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الملخص التنفيذي1



15 WWW.CITRA.GOV.KW

الملخص التنفيذي

الحكومة

ُيعــد تطويــر االقتصــاد الرقمــي عنصــًرا حاســًما فــي ســبيل تحقيــق االزدهــار الوطنــي. 
وينبغــي للحكومــات إلــزام المؤسســات بالمضــي قدًمــا فــي التحــول الرقمــي، وذلــك مــن 
أجــل االســتفادة مــن مزايــا العصــر الرقمــي. يوفــر التحــول الرقمــي فــي عصــر كوفيــد-19 

ــن. ــن والمقيمي ــاة المواطني ــين حي ــتدامة وتحس ــق االس ــية لتحقي ــيلة الرئيس الوس

أجــرت الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بدولــة الكويــت دراســة مســتفيضة 
المعلومــات  وتقنيــة  لالتصــاالت  التحتيــة  كالبنيــة  المجــاالت،  مــن  العديــد  تشــمل 
والمنظومــة ذات الصلــة، فضــاًل عــن اســتخدام االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن طــرف 
األســر واألفــراد والشــركات والقطــاع العــام. يســتند هــذا التقريــر إلــى نتائــج تلــك الدراســة، 
ويركــز علــى اســتخدام االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والتحــول الرقمــي فــي القطاعيــن 

الحكومــي والتعليمــي فــي الكويــت.

ــتخدامه  ــت واس ــال باإلنترن ــي االتص ــا ف ــًنا ملحوًظ ــي تحس ــد الماض ــهد العق ــال : ش االتص
إنترنــت  اتصــال   )%76( المؤسســات  معظــم  تمتلــك  الحكوميــة  المؤسســات  لــدى 
بســرعة تبلــغ 100 ميجابــت فــي الثانيــة أو أكثــر؛ وقــد كانــت تلــك النســبة ال تتجــاوز %32 

ــوام. ــة أع ــذ خمس من

الحكومــة اإللكترونيــة : تتواجــد جميــع المؤسســات الحكوميــة تقريًبــا علــى شــبكة 
التــي  الجهــات  نســبة  ارتفعــت  وقــد  االجتماعــي.  التواصــل  مواقــع  علــى  أو  اإلنترنــت 
ــام 2020.  ــي ع ــى 78% ف ــام 2015 إل ــي ع ــن 53% ف ــات م ــددة اللغ ــع متع ــك مواق تمتل
تقــدم الغالبيــة العظمــى مــن المؤسســات الحكوميــة )91%( اآلن خدماتهــا عبــر المواقــع 
اإللكترونيــة أو تطبيقــات األجهــزة المحمولــة، وهــي زيــادة كبيــرة مقارنــًة بعــام 2015 
ــة  ــات الحكومي ــا المؤسس ــي تتيحه ــات الت ــف الخدم ــّدم نص ــط، يق ــي المتوس )64%(. وف
عبــر اإلنترنــت فــي الوقــت الراهــن، وتمتــاز ُمعظــم هــذه الخدمــات )63%( بمســتويات 
ــات  ــى الخدم ــول عل ــوات الحص ــم خط ــام معظ ــن اآلن إتم ــن للمواطني ــة. يمك ــج عالي نض
الحكوميــة عبــر اإلنترنــت، مــا يقلــل إلــى حــد كبيــر مــن الحاجــة إلــى الذهــاب شــخصًيا إلــى 
الجهــة الحكوميــة للحصــول علــى الخدمــة. قطعــت الكويت خطــوات كبيرة في تحســين 
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مســتوى نضــج الحكومــة اإللكترونيــة فــي الســنوات الخمــس الماضيــة. فــي اســتبيان األمــم 
المتحــدة لتنميــة الحكومــات اإللكترونيــة لعــام 2020، والــذي أجــرى دراســة معياريــة لـــ 
ــات  ــة الحكوم ــدة لتنمي ــم المتح ــر األم ــة مؤش ــى مجموع ــت إل ــت الكوي ــة، انضم 193 دول

ــام 2020. ــي ع ــا ف ــي تاريخه ــرة ف ــة ألول م ــع للغاي ــة المرتف اإللكتروني

التحــول الرقمــي : وضعــت ُمعظــم المؤسســات الحكوميــة )69%( خطــة رســمية للتحــول 
الرقمــي، وقــد شــكل نصــف تلــك المؤسســات تقريًبــا فريًقــا مخصًصــا أو متعــدد الوظائــف 
لتولــي مســؤولية التحــول الرقمــي وذلــك من أجــل قيادة تلــك الجهود، كمــا يمتلك ُمعظم 
ــبة  ــات الحوس ــى خدم ــل عل ــا بالفع ــد ُثلثاه ــات واعتم ــز بيان ــات )80%( مراك ــك المؤسس تل
الســحابية العامــة. وقــد وضعــت ُمعظــم المؤسســات الحكوميــة )82%( سياســات للعمــل 

مــن المنــزل. 

التحديــات : تتمثــل أكبــر تحديــات التحــول الرقمــي فــي نقــص الموظفيــن المهــرة والحاجــة 
إلــى االبتعــاد عــن النظــم القديمــة. يزيــد عمــر ثلــث نظــم المعلومــات األساســية فــي 

ــنوات. ــن 10 س ــة ع ــات الحكومي المؤسس

االســتجابة الرقميــة لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد : أجبــرت الجائحــة المؤسســات 
الحكوميــة فــي الكويــت علــى اتخــاذ تدابيــر ســريعة ومبتكــرة إلدارة التحديــات االســتثنائية 
فــي قطــاع الصحــة والســفر والســالمة العامــة. تشــتمل بعــض المبــادرات الرقميــة الرئيســية 
ــة  ــل جائح ــي ظ ــن ف ــة للمواطني ــة الصحي ــة الحال ــي بمتابع ــلونك« المعن ــق »ش ــى تطبي عل
كوفيــد-19 وإدارة شــؤون المرضــى والمســاعدة الطبيــة عــن ُبعــد، وتطبيــق »هويتــي« 
المعنــي بتحديــد الهويــة الرقميــة والــذي أتــاح الوصــول بســهولة وأمــان إلــى مختلــف 
الخدمــات اإللكترونيــة أثنــاء الجائحــة، وتطبيــق »مناعــة« إلدارة التطعيــم ومنصــة »مســافر« 

الســفر. إلدارة 
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االتصــال : شــهد العقــد الماضــي تحســًنا ملحوًظــا فــي االتصــال باإلنترنــت واســتخدامه 
لــدى المؤسســات التعليميــة ؛ فجميــع المؤسســات التعليميــة تقريًبــا متصلــة باإلنترنــت، 
وغالبيتهــا متصــل بالنطــاق العريــض عبــر األليــاف الضوئيــة. تضاعــف عــدد المؤسســات 
ــنوات  ــي الس ــرات ف ــالث م ــر ث ــة أو أكث ــي الثاني ــت ف ــرعة 100 ميجاب ــت بس ــة باإلنترن المتصل
الخمــس الماضيــة، وتوفــر أكثــر مــن نصــف المؤسســات االتصــال باإلنترنــت فــي غــرف 
المعلميــن والمكتبــات، بينمــا توفــر 39% منهــا إمكانيــة االتصــال باإلنترنــت فــي الحــرم 

ــي. الجامع

ــة  ــتخدام تقني ــر اس ــم : ينتش ــراض التعل ــة ألغ ــات المخصص ــة المعلوم ــاالت وتقني االتص
المعلومــات واالتصــاالت بصفتهــا أداة مســاعدة فــي التعلــم والتعليــم فــي دولــة الكويــت، 
ويتمتــع ُمعظــم الطــالب )58%( بخدمــة االتصــال باإلنترنــت داخــل المدرســة. تســتخدم 
والمحمولــة  المكتبيــة  الكمبيوتــر  أجهــزة   )%94( المؤسســات  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
ــف  ــن نص ــر م ــتخدم أكث ــث يس ــة، حي ــات الذكي ــتخدام اللوح ــيع اس ــة، ويش ــراض تعليمي ألغ
المؤسســات التعليميــة الوســائل التقنيــة في التعليم. يبلغ متوســط توافر أجهــزة الكمبيوتر 
فــي الكويــت جهــاز كمبيوتــر واحــد لــكل خمســة طــالب، وقــد ارتفعــت تلــك النســبة مــن 
كمبيوتــر واحــد لــكل ثمانيــة طــالب فــي عــام 2015. وفــرت ُمعظــم المؤسســات التعليميــة 
)87%( مرافــق التعلــم عــن ُبعــد لتمكيــن التعلــم أثنــاء جائحــة كوفيــد-19، وتعــد فصــول 
 Microsoft Teams ــا أن ــت، كم ــر اإلنترن ــم عب ــيوًعا للتعل ــر ش ــة األكث ــر الطريق ــث المباش الب

هــي األداة األكثــر اســتخداًما. 

