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أولا -دور الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء مجتمع المعلومات
ألف -سياسات مجتمع المعلومات الوطنية والستراتيجيات اإللكترونية
مناقشة لتطور االستراتيجيات والسياسات الوطنية اإللكترونية
تم اقررار الخطرة االنمائيرة المتوسرطة األجرل  1211/1213 – 1211/1212فري عرام  1212التري
صدرت بالقانون رقم  9لسنة  ،1212وشملت هذه الخطة السياسرات الخاصرة بمجتمرع المعلومرات والتري
تمثررل االسررتراتيجية ومجموعررة السياسررات الوطنيررة اإللكترونيررة المطلرروب تحقيقهررا خررالل سررنوات الخطررة
االنمائيرررة إضرررافة إلرررى الماشررررات األساسرررية لقيرررا األداء ) (KPIsللتحقرررق مرررن تحقرررق هرررذه األهرررداف
االستراتيجية .وتسعى هذه االستراتيجية إلى دعم عجلة التنميرة مرن خرالل اسرتعمال المنتجرات والشربكات
والخررردمات وتطبيقاتهرررا القائمرررة علرررى تكنولوجيرررا المعلومرررات واالتصررراالت ،وتحقيرررق مزيرررد مرررن التقررردم
والمشرراركة بررالنهوض بمجتمرررع المعلومررات الكرررويتي علررى مختلررف األصرررعدة مررن خرررالل ر يررة علميرررة
مسررتقبلية شرراملة غايتهررا اإلنسرران الكررويتي وصرروالا إلررى تحقيررق مجتمررع معلومرراتي جررامع .وأخررذت هررذه
السياسات بعرين االعتبرار مخرجرات القمرة العالميرة لمجتمرع المعلومرات "اعرالن مبرادج جنيرف" و"خطرة
عمررل جنيررف" و"التررزام تررون " و"برنررامج عمررل تررون " ،و"الوثيقررة الوطنيررة لبنرراء مجتمررع المعلومررات
بدولة الكويت" التي اقرت في عام  ،1225واالستراتيجية العربيرة لالتصراالت والمعلومرات كمرجعيرات
عند صرياغتها .وقرد روعري عنرد وضرع االسرتراتيجية الواقعيرة والقابليرة للتطبيرق بمرا يحقرق التروازن برين
الطموحررات واالمكانيررات المتاحررة ،واشررتملت سياسررات مجتمررع المعلومررات الررواردة فرري الخطررة االنمائيررة
متوسطة األجل على السياسات التالية:


إعادة هيكلة قطاع المعلومات واالتصاالت تشريعيا وماسسيا ،من خالل استكمال استحداث
وتطوير التشريعات ذات العالقة ومنها :إصدار قانون جديد لالتصاالت ،وقانون التجارة
والتعامالت اإللكترونية ،وقانون حماية الخصوصية والسرية ،وقانون الجرائم اإللكترونية،
وقانون الرمز الموحد ،وتطوير قانون حماية الملكية الفكرية؛



استكمال التطوير الماسسي لقطاع االتصاالت والمعلومات وذلك بإنشاء هيئة تنظيم قطاع
االتصاالت وماسسة البريد؛



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



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



توسيع االهتمام بأمن المعلومات وإدارة الكوارث واألزمات المعلوماتية من خالل مشروعين
متكاملين للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهما مشروع شبكة الكويت للمعلومات
) (KINومشروع المركز الوطني لالستجابة لطوارج الحاسوب )(CERT؛



استكمال مقومات تطوير مجتمع المعلومات من خالل إعداد دراسات وتقارير سنوية ودورية
تطور مجتمع المعلومات الكويتي من جانب الجهاز
حول مقومات ومتطلبات وماشرات
ّ
المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومن خالل تنفيذ الجهاز للمشروع الوطني التوعوي في مجال
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تكنولوجيا المعلومات الذي يهدف إلى زيادة الوعي لدى الجمهور باالستخدام األمثل
لتكنولوجيا المعلومات في جميع جوانب الحياة؛


االرتقاء بالعاملين في مجال المعلومات واالتصاالت من خالل برامج مخططة للجهاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص
ومنظمات المجتمع المدني المعنية .ويعد مشروع التدريب وبناء القدرات البشرية للكوادر
الوطنية مثاال على هذه الجهود حيث يهدف هذا المشروع إلى تطوير الكفاءات الوطنية
وتزويدها بالقدرات الفنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛



نشر ثقافة المعلومات وتطبيقاتها في المجتمع من خالل برامج مشرتركة برين الجهراز المركرزي
لتكنولوجيرا المعلومرات ووزارات التربيرة واإلعرالم ومنظمرات المجتمرع المردني المعنيرة ومرن
خالل المشروع الوطني التوعوي في مجال تكنولوجيا المعلومات.

تعداد الخطط القطاعية التي تهدف إلى بناء مجتمع المعلومات في القطاعات األساسية كالحكومة والتعليم والصحة
فرري إطررار الخطررة االنمائيررة المتوسررطة األجررل بدولررة الكويررت ( )1211/1213-1212/1229تررم
وضع سياسات تكنولوجيا المعلومات متضمنة بناء مجتمرع المعلومرات وربطره بالقطاعرات األساسرية فري
الدولة كالقطاع العام والتعليم والصحة والتجارة والصناعة ،واشرتملت خطرة التنميرة متوسرطة األجرل فري
مجررال تكنولوجيررا المعلومررات علررى  32مشررروعا ومبررادرة ،تررم اقتراحهررا وربطهررا ووضررع التصررورات
الخاصرة بهرا بنراءا علررى خطروط عمرل مجتمررع المعلومرات كمرا وردت فري اعررالن المبرادج للقمرة العالميررة
لمجتمررع المعلومررات .ويشررمل الملحررق رقررم ( )1قائمررة بهررذه المشررروعات المرتبطررة بررالنهوض بمجتمررع
المعلومات بدولة الكويت منها  11مشرروعا كلرف بتنفيرذها الجهراز المركرزي لتكنولوجيرا المعلومرات و9
مشرروعات كلفرت بهررا جهرات أخرررى هري :مجلر الرروزراء ،وزارة الماليرة ،وزارة المواصررالت ،وزارة
التجارة والصناعة ،لجنة المناقصات المركزيرة ،وزارة التربيرة ،وديروان الخدمرة المدنيرة .وقرد ترم توزيرع
المشاريع والمبادرات على القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة والتجارة والحكومة اإللكترونية.
وصف التقدم في تنفيذ الخطط واالستراتيجيات الوطنية والجوانب التي تم تحقيقها
تم تنفيذ عدة مشروعات ترتبط بسياسات الخطة اإلنمائية متوسطة األجل وتغطي الجوانب التالية:


تطبيقات الحكومة اإللكترونية (مشروع البوابة اإللكترونية الرسمية لدولة الكويت و مشروع الميكنرة
لوزارة الشئون االجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة)؛



البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت (مشروع شبكة الكويت للمعلومات)؛



البيئررة التمكينيررة لتطبيقررات الحكومررة اإللكترونيررة (نظررام الرردفع اإللكترونرري الحكررومي (تسررديد)
ومشروع البطاقة المدنية الذكية للمواطنين)؛



التوعية المعلوماتية وبناء الثقرة واألمرن فري اسرتخدام تكنولوجيرا المعلومرات (المشرروع الروطني
التوعوي في مجال تكنولوجيا المعلومات)؛



الصحة اإللكترونية (نظام الملف الصحي اإللكتروني

للمواطنين).
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وجود استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (نعم/ال)
تاريخ اعتماد االستراتيجية
اسم الهيئة الحكومية المساولة عن االستراتيجية (باللغتين
العربية واإلنكليزية)

نعم
فبراير 1212
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
The Central Agency for Information
Technology

وتيرة تنفيذ االستراتيجية (ممتاز /جيد /متوسط /محدود)

جيد

باء -الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة متعددة القطاعات
وجود أو إنشاء شراكة واحدة على األقل بين القطاع العام والخاص أو شراكة متعددة القطاعات
حرصت دولة الكويت على االستفادة من الدور الفاعل للقطاع الخاص في التنمية كأحد أصرحاب المصرلحة
وذلرررك مرررن خرررالل إشرررراكه فررري الخطرررط واالسرررتراتيجيات الخاصرررة بتكنولوجيرررا المعلومرررات وتطبيرررق الحكومرررة
اإللكترونية .ومن أوجه اهتمرام الدولرة بمشراركة القطراع الخراص فري صرياغة االسرتراتيجيات اإللكترونيرة وجرود
عضوين في مجلر ادارة الجهراز المركرزي لتكنولوجيرا المعلومرات كممثلرين للقطراع الخراص ،ومرن هرذا المردخل
ساهم القطاع الخاص في وضع سياسات مجتمع المعلومات الواردة فري الخطرة االنمائيرة المتوسرطة األجرل .كرذلك
يوجد مجموعة من ممثلي القطاع الخاص في المجل األعلى للتخطيط والتنمية وهو الجهة المساولة عرن الخطرة
التنموية الخمسية للدولة.
من أمثلة الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تنفيذ نظام الدفع اإللكتروني الحكومي "تسديد"
للخدمات الحكومية اإللكترونية .وتم ذلك تحت اشراف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون بين
وزارة المالية وشركة الخدمات المصرفية اآللية ( )Knetوهي شركة تضم في عضويتها كل البنوك الكويتية
وشركات التسهيالت واالجارة وذلك لربط أجهزة الصرف اآللي ووسائل التحصيل ضمن شبكة موحدة .وقد
استثمرت هذه الشركة في وضع بنية تحتية خاصة بالدفع اإللكتروني تم اعتمادها كآلية للتحصيل االلكتروني
للخدمات الحكومية اإللكترونية .وقد بلغ إجمالي المبالغ المسددة عن طريق نظام الدفع االلكتروني الحكومي
(تسديد) من خالل البوابة اإللكترونية الرسمية للدولة خالل الفترة من  1يناير إلى  31يونيو  1213مبلغ
 727112957دينار كويتي مقارنة بمبلغ  129112111لنف الفترة من العام  1211بزيارة مقدارها .%51.15
جيم -دور المنظمات غير الحكومية
في إطار الشراكة برين مرع المنظمرات غيرر الحكوميرة كأصرحاب مصرلحة فري بنراء مجتمرع المعلومرات ،قرام
الجهرراز المركررزي لتكنولوجيررا المعلومررات بوضررع ورقررة "دور ماسسررات المجتمررع المرردني ف ر ي تحقيررق االنرردما
الرقمي في إطار ت نف يذ مش روع الحكومة اإللكترونيرة" تهردف إلرى بنراء الشرراكة مرع ماسسرات المجتمرع المردني
كأحد أطراف المصلحة ضمن منظومة عمل مشروع الحكومة اإللكترونية ،والعمل سويا على سد الفجوة الرقميرة
ومحو األمية المعلوماتية وبناء القدرات بين مختلف شرائح المجتمرع وصروال الرى االنردما الرقمري .يرتم ذلرك فري
إطار االستفادة من خبرات ماسسات المجتمع المدني في الوصول إلى والتعامل مرع مختلرف الشررائح االجتماعيرة
والمهنيررة خاصررة فرري طرررع الموضرروعات والقضررايا المرتبطررة بمشررروع الحكومررة اإللكترونيررة إضررافة تشررجيع
ماسسات المجتمع المدني على استخدام الوسائط اإللكترونية لردعم أعمالهرا وأنشرطتها وخدمرة أعضرائها ،والعمرل
كإحرردى القنرروات المتاحررة للجمهررور للنفرراذ إلررى الخرردمات والمعلومررات الحكوميررة .وتررم عرررض هررذه الورقررة علررى
ماسسرات المجتمررع المرردني خرالل لقرراء مفترروع مررع ممثلريهم لمناقشررتها حيررث أبرردت هرذه الماسسررات دعمهررا للورقررة
المقدمة من الجهاز والتي أصبحت اآلن منطلقا للتعاون معهم.
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كما تعاون الجهاز مع عدد مرن ماسسرات المجتمرع المردني عرن طريرق تنظريم محاضررات توعويرة موجهرة
للشرررائح الترري تهررتم بهررا هررذه الجمعيررات وذلررك ضررمن فعاليررات المشررروع الرروطني التوعرروي فرري مجررال تكنولوجيررا
المعلومررات الررذي تتضررمن أهدافرره دمررج جميررع شرررائح المجتمررع فرري مجتمررع معلومرراتي جررامع .حيررث تررم تنظرريم
محاضرررات توعويررة فرري مجررال تكنولوجيررا المعلومررات بالتعرراون مررع الجمعيررة الكويتيررة لحمايررة الطفولررة ،جمعي رة
االقتصاديين ،وجمعية الصحفيين .من جهة أخررى  .كرذلك يتعراون الجهراز المركرزي لتكنولوجيرا المعلومرات مرع
الجمعية الكويتية لتقنية المعلومرات فري مجرالي توعيرة المجتمرع ودراسرة التوصريف الروايفي للعراملين مرن الكرادر
الوطني في مجال تكنولوجيا المعلومات.
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ثانيا ا -البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات والتصالت
ألف -هيكلية السوق والبيئة التنظيمية
هيكلية السوق والبيئة التنظيمية
تعتبر وزارة المواصالت الجهة المنراط بهرا حاليرا تنظريم قطراع االتصراالت ويشرمل ذلرك سروق االتصراالت
الثابت وسوق االتصاالت النقال ومزودي خدمة اإلنترنت واالتصاالت الدوليرة وخردمات البررق ونقرل المعلومرات
والرتلك  ،كمرا أن وزارة المواصرالت هري الجهرة الوحيردة الترري تقردم كافرة خردمات الهواترف األرضرية واالتصررال
الرردولي لرفررراد أو الماسسررات ،وهرري الجهررة المسرراولة عررن وضررع السياسررات الخاصررة بقطرراع االتصرراالت بدولررة
الكويت .وقامت وزارة ا لمواصالت بوضع مشروع لتنظيم قطاع االتصاالت الكويتي يتضمن انشراء هيئرة لتنظريم
االتصاالت وهو حاليا تحت الدراسة تمهيدا للبدء باإلجراءات التشريعية القراره.
عدد ووضع رخص االتصاالت
فيما يخص سوق الهاتف النقال يوجد حاليا  3مشرغلين (زيرن ،الوطنيرة ،فيفرا) جمريعهم مرن القطراع الخراص
ويخضعون لرقابة وزارة المواصالت ،كما أن سروق خردمات اإلنترنرت يوجرد بره حاليرا  1مشرغلين (كروالتي نرت،
زاجل ،فاست تلكو ،وجلف نت) جميعهم من القطاع الخاص ويخضعون أيضا ا لرقابة وزارة المواصالت.
خدمات الهاتف النقال
خدمات الهاتف الثابت
خدمات اإلنترنت

يرجى ذكر ما إذا كانت تنافسية أو تقتصر على جهتين أو احتكارية
تنافسية
احتكارية – وزارة المواصالت
تنافسية
باء -انتشار تكنولوجيا المعلومات والتصالت

