤسسات القطاع الخاص موجه أآثر نحو ادارة العالقة م

ي        ة ف اة الكتروني ر من قن ي أآث ر االعالم         واهتمت مؤسسات القطاع الخاص بتبن ات حيث تبنت بشكل أآب رويج المعلوم ت
  .االجتماعي والتواصل عبر بيئة الهواتف المتنقلة

آوسيلة  (MMS) والمتعددة الوسائط (SMS)الرسائل القصيرة في زيادة استخدام ساهمت شرآات االتصاالت و
سيلة أعمال تفاعلية تقدم معلومات عن فقد أصبحت الرسائل القصيرة وسيلة اخبارية وو .معلومات تفاعلية منخفضة الكلفة

وقد لوحظ أن النشاط االخباري . خدمات معينة ووسيلة ترويجية ووسيلة ربط بأنظمة معلوماتية وأعمال مؤسسية



 

10 

واالعالني واالعالمي قد زاد بدرجة آبيرة بدعم من شرآات االتصاالت المتنقلة لما يمثل من محتوى جاذب ومدر للدخل 
  .بالنسبة لها

ة  (RSS Feeds)الخبري  مداداال استخدامزاد  آذلك ابع   عبر المواقع االلكتروني ري و ذات الط يلة  ن االعالالخب ي آوس
ع          االلكتروني انتشار ونقل للمحتوى الوطني والمحلي اونين الموضوعات أو الملخصات البسيطة م تخدام عن يح اس ي تت الت

ر أداة س    ة         الصور للجذب نحو قراءة المحتوى الرئيسي، وتعتب ل الهواتف الذآي دة مث ات عدي ي بيئ وافر ف ريعة ومبسطة تت
ذي    وى ال د المحت ة وتحدي تخدميها من معرف ي تمكن مس زة الحاسب االل ى أجه بكية باالضافة إل ة والش والحواسيب اللوحي

  . يودون متابعته أو االطالع عليه

ة لمشار    (مشروع  خطة التنمية المتوسطة األجل وتضمنت  ة الفرعي ة البواب ى نشر     ) آة الجمهور تهيئ ذي يهدف إل وال
ارآة          ة بالمش ع المختلف ات المجتم ا يسمح لفئ ة، آم ة اإللكتروني وإعالن السياسات والتوجهات من خالل موقع بوابة الحكوم

ة      بناء والتعرف على سياسات الحكومة في مختلف المجاالت، األمر الذي يؤدي إلى  واطن والحكوم ين الم ة ب مزيد من الثق
ق   حكومة من آراء ومقترحات فئات المجتمع المختلفةواستفادة ال ة        عن طري واطن والحكوم ين الم يلة للتواصل ب وفير وس ت

  .واستخدامها في استطالع اآلراء وإجراء االستبيانات

  استخدام المواطنين والحكومات المحلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ادل     مليون ١,١حوالي  بلغ عدد مستخدمي شبكة االنترنت في دولة الكويت ا يع الي عدد     %٣٨.٢٥مستخدم بم من اجم

ام      عن  %٤السكان بزيادة تتعدى  ي ع تخدمين ف ع       . ٢٠٠٩ما آان عليه عدد المس ومي فجمي ى مستوى القطاع الحك ا عل أم
  .الجهات الحكومية مرتبطة حاليا بشبكة االنترنت الستخدامها بما يخدم مجال أعمالها

وحظ أن بكا  ول تخدام ش ي   تاس اعي االلكترون ل االجتم ية   (Social Networking)التواص اهرة الرئيس و الظ ه
ائل القصيرة هي            ديات والرس دونات والمنت د أن آانت الم ا، فبع ات وتبادله واالستخدام األآبر بين األفراد في نشر المعلوم

وفرة     في استخدام الشبكة االجتماعية االلكترونية، حل محلها موقع الفيس  النمط الرئيسي رامج الماسنجر المت وتير وب بوك وت
ة  ف الذآي ر الهوات ك  . عب ي ذل بب ف ع الس هولة     ويرج ذلك س دى، وآ ة أو منت اء مدون ة بإنش تخدامها مقارن هولة اس ى س إل

ة      ة الهواتف النقال ر بيئ ة الكويت حوالي          . استخدامها وتوفرها بشكل آبيرعب ع الفيسبوك من دول دد مشترآي موق غ ع ويبل
ى األصدقاء        و .مشترك 822,640 بكة مقصورة عل ون ش ه لتك ما عزز انتشار استخدام الشبكات االجتماعية هو ما تسمح ب

اطى بالشأن          وباعتبارها مساحة حرة البداء الرأي  ي تتع ك الت ين، أو  تل ر مع ل فك ي تمث ك الت تتنوع موضوعاتها ما بين تل
  . جتماعي أو األدبيالمحلي، أو تلك المتعلقة بالجانب االقتصادي أو الترفيهي أو اال

ع           رويج والتواصل م ة للت تخدام الشبكات االجتماعي ى اس ونتيجة لذلك توجهت الكثير من مؤسسات القطاع الخاص إل
ة   بكات االجتماعي تخدام الش ة باس ة ووزارة التربي ات المدني ة للمعلوم ة العام ل الهيئ ة مث ات الحكومي دأت الجه ا، وب عمالئه

ر شريحة    ووسائل واهتمت الصحافة أيضا،  االعالم بنشر أخبارها وعناوين محتوياتها عبر الشبكات االجتماعية لجذب أآب
  .ممكنة من القراء

  وجود مكتبة عامة إلكترونية
قام المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بتطوير وميكنة أعمال المكتبة الوطنية، حيث بدأ في إعداد قوائم 

ط السمعية والبصرية بجانب الربط مع المكتبات العامة األخرى بدولة الكويت لتحقيق الفهارس االلكترونية للكتب والوسائ
استفادة المواطن الكاملة في التعرف على ما هو متاح بالمكتبات آمرحلة أولى تمهيدا لنشرها على الموقع الخاص 

  .بالمكتبة

متخصصة في الشعر العربي، باستخدام ، أول مكتبة رقمية ٢٠٠٦وُتعد مكتبة البابطين المرآزية التي أنشئت عام 
أحدث وسائل التقنية في جميع مراحل العمل، بهدف مساعدة المستفيدين من خدماتها، والحصول على المعلومات عن 

، )MARC(للفهرسة ) مارك(طريق نظام آلي متكامل يوفر الفهارس اآللية في البحث عن مصادر المعلومات من صيغة 
لنقل األنشطة الثقافية والملتقيات الشعرية ) Video-conferencing(لبث المباشر عبر اإلنترنت آما تعتمد المكتبة على ا



 

11 

الذي يعين ) إبصار(، مع تزويد المكتبة بأحدث البرامج التي تلبي حاجات المستخدمين، ومنها برنامج .مباشرة للزوار
  .ل بشبكة اإلنترنتذوي االحتياجات الخاصة من ضعاف البصر على استخدام الحاسوب واالتصا

مرآزًا متخصصًا في خدمات المعلومات وعمليات دعم القرار لكافة الجهات وتعتبر مكتبة علوم الوقف االلكترونية 
على مكتبة متخصصة تقدم خدماتها المختلفة للعاملين  المهتمة بالوقف ودوره التنموي في اإلسالم، ويحتوي المرآز

و تضم المكتبة . باحثين والمهتمين بمواضيع الوقف في مختلف دول العالم اإلسالمي ال باألمانة العامة لألوقاف ولجميع
 بمواضيع الوقف بشكل رئيسي باإلضافة إلى العمل األهلي والخيري والتنمية آما تحتوي مجموعة من العناوين المتعلقة

و تشتمل مجموعات المكتبة على  . لعامةالمكتبة على بعض العناوين ذات العالقة بأنشطة القطاعات المختلفة في األمانة ا
باإلضافة إلى مجموعة من الوسائل السمعية و البصرية و صور  عنوان تتنوع للمراجع والكتب والوثائق ٥.٠٠٠أآثر من 

  .عن الحجج الوقفية

 المعلومات والمعلومات العامة إلىالنفاذ   -باء

  توفر نفاذ مالئم للمعلومات العامة الرسمية
ة  البوابة(على مشروع  المرآزي لتكنولوجيا المعلومات الجهازيشرف  ة الكويت    االلكتروني مية لدول ي   )الرس ل الت  تمث

دة  اذ الموح ة النف ي ونقط ع الرئيس دمات  (Single Access Point)الموق ة للخ روع الحكومي ة بمش ة (الداخل الحكوم
ة ت ال . )االلكتروني ة الكوي ة لدول مية االلكتروني ة الرس ر البواب دمات وتعتب ديم الخ دة لتق ة الموح ة  بواب ة االلكتروني الحكومي

ذه الخدمات     اذ له ي النف ع    . لتكون محطة واحدة يستخدمها األفراد والمؤسسات ف م تدشين الموق ي   www.e.gov.kwوت  ١٩ف
ة الر      ، ٢٠٠٨أآتوبر  ة االلكتروني ى البواب وفرة عل ا    ٤٣١سمية  وبلغ مجموع الخدمات المت ة منه ة    ٣٥٩خدم ة معلوماتي خدم

ي    ٨تشمل   الكترونية ٧٢و ع الكترون ة          خدمات دف مية االلكتروني ة الرس ى البواب وفرة عل دد الخدمات المت الي ع ان اجم ، وآ
ى   . ٢٠٠٨خدمة في عام  ١١٤ ر من    ١,٢٥٥,٢٣٢وارتفع عدد زائري موقع البوابة ليصل إل ام     ١٦٢زائ ي ع ة ف  ٢٠١٠دول

ان  د أن آ ام   ٦٥١,٥١٥بع ي ع ط ف ر فق درها   ٢٠٠٩زائ ادة ق بة زي ا% ٩٢.٦٦أي بنس ى  . تقريب ط عل ة فق وال تقتصر البواب
ة   وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، مات يقدمها قطاع ادارة األعمالداألعمال الحكومية بل تشمل خ والبواب

  .والزائرين باللغتين العربية واالنجليزيةوالجهات الحكومية وقطاع األعمال متاحة للمواطنين والمقيمين 

  إلى المجالت والمكتبة واألرشيف العلمي ذات النفاذ المفتوح أو المجاني) المجاني أو الرمزي الكلفة(الوصول 
تعتبر معظم االصدارات العلمية بدولة الكويت ذات نفاذ مفتوح ومجاني، فمعهد الكويت لألبحاث العلمية يقوم باصدار  

ومجلس النشر العلمي   . الكترونيا على موقعه على شبكة االنترنت وهي ذات نفاذ مفتوح ومجاني" م وتكنولوجياعلو"مجلة 
وم باصدار  ة الكويت يق ابع لجامع وق، : مجالت هي ١٠الت ة الحق ةمجل وم اإلداري ة للعل ة العربي وم ، المجل ة للعل ة العربي المجل

ة  ، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، اإلنسانية رة العربي ة  ، مجلة دراسات الخليج والجزي ة التربوي ة   ، المجل وم االجتماعي ة العل ، مجل
دم العلمي باصدار       . مجلة الشريعة والدراسات ااإلسالمية  ، مطبوعات لجنة التأليف والتعريب والنشر وم مؤسسة الكويت للتق وتق

ة من آل     وتوفر وهي النسخة العربية لمجلة سينتيفيك أميرآان، " العلوم"ومجلة " التقدم العلمي"مجلتين هما  نسخ الكتروني
  .اصدار للمجلتين بموقعها على شبكة االنترنت

داد    أما الصحف والمجالت فهي تتي ومي واالع ح النفاذ المجاني لمواقعها على شبكة االنترنت والتي تشمل االصدار الي
 .السابقة ونسخ الكترونية من اصدارها الورقي، وخدمة البحث عن محتوى الموقع

  مراآز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم  -جيم

  وجود نقاط نفاذ مجتمعية متعددة المهام مستدامة ومجانية 
ة            حرصت ا ال مجتمعي اط اتص وفير نق ي ت ة ف ر الحكومي ات غي اع والمؤسس ع القط راآات م اء الش ى بن ة عل لدول

تخدام              . للمعلومات ة اس يح للعام بكة االنترنت تت ة مرتبطة بش اذ عام ز نف اء مراآ ة بإنش ر الحكومي آما قامت المنظمات غي
ز الضواحي المنتشرة      االنترنت والنفاذ إلى المعلومات الكترونيا، وهذه المراآز إما في مق ي مراآ رات هذه المنظمات أو ف

  .عبر البالد
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آما توجد نقاط نفاذ . وتعتبر المدارس الحكومية والخاصة، باإلضافة إلى مؤسسات التعليم العالي، نقاط نفاذ عامة
الطباعة، بعضها عديدة في األماآن العامة مثل الفنادق واألسواق التجارية والمقاهي ومراآز  (Access Points)السلكية 

وقد قامت الجمعية االقتصادية الكويتية بالتعاون مع . بأجر وبعضها دون مقابل، تتيح للمستخدمين الربط بشبكة االنترنت
شرآة مايكروسوفت بإنشاء سبعة مراآز مجتمعية يتوفر بها أعداد من أجهزة الحاسب االلي وملحقاتها ومربوطة بشبكة 

  .الجمعيات التعاونية موزعة على المحافظات الست بدولة الكويت االنترنت بالتعاون مع عدد من

ر  الل حص ن خ دئي وم لكية  ل مب اذ الالس اط النف اي(نق ادق     ) واي ف اهي والفن ل المق ة مث اآن العام ي األم وفرة ف المت
ين أن   والمجمعات التجارية اط   مجموع تب اذ  النق م حصرها    نف ي ت غ  الت ي المحافظات الست     نقطة  ١٧٧يبل ة   منتشرة ف بدول

  .يتم استخدام بعضها مجانيا والبعض اآلخر بكلفة رمزية الكويت،

 تقديم خدمات المساعدة للمستخدمين في المكتبات والمؤسسات التعليمية
ى  . تقدم المكتبات الرئيسية خدمات مساعدة لمستخدميها بهدف تسهيل االستفادة من خدماتها ومصادرها ومعلوماتها فعل

ات التعليم اث     صعيد المؤسس ت لألبح د الكوي ي ومعه يم التطبيق ة للتعل ة العام ت، والهيئ ة الكوي ل جامع ة مث ة واألآاديمي ي
دم دور ا يق ة، جميعه تخدالعلمي ادية لمس دماتها ومصادرها ات ارش ة للتعريف بخ احثين أو الطلب ور الب ن جمه ميها سواء م
ة الفهرس    واذا ما أضفنا لهم المكتبة الوطينة ومكتبة. المتاحة وآلية العمل بها البابطين للشعر العربي فجميعهم يقدمون خدم

  .اآللي والكشاف االلكتروني والربط ببنوك المعلومات الدولية المتخصصة وتوفير مصادر معلومات الكترونية

  تشجيع استخدام المعلومات وتشارك المعرفة
ل   هر أبري ي ش ت ف يخ  ٢٠٠٩انطلق ائزة الش يج ي الصباح للبحث المعل  عل ابر العل جيع  ج ت لتش ر االنترن اتي عب وم

ى     التصفح عبر شبكة االنترنت والبحث فيها، وتهدف المسابقة إلى  ة الوصول ال تسليط الضوء على محرآات البحث وآيفي
ابيع    ١٤٨٠وبلغ عدد المشارآين فيها . وباللغة العربية وبأسرع وقت المعلومة المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ة أس خالل ثالث

ام   وآان أغلب المشارآ يم الع ة التعل ابقة   . ين فيها من طلب ا طلبت من المشارآين البحث عن         ١٢وطرحت المس سؤاال عام
ات     ١٤١مشارك بحل جميع األسئلة، منهم  ٦٠٠اجابات لها عبر شبكة االنترنت، وقام  ئلة باجاب ذه األس مشارك قاموا بحل ه

  .صحيحة وتم اختيار اربعين فائز منهم بالقرعة

  ج برمجيات مختلفةاستخدام نماذ  -دال

ة ومؤسسات القطاع الخاص      تنوعت نماذج البرمجيات المستخدمة في تعزيز النفاذ للمعلومات، ففي الجهات الحكومي
ر من               ع حجم أآب ع وتتعامل م وى المواق ي إدارة محت ر ف اًال أآب يح مج ي تت ة والت بدأ التوجه نحو البرمجيات مسجلة الملكي

لوب آم   ا بأس ن ربطه ات ويمك امالتي    المعلوم ابع المع ات ذات الط ات والمؤسس ك الجه ة لتل ة المعلوماتي ي بالبيئ ن ومحم
(Transactional) . 

ـة             ـالت التوعويـ ك الخاصـة بالحم ـة أو تل ـير الحكومي ات غـ ك الخاصـة بالمنظم ـة أو تل ـع الفردي أمـا بالنسبة للمواقـ
ا       ا يماثله ـيرة أو المتوسطـة، وم ات مفتوحة المصدر         واإلرشاديـة والمؤسسات الصغ ى برمجي د عل ع فهي تعتم من المواق

(Open Source) ويوجد في الكويت تجمع للبرامج المفتوحة المصدر   . أو تلك المتوافرة بكلفة قليلة وذات قدرات متوسطة
 .يقوم فيه المبرمجون بعرض تجاربهم وتبادل معلوماتهم المتعلقة بهذه البرمجيات BarCamp Kuwaitتحت اسم 

ع االستضافة    دأ التوجه بشكل أآبر نحوآما ب ا     (Web Hosting)برمجيات الويب التي توفرها مواق ي يسهل تهيئته الت
ات      ،من قبل المستخدمين مباشرة نظرا لسهولة استخدامها دم إمكاني ع بسهولة وتق ويمكن استخدامها في تصميم وبناء المواق
ة حيث       .عالية متنوعة يختارها المستخدم دون الحاجة إلى خبرة تقنية ات السحابة الرقمي تخدام تطبيق وتم رصد بدايات الس

ا              توفر مج ل عمالئه تخدامها من قب دأ اس ي ب ة الت ول التقني ات بعض الحل ا المعلوم ي مجال تكنولوجي موعة من الشرآات ف
 .(Collaboration)وتترآز أآثر على تطبيقات البريد االلكتروني والتشارآية 
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  في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء القدرات   - رابعًا
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم التدريب  -ألف

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في محو األمية
ت     ة الكوي اء بدول ع الفرق تم جمي دني    (يه ع الم ات المجتم اص ، ومؤسس اع الخ ام، والقط اع الع ة  ) القط و األمي بمح

ة         المعلوماتية بما يس ع االنتاجي ي رف ات ف ا المعلوم ا تتيحه تكنولوجي اهم بسد الفجوة الرقمية واالستفادة بأآبر قدر ممكن مم
تخدام    . وتطوير القدرات الشخصية ارات اس يم مه فقد أصبح سائدا لدى العديد من الجهات الحكومية عقد دورات داخلية لتعل

د     آما أن االهتمام الفردي . الحاسب اآللي وشبكة االنترنت بكة االنترنت ق ي وش بتطوير المهارات في استخدام الحاسب اآلل
ـ  ى دورات ال ب عل ادة الطل ن خالل زي وظ  م كل ملح اع  . ICDLزاد بش ات القط ن مؤسس د م ب العدي ك طل ي ذل اهم ف وس

  .الخاص ما يثبت القدرة على استخدام الحاسب اآللي واالهتمام بذآر ذلك في السير الذاتية للمتقدمين للوظائف

اهتمت مؤسسات المجتمع المدني سواء جمعيات النفع العام أو الجمعيات التعاونية في تقديم دورات خاصة لمنتسبيها و
بهدف محو األمية المعلوماتية، آما أن مرآز التعليم المستمر بجامعة الكويت وهو الموجه نحو شرائح المجتمع المختلفة 

  .ICDLأصبح من المراآز المعتمدة لتقديم دورات الـ

آما تقوم الكثير من األندية الصيفية بتقديم دورات للطالب والناشئة في فترة االجازة الصيفية لتعلم مهارات الحاسب 
ومن أبرز هذه األنشطة المعسكر الصيفي الذي تعقده الجمعية الكويتية لتقنية . اآللي األساسية واستخدام االنترنت

  .سنة ١٦- ٩سنة، وهو مخصص للطلبة ما بين سن عشرين الثنى والمعلومات والذي ظل مستمرا 

   إدخال تكنولوجيات المعلومات واالتصال في التعليم والتدريب
ين            ة للمعلم د دورات تدريبي دأ بعق ذي ب ي ال يم االلكترون ة مشروع التعل على مستوى التعليم العام أطلقت وزارة التربي

دان للتعامل         ، وتهدف تدربم ٩٠٠والموجهين الفنيين الذين بلغ عدد المتدربين منهم  ة المي ى تهيئ ة ال دورات التدريبي ذه ال ه
وى              ة والمحت ة االلكتروني ذي يتضمن مشروع البواب ة، ال امج عمل وزارة التربي درج ضمن برن ي الم مع التعليم االلكترون

وب   روع الالبت ي ومش ة لااللكترون ة الثانوي ة المرح اهج الت   .طلب وير المن ى تط ة إل عى وزارة التربي ار  وتس ي اط ة ف ربوي
ة    يلة             استخدام الفصول االلكتروني د وس ي تع ا الت ه باستخدام التكنولوجي نهج دراسي، وتفعيل ع اي م ام، لتتناسب م بشكل ع

م داخل الفصل الدراسي دور المعل ة ل اندة ودائم ة مس ة   .تعليمي ة التحتي ن البني زء رئيسي م ة ج د أنجزت وزارة التربي وق
تعلم   قادر علىروني يتمثل بمرآز بيانات مرآزي المطلوبة لمشروع التعلم االلكت تهيئة البيئة المناسبة للتعامل مع خدمات ال

وي وآمن             ال وق ة بشكل فع ي وزارة التربي ة ف اطق التعليمي دارس والمن ى ادارة شبكات الم االلكتروني آي تكون قادرة عل
ي تشمل المشرو   . وموثوق ة والمشروع هو عبارة عن منظومة للتعليم االلكترون يم     : عات التالي ة لمشاريع التعل ة التحتي البني

دارس  وتشمل  االلكتروني ة للم ا ربطو مرآز بيانات وبنية تحتي اف ضوئية    ه بكة ألي ة   ، بش ة الكويت التعليمي وى  ، بواب المحت
ة  (السبورة التفاعلية وجهاز العــرض ، االلكتروني التفاعلي ـول الذآي دارس     ، )الفصـ ي الم لكية ف دارس الم (الشبكات الالس

ة  م ، )الذآي ب ومعل ل طال ول لك وتر المحم ة، الكمبي دمات االلكتروني ة   الخ مل االنظم ةوتش ة التربوي ة و ا االداري لمكتب
  .التوعية والتثقيف واالعالم لتوعية المجتمع الكويتي، تدريب واعداد الهيئة التعليمية والتطوير المهني، االلكترونية

ة  أما على مستوى التعليم العالي واألآاد ه    Smart Classesيمي فقد ازداد استخدام ما يعرف بالفصول الذآي ا تحوي بم
ة  ة           . من أدوات تساعد في تطوير العملية التعليمي ي جامع ا هو الحال ف بكة االنترنت آم ات موصولة بش وأصبحت الجامع

لكية  بكة الس ا موصولة بش ي أصبحت أغلب آلياته امع Wi-Fiالكويت الت داد الحرم الج ى امت  (Campus-Wide)ي أو عل
اي   واي ف ة ال تخدام تقني يج  Wi-Fiباس ة الخل ي جامع و ف ا ه ا آم ى  أيض د عل كل متزاي د بش ية تعتم ة التدريس ت الهيئ ، وبات