التحــول الرقمــي : تتواجــد ُمعظــم المؤسســات التعليميــة فــي الكويــت علــى شــبكة 
ــات  ــك المؤسس ــم تل ــت ُمعظ ــد وضع ــي، وق ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــت أو عل اإلنترن
خطًطــا رســمية للتحــول الرقمــي، كمــا وِضعــت العديــد مــن خطــط التحــول الرقمــي أثنــاء 

ــة.  الجائح

مجــاالت التحســين : يعــد تكييــف ممارســات التدريــس مــع »العــودة إلى الوضــع الطبيعي« 
ورفــع مهــارات المعلميــن والطــالب فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن خــالل 

التدريــب مــن أكثــر المجــاالت أهميــة. 

االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات كمــادة دراســية : أقامــت ُمعظــم المؤسســات التعليميــة 
ــي  ــي اإلثن ــات ف ــة المعلوم ــاالت وتقني ــارات االتص ــة مه ــطة لتنمي ــت أنش ــة الكوي ــي دول ف
عشــر شــهًرا الماضيــة. وكانــت األنشــطة األكثــر شــيوًعا هــي أنشــطة حــل المشــكالت، 

تليهــا األنشــطة التــي تســاعد فــي تطويــر التفكيــر الحاســوبي ومهــارات البرمجــة.

التعليم
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نظرة عامة على المشروع والمنهجية المّتبعة

المعلومات األساسية واألهداف

انتشــرت التقنيــات الرقميــة فــي المنــازل وأماكــن العمــل بمعــدل لــم يســبق لــه مثيــل، وقــد 
وجهــت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد تركيــز االهتمــام إلــى األســاليب الرقميــة للعيــش 
ــّددة  ــة المح ــمة والواضح ــل الحاس ــد العوام ــات أح ــت التقني ــالت. وأصبح ــل والمعام والعم
للنجــاح فــي هــذا العصــر الجديــد، وال ســيما أنهــا ســاعدت األفــراد والمؤسســات علــى 
ــد  ــة، فق ــات الدولي ــة البيان ــا لمؤسس ــرعة. ووفًق ــة بس ــروف الطارئ ــتجابة للظ ــف واالس التكّي
توّصــل االقتصــاد العالمــي إلــى الســيادة الرقميــة فــي الوقــت الحاضــر؛ إذ بلغــت قيمــة 
المنتجــات والخدمــات التــي تقّدمهــا الشــركات المحّولــة رقمًيــا أكثــر مــن 82 تريليــون دوالر 

فــي عــام 2020، وهــو مــا يمثــل نصــف إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي.

ــاد  ــر االقتص ــة وتطوي ــة الرقمي ــّدم التقني ــد بتق ــتقبل أي بل ــط مس ــر، يرتب ــا الحاض ــي وقتن وف
الرقمــي، وتلــك الــدول التــي أطالــت التركيــز علــى تأســيس االقتصــاد المســتند إلــى المعرفــة 
ــة  ــرع ألزم ــورة أس ــتجابة بص ــى االس ــدرة عل ــت الق ــة امتلك ــة الرقمي ــة التحتي ــين البني وتحس
فيــروس كورونــا المســتجد فــي عــام 2020،  حيــث كانــت الشــروط األساســية للعمــل 
والدراســة مــن المنــزل ُمطّبقــة بالفعــل. يمكــن للحكومــات االســتعداد بشــكل أفضــل 
لحقبــة مــا بعــد الجائحــة مــن خــالل إعطــاء األولويــة لمبــادرات التحــول الرقمــي المخصصــة 

ــن. ــن والمقيمي ــاة المواطني ــين حي لتحس

وتجــري الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وهــي الجهــة الحكوميــة المســؤولة 
ــم  ــة لتقيي ــا دوري ــت، بحوًث ــي الكوي ــات ف ــة المعلوم ــاالت وتقني ــاع االتص ــم قط ــن تنظي ع
تطــور التقنيــات فــي البــالد. واشــتملت الدراســة التــي أجرتهــا الهيئــة لعــام 2020 علــى ثالثــة 

أهــداف أساســية :

التأســيس : تقييــم حالــة ومســتوى تطــور البنيــة التحتيــة الرقميــة للكويــت مــن خــالل   .1
تقييــم مشــغلي االتصــاالت الثابتــة والمتنقلــة ومقّدمــي خدمــات اإلنترنــت.

الوطنيــة  الرؤيــة  حيــث  مــن  الكويــت  فــي  التقنيــات  منظومــة  تقييــم   : الدعــم   .2
والمهــارات. واالبتــكارات  المحليــة  والتشــريعات 
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االســتخدام : فهم التوّجهات في اســتخدام التقنيات بين األســر واألفراد والشــركات   .3
والهيئــات الحكوميــة والمؤسســات التعليميــة.

وتتوافــق هــذه الدراســة البحثيــة مــع األهــداف االســتراتيجية لخطــة التنميــة الوطنيــة 
الكويــت  رؤيــة  أهــداف  وتشــمل  جديــدة".  لعــام 2035 "كويــت  الكويــت  دولــة  لرؤيــة 
زيــادة اإلنتاجيــة المحليــة، وتطويــر القطاعــات االقتصاديــة غيــر النفطيــة، وتحســين مســتوى 
معيشــة المواطنيــن، وإشــراك القطــاع الخــاص فــي النشــاط االقتصــادي الوطنــي، وتحديــد 

الخطــوط العريضــة للسياســات الداعمــة للنمــو.

وعــالوة علــى ذلــك، أجــرت هــذه الدراســة قياًســا لمــدى التقــّدم الذي أحــرزه قطــاع االتصاالت 
وتقنيــة المعلومــات باســتخدام المؤشــرات المعتــرف بهــا دولًيــا والتــي طورتهــا وكاالت 
العامــة  الهيئــة  المؤشــرات  هــذه  وســاعدت  لالتصــاالت،  الدولــي  االتحــاد  مثــل  عالميــة، 
لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي تقييــم مســتوى تقــّدم االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
التحســين،  تتطلــب  التــي  المجــاالت  وتحديــد  األخــرى،  بالــدول  ومقارنتــه  الكويــت  فــي 

ــة. ــازات المحلي ــاء باإلنج واالحتف
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المشهد العام
لالتصاالت وتقنية المعلومات

 في الكويت

التقرير األول :
البنية التحتية 

لالتصاالت وتقنية 
المعلومات ، وامكانية 

الوصول اليها 
وإستخدامها من قبل 

األسر واألفراد

االستبيان األول :
استخدام البنية التحتية وإمكانية 

الوصول
) مشغلو االتصاالت الثابتة والمتنقلة 

ومقدمو خدمات االنترنت، ووزارة 
االتصاالت ، والهيئة العامة لالتصاالت ، 

وتقنية المعلومات (

االستبيان الخامس :
سوق االتصاالت وتقنية 

المعلومات
) متخصصو االتصاالت وتقنية 

المعلومات (

االستبيان السادس :
القطاع الحكومية

االستبيان السابع :
قطاع التعليم

) المؤسسات التعليمية (

االستبيان الثاني :

األسر

االستبيان الرابع :

الشركات

االستبيان الثالث :

األفراد

التقرير الثاني :

استخدام االتصاالت 
وتقنية المعلومات 

والتجارة الرقمية 
في أوساط األعمال 

التجارية

التقرير الثالث :

سوق ومنظومة 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات

التقرير الرابع :

التحول الرقمي 
القطاع الحكومي 

وقطاع التعليم

استخدام البنية 
بنية تحتيةالمنظومةالتحتيةوإمكانية الوصول

المصدر : مؤسسة البيانات الدولية ، عام 2020

تناولــت الدراســة البنيــة التحتيــة والمنظومــة واالســتخدام. وشــملت ســبعة اســتطالعات هــذه 
الجوانــب، وُنشــرت النتائــج ضمــن أربعــة تقاريــر. 

إطار عمل الدراسة البحثية ونطاقها

إطار عمل الدراسة البحثية ونطاقها
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منهجية الدراسة التي تشمل كل من البحوث األولية والثانوية.