شبكات الهاتف الثابت والمحمول
تغطي شبكات الهاتف الثابت والمحمول كامل الرقعة الجغرافية لدولرة الكويرت سرلكيا والسرلكيا عرن طريرق
وزارة المواصالت وشركات الهواتف المحمولة ومزودي خدمة اإلنترنت .وال تزال وزارة المواصالت مسراولة
عن ادارة وتشغيل شبكة الهاتف الثابت والبنية األساسية والفقارية لالتصاالت.
وقد بلغ عدد اشتراكات الهواتف األرضية في عام  1211استنادا إلى إحصاءات االتحاد الدولي لالتصاالت
) 512222 (ITUاشتراكا بما نسبته  % 17.11من مجموع عدد السكان.1
وتعتمررد شررركات الهواتررف المتنقلررة ومررزودي خدمررة اإلنترنررت علررى البنيررة التحتيررة لرروزارة المواصررالت فرري
تشغيل خدماتها حيث تقوم بتأجير الدوائر اإللكترونية وبعض المواقع التابعة للوزارة.
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أمررا اشررتراكات الهواتررف المحمولررة فقررد بلغررت فرري العررام  1211اسررتنادا إلررى أحصرراءات االتحرراد الرردولي
لالتصاالت  5511222اشتراكا بما نسبته  %191.11مرن مجمروع عردد السركان .2واسرتنادا إلرى تقريرر المنتردى
االقتصادي العالمي  World Economic Forumالصادر في  1213بعنروان The Global Information Technology
 Report 2013فإن دولة الكويت تحتل المرتبة السابعة بين  111دولة في العالم في نسبة انتشار مشرتركي للهراتف
المحمول بين السكان.
وقد بلغ عدد شركات الهواتف المتنقلة بدولة الكويت  3شركات هي زين والوطنية وفيفا ،وجميعهم شركات
اقليمية.
مزودو خدمات اإلنترنت
أما مزودو خدمة اإلنترنت فيبلغ عددهم حاليرا  1شرركات محليرة هرم :كروالتي نرت ،وزاجرل ،وفاسرت تلكرو،
وشرربكة الخلرريج ،وجمرريعهم قررد قررام بتنفيررذ باسررتثمارات رئيسررية فرري شرربكاتهم السررتيعاب الطلررب علررى النفرراذ لشرربكة
اإلنترنت وتوفير سعات جديدة وأكبر وخفض كلفة التشغيل وخلق قنوات تسويقية جديردة لخردماتها .وتحرول سروق
اإلنترنررت بدولررة الكويررت أكثررر فررأكثر إلررى السررعات العريضررة ) (Broadbandوأصرربحت تقنيررة الررواي فرراي )(Wi-Fi
وخطوط المشتركين الرقمية ) (DSLواسعة االنتشار على مستوى االشتراكات الفردية أو الماسسرية .ويفيرد جميرع
مزودي خدمة اإلنترنت أن الطلب على السعات العريضة أصبح السوق الرئيسي لخدمة اإلنترنت.
وفي مجال خدمات اإلنترنت الالسلكية باستخدام السعات العريضة تقدم شركة مدى هذه الخدمات باستخدام
تقنية  WiMaxلرفراد والشركات بسرعة تصرل إلرى  .10 Mbpsكمرا تقروم شرركة  WiMDبتقرديم خردمات اإلنترنرت
الالسلكية باستخدام السعات العريضة بسرعة تصل إلى .15 Mbps
في هرذا السرياق ،بلرغ عردد مسرتخدمي اإلنترنرت فري دولرة الكويرت فري العرام  1211اسرتنادا إلرى إحصراءات
االتحاد الدولي لالتصاالت  1119222شخص وهو ما يشكل نسبة  %79.11من عدد السكان.3
وقررد زاد معرردل انتشررار أجهررزة الحاسرروب المتصررلة باإلنترنررت بررين السرركان إذ بلررغ معرردل انتشررار أجهررزة
الحاسوب المتصلة باإلنترنت لكل  122نسمة  %15.15في العام  1211مقارنة بنسبة  %57.7فري العرام 1211
نسبة  %19.9في العام  1212استنادا إلى إحصاءات االتحاد الدولي لالتصالت ).(ITU
وقد بلغ عدد اشتراكات الحزم العريضة ) (Broadbandعبر الخطوط الثابته  17222اشتراكا في عام
 1211بما نسبته  %1.13من مجموع السكان استنادا إلى إحصاءات االتحاد الدولي لالتصاالت .وقد بلغت
السعات المتوافرة للنطاق العريض لإلنترنت  12ميحابيت في الثانية  Mbit/sوفقا إلحصاءات االتحاد الدولي
لالتصاالت .4واستنادا إلى تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت الصادر في  2012حول قيا مجتمع المعلومات فإن
متوسط إنفاق الشخص في دولة الكويت على االتصال المحمول باإلنترنت باستخدام النطاق العريض (Mobile-
)broadbandعن طريق أجهزة الهاتف المحمولة ) (Handset-Basedقد بلغ  17.1دوالر شهريا أما متوسط إنفاق
الشخص في دولة الكويت على االتصال المحمول باإلنترنت باستخدام النطاق العريض )(Mobile-broadband
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عن طريق أجهزة الحاسوب ) (Computer-Basedفقد بلغ  24.6دوالر شهريا .بمقارنة هذه األرقام مع دول العالم
نجد أن متوسط إنفاق الشخص في العالم على االتصال المحمول باإلنترنت باستخدام النطاق العريض (Mobile-
) broadbandعن طريق أجهزة الهاتف المحمولة ) (Handset-Basedبلغ  11.7دوالر شهريا أما متوسط إنفاق
الشخص في العالم على االتصال المحمول باإلنترنت باستخدام النطاق العريض ) (Mobile-broadbandعن طريق
أجهزة الحاسوب ) (Computer-Basedفقد بلغ  11.5دوالر شهريا .ومقارنة مع دول العالم العربي نجد أن متوسط
إنفاق الشخص في دول العالم العربي على االتصال المحمول باإلنترنت باستخدام النطاق العريض (Mobile-
) broadbandعن طريق أجهزة الهاتف المحمولة ) (Handset-Basedبلغ  21.7دوالر شهريا أما متوسط إنفاق
الشخص في العالم العربي على االتصال المحمول باإلنترنت باستخدام النطاق العريض )(Mobile-broadband
عن طريق أجهزة الحاسوب ) (Computer-Basedفقد بلغ  11.1دوالرا شهريا.5
كمرررا قامرررت شرررركة فاسرررت تلكرررو – إحررردى الشرررركات المرررزودة لخررردمات اإلنترنرررت  -بتطررروير نظرررام يررروفر
للمستخدمين منصة تفاعلية لعرض البرامج المتلفرزة عرن طريرق اإلنترنرت ) .(Interactive Internet TVهرذا النظرام
االنرردماجي تررم تطررويره كجررزء مررن شرربكة  IP Networkالجديرردة للشررركة والترري ترروفر خرردمات الفيررديو عنررد الطلررب
) .(Video-on-demandتسرتخدم هرذه الشربكة تقنيرة ) Apple’s HTTP Live Streaming (HLSكصريغة لتنزيرل ملفرات
الفيديو  Streamingلخدمات التلفاز التفاعلي المعروفة باسم .OTT Interactive TV
انتشار الحاسوب
وقد زاد معدل انتشار أجهزة الحاسوب بين السكان إذ بلغ معدل انتشرار أجهرزة الحاسروب لكرل  122نسرمة
نسرربة  %75فرري العررام  1211مقارنررة بنسرربة  %19فرري العررام  1211و مقارنررة بنسرربة  %59.5فرري العررام 1212
استنادا إلى إحصاءات االتحاد الدولي لالتصالت ).(ITU
واسرتنادا إلرى المنتردى االقتصرادي العرالمي  World Economic Forumفري تقريرره الصرادر فري  1213فرإن
هنالك ارتفاعا ملحواا في عدد مستخدمي اإلنترنت في الدولة إذ تحتل دولرة الكويرت المرتبرة السادسرة والعشررين
بين  111دولة في العالم في نسربة مسرتخدمي اإلنترنرت مرن األفرراد وتحترل المرتبرة الثامنرة والثالثرين برين 113
دولة في العالم في نسبة األفراد الذين يستخدمون جهاز حاسوب شخصري وتحترل المرتبرة الرابعرة واألربعرين برين
 112دولة في العالم في نسبة األفراد الذين يملكون اتصاال باإلنترنت في منازلهم.6
واسررتنادا إلررى إحصرراءات اإلدارة العامررة للجمررارك بدولررة الكويررت ،فقررد بلغررت قيمررة الررواردات للبضررائع ذات
العالقرة بتكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت – ومررن ضررمنها أجهررزة الحاسرروب  -فرري العررام  1211مبلررغ 381,543
دينارا كويتيا بعد أن كانت قيمة هذه الواردات  115,446في العام  1211بنسبة زيادة بلغت .%132
جيم -ترابطية تكنولوجيا المعلومات والتصالت
قطعت دولة الكويت شوطا هامرا فري تحقيرق الشرمول الرقمري ،وقرد سراهمت المنافسرة فري قطراع تكنولوجيرا
المعلومات واالتصاالت في تعزيز قدرات وامكانيات شركات االتصاالت ومزودي خدمة اإلنترنت وخفرض كلفرة
الخدم ة للمستهلكين وزيادة االستثمار في البنية التحتية للوصول إلى أكبر عدد من المشتركين ورفع مستوى جودة
الخدمة ،وأصبح مزودو خدمة اإلنترنت قادرين على توفير خدماتهم بشكل متكافئ وايصرالها إلرى جميرع المنراطق
Measuring Information Society. ITU. 2012.
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الحضرية السكنية منها والتجارية بتكلفرة عادلرة .فالسرعات العاليرة متروافرة للجميرع برنف الكلفرة والحجرم وبسرعات
متفاوته تناسب مستويات الدخل المختلفة لرسر المعيشية والشركات بمختلف أحجامها وأعرداد موافيهرا .ويتوافرق
ذلك ما أقرته القمة العالمية لمجتمع المعلومات من ضرورة توفير النفاذ إلى المعلومات بشكل عادل للجميع.
أما على مستوى الماسسات التعليمية ،فكل مدرسة تابعة لوزارة التربية بمختلف مراحلها يتوافر بها أجهزة
حاسوب لرغرراض التعليميرة .واسرتنادا إلرى إحصراءات وزارة التربيرة للعرام  ،1211يبلرغ عردد أجهرزة الحاسروب
المخصصة الستخدام الطالب لرغرراض التعليميرة فري هرذه المردار  11121جهراز .كمرا بلرغ عردد الطرالب فري
المدار التي يتوافر فيها أجهزة حاسوب لرغراض التعليمية  311532طالبا استنادا إلى إحصاءات  .1211كما
أن عدد المدار التي يتوافر فيها نفاذ إلرى اإلنترنرت مرن خرالل كرل مرن الحزمرة الضريقة والحزمرة العريضرة بلرغ
 559مدرسرررة مرررن مجمررروع  593مدرسرررة تابعرررة لررروزارة التربيرررة بنسررربة  .% 91وبالنسررربة للجامعرررات والمعاهرررد
التطبيقية ،فهي جميعا مرتبطة بشبكة اإلنترنت وتوفر هذه الخدمة للطالب والهيئة التدريسية بشكل حر.
أما الماسسات الصحية فهي جميعا مربوطة حاليا ضمن شبكة وزارة الصحة وتستخدم انظمة مركزية مثل
نظام الدخول أو نظام صرف األدوية .ويشمل الربط المناطق الصحية والمستشفيات والمستوصفات .أمرا المرافرق
العامة مثل المجمعات التجارية والفنادق والمقاهي والمطاعم وامراكن الترفيره فهنراك توجره اراهر وملمرو لرديها
في جذب العمالء واستقطابهم من خالل توفير خدمة اإلنترنت إما بشكل مجاني أو بمبلغ رمزي بسيط.
وعلى صعيد القطاع الحكومي بدأ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومرات فري سرنة  1221مشرروع إنشراء
وتنفيرذ شربكة وطنيرة لنقرل وتبرادل المعلومرات .وهري شربكة الكويرت للمعلومرات .تروفر هرذه الشربكة بيئرة اتصراالت
سريعة وآمنة لربط كافرة الجهرات الحكوميرة مرع بعضرها الربعض ومرع البوابرة اإللكترونيرة الرسرمية للدولرة ،حيرث
تعتبر المدخل اآلمن المتاع لكافة الجهات والمواطنين والمقيمين والرزوار مرن خرار دولرة الكويرت لالسرتفادة مرن
هذه الخدمات اإللكترونية التي تطورها الجهات الحكومية في إطار منظومة الحكومة اإللكترونيرة ،وتتكرون شربكة
الكويت للمعلومات من عناصر تجهيزات آلية متطورة على النحو التالي:


أجهزة شبكات موزعة على كافرة مراكرز وزارة المواصرالت فري مختلرف منراطق الكويرت ومتصرلة مرع
بعضها من خالل كابالت األلياف الضوئية ذات السرعات العالية التي تربط مقاسرم وزارة المواصرالت
مع بعضها البعض ،وترتبط الجهات الحكومية بدورها بهذه الشبكة من خالل كرابالت األليراف الضروئية
وأجهزة الربط الخاصة بكل منهرا لتشركل شربكة متكاملرة ترربط كافرة الجهرات الحكوميرة أيرا كران موقعهرا
الجغرافي بدولة الكويت؛



أجهزة أمن وسرية تداول ونقل البيانرات والمعلومرات بكافرة أشركالها (نصرية  -صروتية – مرئيرة) والتري
تتوزع على كافة نقاط التقاء شبكة الكويت للمعلومات مع الجهات الحكومية ومع منفرذ شربكة اإلنترنرت،
علما بأن أجهزة األمان وسرية المعلومات يتم تغذيتها تلقائيا بالبرامج الخاصة لمكافحة برامج فيروسات
الحاسوب وغيرها من وسائل االختراقات التي تهدد أمن وسرية المعلومات؛



مركز التحكم وإدارة الشبكة :وهرو عبرارة عرن مركرز تقنري متطرور يقروم آليرا بأعمرال المراقبرة اللحظيرة
وعلى مدار الساعة لكافرة أجهرزة شربكة الكويرت للمعلومرات ،وبحيرث يرتم اكتشراف األعطرال التري تطررأ
على األجهزة حال حدوثها وأحيانا قبل حردوثها وإرسرال المعلومرات الالزمرة عرن هرذه األعطرال لمركرز
التحكم ليقروم الفنيرون المختصرون بمعالجرة األعطرال واتخراذ اإلجرراءات التصرحيحية الالزمرة إلصرالع
األعطال والعمل على استمرار خدمات الشبكة.
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وتخضع شبكة الكويت للمعلومات لتطوير مسرتمر وذلرك لرفرع القردرة االسرتيعابية للشربكة مرن خرالل زيرادة
عرردد محطررات االتصررال الرئيسررية وكررذلك ترروفير إمكانيررة ربررط الفررروع التابعررة للجهررات الحكوميررة والغيررر متصررلة
بمراكز المعلومات الرئيسية بها وذلك بغية توفير تغطية شاملة لكافة الجهرات الحكوميرة وفروعهرا المنتشررة علرى
كافة أرجاء الوطن ،كما تشمل عمليات التطوير الخطوات التي تضمن رفع درجة االعتماديرة للعديرد مرن المراكرز
الرئيسية للجهات الحكومية من خالل تزويد ها بخطوط ربط إضافية باسرتخدام مسرارات مختلفرة حترى ال يراثر أي
عطل على أي من مسارات الربط وذلك لضمان استمرار الخدمات المقدمة من الجهات المعنيرة.وقرد ترم ربرط 51
جهة حكومية بها كما تم ربط األنظمة الوطنية بها أيضا ا.
دال -البنية األساسية لإلنترنت
شبكة اإلنترنت الفقارية

)(Internet Backbone

تررررروفر وزارة المواصرررررالت البنيرررررة األساسرررررية لشررررربكة اإلنترنرررررت ) (Backbonesوهررررري مسررررراولة عرررررن
ادارتهرررا وتشرررغيلها ويسرررتخدم مرررزودو خدمرررة اإلنترنرررت هرررذه البنيرررة لبنررراء شررربكاتهم الخاصرررة لرررربط عمالئهرررم
بشرربكة اإلنترنرررت  ،واالسررتثمار فررري بنرراء سرررعات نقررل أعلرررى للبيانررات وترررأجير مواقررع دوائرررر دوليررة ذات سرررعات
عالية ،وتمتد البنية األساسية لشبكة اإلنترنت على جميع المقاسم التابعة لوزارة المواصالت.
هاء -البنية األساسية لشبكة اإلنترنت
يوجد في دولة الكويت (بناء على إحصاءات وزارة المواصالت لشهر مايو  )1213عدد  37مقسما
رئيسيا تشتمل على  11وحدة من نوع ) RSU (Remote Switching Unitإضافة إلى مقسم واحد بتقنية
بروتوكوالت اإلنترنت وشبكات الجيل الجديد ) (NGNتبلغ سعته  112222خط .وتصل السعة الكلية للخطوط
العاملة بناء على إحصاءات وزارة المواصالت  197153خط يستخدم منها حاليا ا  191999خطا ا .وبذلك تصل
نسبة الخطوط المستخدمة مقارنة بالسعة الكلية المتوافرة  .%51.91كما تعمل وزارة المواصالت حاليا مع
شركة استشارية عالمية لطرع مناقصة لتنفيذ المرحلة الثانية من الشبكة الضوئية الكبرى ) (FTTHبقيمة تصل
إلى  33مليون دينار كويتي .وتغطي المرحلة الثانية من شبكة األلياف الضوئية الكبرى  19منطقة سكنية.
نقاط ال واي فاي ) (WiFiوواي ماك

)(WiMAX

تنتشر نقاط الواي فاي  WI-FIالالسرلكية فري المرافرق العامرة ،مثرل المجمعرات التجاريرة ومراكرز الخردمات
والمقاهي والفنادق ومطار الكويت الدولي وبعض الماسسات الحكومية ،وقرد ازدادت أعردادها كنقراط عامرة للنفراذ
) (Access Pointsبشكل ملحوا خالل السنوات آالماضية كونها عنصرر جراذب لمرترادي المرافرق العامرة ،وهرو مرا
أدى بشرركل غيررر مباشررر إلررى انحسررار ارراهرة مقرراهي اإلنترنررت .كررذلك قامررت شررركة فاسررت تلكررو إحرردى الشررركات
المقدمة لخدمات اإلنترنت بتوفير مبادرة فري األسرواق والمجمعرات التجاريرة تروفرعن طريقهرا نفراذ مجراني عرالي
السرعة لإلنترنت من خالل نقاط الواي فاي  WI-FIالالسلكية في عدد من المرافق العامة .وأصبحت تقنية الرواي
فاي أيضا ا مستخدمة على نطراق واسرع فري المنرازل مرع خطروط الحرزم العريضرة ) (Broadbandحيرث القرت إقبراال
كبيراا من األسر ،وساهم في ذلك الحروافز والعرروض التشرجيعية التري قردمها مرزودو شربكة اإلنترنرت للمشرتركين
وحاجة األسر في مساكنهم إلى نقطة نفاذ لالنترنت يمكن استخدامها من قبل جميرع افرراد األسررة فري نفر الوقرت
واألمر نفسه ينطبق على الماسسات التجارية الخاصة المتوسطة والصغيرة عن طريق ما تتيحره هرذه التقنيرة مرن
توفير في كلفرة النفراذ إلرى اإلنترنرت .وبرذلك أصربحت تقنيرة الرواي فراي الرنمط النفراذ الشرائع واألكثرر انتشرارا فري
الكويت.
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وتقوم شركة مدى لالتصاالت بتقديم خدمات االتصاالت والنفاذ لالنترنت باستخدام تقنية الواي مراك
 ،Maxوال يبدو أن مزودي خدمة اإلنترنت أو مشغلي شبكة الهواتف النقالرة لرديهم اهتمرام بتبنري تكنولوجيرا الرواي
ماك  ،حيث أن جميعهم قد أبدى االهتمام بتكنولوجيا الجيل الرابع  LTEالتي تتيح سعات أكبر وأسرع مرن الرواي
ماك .

Wi-

توافر واستخدام شبكات الهاتف النقال من الجيل الثالث ) (3Gوالرابع

)(4G

على صعيد االمتداد الجغرافي لدولة الكويت فقد اهتمت شركات الهواتف المتنقلة بتقديم خدمات اإلنترنت
الجوالة ) (Mobile Internetلعمالئها ،واستثمرت بشكل كبير في بنيتها التحتية لتوفير هذه الخدمات لتغطي بها
كامل الرقعة الجغرافية بدولة الكويت من الحدود إلى الحدود خاصة في مجال تقنية الجيل الثالث والرابع .(4G
) . LTEكذلك لوحظ زيادة المشتركين بخدمات خدمة اإلنترنت المحمولة ذات الحزم العريضة Mobile Brodband
سواء من خالل استخدام تقنية  3Gأو  4G LTEعن طريق األجهزة الذكية أو عن طريق أجهزة االتصال
باإلنترنت ( (Routersالمحمولة العاملة بتقنية  3Gأو  LTE 4Gوالمستخدمة في المنازل وخارجها.
اعتماد بروتوكول اإلنترنت من الجيل الساد

()IPv6

لم تقم أغلب الماسسات الحكومية في دولة الكويت باعتماد بروتوكول اإلنترنت من الجيل الساد ()IPv6
في شبكاتها المحلية ،على الرغم مما توفره هذه التقنية من مزايا عديدة أهمها الحماية والنقل السريع للمعلومات،
إضافة إلى قدرة هذه التقنية على استيعاب الكم الهائل من مستخدمي الشبكات حول العالم.
وترجع أسباب عدم اعتماد هذه البروتوكالت إلى كون االصدار الرابع من بروتوكول اإلنترنت -
والمستخدم حاليا في تلك الماسسات  -الزال مستوعبا ألعداد المستخدمين فيها ،لذلك فضلت الماسسات
الحكومية عدم تطوير شبكاتها وتحمل أعباء التحول إلى تكنولوجيا جديدة وما تتطلبه هذه العملية من تغيير شامل
لعناوين أنظمة وشبكات تكنولوجيا المعلومات فيها إضافة إلى تأهيل الموارد البشرية وتحقيق التكامل مع الشبكات
األخرى .
تجدر اإلشارة هنا إلى أن أن هذا البروتوكول تم اعتماده على مستوى شبكة الكويت للمعلومات التي
يشرف عليها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ،حيث تم تحديث كافة أجهزة الشبكة والمرتبطة بشبكات
الماسسات الحكومية لالستفادة من مزايا هذه التقنية وتهيئة هذه الماسسات للتحول مستقبال إلى الجيل الساد .
أما بالنسبة للجهات الخاصة التي قامت بتطبيق هذه البروتوكوالت ،فقد قامت الشركات المزودة لخدمة
اإلنترنت باعتماد هذه البروتوكوالت في شبكاتها ،حيث قامت هذه الشركات بتحديث كافة أجهزتها وتحديث
خوادم الشبكة المرتبطة مع شبكة اإلنترنت للعمل باإلصدار الجديد.
بداالت اإلنترنت المحلية واإلقليمية
ترررتبط دولررة الكويررت بنقطترري تبررادل اقليميررة :واحرردة بدولررة االمررارات العربيررة المتحرردة والثانيررة بالمملكررة
العربية السعودية .كما أن لديها نقطة تبادل محلية وهي .KuwaitNic
المخدمات اإلقليمية
ترتبط دولة الكويت بمخدمين اقليميين هما كيوتل ) (QTELفي قطر وايمك ) (Emixبدولة االمارات
العربية المتحدة وهما نقطتان محليتان للمخدم الرئيسي كي روت ) (K Rootالذي يديره سجل اإلنترنت االقليمي
رايب أن سي سي ).(RIPE NCC