دريس    ي الت ات ف ا المعلوم ات           تكنولوجي الل التقني ن خ ي م ل الدراس ال الفص ة أعم ون متابع يل لتك ك للتحص د ذل وامت
امج    ل برن ة مث امج      (Blackboard)االلكتروني ت أو برن ة الكوي ي جامع و ف ا ه يم     (Moodle)آم ة للتعل ة العام ي الهيئ ف

ا    والتسجيل للمواد الدراسية اإلرشادأن  إلى آما يجب أن نشير في هذا الموضوع. التطبيقي أصبح اآلن في الغالب إلكتروني
  .Student Information Systemsمن خالل أنظمة معلومات الطالب 
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 لمحلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوجود مراآز التدريب ا
ر  ا أآث د حالي ة متخصصة  ٢٣يوج دم دورات تدريبي دريب خاص يق د ت ات و  معه ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج  ٢٧ف

آما أن معظم الجهات الحكومية لديها مراآز للتدريب الداخلي تقدم فيها دورات في مجال  . ICDLمرآزا تدريب لبرنامج الـ
ي  ي مجال              و. الحاسب االل يم التطبيقي دورات ف ة للتعل ة العام ة الكويت والهيئ ة وجامع د الكويت لألبحاث العلمي دم معه يق

ه دورات    . تكنولوجيا المعلومات للمستخدمين والمتخصصين دم من خالل آذلك لدى جامعة الكويت مرآز للتعليم المستمر تق
 .للمستخدمين في مجال الحاسوب

  جزء من برامج بناء القدرات والمساعدة في تطور التعلم الذاتيوالتدريب آ توفر التعلم عن بعد
د    أنشأ ديوان الخدمة المدنية موقع للتدريب االلكتروني ارات       ،٢٤ X ٢٤عن بع ة وتطوير المه املين  لنشر المعرف الع

ا المع  في القطاع الحكومي، ين    ومن بين المواد التي يقدمها هذا الموقع دورات تدريبية في مجال تكنولوجي راوح ب ات تت لوم
  .مستوى المبتدئين إلى مستوى المتخصصين

ع شراآة مايكروسوفت   راخيص م ة الت ن خالل اتفاقي تفادة م ات االس ا المعلوم از المرآزي لتكنولوجي اح الجه ا أت آم
  . كل عاملبرامج مايكروسوفت المكتبية ونظم التشغيل لموظفي الدولة بش ٢٤ X ٢٤لتوفير خدمة التعليم االلكتروني عن بعد 

د     ي عن بع دريب االلكترون ة         أما على صعيد المعاهد الخاصة فإن الت را حيث يفضل العام اال آبي ى اآلن اقب ال يلقى إل
  .المشارآة الفعلية في الدورات التدريبية

  برامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء

 ترونيةمهارات محو األمية اإللك
ي مجال دورات الـ      ٢٧يوجد في الكويت حاليا  ة ف ه التدريبي ديم      ICDLمعهد يقدم خدمات دأ القطاع الحكومي بتق ا ب ، آم

وظفي القطاع   دورات لم ذه ال دورات الـ    ه بيهة ب دج الش دم دورات آامبري د تق ا ثالث معاه د حالي ومي، وتوج . ICDLالحك
ة   و أمي ة لمح رامج تدريبي ت ب ة الكوي وفر جامع ز وت ن خالل مرآ وتر م وارزميالكمبي ا الخ ابع له ن . الت ر م دم الكثي وتق

ات        ا الجمعي ك أيض ي ذل ا ف ي ويتبعه تخدام الحاسب اآلل ال اس ي مج ارات ف وير المه ة لتط ع دورات تدريبي ات النف جمعي
  .التعاونية

  لبناء قدرات) أو غير حكومية/حكومية و(برامج تدريبية 
ذ دورات  يقوم الجهاز المرآزي لتكنولوجيا ا ات     لمعلومات بتنفي ا المعلوم ي مجال تكنولوجي ة ف وظفي القطاع    تعاقدي لم

ا     دد المشارآين فيه درب  ٩١٧العام بالتعاون مع المعاهد المعتمدة لهذه الدورات حيث بلغ ع ى اآلن  مت از    . إل وم الجه ا يق آم
ي   م      المرآزي لتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي سنوي للكادر المتخصص ف ات حيث ت ا المعلوم مجال تكنولوجي

  .ضمن هذا البرنامجإلى اآلن موظف  ٦٠٠يقارب الـ تدريب ما

ا المعلومات        مشروع  وينفذ الجهاز المرآزي لتكنولوجيا المعلومات ي مجال تكنولوجي وطني التوعوي ف امج ال ، البرن
اة،    يهدف إلى زيادة الوعي لدى المواطن والمقيم باستخدام تكنولوجيا الوالذي  ع جوانب الحي معلومات واالتصاالت في جمي

اهيم     يخ مف ل ترس ن أج ة م ة اإلليكتروني ة الحكوم ور بمنظوم ف الجمه ة  (وتعري ين األداء، الفعالي ودة وتحس فافية، الج الش
ة     ) والسرعة، مكافحة الفساد والبيروقراطية ات الحكوم وم وتطبيق وتصحيح بعض األفكار الخاطئة لدى الجمهور حول مفه

ة            اإللي ة واالجتماعي ة التنموي تمر لخط الدول ل المس ق التفعي ا يحق ا بم ي استخدامات تكنولوجي كترونية، وبناء الثقة واألمن ف
  .ويعتبر هذا المشروع أحد المشروعات الواردة في خطة التنمية المتوسطة األجل، واالقتصادية

دريب م ت ة ت ذه وزارة التربي ذي تنف ي ال يم االلكترون تالآهم  ٩٠٠ وضمن مشروع التعل دف ام ي به ه فن درس وموج م
  .للقدرات الالزمة الستخدام التكنولوجيا في التعليم

ا  ة الكويتيآم وم الجمعي دريب الصغاتق ه ت تم في ذي ي يم المعسكر الصيفي ال ات بتنظ ة المعلوم رامج  رة لتقني ى الب عل
  .في الموسم األخيروطالبة  بطال ١٤٠وتم تدريب  ،المكتبية ونظم تشغيل الحاسب اآللي واالنترنت
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امي دور            ع تن دريب م رامج الت ات بب ا المعلوم ج تكنولوجي ي دم ر ف ت أآث د اهتم اص فق اع الخ ات القط ا مؤسس أم
ع   بصورة الكترونيةالمعلوماتية في تسيير أعمالها وتقديم خدماتها للجمهور مباشرة أو  ي رف ة ، واهتمامها ف الموظف   إنتاجي

  .وتعزيز قدراتها التنافسية

  بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -خامسَا
  ق االلكترونيةئاستخدام المعامالت والوثا  -ألف

  استخدامات الوثائق والمعامالت االلكترونية بما فيها وسائل التوثيق مثل التوقيع االلكتروني
ة بسبب      ال يزال استخدام الوثائق والمستندات االلكترونية والتوقيع االلكت ى مستوى الدول ر عل روني محدودا بشكل آبي

وع من التعامل            ذا الن ة له ة القانوني ي تعطي الحجي ة الت وانين والتشريعات الالزم ا مسودة مشروع     . غياب الق وتوجد حالي
جلس  حاليا ضمن أعمال اللجنة التشريعية بم هو تحت المارجعة ر فيه وظمة للنتم احالته من الحكومة إلى مجلس األلقانون 

  . مةاأل

ائق     والتعامل االلكتروني على مستوى الدوائر الحكومية حاليا  بعض الوث ة ل ات االلكتروني ادل الملف دى  . ال يتعدى تب ول
ظ أرشيف      (Document Management Systems) غالبية الجهات الحكومية أنظمة الدارة وحفظ الوثائق ي حف تخدم ف تس

واردة والصادرة و  ة الكتب ال ير العمل ومتابع م س ة نظ ات الحكومي ق بعض الجه دىها، وتطب رارات ل ارير والق ظ التق حف
ي أدرجت      (Collaboration Tools)وتستخدم األدوات التشارآية    (Workflow)االجراءات   ، ومن ضمن المشروعات الت

ائل   لتأمين تبادل البي الحكومي قطاعخاص بالضمن خطة التنمية المتوسطة األجل مشروع التراسل االلكتروني  ات والرس ان
ات    . والوثائق بكفاءة وسرية بين الجهات الحكومية المختلفة ذه التطبيق تيعابا له إال أن القطاع الخاص يعتبر أآثر تطورا واس

ال               ات األعم ى تطبيق ذه األدوات ليصل إل تخدامه له ا تطور اس ة منه ر قليل على المستوى المؤسسي حيث أن مجموعة غي
  .(Business Intelligence Tools)الذآية 

ة و امالت المالي يتصدرت التع ل االلكترون م التعام دم   حج ة تق ع الكتروني ديها مواق ة ل وك الكويتي ع البن ث أن جمي حي
ي     تنامىلعمالئها من األفراد والمؤسسات، آما  (On-line Banking)خدمات بنكية الكترونية  ي لألسهم ف التداول االلكترون

واء ويتي س ة الك ة   سوق األوراق المالي ع الكتروني وك أو مواق تثمار أو البن رآات االس اطة أو ش رآات الوس ق ش عن طري
ي          . خاصة بهذا النشاط انون هي الت م الق ة بحك الي آون المؤسسات المالي ي الم ويرجع السبب في انتشار التعامل االلكترون

 .تحدد صحة التعامل المالي من عدمه

ويتي      أما على مستوى البيع والشراء السلعي، فال يزال ال الك بة لقطاع األعم ا   إذامحدودا وال يمثل نسبة تذآر بالنس م
دي  ينما              . قورن بنشاط البيع والشراء التقلي ع شرآة الس ل بي ال، مث ذا المج ي ه اك نشاطات ناجحة ملموسة ف ك فهن ع ذل وم

ع شرآات االتصا  اون م ائل القصيرة بالتع ق الرس ر االنترنت أو عن طري دخول عب ذاآر ال ة لت ذلك الكويتي ر الت، آ يعتب
ياحة والسفر، و       ي مجال الس ي منتشرا ف د شرآة  التعامل االلكترون ران        تعتم ة وشرآة طي ة الكويتي ران الخطوط الجوي طي

رآة  ة وش ة الكويتي اة     الوطني ة آقن ذاآر االلكتروني ي والت ل االلكترون ى التعام رة عل ران الجزي ية طي راء لرئيس ع والش لبي
  .لها نجاحا آبيرا في تنمية أعمالهاحققت من خالووالحجز مع عمالئها 

 (Certification & Authentication)اجراءات التوثيق والتيقن 
ى  يعتبر و،  يشمل الهوية االلكترونيةمشروع البطاقة الذآية والذي لمعلومات المدنية ليئة العامة أطلقت ه الخطوة األول

ذا المجال       ال التوقيع االلكتروني شام الوطني لتصديق االلكترونيلبنية تحتية وطنية نحو وضع  ي ه ي ف يم نشاط وطن وتنظ
ة   (Single Sign-on)وتطبيق آليات مثل الدخول الموحد  ة     . على البوابة االلكترنية الرسمية للدول ات الذآي غ عدد البطاق وبل

ات  ة للمعلوم ة العام ي أصدرتها الهيئ ةالت دى الهيئ ٤٤١,٢٩٢ المدني واطنين، ول ة أصدرت للم ة ذآي تقبلية بطاق ة خطة مس
ي   .الصدار البطاقة الذآية للمقيمين في الدولة لتشمل آافة السكان نظرا  و اليوجد حاليا استخدامات محلية للتوقيع االلكترون

  .لغياب القوانين المنظمة لذلك
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  أمن المعامالت االلكترونية والشبكات  -باء

  وجود خطة استراتيجة وطنية أوخطة عمل لألمن
ذي ي    آزي لتكنولوجيا المعلومات بوضع االطرقام الجهاز الم وطني ال ات ال ى    ار العام ألمن المعلوم ل الخطوة األول مث

ة    ة وطني اء بني ى انش ة، وتتطرق الدراسة إل بكات الحكومي ة والش اتي تهدف لحماي تراتيجية لألمن المعلوم ق اس نحو تطبي
ال وادراة  تمرارية األعم ة الس ة وطني ع خط ي، ووض ديق االلكترون ات للتص ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج وارث ف الك

(National Business Continuity and Disaster Recovery Plan)      ،بات تجابة لطوارئ الحاس ق لالس اء فري ، وانش
ى المستوى المؤسسي لكل         ووضع السياسات واالجراءات الفنية واالدارية والتشغيلية  ى مستوى القطاع الحكومي وعل عل

ي             جهة، وتحديد أي جوان اريع ف ذا االطار آمش د دخلت عناصر ه ذا االطار، وق ا تطبيق ه ب تنظيمية أو تشريعية يتطلبه
  .به خطة التنمية المتوسطة األجل وتم وضع التصورات الخاصة

 (CERT)وجود فريق االستجابة للطوارئ الحاسوبية 
ة التحتية مراقبة طوارئ الحاسوب   لبنيأنشأ تحت مظلة الجهاز المرآزي لتكنولوجيا المعلومات وبادارة التكنولوجيا وا

يبرانية        ، (CERT)لتكون فريق االستجابة لطوارئ الحاسبات  د من المخاطر الس ى الح ا عل ي أعماله وترآز هذه المراقبة ف
يبرانية        ة بالمخاطر الس ة والتوعي ة واالستجابة ألي مخاطر معلوماتي م  . التي قد تتعرض لها الموارد الحاسوبية، والوقاي وت

نة     (phishing)ل حالة تصيد واحدة تسجي ة س ي بداي م      ٢٠١١تعرضت لها البوابة االلكترونية الرسمية ف ة ت من خارج الدول
  . احتوائها واغالقها وتوعية الجمهور بها عبر وسائل االعالم

 وجود خطط أو مبادارت توعية وطنية
ات   ا المعلوم وطني    مشروع   ينفذ الجهاز المرآزي لتكنولوجي امج ال ا المعلومات     البرن ي مجال تكنولوجي ، التوعوي ف

اة،    والذي  ع جوانب الحي يهدف إلى زيادة الوعي لدى المواطن والمقيم باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جمي
ا        يأتي من ضمنه   ا بم تخدامات تكنولوجي ي اس ة واألمن ف اء الثق ا     بن زز انتشارها والتعامل من خالله ة   ، يع ة بكيفي والتوعي

  .بيق اجراءات الحماية ألجهزة الحاسب اآللي والتوعية بأساليب الحد من المخاطر السيبرانيةتط

  توفر تطبيقات آمنة ومعتمدة لتسهيل المعامالت اإللكترونية
ا        ة وتعامالته ا المعلوماتي ة لبنيته ة آمن وفير بني اص بت اع الخ ومي والقط اع الحك ي القط ية ف ات الرئيس تم المؤسس ته

أمين         االلكترونية،  دأ من ت زة تغطي الجانب التشغيلي حيث تب يشمل أمن الشبكات والمعلومات إجراءات وبرمجيات وأجه
ات      زة الخادم ي وأجه المواقع األخرى         ) Servers(أجهزة الحاسب اآلل ا ب أمين ربطه ي، وت بكات الحاسب اآلل ات ش ومكون

ة       تخدام الجدران الناري ت، واس بكة االنترن رامج   (Firewalls)للجهة الحكومية وش ع  وب ل  من  .(Intrusion Software)التطّف
ي مجال        ة ف ة وحديث ات متقدم ا تقني آما أن مزودي خدمة االنترنت وخطوط المعلومات وشرآات االتصاالت تطبق جميعه

ة  ا التحتي توى بنيته ى مس ات عل بكات والمعلوم ن الش ة    . أم ات المؤمن تخدم الموجه ات فتس د البيان توى قواع ى مس ا عل أم
(Secured Socket Layers)   فير ا التش توى      . (Encryption)وتكنولوجي ى المس ال عل ذا المج ي ه م ف ا ت رز م ن أب وم

ات      بكات والمعلوم ن الش ز الدارة أم ات مرآ ا المعلوم زي لتكنولوجي از المرآ ذ الجه ومي تنفي  SOC- Security)الحك
Operation Center) ضمن مشروع شبكة الكويت للمعلومات. 

 ن السيبرانياألماجراءات 
يبرانية      ودراسة وتحليل إلي  تترآز اجراءات األمن السيبراني ة والس ة االلكتروني رات األمني الحد من المخاطر أو الثغ
ادم أو محتمل من االنترنت أو            ،ويشمل هذا الجانب اإلجراءات الوقائية ي ق د الكترون أي تهدي ونشر المعلومات الخاصة ب

ا ي ،غيره تجابة ل وتنس ود االس االت الق جه وارئ ح ة ط اطر االلكتروني ة    أو المخ ات الحكومي ة الجه ع آاف ذه  . م تم ه وت
 .االجراءات تحت مظلة الجهاز المرآزي لتكنولوجيا المعلومات

 الممارسات المثلى في مجال األمن المعلوماتي وأمن الشبكات
ومي   اع الحك توى القط ى مس نغا  عل ة س ي جمهوري ى ف ات المثل ن الممارس تفادة م ت االس ا تم ة آوري فورة وجمهوري

ي التطبيق المتطور ل    الجهاز المرآزي لتكنولوجيا المعلومات الجنوبية من خالل مذآرات التفاهم الموقعة مع ات أمن   ف تقني
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بكة              المعلومات للشبكات ة بش ات الحكومي ربط الجه ة  ل ات األمني ي التطبيق ي ف ذه الممارسات المثل تفادة من ه ، وتمت االس
ه   KINالكويت للمعلومات  ى توجي د تصميمها     ا ، وتهدف هذه الممارسات إل ة عن ات الحكومي  (Process Framework)لجه

ة      ايير الدولي ع المع أن تتب ذلك    ISO)١٧٧٩٩/٢٧٠٠١(ب ق   (IT Infrastructure Library)وآ  Information Security(لتطبي
Processes( ا   ل وذلك ع آف زة      ا ءةرفع مستوى أمن المعلومات للشبكات من خالل رف تخدام أجه ة للشبكات واس ة التحتي لبني

 .آللي وملحقاتهاارفع مستوى أمن المعلومات للخادمات وأجهزة الحاسب ، ووبرامج الحماية

  .حماية البيانات ووحدة الشبكات وأمن المعلومات والشبكات
ديه           ي ل ات الت ع الجه ي جمي ة ف ات وأمن المعلومات اجراءات روتيني ة   أصبحت إجراءات حماية البيان ة معلوماتي ا بني

اع ي القط واء ف ية س اع الخاص رئيس ومي أو القط ديث  يوجم. الحك اطي والتح خ االحتي ال النس وم بأعم ات تق ذه الجه ع ه
ة     ة المعلوماتي الدوري بشكل متواصل حماية لبياناتها وبنيتها المعلوماتية، ويعتمد حجم وطبيعة هذه األعمال على حجم البيئ

ة  وحظ أن و. في آل جه ا  ل دابير   تت القطاع الخاص   مؤسس ذ ت ا        وإجراءات تخ ظ موارده تخدام وحف ي اس اندة متشددة ف مس
تثمار      الحاسوبية وأنظمتها المعلوماتية الي ومجال االس ي المجال الم ى      .خاصة تلك التي تعمل ف د عل ات تعتم وبعض الجه

  .ةمرآزيغير يعتمد على حلول يزال  والبعض اآلخر الالبيانات  حماية إلجراءاتحلول مرآزية 

  حماية الخصوصية وحماية البيانات  - جيم 

  القوانين التي تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات
حماية البيانات هي مشروعات قوانين تحت البحث والدراسة، فمشروع قانون وة بالخصوصية قال تزال القوانين المتعل

ة التشريعية بمج     ي اللجن ه ف ى         التعامالت االلكترونية ال يزال ينظر ب درج عل ه لي ويتي، وينتظر أن تنتهي من ة الك لس األم
ال   ةجدول أعمال البرلمان للتصويت عليه، أما مشروع اساء استخدام الحاسب اآللي فهو ال يزال تحت الصياغة ضمن أعم

  .جة ضمن خطة التنميةرلجنة خاصة بالتشريعات المد

  ات حول الخصوصية وحماية البياناتالمبادرات والتوجيه
م  آ ا ت ق                 م ى نحو تطبي ل الخطوة األول ذي يمث وطني ال ات ال ام ألمن المعلوم م وضع االطار الع ابقا ت ه س االشارة إلي

ات            ة البيان ة نحو حماي ة الموجه غيلية واالداري ة والتش استراتيجية لألمن المعلوماتي الذي يأتي من ضمنه االجراءات الفني
ي      والحفاظ على خصوصيتها، وأيضا تم االشارة إلى البرنام ي التعامل االلكترون ة ف ز الثق ج التوعوي الذي يهدف إلى تعزي

ه  . في هذا الجانب إلى اجراءات حماية وخصوصية البيانات ويتطرق آما أن المؤسسات المالية تعمل بشكل مستمر في تنبي
ا عب     ائل النصية وأحيان اتفي   عمالئها وتوعيتهم عبر مواقعها على شبكة االنترنت والبريد االلكتروني والرس ر االتصال اله

ذه المؤسسات             ا ه ي، وتوضح دائم زة السحب اآلل ي واجه ر التعامل االلكترون ا عب إلى أي مخاطر قد يتعرض لها عمالئه
د         الل البري ن خ هيالتهم م اباتهم أو تس يل حس ة بتفاص ك المتعلق ة أو تل اتهم الخاص نهم بيان ب م ا ال تطل ى أنه ا إل لعمالئه

  . االلكتروني

  م بين المستخدمين حول الخصوصية عبر اإلنترنتنشر الوعي والعل
ي      ذا الجانب ف ة ه هناك اهتمام آبير من القطاع الخاص في نشر الوعي بين المستخدمين في مجال الخصوصية ألهمي
رآات      وك وش ل البن ة مث دمات الكتروني دم خ ي تق ات الخاصة الت ع المؤسس م مواق ة، ومعظ ة التجاري دمات االلكتروني الخ

واقعهم بشكل       لية الماالوساطة  وشرآات االتصاالت ومزودي خدمات االنترنت يضعون سياسات الخصوصية الخاصة بم
  .واضح للعمالء على الرغم من أنه ليس هناك ما يلزمهم بحكم القانون لوضع سياسات الخصوصية على مواقعهم

ي من أ    ي      أما مؤسسات المجتمع المدني فتهتم بموضوع الخصوصية في التعامل االلكترون ه ف رد بحقوق ة الف جل توعي
ا              تفيد منه ة والمس دم الخدم ين مق ة ب ة متزن ق عالق ي وخل ي التعامل االلكترون ة ف اء الثق دت    .الفضاء السيبراني وبن د عق وق

ة        ارة االلكتروني دوات الخاصة بالتج ة ن الجمعية االقتصادية والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات وجمعية المهندسين الكويتي
  .لى حماية البيانات والخصوصيةإاألمن المعلوماتي تطرقت بشكل خاص  وتطبيقات
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زي   از المرآ ة الجه اتي والخصوصية برعاي ن المعلوم دى األم يم منت م تنظ اء ت ع الفرق ين جمي راآة ب ي نطاق الش وف
ى   لتكنولوجيا المعلومات والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات وشرآة زين لالتصاالت وشرآة سيسكو بهدف وا    الطالع عل