ــات  ــة المعلوم ــاالت وتقني ــرات االتص ــف مؤش ــي تعري ــى ف ــوة األول ــت الخط ــف: تمّثل التعري
الالزمــة إلجــراء التقييمــات )تحديــد البيانــات الالزمــة إلعــداد هــذه المؤشــرات(. وجــرى ذلــك 
مــن خــالل مراجعــة المؤشــرات الحاليــة وأفضــل الممارســات التــي أوصــت بهــا المنظمــات 
واألمــم  العالمــي،  االقتصــادي  والمنتــدى  لالتصــاالت،  الدولــي  االتحــاد  مثــل:  العالميــة، 
ــة  ــع قائم ــوة وض ــذه الخط ــملت ه ــتات، وش ــي يوروس ــاء األوروّب ــب اإلحص ــدة، ومكت المتح

ــرات. ــة بالمؤش مفّصل

جمــع البيانــات : وشــمل ذلــك المســوحات والمقابــالت. وقــد صيغــت االســتبيانات المفّصلــة 
فــي هــذه الخطــوة.

التحليــل : حّولنــا البيانــات المجّمعــة إلــى جــداول تقريريــة وجداول مؤشــرات؛ ثم تــم مقارنة 
البيانــات بالدراســات الســابقة مــن أجــل التوصــل إلى االتجاهــات واألفكار.

العرض : ُقّدمت النتائج في شكل تقارير ُتوزع داخلًيا وخارجًيا.
ــي  ــرز ف ــدم المح ــات والتق ــة المعلوم ــاالت وتقني ــتخدام االتص ــي اس ــر ف ــذا التقري ــث ه يبح
علــى  بنــاًء  الكويــت،  فــي  والتعليمــي  الحكومــي  القطاعيــن  فــي  الرقمــي  التحــول 
االســتبيان الــذي أجرتــه الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات للمؤسســات فــي 

القطاعــات. تلــك 

نتــج عــن االســتبيان الــذي أجرتــه الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بيانــات تتعلــق 
بالمقاييــس والمؤشــرات التــي تســتهدف تقييــم جاهزيــة الكويــت للتحــول الرقمــي فــي 
قطــاع التعليــم والقطــاع الحكومــي. ُأجــري اســتطالعان منفصــالن للمؤسســات الحكوميــة 
والمؤسســات التعليميــة، وقــد ُجمعــت البيانــات عبــر اإلنترنــت. أرســلت الهيئــة العامــة لالتصاالت 
ــاء  ــات ورؤس ــة المعلوم ــاع تقني ــي قط ــرار ف ــاع الق ــى صن ــتبيان إل ــط اس ــات راب ــة المعلوم وتقني

ــة.  ــات التعليمي ــة والمؤسس ــات الحكومي المؤسس

المنهجية

استبيانات الحكومة والتعليم
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توزيع نموذج استبيان الحكومة

ُأجــري اســتبيان لمجموعــة 45 مؤسســة حكوميــة، ومــن بينها الــوزارات والهيئــات الحكومية. 
يوضــح الشــكل 2 توزيــع نمــوذج االســتبيان. ويعمــل مــا يقــرب مــن 124 ألــف موظــف لــدى 

تلــك المؤسســات مجتمعــة.

جهاز

هيئة

وزارة

أخري

المصدر: استبيان االتصاالت وتقنية المعلومات الذي وضعته الهيئة لعام  2020

إجمالي عينة االستطالع ) 45 (

نوع المؤسسة

حجم المؤسسة

%32

%24

%27

%18

%14

%11

%44

%38

ألف موظفًا أو أكثرأقل من 250 موظفًا

250 - 499 موظفًا

500 - 999 موظفًا
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معهد

جامعة / كلية

مدرسة

رياض األطفال

المصدر: استبيان التعليم الذي وضعته الهيئة لعام  2020

إجمالي عينة االستطالع ) 105 (

نوع المؤسسة

قطاع المؤسسة

توزيع نموذج استبيان التعليم

شــارك مــا مجموعــه 105 مؤسســات تعليميــة عامــة وخاصــة فــي االســتبيان، وشــملت تلــك 
ــك  ــم تل ــكل 3(. وتض ــر الش ــد )انظ ــات والمعاه ــات والكلي ــدارس والجامع ــات الم المؤسس

المؤسســات نحــو 95 ألــف طالــب و15,500 عضــو هيئــة تدريــس.

%4%4
%7

%85

%70

الخاص%30

العام
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إجمالي عينة االستطالع ) 105 (

مستوي التعليم

حجم المؤسسة

% 44% 30% 6 % 7% 48

رياض األطفال
التعليم ما قبل 

االبتدائي

مستوي التعليم 
  ISCED األول

التعليم االبتدائي

مستوي التعليم 
 ISCED الثاني
المرحلة األولي 

من التعليم 
الثانوي

مستوي التعليم 
 ISCED الثالث

المرحلة الثانية 
من التعليم 

الثانوي

مستوي التعليم 
الرابع أو أعلي 

ISCED
المرحلة الثانية 

من التعليم 
الثانوي

% 22

% 19% 18

% 41

أقل من 200 طالب

ألف طالب أو أكثر

200 - 499 طالبًا

500 - 999 طالبًا

المصدر: استبيان التعليم الذي وضعته الهيئة لعام  2020
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التحول الرقمي في الحكومة والتعليم

كان عــام 2020 مليًئــا بالتحديــات بالنســبة للقطــاع العــام الــذي كان القطــاع الرئيســي 
فــي االســتجابة لتداعيــات جائحــة كوفيــد -19؛ فقــد تعامــل قطــاع الرعايــة الصحيــة مــع 
ــه  ــة، وواج ــات االقتصادي ــالق والتحدي ــراءات اإلغ ــى إج ــات عل ــزت الحكوم ــا رك ــة، بينم الجائح
االضطرابــات  وســط  التعلــم  اســتمرار  ضمــان  فــي  المتمثــل  التحــدي  التعليــم  قطــاع 

ــن.  ــدم اليقي ــاالت ع وح
تعاملــت والمؤسســات مــع الضغــوط التشــغيلية الناجمــة عــن الجائحــة وواصلــت الجهــود 
طويلــة األجــل المتعلقــة بالتحــول الرقمــي، كما تغير مشــهد اإلجراءات الحكوميــة والتجارية 
ونمــاذج التعلــم وتقنيــة المعلومــات تغييــًرا دائًمــا بشــكل عــام. يحلــل هــذا التقريــر مشــهد 
ــي ،  ــي والتعليم ــاع الحكوم ــي القط ــت ف ــة الكوي ــي دول ــاالت ف ــات واالتص ــة المعلوم تقني
ويركــز علــى اســتعداد وجاهزيــة تلــك القطاعــات فــي االســتجابة للجائحــة. يوضــح الشــكل 5 

مجــاالت التركيــز الرئيســية.

إطار العمل المفاهيمي ونطاقه

المصدر: مؤسسة البيانات الدولية  2021

المشهد العام لالتصاالت وتقنية المعلومات في الكويت :

الحكومي

االتصال باإلنترنت واستخدامه 
في قطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات

ربط االتصاالت وتقنية 
المعلومات

االتصاالت وتقنية 
المعلومات 

المخصصة ألغراض 
التعلم

التحول الرقمي
ونضج التقنية

الخدمات الرقمية والتحول

الحكومة
 اإللكترونية

التعليمي

التحول الرقمي
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التحول الرقمي في الحكومة

االتصال باإلنترنت واستخدامه في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

تتبنــى المؤسســات الحكوميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم مفهــوم الخدمــات الرقميــة مــن 
أجــل تقديــم نمــوذج جديــد للخدمــات العامــة، يركــز علــى الكفــاءة والجــدارة بالثقة وســرعة 
االســتجابة والشــمولية. وقــد ُنفــذ العديــد مــن اســتثمارات التحــول الرقمــي باالســتناد إلــى 
نــة رقمًيــا والمرتكــزة علــى المواطــن، كمــا أدت جائحــة  أعلــى معاييــر الحوكمــة الُمَمكَّ

كوفيــد-19 إلــى تســريع هــذه المبــادرات.