-11-

الحزمة الدولية لإلنترنت
تبلغ السعة الكلية للحزمة الدولية للنفاذ إلى اإلنترنت ( )International Internet bandwidthفري دولرة الكويرت
 12جيجرا برت ) (10,000 Mbit/sاسرتنادا إلرى االتحراد الردولي لالتصراالت بنراء علرى آخرر البيانرات المتروافرة منرذ
.7 1212
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ثالثا ا -النفاذ إلى المعلومات والمعرفة
ألف -المعـلومات المتاحة للعموم
أنشطة تطوير وترويج المعلومات
مع االرتفاع الملحوا في نسبة النفاذ لشبكة اإلنترنت بدولة الكويت وانتشار الحزم العريضة منها وتوفرهرا
بشكل كبير عبر بيئة تقنيات الجيل الثالث والرابع لالتصرال المحمرول ووجرود وانتشرار النقراط العامرة للنفراذ ،زاد
االهتمام باستخدام شبكة اإلنترنت كوسيلة لنشر المعلومات وتوفيرها ،وأصبح اسرتخدام البيئرات التقنيرة التري تتريح
تصميم وتحديث هذه المواقع بشكل دينراميكي ولحظري وتفراعلي أكثرر انتشرارا برين الماسسرات واألفرراد ،وأصربح
التركيررز علررى سررهولة عرررض البيانررات والبحررث عنهررا والتركيررز علررى وجررود عناصررر تفاعليررة لعرررض المحترروى
واسررترجاع البيانررات والقيررام بأعمررال الكترونيررة أحررد العوامررل المهمررة الترري يهررتم بهررا أصررحاب المواقررع علررى شرربكة
اإلنترنررت سررواء كانررت جهررات حكوميررة أو ماسسررات خاصررة أو أفررراد .كررذلك زاد اسررتخدام التطبيقررات المحمولررة
 Mobile Applicationsخاصة مع انتشار أجهزة الهاتف الذكية واألجهرزة اللوحيرة ومرع زيرادة التطبيقرات المطرورة
محليا لمنصات األجهزة الذكية سواء كانت منصات  iOSأو  .Androidكما أصبح الجميع يردرك أن مواقرع شربكة
اإلنترنررت هرري واجهررة رئيسررية للجهررة أو الماسسررة وهرري حلقررة وصررل بينهررا وبررين المسررتفيدين مررن خرردماتها وأداة
تسويقية مهمة ووسيلة جذب.
كما لوحظ أيضا ا دخول قناة جديدة في أنشطة تطوير وترويج المعلومات وهي وسائل التواصل االجتماعي
أو مايعرف بالشبكات االجتماعي ،حيث أن نشر الخبر والتعريف بالخدمات الجديدة وأي توضيح مطلوب أو
تعديل على قرار أو خدمة أو معلومة أصبح اسهل وأيسر وأسرع عبر الشبكات االجتماعية التي أصبحت منتشرة
بشكل كبير بين األفراد ،وساهم في هذا االنتشار الكبير توافرها عبر بيئة األجهزة الذكية .كذلك فإن الجهات
الحكومية بدأت تدرك أهمية وسائل التواصل االجتماعي في التواصل مع الجمهور وزيادة المشاركة اإللكترونية
 .E-Participationلذلك توجهت الجهات الحكومية نحو إنشاء حسابات لها للتواصل مع الجمهور عن طريق
فيسبوك ،تويتر ،إنستاجرام ،ويوتيوب .وينطبق ذلك أيضا ا على ماسسات القطاع الخاص وماسسات المجتمع
المدني.
كذلك بدأ االتجاه نحو اإلنفاق على اإلعالن الرقمي  Digital Advertisingعن طريق اإلنترنت حيث توقع
تقرير  Arab Media Outlook 2011-2015الذي أصدره نادي دبي للصحافة بالتعاون مع  Deloitteتزايدا في اإلنفاق
على هذا النوع من اإلعالنات في الدولة ليصل في العام  1215إلى مانسبته  %13من مجموع اإلنفاق على
اإلعالنات.
وتحول اهتمام الجهات الحكومية إلى استخدام مواقعها اإللكترونية كحلقة وصل بينها وبين المسرتفيدين مرن
خدماتها بعد أن كان فقط مقصورا على نشرر المعلومرات والتعريرف بالجهرة ،وقرام عردد كبيرر منهرا باعرادة تطروير
مواقعها ل تتضمن أدوات الدارة المحتوى تسراهم فري تعزيرز التواصرل بينهرا وبرين المرواطنين والتعريرف بخردماتها
وتقديمها بصورة الكترونية إضافة إلى تقديم خدماتها اإللكترونية التعامليرة منهرا واالسرتعالمية .كرذلك فقرد أدركرت
الجهات الحكومية أهمية استخدام تطبيقات األجهزة الذكية ،فقامت بتصرميم تطبيقرات لرجهرزة الذكيرة لتعمرل علرى
أنظمة التشغيل  iOSو .Android
كذلك زاد استخدام االمداد الخبري ) (RSS Feedsعبر المواقع اإللكترونيرة ذات الطرابع الخبرري واالعالنري
وتطبيقات األجهزة الذكية كوسيلة انتشار ونقل للمحتوى الوطني والمحلي االلكتروني.
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كذلك حرص الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومرات مرن خرالل البوابرة اإللكترونيرة الرسرمية للدولرة علرى
استخدام ت طبيقات الجيل الثاني مرن الويرب وبشركل خراص شربكات التواصرل االجتمراعي كوسريلة ديناميكيرة لقيرا
ردود األفعرررال والررررأي العرررام وذلرررك باسرررتخدام األدوات اإللكترونيرررة الخاصرررة بتحليرررل بيانرررات شررربكات التواصرررل
االجتمرراعي . Social Media Analyticsكمررا حرررص الجهرراز علررى ضرررورة االسررتفادة مررن الشرربكات االجتماعيررة
كماشرات أساسية لقيا األداء KPIsوذلك لالستفادة منها من قبرل متخرذي القررار لمعرفرة مردى تحقرق األهرداف
السياسية االستراتيجية للجهاز ومعرفة مدى تفاعل الجمهور مرع هرذه السياسرات باسرتخدام أدوات تحليرل الشربكات
االجتماعيرة السررابقة .وينطلرق ذلررك مرن إدراك الجهرراز إلررى أهميرة اسررتفادة متخرذي القرررار والجهرات الحكوميررة مررن
شبكات التواصل االجتماعي في زيادة مستوى المشاركة اإللكترونية ( )E-Participationللجمهور في صنع القرار
من خالل تفعيل الحوار مع الجمهور وتشجيع التفاعل معهرم .ونتيجرة لرذلك توجهرت الكثيرر مرن ماسسرات القطراع
الخاص إلى استخدام الشبكات االجتماعية للترويج والتواصل مع عمالئهرا ،وبردأت الجهرات الحكوميرة مثرل الهيئرة
العامة للمعلومات المدنية ووزارة التربية باستخدام الشبكات االجتماعية أيضا ا ،واهتمت الصحافة ووسائل االعالم
بنشر أخبارها وعناوين محتوياتها عبر الشبكات االجتماعية لجذب أكبر شريحة ممكنة من القراء.
استخدام المواطنين والحكومات المحلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت في دولة الكويت في العام  1211استنادا إلى إحصاءات االتحاد الدولي
لالتصاالت  1119222شخص بما نسبته  %79.11من عدد السكان .8أما على مستوى القطاع الحكومي فجميع
الجهات الحكومية مرتبطة حاليا بشبكة اإلنترنت الستخدامها بما يخدم مجال أعمالها.
ولوحظ أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي االلكتروني يمثل الوسيلة األكثر استخداما بين األفراد في
نشر المعلومات وتبادلها ،فبعد أن كانت المدونات والمنتديات والرسائل القصيرة هي النمط الرئيسي في تبادل
المعلومات ،حل محلها مواقع التواصل االجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وإنستاجرام وأنظمة التراسل اآلني
المجانية  Instant Messagingمثل  Whatsappو  iMessageوالمستخدمة عبر األجهزة الذكية .ويرجع السبب في
ذلك إلى سهولة استخدامها مقارنة بإنشاء مدونة أو منتدى ،وكذلك سهولة استخدامها وإمكانية االستفادة منها عن
طريق األجهزة الذكية كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.
تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أنه استنادا إلى إحصاءات  Social Bakersفي أبريل  1213فقد بلغ العدد
الكلي لمستخدمي فيسبوك من دولة الكويت  795312مستخدما كما بلغت نسبة انتشار فيسبوك بين السكان
 %11.51وبلغت نسبة انتشار فيسبوك بين مستخدمي اإلنترنت في الدولة  .%75.91أما بالنسبة لتويتر ،فقد
أشارت دراسة لمركز مدار لربحاث والتطوير نشرت في العام الماضي بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية فقد بلغ عدد مستخدمي تويتر في دولة الكويت  370,987مستخدما وفقا إلحصاءات يونيو .1211
كذلك بين هذا التقرير أنه وفقا إلحصاءات يونيو  ،1211فقد احتلت دولة الكويت المركز األول بين دول العالم
العربي من حيث انتشار استخدام تويتر ) (Twitter Penetrationحيث بلغت نسبة مستخدمي تويتر  %9.11من
مجموع السكان في دولة الكويت .كما بينت دراسة لمركز مدار لربحاث والتطوير أنه استناداا إلى إحصاءات
يونيو  1211فإن نسبة انتشار استخدام تويتر بين مستخدمي اإلنترنت ()Twitter Penetration of Internet Users
بلغت  18.79%من مجموع مستخدمي اإلنترنت في دولة الكويت.9
World Telecommunication/ICT Indicators Database. ITU, 2013.

8

Arab ICT Use and Social Networks Adoption Report. Madar Research and Development, 2012.
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ويعد العامل الذي عزز انتشار استخدام الشبكات االجتماعية هو ما تسمح بره مرن تكروين شربكة مقصرورة
على األصدقاء وباعتبارها مساحة حرة البداء الرأي لذلك تنوعت موضوعاتها ما بين تلك التي تمثل فكرا معينرا،
أو تلك التي تتعاطى مع الشأن المحلي ،أو تلك المتعلقة بالجانب االقتصادي أو الترفيهي أو االجتماعي أو األدبي.
باء -النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة
توفر نفاذ مالئم للمعلومات العامة الرسمية
يشرف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومرات علرى مشرروع البوابرة اإللكترونيرة الرسرمية لدولرة الكويرت
) (e.gov.kwالتي تمثل مدخال واحدا لجميع المواطنين والمقيمين والزائررين والجهرات الحكوميرة والقطراع الخراص
للحصول على المعلومات والخدمات الحكومية ،وهي متاحة لهم جميعرا براللغتين العربيرة واإلنجليزيرة مرع إمكانيرة
استخدامها عرن طريرق قنروات نفراذ متعرددة ) (Multiple Access Channelsسرواء عرن طريرق الويرب أو عرن طريرق
وسائل تكنولوجيا االتصاالت المختلفة .تهدف هذه البوابة إلى زيادة فعالية وجودة المعلومات والخدمات الحكومية
فضالا عن زيادة القدرة علرى النفراذ إلرى هرذه المعلومرات والخردمات .كمرا تهردف إلرى تقليرل الوقرت الرالزم لزيرارة
الجهات الحكومية بغرض إتمام المعامالت .وتمثل البوابة تغييراا جذريا ا في مفهروم وطريقرة أداء تقرديم المعلومرات
والخرردمات الحكوميررة حيررث تتخطررى االطررار الزمنرري المحرردود لسرراعات العمررل إلررى تقررديم المعلومررات والخرردمات
الحكومية  11ساعة يوميا ا على مردار أيرام األسربوع .هرذا وتعرزز البوابرة مرن دور اسرتخدام تكنولوجيرا المعلومرات
واالتصرراالت فرري جميررع جوانررب الحيرراة ،وتحفررز الجمهررور ليكررون قررادرا علررى دمررج وتضررمين اسررتخدام تكنولوجيررا
المعلومات واالتصاالت في تعامالته اليومية بكل ثقة.
الوصول (المجاني أو الرمزي الكلفة) إلى المجالت والمكتبة واألرشيف العلمي ذات النفاذ المفتوع أو المجاني
تعتبر معظم االصدارات العلمية بدولة الكويت ذات نفاذ مفتروع ومجراني ،فمعهرد الكويرت لربحراث العلميرة
يقوم باصدار مجلة "علوم وتكنولوجيا" إلكترونيا على موقعه على شبكة اإلنترنت وهي ذات نفاذ مفتوع ومجاني.
ومجل النشر العلمي التابع لجامعة الكويت يقوم باصدار  12مجالت هي :مجلة الحقروق ،المجلرة العربيرة للعلروم
اإلدارية ،المجلة العربية للعلوم اإلنسانية ،حوليات اآلداب والعلروم االجتماعيرة ،مجلرة دراسرات الخلريج والجزيررة
العربية ،المجلة التربوية ،مجلرة العلروم االجتماعيرة ،مطبوعرات لجنرة الترأليف والتعريرب والنشرر ،مجلرة الشرريعة
والدراسررات ااإلسررالمية .وتقرروم ماسسررة الكويررت للتقرردم العلمرري باصرردار مجلتررين همررا "التقرردم العلمرري" ومجلررة
"العلوم" وهي النسخة العربية لمجلة سينتيفيك أميركان ،وتوفر نسخا ا إلكترونية من كل إصدار للمجلترين بموقعهرا
على شبكة اإلنترنت .كذلك وفرت الماسسة مجلرة العلروم ألجهرزة الهراتف الذكيرة واألجهرزة اللوحيرة .كرذلك نفرذت
ماسسرة الكويررت للتقرردم العلمرري مشررروع بوابررة التقرردم العلمرري الترري تقرروم مررن خاللهررا بنشررر الكتررب العلميررة العربيررة
إلكترونيرررا إضرررافة إلرررى تقرررديم خررردمات الماسسرررة إلكترونيرررا للبررراحثين فررري إطرررار جهودهرررا لررردعم التطرررور العلمررري
والتكنولوجي ولتسهيل تقديم خدمات الماسسة للجهات المستفيدة وللباحثين.
أمررا الصررحف والمجررالت فهرري تترريح النفرراذ المجرراني لمحتواهررا علررى شرربكة اإلنترنررت ويشررمل ذلررك اإلصرردار
اليومي منها واألعداد السابقة ونسخا إلكترونية من إصدارها الرورقي ،وخدمرة البحرث فري محتروى الموقرع إضرافة
إلى خدمات بث األخبار الصحفية عن طريق خدمة االمداد الخبري االلكتروني ).(RSS Feeds
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واستنادا إلى المنتدى االقتصادي العالمي  World Economic Forumفي تقريره الصادر فري  1213بعنروان
 The Global Information Technology Report 2013فإن دولة الكويت تحتل المرتبة الرابعة والخمسين والعشرين
10
بين  111دولة في العالم في نسبة النفاذ إلى المحتوى الرقمي .Accessibility of Digital Content
جيم -مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم
وجود نقاط نفاذ مجتمعية متعددة المهام مستدامة ومجانية
حرصت الدولة على بناء الشراكات مع القطاع والماسسات غير الحكومية في توفير نقاط اتصال مجتمعية
للمعلومات .كما قامت المنظمات غيرر الحكوميرة بإنشراء مراكرز نفراذ عامرة مرتبطرة بشربكة اإلنترنرت تتريح للعامرة
استخدام اإلنترنت والنفاذ إلى المعلومات إلكترونيا ،وهذه المراكز تتواجد في مقرات هذه المنظمات أو في مراكز
الضواحي المنتشرة عبر البالد.
وكما أشرنا سابقا ،فقد قامت شركة فاست تلكو إحردى الشرركات المقدمرة لخردمات اإلنترنرت بتروفير مبرادرة
في األسواق والمجمعات التجارية توفر عن طريقها نفاذا مجانيرا عرالي السررعة لإلنترنرت مرن خرالل نقراط الرواي
فاي  WI-FIالالسلكية في عدد من المرافق العامة.

The Global Information Technology, World Economic Forum. 2013.
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رابعا ا -بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتصالت
ألف -تكنولوجيا المعلومات والتصالت في التعليم التدريب
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في محو األمية
يهتم جميع الفرقاء بدولة الكويت (القطاع العام ،والقطاع الخاص ،وماسسات المجتمع المدني) بمحو
األمية المعلوماتية بما يساهم بسد الفجوة الرقمية واالستفادة بأكبر قدر ممكن مما تتيحه تكنولوجيا المعلومات في
رفع االنتاجية وتطوير القدرات الشخصية .فقد أصبح سائدا لدى العديد من الجهات الحكومية عقد دورات داخلية
لتعليم مهارات استخدام الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت .كما اتجهت الجهات الحكومية نحو التأكيد على ضرورة
توافر حد أدنى من مهارات استخدام الحاسوب وشبكة اإلنترنت لدى الباحثين عن عمل من خالل التأكيد على
ضرورة حصول المتقدمين للواائف على شهادات عالمية في مجال بناء القدرات لتكنولوجيا المعلومات ومنها
شهادة  .ICDLكما أن االهتمام الفردي بتطوير المهارات في مجال استخدام الحاسوب وشبكة اإلنترنت قد زاد
بشكل ملحوا من خالل زيادة الطلب على دورات شهادة  ICDLفي المعاهد التجارية.
وجود مراكز التدريب المحلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يوجررد حاليررا  11معهررد خرراص معتمررد مررن الجهرراز المركررزي لتكنولوجيررا المعلومررات يقرردم دورات تدريبيررة
متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات .كما أن معظم الجهرات الحكوميرة لرديها مراكرز للتردريب الرداخلي تقردم
فيها دورات في مجال تكنولوجيا المعلومات .ويقدم معهد الكويت لربحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئرة العامرة
للتعليم التطبيقي دورات في مجال تكنولوجيا المعلومات للمستخدمين والمتخصصرين .كرذلك لردى جامعرة الكويرت
مركز للتعليم المستمر تقدم من خالله دورات للمستخدمين في مجال الحاسوب.
باء -برامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت
مهارات محو األمية اإللكترونية
كمررا أشرررنا سررابقا يوجررد حاليررا  11معهررد خرراص معتمررد مررن الجهرراز المركررزي لتكنولوجيررا المعلومررات يقرردم
دورات تدريبيرة متخصصرة فري مجرال تكنولوجيرا المعلومرات .وتروفر جامعرة الكويرت بررامج تدريبيرة لمحرو أميرة
الحاسرروب مررن خررالل مركررز الخرروارزمي التررابع لهررا .وتقرردم الكثيررر مررن جمعيررات النفررع دورات تدريبيررة لتطرروير
المهارات في مجال استخدام الحاسب اآللي ويتبعها في ذلك أيضا ا الجمعيات التعاونية.
برامج تدريبية (حكومية و/أو غير حكومية) لبناء القدرات
ينيط المرسوم األميري رقم  111لعام  1221بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مهمة وطنيرة تتمثرل
فري قيرادة وتنفيرذ برنرامج الحكومرة اإللكترونيرة وتنسريق الخطررط التنفيذيرة لبلرو هرذا الهردف برين كافرة الماسسررات
الحكومية وماسسات المجتمع المدني ،كما ينيط المرسوم بالجهاز مهمة تدريب الكوادر البشرية الفنية العاملرة فري
مجال وصناعة التكنولوجيا في البالد وتنمية قدراتها في هذا المجال .وال شك أن هذه المهام تمثل بما تحمله تحوال
نوعيا في مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين والزائرين ،وهرذا التحرول النروعي
يتطلب تطروير الكفراءات الوطنيرة وتزويردها بالقردرات الفنيرة الحديثرة ،كمرا يتطلرب تطروير أسراليب العمرل لتطبيرق
معايير الحوكمة الماسساتية والمعلوماتية ( )Corporate & IT Governanceوالتي تحردد المسراوليات والمهرام علرى

-17-

مسررتوى الماسسررة وتضررع أسرر المحاسررربة وتصرروب الخلررل إن وجررد ،فمعرررايير الحوكمررة هرري ضرررورة ملحرررة
للماسسات الحديثة خاصة تلك المناط بها مشروعات حيوية على مستوى وطني ،وهو األمرر الرذي يتطلرب إعرداد
برامج تدريبية لبناء كفاءات وكوادر وطنية قادرة على تحمل المساولية وقيرادة برنرامج الحكومرة اإللكترونيرة فري
دولة الكويت في كل التخصصات والمجاالت التقنيرة واإلداريرة المسراندة المطلوبرة .كمرا يتطلرب ذلرك األمرر أيضرا ا
تنفيذ برامج تدريبية لتوعية ومحو أمية الموافين في مجال اسرتخدام تكنولوجيرا المعلومرات وفقرا للمعرايير المتبعرة
عالميا لبناء القدرات البشرية في مجال تكنولوجيرا المعلومرات .ومرن هرذا المنطلرق يقروم الجهراز المركرزي بإعرداد
خططه وبرامجه السنوية لتدريب العاملين لديه وبالجهات الحكومية األخرى وفق حاجة كل منها للعمل على خلرق
كوادر تناط بها مهام وقيادة برنامج الحكومة اإللكترونيرة واسرتخدام تكنولوجيرا المعلومرات لتحسرين أداء الخردمات
الحكومية.
وفي هذا اإلطار يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيرا المعلومرات بتنفيرذ دورات تعاقديرة فري مجرال تكنولوجيرا
المعلومرات لمرروافي القطرراع العررام بالتعرراون مرع المعاهررد المعتمرردة لهررذه الرردورات حيرث بلررغ عرردد المشرراركين فيهررا
 1551متدربا من  1229إلى اآلن .كما يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي سنوي
للكادر المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث تم تدريب ما يقرارب 1291موارف إلرى اآلن ضرمن هرذا
البرنامج.
وفي إطار مشروع التعلم اإللكتروني الذي تنفذه وزارة التربية بلغ عدد المدرسين الذين تلقروا تردريبات فري
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  1517مدرسا استنادا إلى إحصاءات وزارة التربية للعام .1211
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خامسا -بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت
ألف -استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية
استخدامات الوثائق والمعامالت اإللكترونية بما فيها وسائل التوثيق مثل التوقيع االلكتروني
ال يزال استخدام الوثائق والمستندات اإللكترونية والتوقيع االلكتروني محدودا بشكل كبير على مستوى
الدولة بسبب غياب القوانين والتشريعات الالزمة التي تعطي الحجية القانونية لهذا النوع من التعامل .وتوجد حاليا
مسودة مشروع لقانون تم إحالته من الحكومة إلى مجل األمة إلقراره .وقد وافق مجل االمة في جلسته التي
عقدت في  11يونيو  1213على قانون المعامالت اإللكترونية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته االولى
بموافقة  39عضوا من أصل الحضور وعددهم  11عضوا ورفض عضو واحد فيما امتنع أربعة أعضاء من
التصويت عليه .وينتظر القانون التصويت عليه بشكل نهائي من المجل ليقر.
ومن ضمن المشروعات التي أدرجت ضمن خطة التنميرة المتوسرطة األجرل مشرروع التراسرل اإللكترونري
الحكررومي الررذي يهرردف إلررى تحقيررق تبررادل الوثررائق الكترونيررا بررين الجهررات الحكوميررة فرري إطررار منظومررة الحكومررة
اإللكترونية ( ،)G2Gوإنشاء أرشريف الوثرائق اإللكترونري علرى مسرتوى كرل جهرة ممرا يمكرن مرن سررعة وسرهولة
البحث واالسرترجاع للوثرائق المتبادلرة برين الجهرات والمتعلقرة باألعمرال المشرتركة فري أي وقرت ومرن أي مكران،
وإتاحة إمكانية تصنيف الوثرائق الحكوميرة وفقرا لالئحرة حفرظ الوثرائق الخاصرة بالمراسرالت ،وتحقيرق مسرتويات
السرية والخصوصية المطلوبة في تداول الوثائق الهامة ،باإلضافة إلى توفير إمكانات متابعرة األعمرال الحكوميرة
من واقع ما يوفره النظام من بيانات إحصائية لمتخذي القرار وفقا للمستويات اإلدارية العليا بالدولة.
إجراءات التوثيق والتيقن