ية و   ات والخصوص ة البيان ال حماي ي مج ة ف ة واالقليمي ارب الدولي وطني    التج توى ال ى المس ها عل ا وعكس تفادة منه االس
  .والمؤسسي

  مجابهة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -دال

 منع وآشف ومالحقة الجرائم السيبرانية ومسيئي استخدام التكنولوجيا
ل     ٢٠٠٨خاصة لمكافحة الجرائم االلكترونية في عام  لداخلية ادارةأنشأت وزارة ا يبرانية مث بهدف مالحقة الجرائم الس

راد      ذي يتعرض بالسوء لألف سرقة األموال االلكترونية ومكافحة أعمال التزوير االلكتروني ورصد المحتوى االباحي أو ال
ا     . أو يعرض آيان األسرة للخطر انون خ اب ق رغم من غي ة استطاعت االدارة من آشف      وعلى ال الجرائم االلكتروني ص ب

الل       ن خ ة م رقة الكتروني ر أو س ال أو تزوي ات احتي اموا بعملي ذين ق تبهين ال ن المش ة م ى مجموع بض عل ة والق ومالحق
يهم  . استخدام نصوص في قوانين أخرى تم اثبات انتهاآها من خالل تصرفات المشتبيهن الكترونيا وجميع من تم القبض عل

  .هذه الجرائم ارتبطت أنشطتهم بأطراف خارج الدولةفي 

ي   التنمية المتوسطة األجل وهناك توجه رئيسي ضمن الخطة  االطار   يحدد لوضع قانون الساءة استخدام الحاسب اآلل
  .بناء الثقة في التعامل االلكترونييعمل على القانوني السليم في التعامل مع الجرائم االلكترونية و

 على المستوى الوطني والعالمي) SPAM(التطفلي مكافحة البريد 
د            ك البري ي ذل ا ف ي دول الكويت بم ة ف تمت االشارة مسبقا إلى أنه ال يوجد حاليا مشروع لمعالجة الجرائم االلكتروني

د انتشار استخدام أس    . التطفلي، والبريد التطفلي ال يزال ظاهرة مصدرها من خارج الكويت والدول العربية ماء إال أنه وبع
األفراد،               ة خاصة ب ات بنكي ا جمع بيان تم فيه ة ي ع بديل ى مواق تخدمين إل ي للمس د التطفل للبنوك المحلية وتوجيه رسائل البري
ات خاصة للعمالء عن          ا ال تطلب بيان روع البنك بأنه قامت البنوك بالتنبيه على عمالئها من خالل البريد االلكتروني أو ف

 .ومسحه بريد تطفلي لم يصدر من البنك ويجب تحاشيه وريد الكتروني يطلب ذلك هطريق البريد االلكتروني وأن أي ب

 اإلجابة والمعالجة المباشرة للحوادث ووجود جهود فعالة للمساعدة
ا          ة باالتصال بعمالئه وك الكويتي د قامت البن ا، وق تخدام التكنولوجي تبذل البنوك جهود آبيرة في منع وآشف مسيء اس

د أن            الذين قاموا بزيارة  م بع ي الخاصة به ات السحب اآلل ر بطاق ة وقامت بتغيي ة معين رة زمني دولة عربية شقيقة خالل فت
  .انتشرت ظاهرة السحب الغير مشروع وسرقة ارصدة العمالء من خالل بطاقات السحب اآللي المسروقة في تلك الدولة

ى أن  يبراني إل ن الس زء األم ي ج ارة ف ة المتوسطة اوتمت االش ة التنمي زءا خاص بمشرو ألجلخط د شملت ج  عق
ذي  ، (Computer Emergency Response Team) برنامج االستجابة لطوارئ الحاسوب ي   وال ل   يهدف إل دراسة وتحلي

ة       ذا الجانب اإلجراءات الوقائي يبرانية ويشمل ه ونشر المعلومات    ،الحد من المخاطر أو الثغرات األمنية االلكترونية والس
د الك  أي تهدي ا  الخاصة ب ت أو غيره ن االنترن ل م ادم أو محتم ي ق وارئ أو   ،ترون االت الط تجابة لح ود االس يق جه وتنس
 .المخاطر االلكترونية

  البيئة التمكينية  -سادسًا
  البيئة القانونية والتنظيمية  -ألف

 إلطار القانوني والتنظيمي الداعم والشفافا
ك          تم اقرار قانون االستثمار االجنبي في دولة الكويت بهدف   ين تل ت، ومن ب ى داخل الكوي تثمارات إل استقطاب االس

ة          ة المعلوماتي ة التحتي ا المعلومات والبني ات تكنولوجي انون تطبيق ذا الق ة   . المجاالت التي يمكن أن تستفيد من ه اج دول وتحت
ا          ع المعلوم ا المعلومات واالتصاالت ومجتم ات تكنولوجي دم تطبيق ي تخ ي  . تالكويت إلى مزيد من التشريعات الت وورد ف

ة   ة التنموي ال    الخط ي مج ل ف طة األج ي       المتوس ة يغط امالت االلكتروني انون للمع ى ق ة إل ات الحاج ا المعلوم تكنولوجي
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ي والخصوصية،    انون  موضوعات مثل المستند االلكتروني والتوقيع االلكترون ي     وق اءة استخدام الحاسب اآلل الجرائم  (اس
ة انو)االلكتروني تهلك،  ، وق ة المس ديال ن لحماي تخدامات     وبعض التع ب االس ة ليواآ ة الفكري ة الملكي انون حماي ى ق ت عل
  .)٦(بالملحق رقم موضح آما هو  االلكترونية

 )الملكية الفكرية قوانين(الملكية الفكرية 
ة        ١٩٩٩لسنة  ٥صدر في دولة الكويت القانون رقم  ة حماي ه الثاني ي مادت ر ف ذي ذآ في شأن حقوق الملكية الفكرية وال

ة      ،ات الحاسب اآللي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلهامصنف ارة العالمي ة التج ة منظم وانضمت دولة الكويت تحت مظل
ريبس    ة ت ا أن  ، (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS)إلى اتفاقي آم

  . وموقعة لكافة االتفاقيات ذات العالقة بهذا المجال (WIPO)للملكية الفكرية  عالميدولة الكويت عضو بالمنظمة ال

  تنظيم االتصاالت واالنترنت
ا مشغل              ى أنه ة المسؤولة عن تنظيم قطاع االتصاالت واالنترنت باالضافة إل ال تزال وزارة المواصالت هي الجه

ة، و   ية واالتصاالت الدولي ف األرض وط الهوات ة  لخط توى الحكوم ى مس دي عل ه ج اك توج اع االتصاالت  ل هن يم قط تنظ
وم             ة لالتصاالت تق اء هيئ وده انش انون لتنظيم قطاع االتصاالت تتضمن بن واالنترنت حيث أعدات وزارة المواصالت ق

  .و ال يزال هذا القانون تحت الدراسة تمهيدا الحالته لمجلس األمة. بدور المنظم في هذا المجال بما في ذلك االنترنت

صالت الئحة خاصة بمزودي خدمة االنترنت تهدف إلى تنظيم منح التراخيص في هذا وتعد حاليا وزارة الموا
  .المجال

  وصف للقوانين السيبرانية 
احالة مشروع للمعامالت االلكترونية إلى مجلس األمة الكويت يتم آما تم االشارة في أجزاء سابقة من التقرير تم 

  :تطرق قانون المعامالت االلكترونية إلى الجوانب التاليةحاليا دراسته في اللجنة التشريعية التابعة له، وي
ي • ع االلكترون ا      : التوقي و أيض ل ه ه، ب الع علي تند أو االط دار المس ي اص رار ف يلة اق ط وس يس فق و ل وه

ة        دور الهوي ا ب وم أيض ي يق ع الكترون ع، أي أن التوقي ذا التوقي تخدم له خص المس ى الش ة عل يلة دال وس
 .يف بالشخصااللكترونية ووسيلة التعر

ي • تند االلكترون م     : المس ا ت ات لم يلة اثب ه آوس د ب ذي يعت ي ال تند االلكترون حيح للمس انوني الص ار الق االط
 .تبادله من معلومات أو بيانات بين المتعاملين الكترونيا تمثل حق آل طرف فيهم

ات  • ة البيان ية وحماي امالت   : الخصوص ي التع ن ف ة واألم اء الثق ي بن م ف ب مه ر جان ل وتعتب ة يمث االلكتروني
ر          الع غي ا أواالط ث به دم العب حتها وع ن ص د م ية والتأآ ه الشخص ى بيانات الع عل ي االط رد ف ق الف ح

ا  روع عليه ادية    . المش ة االقتص اون والتنمي ة التع عته منظم ال وض ذا المج ي ه ا ف ع عالمي ار متب اك اط وهن
(Organization for Economic Co-operation and Development). 

ةالس • ذي     : جالت الحكومي ومي ال دور الحك ة ال بب طبيع اص بس ل خ ى تعام ة ال جالت الحكومي اج الس تحت
ّرع     ا مش و أيض ل ه ة ب تفيد للخدم دم أو مس ط مق يس فق ه ل بب أن رى بس ات األخ ة القطاع ن بقي ف ع يختل

 .ومنظم ألعمال القطاعات األخرى في الدولة
ي  • دفع االلكترون ل المب   : ال داد أو تحوي ه س ود ب ة،    والمقص ائل االلكتروني ق الوس ن طري ة ع الغ المالي

  .وأهمية وضع اطار قانوني مناسب لتنظيمه

 قرصنة البرامج
م  منذ تطبيق  نة   ٥القانون رق ة       ١٩٩٩لس ة الفكري وق الملكي ي شأن حق ات     ف بة قرصنة البرمجي ة   انخفضت نس ي دول ف

دره   ٢٠١٠في عام  ٪٦٠نسبة إلى  وصلتعند صدور القانون  ٪٩٥بعد أن آانت نسبتها تتجاوز الكويت، ف  %١وبانخفاض ق
ات  احسب تق ٢٠٠٨عام  عن ى      . (Business Software Alliance) رير اتحاد مالك البرمجي بة أت ي النس ذا االنخفاض ف وه

ة       ر الحكومي ات غي ا المنظم ترك فيه ي تش ة الت اطات التوعوي ى النش اهرة وال ذه الظ ن ه د م ة للح ود الحكومي ة للجه نتيج
ة           .  والجهات الحكومية والقطاع الخاص ة الملكي انون حماي ق ق ة بتطبي ة المكلف ر وزارة التجارة والصناعة هي الجه وتعتب
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ى خفض             .الفكرية ا العمل عل وزارة التجارة والصناعة جزء من مهامه ة ألحقت ب وقد أنشأت ادارة لحماية الملكية الفكري
  .نسبة قرصنة البرمجيات

  ال  )ال/نعم(وجود قانون للمعامالت اإللكترونية 
  ال  )ال/نعم(وجود قانون للتوقيع اإللكتروني 

  نعم  )ال/نعم( العمومية للمفاتيح األساسية لبنيةوجود إدارة ل
  

  أسماء النطاقات إدارة  -باء

ة   ي الجه ت ه ة الكوي ي دول ئولةوزارة المواصالت ف ن  المس ت والخاصة   إدارةع بكة االنترن ات الخاصة بش النطاق
اط ، ويقع هذا ضمن المسؤوليات والمهام (kw.)ولة الكويت بالمجال األعلى لد ا  ل المن زودي      ه رخيص نشاط م ي تنظيم وت ف

ة       . وتوفير البنية التحتية لالتصاالت الالزمة لذلك (ISPs)خدمة االنترنت  ذه المهم د ه د قامت وزارة المواصالت بتعهي وق
ر         معهد الكويت لألبحاث العلمية، ويتم تسجيل النطاقات للجها إلى ة الكويت عب ى بدول ذلك تحت المجال األعل ة ب ت الراغب

  . مزودي شبكة االنترنت

ا لتسجيل    ه،       اسم ويستخدم معهد الكويت لألبحاث العلمية نظام ة لعمليات ة والدق ق المرون ا يحق ام  المجال بم وضع  ب وق
ات     يلعملية التسجيل  تصنيف  ق بنشاط المؤسسات والهيئ غ مجموع      ٧يغطي  وتعل د بل ع المسجلة تحت    مجاالت، وق المواق

  .)٧( الملحق رقم في موضح هو آما ٢٠٠٩بنهاية عام  ٢٥٤٦ المجال األعلى لدولة الكويت

  توحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -جيم

 المفتوحةالمعايير استخدام عزيز وتطوير وت
ار ي إط ة، ف دمات االلكتروني ديم الخ ودة   تق بط الج اط ض ق أنم تم تطبي اس  (Quality Assurance)ي  األداءوقي

(Performance Measurement)   ي دقيق التقن ل (Technical Auditing)والت دار (Integration)، والتكام ة  وإص األدل
م  . الالزمة في هذا الشأن  اييس عالمي           حيث ت ى مق ة عل ة مبني ارات دوري ات تخصصية لعمل اختب تعانة بجه دة  االس ة معتم

ة  Security، واألمن Usability، واالستخدام Performanceوذلك الختبار جوانب األداء   .في المواقع الحكومية اإللكتروني
وذج         ة أو نم رتبط ببيئ ر م ا غي زام به ا وااللت ون تطبيقه ايير ليك ذه المع ي وضع ه ة ف ة التقني اة الحيادي ا مراع تم دائم وي

 .بشكل عام على أي بيئة معلوماتيةمعلوماتي معين بل يمكن تطبيقه 

ي   دما ف ويتي متق اع الخاص الك ر القط ب ويعتب ذا الجان ة واالتصاالت  ه ة المعلوماتي غيل واألنظم توى التش ى مس عل
 . الموارد الحاسوبية والتدقيق التقني وإدارة

ا   تطوير المقاييس واألنماط والسياسات والمنهج(ع مشرو التنمية المتوسطة األجلخطة ضمن تتو يات لقطاع تكنولوجي
ى     ،)المعلومات في الدولة ذي يهدف إل اييس  Policiesوضع السياسات   وال اط  Standards، والمق  Methodology، واألنم

 .في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدولة الالزمة إلدارة وتنفيذ المهام واألنظمة المعلوماتية

  )سبيل المثال التجارة االلكترونية على( التوعية واعتماد المعايير الدولية للتشغيل
اع   ي قط كل رئيسي ف ا بش غيل حالي ة للتش ايير الدولي ق المع ز تطبي الي   يترآ ل الم ق بالتحوي ا يتعل وك خاصة فيم البن

ران    ي قطاع الطي ا ف ق حالي ا تطب ي، آم ان والسحب اآلل ات االئتم ايير  واصدار بطاق ذاآر السفر مع ي اصدار ت خاصة ف
  .شرآات الطيران باصدار تذاآرها حسب مقاييس ومعايير منظمة اآلياتاااللكترونية والتزام 
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 الداعمة الحكومية التدابيراالستثمار في تكنولوجيا المعلومات و  -دال

 ومخططات االحتضان واالبتكار ةالرياد
ارة والصناعة لتسجيل ا       وزارة التج رات  تم إنشاء مكتب رسمي لتسجيل براءات االختراع بدولة الكويت ألحق ب لمبتك

ا المعلومات      ي مجال تكنولوجي ار ف ة   . الجديدة  بما يتوافق مع االتفاقيات الدولية، وتغطي أعمال المكتب االبتك وتشجع أندي
وفير                  تم ت ات حيث ي ا المعلوم ه مجال تكنولوجي ي ومن ر من مجال تقن ي أآث ار ف ال االبتك ويتي أعم مثل النادي العلمي الك

  .آبيئة مناسبة لعملهم ناء على احتياجاتهمالمكان واالمكانيات للمبدعين ب

ار   ٥٠٠توجد حاليا حاضنتين حكوميتين األولى هي شرآةالمشاريع الصغيرة التي تمول مشروعات في حدود  ألف دين
ي   وتدخل شريك مع المبادر لمدة خمس سنوات ثم تخرج من المشروع بعد أن يتم دفع حقوقها، ومن ضمن المشروعات الت

ز     . يلها هي مشروعات تكنولوجيا المعلوماتيمكن للشرآة تمو ا مرآ ة لمشاريع التكنولوجي آذلك يأتي تحت الشرآة الكويتي
ى مشروع  ا إل ادر ويحوله ار المب ذي يحتضن افك وجي ال داع التكنول رآات  .االب ه محفظة للش ك الصناعي لدي ا أن البن آم

  .ألف دينار آويتي ٥٠٠الصغيرة والمتوسطة يمول من خاللها المشروعات الحرفية إلى حدود 

 التمويل واالستثمار الحكومي
ذ          ي تنفي ا ف ائم صناعية يمكن استخدامها وتوظيفه تقوم الهيئة العامة للصناعة بدعم المبادرين من خالل تخصيص قس

م اال    آما . ابتكاراتهم ي ت ك الصناعي والالت ارة  أن شرآة المشاريع الصغيرة والشرآة الكويتية لمشاريع التكنولوجيا والبن ش
  .لهم في الجزء السابق هم جميعهم مؤسسات مملوآة للحكومة

 استراتيجيات تشجيع االستثمار
ال   (مشروع  خطة التنمية المتوسطة األجلتضمنت  ة لقطاع األعم دخل      ) الخدمات المتكامل وفير م ى ت ذي يهدف إل وال

ل ج   الهم بأق د ووقت  واحد لقطاع األعمال للحصول على الخدمات الحكومية المتعلقة بأعم ز     ه ى تحفي ا يعمل عل  قطاع ، آم
  .المرتبطة بهااألعمال للمشارآة الفاعلة في المبادرات واغتنام الفرص االستثمارية 

ى              ة عل ادرات ذات القيم تثمار واحتضان المب ة لتشجيع االس وائح منظم وانين وقواعد ول ة الكويت ق وقد أصدرت دول
اليف    ة تك دفع الدول ا أن ت ن بينه وطني، م توى ال د    المس تراتيجية ذات العائ روعات االس ة بالمش دوى الخاص ات الج دراس

ة وزارة           .BOT, PPPالعالي، والمرونة في التعاقد بأسلوب   اءه تحت مظل م انش ذي ت ي ال تثمار األجنب ا أن مكتب االس آم
ه  التجارة والصناعة  ة الكويت و         يندرج تحت أعمال ال األجنبي في دول رأس الم تثمار المباشر ل ه     تنظيم االس ين مجاالت ذي من ب ال
  .تكنولوجيا المعلومات

 أنشطة دعم تصدير البرمجيات
ي مجال صناعة  راخيص ف نح ت يع نطاق م ة للصناعة بتوس ة العام ارة والصناعة قامت الهيئ رار من وزارة التج بق

ام المن      ايير الصناعية إلتاحة الفرصة أم تجين لتصديرها   البرمجيات مع توفير المقومات والدعم من خالل الضوابط والمع
د       .للخارج د ظهر توجه جدي ت، فق وعلى الرغم من أنه ال توجد صناعة تصدير برمجيات قائمة بشكل آبير في دولة الكوي

رامج     يئات الهواتف النقالة الذآية والحوهو تطوير البرمجيات لب (trend)وملموس بشكل آبير  ذه الب ع ه ة وبي واسيب اللوحي
ات المخصصة   اجر البرمجي ر مت ـعب ات آال ذه البيئ ا(Appstore)له و م رادف لتصدير   ، وه ر م وذج آخ اره نم ن اعتب يمك

ات ة          . البرمجي ة أو الترفيهي دمات الحكومي ت للخ ة الكوي ن دول ل ع رامج دلي ها ب رامج فبعض ذه الب االت ه ت مج وتنوع
رامج خ أ ا     واألعمال، وبعضها برامج دينية، آما قامت الكثير من مؤسسات القطاع الخاص بتطوير ب ا يمكن تنزيله اصة به

ة،      ا أن بعضها ألعاب الكتروني ة          توسجل على الهواتف الذآية، آم ي الثانوي ويتي ف ا طالب آ ام بتطويره ة ق ة الكتروني لعب
ا دودل ديستروي    العامة ة     (Doodle Destroy)هو عبدالرحمن الزنكي ويطلق عليه ل عالي بة تنزي ي    ٩٠٠بلغت  نس ألف ف

  . (Apple) األمريكية ذآرت فيه أن الرقم مأخوذ من شرآة أبل CNNشبكة  بحسب خبر نشرته ٢٠١٠اآتوبر 

 )Venture Capital investments(استثمارات رأس المال المخاطر 
ال المخاطر، ولكن مشروع         تثمارات رأس الم ا نمط الس ة   (ال يوجد حالي اء الواحة الرقمي ة    ا) إنش وارد بخطة التنمي ل

ك حإيتطرق  المتوسطة األجل ى ذل إثراء القطاع ال رتبطيث تل ه ب وجياهداف راخيص  تكنول تحداث محور لت ويتي باس الك
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ة وتشجيع         مجال تكنولوجيا المعلوماتالمشروعات المتوسطة والصغيرة في  ه، بجانب تنمي ى تطويره واتساع آفاق سعيا إل
ة تموي        ر ثقاف اج، ونش ة اإلنت تثمارات وتنمي ذب االس طة لج غيرة والمتوس رآات الص ال الش اطر  ل أعم ال المخ رأس الم

Venture Capital       د ين القطاع     Outsourcingفي مجال تكنولوجيا المعلومات وتشجيع العمل بأسلوب التعهي والشراآة ب
  .العام والخاص في تنفيذ المشاريع

  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  - سابعًا
  الحكومة االلكترونية -ألف

 الت في مجال اإلدارة العامةتكنولوجيا المعلومات واالتصا
راد والمؤسسات   ة لألف ة المقدم دمات الحكومي ا، فالخ بة أعماله ي حوس را ف ة شوطا آبي د قطعت االدارات الحكومي لق

رة   . لتقديمها للجمهور (back end applications)تعتمد جميعها على أنظمة معلوماتية وتطبيقات خلفية  ذ فت ولقد تم ذلك من
ذه المؤسسات               طويلة في الكويت حي   دى ه ة حاجة العمل ل ة تطوير وتحديث لتلبي أآثر من مرحل ة ب ذه األنظم ث مرت ه

  :وحوسبة االدارات العامة في الدولة تدخل في ثالث تصنيفات. ولمواآبة التغييرات في تقديم الخدمة

سات الدولة التصنيف األول هو األنظمة الوطنية والتي تديرها جهة حكومية بحكم اختصاصها وتستخدمها مؤس •
والتي يديرها ديوان ) التوظيف في الدولة(أنظمة الخدمة المدنية المتكاملة : األخرى ومثال على هذه األنظمة

  . الخدمة المدنية، والنظم المالية ونظم المخازن التي تديرها وزارة المالية

معلومات المرتبطة بالخدمات هو األنظمة المؤسسية الحكومية بكل جهة والتي تدير وتختزن ال: التصنيف الثاني •
الحكومية وهي التي تغطي معظم خدمات الدولة الرئيسية مثل خدمات قطاع العمل بوزارة الشئون االجتماعية 
والعمل، وأنظمة الخدمات الصحية بوزارة الصحة، والمعلومات المدنية بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، 

ونظام الجمارك اآللي التابع لالدارة العامة للجمارك، والتراخيص وأنظمة المخطط الهيكلي ببلدية الكويت، 
التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وخدمات الجنسية والجوازات والهجرة والمرور بوزارة الداخلية، وخدمات 