ــاءة  ــر كف ــات أكث ــم خدم ــى تقدي ــات إل ــعى الحكوم ــة، تس ــات باألزم ــر الميزاني ــل تأث ــي ظ ف
ــت  ــث تعرض ــة حي ــة الرقمي ــادرات الثق ــى مب ــز عل ــف التركي ــرى تكثي ــد ج ــة. وق ــل تكلف وأق

ــة.  ــات الجائح ــتجابًة لتداعي ــدة اس ــوط متزاي ــة لضغ ــة التحتي ــة والبني ــات الحكومي الخدم

يبحــث القســم التالــي فــي كيفيــة تأثيــر هــذه االتجاهــات علــى »اإلدارة الحكوميــة الفاعلــة« 
— وهــي إحــدى مرتكــزات خطــة التنميــة الوطنيــة )رؤيــة 2035(.

ــتخدامه  ــت واس ــال باإلنترن ــي االتص ــا ف ــًنا ملحوًظ ــرة تحس ــنوات األخي ــس س ــهدت الخم ش
بيــن المؤسســات الحكوميــة فــي الكويــت. ففــي الوقــت الحاضــر يســتخدم أكثــر مــن 
75% أربــاع موظفــي القطــاع الحكومــي اإلنترنــت بصــورة روتينيــة ألغــراض العمــل، ممــا 
يشــير إلــى زيــادة التحــول الرقمــي فــي هــذا القطــاع. وقــد تضاعــف عــدد المؤسســات 
ــس  ــالل الخم ــرات خ ــالث م ــزوار ث ــور وال ــاي للجمه ــواي ف ــة ال ــر خدم ــي توف ــة الت الحكومي
تمتلــك  حيــث  ملحــوظ،  بشــكل  باإلنترنــت  االتصــال  جــودة  تحســنت  الماضيــة.  ســنوات 
معظــم المؤسســات )76%( اتصــاًلا بســرعة 100 ميجابــت فــي الثانيــة أو أكثــر، مقارنــة 

ــام 2015 . ــي ع ــبة 32% ف بنس
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االتصال باإلنترنت واستخدامه في الحكومة الكويتية

االتصال باالنترنت واستخدامه في الحكومة الكويتية

توفير اإلنترنت للموظفين والجمهور

سرعة اإلنترنت

المؤسسات التي توفر اتصال واي فاي الموظفون الذين يستخدمون اإلنترنت بالنظام
للجمهور مجانًا

% 76

2020

2015

% 38

% 69

% 12

% 13

% 27

% 17

% 12

% 76

% 11

% 7
> 2 ميجابيت في الثانية

< 100 ميجابيت في الثانية

2 - 10 ميجابيت في الثانية

10 - 30 ميجابيت في الثانية

30 - 100 ميجابيت في الثانية

% 2
% 4

20152020

% 32

المصــدر: اســتبيان الحكومــة الــذي وضعتــه الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لعــام 2020 مالحظــة: 
ــبة  ــبوع(. نس ــي األس ــل ف ــى األق ــدة عل ــرة واح ــي )م ــكل روتين ــت بش ــتخدمون اإلنترن ــن يس ــن الذي ــبة الموظفي نس
المؤسســات الحكوميــة التــي توفــر خدمــة الــواي فــاي للــزوار والجمهــور مجاًنــا. النســبة المئويــة للمؤسســات التــي 

تتمتــع بســرعة االتصــال باإلنترنــت المحــددة.
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الحكومة اإللكترونية

ركــزت المؤسســات الحكوميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى تطويــر الحكومــة اإللكترونية 
ــت  ــر اإلنترن ــات عب ــم الخدم ــى تقدي ــادرات إل ــذه المب ــعى ه ــن. وتس ــن الماضيي ــوال عقدي ط
واألجهــزة المحمولــة وتحســين تطــّور الخدمــات. لقــد كانــت اإلنجــازات المحققــة فــي 
هــذا المجــال مجزيــة خــالل جائحــة كوفيــد - 19، عندمــا كان هنــاك ارتفــاع مفاجــئ فــي 
إقبــال المواطنيــن علــى الخدمــات الرقميــة حيــث ُفــرض اإلغــالق التــام وأغلقــت أغلــب أماكــن 

العمــل .

ــد  ــهد العق ــد ش ــة، وق ــع اإللكتروني ــر المواق ــا عب ــة خدماته ــات الحكومي ــدم المؤسس تق
الماضــي تحســًنا ملحوًظــا فــي إتاحــة خدمــات المؤسســات الحكوميــة فــي دولــة الكويــت 
علــى شــبكة اإلنترنــت. واليــوم، تمتلــك معظــم تلــك المؤسســات مواقــع الكترونيــة وتواجــد 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي. تعــد المواقــع اإللكترونيــة متعــددة اللغــات أمــًرا ضرورًيــا 
ــن.  ــن الوافدي ــًرا م ــدًدا كبي ــم ع ــي تض ــت الت ــل الكوي ــي دول مث ــة ف ــات الحكومي للمؤسس
ــي:  ــا يل ــك فيم ــل ذل ــاه ، ويتمث ــذا االتج ــي ه ــرة ف ــوات كبي ــات خط ــت المؤسس ــد خط وق
ارتفعــت نســبة الجهــات التــي تمتلــك مواقــع متعــددة اللغــات مــن 53% فــي عــام 2015 

إلــى 78% فــي عــام 2020.

وجود حكومة الكويت على شبكة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي

المؤسسات التي تملك
 موقعًا إلكترونيًا

المؤسسات التي تملك
 موقعًا إلكترونيًا

بعدة لغات

المؤسسات التي تملك
 صفحة على مواقع
التواصل االجتماعي

% 96

% 78

% 91
% 80

% 53

20202015

المصدر: استبيان الحكومة الذي وضعته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لعام  2020
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الخدمات من خالل تطبيق الهاتف الجوالالخدمات من خالل الموقع اإللكتروني

المؤسسات 
التي تقدم 

الخدمات من 
خالل الموقع 

اإللكتروني

المؤسسات 
التي تقدم 

الخدمات من 
خالل الهاتف 

الجوال

موقع 
إلكتروني 

خاص

تطبيق خاص الموقع 
اإللكتروني 

المشترك

التطبيق 
المشترك

% 72

% 53

% 16

% 9

% 88

% 62

المصدر: استبيان الحكومة الذي وضعته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لعام 2020

تميــز تطــور تقديــم الخدمــات الحكوميــة فــي العقــد الماضــي بنقطتــي تحــول رئيســيتين؛ 
ــن  ــات ضم ــف الجه ــن مختل ــت م ــر اإلنترن ــة عب ــات المقدم ــج الخدم ــي دم ــى ف ــل األول تتمث
منصــة وطنيــة موحــدة. وتتمثــل الثانيــة فــي توفيــر الخدمــات عبــر تطبيقــات الهاتــف 
المحمــول، بمــا يتماشــى مــع االنتشــار المتزايــد للهواتــف الذكيــة وخدمــات النطــاق العريــض 

المتنقــل بيــن المواطنيــن. 

تقــدم معظــم المؤسســات الحكوميــة خدماتهــا عبــر اإلنترنــت مــن خــالل مواقعهــا 
ــالل  ــن خ ــات م ــة الخدم ــات الحكومي ــي المؤسس ــرب بثلث ــا يق ــدم م ــا يق ــة؛ كم اإللكتروني
تطبيقــات الهاتــف الجــوال، ويمتلــك أكثــر مــن نصــف تلــك المؤسســات تطبيقاتهــا الخاصــة.
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لوحــظ تحســن الخدمــات االلكترونيــة بشــكل ملحــوظ فــي العقــد الماضــي. فعلــي ســبيل 
المثــال فــي 2015، كانــت معظــم الخدمــات )61%( فــي أول مســتويين مــن النضــج )أي 
تتميــز بالمعلومــات األساســية المقدمــة عبــر المواقــع اإللكترونيــة والنمــاذج القابلــة للتنزيــل(، 
وكانــت معظــم الخدمــات ال تــزال بحاجــة إلــى خطــوات كبيــرة إلنجازهــا عبــر اإلنترنــت. أمــا 
اليــوم فقــد بلغــت معظــم الخدمــات )63%( أعلــى مســتويين مــن النضــج، إذ يمكــن إجــراء 
الطلبــات والمدفوعــات عبــر اإلنترنــت. انخفضــت الحاجــة إلــى الذهــاب شــخصًيا إلــى الجهــة 

الحكوميــة للحصــول علــى الخدمــة وإنهــاء المعامــالت انخفاًضــا كبيــًرا.