)(Certification & Authentication

أطلقرت هيئرة العامرة للمعلومرات المدنيرة مشرروع البطاقرة الذكيرة والرذي يشرمل الهويرة اإللكترونيرة ،ويعتبرر
الخطوة األولى نحو وضع بنية تحتية وطنية للتصديق االلكتروني الوطني شامال التوقيع االلكتروني وتنظيم نشاط
وطنرري فرري هررذا المجررال وتطبيررق آليررات مثررل الرردخول الموحررد ) (Single Sign-onعلررى البوابررة االلكترنيررة الرسررمية
للدولة .والتوجد حاليا استخدامات محلية للتوقيع االلكتروني نظرا لغياب القوانين المنظمة لذلك.
باء -أمن المعامالت اإللكترونية والشبكات
وجود خطة استراتيجة وطنية أوخطة عمل لرمن
تستند خطة العمل المتبعة في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والخاصة بحماية المعلومات الوطنية
الحرجة على عدة ركائز منها المركز الوطني لالستجابة لطروارج الحاسروب ( )CERTوالرذي يهردف إلرى تطروير
فريق االستجابة لطوارج الحاسب اآللي الرذي يضرم نخبرة متميرزة مرن المروافين ذوي الخبررات والكفراءة العاليرة.
ومن ركائز هذه الخطة أيضا ا خطة التعامل مع الكوارث ) (Disaster Recoveryوخطة استمرارية العمل (Business
) Continuity Planوالمشروع الوطني التوعروي فري مجرال تكنولوجيرا المعلومرات .حيرث تعمرل هرذه الركرائز علرى
رفع مستوى أمن المعلومرات لجميرع مرافرق الدولرة (سرواء حكوميرة أو غيرر حكوميرة) مرن خرالل اإلطرار الروطني
ألمن المعلومات والذي يساهم في تحديد نقاط االلتقاء برين جوانرب أمرن المعلومرات ويرنظم آليرة العمرل برين جهرات
الدولة في مايتعلق بأمن المعلومات.
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وجود المركز الوطني لالستجابة لطوارج الحاسوب ()CERT
تحت مظلة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وفي إطار إدارة التكنولوجيا والبنية التحتية ومن خالل
مراقبة طوارج الحاسوب تم تشكيل مركز االستجابة لطوارج الحاسوب ) ،(CERTوتركز مراقبة طوارج
الحاسوب في أعمالها على الحد من المخاطر السيبرانية التي قد تتعرض لها الموارد الحاسوبية ،والوقاية من
واالستجابة ألي مخاطر معلوماتية والتوعية بالمخاطر السيبرانية .يقوم مركز االستجابة لطوارج الحاسوب
) (CERTبالعمل على وضع خطة استراتيجية وطنية لمواجهة حوادث أمن المعلومات وتعامالت الفضاء
السيبراني ،كما يقوم المركز بتنسيق شئون أمن الفضاء السيبراني وتسهيل الكشف عن ومنع أكبرعدد من
محاوالت االختراق أو السيطرة على األجهزة عن بعد أو سرقة المعلومات وغيرها من المخاطر ،ويقدم المركز
خدماته للمستفيدين من كافة القطاعات الحكومية واألهلية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني بدولة الكويت،
ويقوم المركز بدور هام في نشر التوعية الخاصة بأمن المعلومات بما يعرف باألمن االستباقي من خالل توعية
القطاع الحكومي والخاص والجمهور بمخاطر جرائم اإلنترنت وكيفية البقاء على جهوزية تامة لمواجهة أية
مخاطر تهدد المنظومة األمنية للمخرجات التكنولوجية.
ويعتبر المركز الوطني لالستجابة لطوارج الحاسوب ( )CERTخطوة متقدمة تستفيد من أجهزة أمن
وسرية تداول ونقل والمعلومات والتي تتوزع على كافة نقاط التقاء شبكة الكويت للمعلومات مع الجهات
الحكومية ومع منفذ شبكة اإلنترنت ،ولكن أعماله تتعدى ذلك في مراحل تطويره المختلفة إلى كونه مرجعية
وطنية في اكتشاف ومتابعة والتعامل مع األخطار األمنية التي تصيب أجهزة التكنولوجيا وبياناتها في الجهات
الحكومية بدولة الكويت ،وذلك بالتعاون الوثيق مع تلك الجهات والجهات اإلقليمية والعالمية ذات الصلة ،فأمن
المعلومات صار يمثل قضية وطنية ذات أبعاد عالمية ،ويجب التعامل معها من هذا المنطلق.
وجود خطط أو مبادارت توعية وطنية
استنادا إلى مرسوم إنشاء الجهاز الذي يخوله مهمة التوعية العامة بتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها
لدى كافة فئات المجتمع ،فقد وضع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات البرنامج الوطني التوعوي في مجال
تكنولوجيا المعلومات في إطار خطة التنمية في الدولة ،وهو برنامج يهدف إلى زيادة الوعي لدى الجمهور
باالستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات في جميع جوانب الحياة المعرفية والخدمية ،وبناء الثقة واألمن في
استخدامات تكنولوجيا المعلومات بما يحقق خطط الدولة التنموية واالجتماعية واالقتصادية ،كما يهدف إلى تحفيز
الجمهور الستخدام البوابة اإللكترونية الرسمية للدولة واالستفادة من خدماتها اإللكترونية  .كذلك يهدف
المشروع إلى توعية المواطنين والمقيمين بأساليب تقليل المخاطر الناجمة عن االستخدام السيء للتكنولوجيا
والمتمثلة في القرصنة اإللكترونية وغيرها من المخاطر التي تهدد أمن المعلومات.
وشملت آلية العمل التي وضعها الجهاز المركزي لمشروعه التوعوي على حمالت إعالنية في الصحف
ولوحات الطرق وعلى وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة إضافة إلى المشاركة في البرامج
التلفزيونية واإلذاعية .كما شملت ندوات ومحاضرات وعروض وورش عمل وزيارات ميدانية للمدار
ومطبوعات .كما استخدم المشروع وسائل التسويق اإللكتروني ) (E-Marketingعن طريق اإلنترنت من خالل
اإلعالن على مواقع الويب ومحركات البحث ومواقع الشبكات االجتماعية وغيرها من وسائل التسويق
اإللكتروني ،وتعاون الجهاز في هذا اإلطار مع ماسسات المجتمع المدني مثل الجمعية الكويتية للطفولة والجمعية
االقتصادية الكويتية وجمعية الصحفيين الكويتية وغيرها من ماسسات المجتمع المدني.
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إجراءات األمن السيبراني
تتركز اجراءات األمن السيبراني إلي دراسة وتحليرل والحرد مرن المخراطر أو الثغررات األمنيرة اإللكترونيرة
والسيبرانية ويشمل هذا الجانب اإلجراءات الوقائية ،وتصميم وتطبيق سياسات أمن المعلومرات والتردقيق الردوري
على أنظمة المعلومات وسياسرات أمرن المعلومرات ) (IT Security Auditingونشرر المعلومرات الخاصرة برأي تهديرد
الكترونرري قررادم أو محتمررل مررن اإلنترنررت أو غيرهررا ،وتنسرريق جهررود االسررتجابة لحرراالت الطرروارج أو المخرراطر
اإللكترونية مع كافرة الجهرات الحكوميرة إضرافة إلرى التوعيرة المسرتمرة لمسرتخدمي أنظمرة المعلومرات باالسرتخدام
األمثل واآلمن لتكنولوجيا المعلومات وكيفية تجنب سوء استخدام التكنولوجيا .وتتم هرذه االجرراءات بالتعراون مرع
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
حماية البيانات ووحدة الشبكات وأمن المعلومات والشبكات
أصبحت إجراءات حماية البيانات وأمرن المعلومرات اجرراءات روتينيرة فري جميرع الجهرات التري لرديها بنيرة
معلوماتيررة رئيسررية سررواء فرري القطرراع الحكررومي أو القطرراع الخرراص .وجمي رع هررذه الجهررات تقرروم بأعمررال النسررخ
االحتياطي والتحديث الدوري بشكل متواصل حماية لبياناتها وبنيتها المعلوماتية ،كذلك تحرص تلك الجهات على
التدقيق لدوري ألنظمتها للتأكد من أمنها من خالل اختبارات االختراق ) .(Penetration Testingكما زاد اتجاه هرذه
الجهرات إلرى اسرتخدام أنظمرة التعررف علرى االخترراق ) (Intrusion Detectionوأنظمرة منرع االخترراق (Intrusion
) Preventionوالتري تسررمح للجهرات بمنررع االختراقررات قبرل حرردوثها كمنرع هجمررات مررايعرف بثغررات اليرروم الصررفر
 .)(Zero-Day Vurnability Attacksويعتمد حجم وطبيعة هذه األعمال علرى حجرم البيئرة المعلوماتيرة فري كرل جهرة.
ولرروحظ أن ماسسررات القطرراع الخرراص تتخررذ ترردابير وإجررراءات مسرراندة متشررددة فرري اسررتخدام وحفررظ مواردهررا
الحاسوبية وأنظمتها المعلوماتية خاصة تلك التي تعمل في المجال المالي ومجال االستثمار .وبعض الجهات تعتمد
على حلول مركزية إلجراءات حماية البيانات والبعض اآلخر ال يزال يعتمد على حلول غير مركزية.
جيم  -حماية الخصوصية والبيانات
القوانين التي تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات
وافق مجل االمة في جلسته التي عقدت في  11يونيو  1213على قانون المعامالت اإللكترونية بعد مناقشته
والتصويت عليه في مداولته االولى .وينتظر القانون التصويت عليه بشكل نهائي من المجل ليقر.
ويتكون القانون من  11مادة موزعة على سبعة فصول حيث تضمن الفصل االول تعريف بعض
المصطلحات الفنية في القانون وينظم الفصل الثاني االحكام العامة في سريان القانون والمعامالت التي تنطبق
عليها أحكامه والمجاالت التي تنطبق عليها نصوصه التي تتعلق بالمستندات والتوقيعات اإللكترونية .ويختص
الفصل الثالث بالمستند أو السجل االلكتروني ،وينظم المشروع في الفصل الرابع التوقيع االلكتروني ،فيما يختص
الفصل الخام باألحكام الخاصة باالستخدام الحكومي للسجالت والتوقيعات اإللكترونية .وتناول الفصل الساد
األحكام المتعلقة بالدفع االلكتروني (سداد وتحويل النقود عن طريق الوسائل اإللكترونية) ،فيما تناول الفصل
السابع الخصوصية وحماية البيانات باعتبار أنهما يمثالن جانبا مهما في بناء الثقة األمن في التعامالت
اإللكترونية .أما مشروع إساءة استخدام الحاسوب فهو ال يزال تحت الصياغة ضمن أعمال لجنة خاصة
بالتشريعات المدرجة ضمن خطة التنمية.
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المبادرات والتوجيهات حول الخصوصية وحماية البيانات
كما تمت اإلشارة إليه سابقا ،فقد تم وضع اإلطار العام ألمن المعلومات الوطني الذي يمثل الخطوة األولى نحو
تطبيق استراتيجية لرمن المعلوماتي الذي يتضمن االجراءات الفنية والتشغيلية واإلدارية الموجهة نحو حماية
البيانات والحفاا على خصوصيتها ،وتم اإلشارة أيضا اإلى البرنامج التوعوي في مجال تكنولوجيا المعلومات
الذي يهدف إلى زيادة الوعي لدى الجمهور باالستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات في جميع جوانب الحياة
المعرفية والخدمية ،وبناء الثقة واألمن في استخدامات تكنولوجيا المعلومات .كذلك يهدف المشروع إلى توعية
المواطنين والمقيمين بأساليب تقليل المخاطر الناجمة عن االستخدام السيء للتكنولوجيا والمتمثلة في القرصنة
اإللكترونية وغيرها من المخاطر التي تهدد خصوصية وأمن المعلومات.
نشر الوعي والعلم بين المستخدمين حول الخصوصية عبر اإلنترنت
ي عقد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عددا من المحاضرات التوعويرة فري ماسسرات المجتمرع المردني
والمررردار الحكوميرررة والجامعرررات تطرقرررت لالسرررتخدام األمثرررل لتكنولوجيرررا المعلومرررات والتوعيرررة بخصوصرررية
المعلومات وأمن المعلومات الشخصي وذلك في إطار المشرروع الروطني التوع ر وي ف ر ي مجرال تكنولوجي ر ا
المعلوم ات.
وفي نطاق الشراكة بين جميع الفرقراء ،يرتم بشركل سرنوي تنظريم منتردى األمرن والخصوصرية برعايرة الجهراز
المركزي لتكنولوجيرا المعلومرات وعردد مرن الجهرات فري القطراع الخراص بهردف االطرالع علرى التجرارب الدوليرة
واإلقليمية في مجال حماية البيانات والخصوصية واالستفادة منها وعكسها على المستوى الوطني والماسسي.
دال -مجابهة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت
منع وكشف ومالحقة الجرائم السيبرانية ومسيئي استخدام التكنولوجيا
أنشررأت وزارة الداخليررة ادارة خاصررة لمكافحررة الجرررائم اإللكترونيررة فرري عررام  1221بهرردف مالحقررة الجرررائم
السيبرانية مثرل سررقة األمروال اإللكترونيرة والتجسر اإللكترونري ومكافحرة أعمرال التزويرر اإللكترونري ورصرد
المحتوى االباحي أو الذي يتعرض بالسوء لرفراد أو يعرض كيان األسرة للخطر .وعلى الرغم من غياب قرانون
خرراص بررالجرائم اإللكترونيررة ،اسررتطاعت اإلدارة الكشررف إلكترونيررا عررن مجموعررة مررن المشررتبه بهررم والررذين قرراموا
بعمليات احتيال أو تزوير أو سرقة إلكترونية ومالحقتهم والقبض عليهم وإدانتهم من خالل استخدام نصروص فري
قوانين أخرى تم عن طريقها إثبات انتهاك المشتبه بهم للقانون.
اإلجابة والمعالجة المباشرة للحوادث ووجود جهود فعالة للمساعدة
تبررذل البنرروك جهررودا كبيرررة فرري منررع وكشررف مسرريئي اسررتخدام التكنولوجيرا ،وتقرروم البنرروك الكويتيررة باالتصررال
بعمالئها عند الشك بوجود محاولة لسحب أموال أو الشراء عن طريق بطاقات االئتمران الخاصرة بهرم بشركل يثيرر
الريبة أو يخالف عادات صاحب البطاقة الشرائية .يهدف هذا االتصرال إلرى التأكرد مرن أن صراحب البطاقرة قرد قرام
فعال بإجراء عملية الشراء أو السحب .ويعد هذا جزءا من جهود البنوك لمحاربرة جررائم االحتيرال المرالي )(Fraud
وسرقة الشخصية المالية ).(Identity Theft
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وتمت االشارة في جزء األمن السيبراني إلى المركز الوطني لالستجابة لطوارج الحاسروب ( )CERTوالرذي
يهدف إلي دراسرة وتحليرل والحرد مرن المخراطر أو الثغررات األمنيرة اإللكترونيرة والسريبرانية ويشرمل هرذا الجانرب
اإلجررراءات الوقائيررة ،ونشررر المعلومررات الخاصررة بررأي تهديررد إلكترونرري قررادم أو محتمررل مررن اإلنترنررت أو غيرهررا،
وتنسيق جهود االستجابة لحاالت الطوارج أو المخاطر اإللكترونية.
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سادسا ا -البيئة التمكينية
ألف -البيئة القانونية والتنظيمية
اإلطار القانوني والتنظيمي الداعم والشفاف
تم اقرار قانون االستثمار االجنبي في دولة الكويت بهدف استقطاب االستثمارات إلى داخرل الكويرت ،ومرن
بين تلك المجاالت التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية المعلوماتية.
وتحتا دولة الكويت إلى مزيد من التشرريعات التري تخردم تطبيقرات تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت ومجتمرع
المعلومررات .وورد فرري الخطررة التنمويررة المتوسررطة األجررل فرري مجررال تكنولوجيررا المعلومررات الحاجررة إلررى قررانون
للمعامالت اإللكترونية يغطي موضوعات مثل المسرتند االلكترونري والتوقيرع اإللكترونري والخصوصرية ،وقرانون
الجرررائم اإللكترونيررة ،وقررانون حمايررة المسررتهلك ،وبعررض التعررديالت علررى قررانون حمايررة الملكيررة الفكريررة ليواكررب
االستخدامات اإللكترونية.
الملكية الفكرية (قوانين الملكية الفكرية)
صدر في دولة الكويت القانون رقم  5لسرنة  1999فري شرأن حقروق الملكيرة الفكريرة والرذي ذكرر فري مادتره
الثانية حماية مصنفات الحاسب اآللي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها ،وانضرمت دولرة الكويرت تحرت مظلرة
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
منظمرة التجرارة العالميرة إلرى اتفاقيرة ترريب
) ،Rights - TRIPSكما أن دولة الكويت عضو بالمنظمة العالمي للملكية الفكرية ) (WIPOوموقعة لكافة االتفاقيرات
ذات العالقة بهذا المجال.
واسرتنادا إلرى المنتردى االقتصرادي العرالمي  World Economic Forumفري تقريرره الصرادر فري  1213فرإن
دولة الكويت تحتل المرتبة السادسة واألربعين بين  111دولة في العالم في مستوى حماية حقوق الملكية الفكريرة
(.11)Intellectual Property Protection
تنظيم االتصاالت واإلنترنت
ال تزال وزارة المواصالت هي الجهة المساولة عن تنظيم قطاع االتصاالت واإلنترنت باالضافة إلى أنهرا
مشررغل لخطرروط الهواتررف األرضررية واالتصرراالت الدوليررة ،وهنرراك توجرره علررى مسررتوى الحكومررة لتنظرريم قطرراع
االتصاالت واإلنترنت حيث أعدات وزارة المواصالت قانونا لتنظيم قطاع االتصاالت تتضمن بنروده إنشراء هيئرة
لالتصاالت تقوم بدور المنظم في هذا المجال بمرا فري ذلرك اإلنترنرت .و وقرد أحيرل هرذا القرانون إلرى مجلر األمرة
وهو بانتظار إقراره من قبل المجل .
قرصنة البرامج
منذ تطبيق القانون رقم  5لسنة  1999في شأن حقوق الملكية الفكريرة انخفضرت نسربة قرصرنة البرمجيرات
في دولة الكويت ،فبعد أن كانت نسبتها تتجاوز  ٪95عنرد صردور القرانون انخفضرت إلرى  %59فري العرام 1211
The Global Information Technology. World Economic Forum. 2013.
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حسررب تقررارير اتحرراد مررالك البرمجيررات ) .(Business Software Allianceوهررذا االنخفرراض فرري النسرربة أتررى نتيجررة
للجهررود الحكوميررة للحررد مررن هررذه الظرراهرة والررى األنشررطة التوعويررة الترري تشررترك فيهررا المنظمررات غيررر الحكوميررة
والقطرراع الخرراص والجهررات الحكوميررة .وتعتبررر وزارة التجررارة والصررناعة الجهررة المكلفررة بتطبيررق قررانون حمايررة
الملكية الفكرية .وقد أنشأت الوزارة إدارة لحماية الملكية الفكرية كران جرزء مرن مهامهرا العمرل علرى خفرض نسربة
قرصنة البرمجيات.
واسرتناداا إلرى المنتردى االقتصرادي العرالمي  World Economic Forumفري تقريرره الصرادر فري  1213فرإن
دولة الكويت تحتل المرتبة الثانية والخمسين بين  127دولة في العالم في معدل قرصنة البرامج Software Piracy
بالنظر إلى نسبة البرمجيات غير المرخصة من مجموع البرمجيات المثببة .Software Units Instal
وجود قانون للمعامالت اإللكترونية (نعم/ال)
وجود قانون للتوقيع اإللكتروني (نعم/ال)
وجررود إدارة للبنيررة األساسررية للمفرراتيح العموميررة
(نعم/ال)