  .الشهر العقاري وتنفيذ الحكام القضائية بوزارة العدل

لبعض أو مع الجهات الخاصة مثل الربط الحالي بين أنظمة ربط األنظمة الحكومية ببعضها ا: التصنيف الثالث •
المعلومات المدنية وأنظمة وزارة الداخلية، والربط بين أنظمة ديوان الخدمة المدنية مع البنوك المحلية لتحويل 

 .رواتب العاملين في القطاع الحكومي

ي     د انتهت ف ام الجمرآي     من تطو   ٣٠/١/٢٠٠٩أما على مستوى االدارة العامة للجمارك فق ة للنظ ير النسخة الثالث
تخدمه المخلصين      ت ويس ة الكوي ى دول ادرة إل ورادة والص حنات ال ة الش ي ومتابع التخليص الجمرآ ي الخاص ب اآلل

ة       . الجمرآيين من خالل موقع االدارة العامة للجمارك في تنفيذ أعمالهم وانئ البحري ى الم ة عل يم النسخة الثالث وتم تعم
  .ولي والمنطقة الحرة والبريد الدولي، وسيتم في مرحلة الحقة تعميمه على الجمارك البرية الثالثةالثالث والمطار الد

راد     وم األف ث يق ة حي الك لدول رادات أم ة الخاصة بتحصيل اي ا االلكتروني اطالق بوابته ة ب وقامت وزارة المالي
  .والمؤسسات بدفع ايجارات امالك الدولة الكترونيا عبر هذه البوابة

م االدارات الحكومية برقمنة ارشيفها الخاص من خالل أنظمة معالجة الوثائق، آما أن خدماتها الحكومية وتهت
وأعمالها االدارية مدعومة بـأنظمة معلوماتية لحفظ واسترجاع البيانات، آما أن المواقع االلكترونية للجهات الحكومية 

ها وخدماتها واجراءاتها واصدارتها من دراسات تحوي معلومات خاصة عن تاريخ آل جهة وقوانينها وقرارات
  .ومجالت فيما يمثل مكتبة الكترونية لكل جهة

  حلول الحكومة اإللكترونية
ة     • ى الحكوم ة إل ومي     : (G2G)بالنسبة لحلول الحكوم ا مشروع حك د حالي ي   يوج ة   لمستحقات للتحصيل اآلل الدول

راد     يهدف إلى ربط األنظمة الحكومية فيما بينها لتبادل المع واطنين واألف ى الم ة عل لومات بشأن المستحقات المالي



 

23 

ل    (Service Oriented Architecture- SOA) وهذا المشروع يعتمد على مفهوم الهيكلية الخدمية  ى تقلي يهدف إل
 .المستحقات المالية المتراآمة للدولة على األفراد والمؤسسات

ة الرسمية    فقد أطل: (G2C)بالنسبة لحلول الحكومة إلى المواطن  • ات البواب ق الجهاز المرآزي لتكنولوجيا المعلوم
ي تشمل   ، وتقدم البوابة الرسمية خدماتها للمواطنين والمقيمين ١٩/١٠/٢٠٠٨االلكترونية لدولة الكويت بتاريخ  والت

ة، بجانب      ٧٢ حاليا ة حكومي ة الكتروني ة    ٢٤٧خدم ة معلوماتي ة      خدم اذج االلكتروني ة تتضمن نم لخدمات حكومي
تخدميها     يم دد مس غ ع ع، و بل ا من خالل الموق ا او مإله ا الكتروني ام  كن تنزيله ي ع  ١,٢٥٥,٢٣٢حوالي  ٢٠١٠ف

ن   ر م ام   ١٦٢زائ ي ع ة ف ان   ٢٠١٠دول د أن آ ام    ٦٥١,٥١٥بع ي ع ط ف ر فق درها   ٢٠٠٩زائ ادة ق بة زي أي بنس
ة      وبلغ عدد الصفحات  . تقريبا% ٩٢.٦٦ ي البواب م تصفحها ف ي ت ان    صفحة  ٤,٣٢٨,٢٩٠الت د أن آ  ٢,٣٩٦,٢٨٠بع

درها     ٢٠٠٩صفحة في عام  ادة ق بة زي ة تجارة وصناعة         . %٨٠,٤٢أي بنس ثال بغرف ال مم وم قطاع األعم ا يق آم
ة الكويت  ة معلومات عن دول وفر البواب ا ت ة، آم ة الرسمية للدول ة االلكتروني ر البواب ه عب ديم خدمات الكويت بتق

 .العربية واالنجليزية، آما تقدم خدمات اخبارية لمتصفحي البوابة وتقدم البوابة خدماتها باللغتين. للزائرين

ة  : (G2B)بالنسبة لحلول الحكومة إلى قطاع األعمال  • فقد تم اطالق خدمة الدفع االلكتروني الحكومي بتوقيع اتفاقي
ة   لتحصيل ايرادات  (Knet)بين وزارة المالية وشرآة الخدمات اآللية المصرفية  ة العام ة  ورسوم المالي من   للدول

ة  ة    . خالل الخدمات االلكترونية الحكومي ذه االتفاقي أتي ه ة        وت ة االلكتروني دول للتحول للحكوم ي اطار توجه ال ف
اليب    تخدام االس وفير          وتطوير اس تم ت ة حيث ي رادات والرسوم العام ة لتحصيل االي دفع   ٥االلكتروني وات لل  قن

دفع   )االآشاك االلكترونية( تكاملة واجهزة الخدمات الذاتيةدية والمفروني من خالل اجهزة نقاط البيع الااللكتر وال
ا   .عبر االنترنت وباستخدام الهاتف النقال نة       ١٣وتشارك في هذه الخدمة حالي غ خالل س ة وبل ة حكومي  ٢٠١٠جه

  .دك 6,131,000مجموع ما تم تحصيله من خاللها 

 )procurement-e( يــراء اإللكترونــات الشــتخدام تطبيقــاد واســوفر واعتمــت
ق ب فيخطة التنمية تضمنت  ات مشروع      ما يتعل ا المعلوم ة       (مجال تكنولوجي ة الفرعي ذ البواب ة لتنفي ة الالزم ة البيئ تهيئ

ع إجراءات العطاءات               ) للمشتريات الحكومية ذ جمي ة تنفي وفير إمكاني ال من خالل ت ة قطاع األعم ى خدم ذي يهدف إل وال
راء  ات الش دات لعملي ين    والتعاق ي تحس اهم ف ه يس ا أن ة، آم ة اإلليكتروني ة الحكوم الل بواب ن خ ة م والمناقصات الحكومي

ى إجراءات المناقصات، مما يعكس الجدية والشفافية في التعامالت الحكومية اإلدارية مع قطاع األعمال  وفير   باإلضافة إل ت
ى      ى االجنب ال المحل ة وقطاع األعم ي  وورد  .الجهد والوقت بالنسبة للجهات الحكومي د للمناقصات     ف انون الجدي مشروع الق

ا   العامة امكانية استخدام الوسائل االلكترونية في طرح المناقصات واجراءات ترسيتها،  ا نموذج ويعتبر القطاع النفطي حالي
ة نظ         ة الكويتي رول الوطني ق مؤسسة البت ة حيث تطب ام في الدولة في تطبيقات الشراء االلكتروني من خالل شرآاته النفطي

  .لمشترياتها االلكترونية يشمل طلبات الشراء والمناقصات

 www.e.gov.kw: موقع الوب للبوابة الحكومية
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اسم الهيئة المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلدراة 
  )واإلنكليزية باللغتين العربية(العامة 

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا 
  المعلومات

The Central Agency for 
Information Technology  

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا   )باللغتين العربية واإلنكليزية(اسم هيئة الحكومة اإللكترونية 
  المعلومات

The Central Agency for 
Information Technology  

  

  اللكترونيةالتجارة ا  -باء

 تهاتوفر خدمات التجارة اإللكترونية ونوعي
ددة      ى أنشطة اقتصادية مح وك      تترآز أنشطة التجارة االلكترونية حاليا عل ع البن ي م ل التعامل االلكترون  Online)مث

Banking)   ة ياحة والسفر    وخدمات االتصاالت و   (E-Trading)والتداول االلكتروني لسوق األوراق المالي ل  أنشطة الس مث
دفع    (M-PAY١)وبعض خدمات الدفع االلكتروني مثل خدمة . والفنادق، الحجز االلكتروني لشرآات الطيران ة ال وهي خدم

  . والرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة

  لكترونية اإل مدى نضج التطبيقاتمستوى انتشار و
ل        وعلى الرغم من محدودية أنشطة التجارة االلكترونية إال أن هذه األنش ي استخدامها من قب وا واضحا ف طة تشهد نم

ات راد والمؤسس ع  األف ل الرئيسي م وات التعام ي قن ي أصبح اآلن ف ي االلكترون ل البنك ة أن التعام وك التجاري د البن ، وتفي
م     افية له ة اض ان خدم د أن آ الء بع ار      . العم اب اإلط ى غي ة إل ارة االلكتروني ار التج ة انتش ع محدودي ريعي  وترج التش

ة     مي والتنظي ة الفكري انون الملكي تثناء وجود ق ات    . الذي يمثل البيئة التمكينية للتجارة االلكترونية باس ة التطبيق دخل غالبي وت
راد  رآات واألف ي نطاق الش ة ف ارة االلكتروني ة ألنشطة التج ين الشرآات (B2C)االلكتروني ا األنشطة ب فهي  )B2B(، أم

ي وبع    دفع االلكترون ة       محصورة حاليا في نطاق ال ام شرآة المخازن العمومي ل قي ات مث ي (ض التطبيق ام   ) اجيليت ربط نظ ب
ي أنشطة األسوا        ا ف ة لعمالئه ع والتجزئ ة البي ين       المخازن بأنظم وآالء المحلي ا أن ال ة، آم ات التعاوني ة والجمعي ق المرآزي

 .األم لتنظيم العالقة فيما بينهمللشرآات العالمية لديهم تطبيقات مماثلة يتم فيها ربط أنظمتهم المحلية مع أنظمة الشرآة 

                                                            
 www.mpay.com.kw: المرجع ١
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  ة اإللكترونيةرلتجافي ا دوليةر المعاييالاستخدام 
ايير       إن المعايير ا ان والمع ات االئتم دة من شرآات بطاق لمستخدمة في التجارة االلكترونية هي المعايير الدولية المعتم

 . المعتمدة في التعامالت المالية والبنكية

 ياإللكترونوالتوقيع  اإللكترونيةقوانين التجارة 
تعريف وتحديد السجالت   ضمنالتعامالت االلكترونية على المستوى الوطني يت تم وضع مشروع قانون خاص بتنظيم
ي    ع االلكترون ى  باإلضافة االلكترونية والهوية والتوقي ة     إل ات والخصوصية االلكتروني ة البيان ة     حماي ى اللجن ل إل د احي ، وق

   .ناقشته و اعتماده تمهيدا لتحويله إلي مجلس األمة العتماده بصفة نهائيةالقانونية بمجلس الوزراء لم

  )payment systems-e( المدفوعات اإللكترونية نظمتوفر واستخدام 
ترآة  ة المش دمات المصرفية اآللي وفر شرآة الخ دفع  (Knet)ت تخدامها لل ن للشرآات اس ي يمك دفع االلكترون ة لل بواب

ة        . شبكة االنترنتوالتحصيل االلكتروني عبر  ال التسوية المالي ة لتسهيل أعم وك الكويتي ع البن وترتبط هذه الخدمة مع جمي
ا توجد   . تتمتع بمستوى عالى من االجراءات األمنية المعلوماتية الالزمة لتأمين أعمال الدفع االلكتروني التيللمعامالت  آم

ا   (MPAY)ف المتنقلة تجاريا خدمة الدفع االلكتروني عبر الرسائل القصيرة والهوات والتي يمكن استخدامها من األفراد حالي
  .العادة تعبئة رصيد هواتفهم النقالة، وتم اطالق هذه الخدمة باالتفاق مع البنوك الكويتية

    رقم القانون  ال  )ال/نعم(وجود خدمات الصيرفة اإللكترونية 

    رقم القانون  ال  )ال/نعم(وجود قانون للتجارة اإللكترونية 

    رقم القانون  ال  )ال/نعم(جود قانون للمعامالت اإللكترونية و

    رقم القانون  ال  )ال/نعم(وجود قوانين أخرى للخدمات اإللكترونية 

  

  االلكتروني التعليم -جيم

  )الثانوي - االبتدائي (األساسي  التعليم في
البنية التحتية، المدارس  :اور األساسية التاليةتنفذ وزارة التربية حاليا مشروع التعليم االلكتروني الذي يتكون من المح

، االنظمة التعليمية والتربوية )المنهج التفاعلي(والفصول الذآية، البوابة التعليمية وأنظمة التعلم، المحتوى االلكتروني 
مرحلة األولي من وتم البدء بال .والتوعية والتثقيف ،الموارد البشريةوبناء المساندة والخدمات االلكترونية المساندة، 

د الالزمة لتجهيز بيئة تعليمية قادرة على استيعاب تدفق المعلومات رالموا التي تضمالمشروع وهو تنفيذ البنية التحتية 
الناتجة عن استخدام الخدمات وتطبيقات المعلومات واالتصاالت، اضافة الى انظمة تساعد على تبادل المعرفة على 

، حيث أنجزت وزارة التربية وانتهت من تنفيذ مرآز باستخدام أي نوع من أنواع الوسائطاألصعدة اإلقليمية والمحلية 
. ، وتم ربط جميع المدارس بهتهيئة البيئة المناسبة للتعامل مع خدمات التعلم االلكتروني قادر علىبيانات مرآزي 

  :وعات التاليةومشروع التعليم االلكتروني هو عبارة عن منظومة الكترونية يندرج تحتها المشر
ربط المدارس بشبكة ألياف ، مرآز بيانات وبنية تحتية للمدارس: تية لمشاريع التعليم االلكترونيالبنية التح -١
  . ضوئية
  . بوابة الكويت التعليمية -٢
  . المحتوى االلكتروني التفاعلي -٣
  ). الفصــول الذآية(السبورة التفاعلية وجهاز العــرض  -٤
  ). المدارس الذآية(سلكية في المدارس الشبكات الال -٥
  . الكمبيوتر المحمول لكل طالب ومعلم -٦
  . المكتبة االلكترونية، االنظمة االدارية التربوية: الخدمات االلكترونية -٧
  . تدريب واعداد الهيئة التعليمية والتطوير المهني -٨
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  .التوعية والتثقيف واالعالم لتوعية المجتمع الكويتي -٩

وذلك بالتعاون مع وزارة مشروع مستقبلي لوزارة التربية بربط جميع المدارس باأللياف الضوئية  وهناك
  .المواصالت

 العالي والجامعي التعليم في
تخدام              ة الس ة متكامل ي ضمن منظوم التعليم االلكترون ذ مجموعة مشروعات خاصة ب ا بتنفي تقوم جامعة الكويت حالي

د والتوسع      (e-Learning)ادوات التعليم االلكتروني : ة يشملالتكنولوجيا في العملية التعليمي تعلم عن بع و تطوير برنامج ال
ة           لكية، ورعاي ق الشبكة الالس ة وتطبي ة االلكتروني ة التحيت ة، وتطوير البني في استخدامه، والتوسع في إنشاء الفصول الذآي

ا   ا واجتماعي ا وعلمي م فكري اء به ات الخاصة واالتق ة   ، وادذوي االحتياج ة االلكتروني ديث البواب رية وتح وارد البش ارة الم
  . لجامعة الكويت وتحديث بواة معلومات الطالب االلكترونية

ع اوال ة      الموق ية واإلداري ة التدريس ة للهيئ دمات المختلف وفر الخ دريب ي ي والت يم التطبيق ة للتعل ة العام ي للهيئ لكترون
ة متكا      ة، من خالل شبكة معلوماتي ا وسهولة استخراج المعلومات         والخدمات الطالبي ل التحديث ألنظمته ة بأسلوب يكف مل

ا       . المطلوبة ة، آم ي للطلب ة التسجيل االلكترون دريب خدم وتوفر آال من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والت
  .العالي لي تقوم حاليا بدراسة مشروع للتسجيل اآللي المرآزي لمؤسسات التعليماأن وزارة التعليم الع

تعلم و ة إدارة ال تخدام أنظم م اس ة الكويت (Learning Management Systems)ت ي جامع دد  ف ات وع ن الجامع م
ي   معاهد التدريب المهني في الدولة إلدارة عملية التعلم اإللكترونيالخاصة و يم   ، آما تقدم معاهد التدريب المهن ة التعل خدم

ة الكويت   ، رئيسية لهذا الغرض (Servers)ن خالل مزودات االلكتروني في أآثر من مجال لمنتسبيها م آذلك انضمت دول
بكة       ة لش د الكويت لألبحاث العلمي دولي،     (Global Distant Learning Network-GDLN)عن طريق معه ة للبنك ال التابع

  .من التعلم االلكتروني أنماطوهي شبكة معنية بالتعلم عن بعد باستخدام 

ة            وتتيح جامعة الكويت ف  ى مصارد الكتروني وي عل ة تحت ات الكتروني ة مكتب ات االآاديمي ة للكلي ا التابع ي آل مكتباته
وث   ي والبح يل الدراس ي التحص تخدامها ف ن للطالب اس ة    . يمك ة الكتروني ديها مكتب ي فل يم التطبيق ة للتعل ة العام ا الهيئ أم

  .مرآزية لطالبها

ة        (Online Learning) أما بالنسبة للتعليم عن بعد أو التعليم االلكتروني ى نطاق الدول ميا عل ه رس رف ب فهو غير معت
  .آما ال توجد في دولة الكويت جامعات افتراضية ولذا فإن انتشاره محدود

  -   نسبة الطالب للحواسيب

  %١٠٠  نسبة المدارس التي لديها نفاذ لإلنترنت

  

  الصحة االلكترونية  -دال

 ة في العالمإلى المعرفة الطبي نفاذتوفر وإمكانية ال
 ٧٦(ومواقــع طبية عالميــة ) موقع ٣٥(يتيح موقع وزارة الصحة النفاذ إلى مجموعة متنوعة من مواقع البحث الطبية 

ع  ي       ) موق ي المجال الطب ة ف ة واالقليمي ؤتمرات الدولي ة والم المجالت والنشرات الطبي ع خاصة ب اح   . ومواق اذ مت ذا النف وه
  .(www.moh.gov.kw)للجميع من خالل موقع الوزراة 

  رعاية الصحيةمتعلقة بالال تنفيذ نظم المعلومات
وم  ذ خ وزارة الصحة ب تق ي المستشفيات والمراآز الصحية    مباشرة تنفي بة العمل ف ات   طة لحوس دة بيان تخدام قاع باس
ية ى  ملت تشاو. تخصص ة عل المراآز الطب      الخط اص ب ة الخ حية األولي ة الص ام الرعاي ي نظ ية ه ة رئيس ة أنظم ة ثالث ي
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ام طب األسنان     إدارةوالمستوصفات، ونظام  ا، ونظ . المستشفيات الخاص بالمناطق الصحية الست والمستشفيات التابعة له
ة                ي دول ز الصحية ف ة المستشفيات والمراآ وزارة الصحة تشمل آاف بكة معلومات خاصة ب وهذه األنظمة تعمل ضمن ش

ة     إنشاء بوابة الكترونية بوزارة الصحة  تماقو. الكويت ا الطبي ، )www.moh.gov.kw(خاصة بخدماتها الصحية وأعماله
  .وتم ربطها بالبوابة الرسمية االلكترونية لدولة الكويت من خالل دليل الخدمات الصحية في البوابة

  ومراقبة انتشار األمراض رصدللتنبيه ولواالتصاالت  تكنولوجيا المعلومات نظم استخدام
ة           ية معهد الكويت لألبحاث العلم لدى ة بانتشار األمراض واألوبئ ة المتعلق ؤ والمراقب ى الرصد والتنب ادره عل ه ق أنظم

 .مرض انفلونزا الطيور رصد ومراقبةي وتم استخدامها فباستخدام نظم المعلومات الجغرافية، 

  اإللكترونيةالعمالة   -هاء

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آوسيلة للحصول على عمل
آما يقوم . واالستقبال لطلبات التوظيف اإلعالنام تكنولوجيا المعلومات وشبكة االنترنت بشكل آبير في تم استخد

ديوان الخدمة المدنية وهو أآبر جهة توظيف في الدولة باستقبال طلبات التوظيف الكترونيا من الراغبين بالعمل في 
من خالل مواقعهم احتياجاتهم  النبإعلحقة بالقطاع الحكومي آذلك تقوم العديد من الجهات المستقلة والم. القطاع الحكومي

توجه رئيسي وسائد لدى الكثير من المؤسسات وأصبح استقبال طلب التوظيف عن طريق االنترنت . على شبكة االنترنت
 .في القطاع الخاص والمؤسسات المستقلة والملحقة في القطاع الحكومي

ر من شرآة توظيف متخصصة        أما على مستوى القطاع الخاص فالتوظيف  اك أآث االلكتروني يأخذ عدة أشكال، فهن
ل شرآة التوظيف     تعلن عن طلبات توظيف متعلقة بشرآات تمثلها وتستقبل طلبات التوظيف عن طريق شبكة االنترنت مث

وم ت دوت آ ع بي ة وموق ط وأ . الخليجي ود رواب ة وج رآات الخاصة الكويتي ع االنترنت للش ي مواق ائعا ف زاء وأصبح ش ج
  . خاصة باحتياجاتها الوظيفية وطلبات التوظيف واستقبالها

د  منت وق ل  تض طة األج ة المتوس ة التنمي روع  خط ة  (مش ة بالدول وى العامل يط الق دف  ) تخط ذي يه وفير  وال ى ت إل
ت   قبلية عن  المعلومات الضرورية عن حجم قوة العمل والتغييرات التي تطرأ عليها، وإمكانية التنبؤ بتقدير االحتياجات المس

ع      ة وتجمي ة التعليمي قوة العمل، والمساعدة على الربط بين احتياجات القوى العاملة حسب المهن المختلفة ومخرجات العملي
  .المعلومات المتوفرة تاريخيا

  بوابات التوظيف االلكتروني وقواعد البيانات الوطنية للسير الذاتية
ة توظيف الكترونية على مستوى دولة الكويت ببوا لخدمة المدنية أآبرعتبر نظام التوظيف االلكتروني التابع لديوان اي

حيث يتم استقبال طلبات التوظيف للراغبين من المواطنين للعمل في وزارات وادارات الدولة بشكل مرآزي عبر هذه 
ابة خاصة الستقبال آما أن برنامج اعادة الهيكلة والمناط به توظيف الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص لديه بو. البوابة

  .طلبات التوظيف من المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص

م  بوابات  ٣وعلى صعيد القطاع الخاص توجد حاليا  وم   بللتوظيف االلكتروني ه و آويت سي    bayt.comيت دوت آ
ي  ة،   q8cv.comف ف الخليجي رآة التوظي راد آ  و ش ة لألف ير الذاتي ف والس ات التوظي تقبل طلب ائف  تس ن الوظ ن ع ا تعل م