يتضمــن أحــد الجوانــب الهامــة قيــاس رضــا المســتخدمين عــن الخدمــات المقدمــة. وقــد 
ــعادة«  ــر الس ــتخدام »مؤش ــالل اس ــن خ ــرة م ــوات كبي ــدان خط ــن البل ــد م ــت العدي قطع
وجعلــه مؤشــر أداء رئيســي ينبغــي قياســه علــى مســتوى الجهــة الحكوميــة والمســتوى 
الوطنــي. يمتلــك نصــف المؤسســات الحكوميــة فــي دولــة الكويــت آليــات لقيــاس مــدى رضــا 

العمــالء عــن الخدمــات التــي يتلقونهــا عبــر اإلنترنــت.

مستوى نضج خدمات الحكومة اإللكترونية في الكويت

% 51% 48
نسبة المؤسسات التي 

تقيس رضا المواطنين عن 
الخدمات اإللكترونية

نسبة الخدمات الحكومية المقدمة 
من خالل الموقع اإللكتروني أو تطبيق 

الهاتف الجوال

% 39

% 22 % 19% 19

% 30

% 42

% 21

% 9

المستوي األول

الحصول علي المعلومات اللزمة من 

المواقع المتاحة للجمهور

المستوي الثاني

طلب النماذج المطبوعة الالزمة أو 

تنزيل النماذج

المستوي الثالث

تعبئة النماذج الالزمة على اإلنترنت

المستوي الرابع

اتخاذ جميع االجراءات على اإلنترنت

مرتفعةمنخفضة نضج الخدمات اإللكترونية المقدمة

المصدر: استبيان الحكومة الذي وضعته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لعام 2020 
نسبة المؤسسات الحكومية التي وصلت إلى مستوى النضج المحدد.
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قطعــت دولــة الكويــت خطــوات كبيــرة فــي تحســين نضــج الحكومــة اإللكترونيــة، وهــو مــا 
ــنت  ــام 2020. حس ــة لع ــات اإللكتروني ــة الحكوم ــدة لتنمي ــم المتح ــتبيان األم ــه اس ــار إلي أش
الدولــة ترتيبهــا لتحتــل المركــز الســادس واألربعيــن عالمًيــا مــن بيــن 193 دولــة تــم قياســها 
ــع  ــة المرتف ــات اإللكتروني ــة الحكوم ــدة لتنمي ــم المتح ــر األم ــة مؤش ــى مجموع ــت إل ووصل
ــى  ــة 18 عل ــت المرتب ــة الكوي ــل دول ــام 2020. تحت ــي ع ــا ف ــي تاريخه ــرة ف ــة ألول م للغاي
ــالل  ــن خ ــن م ــراك المواطني ــدى إش ــس م ــر يقي ــو مؤش ــة، وه ــاركة اإللكتروني ــر المش مؤش
ــات  ــم الخدم ــرار وتصمي ــع الق ــات وصن ــع السياس ــي وض ــات ف ــة المعلوم ــاالت وتقني االتص

وتقديمهــا مــن أجــل جعلهــا تشــاركية وشــاملة وقابلــة للتــداول .

أجبــرت الجائحــة المؤسســات الحكوميــة فــي مختلــف أنحــاء العالم علــى اتخاذ تدابير ســريعة 
ومبتكــرة إلدارة التحديــات االســتثنائية التــي جلبتهــا الجائحــة. وقــد اســتخدمت دولــة الكويــت 
ــاالت  ــك مج ــمل ذل ــة، وش ــاءة وفاعلي ــة بكف ــات الجائح ــع تداعي ــل م ــة للتعام ــات الرقمي التقني

مثــل: الصحــة والســفر واألمــن العــام . ومــن بيــن المبــادرات الرئيســية مــا يلــي :

أطلقــت وزارة الصحــة تطبيــق »شــلونك« لتتبــع  المصابيــن و المخالطيــن لمرضــى فيــروس  ●
ــا وإدارة شــؤون المرضــى وتقديــم المســاعدة الطبيــة عــن ُبعــد. كورون

ــن  ● ــن المواطني ــذي يمك ــي« ال ــق »هويت ــة تطبي ــات المدني ــة للمعلوم ــة العام ــت  الهيئ أطلق
ــة.  ــة رقمي ــة مدني ــدار بطاق ــن إص ــت م ــي الكوي ــن ف والوافدي

تطبيــق »مناعــة« التابــع لــوزارة الصحــة المخصــص إلدارة التطعيــم، الــذي  يشــمل أخــذ  عرض  ●
شــهادات التطعيــم وتحميلها.

ــروط  ● ــإدارة ش ــص ب ــي المخت ــران المدن ــة للطي ــإدارة العام ــع ل ــافر« التاب ــت مس ــة “كوي منص
ــن. ــي والتأمي ــر الصح ــد - 19 والحج ــل كوفي ــك تحلي ــي ذل ــا ف ــفر بم الس

ــي  ● ــاء تفش ــة أثن ــارج الدول ــن خ ــالمة المواطني ــان س ــم« لضم ــة »معاك ــة وزارة الخارجي منص
ــة.  الجائح

إطالق منصتي »مباشر« و »سالم« لتوفير معلومات وأخبار عن الجائحة للمجتمع. ●
أطلقــت وزارة التجــارة والصناعــة نظاًمــا لحجــز المواعيــد فــي مختلــف الجمعيــات التعاونيــة  ●

للحــد مــن االزدحــام وضمــان التباعــد االجتماعــي فــي مراكــز التســوق.
ُأطلقــت العديــد مــن المنصــات األخــرى إلدارة اإلغــالق الكامــل، وتشــمل أنشــطة مثــل  ●

تطبيــق تصاريــح الخــروج وتوصيــل األدويــة إلــى المنــزل أثنــاء حظــر التجــوال ونظــام تســجيل 
المتطوعيــن.

جائحة كوفيد - 19 والحلول الرقمية المقدمة من حكومة الكويت
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التحول الرقمي ونضج التقنية

ــا.  ــم خدماته ــي تقدي ــة ف ــات الرقمي ــات التقني ــى المؤسس ــي أن تتبن ــر الرقم ــب العص يتطل
ويبــدأ التحــول الرقمــي عــادًة فــي صــورة مبــادرات صغيــرة تطلقهــا دوائــر مختلفــة، ويتطــور 
تدريجًيــا إلــى مشــروع علــى مســتوى المؤسســة. ينبغــي دمــج التحــول الرقمــي علــى 
المســتوى المؤسســي باســتخدام خطــة وفريــق مخصــص لقيــادة الجهــود المبذولــة )علــى 
غــرار قيــادة الرؤيــة الوطنيــة ألنشــطة التنميــة( وذلــك مــن أجــل تحقيــق فاعليــة حقيقيــة.

وضعــت ُمعظــم المؤسســات التعليميــة خطــة رســمية للتحــول الرقمــي، وقــد بــدأ الكثيــر 
منهــا بالفعــل رحــالت التحــول الرقمــي قبــل ظهــور أزمــة كوفيــد - 19؛ وهــذا مــا جعــل تلــك 
المؤسســات أكثــر اســتعداًدا لتأثيــرات الجائحــة مــن المؤسســات التــي لــم تطلــق أي مبــادرات 

للتحــول الرقمــي.

عــزز االلتــزام باالســتجابة لتداعيــات الجائحــة بشــكل كبيــر جهــود التحــول الرقمــي فــي 
خطــة  أنشــأت  المؤسســات  مــن  أن %11  االســتبيان  أظهــر  فقــد  ؛  الحكومــي  القطــاع 
للتحــول الرقمــي أثنــاء الجائحــة، وقــد نجحــت المؤسســات التــي تمتلــك برامــج تحــول رقمــي 
قائمــة بالفعــل فــي تحســين تلــك الخطــط، كمــا ُأعطيــت بعــض المبــادرات أولويــة أكبــر مــن 

غيرهــا، ال ســيما مبــادرات العمــل عــن ُبعــد وتعــاون الموظفيــن.

ال يقــل وجــود فريــق مخصــص لقيــادة التحــول الرقمــي أهميــة عــن وجــود خطــة مخصصــة 
للتحــول. ونظــًرا ألن المبــادرات الرقميــة تشــمل جميــع الدوائــر، يمثــل وجــود فريــق متعــدد 
الوظائــف بــه موظفــون مــن أقســام متعــددة أحــد الســيناريوهات الشــائعة. ويعمــل لــدى 
ــول  ــي بالتح ــف معن ــدد الوظائ ــص أو متع ــق مخص ــات فري ــف المؤسس ــن نص ــرب م ــا يق م
ــول  ــود التح ــا جه ــات تقريًب ــث المؤسس ــي ثل ــات ف ــة المعلوم ــق تقني ــى فري ــي. يتول الرقم
الرقمــي. ومــع ذلــك، ال زالــت المبــادرات متفرقــة بيــن اإلدارات الفرديــة، وذلــك فــي مجموعــة 

صغيــرة نســبًيا ولكنهــا مهمــة مــن المؤسســات الحكوميــة )%20(.