ال
ال
نعم

باء -إدارة أسماء النطاقات
وزارة المواصررالت فرري دولررة الكويررت هرري الجهررة المسررئولة عررن إدارة النطاقررات الخاصررة بشرربكة اإلنترنررت
والخاصة بالمجال األعلى لدولة الكويت ) ،(.kwويقرع هرذا ضرمن المسراوليات والمهرام المناطرة بهرا فري مرا يتعلرق
بتنظيم وترخيص نشاط مزودي خدمة اإلنترنت ) (ISPsوتوفير البنية التحتية لالتصاالت الالزمة لذلك .وقد قامرت
وزارة المواصالت بتعهيد هذه المهمة إلى معهد الكويت لربحاث العلمية ،ويتم تسجيل النطاقات للجهرات الراغبرة
بذلك تحت المجال األعلى بدولة الكويت عبر مزودي شبكة اإلنترنت.
جيم -توحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات والتصالت
تعزيز وتطوير واستخدام المعايير المفتوحة
في إطار تقديم الخدمات الحكومية اإللكترونية ،يتم تطبيق أنماط ضبط الجودة ) (Quality Assuranceوقيا
األداء ) (Performance Measurementوالتدقيق التقني ) (Technical Auditingوتطبيق معايير االندما )(Integration
والتكامل ( )Interoperabilityوإصدار األدلة التقنية الالزمة في هرذا الشرأن .كمرا ترتم االسرتعانة بجهرات متخصصرة
لعمل اختبارات دورية مبنية علرى معرايير عالميرة معتمردة وذلرك الختبرار جوانرب األداء ) ،(Performanceوسرهولة
االستخدام ) ،(Usabilityواألمن ) (Securityفي المواقع الحكومية اإللكترونية .حيث تم – على سبيل المثال  -إنشاء
البوابة اإللكترونية الرسمية لدولة الكويت بشكل متوافق مع المعايير الفنيرة المعتمردة عالميرا ا وذلرك لضرمان تروافر
أعلى مستويات الجودة في مجال سهولة االستخدام ) ، (Usabilityاألداء) ،(Performanceواألمرن ) (Securityللبوابرة
ومحتوياتهرررا مرررع مراعررراة الفئرررات العمريرررة وذوي االحتياجرررات الخاصرررة .كمرررا تررروفر البوابرررة لزوارهرررا الخررردمات
والمعلومررات الحكوميررة فرري إطررار تصررميم انسرريابي للهيكررل المعلومرراتي ) (Information Architectureيترريح سررهولة
الوصررول إلررى الخرردمات والمعلومررات خررالل ثررالث خطرروات أو أقررل وفقررا لمعررايير سررهولة االسررتخدام العالميررة .كمررا
تخضع البوابة بشكل دوري الختبارات تجريهرا جهرات عالميرة متخصصرة للتأكرد مرن توافرق البوابرة مرع المعرايير
المتبعررة عالميررا فرري مجررال سررهولة االسررتخدام) ، (Usabilityاألداء) ،(Performanceواألمررن) . (Securityوتررتم دائمررا
مراعاة الحيادية التقنية في اختيار وتطبيق هرذه المعرايير ليكرون تطبيقهرا وااللترزام بهرا بشركل مفتروع غيرر مررتبط
ببيئة أو نمروذ معلومراتي معرين برل يمكرن تطبيقهرا بشركل عرام علرى أي بيئرة معلوماتيرة .ويعتبرر القطراع الخراص
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الكويتي متقدما في هذا الجانب على مستوى التشغيل واألنظمة المعلوماتية واالتصاالت وإدارة الموارد الحاسوبية
والتدقيق التقني.
وتتضمن خطة التن مية متوسطة األجل مشروع تطوير المقرايي واألنمراط والسياسرات والمنهجيرات لقطراع
تكنولوجيرررا المعلومرررات فررري الدولرررة ،والرررذي يهررردف إلرررى وضرررع السياسرررات ) ،(Policiesوالمعرررايير )،(Standards
والمنهجيات ) )Methodologiesالالزمة إلدارة وتنفيذ المهام واألنظمة المعلوماتية في قطاع تكنولوجيرا المعلومرات
في الدولة.
التوعية واعتماد المعايير الدولية للتشغيل (على سبيل المثال التجارة اإللكترونية)
يتركز تطبيق المعايير الدولية للتشغيل حاليا بشركل رئيسري فري قطراع البنروك خاصرة فيمرا يتعلرق بالتحويرل
المالي واصدار بطاقات االئتمان والسحب اآللي ،كما تطبق حاليا في قطاع الطيران معايير خاصة يإصدار تذاكر
السفر اإللكترونية وتلتزم شركات الطيران بإصدار تذاكرها حسب مقايي ومعايير منظمة اآلياتا.
دال -الستثمار في تكنولوجيا المعلومات والتدابير الحكومية الداعمة
الريادة واالبتكار ومخططات االحتضان
تررم إنشرراء مكتررب رسررمي لتسررجيل بررراءات االختررراع بدولررة الكويررت ألحررق برروزارة التجررارة والصررناعة
لتسجيل االبتكارات الجديدة بما يتوافق مع االتفاقيات الدولية ،وتغطي أعمال المكتب االبتكار في مجال تكنولوجيا
المعلومات .وتشجع األندية التخصصية مثل النادي العلمي الكويتي على القيام بأعمال االبتكار في أكثر من مجال
تقني ومنها مجال تكنولوجيا المعلومات حيث يتم توفير المكان واإلمكانيات للمبدعين بنراء علرى احتياجراتهم كبيئرة
مناسبة لعملهم.
و توجد حاليا حاضنتان حكوميتان األولى هي شركة المشراريع الصرغيرة التري تمرول مشرروعات فري حردود
 522ألف دينار وتدخل كشريك مع المبادر لمدة خم سنوات ثرم تخرر مرن المشرروع بعرد أن يرتم دفرع حقوقهرا،
ومن ضمن المشروعات التي يمكن للشركة تمويلها مشروعات تكنولوجيرا المعلومرات .أمرا الحاضرنة الثانيرة فهري
الشررركة الوطنيررة لمشرراريع التكنولوجيررا ،وهرري إحرردى الشررركات المملوكررة للهيئررة العامررة لالسررتثمار وتهرردف إلررى
استقطاب رأ المال األجنبي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في دولة الكويت والمنطقة مع توفير فرص عمل
وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مشاريع التكنولوجيا المستقبلية إضرافة إلرى تقرديم خردمات استشرارية للقطاعرات
الحكومية والخاصة فري مجرال احتياجاتهرا التكنولوجيرة .كمرا تحتضرن افكرار المبرادر وتحولهرا إلرى مشرروع .وقرد
وقعت الشركة في مايو  1213اتفاقية تعراون مرع شرركة  Cytotechالهنجاريرة المتخصصرة فري العلروم الحياتيرة،
وتهدف االتفاقية إلى نقل اإلمكانات والتكنولوجيات المتقدمة التي تتميز بها الشركة الهنغاريرة فري مجراالت العلروم
الحياتية إلى دولة الكويت .من جهة أخرى فلدى البنك الصناعي الكويتي محفظرة للشرركات الصرغيرة والمتوسرطة
تمول من خاللها المشروعات الحرفية إلى حدود  522ألف دينار كويتي.
التمويل واالستثمار الحكومي
تقوم الهيئة العامة للصناعة بدعم المبادرين من خالل تخصيص قسائم صناعية يمكن استخدامها وتوايفهرا
في تنفيذ ابتكاراتهم .كما أن شركة المشاريع الصغيرة والشركة الكويتية لمشاريع التكنولوجيا والبنك الصرناعي -
وهي جهات مملوكة للحكومة  -تقوم بتقديم التمويل الحكومي لمشروعات تكنولوجيا المعلومات.
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استراتيجيات تشجيع االستثمار
أصدرت دولة الكويت قوانين وقواعد ولروائح منظمرة لتشرجيع االسرتثمار واحتضران المبرادرات ذات القيمرة
على المستوى الوطني ،من بينهرا أن تردفع الدولرة تكراليف دراسرات الجردوى الخاصرة بالمشرروعات االسرتراتيجية
ذات العائد العالي إضافة إلى توفير المرونة فري التعاقرد بأسرلوبي  BOTو  .PPPكمرا أن مكترب االسرتثمار األجنبري
الذي تم انشاءه تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة تندر تحت أعمالره عمليرة تنظريم االسرتثمار المباشرر لررأ
المال األجنبي في دولة الكويت وتتضمن مجاالته تكنولوجيا المعلومات.
أنشطة دعم تصدير البرمجيات
بقرار من وزارة التجارة والصناعة قامت الهيئة العامرة للصرناعة بتوسريع نطراق مرنح ترراخيص فري مجرال
صناعة البرمجيرات مرع تروفير المقومرات والردعم مرن خرالل الضروابط والمعرايير الصرناعية إلتاحرة الفرصرة أمرام
المنتجين لتصديرها إلى الخار  .وعلى الرغم من أنره ال توجرد صرناعة تصردير برمجيرات قائمرة بشركل كبيرر فري
دولة الكويت ،فقد اهر توجه جديد ) (Trendوملمو بشكل واضح وهو تطوير البرمجيات لبيئات األجهزة الذكية
وبيع هذه البررامج عبرر متراجر البرمجيرات المخصصرة لهرذه البيئرات كمتجرر  AppStoreو  Google Playوهرو مرا
يمكن اعتباره نموذجا آخر مرادفا لتصدير البرمجيات .وتنوعت مجاالت هذه البررامج فبعضرها بررامج تقردم دلريال
عن دولة الكويت للخدمات الحكومية أو أواألعمال ،وبعضرها بررامج دينيرة ،وبعضرها بررامج ترفيهيرة ،كمرا قامرت
الكثير من ماسسات القطاع الخاص بتطوير برامج خاصة بها يمكن تنزيلها على األجهزة الذكية.
استثمارات رأ

المال المخاطر ()Venture Capital investments

ال يوجد حاليا نمط السرتثمارات رأ المرال المخراطر ،ولكرن مشرروع (إنشراء الواحرة الرقميرة) الروارد فري
خطة التنمية متوسطة األجل يتطرق إلى ذلك .حيث ترتبط أهدافه برإثراء القطراع التكنولروجي الكرويتي باسرتحداث
محور لتراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة فري مجرال تكنولوجيرا المعلومرات سرعيا إلرى تطرويره واتسراع
آفاقه ،إلى جانب تنمية وتشجيع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة لجذب االستثمارات وتنميرة اإلنترا  ،ونشرر
ثقافة تمويل رأ مال المخاطر ) (Veture Capitalفي مجال تكنولوجيا المعلومات وتشجيع العمل بأسرلوب التعهيرد
) (Outsourcingوالشراكة بين القطاع العام والخاص في تنفيذ المشاريع.
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سابعا ا -تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والتصالت
ألف -الحكومة اإللكترونية
حلول الحكومة اإللكترونية
بالنسبة لحلول الحكومة إلى الحكومرة ) :(G2Gيوجرد حاليرا مشرروع حكرومي للتحصريل اآللري لمسرتحقات
الدولة يهدف إلى ربط األنظمة الحكومية فيما بينها لتبادل المعلومات بشأن المسرتحقات الماليرة علرى األفرراد وهرذا
المشروع يعتمد علرى مفهروم هيكرل الخردمات الموجره ) (Service Oriented Architecture- SOAويهردف إلرى تقليرل
المستحقات المالية المتراكمة للدولة على األفراد والماسسات.
بالنسبة لحلول الحكومرة إلرى المرواطن ) :(G2Cفقرد أطلرق الجهراز المركرزي لتكنولوجيرا المعلومرات البوابرة
الرسمية اإللكترونية لدولة الكويت بتاريخ  ،1221/12/19وتقدم البوابة الرسرمية خردماتها للمرواطنين والمقيمرين
وقطرراع األعمررال والررزوار .وقررد بلررغ عرردد الخرردمات اإللكترونيررة الترري تقرردمها البوابررة حاليررا  155خدمررة إلكترونيررة
حكوميررة تتضررمن  11خدمررة دفررع إلكترونرري ،إلررى جانررب  517خدمررة معلوماتيررة ) (Informationalتتعلررق بخرردمات
حكومية وتتضمن وصف إجراءات ومتطلبات ونماذ اإللكترونية خاصة يمكن تنزيلها الكترونيا.
وتخضع البوابة اإللكترونية الرسمية لدولة الكويت للتطوير المسرتمر .وأحردث مراحرل هرذا التطروير تتمثرل
في تنفيذ المرحلة الثانية منها والتي تهدف إلى توفير تكامل الخدمات التعاملية الحكومية ( )Interoperabilityبشركل
مأمون وفعال ومتوافق مع أحدث ماوصلت إليه المعايير المتبعة عالميا في مجال الخدمات الحكوميرة اإللكترونيرة
التعاملية المبنية على هيكل الخدمات الموجه ) (Service Oriented Architectureعبر شبكة الكويت للمعلومات كقناة
اتصرررال مركزيرررة مأمونرررة وتعمرررل بكفررراءة .وسررريتم فررري هرررذه المرحلرررة تطبيرررق نظرررام إلدارة التعريرررف (Identity
 )Managementمررن خررالل االنرردما مررع خرردمات التوثيررق ( )Authenticationالمقدمررة مررن الهيئررة العامررة للمعلومررات
المدنية ( )PACI PKI E-Authenticationوالتي ستمكن البوابة من توفير إمكانات أهمها :




تطبيق نظام البوابة الشخصي )(Personalization؛
تطوير ناقل الخدمات الحكومية ) (Enterprise Service Busكنظام موحد لتبادل المعلومات وتكامل
الخدمات اإللكترونية بين كافة الجهات الحكومية؛
تطوير خدمات تكاملية تعاملية متعددة المراحل والجهات )(Orchestrated Multi-Step Cross Agency
وتقديمها من خالل البوابة باستخدام منظومة تكامل معيارية (.)Interoperability Framework

كذلك توفر المرحلة الثانية من البوابة للجهات الحكومية إمكانية تطوير خدماتها اإللكترونية وانردماجها مرع
البوابة مع األخذ باالعتبار حاجتها للتكامل آليرا مرع خردمات إلكترونيرة مقدمرة مرن جهرات حكوميرة أخررى .وقرد ترم
تدشين البوابة في  19أكتوبر  ،1221و تقدم البوابرة الرسرمية خردماتها للمرواطنين والمقيمرين و تشرتمل حاليرا علرى
 155خدمة الكترونية حكومية تتضمن  12خدمة دفع إلكتروني ،إلى جانب  517خدمة معلوماتية تتعلق بخردمات
حكومية وتتضمن وصف إجراءات ومتطلبات ونماذ إلكترونية خاصرة بتلرك الخردمات يمكرن تنزيلهرا الكترونيرا.
وال تقتصر البوابرة فقرط علرى األعمرال الحكوميرة برل تشرتمل خردمات يقردمها قطراع األعمرال .كمرا أن البوابرة تقردم
معلوماتها وخدماتها للمواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وقطاع األعمال والزائرين.
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ووفقا إلحصاءات أنظمة تحليل الويب ) (Web Analyticsالخاصة بالبوابة ،فقد بلغ عدد زوار البوابرة خرالل
الفترة من  1يناير إلى  31يونيو  1213عدد  121172157زائر مقارنة بعدد  121132791خالل نف الفتررة مرن
العام  1211بزيادة مقدارها  .%11.71كمرا بلرغ عردد الصرفحات المستعرضرة خرالل الفتررة مرن  1ينراير إلرى 31
يونيررو  1213عرردد  121512711صررفحة مقارنررة بعرردد  321712111خررالل نف ر الفترررة مررن العررام  1211بزيررادة
مقرردارها  .%31.13كمررا بلررغ عرردد الررزوار الجرردد للبوابررة خررالل الفترررة مررن  1ينرراير إلررى  31يونيررو  1213عرردد
 1112117زائرا جديدا مقارنة بعردد  1132121زائرر جديرد خرالل نفر الفقررة مرن العرام  1211بزيرادة مقردارها
.%11.51
كذلك وفي إطار زيادة قنوات استخدام البوابرة ،ومرن أجرل زيرادة عردد المسرتفيدين مرن خردماتها ومعلوماتهرا
عررن طريررق األجهررزة المحمولررة الذكيررة ( ،)Smart Mobile Devicesفقررد طرررع الجهرراز المركررزي لتكنولوجيررا
المعلومات في مايو  1213تطبيق البوابة لرجهزة المحمولة الذكية .يمثرل هرذا التطبيرق وسريلة محمولرة السرتخدام
البوابة واالستفادة من معلوماتهرا وخردماتها اإللكترونيرة إضرافة إلرى االسرتفادة مرن خردمات الردفع اإللكترونري عرن
طريق نظام الدفع اإللكتروني الحكومي (تسرديد) .كرذلك يروفر التطبيرق للمسرتخدم القردرة علرى اسرتقبال مشراركات
البوابة على وسائل التواصل االجتماعي وأخبارها إضافة إلى استقبال مواد البوابة التوعوية واإلخبارية والمرئية
علررى األجهررزة المحمولررة الذكيررة بشرركل دائررم التحررديث .يمثررل هررذا التطبيررق قنرراة نفرراذ ( )Access Channelإضررافية
لمسرتخدمي البوابرة يمكررنهم مرن خاللهرا الرردخول إليهرا إضرافة إلررى موقرع الويرب .يترروافر التطبيرق لمسرتخدمي نظررام
التشررغيل  Androidعلررى متجررر  Google Playللتطبيقررات ولنظررام التشررغيل  iOSمررن خررالل متجررر App Store
للتطبيقات .تجدر اإلشارة إلى أنه استنادا إلى إحصاءات شركة أبل الخاصرة بمتجرر  App Storeللتطبيقرات ،فرإن
تطبيق البوابة لنظام التشغيل  iOSيأتي ضمن قائمرة التطبيقرات ال  15المجانيرة األكثرر اسرتخداما ( Top 25 Free
 )Appsمن قبل مستخدمي في دولة الكويت .كذلك فقد اختارت شركة أبل تطبيق البوابة كتطبيرق مميرز ( Featured
 )Appمتجررر  App Storeحيررث أعطترره تقرردير  Kuwait #1فرري فئررة تطبيقررات األعمررال )(Business Applications
وصنفته شركة أبل أيضا ا في فئة  What is Hotوهي فئة تصنف فيها شركة آبل التطبيقرات المميرزة المتروافرة علرى
.App Store
ويقدم تطبيق البوابة لرجهزة الذكية  131خدمة الكترونية تتضمن  12خردمات دفرع إلكترونري ،إلرى جانرب
 17خدمة معلوماتية تتعلق بخدمات حكوميرة وتتضرمن وصرف إجرراءات ومتطلبرات ونمراذ اإللكترونيرة خاصرة
بتلك الخدمات يمكن تنزيلها الكترونيا.
كذلك انتهى الجهاز في مايو  1213من إجراء تعديالت على تصميم ومحتوى البوابة اإللكترونية الرسرمية
لدولة الكويت وفقا للمعايير العالمية المتبعة في تصميم البوابات اإللكترونية الحكوميرة وأهمهرا معرايير هيئرة األمرم
المتحدة .تجدر اإلشارة إلى أن هذه المعرايير هري المعرايير التري تسرتخدمها هيئرة األمرم المتحردة فري تقيريم البوابرات
اإللكترونيررة الرسررمية لرردول العررالم .ترروفر هررذه التعررديالت أدوات تفاعليررة تسرراعد زائررر البوابررة علررى الوصررول إلررى
المعلومات والخدمات بشكل أفضل وأكثرر سررعة .كمرا تروفر هرذه التعرديالت للمسرتخدم معلومرات ومرواد توعويرة
وخدمات إضافية متعلقة بتكنولوجيا المعلومات والحكومة اإللكترونيرة ومنهرا البيانرات المرتبطرة بمبرادرة البيانرات
المفتوحة ) (Open Data Initiativeالتي تبناها الجهاز .ويشكل تبني مبادرة استخدام البيانات المفتوحرة اتجاهرا سرائدا
اآلن في مجال البوابات الحكومية العالمية وفقا لمعايير النفاذ إلى المعلومات التي أقرتها هيئة األمم المتحدة.
من جهة أخرى ،تمت إضرافة خاصرية قرارج النصروص "اسرتمع" وهرو وسريلة مسراعدة لقرراءة النصروص
الموجودة على البوابة دون أن يحتا المستخدم إلى تفعيل أية برامج أخرى لتسهيل االستماع الى محتويات البوابة
بدال من قراءتها .تسهل هرذه الخاصرية علرى ضرعاف وفاقردي البصرر اسرتخدام البوابرة واالسرتماع إلرى محتوياتهرا،
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ويرأتي هرذا فري إطرار االلترزام بمعرايير سرهولة االسرتخدام والوصرول إلرى البيانرات )(Usability and Accessibility
والتي اعتمدتها هيئة األمرم المتحردة مثرل معرايير  (WC3 Web Content Accessibility Guidelines).كمرا يرأتي ذلرك