  .الشاغرة في مؤسسات القطاع الخاص واالمكانيات والقدرات المطلوبة لكل وظيفة

ه        ع السير الذاتي ا بمشروع لتجمي ي الصباح حالي الم العل ائزة سمو الشيخ س ابع لج ع الت ة المجتم ز تنمي وم مرآ ا يق آم
اء قاعدة         للمتخصصين في المجاالت الفنية مثل المهندسين واألطباء والعاملين ات من أجل بن ا المعلوم في مجال تكنولوجي

  .بيانات للكوادر الوطنية العاملة في هذه المجاالت
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  التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي  -ثامنًا
  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي   -ألف

 والتراث الثقافي  اللغوي من أجل الحفاظ على التنوع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام
الثقافية لحفاظ على الهوية االكترونيا من أجل  هانشرووسائط بحفظ إصداراتها على المؤسسات الثقافية والعلمية  تقوم

لخاص وشمل ذلك أنشطة وأعمال القطاع الحكومي وا اإلنساني،حماية هذا اإلرث وصيانته لألجيال القادمة والتراث و
الزيادة في النشر االلكتروني على مستوى دولة نلتمس استخدام محرآات البحث يمكن أن وب. ومؤسسات المجتمع المدني

 . الكويت

ع االنترنت    ة   واإلصدارات والتنوع اللغوي أيضا أخذ جانبا مهما من النشر االلكتروني، فبعد أن آانت مواق االلكتروني
  .لعمل األصلية، أصبحت متعددة اللغاتأو ا اإلصدارمقصورة فقط على لغة 

ومي، بهدف           المبادراتتتوالى في دولة الكويت و ر الحك انبين الحكومي وغي ات من الج ا المعلوم في مجال تكنولوجي
ع المعلومات    اظ    المساهمة في تنمية وتعزيز مجتم اهم بالحف ا يس وع  بم ى التن افي   اللغوي  عل راث الثق ذه   من أ و ،والت رز ه ب

ادرات  ائز المب ي   ج وى االلكترون راء المحت ة إلث ا  )www.kuwaiteAward.org.kw(ة الكويت االلكتروني ي تشرف عليه الت
ة الكويت       ة لدول ة للمعلوماتي ائزة العالمي ، )wsis-award.org(مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وهي الجائزة المعتمدة من الج

  .)un-gaid.org(المعلومات واالتصاالت  وتعتبر إحدى مبادرا ت االتحاد الدولي للتنمية وتكنولوجيا 

الم الصباح     ي الس الم العل يخ س ابقة الش نويا مس رى س ا تج ع  (www.alsabahaward.org)آم المتخصصة بمواق
ي       وطن العرب ة وأصبحت اآلن تغطي ال ابقة وطني راد       . االنترنت والتي بدأت آمس ابقة مخصص لألف ذه المس وجزء من ه

ة ن المرحل دأ م ة تب رائح عمري ى   بش اء عل ي تصنف بن ع المؤسسات الت ة، ومواق ة العام ة الثانوي ة وتنتهي بمرحل االبتدائي
ات  دني (الجه ع الم ات المجتم اص، ومؤسس اع خ ات، قط وال . حكوم ابقة ح دوائز المس وع ج غ مجم ار  ١٠٠ويبل ألف دين
  .آويتي

  المحفوظات الرقمية الوطنية ورقمنة المعلومات العامة تطوير
ات الحكوم  ة     قامت الجه دني بالقطاع الخاص بتطوير المحفوظات الرقمي ع الم ة ومؤسسات المجتم راث ي ة الت ورقمن
ة واألنشطة الشخصية     والتربوي والعلمي والثقافي  ال التجاري رار مجلس       دعم األبحاث واألعم ك إصدار ق ة ذل ، ومن أمثل

م   وزراء رق ا/١٠٥(ال نة ) خامس وى الق    ٢٠٠٨لس ة محت ة بترجم ات الحكومي الزام الجه ارة  ب ة للتج وائح المنظم وانين والل
ا المعلومات      از المرآزي لتكنولوجي االلكترونية ونشرها على مواقعها االلكترونية باإلضافة إلى تسليم نسخة منها إلى الجه

  .لنشرها على البوابة االلكترونية الرسمية للدولة

ذي   شروع حفظ التراث الوطنيآما تقوم مكتبة الكويت الوطنية بتنفيذ م راث       ال ى مصادر الت ى المحافظة عل يهدف إل
ل الرقمي        ق المسح الضوئي والتحوي ارات من الكتب       DIGITIZATIONوإتاحتها وذلك عن طري والتخزين النصي لمخت

ك          ا، وذل ا آلي ويتي وإتاحته التراث الك والدوريات المحلية والعالمية النادرة والوثائق والمخطوطات واإلصدارات الخاصة ب
ة        في نطاق تنفيذ  وطني وضمن قاعدة البحث النصي اآللي وجرافي ال نظم     و .مشروع النظام الببلي ى ال تمل المشروع عل يش
  :الفرعية التالية

ة -١ ذاآرة الكويتي رميم مصادر ال ظ وت ام حف والي : نظ ار ح م اختي ت  ١٠٠٠حيث ت ة الكوي ن مجموع ادر م اب ن آت
ا( ي الحاسب اآل ) الكويتيان ام ف ى النظ ة عل ا آنصوص آامل يوإدخاله راص  ،ل ى أق ا عل ل لتوفيره اري العم وج

  . CD-ROMمدمجة 

تطبيق نظام آلي ضمن التراث الوطني يقوم على حفظ النصوص : األرشيف اإللكتروني للدوريات الكويتية -٢
ومجلة  ،مجلة الرائد ،مجلة اإليمان: الكاملة لمختارات من الدوريات الكويتية النادرة والقديمة والتي من أهمها

 .الكويت
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ا ظ  آم ة حف ه الحالي ي مرحلت ذي يشمل ف رة الكويت وال ذ مشروع ذاآ ات بتنفي ا المعلوم زي لتكنولوجي از المرآ وم الجه يق
ى صور       ل الرقمي إل أرشيف الصحف اليومية الكويتية الرئيسية منذ صدور أعدادها األولى، ويتم المسح الضوئي والتحوي

بكة االنترنت         رقمية يمكن استرجاعها من خالل بيئة الويب، ومن ضمن خ ى ش ه عل ع ل اك موق ون هن طط المشروع أن يك
  .يمكن للباحثين من خالله االطالع على محتواه

  استخدام الشبكات االجتماعية والوسائط والمواقع االجتماعية ومشارآة األفراد
ر  بكات يعتب تخدام ش ي   اس اعي االلكترون ية وا (Social Networking)التواصل االجتم اهرة الرئيس تخدام هو الظ الس

 األآبر بين األفراد في نشر المعلومات وتبادلها، فبعد أن آانت المدونات والمنتديات والرسائل القصيرة هي النمط الرئيسي 
ر الهواتف          وفرة عب رامج الماسنجر المت وتير وب ع الفيسبوك وت في استخدام الشبكة االجتماعية االلكترونية، حل محلها موق

ا         ك ويرجع السبب في ذل. الذآية تخدامها وتوفره ذلك سهولة اس دى، وآ ة أو منت اء مدون ة بإنش إلى سهولة استخدامها مقارن
ة الكويت حوالي    . بشكل آبيرعبر بيئة الهواتف النقالة ا  و .مشترك  822,640ويبلغ عدد مشترآي موقع الفيسبوك من دول م

احة حرة      عزز انتشار استخدام الشبكات االجتماعية هو ما تسمح به لتكون شبكة مقصور  ا مس ى األصدقاء وباعتباره ة عل
ة          البداء الرأي  ك المتعلق ي، أو تل اطى بالشأن المحل ي تتع ك الت ين، أو  تل ر مع تتنوع موضوعاتها ما بين تلك التي تمثل فك

الكثير       . بالجانب االقتصادي أو الترفيهي أو االجتماعي أو األدبي ة ف ة عالي درات فني ى ق من  آما أن استخدامها ال يتطلب إل
  .مستخدميها قد ال يكونون ملمين باستخدام الحاسب اآللي ولكنهم على دراية آافية باستخدام الشبكات االجتماعية

ادل     ة لتب احة مفتوح ل أصبحت مس ع األصدقاء ب دث م ارف أو التح ى التع ة عل بكات االجتماعي وال يقتصر دور الش
ى المستوى          األراء وابداء الرأي والتعليق عليه السيما في الموضوعات   ة الكويت أو عل ي دول ل حديث الساعة ف ي تمث الت

ة       . العربي والدولي د االجتماعات العام يلة لتنظيم التجمعات وعق ا    آما أصبحت الشبكات االجتماعية وس د، آم د التأيي وحش
دأت   وبدى واضحا أن آثير من الشخصي. تتيح للجميع التعرف على األفطار واآلراء المتباينة وابداء الرأي فيها ة ب ات العام

داء  ا بهدف اب ال عمله ة بمج ة وتتحدث عن موضوعات ذات عالق بكات االجتماعي ق الش ا عن طري ع متتبيعه تتواصل م
  . الرأي أو استطالع الرأي أو المناقشة حيث أدرآت مدى فاعلية الشبكات االجتماعية في التواصل

د أن يسترسل      وهذا ال يعني أن دور المدونات أو المنتديات قد قل أو ضعف،  فهي ال تزال المساحة المفضلة لمن يري
ع           ا، إال أن مواق ر عن أي موضوعا م رة أآب يح المجال العطاء فك بشكل أآثر تفصيال عن موضوعات معينة، آما أنها تت

دد  مثل الفيسبوك وتويتر ونظرا لكونها بيئات جاهزة النشاء صفحات لمستخدميها بجهد أقل وبدون عناء جذبت أآبر  من  ع
ر   .المستخدمين لها فاق عدد المدونات، آما أن توفر هذين الموقعين على الهواتف الذآية النقالة ساهم في انتشارها شكل أآب

ة       ومن المهم االشارة إلى برامج الماسنجر   ي بيئ ة ف يلة      آجزء من الشبكات االجتماعي ي أصبحت وس ة والت الهواتف الذآي
  .أو المعارف بشتى الموضوعاتللتواصل بين مجموعات محددة من األصدقاء 

آذلك يجب االشارة إلى نمو الدور االعالمي واالعالني على الشبكات االجتماعية، فمع استقطاب الشبكات االجتماعية 
ين            ألعداد آبيرة من المستخدمين أ  بة للمعلن ذلك بالنس ة وآ ا االعالمي رويج مادته ائل االعالم لت ة لوس احة جاذب صبحت مس

  .م للشبكات االجتماعية ينمو بشكل ملحوظ للترويج عن خدماتهمالذي بدأ استخدامه

ع           رويج والتواصل م ة للت تخدام الشبكات االجتماعي ى اس ونتيجة لذلك توجهت الكثير من مؤسسات القطاع الخاص إل
بكات ا  تخدام الش ة باس ة ووزارة التربي ة للمعلومات المدني ة العام ل الهيئ ة مث ات الحكومي دأت الجه ا، وب ة عمالئه الجتماعي

ة  ووسائل االعالم بنشر أخبارها وعناوين واهتمت الصحافة أيضا،  ر      مادتها االعالمي ة لجذب أآب بكات االجتماعي ر الش عب
  .المستمعين والمشاهدين شريحة ممكنة من القراء

 تطوير المحتوى الرقمي الوطني والمحلي  -باء

 )دمجةمالقراص واألعلى شبكة اإلنترنت، (تطوير المحتوى الرقمي 
ة      و مجلة العربي،آاحتضنت دولة الكويت الكثير من المشاريع الثقافية  رجم مجل ي تت دم العلمي الت مؤسسة الكويت للتق

ة  وم األمريكي ت، ودار (Scientific American)العل اريخ الكوي ي ت ذي يبحث ف ة ال ز البحوث والدراسات الكويتي ، ومرآ
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اريخ   اإلسالميةاآلثار  التراث والت ة        اإلسالمي  المهتمة ب ة األدبي تم بالحرآ ون واآلداب المه ة والفن وطني للثقاف ، والمجلس ال
هر   ن أش ي وم وطن العرب ت وال ة الكوي توى دول ى مس ة عل عاد  إصداراتهوالثقافي ة، ودار س الم المعرف لة ع الصباح  سلس

ي األدبية، ومكتبة عبدالعزيز البابطين الشعرية المختصة بالشعر العر باإلصداراتالمهتمة  ة      ب ل الواجه ي أصدرت دلي والت
ي وجاري      ) أقراص مدمجة(الحضارية للكويت على وسائط  ا االلكترون ى موقعه باللغتين العربية واالنجليزية، ونشرها عل

 .نشرها على البوابة االلكترونية الرسمية للدولة

ى النسخة االلكترونية أصبح يتضمن أقراص ممغنطة تحتوي عل حديثاهذه المؤسسات المطبوعة  إصداراتوآثير من 
آما أن مواقعها االلكترونية أصبحت ثنائية اللغة وتستخدم تقنيات متطورة ويمكن االطالع على . وترجمات له لإلصدار
 . لها على هذه المواقع لخصاتوم إصداراتها

ات عامة عن أن آانت المواقع الحكومية االلكترونية يقتصر محتواها على معلومأما على الصعيد الحكومي، فبعد 
الجهة الحكومية، أصبحت االن حلقة وصل بينها وبين المستفيدين من خدماتها أفراد أو مؤسسات، حيث بدأت الجهات 
الحكومية بنشر قراراتها ومعلومات تفصيلية عن خدماتها ومراآز خدماتها ومتطلبات آل خدمة، آما بدأت تنشر دراساتها 

، باالضافة إلى التوعية المتربطة بمجال عملها معلومات والبيانات عن مشروعاتهاوتقاريرها وتنشر احصائياتها، وتوفر ال
 .واختصاصاتها

ة   بناء  إلىالشرآات الخاصة في الكويت  فتوجهتوبالنسبة للقطاع الخاص  ات الكتروني ين    بواب ا وب ة بينه الدارة العالق
دماتها   وأصبحت هذه ا(Clients Relation Management)  ـبعمالئها فيما يعرف  ديم خ لبوابات االلكترونية وسيلة أداة لتق

ا آأحد     الكترونيا أو لمتابعة احدى خدماتها أو لتقديم الدعم للعمالء، ى دوره وات االتصال     باالضافة إل ائل التسويق وقن وس
ة للشرآات الخاصة ادارة     . مع عمالء الشرآة   ات االلكتروني تثمرين    وتشمل البواب ة بالمس  (Investors Relations)العالق

 .التوظيف وطلبات التوريد إعالناتالشرآات وتلبية احتياجات العمل مثل  أداءوتقديم التقارير والبيانات عن 

المحتوى الوطني والمحلي، فقد اهتمت بتطوير محتوى  إثراءوساهمت شرآات االتصاالت المتنقلة بشكل آبير في 
لمزيد من العمالء وترفع من دخل الشرآة وتعزز وضعها متنوع يساهم في ابتكار وتقديم خدمات جديدة تستقطب ا

، والخدمات اإلخباريةومن أآثر أنواع المحتوى انتشارا هو تنزيل نغمات االتصال والصور، والخدمات . التنافسي
والتي  ، آما بدأت بتقديم خدمات االنترنت المتنقلةات التوعوية والصحية واالجتماعيةالترفيهية المتعددة الوسائط، والخدم

 .أصبحت احدى قنوات النفاذ الرئيسية لشبكة االنترنت

األميين، وذوي االحتياجات الخاصة، والفئات المحرومة (لفئات المجتمع  البرمجيات باللغات المحليةنشرتطوير و
  )والمهمشة

ي استخدام الحاسب ا     ذه    قام معهد الكويت لألبحاث العلمية بتصميم وتنفيذ حلول للمكفوفوين تساعدهم ف ي وشمل ه آلل
تخدام     ن اس ات الخاصة م وفين وذوي االحتياج ن المكف ي تمك ات الت وير البرمجي ا وتط زة وملحقاته ول تصميم األجه الحل

ي  . آما قام معهد الكويت لألبحاث العلمية بتطوير مطبعة للمكفوفين. الحاسب االلي وتطبيقاته والنفاذ إلى االنترنت ويوجد ف
وفين  جمعية المكفوفين الكويتية م ا قامت شرآة    . ختبر خاص للحاسب اآللي الستخدامات المكف ة    آم وشرآة الخدمات اآللي

  .بترآيب جهاز صرف آلي خاص بالمكفوفين بجمعية المكفوفين الكويتية) آي نت(المصرفية 

  أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبرامج البحث والتطوير  -جيم

  والخاصة للتكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير العامةمن خالل الشراآات  ،تعزيز الحكومات
ي  ) صخر(وعلى مستوى البحث والتطوير فجهود شرآة العالمية  راء في تطوير أدوات معلوماتية مختلفة ساهمت ف  إث

وم آمحرك بحث      . وتطوير المحتوى العربي تخدم الي ذي يس فقد استطاعت شرآة صخر تطوير محرك البحث االدريسي ال
ع ال تللمواق بكة االنترن ى ش ة عل ة  . عربي ة العربي ة للغ ة اآللي ات الخاصة بالمعالج ن التقني ددا م ا طورت ع  Arabic)آم

Language Processing)     ات المعالجة الصرفية ة    (Morphological Processing)آتقني  Syntactic)والمعالجة النحوي
Processing)    ة ة اآللي ة     والتعرف   (Machine Translation)والترجم ى الحروف العربي  Arabic Optical)الضوئي عل
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Character Recognition) .   ذلك طورت ة         إطارا آ ا العربي ي تطوير برامجه تخدمه ف ة تس رامج العربي ًا للب ا  .  برمجي آم
ي آانت     ٢)عجيب(أنشأت بوابة الكترونية تحت اسم  ا الت تستخدم التقنيات التي طورتها بعد أن حولت مجموعة من برامجه

 .بيئة الويب مثل المعاجم والتراجم إلىم على أجهزة الحاسب الشخصية تستخد

وم              ذي يستخدم مفه وم، ال ام الب ذها لنظ اء تنفي ارة وصناعة الكويت أثن ة تج ة   إدارةقامت غرف  Knowledge)المعرف
Management)  تخد ا، باس ة محتواه بكة االنترنت وفهرس ى ش ة عل ع الكويتي ي لرصد المواق ةوتام والبحث االلكترون  هيئ

ات    وى            (Data Warehousing)تقنية مستودعات المعلوم ال البحث عن المحت ي تطوير أعم ة ف ة العربي ع اللغ ا م وأقلمته
 .وعمليات الرصد للمواقع الكويتية

الذي تحتضنه دولة الكويت بناء  (ReDSOFT٣)العربي للبرمجيات  اإلقليميجهود المرآز  إلى اإلشارةآذلك تجب 
االقتصادي واالجتماعي الذي يرآز على تطوير برمجيات  لإلنماءوقعة بينها وبين الصندوق العربي على اتفاقية م

  . الكبار في الوطن العربي إلىومحتويات تعليمية وتدريبية باللغة العربية موجهة إلى مختلف الشرائح العمرية من األطفال 

  اإلعالموسائل   - تاسعًا
  اإلعالمتنوع واستقاللية   -ألف

  وع اإلعالمتن
صحف  ٣، وتوجد باللغة االنجليزيةصحف يومية تصدر  ٣و تصدر باللغة العربيةية صحف ١٤حاليا  في الكويت توجد

مجالت شهرية ومجلة فصلية واحدة  ٣مجالت وهناك  ٥ويبلغ عدد المجالت األسبوعية . أسبوعية تصدر باللغة العربية
  .فتين الكترونيتين يوميتينآما توجد صحي .وجميعهم يصدرون باللغة العربية

. قنوات مرئية وسمعية خاصةوترخيص  بإنشاءالمسموع والمرئي فقد صدر قانون خاص يسمح  لإلعالمأما بالنسبة 
 .، ومحطتين اذاعيتين دولتينخاصةمحطات اذاعية حكومية ومحطة اذاعية واحدة  ٧ عددوتوجد في الكويت اآلن 

  .قنوات تلفزيونية مملوآة للقطاع الخاص ١٠قنوات تلفزيونية رسمية و ٦حاليا بالنسبة للقنوات التلفزيونية فيوجد و
  الملكية  اللغة  العدد  وسيلة اإلعالم

  أجنبية  حكومية  متعددة  خاصة

      *  العربية  ١٧  الجرائد

        *  العربية  2  الجرائد اإللكترونية

    *    *  االنجليزية/العربية  ٩  المجالت

        *  ربيةالع  ١  الهيئات اإلخبارية

  *  *    *  االنجليزية/العربية  ٩  الراديو

    *    *  االنجليزية/العربية  ١٦  التلفزيون

 

 سسات االعالمية والصحفيينؤوجود دعم حكومي للم
ات              ى الحري تورية انعكست عل ة الدس ذه الحري د، وه ر والمعتق رأي والفكر والتعبي ة ال يكفل دستور دولة الكويت حري

اخ   اإلعالميةويتية هي صحافة مملوآة للقطاع الخاص ولها استقالليتها فالصحافة الك. اإلعالمية وتمارس نشاطها ضمن من
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ر سلطتيها التشريعية      . ومساحة تعبير تعتبر من األآبر في المنطقة العربية إعالميةديمقراطي وحرية  ة عب وتحرص الدول
  .ي لألفراد والمؤسسات بما في ذلك وسائل االعالموالتنفيذية على المحافظة على سقف الحريات الذي آفله الدستور الكويت

ة   ة  وال يوجد دعم مادي حكومي يقدم لوسائل االعالم باستثناء االصدارات والقنوات االذاعية والتلفزيوني ي  الحكومي الت
ول م  تم ى أي دع ا مؤسسات خاصة و تتلق ر جميعه الم الخاصة فتعتب ائل االع ا وس نوية، أم ا الس ن ميزانيته ة م  هم الحكوم

  .حكومي للقيام بأعمالها سوى اشتراآات الجهات الحكومية بهذه الوسائل

ة الكويت            ل االعالم بدول ي حق املين ف ة بالع ام معني ع ع ة نف وتوجد في الكويت جمعية الصحفيين الكويتية وهي جمعي
  .وهي مشهرة رسميا آمؤسسة مجتمع مدني ١٩٦٤تأسست في عام 

دة خاصة    مرخصة ومملوآة للقطاع الخاص باالوأصبحت هناك قنوات تلفزيونية آويتية  ة واح ضافة إلى محطة اذاعي
  .بعد أن صدر قانون خاص لتنظيم البث المرئي والمسموع

وزارة   ،دولة الكويت  وإذاعةيشمل تلفزيون الذي الرسمي  اإلعالمأما  ة    اإلعالم ف ئولة هي الجه ه،   المس ا عن هي   مثلم
 .مرئي والمسموع والمطبوعال اإلعالمتراخيص منح عن  المسئولةالجهة 

 قوانين االعالم خاصة التي تتناول الحرية وتعدد االعالم
وشروط مفتوحة لكل   ثابتةالذي ساهم في وضع آليات عملية ، ٢٠٠٦لسنة  ٣والنشر رقم قانون المطبوعات  تم اصدار

ة . في دولة الكويت أو صحيفة إعالميةمطبوعة  إصدارمن يريد  ر      وال توجد في الكويت رقاب ى الصحف، وتعتب بقة عل مس
انون        ة لق ة أي صحيفة أو مجل ة مخالف ي حال وزارة االعالم هي الجهة المنظمة لتراخيص الصحف والمجالت الكويتية، وف