تركــز جهــود التحــول الرقمــي، بغــض النظــر عــن القطــاع، علــى خمســة مجــاالت رئيســية: 
ــًرا  ــن أم ــل األم ــة. يمث ــة التحتي ــن، والبني ــة، واألم ــات، واألتمت ــة، والبيان ــال الرقمي ــوذج األعم نم
حيوًيــا بالنســبة للمؤسســات الحكوميــة؛ وكان هــذا هــو الحــال دائًمــا، لكن أزمــة كوفيد - 19 
أكــدت أهميــة أمــن تقنيــة المعلومــات حيــث ســارعت المؤسســات إلــى تنفيــذ بروتوكــوالت 
العمــل مــن المنــزل مــع اســتمرار ضــرورة التعامــل مــع التهديــد الدائــم والمتطــور للجرائــم 

اإللكترونيــة.
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خطط التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية في الكويت لعام  2020

الخدمات من خالل الموقع اإللكتروني

التحول الرقمي 
وخطة التحول 

الرقمي

أنشئ قبل 
جائحة كوفيد

أنشئ أثناء 
جائحة كوفيد

% 58

% 11 % 69

تخطيط التحول الرقمي

فريق التحول الرقمي

مجاالت التركيز المتعلقة بالتحول الرقمي

% 32% 32

% 20 % 16
الفريق المخصص للتحول الرقمي

إدارة التحول الرقمي من قبل اإلدارات  المنفصلة

فريق التحول الرقمي متعدد الوظائف

إدارة التحول الرقمي من قبل فريق تقنية المعلومات

األمن

الحوسبة السحابية

64%

49%

44%

42%

38%

36%

36%

تحول البنية التحتية

البيانات

االبتكار المبني علي البرمجيات

أتمتة العمليات

تحديث التطبيقات

المصدر: استبيان الحكومة الذي وضعته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لعام 2020 
نسبة المؤسسات الحكومية التي حددت مجال التركيز.
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ُيعــد االبتــكار القائــم علــى البرامــج وتحديــث التطبيقــات مــن مجــاالت التركيــز الهامــة 
األخــرى فــي مجــال التحــول الرقمــي فــي قطــاع الحكومــة ؛ كمــا أن المواقــع اإللكترونيــة 
للمؤسســات  الخدمــة  لتقديــم  األساســية  الطــرق  هــي  المتنقلــه  األجهــزة  وتطبيقــات 
الحكوميــة. ومــع ذلــك، يعتمــد األداء الســلس للخدمــات الرقميــة علــى نضــج أنظمــة 

ــة.  ــة الخلفي ــي الواجه ــات ف ــية للمؤسس ــات األساس المعلوم

أدى التركيــز علــى الخدمــات الرقميــة وسياســات العمــل مــن المنــزل إلــى جعــل التطبيقــات 
التعاونيــة وحلــول البوابــة أكثــر التطبيقــات الشــائعة التــي يتــم تنفيذهــا فــي القطــاع 
الحكومــي، كمــا أن التطبيقــات التــي تتنــاول المجــاالت المحوريــة )مثــل حفــظ المســتندات 
والتمويــل والمــوارد البشــرية( شــائعة فــي ظــل قيام نصف المؤسســات الحكوميــة الكويتية 

علــى األقــل بتنفيذهــا.

التطبيقات التي تنفذها المؤسسات الحكومية في الكويت لعام 2020

المصدر: استبيان الحكومة الذي وضعته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لعام 2020 نسبة المؤسسات الحكومية التي 
نفذت التطبيق المحدد.

تطبيقات مشتركة لفرق العمل

Portal Solutions حلول المنافذ

16%

20%
27%

29%
29%

31%
33%

40%
53%

58%
60%

62%
67%

73%

أنظمة الرواتب والموارد البشرية

تطبيقات المحاسبة والتطبيقات المالية

إدارة الوثائق والمستندات

إدارة المشاريع

إدارة األرشفة

إدارة العمليات التجارية

المراسالت التجارية عبر المراسالت اإللكترونية

أنظمة إدارة حياة األصول

المشتريات / أنظمة إدارة سلسلة التوريد

تخطيط الموارد المؤسسية / الحكومية

نظام إدارة المعرفة

إدارة عالقات العمالء
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% 64
% 49

% 33
% 27

استخدام مركز البيانات والسحابة العامة من قبل مؤسسات الحكومة الكويتية لعام 2020

ــول  ــال التح ــي مج ــية ف ــز رئيس ــاالت تركي ــة مج ــة والتحتي ــحابية والبني ــات الس ــل الخدم تمث
الرقمــي. تتعامــل المؤسســات الحكوميــة مــع بيانــات المواطنيــن الحساســة وتفضــل 
اســتثمرت  لذلــك،  ونتيجــة  العمــل؛  مقــرات  فــي  ومعالجتهــا  البيانــات  بتلــك  االحتفــاظ 
المؤسســات بكثافــة فــي مراكــز البيانــات. تمتلــك الغالبيــة العظمــى مــن المؤسســات 

الحكوميــة مراكــز بيانــات خاصــة بهــا. 

تعــد المرونــة الســمة الرئيســية التــي تميــز مؤسســة رقميــة عــن غيرهــا، وهــي تمثــل القــدرة 
علــى االســتجابة للســوق مــن خــالل الطــرح الســريع للتطبيقــات، كمــا تعــد الخدمــات 
الســحابية عامــاًل تمكينًيــا حيوًيــا لتلــك القــدرة — مــع تزايــد اعتمــاد المؤسســات الحكوميــة 
ــار غالبيــة المؤسســات االحتفــاظ بأنظمــة  علــى خدمــات الحوســبة الســحابية العامــة. تخت
المعلومــات األساســية فــي مراكــز البيانــات ولكنهــا تنقــل التطبيقــات غيــر األساســية إلــى 
وتســتخدم  بالفعــل،  العامــة  الســحابة  الحكوميــة  المؤسســات  ثلثــا  اعتمــد  الســحابة. 
غالبيتهــا البرمجيــات كخدمــة. تتبــع غالبيــة المؤسســات نهــج »األنســب« فيمــا يتعلــق 
بالســحابة مــع التطبيقــات الجديــدة. تبنــت نســبة صغيــرة )9%( سياســة »الســحابة أواًل«.

مركز البيانات حسب النوع

تنفيذ السحابة العامة

مركز البيانات الخاص في مكان العمل

مركز بيانات مستضاف ) سحابة خاصة (
في موقع مزود الخدمة

مركز بيانات مستضاف ) سحابة خاصة (
في موقع مزود الخدمة الحكومي

مركز بيانات مستضاف ) سحابة عامة (
في موقع مزود الخدمة الحكومي

البرمجيات أي سحابة عامة
كخدمة

البنية التحتيةالمنصة كخدمة
كخدمة

مركز بيانات مستضاف ) سحابة عامة (
في موقع مزود الخدمة

80%

24%

18%

16%

7%
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سياسة الحوسبة السحابية العامة

السحابة أواًل

أفضل خيار

ال يجري اتباع نهج ثابت

السحابة أيضًا

السحابة أخيرًا

% 52

% 12
% 9

% 9

%18

المصدر: استبيان الحكومة الذي وضعته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لعام 2020 النسبة المئوية للمؤسسات 
الحكومية التي طبقت مركز البيانات المحدد ونوع السحابة العامة وسياسة السحابة المحددة.