فرري إطررار حرررص الجهرراز علررى اسررتفادة جميررع شرررائح المجتمررع مررن خرردمات ومحتويررات البوابررة ومررنهم ذوو
االحتياجات الخاصة.
أما بالنسبة إلى حلول الحكومة لقطاع األعمال ) ،(G2Bفقد تم اطالق نظام الدفع اإللكتروني الحكومي
(تسديد) وهو مشروع يهدف إلى إتاحة قنوات دفع متعددة للمواطنين والمقيمين وقطاع األعمال لدفع مستحقات
الحكومة من إيرادات ورسوم من خالل القنوات الدفع على اإلنترنت وأجهزة الخدمة الذاتية (األكشاك
اإللكترونية) وغيرها .حيث قامت وزارة المالية بتوقيع عقد اتفاق رئيسي لتقديم خدمات الدفع اإللكتروني بين
وزارة المالية وشركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة (كي نت) بتاريخ  11مايو  .1221وأصدرت وزارة
المالية التعميم رقم  3لعام  1221بشأن القواعد واإلجراءات المنظمة لتطبيق خدمات الدفع اإللكترني في الجهات
الحكومية .تتمكن هذه الجهات بموجب عقد االتفاق الرئيسي والتعميم من التعاقد مع شركة كي نت الستخدام
قنوات الدفع المتاحة حسب جاهزيتها لكل قناة من قنوات الدفع اإللكتروني حيث يتم توفير  5قنوات للدفع
االلكتروني من خالل اجهزة نقاط البيع الفردية والمتكاملة واجهزة الخدمات الذاتية (االكشاك اإللكترونية) والدفع
عبر اإلنترنت وباستخدام الهاتف النقال .وقد بلغ إجمالي المبالغ المسددة عن طريق نظام الدفع االلكتروني
الحكومي (تسديد) من خالل البوابة اإللكترونية الرسمية للدولة خالل الفترة من  1يناير إلى  31يونيو 1213
مبلغ  727112957دينارا كويتيا مقارنة بمبلغ  129112111لنف الفترة من العام  1211بزيارة مقدارها
 .%51.15كما بلغ إجمالي عدد العمليات ) (Transactionsالتي نفذت عن طريق نظام الدفع االلكتروني الحكومي
(تسديد) من خالل البوابة اإللكترونية الرسمية للدولة خالل الفترة من  1يناير إلى  31يونيو  1213عدد
 1332791عملية مقارنة بعدد  112911عملية لنف الفترة من العام  1211بزيارة مقدارها .%53.91
ت وفر واعتم اد واس تخدام تطبيق ات الش راء اإللكترون ي ()e-procurement
يتم حاليا من خالل موقع لجنة المناقصات المركزية  ctc.gov.kwومن خالل تطبيقها الخاص باألجهزة
الذكية توفير إعالنات ومعلومات المناقصات والممارسات الحكومية المطروحة وشروط هذه المناقصات
والممارسات .كما يوفر الموقع والتطبيق للقطاع الخاص إمكانية المتابعة بشكل إلكتروني للمناقصات المطروحة،
فض العطاءات ،الضمانات ،الترسيات ،وتأجيل المناقصات وهو ما يتيح مزيدا من الشفافية في التعامل بين
القطاع الحكومي وقطاع األعمال.
ويعتبر القطاع النفطي في الدولة حاليا نموذجا يمثل تطبيقات الشراء االلكتروني من خالل شركاته النفطية
حيث تطبق ماسسة البترول الوطنية الكويتية نظام لمشترياتها اإللكترونية يشمل طلبات الشراء والمناقصات.
يقوم هذا النظام إلكترونيا بكل الواائف التي بتطلبها أي نظام للمناقصات وهو يتماشى مع قوانين دولة الكويت،
ويقوم بتوفير جهد وتكلفة كبيرين على شركة البترول الوطنية والشركات التي تقدم عطاءاتها من خالل التسجيل
اإللكتروني ،تقديم العطاءات ،نتائج العطاءات ،:نتائج الترسيات ،فهر تصنيف لجنة تأهيل الموردين
والمقاولين ،ووضع الفواتير.
موقع الوب للبوابة الحكومية:
المعلومات

)(http://e.gov.kw

معلومات عامة
القوانين
األدلة

نعم
نعم
نعم
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نعم
خدمات تفاعلية
الخدمات
نعم
نماذ يمكن تنزيلها
نعم
معلومات ساكنة
نعم
الدفع اإللكتروني
ال
تسجيل المستخدمين
العربية ،اإلنجليزية
وجود أكثر من لغة للموقع
نعم
استسقاءات
مشاركة المواطنين
نعم
مدونات
نعم
اإلعالم فايسبوك
وسائل
أدوات
االجتماعي
نعم
تويتر
ال
لينكدإن
نعم
يوتيوب
(الرجاء التحديد)
خدمات أخرى
نعم
قناة الوب ()RSS
خدمات إضافية
نعم
إحصاءات الوب
نعم
بحث
دعم للهاتف الذكي/األجهزة ال
نسخة للهاتف
المحمول/األجهزة اللوحية

اللوحية
تطبيق مخصص للهاتف
الذكي/األجهزة اللوحية (iOS or

نعم
Android and iOS

)Android based

القارج اآللي للنصوص

خدمات أخرى

(Text to Speech

)Synthesis

الجهة المساولة عن إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى
اإلدارات العامة

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
The Central Agency for Information
Technology
http://cait.gov.kw

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

هيئة الحكومة اإللكترونية

The Central Agency for Information
Technology
http://cait.gov.kw

عدد الخدمات الحكومية اإللكترونية التي تم تنفيذها
عدد الخدمات الحكومية اإللكترونية المزمع تنفيذها

711
151

باء -التجارة اإللكترونية
توفر خدمات التجارة اإللكترونية ونوعيتها
تتركز أنشطة التجارة اإللكترونية حاليا على أنشطة اقتصادية محرددة مثرل التعامرل االلكترونري مرع البنروك
) (Online Bankingوالترررداول االلكترونررري لسررروق األوراق الماليرررة ) (E-Tradingوخررردمات االتصررراالت وأنشرررطة
السياحة والسفر مثل الحجرز االلكترونري لشرركات الطيرران والفنرادق .كمرا اهررت عردد مرن المتراجر اإللكترونيرة
المحلية التي توفر لعمالئها خدمة شراء البضائع عن طريق اإلنترنت منها موقع  talabat.comوموقع .sheeel.com
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قوانين التجارة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني
تررم وضررع مشررروع قررانون خرراص بتنظرريم التعررامالت اإللكترونيررة علررى المسررتوى الرروطني يتضررمن تعريررف
وتحديرررد السرررجالت اإللكترونيرررة والهويرررة والتوقيرررع االلكترونررري باإلضرررافة إلرررى حمايرررة البيانرررات والخصوصرررية
اإللكترونية ،وكما أشرنا سابقا ،فقد وافق مجل االمرة فري جلسرته التري عقردت فري  11يونيرو  1213علرى قرانون
التعامالت اإللكترونية بعد مناقشته والتصويت عليره فري مداولتره االولرى .وينتظرر القرانون التصرويت عليره بشركل
نهائي من المجل ليقر.
وجود خدمات الصيرفة اإللكترونية (نعم/ال)
وجود قانون للتجارة اإللكترونية (نعم/ال)
وجود قانون للمعامالت اإللكترونية (نعم/ال)
وجود قوانين أخرى للخدمات اإللكترونية (نعم/ال)

ال
ال
ال
ال

رقم القانون
رقم القانون
رقم القانون
رقم القانون

جيم -التعليم اللكتروني
في التعليم األساسي (االبتدائي  -الثانوي)
تنفذ وزارة التربية حاليا مشروع التعليم االلكتروني الذي يتكون من المحاور األساسية التالية :البنية
التحتية ،المدار والفصول الذكية ،البوابة التعليمية وأنظمة التعلم ،المحتوى االلكتروني (المنهج التفاعلي)،
االنظمة التعليمية والتربوية المساندة والخدمات اإللكترونية المساندة ،وبناء الموارد البشرية ،والتوعية والتثقيف.
كذلك فقد طبقت وزارة التربية مشروع المربع اإللكتروني والذي جاء كمبادرة من عدد من شركات
القطاع الخاص .يوفر هذا النظام بوابة إلكترونية موحدة متصلة بمدار الدولة وتمكن أضالع العملية التعليمية
(المدرسة ،المعلم ،ولي األمر ،الطالب) من الدخول إلى المعلومات الخاصة بكل طالب وتبادل المحتوى العلمي
ومتابعة أداء الطلبة عن طريق بوابة إلكترونية واحدة.
في التعليم العالي والجامعي
تقوم جامعة الكويت حاليا بتنفيذ مجموعة مشرروعات خاصرة برالتعليم االلكترونري ضرمن منظومرة متكاملرة
الستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية يشمل :ادوات التعليم االلكتروني ) (e-Learningو تطروير برنرامج الرتعلم
عررن بعررد والتوسررع فرري اسررتخدامه ،والتوسررع فرري إنشرراء الفصررول الذكيررة) ،(Smart Classesوتطرروير البنيررة التحيتررة
اإللكترونية وتطبيق الشبكة الالسلكية ،ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة واالتقاء بهرم فكريرا وعلميرا واجتماعيرا،
وادارة الموارد البشرية إلكترونيا وتحديث البوابرة اإللكترونيرة لجامعرة الكويرت وتحرديث بوابرة معلومرات الطالرب
اإللكترونية .كذلك تقوم الجامعة حاليا بإعداد مشروع لتصميم تطبيق لرجهزة الذكية .
والموقررع اال لكترونرري للهيئررة العامررة للتعلرريم التطبيقرري والترردريب يرروفر الخرردمات المختلفررة للهيئررة التدريسررية
واإلداريررة والخرردمات الطالبيررة ،مررن خررالل شرربكة معلوماتيررة متكاملررة بأسررلوب يكفررل التحررديث ألنظمتهررا وسررهولة
استخرا المعلومات المطلوبة .وتروفر كرال مرن جامعرة الكويرت والهيئرة العامرة للتعلريم التطبيقري والتردريب خدمرة
التسرجيل االلكترونرري للطلبرة مررن خرالل معلومررات الطالررب .كرذلك فقررد أضرافت جامعررة الكويررت ميرزة تقيرريم الطلبررة
ألعضاء هيئة التدري من خالل نظام معلومات الطالب الذي يمثل بوابة الطالب اإللكترونية بعد أن كانت عمليرة
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التقييم تتم يدويا عن طريق تعبئة نماذ خاصة ،كما أن وزارة التعليم العالي تقوم حاليا بدراسة مشرروع للتسرجيل
اآللي المركزي لماسسات التعليم العالي.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التعلم االلكتروني يستخدم في دولة الكويرت كرأداة مسراندة للرتعلم التقليردي ولري
بديال عنه .كما أن شهادات التعلم اإللكتروني والتعلم عرن بعرد ) (Distance Learningالتري يرتم الحصرول عليهرا مرن
جامعات خارجية غير معترف به رسميا على نطاق الدولة .كما ال توجد في دولة الكويت جامعات افتراضية.
نسبة الطالب للحواسيب
نسبة المدار التي لديها نفاذ لإلنترنت

%122

دال -الصحة اإللكترونية
تنفيذ نظم المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية
في إطار تنفيذ سياسات الخطة اإلنمائية المتوسطة األجل تم تنفيذ مشروع نظام الملف الصحي
اإللكتروني للمواطنين والذي يتضمن ميكنة الملفات والتاريخ الطبي لرفراد وتقديم الخدمات الصحية المرتبطة
بتلك الملفات إلكترونيا .من جهة أخرى قام ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الصحة بتنفيذ نظام
المراجعات الطبية لموافي الدولة وهو نظام يهدف إلى تنظيم وأتمتة عملية صرف اإلجازات المرضية للموافين
بما يساعد على وضع ضوابط لصرف االجازات المرضية للموافين وفقا لقواعد وقوانين الخدمة المدنية إضافة
إلى الحد من التالعب عند طلب االجازة المرضية .كذلك يساعد هذا النظام على االستغناء عن استخدام األوراق
عند طلب المراجعات الطبية من مراكز الرعاية الصحية األولية من قبل موافي الدولة .كما تم تنفيذ دليل
الخدمات الصحية ،وهو وسيلة تفاعلية توفرها البوابة اإللكترونية الرسمية للدولة .يحدد الدليل للمستخدمين
المراكز الطبية والمستشفيات المتوافرة في دولة الكويت مع توضيح الخدمات والتخصصات ومواعيد العمل
المقدمة من هذه المراكز أو المستشفيات مع شرع كيفية الوصول اليها عن طريق الخرائط التفاعلية الخاصة بكل
مركز او مستشفى باستخدام نظام المعلومات الجغرافية ).(GIS
هاء -العمالة اإللكترونية
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة للحصول على عمل
تم استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة اإلنترنت بشكل كبير في اإلعالن واالستقبال لطلبات التوايف.
حيث يقوم ديوان الخدمة المدنية وهو أكبر جهة توايف في الدولة باستقبال وإدارة طلبات التوايف إلكترونيا من
الراغبين بالعمل في القطاع الحكومي .يعتمد المشروع على آلية التسجيل والمتابعة اآلليين وهو يم ّكن المواطن
الكويتي من التسجيل ضمن الباحثين عن عمل من خالل اإلنترنت أو من خالل الهاتف ومتابعة طلب التوايف
إلكترونيا .تت م عملية ترتيب المتقدمين وفق آلية منظمة ومعايير تضمن حق المواطن في الحصول على الوايفة
الحكومية .يتم ذلك من خالل نظام يربط آليا أنظمة الديوان بأنظمة الجهات الحكومية ذات العالقة .و يسعى هذا
النظام الى تأهيل الجهاز اإلداري بالدولة لتطبيق مفهوم الحكومة اإللكترونية من خالل الربط اآللي والتكامل في
تبادل البيانات وتحقيق دعم إتخاذ القرار فيما يتعلق بالخدمة المدنية على مستوى الدولة .كذلك يساعد النظام
الديوان على تلبية احتياجات الجهات من التخصصات المختلفة من خالل المسجلين في هذا النظام .وقد فاز
مشروع نظام التوايف المركزي لديوان الخدمة المدنية بجائزة قمة مجتمع المعلومات العالمية (WSIS 1213
) Project Prizeعن فئة أفضل تطبيق في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال التوايف اإللكتروني
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 ICT Applications: E-Employmentوهي المرة األولى التي يفوز فيها مشروع كويتي بجائزة قمة مجتمع
المعلومات العالمية منذ إطالقها .تجدر اإلشارة إلى أن هذا المشروع يحقق عددا من أهداف قمة جنيف لمجتمع
المعلومات العالمية المتبعة عالميا في مجال تحقيق مجتمعات المعلومات ومن هذه األهداف :تفعيل دور
الحكومات وأصحاب المصلحة في التحفيز على استخدام تكنولوجيا المعلومات للتطوير ،وتفعيل دور بنية
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأسا لتحقيق مجتمع المعلومات ،وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات
وفوائدها في كل جوانب الحياة .يحقق مشروع التوايف المركزي هذه األهداف عن طريق تشجيع االستفادة من
أفضل الممارسات في مجال التوايف اإللكتروني على أسا مباديء العدالة والمساواة والشفافية بما يتوافق مع
المعايير العالمية .كذلك يمثل هذا المشروع تطبيقا يفيد شريحة واسعة من المواطنين ،ويمثل استفادة فعلية من
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لدعم التنمية المستدامة في مجال اإلدارة الحكومية بما يحقق األهداف االستراتيجية
للدولة.
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ثامنا ا -التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي
ألف -استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل الحفاا على التنوع اللغوي والتراث الثقافي
تتوالى في دولة الكويت المبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات من الجانبين الحكومي وغير الحكرومي،
بهدف المساهمة في تنمية وتعزيز مجتمرع المعلومرات بمرا يسراهم بالحفراا علرى التنروع اللغروي والترراث الثقرافي،
ومن أبرز هذه المبادرات جائزة الكويت اإللكترونية إلثراء المحتوى االلكتروني ()www.kuwaiteAward.org.kw
التي تشرف عليها ماسسة الكو يت للتقدم العلمري ،وهري الجرائزة المعتمردة مرن الجرائزة العالميرة للمعلوماتيرة لدولرة
الكويت ( ، )wsis-award.orgوتعتبر إحدى مبادرا ت االتحراد الردولي للتنميرة وتكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت
(.)un-gaid.org
كما يقدم موفع مكتبة علوم الوقف التابع ألمانة العامة لروقاف وسيلة إلكترونية توفر وتوثق كافة أشكال
مصادر المعلومات لتلبية احتياجات المهتمين من داخل األمانة أو خارجها .وتضم المكتبة مجموعة من العناوين
المتعلقة بمواضيع الوقف بشكل رئيسي باإلضافة إلى العمل األهلي والخيري والتنمية ،كما تحتوي المكتبة على
بعض المقتنيات ذات العالقة ألنشطة القطاعات المختلفة في األمانة العامة لروقاف ..وتشتمل مجموعات المكتبة
على أكثر من  11222عنوان تتنوع بين المراجع والكتب والوثائق ،باإلضافة إلى مجموعة من الوسائل السمعية
و البصرية وصور عن الحجج الوقفية.
استخدام الشبكات االجتماعية والوسائط والمواقع االجتماعية ومشاركة األفراد
لوحظ أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي ) (Social Networkingيمثل الوسيلة األكثر استخداما بين
األفراد في نشر المعلومات وتبادلها .فبعد أن كانت المدونات والمنتديات والرسائل القصيرة هي النمط الرئيسي
في تبادل المعلومات ،حل محلها مواقع التواصل االجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستاجرام وأنظمة التراسل اآلني
المجانية  Instant Messagingمثل  Whatsappو  iMessageوالمستخدمة عن طريق الهواتف الذكية .ويرجع السبب
في ذلك إلى سهولة استخدامها مقارنة بإنشاء مدونة أو منتدى ،وكذلك سهولة استخدامها وإمكانية االستفادة منها
عن طريق األجهزة الذكية كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية .واستنادا إلى إحصاءات  Social Bakersفي
أبريل  1213فقد بلغ العدد الكلي لمستخدمي فيسبوك من دولة الكويت  795312كما بلغت نسبة االنتشار بين
السكان في الدولة  %11.51وبلغت نسبة االنتشار بين مستخدمي اإلنترنت في الدولة  .%75.91كذلك فقد أشار
الموقع إلى أنه وفقا إلحصاءات فبراير  1213فقد وصل عدد مستخدمي  Linkedlnفي دولة الكويت إلى
 121111مستخدم وبلغت نسبة انتشار  Linkedlnبين مستخدمي اإلنترنت في دولة الكويت  19.93%من مجموع
مستخدمي اإلنترنت ونسبة مستخدمي  Linkedlnإلى عدد سكان دولة الكويت  7.48%من مجموع السكان.
أما بالنسبة لتويتر ،فقد أشارت دراسة لمركز مدار لربحاث والتطوير نشرت في العام الماضي بالتعاون
مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية فقد بلغ عدد مستخدمي تويتز في دولة الكويت  370,987مستخدما وفقا
إلحصاءات يونيو  .1211ووصلت نسبة مستخدمي تويتر النشطين ) (Active Twitter Usersمن دولة الكويت إلى
 %17من مجموع مستخدمي تويتر في العالم العربي حيث جاء ترتيب دولة الكويت في المركز الثاني على
مستوى عدد مستخدمي تويتر في الوطن العربي بعد المملكة العربية السعودية .كذلك بين هذا التقرير أنه وفقا
إلحصاءات يونيو  ،1211فقد احتلت دولة الكويت المركز األول بين دول العالم العربي من حيث انتشار استخدام
تويتر بين السكان ) (Twitter Penetrationحيث بلغت نسبة مستخدمي تويتر  %9.11من مجموع السكان في دولة
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الكويت .كما بينت الدراسة إلى أنه استنادا إلى إحصاءات يونيو  1211فإن نسبة انتشار استخدام تويتر بين
مستخدمي اإلنترنت ( )Twitter Penetration of Internet Usersبلغت  18.79%من مجموع مستخدمي اإلنترنت في
دولة الكويت.12
إال أن هذا ال يعني أن دور المدونات أو المنتديات قد انتهى ،فهري ال ترزال المسراحة المفضرلة لمرن يريرد أن
يسترسل بشكل أكثر تفصيال عن موضوعات معينة ،كما أنها تتيح المجال العطاء فكرة أكبرر عرن موضروعا مرا،
إال أن مواقع فيسبوك وتويتر وإنسرتاجرام -ونظررا لكونهرا بيئرات جراهزة النشراء صرفحات لمسرتخدميها بجهرد أقرل
وبدون عناء  -جذبت أكبر عردد مرن المسرتخدمين لهرا بشركل يفروق عردد مسرتخدمي المردونات والمنترديات .كمرا أن
توافر هذين المواقع على الهواتف الذكية المحمولة ساهم في انتشارها شكل أكبر .ومن المهرم االشرارة إلرى تطبيرق
- Wahtsappوالذي يأتي كتطبيق مرن تطبيقرات الشربكات االجتماعيرة فري بيئرة الهواترف الذكيرة المحمولرة  -أصربح
وسيلة أساسية للتواصل بين مجموعات محددة من األصدقاء أو المعارف فري شرتى الموضروعات وصرار الوسريلة
األساسية لتبادل الرسائل القصيرة اآلنية ) (Instant Messagesبين مستخدمي الهواتف الذكية في الدولة.
كذلك يجب االشارة إلى نمو الدور االعالمي واالعالني على الشبكات االجتماعية ،فمع استقطاب الشربكات
االجتماعية ألعداد كبيرة من المسرتخدمين أصربحت هرذه الشربكات مسراحة جاذبرة لوسرائل االعرالم لتررويج مادتهرا
االعالميررة وكررذلك بالنسرربة للمعلنررين الررذي برردأ اسررتخدامهم للشرربكات االجتماعيررة ينمررو بشرركل ملحرروا للترررويج عررن
خدماتهم.
ونتيجررة لررذلك توجهررت الكثيررر مررن ماسسررات القطرراع الخرراص إلررى اسررتخدام الشرربكات االجتماعيررة للترررويج
لخدماتها والتواصل مع عمالئها ،وبدأت الجهات الحكومية مثل الجهراز المركرزي لتكنولوجيرا المعلومرات والهيئرة
العامة للمعلومات المدنية ووزارة التربية باستخدام الشبكات االجتماعية أيضا ا كوسيلة إلشراك الجمهور في اتخراذ
القرررار ) ،(E-Participtionواهتمررت الصررحافة ووسررائل االعررالم بنشررر أخبارهررا وعنرراوين مادتهررا االعالميررة عبررر
الشبكات االجتماعية لجذب أكبر شريحة ممكنة من القراء المستمعين والمشاهدين.
باء -تطوير المحتوى الرقمي الوطني والمحلي
تطوير المحتوى الرقمي (على شبكة اإلنترنت ،واألقراص المدمجة)
احتضنت دولة الكويت الكثير من المشراريع الثقافيرة كمجلرة العربري ،وماسسرة الكويرت للتقردم العلمري التري
تترجم مجلة العلوم األمريكية ) ،(Scientific Americanومركز البحوث والدراسات الكويتية الذي يبحث في تراريخ
دولررة الكويررت ،ودار اآلثررار اإلسررالمية المهتمررة بررالتراث والترراريخ اإلسررالمي ،والمجل ر الرروطني للثقافررة والفنررون
واآلداب المهتم بالحركة األدبية والثقافية على مستوى دولة الكويت والوطن العربي ومن أشهر إصرداراته سلسرلة
عالم المعرفة ،ودار سعاد الصباع المهتمة باإلصدارات األدبية ،ومكتبة عبردالعزيز البرابطين الشرعرية المختصرة
بالشعر العربي والتي أصردرت دليرل الواجهرة الحضرارية لدولرة الكويرت علرى وسرائط (أقرراص مدمجرة) براللغتين
العربية واالنجليزية ،وقامت بنشره علرى موقعهرا االلكترونري .كمرا أن كمرا كبيررا مرن إصردارات هرذه الماسسرات
صارا متوافرا عن طريق مواقع اإللكترونية ثنائية اللغة وتستخدم هذه المواقع تقنيات متطورة تمكن المستخدم من
االطالع على اإلصدارات وملخصات لها.
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أما على الصعيد الحكومي ،فبعد أن كانت المواقع الحكومية اإللكترونية يقتصر محتواها على معلومات
عامة عن الجهة الحكومية ،أصبحت االن حلقة وصل بينها وبين المستفيدين من خدماتها أفرادا أو ماسسات،
حيث بدأت الجهات الحكومية بنشر قراراتها ومعلومات تفصيلية عن خدماتها ومراكز خدماتها ومتطلبات كل
خدمة ،كما بدأت تنشر دراساتها وتقاريرها وتنشر احصائياتها ،وتوفر المعلومات والبيانات عن مشروعاتها،
باالضافة إلى التوعية المرتبطة بمجال عملها واختصاصاتها.
وبالنسبة للقطراع الخراص ،فقرد توجهرت الشرركات الخاصرة فري الكويرت إلرى بنراء بوابرات الكترونيرة الدارة
العالقة بينها وبين عمالئهرا وهري مرا تعررف برإدارة عالقرات العمرالء ) (Clients Relation Managementوأصربحت
هذه البوابات اإللكترونية أداة لتقديم خدماتها الكترونيا أو لمتابعة احدى خدماتها أو لتقديم الدعم للعمالء ،باالضافة
إلى دورها كوسيلة من وسائل التسويق وإحدى قنوات االتصال مع عمالء الشرركة .وتشرمل البوابرات اإللكترونيرة
للشركات الخاصة إدارة العالقة بالمستثمرين ) (Investors Relationsوتقديم التقرارير والبيانرات عرن أداء الشرركات
وتلبية احتياجات العمل مثل إعالنات التوايف وطلبات التوريد.
جيم -أدوات تكنولوجيا المعلومات والتصالت وبرامج البحث والتطوير
تعزيز الحكومات ،من خالل الشراكات العامة والخاصة للتكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير
وعلى مستوى البحث والتطوير فجهود مجموعة العالمية للتكنولوجيا (صخر) في تطوير أدوات معلوماتية
مختلفة ساهمت في إثراء وتطوير المحتوى العربي .فقد استطاعت الشركة تطوير محرك البحث االدريسري الرذي
يستخدم كمحرك بحث ذكي ثنائي اللغة السترجاع الملفات والبحث عن المعلومرات المخزنرة علرى قواعرد البيانرات
اإللكترونية والمستندات ومواقع اإلنترنت .كما طورت عددا مرن التقنيرات الخاصرة بالمعالجرة اآلليرة للغرة العربيرة
) (Arabic Language Processingكتقنيررات المعالجررة الصرررفية ) (Morphological Processingوالمعالجررة النحويررة
) (Syntactic Processingوالترجمررة اآلليررة ) (Machine Translationوالتعرررف الضرروئي علررى الحررروف العربيررة
) .(Arabic Optical Character Recognitionكرذلك طررورت إطرارا برمجيرا ا للبررامج العربيررة تسرتخدمه فرري تطرروير
برامجها العربية.
كذلك قامت غرفة تجارة وصناعة الكويرت بتصرميم نظامهرا المعرروف باسرم “البروم" والرذي يعنري باللهجرة
المحلية السفينة .يستخدم هذا النظام مفهوم إدارة المعرفة ) (Knowledge Managementوالبحرث االلكترونري لرصرد
المواقرررع الكويتيرررة علرررى شررربكة اإلنترنرررت وفهرسرررة محتواهرررا ،باسرررتخدام تقنيرررة مسرررتودعات المعلومرررات (Data
) Warehousingوأقلمتهررا مررع اللغررة العربيررة فرري تطرروير أعمررال البحررث عررن المحترروى وعمليررات الرصررد للمواقررع
الكويتية.
كذلك تجب اإلشارة إلى جهود المركز اإلقليمي العربي للبرمجيات ) (ReDSOFT13الذي تحتضنه دولة
الكويت بناء على اتفاقية موقعة بينها وبين الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والذي يركز على
تطوير برمجيات ومحتويات تعليمية وتدريبية باللغة العربية موجهة إلى مختلف الشرائح العمرية من األطفال إلى
الكبار في الوطن العربي .ويركز المركز جهوده على تطوير المحتوى اإللكتروني التعليمي الستخدامه في التعلم
اإللكتروني ).(E-Learning Content