  . يالمطبوعات فإن التعامل معها يتم عن طريق القضاء الكويت

ي والمسموع      انون االعالم المرئ م  آما تم اصدار ق نة   ٦١رق اهم ف    ٢٠٠٧لس ذي س تح المجال لعمل المحطات     ال ي ف
ر               انون، وتعتب ي الق واردة ف ات والشروط ال ى االلي اء عل ة الكويت وترخيصها بن ون الخاصة بدول االذاعية وقنوات التلفزي
انون       ا لق ة أي منه ة مخالف ي حال ة، وف ة والتلفزيوني وات االذاعي راخيص القن ة لت ة المنظم ي الجه الم ه ا وزارة االع أيض

  .لمسموع  فإن التعامل معها يتم عن طريق القضاء الكويتياالعالم المرئي وا

 المعلوماتتعددية اإلعالم في نشر األفكار و مساهمة قطاع
ة                ة تعكس حري ة وتثقيفي رامج حواري دة ب ات من خالل ع ار والمعلوم ي نشر األفك ام ف دور ه يقوم اإلعالم الكويتي ب

السياسي هناك البرامج الحوارية مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء   الرأي والتوجيه البناء في آافة المجاالت، ففي المجال
ة  ا تعرض جلسات مجلس     . مجلس األمة والناشطين في المجتمع المدني، حيث تتمتع هذه البرامج بسقف جيد من الحري آم

امج           اعي برن واطن وفي المجال االجتم امج األمن والم ي برن وز  (األمة بيومها، وفي المجال األمن ور ف وفي المجال    )دآت
امج    ) بيتك(األسري هناك برنامج  ال ال الحصر       )صحتك (وفي المجال الصحي برن بيل المث ى س رامج هي عل ذه الب . ، وه

ة    عالميا ٨٧ تجدر االشارة إلى أن منظمة صحافيون بال حدود وضعت الكويت في المرآز ة الصحفية واالعالمي  في الحري
  .وهو الثاني على مستوى الدول العربية

 ر النوع االجتماعي في اإلعالمتصوي
ات   ةتحرص المحط ا    اإلعالمي ي مادته وازن ف وع والت ى التن ةعل تمعين     اإلعالمي ن المس د م ب المزي ل آس ن أج م

وهناك عدة عوامل تحكم هذا التنوع مثل الحفاظ على القيم والمعتقدات وعدم  . والمشاهدين خاصة مع ازدياد عدد المحطات
ة     عالميةإالمساس بها، ووجود رسالة  ا، وممارسة الحري ئولة واضحة، ودراسة ما هو مقبول اجتماعي ي   المس ، والسرعة ف

ذي    اإلعالمالرسمي ينطبق أيضا على  اإلعالموما ينطبق على . طرح قضايا الساعة ذات االهتمام لدى المواطن الخاص ال
 .إعالمية واسعة كانياتوإمويمتلك قدرات  اإلعالميةوبث مادته  إنتاجأصبح أآثر ديناميكية وحرية في 

بجانب تتنوع صور اإلعالم من صحافة   ) بيتك(ومن أهم البرامج التي تعكس هذا التنوع البرنامج التليفزيوني اليومي 
ة              ة ورياضية وترفيهي ة واجتماعي ة وعلمي ة وثقافي واد إخباري رامج وم ي نشر وبث ب ة ف وات تليفزيوني ة   وإذاعة وقن موجه
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ة  رائح العمري ف الش ات،بهلمختل ع المعلوم ة مجتم وات   دف خدم ة وقن مية المجاني ون الرس ة والتليفزي وات اإلذاع ل قن مث
  .تبث مقابل اشتراآات مدفوعةوشرآة مشاريع الكويت التليفزيونية التي تمتلكها شوتايم 

  ودوره في مجتمع المعلومات األعالم  -باء

  جتمع المعلوماتدور اإلعالم المكتوب واإلذاعي إضافة إلى اإلعالم الحديث في م
ر   ة    اإلعالميعتب رامج التلفزيوني د مجموعة من الب ات، حيث توج ع المعلوم ي مجتم ة ف ة المهم ائل التوعوي د الوس أح
ة ات واإلذاعي ع المعلوم ة بمجتم وعات مرتبط ى موض ي تغط ة الت ال . الكويتي ها متخصص بالمج رامج بعض ذه الب ه

ائلي وثقافي تطرح فيه مواضيع مرتبطة بمجتمع المعلومات من حين   التكنولوجي والتقني وبعضها اآلخر عام وذو طابع ع
 .آلخر

ي بر  بوعية ف رة أس م تخصيص فق ياق ت ذا الس ي ه ك امج نوف از  بيت وم الجه ت يق ة الكوي ون دول ى تلفزي األسري عل
ن  ات م ا المعلوم اتالمرآزي لتكنولوجي ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ور ف ة الجمه ا بتوعي وم تلفز. خالله ا يق ة آم ون دول ي

 .الكويت بانتاج وبث برنامج للجمهور متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات هو برنامج آمبيونت

ة تهتم المؤسسات   تقبال          اإلعالمي ا واس ة والمسموعة ببث أعماله وات المرئي ة للقن ة المالك الها الكويتي ر    إرس ا عب رقمي
وط   إثراءشبكة االنترنت وهو ما يساهم في  ي المحتوى الرقمي ال ة الكويت    فإذاعة .  ني والمحل ا أف أم   وإذاعة دول المارين

ام بالبث الرقمي        إرسالهاالتلفزيونية جميعها تبث وقناة الوطن وقناة الراي  ذا االهتم ت، ومرجع ه رقميا عبر شبكة االنترن
ة     ار    الف لإلرسال عبر الفضاء السيبراني بكونه يحقق انتشارا ويمثل وصوال للبث خارج الحدود الجغرافي ر األقم ضائي عب

 .الصناعية

عو ة     ا جمي ة الكامل خة االلكتروني ا النس ن خالله ر م ت تنش بكة االنترن ى ش ع عل ديها مواق ة ل ة اليومي لصحف الكويتي
ا  أرشيفية إعالميةألعدادها الصادرة يوميا بمختلف أبوابها، وتحتفظ أيضا بأعدادها السابقة آمادة  . يمكن البحث في محتواه

ن ة م ات واالتصاالت  وتخصص مجموع ا المعلوم بوعية خاصة بتكنولوجي ة صفحات أس م تقتصر الصحف الكويتي ، ول
ي     ارآة ف م والمش مواقع الصحف اليومية على شبكة االنترنت على نشر مادتها االعالمية بل أصبحت تيح للقراء ابداء رأيه

ري اال          داد الخب ة االم دم خدم ة تق ع لصحف يومي دة موق اك ع ي  مناقشة أخبارها، وهن ذلك توجد    .(RSS Feeds)لكترون آ
 .)دليل االنترنت( ةمجالت متخصصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل مجل

ة ويغطي       ة واالنجليزي اللغتين العربي الها وقد طورت وآالة األنباء الكويتية موقعها على شبكة االنترنت ب ومي   إرس الي
 .البحث فيه من قبل مستخدمي االنترنت وإمكانيةالخبري السابق  إرسالهاتوفر  إلى باإلضافةالكامل من أخبار وصور، 

  استخدام اإلعالم التقليدي في تقليص الفجوة المعرفية
ا . وآما تمت االشارة إليه في البند السابق، فهناك برنامج بيتك الذي يقدم فقرة اسبوعية عن الحاسب اآللي ك آما أن هن

بوعية عن        .تا المعلومابرنامج آمبيونت المتخصص في مجل تكنولوجي ة صفحات خاصة اس و تخصص الصحف اليومي
ا  ة متخصصة تكنولوجي ا مجل د حالي ا يوج ات، آم ا ال المعلوم ال تكنولوجي ي مج ل  ف ة دلي ي مجل ات واالتصاالت ه معلوم
  .االنترنت

  تقارب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالعالم  -جيم

ادرة  ة ق ة تحتي ة الكويت بني دى دول د ل ة توج ت، حيث سمحت البني موع واالنترن ي والمس تيعاب البث المرئ ى اس عل
بكة            ى ش وني واالذاعي عل ترآين من اتاحة البث التلفزي التحتية لالتصاالت ومن خالل ما تقدمه من سعات عريضة للمش

ا القطاع       تثمر به الخاص من خالل    االنترنت، وهذه البنية التحتية استثمرت فيها الدولة من خالل وزارة المواصالت واس
بكات  . االنترنت مزودي خدمة آما أن البث االذاعي والتلفزيوني انتقل أيضا إلى بيئة الهواتف النقالة حيث أصبح مشغلي ش

ة          بكات الهواتف النقال تثمر مشغلين ش ة لمشترآيهم حيث اس الهواتف النقالة يقدمون خدمة البث المرئي عبر الهواتف النقال
  .اتهم لتستوعب البث المرئي والمسموعفي البنية التحتية لشبك
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ة المؤسسات  اهتمت ونظرا لتوافر البنية التحتية المطلوبة ة والمسموعة ببث        اإلعالمي وات المرئي ة للقن ة المالك الكويتي
ي   إرسالهاأعمالها واستقبال  راء رقميا عبر شبكة االنترنت وهو ما يساهم ف ي     إث وطني والمحل وى الرقمي ال وقامت  . المحت

ادة البث  المؤ ا       سسات االعالمية االذاعية والتلفزيونية برقمنة انتاجها االعالمي وم ة أعماله اظ بأرشيف رقمي لكاف واالحتف
ائ  تخدام الوس ث  واس ال والب ي االرس ة ف ة. ل التقني ت   فإذاع ة الكوي ةدول راي   وإذاع اة ال ا أف أم وقن وطن  المارين اة ال وقن

بكة   شبكة االنترنت،  رقميا عبر إرسالهاالتلفزيونية جميعها تبث  ى ش وتقوم المحطات التلفزيونية واالذاعية ببث ارسالها عل
ام بالبث الرقمي       .االنترنت من خالل مواقعها على شبكة االنترنت  ذا االهتم بكة االنترنت يرجع    ومرجع ه ر ش ه  ل عب كون

خاصة أن الهواتف الذآية  ،صناعيةالفضائي عبر األقمار ال إلرسالا إلى نطاق ال يغطيهيحقق انتشارا ويمثل وصوال للبث 
ذه      ى ه الها عل تقبال ارس تم اس وني ي ث االذاعي والتلفزي وات الب بكات وقن ن ش وائم م ات خاصة لق ديها برمجي أصبحت ل

 .الهواتف عن طريق شبكة االنترنت

ا النسخة   لديها مواقع على شبكة االنترنت تنشر من خال    اليومية فجميع الصحفوبالنسبة للصحف الكويتية اليومية  له
ادة   ة االلكترونية الكاملة ألعدادها الصادرة يوميا بمختلف أبوابها، وتحتفظ أيضا بأعدادها السابقة آم يفية  إعالمي يمكن   أرش

بوعية خاصة    .آما توجد صحيفتين الكترونيتين. البحث في محتواها وتخصص مجموعة من الصحف الكويتية صفحات أس
ل     فيولم تقتصر مواقع الصحف اليومية على شبكة االنترنت  ،بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ة ب ا االعالمي نشر مادته

داد   ة االم دم خدم ة تق ع لصحف يومي دة موق اك ع ا، وهن ة أخباره ي مناقش ارآة ف م والمش داء رأيه راء اب يح للق أصبحت ت
ل مجل   ا المعلومات واالآذلك توجد مجالت متخصصة بتكنولوجي .(RSS Feeds)الخبري االلكتروني  ل  ( ةتصاالت مث دلي

ا الصحفية        .)االنترنت اج وطباعة مادته ي انت ة ف واهتمت الصحف برقمنة ارشيفها الصحفي واستخدام الوسائل التكنولوجي
ع نشر النسخ المطبوعة من             بكة االنترنت م ى ش ا عل ر موقعه ي عب وأصبحت لديها حلول تقنية تدمج بها النشر االلكترون

ال،              آما طورت بعض. اصداراتها اتف النق داد الصحيفة من اله راءة أع ارئ ق يح للق ة تت ات للهواتف الذآي الصحف تطبيق
 .انتاجها الصحفيلتسويق وتستخدم الشبكات االجتماعية مثل تويتر والفيسبوك 

ة   آذلك ظهرت بشكل ملحوظ الخدمات االخبارية عبر الرسائل القصيرة والتي يروج لها مشغلي شبكات الهواتف النقال
دم دمات آخ ذه الخ دمي ه ن مق دد م ام ع ترآيهم، وق ةات حصرية لمش ات  اإلخباري ى بيئ م عل ات خاصة به وير تطبيق بتط
ة ويغطي    التي طورتالكويتية  واتف النقالة ومنهم وآالة األنباءاله موقعها على شبكة االنترنت باللغتين العربية واالنجليزي

الها ار وصور،   إرس ن أخب ل م ومي الكام ىإ باإلضافةالي وفر  ل الهات ابق  إرس ري الس ةالخب ل   وإمكاني ن قب ه م البحث في
  .مستخدمي االنترنت

  واإلقليميالتعاون الدولي   -عاشرًا
  تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمتها  -ألف

  جذب االستثمارات الوطنية واألجنبية في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
وفر م  ي انون رق نة  ٧ق ال     ٢٠٠٨لس املة مج االت ش ة المج ي آاف تثمارية ف اريع االس تقطاب المش ة الس ة التمكيني البيئ

ع     ة م تكنولوجيا المعلومات، ويشمل هذا القانون  تبسيط إجراءات ووضع آليات التعاقد على المشاريع االستراتيجية التنموي
د   ة و      يتضمن م و ، BOT, PPPالشرآات الوطنية واألجنبية بأسلوب التعهي ي الجوانب المالي تثمر ف دة للمس زات عدي ي  مي ف

دة محددة     الجوانب المتعلقة ب ي         .االستفادة من مخرجات المشروع لم ال األجنب تثمار رأس الم ة مكتب اس ا أنشأت الدول آم
م          انون رق ذ الق ى تنفي ة وزارة التجارة والصناعة ليعمل عل نة   ٧تحت مظل ة تحت      ٢٠٠٨لس تثمارات األجنبي وجذب االس

  .همظلت

التي أنيط بها ادارة برنامج األوفست نيابة عن وزارة المالية، وهو برنامج  ألوفستالوطنية لآما تم تأسيس الشرآة 
مليون دينار  ١٠بقيمة (والعقود المدنية ) آويتي أوأآثر مليون دينار ٣بقيمة (لتزام على عقود التوريد العسكرية اليفرض ا

ذلك لالستثمار في مشروعات ومجاالت يحددها و لحكومية مع آيانات أجنبيةالجهات ا آويتي أو أآثر التي توقعها
  .من القيمة النقدية الصافية لعقد التوريد %35 البرنامج، وتحتسب قيمة هذا االلتزام على أساس نسبة
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  إدخال تحسينات وابتكارات من آليات التمويل
ال  للحاضنات بهدف تشجيع االب اهتمت الدولة في انشاء عدة نماذج د  . تكار وتوجيه الطاقات الشابة نحو قطاع األعم فق

ة شرآة المشروعا ى  تانشأت الدول مالها إل ي يصل رأس ل المشروعات الت تم بتموي ي ته ار  ٥٠٠الصغيرة والت الف دين
ة         رد آلف تثمر ب وم المس ى أن يق ه الشرآة، عل آويتي، بحيث يقوم المستثمر بتمويل نصف رأس مال المشروع والباقي تمول

تثمر  تم ى المس ة    . ويل مشروعه من االيرادات التشغيلية، وتقوم الشرآة بعد خمس سنوات ببيع حصتها عل ا أنشأت الدول آم
ا                ة له رة المقدم وم بدراسة جدوى الفك داع وهو حاضنة تق ي أنشأت مرآز لالب ا والت اريع التكنولوجي الشرآة الوطنية لمش

تثمر من      ووضع اطار اداري ومالي واستثماري لها، ثم تقدم ا غ المس ادة المبل لتمويل الالزم لها على أن يقوم المشروع باع
دفها   . لى صاحب الفكرةإالتشغيلية ثم تؤول ملكية المشروع  ايراداته آذلك أنشأ البنك الصناعي الكويتي محفظة للحرفيين ه

  .تمويل الشرآات الصغيرة والمتوسطة بقروض ميسرة

  مشروعات تنمية البنية األساسية  -باء

  المشاريع الحالية والمستقبلية المزمع تنفيذها المدعومة أو الممولة من قبل المنظمات الدولية أو اإلقليمية 
للبطاقات المدنية للمواطنين وبلغ عدد البطاقات ) البطاقة الذآية( قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتنفيذ مشروع

بطاقة ذآية أصدرت للمواطنين، ولدى الهيئة خطة  ٤٤١,٢٩٢ت المدنية الذآية التي أصدرتها الهيئة العامة للمعلوما
المشروع آجزء من منظومة مجلس  ويأتي هذا. مستقبلية الصدار البطاقة الذآية للمقيمين في الدولة لتشمل آافة السكان

 ى بطاقات الكترونية ذآيةويلها إلتوحيد بطاقات الهوية وتح على التعاون لدول الخليج العربية حيث اتفقت الدول األعضاء
في العالم وأآثرها التقنيات من احدث الذآية  ، وتعتبر التقنية المستخدمة في إصدار البطاقةلتسهيل اجراءات التنقل بينها

والتي تحتوي على آافة البيانات الشخصية والبنكية والصحية  (Public Key Infrastructure)ا وهي بيئة المفتاح العام أمن
 خالل نظاممن ازات وتبادل المعلومات نشاء مرآز تدريب موحد للعاملين في قطاع الجو، آما يشمل المشروع إواألمنية

  .لي آللربط ال

اف الضوئية            بالت األلي ري لكي ربط البحري والب ل مشروعات ال آما تساهم دولة الكويت في قطاع االتصاالت بتموي
وفير سعات     ومي          بهدف تعزيز النفاذ لالنترنت من خالل ت ذه المشروعات من القطاع الحك ل ه تم تموي ر، وي استخدام أآب

  .ومن القطاع الخاص

  الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع المشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ا         ة تكنولوجي ن هيئ اري م ق استش وم فري نغافورة، يق ة س ت وجمهوري ة الكوي ين دول اهم ب ذآرة التف ال م ضمن أعم

ة   المع ة معلوماتي لومات السنغافورية بتقديم االستشارات التقنية لمشروع شبكة معلومات الكويت الذي يشمل وضع بنية تحتي
 .وبناء شبكة معلومات على مستوى الدولة تعمل على ربط مواقع ومقرات الجهات الحكومية ضمن شبكة موحدة

ا       ة آوري ت وجمهوري ة الكوي ين دول اهم ب ذآرة التف ال م من أعم ن     وض ل أم ددة مث االت متع ي مج اون ف يتم التع س
ة        التصديق االلكترونيالمعلومات وتكنولوجيا الخصوصية  ارة االلكتروني ي الجوانب المرتبطة بالتج في محيط االنترنت ف

  . إلى بناء القدرات والمهارات البشرية باإلضافةواألعمال الحكومية على االنترنت، ووضع المعايير الفنية والشهادات، 

  متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات  - يم ج

  عرض خطط العمل الوطنية لدعم تحقيق األهداف لبناء مجتمع المعلومات
وضع مجموعة تم  )٢٠١٣/٢٠١٤- ٢٠٠٩/٢٠١٠(بدولة الكويت المتوسطة األجل في إطار الخطة الخمسية للتنمية 

عليم والصحة والتجارة ساسية في الدولة آالقطاع العام والتالقطاعات األترتبط بعدد من بناء مجتمع المعلومات ل سياسات
وضع تم ومشروعا ومبادرة،  ٣٠في مجال تكنولوجيا المعلومات على  المتوسطة األجلوشملت خطة التنمية والصناعة، 

لمجتمع بناء على خطوط عمل مجتمع المعلومات آما وردت في اعالن المبادئ للقمة العالمية  هذه السياسات واختيارها
مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة العمل االقليمية لدول غربي آسيا لبناء مجتمع المعلومات و المعلومات

  .العربية العامة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات اإلستراتيجيةو
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  تحديد المشاريع اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات
 .ي تم تنفيذه من الهيئة العامة للمعلومات المدنيةالذ) البطاقة الذآية(إصدار  مشروع •

  

  تقييم حجم الفجوة الرقمية 
ة   .%٣٨نسمة  ١٠٠بلغ متوسط معدل عدد الحاسبات الشخصية لكل  ويبلغ عدد مستخدمي شبكة االنترنت حاليا في دول

  من اجمالي عدد السكان% ٣٨.٢٥مستخدم أي ما يقارب  مليون ١,١الكويت حوالي 

  ى توفر أدوات التنمية التي تقدم معلومات إحصائية عن مجتمع المعلوماتاستقصاء مد
ام     ات للقي استحدثت معظم الجهات الحكومية إدارة للنظم اإلحصائية في إطار الهيكل التنظيمي في مراآز نظم المعلوم

ي مجال        ا ف ة له ات التابع نوية للجه ات، ومن     بتوفير آافة البيانات والمؤشرات الضرورية لوضع الخطط الس نظم المعلوم
  .أهم الجهات التي استحدثت تلك اإلدارة وزارة الداخلية، وزارة التربية

رصد إلى والذي يهدف ) وثيقة مؤشرات مجتمع المعلومات بدولة الكويت( خطة التنمية المتوسطة األجلتضمنت و
العمل على تعزيز نقاط القوة، واآتشاف أنشطة تكنولوجيا المعلومات بالدولة من اجل الوقوف على مدى التقدم الحاصل، و

  .ومعالجة السلبيات، والسعي إلى االرتقاء بترتيب دولة الكويت من حيث التقدم التكنولوجي عربيا وإقليميا ودوليا

  تحديد قصص النجاح
م        ا وت م انجازه ي ت تمرة والت ادرات والمشاريع المس ذا الت     يمكن لنا القول بأن جميع المب ي ه ا ف ارة إليه ر االش هي   قري

  .قصص نجاح يستفيد منها األفراد والمؤسسات والمجتمع ويلتمسون أثرها االيجابي في مجرى الحياة اليومية

  المشارآة في أنشطة حوآمة االنترنت
ة االنترنت        دى حوآم ال منت ات بأعم ا المعلوم تشارك الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات والجهاز المرآزي لتكنولوجي

ي ج   د ف ذي عق بتمبر     وال هر س ي ش ا ف ة ليتواني ة      ٢٠١٠مهوري اورات المفتوح ارآة بالمش ارآة بالمش ت المش ا تم ، آم
ي   بتمبر         –التحضيرية الجتماع ليتوانيا واجتماع نيروب ي أواخر شعر س اده ف ع انعق ا والمتوق اع   ٢٠١١آيني ، وخالل اجتم

ي ن     ل الت ة العم ات بورش ة المعلوم ة لتقني ة الكويتي ارآت الجمعي ا ش ى   ليتواني ت عل ة االنترن كوا لبحث حوآن ا االس ظمته
  .المستوى العربي

روت  ي بي كوا ف ه االس ذي نظمت راء العرب ال اع الخب ي اجتم ارآة ف ة بهدف وضع  –وتمت المش ة اللبناني الجمهوري
  .ق لحوآمة االنترنت بالوطن العربيخارطة طري

  المشارآة في أنشطة حوآمة االنترنت
ة،         يشارك الجهاز المرآزي لتكنولوجي ومي للمنظم ان من المجلس االستشاري الحك ة األيك ال منظم ا المعلومات بأعم