ــن  ــم تك ــل. فل ــا العم ــز به ــي ُينج ــة الت ــتجد الطريق ــا المس ــروس كورون ــة في ــرت جائح غّي
ــة  ــل افتراضي ــة عم ــي بيئ ــل ف ــن قب ــا م ــرت حًق ــد فك ــة ق ــات التعليمي ــة والمؤسس الحكوم
ــك،  ــًة لذل ــتعداد. ونتيج ــع دون أي اس ــذا الوض ــى ه ــة عل ــم الجائح ــد أجبرته ــل. وق بالكام
أصبحــت االســتثمارات فــي هــذا المجــال أولويــة فوريــة لمؤسســات القطــاع العــام. قامــت 

ــد. ــن بع ــل ع ــات للعم ــع ساس ــة بوض ــات الحكومي ــم المؤسس معظ

وقــد ركــزت المبــادرات الرقميــة المرتبطــة بمســتقبل العمــل بشــكل أساســي علــى تطبيقات 
التعــاون ومؤتمــرات الفيديــو وأمــن تقنيــة المعلومــات. زادت االســتثمارات فــي مجــاالت البنية 
ــة  ــن نقط ــة، وأم ــة االفتراضي ــر المكتبي ــزة الكمبيوت ــبكات وأجه ــين الش ــل تحس ــة مث التحتي
ــة، وذلــك فــي ظــل اســتجابة المؤسســات لحالــة الطــوارئ الناجمــة عــن كوفيــد-19  النهاي
ــث  ــل، حي ــتقبل العم ــى مس ــدى عل ــة الم ــار طويل ــي آث ــة ف ــبب األزم ــع أن تتس ــن المتوق وم
تركــز االســتثمارات بشــكل أساســي علــى خبــرة الموظــف وإنتاجيتــه. تحظــى المجــاالت 
المتقدمــة مثــل أتمتــة اإلجــراءات باالهتمــام أيًضــا، وقــد وضــع أكثــر مــن ثلثــي المؤسســات 
ــة  ــات أتمت ــذه المؤسس ــث ه ــو ثل ــذ نح ــات . ونف ــة العملي ــة بأتمت ــة معني ــة سياس الحكومي

العمليــات الروبوتيــة.
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المصدر: استبيان الحكومة الذي وضعته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لعام 2020 نسبة المؤسسات الحكومية التي 
طبقت تقنية مستقبل العمل المحددة.

تتمتــع  الخدمــات.  وابتــكار  الرقمــي  للتميــز  رئيســي  تمكيــن  عامــل  البيانــات  إتقــان  تمثــل 
المؤسســات الحكوميــة بمســتويات متفاوتــة مــن نضــج التميــز الرقمــي. وصــل أكثــر مــن ثلــث 
المؤسســات إلــى مراحــل متقدمــة مــن النضــج بينمــا يظــل 40% منهــا فــي المراحــل األوليــة. 

وقــد ضعــت غالبيــة المؤسســات اســتراتيجية داخليــة تتعلــق باســتخدام البيانــات .

مستقبل تنفيذ األعمال بمعرفة المؤسسات الحكومية في الكويت لعام 2020

% 51% 48
نسبة المؤسسات التي وفرت 

وسائل العمل من المنزل
نسبة المؤسسات الحكومية التي 
وضعت استراتيجية تعلق بأتمتة 

اإلجراءات أو االستعانة
بمصادر خارجية

المبادرات الرقمية المتعلقة بمستقبل العمل

أدوات ومنصات تسهل تعاون الموظفين العاملين من منازلهم

سياسات أمان جديدة تدعم أسلوب العمل الجديد

أماكن عمل رقمية ) واجهات مكاتب افتراضية ، وإدارة األجهزة ، ودعم 
الذكاء االصطناعي (

أتمتة المهام والعمليات لدعم الموظفين

منصات التوظيف وإدارة الكفاءات

استخدام الواقع االفتراضي والمعزز للتدريب والدعم والتعاون

توظيف الذكاء االصطناعي والمساعدين الرقميين من أجل الموظفين

توظيف التقنيات الحديثة 

64%

47%

31%

29%

24%

22%

9%

7%
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نضج البيانات بين الجهات الحكومية في الكويت، 2020

% 76
نسبة المؤسسات الحكومية 

التي وضعت استراتيجية تتعلق 
باستخدام البيانات والتحليالت 

الداخلية

% 14

% 26
% 21

% 14

% 26

المرحلة األولي
فهم ضعيف 

ألصول البيانات 
القائمة

المرحلة الثانية
مجموعة فرعية صغيرة 
تضم البيانات المختبرة 

والمنظمة

المرحلة الثالث
إدارة البيانات 

الرئيسية علي 
مستوي الشركة

المرحلة الرابعة
أسهمت البيانات 

المدارة بشكل كبير 
في جودة القرارات

المرحلة الخامسة
يتم عرض البيانات 

علي أنها أصول 
استراتيجية ومناحة 

لجميع وحدات األعمال

مرتفعةمنخفضة نضج تميز البيانات

دائًمــا مــا تكــون هنــاك عقبــات فــي المســيرة نحــو تحقيــق قطــاع عــام قائــم علــى البيانــات 
ويتمحــور حــول المواطــن. وقــد أشــار نحــو ثلــث المؤسســات الحكوميــة إلــى وجــود تحــٍد مــن 
حيــث توافــر المهــارات. وُيعــد تنفيــذ نهــج منســق وإزالــة الحواجــز ضمــن التحديــات الرئيســية 
األخــرى التــي تواجــه الجهــات الحكوميــة التــي تســعى لتحقيــق التحــول الرقمــي على مســتوى 

المؤسســة.

ُيعــد االبتعــاد عــن النظــم القديمــة تحدًيــا كبيــًرا يواجــه المؤسســات الحكوميــة ؛ وقــد كشــف 
ــة  ــم قديم ــة نظ ــات الحكومي ــي المؤسس ــية ف ــات األساس ــم المعلوم ــث نظ ــتبيان أن ثل االس
ــول  ــة التح ــي رحل ــرة ف ــات كبي ــة عقب ــة القديم ــذه األنظم ــل ه ــنوات. تمث ــا 10 س ــاوز عمره يتج
الرقمــي، مــا تســبب فــي العديــد مــن المشــكالت مثــل تعطــل النظــام وتزايــد مخاطــر األمــن 
ــات  ــة االحتياج ــى تلبي ــدرة عل ــدم الق ــرى وع ــة األخ ــع األنظم ــل م ــف التكام ــي وضع اإللكترون
الجديــدة للمؤسســة. تســتغرق التكلفــة العاليــة والجهــد اإلضافــي المطلوبــان لصيانــة هــذه 
األنظمــة الوقــت الثميــن للفنييــن وميزانيــة تقنيــة المعلومــات التــي يمكــن اســتخدامها بخــالف 

ذلــك لمزيــد مــن عمليــات التنفيــذ االســتراتيجية.

المصدر: استبيان الحكومة الذي وضعته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لعام 2020 مالحظة: نسبة المؤسسات 
الحكومية في كل مرحلة من مراحل نضج البيانات.
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المصدر: استبيان الحكومة الذي وضعته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لعام 2020، نسبة المؤسسات الحكومية التي 
ذكرت التحدي

ُيعــد تحديــث التطبيقــات القديمــة عنصــًرا مهًمــا للتحــول الرقمي فــي أي مؤسســة؛ والخطوة 
ــل  ــن العوام ــث. وم ــى تحدي ــاج إل ــي تحت ــات الت ــود التطبيق ــد وج ــي تحدي ــك ه ــي ذل ــى ف األول
الحاســمة لضمــان نجــاح مشــروع تحديــث التطبيــق أيًضــا وضــع خطــة مفصلــة تتنــاول جوانــب 
مختلفــة مثــل: المراحــل المحــددة والجــداول الزمنيــة وإشــراك المســتخدمين النهائييــن 
وأصحــاب المصلحــة والدعــم مــن القيــادة التنفيذيــة. يعــد تحويــل الرمــوز البرمجيــة القديمــة 
إلــى لغــة برمجــة أكثــر حداثــة ونقــل البرامــج القديمــة إلــى الســحابة مــن أفضــل الممارســات 
الرئيســية المعتمــدة فــي تحديــث التطبيقــات. وينبغــي للمؤسســات دراســة الفائــدة طويلــة 
المــدى للتطبيقــات التــي تعمــل علــى تحديثهــا ومواءمتهــا مــع األهــداف التنظيميــة طويلــة 

األجــل لتجنــب زيــادة تكاليــف إدارة التطبيقــات.