 13المرجعwww.redsoft.org :
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تاسعا ا -وسائل اإلعالم
ألف -تنوع واستقاللية اإلعالم
مساهمة قطاع اإلعالم في نشر األفكار وتعددية المعلومات
يقوم اإلعالم الكويتي بدور هام في نشر األفكار والمعلومات من خالل عدة برامج حوارية وتثقيفيرة تعكر
حرية الرأي والتوجيره البنراء فري كافرة المجراالت ،ففري المجرال السياسري هنراك البررامج الحواريرة مرع المسراولين
الحكوميين وأعضاء مجل األمة والناشطين في المجتمع المدني ،حيث تتمتع هذه البرامج بسقف جيد من الحرية.
كذلك يقوم تلفزيون دولة الكويت بعرض جلسات مجل األمة .تجدر االشارة إلى أن منظمة صحافيون بال حردود
وضعت الكويت في المركز  71عالميا في الحرية الصحفية واالعالمية وهو الثاني على مستوى الدول العربية.
باء -األعالم ودوره في مجتمع المعلومات
دور اإلعالم المكتوب واإلذاعي إضافة إلى اإلعالم الحديث في مجتمع المعلومات
يعتبررر اإلعررالم أحررد الوسررائل التوعويررة المهمررة فرري مجتمررع المعلومررات ،حيررث توجررد مجموعررة مررن البرررامج
التلفزيونية واإلذاعية الكويتية التي تغطى موضوعات مرتبطة بمجتمع المعلومات.وفي هذا السرياق ترم تخصريص
فقرة أسبوعية في برنامج بيتك األسري على تلفزيون دولة الكويت للتوعية بتكتولوجيا المعلومات .هذه الفقرة التي
يساهم فيها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من إعداد وتقديم د .صالع الناجم األسرتاذ فري جامعرة الكويرت
والمستشررار فرري الجهرراز المركررزي لتكنولوجيررا المعلومررات ،وهرري فقرررة توعويررة حررول االسررتخدام األمثررل واآلمررن
لتكنولوجيا المعلومات .تقدم الفقرة للمشاهد المعرفة األساسية باستخدام تكنولوجيا المعلومرات وتعررف المشراهدين
أيضا ا باالستخدامات السيئة للتكنولوجيا وكيفية الحماية من تلك االستخدامات إضافة إلى التعريف بآخر التطورات
في مجال تكنولوجيا المعلومات .تأتي هذه الفقرة في إطار المشروع الوطني للتوعية بتكنولوجيا المعلومات والذي
أطلقه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من أجرل زيرادة الروعي لردى المرواطن والمقريم باسرتخدام تكنولوجيرا
المعلومات في جميع جوانب الحياة ولنشر الثقافة الرقمية بما يكفل بناء مجتمع معلوماتي جامع .وتبرث هرذه الفقررة
عن طريق البوابة اإللكترونية الرسمية للدولة وعن طريق تطبيق البوابة لرجهزة الذكية .كما يقوم تلفزيرون دولرة
الكويت بانتا وبث برنامج للجمهور متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات هو برنامج كمبيونت.
استخدام اإلعالم التقليدي في تقليص الفجوة المعرفية
وكمررا تمررت االشررارة إليرره فرري البنررد السررابق ،فهنرراك برنررامج بيتررك الررذي يقرردم فقرررة اسرربوعية عررن التوعيررة
المعلوماتية كمرا أن هنراك برنرامج كمبيونرت المتخصرص فري مجرال تكنولوجيرا المعلومرات .وتخصرص الصرحف
اليوميررة صررفحات خاصررة اسرربوعية عررن تكنولوجيررا المعلومررات ،كمررا يوجررد حاليررا مجلررة متخصصررة فرري مجررال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي مجلة دليل اإلنترنت.
جيم -تقارب تكنولوجيا المعلومات والتصالت والعالم
توجد لدى دولة الكويت بنية تحتية قادرة على استيعاب البث المرئي والمسرموع واإلنترنرت ،حيرث سرمحت
البنية التحتية لالتصاالت ومن خالل ما تقدمه من سعات عريضة للمشتركين من اتاحة البث التلفزيوني واالذاعي
على شبكة اإلنترنت ،وهذه البنية التحتية استثمرت فيها الدولة من خالل وزارة المواصالت واسرتثمر بهرا القطراع
الخرراص مررن خررالل مررزودي خدمررة اإلنترنررت .كمررا أن البررث االذاعرري والتلفزيرروني انتقررل أيضرا ا إلررى بيئررة الهواتررف
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المحمولررة حيررث أصرربح مشررغلو شرربكات الهواتررف المحمولررة يقرردمون خدمررة البررث المرئرري عبررر الهواتررف المحمولررة
لمشتركيهم حيث استثمر مشرغلو شربكات الهواترف المحمولرة فري البنيرة التحتيرة لشربكاتهم لتسرتوعب البرث المرئري
والمسموع ال سيما مع طرع تقنية الجيل الرابع ) (LTEالتي توفر قدرات أكبر في مجال مشاهدة البث المرئي عبر
اإلنترنت.
نظررراا لترروافر البنيررة التحتيررة المطلوبررة اهتمررت الماسسررات اإلعالميررة الكويتيررة المالكررة للقنرروات المرئيررة
والمسموعة ببث أعمالها واستقبال إرسالها رقميا عبر شبكة اإلنترنت وهو ما يسراهم فري إثرراء المحتروى الرقمري
الرروطني والمحلرري .وقامررت الماسسررات االعالميررة االذاعيررة والتلفزيونيررة برقمنررة انتاجهررا االعالمرري ومررادة البررث
واالحتفاا بأرشيف رقمي لكافة أعمالها واستخدام الوسائل التقنية في االرسال والبث.
كذلك فقد زاد بشكل ملحوا المحتوى المحلي المرئي على موقع يوتيوب الذي أصبح أرشيف حيا للمحتوى
المرئرري المحلرري بمررا يرروفره مررن سررعة وسررهولة وسرررعة فرري تخررزين وعرررض ملفررات الفيررديو عررن طريررق أجهررزة
الحاسوب واألجهزة الذكية وأجهزة التلفاز الحديثة المتصلة باإلنترنت أو المتصلة بأجهزة بث محتويات اإلنترنت
المرئية مثل جهاز  Apple TVالذي انتشر استخدامه في المنازل .وزاد عردد قنروات يوتيروب المتخصصرة فري برث
أرشيف األعمال الفنية الكويتية القديمة والحديثة والمحتويات المرئية األخرى الخاصة بدولة الكويت.
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عاشراا -التعاون الدولي واإلقليمي
ألف -تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات والتصالت وخدمتها
جذب االستثمارات الوطنية واألجنبية في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
يوفر قانون رقم  7لسنة  1221البيئة التمكينية الستقطاب المشاريع االستثمارية في كافة المجاالت شاملة
مجال تكنولوجيا المعلومات ،ويشمل هذا القانون تبسيط إجراءات ووضع آليات التعاقد على المشاريع
االستراتيجية التنموية مع الشركات الوطنية واألجنبية بأسلوب التعهيد  BOT, PPPويتضمن مميزات عديدة
للمستثمر في الجوانب المالية وفي الجوانب المتعلقة باالستفادة من مخرجات المشروع لمدة محددة .كما أنشأت
الدولة مكتب اس تثمار رأ المال األجنبي تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة ليعمل على تنفيذ القانون رقم 7
لسنة  1221وجذب االستثمارات األجنبية تحت مظلته.
باء -مشروعات تنمية البنية األساسية
المشاريع الحالية والمستقبلية المزمع تنفيذها المدعومة أو الممولة من قبل المنظمات الدولية أو اإلقليمية
قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتنفيذ مشروع (البطاقة الذكية) للبطاقات المدنية للمواطنين .ولدى
الهيئة خطة مستقبلية الصدار البطاقة الذكية للمقيمين في الدولة لتشمل كافة السكان .ويأتي هذا المشروع كجزء
من منظومة مجل التعاون لدول الخليج العربية حيث اتفقت الدول األعضاء على توحيد بطاقات الهوية
وتحويلها إلى بطاقات الكترونية ذكية لتسهيل اجراءات التنقل بينها ،وتعتبر التقنية المستخدمة في إصدار البطاقة
الذكية من احدث التقنيات في العالم وأكثرها أمنا وهي بيئة المفتاع العام ) (Public Key Infrastructureوالتي
تحتوي على كافة البيانات الشخصية والبنكية والصحية واألمنية ،كما يشمل المشروع إنشاء مركز تدريب موحد
للعاملين في قطاع الجوازات وتبادل المعلومات من خالل نظام للربط اآللي .كما ستستخدم البطاقة الذكية في تنفيذ
مشروع المرحلة الثانية من البوابة اإللكترونية الرسمية للدولة والتي تهدف إلى توفير تكامل الخدمات التعاملية
الحكومية بشكل مأمون وفعال ومتوافق مع أحدث ماوصلت إليه المعايير المتبعة عالميا في مجال الخدمات
الحكومية اإللكترونية التعاملية المبنية على هيكل الخدمات الموجه ) (Service Oriented Architectureعبر شبكة
الكويت للمعلومات ) (KINكقناة اتصال مركزية مأمونة .وسيتم في هذه المرحلة تطبيق نظام إلدارة التعريف
( )Identity Managementمن خالل االندما مع خدمات التوثيق ( )Authenticationالمقدمة من الهيئة العامة
للمعلومات المدنية ( )PACI PKI E-Authenticationوالذي سيوفر للبوابة إمكانات من أهمها:




تطبيق نظام البوابة الشخصية ) (Personalization؛
تطوير ناقل الخدمات الحكومية ) (Enterprise Service Bus؛
تطوير خدمات تكاملية ( )Orchestratedتعاملية متعددة المراحل والجهات
) Agencyوتقديمها من خالل البوابة.