وم       ع العم ال تجم ي أعم داء     At-Large Communityآما أن الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات تشارك ف ره اب ذ فت م من ، وت
م     IANAالرأي في األعمال المستقبلية لمنظمة  ا ت ان، آم ي وق  التي تديرها منظمة األيك ابق  ف اق     ت س ي االتف رأي ف داء ال اب

  .الجديد الذي تم بين وزارة التجارة والصناعة األمريكية ومنظمة األيكان

 بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  - عشر حادي

  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا شرآات  -ألف

  شرآات االتصاالت
ة     بكات  الهواتف النقال ا          مه يوجد حاليا ثالث مشغلين لش ا، آم ة لالتصاالت وشرآة فيف ن والشرآة الوطني شرآة زي

و، وجلف نت      : يوجد أربع مزودين مرخصين لخدمة االنترنت هم ت، زاجل، فاست تلك ا الشرآات المدرجة    . آوالتي ن أم
ة    : شرآات خمسفي سوق الكويت لألوراق  المالية في مجال االتصاالت فهي حاليا  ن (هي شرآة االتصاالت المتنقل ، )زي
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ة       تقبل العالمي وم القابضة، شرآة المس ات    الشرآة الوطنية لالتصاالت المتنقلة، شرآة هيتس تيليك لالتصاالت، وشرآة حي
   .، شرآة األنظمة اآلليةلالتصاالت

 البرمجيات وخدمات الكمبيوتر
الية خمس شرآات  بلغ عدد الشرآات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والمسجلة لدى سوق الكويت لألوراق الم

وجي،        : هي دم التكنول ومن سوفت القابضة، شرآة التق شرآة األنظمة االلية، الشرآة الكويتية للكيبل التلفزيوني، شرآة هي
ا المعلومات       . وشرآة الشبكة القابضة از المرآزي لتكنولوجي دى الجه أما بالنسبة لشرآات تكنولوجيا المعلومات المسجلة ل

ي    %١٨وقد زاد عدد الشرآات المسجلة لدى الجهاز بنسبة ، ٢٠١٠ خالل عامشرآة  ٢٢٠ فقد بلغ عددها ه ف عن ما آان علي
زا      وقد أصبحت .شرآة ١٨٦حيث بلغ آنذاك عدد الشرآات المسجلة  ٢٠٠٩عام  ا وترآي ر تنظيم هذه الشرآات أصبحت أآث

ر     فبعد أن آا. في تسويق وتقديم خدماتها وتحديد شرائح العمالء التي تتعامل معها ي أآث دم خدماتها ف نت الشرآة الواحدة تق
ى                 نمط ال ذا ال بكات، تحول ه اء الش ة وبن اهزة وتطوير األنظم رامج الج ع الب ا وبي ع الحاسبات وملحقاته ل بي من مجال مث
ديم الخدمات    الترآيز على مجال محدد مثل بناء الشبكات فقط أو تطوير األنظمة أو التخصص في مجال االستشارات أو تق

ا     . ة فقطالتقني ي لموظفيه اد المهن ى االعتم أو  (Certification)واهتمت شرآات تكنولوجيا المعلومات أآثر في الحصول عل
ا       دم حلوله ي تق ي  (ISO) شهادات  أو (Service/Solution Provider – Gold, Silver)التصنيف التقني من الشرآات الت  ف

ي         آما بدأ آثير من الشرآات العمل ضمن قطاع ا    . الجودة د شرآات متخصصة ف ين حيث  توج ومي مع قتصادي أو حك
وارد البشرية          ي مجال الم تثمار، وآخرين ف ة واالس ي المجاالت المالي . قطاع النفط و الغاز، وشرآات أخرى متخصصة ف

ل احتياجات السوق ال    ي  وبشكل عام بدأت الشرآات العاملة ترآز أنشطتها الحالية باتجاه الخدمات االلكترونية التي تمث محل
 . خالل المدى المتوسط والبعيد سواء آان ذلك على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الحلول التقنية

ع    أل التجزئة أما على مستوى سوق ر وتقاربت م جهزة الحاسب اآللي وملحقاتها والبرمجيات الجاهزة فقد اندمجت أآث
ا       سوق االلكترونيات االستهالآية، وانحسرت ظاهرة وجود معارض زة الحاسبات وملحقاته ين ألجه وآالء المحلي خاصة لل

ى             وآالء عل ا، واقتصر دور ال وم بتسويقها وبيعه دورها تق ي ب ية الت ات الرئيس الذين أصبحوا مزودين لشرآات االلكتروني
ع      د البي ا بع ة وخدمات م ا حيث          . الصيانة والكفال ي وملحقاته زة الحاسب اآلل ات أجه ادة مبيع ذا التوجه بزي اهم ه وم   وس تق

ا        دفع يراه ي ال ديم تسهيالت متنوعة ف شرآات االلكترونيات الرئيسية بتقديم الكثير من العروض التسويقية والتشجيعية وتق
مانة    ر ض ة وأآث تهلك جاذب ا         . المس ي وملحقاته ب اآلل زة الحاس ع اجه ية لبي ة رئيس رآات الكتروني بع ش د اآلن س وتوج

ي ا ه انم، ويوريك: وبرمجياته ات الغ روزانالكتروني ارفور، والكت ر، وآ ة جري تنر، ومكتب تورز، وآمبيوس رجن س . ا، وفي
ي  ع   . وتقدم هذه الشرآات التسهيالت والتقسيط لعمالئها لشراء أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها وبرامج الحاسب اآلل ا البي أم

  . المباشر للوآالء فقد أصبح مقصورا على المناقصات والعقود الحكومية والخاصة

  هيالت الحكوميةالتس  -ب

ا بمجال      هناك أآثر من وسيلة للتسهيالت الحكومية تقدمها الدولة  رتبط عمله ي ي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الت
وذج ا    ى نم ة عل ة شرآة المشروعا     . لحاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مبني د انشأت الدول ي    تفق الصغيرة والت

ال      ٥٠٠الها إلى تهتم بتمويل المشروعات التي يصل رأسم ل نصف رأس م تثمر بتموي الف دينار آويتي، بحيث يقوم المس
وم الشرآة     غيلية، وتق المشروع والباقي تموله الشرآة، على أن يقوم المستثمر برد آلفة تمويل مشروعه من االيرادات التش

ز   آما أنشأت الدولة الشرآة الوطنية لمشاريع. بعد خمس سنوات ببيع حصتها على المستثمر التكنولوجيا والتي أنشأت مرآ
ل          دم التموي م تق ا، ث تثماري له الي واس لالبداع وهو حاضنة تقوم بدراسة جدوى الفكرة المقدمة لها ووضع اطار اداري وم

ه          تثمر من ايرادات غ المس ادة المبل وم المشروع باع ى أن يق ا عل ة المشروع       الالزم له ؤول ملكي م ت غيلية ث ى صاحب   إالتش ل
 .أنشأ البنك الصناعي الكويتي محفظة للحرفيين هدفها تمويل الشرآات الصغيرة والمتوسطة بقروض ميسرة   آذلك. الفكرة

ا            ي محال تكنولوجي ة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ف ائم الحرفي تم تخصيص القس ومن خالل الهيئة العامة للصناعة ي
  .المعلومات واالتصاالت
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  واالتصاالت في االقتصاد الوطني مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات  -جيم

  .اإلنفاق في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ارب    . مليون دوالر أمريكي  769حوالي  ٢٠١٠بلغ حجم سوق تكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت في عام  ا يق ا م منه

ا، و      335 ي وملحقاته زة الحاسب اآلل ون دوالر حجم مبي   ٢٠٤مليون دوالر حجم مبيعات أجه ات، و  ملي ات البرمجي  231 ع
  . مليون دوالر حجم أعمال الخدمات المعلوماتية

والي   ات ح ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ومي ف اق الحك م االنف غ حج ويتي  ٨٥.٧وبل ار آ ون دين ة ملي نة المالي للس
  .مليون دوالر أمريكي ٣١٤أي ما يعادل  ٢٠١٠/٢٠١١

  المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي
مليون دينار آويتي من  ١٣٩٩.٨ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لقطاع حجم الناتج المحلي ٢٠٠٩في عام بلغ 

من اجمالي الناتج % ٤.٤مليون دينار آويتي أي ما يعادل نسبة  ٣١٥٠٠.١اجمالي الناتج المحلي لنفس السنة والبالغ 
مليون  ١٩٢لمحلي لسوق تكنولوجيا المعلومات بلغ أن اجمالي الناتج ا ٢٠٠٩في عام واذا ما أخذنا بعين االعتبار . المحلي

في حين تبلغ  %٠.٦دينار آويتي، فإن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل مستقل من اجمالي الناتج المحلي تبلغ 
 .من اجمالي الناتج المحلي %٣.٨مساهمة قطاع االتصاالت وحده 

 العمالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ة (مشروع  خطة التنمية المتوسطة األجلضمنت ت ) بناء منظومة قياس األثر التنموي لتكنولوجيا المعلومات على الدول

ا المعلومات       والذي يهدف  اعي من تكنولوجي ومي واالقتصادي واالجتم إلى معرفة مدى استفادة الدولة على المستوى الحك
ي   وتطبيقاتها، ووضع مؤشرات آمية ونوعية لقياس األثر  ة ف التنموي لتكنولوجيا المعلومات وقياس التقدم الذي حققته الدول

  . هذا المجال وتسهيل المقارنة مع الدول األخرى وبناء عالقات مؤسسية مع جميع أصحاب المصلحة في هذا المجال

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

  وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تادوأومعدات  ير فيالبحث والتطو
ترآزت أنشطة البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات على أعمال تطوير المحتوى والتعريب، وتطرق هذا 

لمعلومات أدوات تكنولوجيا ا  :جيم –الخاص بالتنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي  )٨(التقرير إلى ذلك في الجزء 
العربي للبرمجيات  اإلقليميالمرآز ، و)صخر(، حيث بّين دور شرآة العالمية واالتصاالت وبرامج البحث والتطوير

(ReDSOFT)، آما تقوم المؤسسات األآاديمية مثل جامعة الكويت  .وغرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا المجال
الكويت لألبحاث العلمية بإجراء البحوث التطبيقية في مجال تكنولوجيا والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد 

  .المعلومات واالتصاالت

 االستثمار المحلي واألجنبي في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تثمار  رى لالس ة آب ة الكويت أهمي ت دول ات أول ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ك ف بيل ذل ي س ا، وف ان أم أجنبي ا آ محلي

  :ت التدابير التاليةاتخذ

ى للتخطيط           • ة للمجلس األعل ة العام ارة والصناعة واألمان ة ووزارة التج ا من وزارة المالي ة علي تشكيل لجن
ادرات والمشروعات       ي المب والتنمية تنبثق منها لجنة فنية من المختصين في مجاالت متعددة لسرعة البت ف

 . ٧/٢٠٠٨لومات، وتفاصيل مهام تلك اللجان بقانون رقم التنموية االستراتيجية شاملة مجال تكنولوجيا المع
ارة والصناعة،      • وزارة التج ابع ل متابعة وتشجيع االستثمارات األجنبية من خالل مكتب االستثمار األجنبي الت

ل         ار ألفض يم واالختب وابط التقي د وض ع قواع ة ووض هيالت الممكن ديم التس راءات وتق يط االج ك لتبس وذل
 .ماليااالستثمارات فنيا و
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ا           • ة آوري نغافورة وجمهوري ة س ع  جمهوري اهم م ذآرات تف ات لم ا المعلوم إبرام الجهاز المرآزي لتكنولوجي
ة         رات والمعرف ل الخب دعم ونق ديم ال الجنوبية، وتوقيع اتفاقية شراآة استراتيجية مع شرآة مايكروسوفت لتق

 .في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى المجتمع الكويتي
 .ت تسجيل براءة االختراعات واالبتكارات لدى وزارة التجارة والصناعةتبسيط اجراءا •
ي مجال البحث        • رة ف رة الكبي ة ذات الخب تبنت لجنة البيوت االستشارية تسجيل المؤسسات والشرآات العالمي

ات      ديم الدراس ي تق لها ف تعانة بأفض ات االس ع أولوي ات ووض ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ار ف واالبتك
 .المعلوماتية للقطاع الحكومي بمشارآة القطاع الخاص المحلي االستشارية

ة المدن  • ة           ي بدء ديوان الخدم ات الحكومي ل الجه ا من قب دا لميكنته ة تمهي ة تبسيط إجراءات الخدمات الحكومي
 .المنتجة لتلك الخدمات واالستفادة القصوى من مخرجاتها

ي  ة ه رآات عالمي ة لش ب تمثيلي ت مكات ا س د حالي رآات: وتوج ي أم  ش رآة (IBM)آي ب ل، وش رآة أوراآ ، وش
  .(HP)شرآة أتش بي و، (NCR)مايكروسوفت، وشرآة سيسكو، وشرآة أن سي آر 

  نعم  )ال/نعم(وجود فعاليات للبحوث في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  ال  )ال/نعم(وجود تجمعات صناعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  نعم  )ال/نعم(المعلومات واالتصاالت  وجود حاضنات تكنولوجيا

 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية  -عشر ثاني
  األلفية أهدافالتقدم المحرز نحو تحقيق   -ألف

  ما هو التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
عى ات     يس ا المعلوم زي لتكنولوجي از المرآ ىالجه ة     إل ال والتنمي دة لألعم اق جدي راف آف ال  واستش وض بإدخ النه

ة     والمعايير  تبنيالتكنولوجيا المتطورة في األعمال الحكومية و ة مؤسسات الدول المقاييس العالمية والواجب اتباعها من آاف
ة بالمشروعا       ا المتعلق تراتيجية  لتمكين شرائح المجتمع من االستفادة إلى أقصى حد ممكن من مخرجات التكنولوجي ت االس

  :للتنمية، وفي هذا السياق تم إحراز تقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية األلفية حسب اآلتي

ي مجال تطوير          • ة وخصوصا ف ة الصناعات التكنولوجي التوسع في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمي
 .البر مجيات، التي يجد فيها الشباب الكويتي مجال للتقدم السريع

ين من ا          قطع • بة المتعلم ة حيث بلغت نس ي محو األمي را ف واطنين ت دولة الكويت شوطا آبي ام    %٩٤.٥ لم ي ع ف
دة     ٢٠١٠ م المتح ة البشرية لألم ة،       حسب تقرير التنمي ة التعليمي ي العملي ك بفضل التوسع ف ى   ، وذل اد عل واالعتم

ة  ائل التكنولوجي ي   الوس يم  ف د، والتعل يم عن بع ي، والتعل يم االلكترون ة   التعل اهج التعليمي ع تطوير المن تمر م المس
ل في المدارس االبتدائية ورياض  وجعلها تفاعلية سهلة الوصول إلى المتعلمين وخصوصا لبرامج ومناهج األطفا

 .األطفال

اظ           تمرة بعوامل الحف ة المس ة للتوعي ائل التكنولوجي ي تستخدم الوس ة الت يتوافر العديد من البرامج التوعوية واإلعالمي
د إصابة   على ا جون  (لبيئة، مع إعداد لوائح وقوانين لتجريم التعدى على مقومات البيئة الصالحة، وأآبر مثال على ذلك عن
كلة خالل     ) الكويت ة وانتهت المش شهور،   ٣بأضرار أدت إلى نفوق عدد آبير من األسماك، تم معالجة الخلل بسرعة بالغ

 .ة العامة للبيئةنتيجة استخدام وسائل تكنولوجية متطورة لدى الهيئ

ذآر     ع ون املة للمجتم أبرمت دولة الكويت اتفاقيات ومذآرات تفاهم إقليمية وعربية وعالمية من أجل برامج التنمية الش
ة   منها اتفاقيات التعاون مع الشرآة العالمية للبرمجيات ميكروسوفت لغرض انتقال التكنولوجيا الحديثة والمعرفة المعلوماتي
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جتمع الكويتي عن طريق برامج توعوية وتدريبية متخصصة مع إقامة اتصاالت آلية ببنوك المعلومات  إلى آافة شرائح الم
 .لكافة مؤسسات المجتمع المدني

 ة خذالمت المبادراتالمبذولة و الجهود
ة          اني من أهداف األلفي ة الكويت من الهدف الث دائي    (بالنسبة لموقف دول يم االبت يم التعل ق تعم د ذآر تقر  )تحقي ر  ، فق ي

ة       ٢٠١٠التنمية البشرية لعام  وا سن المرحل ذين بلغ ال ال الصادر عن األمم المتحدة أن نسبة دخول المدارس االبتدائية لألطف
  . في دولة الكويت ٪٩٥.٥االبتدائية بلغ 

ين ال       )تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة(أما بالنسبة للهدف الثالث  اوت ب ة التف ا يتضمنه من إزال جنسين  وم
ام          ٢٠٠٥في التعليم االبتدائي والثانوي وربطه بعام  ول ع ع المراحل بحل ك لجمي ق ذل د مفضل وتحقي فحسب  ، ٢٠١٥آموع

ة       ٢٠٠٩المجموعة االحصائية لعام  ي المرحل ذآور ف بة ال ى نس الصادرة عن االدارة العامة لالحصاء بلغت نسبة االناث إل
ة    وعلى مستوى التعليم المت، ١.٠٧ االبتدائية ة االبتدائي ي المرحل ذآور ف ى   ، ١.٠٤ وسط بلغت نسبة االناث إلى نسبة ال ا عل أم

ذآور   مستوى التعليم الثانوي فقد بلغت  بة ال ى نس ارة تجدر  . ١.٣١ نسبة االناث إل ة      اإلش ة الكويت احتلت المرتب  ٤٧أن دول
  .٢٠١٠على مستوى العالم في التنمية البشرية حسب تقرير األمم المتحدة لعام 

دف   وف ا باله ق أيض ا يتعل رأة    (يم ين الم ين وتمك ين الجنس اواة ب ز المس م    )تعزي انون رق در الق اريخ  ١٧/٢٠٠٥ص بت
ويتي علي  الخاص بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية بع ٤/٦/٢٠٠٥ ات     د موافقة مجلس األمة الك ع نائب ا أرب د حالي ه ويوج

ال        ي التشكيل الحكومي الح دة ف رة واح ة ووزي ي          .يبمجلس األم ات ف رارات تعطي الحق للمواطن ا اتخذت مجموعة ق آم
 .االستفادة من القرض االسكاني اذا آانت مطلقة أو متزوجة من غير آويتي أو أرملة

د   )إقامة شراآة عالمية من أجل التنمية(وبالنسبة للهدف الثامن  وطني ومع        فق ى المستوى ال دة عل قامت شراآات عدي
مع شرآة مايكروسوفت   اإلستراتيجيةفتم توقيع اتفاقية الشراآة . يا المعلومات واالتصاالتأطراف دولية مرتبطة بتكنولوج

ا المعلومات       لإلبداعحاضنة مايكروسوفت  إنشاءوالتي تضمنت  ي مجال تكنولوجي ار ف ا أن  . في الكويت لتشجيع االبتك آم
وذ  تعتبرالتعاون السنغافوري الكويتي في تطبيقات الحكومة االلكترونية  ة   نم ذا اإلطار    .  ج آخر للشراآة العالمي د  وفي ه ق

د            إلىفي جزئية التعلم االلكتروني  اإلشارةتمت  تعلم عن بع ة لل بكة العالمي ي الش ة ف د الكويت لألبحاث العلمي اشتراك معه
(Global Distant Learning Network-GDLN٤)     ي يم االلكترون ائل التعل ى وس د عل ي تعتم دولي والت ك ال ة للبن التابع

  .وتكنولوجيا المعلومات واالتصال في عقد دوراتها التدريبية

أما على المستوى الدولي فيقوم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية آوآالة متخصصة بمنح المساعدات 
ل حاليا على ، وتشتم١٩٧٤، والذي اتسعت عملياته لتشمل آل الدول النامية منذ ١٩٦١االنمائية للدول النامية منذ ديسمبر 

دولة تستفيد من القروض والمنح والمساعدات النقدية والفنية بجانب المساهمات  ١٠١العديد من دول العالم التي بلغ عددها 
 . في تنمية المؤسسات

  لأللفية اإلنمائيةاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق األهداف   -باء

  معلومات واالتصاالت لتحفيز التنميةاستخدام تكنولوجيا ال يتم تحديد آيف
ع             اة للمجتم احي الحي ة من ي آاف ات ف ا المعلوم تخدام  عناصر تكنولوجي ي تكثيف اس أولت دولة الكويت أهمية آبيرة ف

بإدخال مجموعة سياسات خاصة الكويتي بشكل عام وفي التشجيع والتحفيز للتنمية الشاملة والمستدامة بشكل خاص، وذلك 
ي الجزء أوال    بمجتمع المعلوم ا ف ى مجموعة    . ألف  –ات ضمن الخطة االنمائية المتوسطة األجل والتي تم ذآره ونشير إل

  :مشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات ذات عالقة بأهداف االنمائية األلفية

ى المستوى ا               • رار عل اذ الق دعم اتخ ي متكامل ل اء نظام آل ويتي بن وزراء الك ة لمجلس ال ة العام وطني  قيام األمان ل
ي سالمة                الغ ف ر الب ه األث ان ل ا آ ة السرية، مم ات عالي ل معلوم بكة نق ر ش ة عب يستمد بياناته من مؤسسات الدول

                                                            
 www.gdln.org: المرجع ٤
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اد     ادئ اعتم اء مب تراتيجية وإرس ا االس ة ورؤيته ات الدول ع اتجاه ا م بة وتوافقه رارات المناس اذ الق رعة اتخ وس
 .القرار على رآائز المعرفة

راآم     بادرت بلدية الكويت باستخدام • م المت ل الك تكنولوجيا المعلومات لبناء قواعد بيانات جغرافية وهندسية وتحوي
ي التخطيط       ية ف نظم الهندس ة وال من تلك البيانات إلى معلومات تم االستفادة منها عن طريق النظم اآللية الجغرافي

بة ل  ة المناس آت الذآي اني والمنش ة المب ة وإقام ات العمراني اعللتجمع ال وا قط ة األعم تثمارات المحلي ة لالس لجاذب
 .واألجنبية

ا من        جلس الوزراء الكويتي بناء نظام آ أقامت لجنة شئون المرأة بم • ا وعالمي ه محلي تقى معلومات اتي يس ي معلوم ل
ا من          ع نظيراته ة مجاالت العمل النسائي والتواصل م الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بشئون المرأة في آاف

 .والتوصيات خالل تبادل األفكار

  المعلومات واالتصاالت الميدانية مشاريع تكنولوجيا
ي      )آفالة االستدامة البيئية(الهدف الرابع  إلىبالنسبة  ات واالتصاالت ف ا المعلوم اء فقد تم توظيف تكنولوجي بكة   إنش ش

ة الكوي         ة بدول ات البيئي ه مشروع شبكة المعلوم ق علي اون  ـت، وهو ث  معلومات بيئية خاصة بدولة الكويت فيما يطل مرة تع
امج        ة والبرن د الكويت لألبحاث العلمي ة ومعه ائي وشراآة بين الهيئة العامة للبيئ دة   اإلنم م المتح بكة جمع    . لألم وهدف الش

  .معلومات بيئية آويتية بهدف حماية البيئة وتقييم الوضع البيئي باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية

ومي (مشروع  وسطة األجلخطة التنمية المتتضمنت و ذي يهدف   ) مؤشرات األداء بالقطاع الحك ى وضع أسس    وال إل
تفادة     ة، واالس ات اآللي قياسية عالمية لقياس أداء األنظمة اآللية والخدمات اإللكترونية باستخدام أساليب تكنولوجية والبرمجي

اءة األداء    ع آف لبيات ورف ور . من تلك المؤشرات في التخطيط لمعالجة الس ة مرتبطة بأهداف      ون اريع ميداني د مجموعة مش
  :األلفية

 التابع للشرآة الكويتية لمشاريع التكنولوجيا؛ اإلبداعحاضنة مرآز  •
 ؛لإلبداعحاضنة مايكروسوفت  وإنشاء مايكروسوفتمع شرآة  اإلستراتيجيةاتفاقية الشراآة  •
 جال تطبيقات الحكومة االلكترونيةالتعاون الكويتي السنغافوري في م •
د    ال • ن بع تعلم ع ة لل بكة العالمي ة و الش اث العلمي ت لألبح د الكوي ين معه اون ب  Global Distant Learning)تع

Network – GDLN)؛ 
بكة    اإلنمائيالتعاون بين الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت لألبحاث العلمية والبرنامج  • اء ش لألمم المتحدة في إنش

 المعلومات البيئية بدولة الكويت؛
ة    أعم • ا شرآة العالمي ة       ) صخر (ال البحث والتطوير الذي تقوم به ة والثقافي رامج التعليمي ي مجال التعريب والب ف

 العربية؛
العربي  اإلقليمياالقتصادي والعربي الستضافة المرآز  لإلنماءاتفاقية دولة الكويت والصندوق العربي  •

 .للبرمجيات
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  فهرس المالحق

  صفحة  ــــانالبيـــــــــــــــــــــــ  م

ة          ١ از المرآزي ضمن الخطة الخمسية القطاعي ا الجه قائمة المشروعات على المستوى الوطني التي يشرف عليه
  ٤٣  في مجال تكنولوجيا المعلومات

  ٤٦  مشروعات دعم مجتمع المعلومات بخطط القطاعات األساسية بالدولة  ٢
  ٤٧  ات تكنولوجيا المعلوماتبيان بالمنظمات غير الحكومية المساهمة في نشر تطبيق  ٣
  ٤٧  بيان بمشاريع المنظمات غير الحكومية المساهمة في نشر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات  ٤
  ٤٨  بيان بمواقع الجهات الحكومية االلكترونية بدولة الكويت  ٥
  ٥٠  المتطلبات التشريعية لتطوير قطاع تكنولولجيا المعلومات بدولة الكويت  ٦
  ٥٠  لكتونية بدولة الكويت موزعه حسب المجاالتالمواقع اال  ٧
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  )١(رقم ملحق 
  قائمة المشروعات على المستوى الوطنية التي يشرف عليها الجهاز المرآزي  

  ضمن الخطة الخمسية القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات
  
  م

  

  
  اسم المشروع

  

  
  الجهة المنفذة

  

لكويت ونظام الدخول الموحدالبوابة الرسمية االلكترونية لدولة ا  ١
E-Gov Portal & Government Single Sign-on System 

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

البنية التحتية للشبكة الحكومية   ٢
Government Network Infrastructure 

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

مرآز البيانات الوطني  ٣
  National Data Center

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

)محلي و خارجي (مواجهة الكوارث في مجال تكنولوجيا المعلومات   ٤
Government Business Continuity Planning / Disaster 
Recovery  

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا نولوجيا المعلوماتالبرنامج التدريبي للكوادرالوطنية المتخصصة في مجال تك  ٥
 المعلومات

البرنامج الوطني التوعوي في مجال تكنولوجيا المعلومات  6
Program national IT Literacy

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

مراآز الخدمات الحكومية الشاملة   7
E-Services & Info One-Stop Government Service Center  

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

المقاييس واألنماط والسياسات والمنهجيات لقطاع تكنولوجيا المعلومات في تطوير   8
الدولة 

IT Standards Methodologies, Polices and Procedures  

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا كومي النظام المشترك للبريد اإللكتروني الح  9
 المعلومات

ة   10 ت الحكومي االنتران
Government Intranet  

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

زي لتكنولوجيا الجهاز المرآمؤشرات األداء الحكومي   11
 المعلومات

 Technicalأدوات وبرمجيات التدقيق الفني                                             12
Auditing Tools & Programs 

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

برنامج االستجابة لطوارئ الحاسوب  13
Computer Emergency Response Team 

تكنولوجيا الجهاز المرآزي ل
 المعلومات

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا اإللكترونيةتنظيم مشارآة القطاع الخاص في المشروعات والمبادرات الحكومية   14
 المعلومات

إعداد مكتبة عناصر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات   ١٥
Information Technology Infrastructure Library (ITIL)  

زي لتكنولوجيا الجهاز المرآ
 المعلومات

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا إقتراح اآللية التشريعية   ١٦
 المعلومات

  اإلطار العام ألمن المعلومات الوطني  ١٧
National Authentication System 

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا 
 المعلومات

يا الجهاز المرآزي لتكنولوج  إنشاء الواحة الرقمية بدولة الكويت  ١٨
 المعلومات

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا   وثيقة مؤشرات مجتمع المعلومات بدولة الكويت  ١٩
 المعلومات

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا   بناءمنظومة قياس األثر التنموي لتكنولوجيا المعلومات على الدولة  ٢٠
 المعلومات

الء   ٢١ ة العم ز خدم مرآ
 Call Center 

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا 
 المعلومات
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  )١(رقم ملحق 
  قائمة المشروعات على المستوى الوطنية التي يشرف عليها الجهاز المرآزي/ تابع  

  المعلومات ضمن الخطة الخمسية القطاعية في مجال تكنولوجيا
  
  م

  

  
  اسم المشروع

  

  
  الجهة المنفذة

  

تهيئة البوابة الفرعية للدفع والتحصيل االلكتروني      ١
                          E-Payment Gateway        

 وزارة المالية 
والجهاز المرآزي لتكنولوجيا 

 المعلومات
٢  

تخصيص بريد الكتروني لكل مواطن
 وزارة المواصالت

لجهاز المرآزي لتكنولوجيا او 
 المعلومات

تكاملة لقطاع األعمال مالخدمات ال  ٣
Online Integrated Business Services Electronic Bill 

Presentment System
 

 وزارة التجارة والصناعة
الجهاز المرآزي لتكنولوجيا و  

 المعلومات

  الحكومية والمناقصات ترياتتهيئة البيئة الالزمة لتنفيذ البوابة الفرعية للمش  ٤
                E-Procurement

 لجنة المناقصات
والجهاز المرآزي لتكنولوجيا  

 المعلومات
تهيئة البوابة الفرعية لمشارآة الجمهور                                              ٥

Online Public Policy Service

 الجهات المعنية
كنولوجيا الجهاز المرآزي لتو 

 المعلومات
تكامل أنظمة الخدمات الحكومية وربطها بالبوابة الرسمية  ٦

Online Public Services

 الجهات المعنية
الجهاز المرآزي لتكنولوجيا و 

 المعلومات
٧  

تخطيط القوى العاملة بالدولة 
 ديوان الخدمة المدنية

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا و 
 المعلومات

٨  
يم بالوسائل اإللكترونيةتطوير التعل

 وزارة التربية
الجهاز المرآزي لتكنولوجيا و 

 المعلومات
٩  

التجارة اإللكترونية عبر الحدود 
 وزارة التجارة والصناعة

الجهاز المرآزي لتكنولوجيا و 
 المعلومات
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  )٢(رقم ملحق 
  مشروعات دعم مجتمع المعلومات بخطط القطاعات األساسية بالدولة 

  المشروع      لجهةا  الخطة  م
ال   ١ إدخ

ا  التكنولوجي
ي   ة ف الحديث
ال  األعم

  الحكومية

الجهاز المرآزي 
  لتكنولوجيا المعلومات

  البنية المشترآة للخدمات الحكومية عبر االنترنت
  النظام المشترك للبريد االلكتروني الحكومي

  البريد االلكتروني لكل مواطن 
  لدولة الكويتالبوابة االلكترونية الرسمية 

  تطوير المقاييس واألنماط والمنهجيات لقطاع تكنولوجيا المعلومات
  مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في مجال تكنولوجيا المعلومات  

ة    ة التحتي ر البني ة عناص ة لكاف ة رقمي ات ومكتب دة بيان اء قاع بن
  لتكنولوجيا المعلومات

كنولوجيا المعلومات وخدمات العمالء   إعداد وتنفيذ برنامج تدريب ت
  بالقطاع الحكوم

الهيئة العامة للمعلومات 
  المدنية

  إصدار البطاقة الذآية وتوزيع أجهزة البطاقة على مناطق الدولة

ة       وزارة اإلعالم ذ الحدودي ي المناف ة ف ة الذآي تخدام البطاق ة باس ة االلكتروني البواب
  لدول مجلس التعاون الخليجي

  اء شبكة الكترونية متكاملة لتقديم خدمات إعالمية للجمهوربن

يم    ٢ وير التعل تط
ائل   بالوس

  االلكترونية

  البنية التحتية للتجهيزات االلكترونية واحتياجات التطوير المهني  وزارة التربية
  استخدام التكنولوجيا الرقمية مع طرق التدريس

  واستخدام االنترنت توفير إمكانات ووسائل للطلبة من حاسوب
  إعداد برامج تدريبية للهيئة التدريسية الستخدام الوسائل االلكترونية

ي  ة ف بكة االلكتروني ة للش ة التحتي يانة البني ديث وص وير وتح تط
  جامعة الكويت

ي      يم االلكترون اليب التعل تخدام أس ي اس ع ف -Eالتوس
learning في جامعة الكويت  

 Smart Classesء الفصول الذآية التوسع في إنشا
اون    توفير أجهزة حاسب آلي للطلبة المكفوفين بجامعة الكويت بالتع

  مع معهد الكويت لألبحاث العلمية
وير    ٣ تط

دمات  الخ
اء  حية وبن الص
ات   دة بيان قاع

  تخصصية

  دعم البنية التجتية في مجال تحسن الجودة  وزارة الصحة
 kiosksإنشاء وترآيب آبائن حاسوب 

وزارة      ة قطاعات ال ي آاف تطبيق أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات ف
  للتعامل المتبادل بدون مستندات ورقية

ارة    ٤ ل التج تفعي
ة  االلكتروني

  عبر الحدود

وزارة التجارة 
  والصناعة

ر   ة عب ارة اإللكتروني طة التج ي أنش ات ف ا المعلوم ق تكنولوجي تطبي
  الجدول

اق    ٥ عة نط توس
راخيص  الت

ناعية  الص
مل  لتش
ناعات  ص
ات  البرمجي
جيع  وتش
ناعات  الص
ة  التكنولوجي
طة  المتوس

  والصغيرة

الهيئة العامة 
  للصناعة

  قواعد وضوابط التراخيص الصناعية لصناعة البرمجيات

  حاضنات المشاريع المتوسطة والصغيرة في إطار القرية الذآية
  ) الواحة الرقمية (  
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  )٣(رقم ملحق 
  مات غير الحكومية المساهمة في نشر تطبيقات تكنولوجيا المعلوماتبيان بالمنظ

العدد حتى  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان م
٢٠٠٨أآتوبر   

 ٧٠   الجمعيات األهلية  ١

 ٥٥   المنظمات النقابية  ٢

 ٥٢   المبرات  ٣

اتحادات أصحاب (االتحادات المهنية   ٤
 )العمل

 ٣٨ 

 ١٠  الخيرية الجمعيات  ٥

 ٥٤  الجمعيات التعاونية  ٦

 279 المجموع

   

  
  

  )٤(رقم ملحق 
  بيان بمشاريع المنظمات غير الحكومية المساهمة في نشر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

 الجمعية م
  
  النشاط/ المشاريع 
 

مشروع الحاسوب للمكفوفين الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات ١
 دريبي الصيفي لطالب وطالبات المرحلة الثانوية والمتوسطةالبرنامج الت

المشارآة بالملتقى األول لجمعيات االنترنت بالوطن العربي بدولة اإلمارات 
 العربية المتحدة 

تقديم دورات الحاسب اآللي وتطبيقاته وبرمجياته المختلفة وتقديم الحلول لكافة  جمعية المعلمين الكويتية ٢
ع والهيئات والمؤسسات الحكومية بصفة عامة ، والهيئات التربوية فئات المجتم

 بصفة خاصة 
استضافة الخبراء والمختصين وإقامة المعارض للتعريف بعلم الحاسوب و ما  جمعية المكفوفين الكويتية ٣

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

 إصدار مجلة برايل نت التي تهتم بالحاسوب واالنترنت بالمكفوفين 
 إنشاء موقع الكتروني للجمعية على شبكة االنترنت واإلشراف عليه  
 تأسيس ورشة إلصالح وصيانة أجهزة الحاسوب وبرامجه لألعضاء 

تقديم خدمات االنترنت و تكنولوجيا المعلومات تشكيل لجنة االنترنت والتي تهتم ب جمعية المهندسين الكويتية  ٤
 والمعرفة 
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  )٥(رقم ملحق 
  بدولة الكويت االلكترونيةالحكومية مواقع الجهات ببيان 

  العنوان اإللكتروني  اسم الجهة  م

 www.e.gov.kw  البوابة االلكترونية الرسمية لدولة الكويت ١
 :الوزارات واإلدارات الحكومية:  أوال 
  http://www.mpw.gov.kw   وزارة األشغال العامة ٢
  http://www.moinfo.gov.kw  وزارة األعالم  ٣
  http://www.islam.gov.kw  يةوزارة األوقاف والشئون اإلسالم ٤
  http://www.moci.gov.kw   وزارة التجارة ولصناعه ٥
 http://www.scpd.gov.kw  للتخطيط والتنمية ىاألمانة العامة للمجلس األعل ٦
  http://www.moe.edu.kw   وزارة التربية ٧
 edu.kw http://www.mohe.  وزارة التعليم العالي ٨
 http://www.mofa.gov.kw/MOFA  وزارة الخارجية ٩
  http://www.moi.gov.kw   وزارة الداخلية ١٠
  http://www.mod.gov.kw   وزارة الدفاع ١١
  http://www.mosal.gov.kw   جتماعية والعملوزارة الشؤون اال ١٢
  http://www.moh.gov.kw   وزارة الصحة ١٣
 j.gov.kw http://www.mo   وزارة العدل ١٤
  http://www.mew.gov.kw   وزارة الكهرباء والماء ١٥
  http://www.mof.gov.kw   وزارة المالية ١٦
 www.moc.kwhttp//:  وزارة المواصالت  ١٧
  http://www.moo.gov.kw  وزارة النفط ١٨
 http://www.mona.gov.kw  وزارة الدولة لشئون مجلس األمة ١٩
 /:www.da.gov.kwhttp/  الديوان األميري ٢٠
 ــــ  )الديوان األميري (مكتب الشهيد  ٢١
ريعة       22 ام الش ق أحك تكمال تطبي ى اس ل عل ا للعم ارية العلي ة االستش اللجن

  اإلسالمية
http://www.sharea.gov.kw 

 http://www.cmgs.gov.kw  )الوزراءاألمانة العامة لمجلس (ديوان سمو ولي العهد  ٢٣
http://www.pm.gov.kw/ar/index.as  ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ٢٤

p 
 http://www.cmgs.gov.kw  األمانة العامة لمجلس الوزراء ٢٥
 ــــ  جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية ٢٦
 http://www.pows.org.kw اللجنة الوطنية لشئون األسرى والمفقودين ٢٧
 ــــ  المجلس األعلى لشئون المحافظات ٢٨
 http://www.cait.gov.kw  المرآزي لتكنولوجيا المعلوماتالجهاز  ٢٩
 http://www.fatwa.gov.kw  )مجلس الوزراء(إدارة الفتوى والتشريع  ٣٠
 http://www.ctc.gov.kw  )مجلس الوزراء(لجنة المناقصات المرآزية  ٣١
 ــــ  )مجلس الوزراء(جهاز األمن الوطني  ٣٢
 ــــ  )مجلس الوزراء(لجنة شئون المرأة  ٣٣
 ــــ  ) الديوان األميري(مكتب اإلنماء االجتماعي  ٣٤
  http://www.customs.gov.kw  اإلدارة العامة للجمارك ٣٥
 airport.com.kw -http://www.kuwait  المدني اإلدارة العامة للطيران ٣٦
 w.awqaf.org http://ww  األمانة العامة لألوقاف ٣٧
  http://www.csc.net.kw  ديوان الخدمة المدنية ٣٨
 ــــ  هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة برنامج إعادة ٣٩
  http://www.sabq8.org   حاسبةديوان الم ٤٠
 http://www.kng.gov.kw  الحرس الوطني ٤١
  http://www.kuwaitculture.org  والفنون واآلداب المجلس الوطني للثقافة ٤٢
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  )٥(رقم ملحق 
  بدولة الكويت االلكترونيةالحكومية بيان مواقع الجهات / تابع

  اسم الجهة  م
  

  العنوان اإللكتروني
  

 :الجهات ذات الميزانيات الملحقة :ثانيا 
  http://www.kwtfire.gov.kw   اإلدارة العامة لإلطفاء ٤٣
  http://www.municipality.gov.kw  بلدية الكويت ٤٤

http://www.baladia.gov.kw 
  http://www.kuniv.edu.kw  جامعة الكويت ٤٥
  http://www.paac.org  …يئة العامة لتقدير التعويضات اله ٤٦
  http://www.paaet.edu.kw   الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ٤٧
  http://www.paaf.gov.kw   السمكية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة ٤٨
  http://www.pays.gov.kw  الهيئة العامة للشباب والرياضة ٤٩
  http://www.paci.gov.kw  الهيئة العامة لمعلومات المدنية ٥٠
  http://www.kia.gov.kw   الهيئة العامة لالستثمار ٥١
  http://www.epa.org.kw  الهيئة العامة للبيئة ٥٢
  http://www.pama.gov.kw  لشئون القصرالهيئة العامة  ٥٣
http://www.majlesalommah.net  األمانة العامة لمجلس األمة ٥٤
 :الجهات ذات الميزانيات المستقلة : ثالثا 
  http://www.scb.gov.kw   بنك التسليف واالدخار ٥٥
  http://www.cbk.gov.kw  بنك الكويت المرآزي ٥٦
  http://www.zakathouse.org.kw  بيت الزآاة ٥٧
 fund.org-://www.kuwaithttp  …الصندوق الكويتي للتنمية  ٥٨
  http://www.kpc.com.kw   مؤسسة البترول الكويتية  ٥٩
  http://www.pifss.gov.kw  المؤسسة التأمينات االجتماعية ٦٠
 airways.com -http://www.kuwait  لكويتيةمؤسسة الخطوط الجوية ا ٦١
  http://www.housing.gov.kw  المؤسسة العامة للرعاية السكنية ٦٢
 http://www.kpa.gov.kw  مؤسسة الموانئ الكويتية ٦٣
  http://www.kisr.edu.kw  معهد الكويت لألبحاث العلمية ٦٤
  http://www.pai.gov.kw  الهيئة العامة  للصناعة ٦٥
  http://www.kuna.net.kw   )آونا ( اء وآالة األنب ٦٦
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  ) ٦(رقم ملحق 
  المتطلبات التشريعية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت

  قوانين وتشريعات مطلوب استحداثها م
  

  قوانين وتشريعات مطلوب تطويرها
  

  )١٩٥٦صادر عام (قانون االتصاالت  لكترونيةقانون المعامالت اال  ١

  قانون إساءة استخدام الحاسب اآللي  ٢
  

  )١٩٦٣لعام  ٢٧رقم (قانون اإلحصاء والتعداد 
ة    ١٩٩٩لسنة  ٦٤قانون رقم  ة الفكري رات ظهرت في    (بشأن الملكي لثغ

  )التطبيق العملي وللتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية

٣  
 المستهلك قانون حماية

 

تثمار   ارة واالس وانين التج امالت  (ق ارة والمع يم التج وء تنظ ي ض ف
  )االلكترونية

زاء   انون الج تخدام      (ق ن اس ة ع لوآيات الناجم ض الس ع بع ل م للتعام
ورته      انون بص ملها الق م يش ي ل االت الت ات واالتص ا المعلوم تكنولوجي

  )الحالية

بشأن أجهزة االتصاالت    ٢٠٠١لسنة  ٩تعديل بعض أحكام القانون رقم     
  الهاتفية وأجهزة التصنت

  
  
  

  )٧(رقم ملحق 
  دولة الكويت موزعة حسب المجاالت ل أسماء النطاقات المسجلة تحت النطاق األعلى

العدد حتى  المجال م
١٢/٢٠٠٩  الفئة االسم  

المؤسسات والهيئات ذات األنشطة   ١
  التجارية

Commercial .COM.KW ٢١٥٨ 

 ١٠٢ Government .GOV.KW  لدولة والهيئات الحكومية وزارات ا  ٢

المؤسسات والهيئات ذات األنشطة   ٣
  المهنية 

Network .NET.KW ١٢٣ 

المؤسسات المستقلة وجمعيات النفع   ٤
 العام  

Organization .ORG.KW ٧٤ 

المؤسسات والهيئات ذات األنشطة   ٥
 التعليمية

Educational .EDU.KW ٧٩ 

 - Military .MIL.KW سكريةالشئون الع  ٦

 ١٠ KW. مجاالت أخرى  ٧

 2٥٤٦ المجموع
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  المراجع

ت        • ة الكوي ي دول ات ف ع المعلوم اء مجتم ة لبن ة الوطني دار  -الوثيق ا    ٨.٠اإلص زي لتكنولوجي از المرآ الجه
 .٢٠٠٥نوفمبر  المعلومات

ال   دخال التكنولوجيا الحديثةاللجنة الوطنية إل خطة إدخال التكنولوجيا الحديثة في األعمال الحكومية • في األعم
 .الحكومية

ة     • ية للدول ة الخمس -٢٠٠٩/٢٠١٠الخطة القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات في إطار اإلعداد لخطة التنمي
 .٢٠٠٨يونيو  الجهاز المرآزي لتكنولوجيا المعلومات ٢٠١٣/٢٠١٤

 .٢٠٠٨يوليو  العامة للتخطيط والتنمية األمانة ٢٠١٣/٢٠١٤-٢٠٠٩/٢٠١٠خطة التنمية الخمسية للدولة  •

ر        • اني عش ريعي الث ل التش ة للفص ل الحكوم امج عم يط    ٢٠١١/٢٠١٢-٢٠٠٨/٢٠٠٩برن ة للتخط ة العام األمان
 .٢٠٠٨سبتمبر  والتنمية

 دراسة حول أسس بناء مجتمع المعلومات والمعرفة بدولة الكويت في ضوء تجارب الدول المتقدمة والناهضة •
 .٢٠٠٩مارس  للتخطيط والتنميةاألمانة العامة 

 .٢٠٠١يوليو  وزارة التخطيط نظرة مستقبلية –تقرير تقييم أوضاع تكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت  •

 .٢٠٠٩يناير  الجهاز المرآزي لتكنولوجيا المعلومات تقرير فريق عمل إدارة االنترنت •

 .العدد السادس واألربعون ٢٠٠٩المجموعة االحصائية السنوية  •
  

  