(Multi-Step Cross

جيم  -متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
عرض خطط العمل الوطنية لدعم تحقيق األهداف لبناء مجتمع المعلومات
تم اقرار الخطة االنمائية المتوسطة األجل  1211/1213 – 1211/1212في عام  1212التي
صدرت بالقانون رقم  9لسنة  ، 1212وشملت هذه الخطة السياسات الخاصة بمجتمع المعلومات والتي
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تمثل االستراتيجية ومجموعة السياسات الوطنية اإللكترونية المطلوب تحقيقها خالل سنوات الخطة
اال نمائية إضافة إلى الماشرات األساسية لقيا األداء ) (KPIsللتحقق من تحقق هذه األهداف
االستراتيجية .وتسعى هذه االستراتيجية إلى دعم عجلة التنمية من خالل استعمال المنتجات والشبكات
والخدمات وتطبيقاتها القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وتحقيق مزيد من التقدم
والمشاركة بالنهوض بمجتمع المعلومات الكويتي على مختلف األصعدة من خالل ر ية علمية
مستقبلية شاملة غايتها اإلنسان الكويتي وصوال إلى تحقيق مجتمع معلوماتي جامع .وتم وضع هذه
السياسات واختيارها بناء على أس مجتمع المعلومات كما وردت في مخرجات القمة العالمية لمجتمع
المعلومات ( اعالن مبادج جنيف وخطة عمل جنيف والتزام تون وبرنامج عمل تون ) ،وبناء على
خطة العمل االقليمية لدول غربي آسيا لبناء مجتمع المعلومات واإلستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا
االتصاالت والمعلومات و"الوثيقة الوطنية لبناء مجتمع المعلومات بدولة الكويت" التي اقرت في عام
 . 1225حيث كانت هذه الوثائق واالستراتيجيات بمثابة مرجعيات ومحددات تم أخذها بعين االعتبار
عند وضع السياسات الخاصة بمجتمع المعلومات.
كذلك وفي إطار التعاون مع هيئة األمم المتحدة ممثلة في االتحاد الردولي لالتصراالت ) (ITUيحتفرل الجهراز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات سرنويا براليوم العرالمي لالتصراالت والرذي يجرري سرنويا ا منرذ عرام  1919فري 17
مايو الموافق ليوم تأسي االتحاد الدولي لالتصاالت وتوقيع االتفاقية الدولية األولى للبرق في عام .1115ويتمثل
هذا االحتفال فر ي الجهراز بعقرد محاضررات توعويرة للجمهرور بالتعراون مرع ماسسرات المجتمرع المردني والجهرات
الحكومية لزيادة الوعي لدى الجمهور في االسخدام األمثل لتكنولوجيرا المعلومرات بمرا يتوافرق مرع مرا أقرتره القمرة
العالمية لمجتمع المعلومرات .حيرث احتفرل الجهراز فري مرايو  1229براليوم العرالمي لالتصراالت الرذي حمرل شرعار
ح مايررة األطفررال فرري الفضرراء السرريبراني بعقررد نرردوة نظمهررا الجهرراز بالتعرراون مررع الجمعيررة الوطنيررة لحمايررة الطفررل
واشتملت الندوة على أربعة محاضرات تناولت موضوع حماية األطفال في الفضراء السريبراني مرن منظرور تقنري
ونفسي وتربوي .واحتفل الجهاز في مايو  1211باليوم العالمي لالتصاالت الذي حمل شعار اليوم الدولي للفتيات
في مجال تكنوبوجيا المعلومات عن طريق عقد ندوة موجهة للفتيات تهدف إلى التوعية باالستخدام األمثل واآلمن
لتكنولوجيا المعلومات بشكل عام وفي وسائل التواصل االجتمراعي بشركل خراص .كرذلك احتفرل الجهراز فري مرايو
 1213باليوم العالمي لالتصاالت الذي حمل شعار " تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت وتحسرين السرالمة علرى
الطرق" عن طريق عقد ندوة عامرة بالتعراون مرع وزارة الداخليرة وشرركات االتصراالت المتقلرة المحليرة .اشرتملت
الندوة على محاضرات توعوية حول سلبيات وإيجابيات التكنولوجيا وتأثيرها على سالمة الطرق وأهمية استخدام
التكنولوجيا ووسائل المراقبة في الحد من الحوادث المرورية.
تقييم حجم الفجوة الرقمية
زاد معدل انتشار أجهزة الحاسوب بشكل عام بين السكان إذ بلغ معردل انتشرار أجهرزة الحاسروب لكرل 122
نسررمة  %75فرري العررام  1211مقارنررة بنسرربة  %19فرري العررام  1211ومقارنررة بنسرربة  %59.5فرري العررام 1212
استنادا إلى إحصاءات االتحاد الدولي لالتصالت.14
كما بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت في دولة الكويت فري العرام  1211اسرتنادا إلرى إحصراءات االتحراد الردولي
لالتصاالت  1119222شخصا بما نسريته  %79.11مرن عردد السركان ،وقرد زاد معردل انتشرار أجهرزة الحاسروب
المتصررلة باإلنترنررت بررين السرركان إذ بلررغ معرردل انتشررار أجهررزة الحاسرروب المتصررلة باإلنترنررت لكررل  122نسررمة

World Telecommunication/ICT Indicators Database. ITU. 2013.
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 %15.15فرري العررام  1211مقارنررة بنسرربة  %57.7فرري العررام  1211ومقارنررة بنسرربة  %19.9فرري العررام 1212
استنادا إلى إحصاءات االتحاد الدولي لالتصالت.15
كذلك فقد بلغ عدد اشرتراكات الحرزم العريضرة عبرر الخطروط الثابتره  17222اشرتراكا فري عرام  1211بمرا
نسبته  %1.13من مجموع السكان استنادا إلى إحصاءات االتحاد الدولي لالتصاالت ،كما بلغرت السرعة المتروافرة
للنطاق العريض لإلنترنت  12ميحابيت في الثانية  Mbit/sوفقا إلحصاءات االتحاد الدولي لالتصاالت.16
واسرتادا إلرى المنتردى االقتصرادي العرالمي  World Economic Forumفري تقريرره الصرادر فري  1213فررإن
هنالررك ارتفاع را ملحواررا فرري مسررنوى مسررتخدمي اإلنترنررت فرري الدولررة ،إذ تحتررل دولررة الكويررت المرتبررة السادسررة
والعشرين بين  111دولة في العالم في نسبة مستخدمي اإلنترنت من األفراد وتحتل المرتبة الثامنة والثالثرين برين
 113دولة في العالم في نسبة األفراد الذين يستخدمون جهاز حاسوب شخصي وتحتل المرتبة الرابعرة واألربعرين
بين  112دولة في العالم في نسبة األفراد الذين يملكون اتصاال باإلنترنت في منازلهم.17
المشاركة في عملية صياغة السياسات واالستشارات العامة التي تقوم بها األيكان
يشارك الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بأعمال منظمة األيكان مرن المجلر االستشراري الحكرومي
للمنظمة ،كما أن الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات تشارك في أعمرال تجمرع العمروم  ،At-Large Communityوترم
منذ فتره ابداء الرأي في األعمال المستقبلية لمنظمة  IANAالتري ترديرها منظمرة األيكران ،كمرا ترم فري وقرت سرابق
ابداء الرأي في االتفاق الجديد الذي تم بين وزارة التجارة والصناعة األمريكية ومنظمة األيكان.

World Telecommunication/ICT Indicators Database. ITU. 2013.
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حادي عشر -بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالت
ألف -شركات تكنولوجيا المعلومات والتصالت
شركات االتصاالت
يوجد حاليا ثالثة مشغلين لشبكات الهواتف النقالة وهرم شرركة زيرن والشرركة الوطنيرة لالتصراالت وشرركة
فيفا ،كما يوجد أربع مزودين مرخصين لخدمة اإلنترنرت هرم :كروالتي نرت ،زاجرل ،فاسرت تلكرو ،وجلرف نرت .أمرا
الشركات المدرجة في سوق الكويت لروراق المالية في مجرال االتصراالت فهري حاليرا سرت شرركات :هري شرركة
االتصاالت المتنقلة (زين) ،الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ،شركة هيت تيليكروم القابضرة ،شرركة المسرتقبل
العالمية لالتصاالت ،وشركة حيات لالتصاالت ،شركة األنظمة اآللية.
البرمجيات وخدمات الكمبيوتر
بلغ عدد الشركات العاملة فري مجرال تكنولوجيرا المعلومرات والمسرجلة لردى سروق الكويرت لرروراق الماليرة
خم شركات هي :شركة األنظمرة االليرة ،الشرركة الكويتيرة للكيبرل التلفزيروني ،شرركة هيرومن سروفت القابضرة،
شركة التقدم التكنولوجي ،وشركة الصفاة تك القابضة .أمرا بالنسربة لشرركات تكنولوجيرا المعلومرات المسرجلة لردى
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات فقد بلغ عددها  353شركة في العام  1213مقارنة بعردد  317شرركة فري
العام  .1211وقد أصبحت هذه الشركات أصبحت أكثر تنظيما وتركيزا في تسويق وتقديم خدماتها وتحديد شرائح
العمالء التي تتعامل معها .فبعرد أن كانرت الشرركة الواحردة تقردم خردماتها فري أكثرر مرن مجرال مثرل بيرع الحاسربات
وملحقاتها وبيع البرامج الجاهزة وتطوير األنظمة وبناء الشبكات ،تحول هذا النمط الى التركيز على مجال محردد
مثل بناء الشبكات فقط أو تطوير األنظمة أو التخصص في مجال االستشرارات أو تقرديم الخردمات التقنيرة أو تقرديم
الخدمات السحابية فقط .واهتمت شركات تكنولوجيا المعلومات أكثر في الحصول على االعتماد المهني لموافيها
) (Certificationأو التصررنيف التقنرري مررن الشررركات الترري تقرردم حلولهررا ) (Service/Solution Provider/Partnerأو
شهادات ) (ISOفي الجودة .كما بدأت شركات كثيرة في العمل ضمن قطاع اقتصادي أو حكومي معين حيث توجد
شركات متخصصة في تقديم خدماتها إلى قطاع النفط والغاز ،وشرركات أخررى متخصصرة فري المجراالت الماليرة
واالستثمار ،وأخرى في مجال الموارد البشرية .وبشكل عام بدأت الشركات العاملة تركز أنشطتها الحاليرة باتجراه
الخردمات اإللكترونيرة التري تمثرل احتياجرات السروق المحلري خرالل المردى المتوسرط والبعيرد سرواء كران ذلرك علرى
مسررتوى البنيررة التحتيررة أو علررى مسررتوى الحلررول التقنيررة .كمررا اتجهررت شررركات أخرررى نحررو تقررديم خرردمات التعهيررد
) (Outsourcing/Offshoringبالتعاون مع شركاء خارجيين .واتجهت شركات أخرى نحو تقرديم الخردمات السرحابية
).(Cloud Services
باء -التسهيالت الحكومية
هناك أكثر من وسريلة للتسرهيالت الحكوميرة تقردمها الدولرة للمشرروعات الصرغيرة والمتوسرطة التري يررتبط
عملها بمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مبنية على نموذ الحاضرنات .فكمرا أشررنا سرابقا ،انشرأت الدولرة
شركة المشروعات الصغيرة والتي تهتم بتمويل المشروعات التري يصرل رأسرمالها إلرى  522ألرف دينرار كرويتي،
بحيث يقوم المستثمر بتمويل نصف رأ مال المشروع والباقي تموله الشركة ،على أن يقوم المسرتثمر بررد كلفرة
تمويرل مشرروعه مرن االيررادات التشرغيلية ،وتقروم الشرركة بعرد خمر سرنوات ببيرع حصرتها علرى المسرتثمر .كمرا
أنشأت الدولة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والتي أنشأت مركز لالبداع وهو حاضنة تقوم بدراسرة جردوى
الفكرة المقدمة لها ووضع إطار اداري ومالي واستثماري لها ،ثم تقدم التمويل الالزم لها علرى أن يقروم المشرروع
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باعرادة المبلررغ المسررتثمر مررن ايراداترره التشرغيلية ثررم ترراول ملكيررة المشررروع إلرى صرراحب الفكرررة .كررذلك أنشررأ البنررك
الصناعي الكويتي محفظة للحرفيين هردفها تمويرل الشرركات الصرغيرة والمتوسرطة بقرروض ميسررة .ومرن خرالل
الهيئررة العامررة للصررناعة يررتم تخصرريص القسررائم الحرفيررة للمشررروعات الصررغيرة والمتوسررطة فرري مجرال تكنولوجيررا
المعلومرررات واالتصررراالت .كمرررا يررروفر الجهررراز المركرررزي لتكنولوجيرررا المعلومرررات حاضرررنة لمشررراريع تكنولوجيرررا
المعلومات السيما مشاريع الطاقات الشابة وذلك من خالل إدارة صناعة التكنولوجيا وهي إحردى إدارات الجهراز.
ويقع تحت إشراف هذه اإلدارة مشروع الواحة الرقمية الذي يمثل مثاال على هرذه الحاضرنات لمشراريع تكنولوجيرا
المعلومات وهو أحد مشروعات الخطة االنمائية المتوسطة األجل بدولة الكويت (.)1211/1213-1212/1229
االستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالبحث والتطوير و/أو االبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يرروفر الجهرراز المركررزي لتكنولوجيررا المعلومررات حاضررنة لمشرراريع تكنولوجيررا المعلومررات السرريما مشرراريع
الطاقات الشابة وذلك من خرالل إدارة صرناعة التكنولوجيرا وهري إحردى إدارات الجهراز .ويقرع تحرت إشرراف هرذه
اإلدارة مشروع الواحة الرقمية الذي يمثرل مثراال علرى هرذه الحاضرنات لمشراريع تكنولوجيرا المعلومرات وهرو أحرد
مشروعات الخطة االنمائية المتوسطة األجل بدولة الكويت (.)1211/1213-1212/1229
جيم -مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالت في القتصاد الوطني
اإلنفاق في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
نشر المركز المالي الكويتي في  1213دراسة حول قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دولة
الكويت وأشار فيه إلى أن دولة الكويت تأتي في المرتبة الثالثة ضمن دول مجل التعاون الخليجي من حيث حجم
اإلنفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،حيث شهد اإلنفاق على القطاع نموا سنويا مركبا بنسبة
 11.1%خالل الفترة من عام  1223إلى  .1211ويتوقع التقرير أن يصل حجم إجمالي اإلنفاق في القطاع إلى
 11مليار دوالر أميركي خالل الفترة من  1211إلى  .1215ويذهب ما نسبته  12%من إجمالي اإلنفاق (11.3
مليار دوالر) إلى االتصاالت ،ويليها الحواسيب والبرمجيات.18
دال -البحث والتطوير والمبادرات/المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالت
البحث والتطوير في معدات وأدوات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تركزت أنشطة البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات على أعمال تطوير المحتوى والتعريب،
وتطرق هذا التقرير إلى دور مجموعة العالمية للتكنولوجيا (صخر) ،والمركز اإلقليمي العربي للبرمجيات
) ،(ReDSOFTوغرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا المجال .كما تقوم الماسسات األكاديمية مثل جامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت لربحاث العلمية بإجراء البحوث التطبيقية في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
االستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالبحث والتطوير و/أو االبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يرروفر الجهرراز المركررزي لتكنولوجيررا المعلومررات حاضررنة لمشرراريع تكنولوجيررا المعلومررات السرريما مشرراريع
الطاقات الشابة وذلك من خرالل إدارة صرناعة التكنولوجيرا وهري إحردى إدارات الجهراز .ويقرع تحرت إشرراف هرذه
Markaz Infrastructure Report 2013: Kuwait ICT. Kuwait Financial Centre. 2013.
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اإلدارة مشروع الواحة الرقمية الذي يشكل مثاال علرى هرذه الحاضرنات لمشراريع تكنولوجيرا المعلومرات وهرو أحرد
مشروعات الخطة اإلنمائية متوسطة األجل بدولة الكويت (.)1211/1213-1212/1229
هاء -الستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالت
الشركات الرئيسية المدرجة في أسواق األوراق المالية على الصعيدين الوطني و أو العالمي
بلغ عدد الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والمسجلة لدى سوق الكويت لروراق المالية
خم شركات هي :شركة األنظمة االلية ،الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني ،شركة هيومن سوفت القابضة،
شركة التقدم التكنولوجي ،وشركة الصفاة تك القابضة.
أما الشركات المدرجة في سوق الكويت لروراق المالية في مجال االتصاالت فهي حاليا ست شركات :هي
شركة االتصاالت المتنقلة (زين) ،الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ،شركة هيت تيليكوم القابضة ،شركة
المستقبل العالمية لالتصاالت ،وشركة حيات لالتصاالت ،شركة األنظمة اآللية.
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ملحق 0
قائمة المشروعات على المستوى الوطنية التي يشرف عليها الجهاز المركزي
ضمن الخطة الخمسية القطاعية في مجال تكنولوجيا المعلومات
م
0

اسم المشروع
البوابة الرسمية اإللكترونية لدولة الكويت ونظام الدخول الموحد
E-Gov Portal & Government Single Sign-on System

3

البنية التحتية للشبكة الحكومية
Government Network Infrastructure

2

مركز البيانات الوطني
National Data Center

4

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

5

البرنامج التدريبي للكوادرالوطنية المتخصصة في مجال تكنولوجيا
المعلومات

6

البرنامج الوطني التوعوي في مجال تكنولوجيا المعلومات
National IT Literacy Program

7

مراكز الخدمات الحكومية الشاملة
E-Services & Info One-Stop Government Service Centers

8

تطوير المقايي واألنماط والسياسات والمنهجيات لقطاع تكنولوجيا
المعلومات في الدولة

الجهة المنفذة
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات

IT Standards, Methodologies, Polices and Procedures
9
10

النظام المشترك للبريد اإللكتروني الحكومي
االنترانت الحكومية
Government Intranet

11
12

ماشرات األداء الحكومي
أدوات وبرمجيات التدقيق الفني
Technical Auditing Tools & Programs

13

برنامج االستجابة لطوارج الحاسوب
Computer Emergency Response Team

14
05

تنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات والمبادرات
الحكومية اإللكترونية
إعداد مكتبة عناصر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
)Information Technology Infrastructure Library (ITIL

01

إقتراع اآللية التشريعية

الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
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01

اإلطار العام ألمن المعلومات الوطني
National Authentication System

01
01
31
30

إنشاء الواحة الرقمية بدولة الكويت
وثيقة ماشرات مجتمع المعلومات بدولة الكويت
بناء منظومة قيا

األثر التنموي لتكنولوجيا المعلومات على الدولة

مركز خدمة العمالء
Call Center

33

تهيئة البوابة الفرعية للدفع والتحصيل االلكتروني
E-Payment Gateway

32

تخصيص بريد الكتروني لكل مواطن
34

الخدمات المتكاملة لقطاع األعمال
Online Integrated Business Services
Electronic Bill Presentment System

35

تهيئة البيئة الالزمة لتنفيذ البوابة الفرعية للمشتريات والمناقصات
الحكومية
E-Procurement

31

تهيئة البوابة الفرعية لمشاركة الجمهور
Online Public Policy Service

31

تكامل أنظمة الخدمات الحكومية وربطها بالبوابة الرسمية
Online Public Services

31

تخطيط القوى العاملة بالدولة
31

تطوير التعليم بالوسائل اإللكترونية
21

التجارة اإللكترونية عبر الحدود

الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
وزارة المالية
والجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
وزارة المواصالت
والجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
وزارة التجارة والصناعة
والجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
لجنة المناقصات
والجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهات المعنية
والجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
الجهات المعنية
والجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
ديوان الخدمة المدنية
والجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
وزارة التربية
والجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
وزارة التجارة والصناعة
والجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات
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ملحق 3
مشروعات دعم مجتمع المعلومات في خطط القطاعات األساسية بالدولة
الجهة
الجهاز المركزي
لتكنولوجيا
المعلومات

م
1

الخطة
إدخال
التكنولوجيا
الحديثة في
األعمال
الحكومية

1

تطوير التعليم
بالوسائل
اإللكترونية

وزارة التربية

3

تطوير
الخدمات
الصحية وبناء

وزارة الصحة

الهيئة العامة
للمعلومات المدنية
وزارة اإلعالم

المشروع
البنية المشتركة للخدمات الحكومية عبر اإلنترنت
النظام المشترك للبريد االلكتروني الحكومي
البريد االلكتروني لكل مواطن
البوابة اإللكترونية الرسمية لدولة الكويت
تطوير المقايي واألنماط والمنهجيات لقطاع تكنولوجيا
المعلومات
مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في مجال تكنولوجيا
المعلومات
بناء قاعدة بيانات ومكتبة رقمية لكافة عناصر البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات
إعداد وتنفيذ برنامج تدريب تكنولوجيا المعلومات وخدمات
العمالء بالقطاع الحكوم
إصدار البطاقة الذكية وتوزيع أجهزة البطاقة على مناطق
الدولة
البوابة اإللكترونية باستخدام البطاقة الذكية في المنافذ
الحدودية لدول مجل التعاون الخليجي
بناء شبكة الكترونية متكاملة لتقديم خدمات إعالمية للجمهور
البنية التحتية للتجهيزات اإللكترونية واحتياجات التطوير
المهني
استخدام التكنولوجيا الرقمية مع طرق التدري
توفير إمكانات ووسائل للطلبة من حاسوب واستخدام
اإلنترنت
إعداد برامج تدريبية للهيئة التدريسية الستخدام الوسائل
اإللكترونية
تطوير وتحديث وصيانة البنية التحتية للشبكة اإللكترونية في
جامعة الكويت
التوسع في استخدام أساليب التعليم االلكتروني  E-learningفي
جامعة الكويت
التوسع في إنشاء الفصول الذكية Smart Classes
توفير أجهزة حاسب آلي للطلبة المكفوفين بجامعة الكويت
بالتعاون مع معهد الكويت لربحاث العلمية
دعم البنية التجتية في مجال تحسن الجودة
إنشاء وتركيب كبائن حاسوب Kiosks
تطبيق أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات في كافة قطاعات
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1
5

قاعدة بيانات
تخصصية
تفعيل التجارة
اإللكترونية
عبر الحدود
توسعة نطاق
التراخيص
الصناعية
لتشمل
صناعات
البرمجيات
وتشجيع
الصناعات
التكنولوجية
المتوسطة
والصغيرة

الوزارة للتعامل المتبادل بدون مستندات ورقية
وزارة التجارة
والصناعة

تطبيق تكنولوجيا المعلومات في أنشطة التجارة اإللكترونية
عبر الجدول

الهيئة العامة
للصناعة

قواعد وضوابط التراخيص الصناعية لصناعة البرمجيات

حاضنات المشاريع المتوسطة والصغيرة في إطار القرية
الذكية
(الواحة الرقمية)
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