تحديات التحول الرقمي التي تواجه الحكومة لعام 2020

% 33

من نظم المعلومات األساسية في 
المؤسسات الحكومية الكويتية 

تضم نظمًا يزيد عمرها عن
 10 سنوات

نقص المهارات

النظم القديمة

انعزال االبتكار

انعزال مبادرات التحول الرقمي عن غيرها

مؤشرات األداء الرئيسية قديمة

الخطط القصيرة األجل

31%

27%

24%

16%

16%

7%
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 التحول الرقمي في مجال التعليم

ربط االتصاالت وتقنية المعلومات

خضــع قطــاع التعليــم لتغييــرات جذريــة علــى مــدار العقديــن الماضييــن، حيــث ســعى إلــى 
تلبيــة احتياجــات جيــل مــا بعــد األلفيــة الــذي يتمتــع بمعرفــة واســعة بالخدمــات الرقميــة. 
ــة  ــة رقمي ــي منظوم ــأوا ف ــن نش ــالب الذي ــاج الط ــال، يحت ــكل فع ــم بش ــى التعل ــعًيا إل وس
ــول  ــود التح ــزت جه ــي رك ــائط. وبالتال ــي بالوس ــي غن ــوى رقم ــى محت ــائط إل ــبعة بالوس مش
الرقمــي فــي قطــاع التعليــم علــى رقمنــة بيئــة التعلــم المحليــة، وقــد أدت أزمــة كوفيــد - 
19 إلــى تســريع هــذه التغييــرات. وفــي بعــض الحــاالت، تقلصــت الفتــرة المتوقعــة إلعــداد 

مبــادرات التعلــم االفتراضــي مــن 2 -10 ســنوات إلــى عــدة أشــهر فقــط.

ينصــب التركيــز فــي قطــاع التعليــم علــى توفيــر تجــارب أفضــل للطــالب والمعلميــن. وقــد 
ــة  ــات المؤسس ــة تطبيق ــة وإتاح ــزة الرقمي ــاون واألجه ــى أدوات التع ــتثمارات عل ــزت االس رك
ــراءات  ــى إج ــا عل ــد - 19 أيًض ــة كوفي ــرت أزم ــت. أث ــر اإلنترن ــوى عب ــال المحت ــد وإيص ــن ُبع ع
القبــول والتوظيــف، مــا أدى إلــى ظهــور عمليــات رقميــة مثــل التوظيــف االفتراضــي والجوالت 
ــرح  ــى ط ــة إل ــات التعليمي ــم والمؤسس ــرت وزارات التعلي ــا اضط ــة. كم ــية االفتراضي المدرس
ــع  ــدى. تتوق ــدة الم ــار بعي ــورات آث ــك التط ــيكون لتل ــذا س ــرعة، ل ــت بس ــى اإلنترن ــات عل منص
العديــد مــن المؤسســات اتبــاع نمــوذج التعلــم المدمــج لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن 

االســتثمارات والــدروس المســتفادة خــالل األزمــة.

شــهد العقــد الماضــي تحســًنا ملحوًظــا فــي االتصــال باإلنترنــت لــدى المؤسســات التعليميــة 
ــا  ــت،  وغالبيته ــل باإلنترن ــا متص ــة تقريًب ــات التعليمي ــع المؤسس ــت ؛ فجمي ــة الكوي ــي دول ف
ــام 2015  ــة بع ــرة مقارن ــادة كبي ــي زي ــة، وه ــاف الضوئي ــر األلي ــض عب ــاق العري ــة بالنط متصل
عندمــا كان 18% فقــط مــن هــذه المؤسســات يتمتــع بهــذه البنيــة. تحســنت ســرعات 
االتصــال أيًضــا، حيــث تمتلــك معظــم المؤسســات )57%( اتصــاًلا بســرعة 100 ميجابــت فــي 
الثانيــة أو أكثــر، مقارنــة بنســبة 23% فــي عــام 2015. تضاعــف عــدد المؤسســات المتصلــة 
ــس  ــنوات الخم ــي الس ــرات ف ــالث م ــر ث ــة أو أكث ــي الثاني ــت ف ــرعة 100 ميجاب ــت بس باإلنترن
ــر  ــة( أكث ــي الثاني ــت ف ــن 10 ميجاب ــل م ــرعة )أق ــة الس ــاالت منخفض ــر االتص ــة. وتعتب الماضي
انتشــاًرا بيــن المــدارس العامــة. يمتلــك ثلــث المــدارس الحكوميــة بنيــة االتصــال المذكــورة 

مقارنــة بمــا نســبته 13% مــن المــدارس الخاصــة.
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االتصال باإلنترنت لدى المؤسسات التعليمية

نسبة المؤسسات التعليمية التي يمكن 
الوصول إلى اإلنترنت

% 99
% 94

الوصول الي االنترنت

نوع االتصال

سرعة األنترنت

2020

2015

االتصال المتنقل ذو 
النطاق العريض

االتصال الثابتة األخري
 ذات النطاق العريض

اتصال األلياف الضئية ذو 
النطاق العريض % 18

% 49

% 63

% 28

% 12

% 16

% 40
% 5

% 6
% 11

% 26

% 16

% 2

2015

2015

2020

2020

> 2 ميجابت في الثانية

< 100 ميجابت في الثانية

2 - 10 ميجابت في الثانية

10 - 30 ميجابت في الثانية

30 - 100 ميجابت في الثانية

% 39

% 10

% 57

المصدر: استبيان التعليم الذي وضعته الهيئة لعام 2020 مالحظة: نسبة المؤسسات التعليمية التي تتمتع بالنوع المحدد من 
االتصال باإلنترنت والسرعة.
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ــات،  ــن والمكتب ــرف المعلمي ــي غ ــت ف ــال باإلنترن ــات االتص ــف المؤسس ــن نص ــر م ــر أكث وتوف
االتصــال  الجامعــي.  الحــرم  فــي  باإلنترنــت  االتصــال  إمكانيــة  منهــا   %39 توفــر  بينمــا 
ــة )%66(  ــات الخاص ــن المؤسس ــيوًعا بي ــر ش ــي أكث ــرم الجامع ــتوى الح ــى مس ــت عل باإلنترن

ــة )%25(.  ــات العام ــة بالمؤسس مقارن

وتوفــر أكثــر مــن نصــف المؤسســات التعليميــة وصــواًل إلــى شــبكة الــواي فــاي لمجموعــات 
ــن  ــاي للمعلمي ــواي ف ــة ال ــدم خدم ــي تق ــات الت ــدد المؤسس ــة. زاد ع ــتخدمين مختلف مس

بشــكل ملحــوظ فــي الســنوات الخمــس الماضيــة، وذلــك مــن 27% إلــى %43. 

الوصول إلى اإلنترنت لدى المؤسسات التعليمية الكويتية

مكتب المدير أو المنسق

المعلمون

مختبر الحاسوب

موظف الدعم

غرفة المعلمين
أو قاعة االجتماعات

الزوار

الفصول الصيفية

الحرم المدرسي / الجامعي
بأكمله

المكتبة أو غرفة الدراسة

91%

81%

61%

16%

37%

43%

7%

26%

27%

58%

49%

39%

2020

2015

2020

المواقع التي تتمتع بخدمة الوصول إلى اإلنترنت

المستخدمون الذين لديهم اتصال واي فاي

المصدر: استبيان التعليم الذي وضعته الهيئة لعام 2020 مالحظة: نسبة المؤسسات التعليمية التي توفر االتصال في الموقع 
ولمجموعة المستخدمين.
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استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات المخصصة ألغراض التعلم في المؤسسات التعليمية الكويتية لعام 2020

المصدر: استبيان التعليم الذي وضعته الهيئة لعام 2020

االتصاالت وتقنية المعلومات المخصصة ألغراض التعلم

ينتشــر اســتخدام االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بصفتهــا أداة مســاعدة فــي التعلــم 
أجهــزة  تقريًبــا  التعليميــة  المؤسســات  جميــع  وتســتخدم  الكويــت.  فــي  والتعليــم 
الكمبيوتــر أو اإلنترنــت ألغــراض تربويــة. يتمتــع معظــم الطــالب فــي الكويــت بإمكانيــة 
االتصــال باإلنترنــت فــي المدرســة. وتســتخدم معظــم المؤسســات أجهــزة الكمبيوتــر 
المكتبيــة والمحمولــة، بينمــا يســتخدم مــا يقــرب مــن النصــف األجهــزة اللوحيــة. ويشــيع 
اســتخدام اللوحــات الذكيــة، حيــث يســتخدمها أكثــر مــن نصف المؤسســات التعليميــة أثناء 
التدريــس. تنتشــر أجهــزة الكمبيوتــر المكتبيــة والمحمولــة بشــكل متســاٍو بيــن المؤسســات 
ــاع  ــي القط ــيوًعا ف ــر ش ــة أكث ــات الذكي ــة واللوح ــزة اللوحي ــن األجه ــة، لك ــة والخاص العام
الخــاص. فــي المتوســط، يوجــد جهــاز كمبيوتــر واحــد )مكتبــي أو محمــول أو جهــاز لوحــي( 
لــكل خمســة طــالب فــي الكويــت، وهــو مــا يمثــل تحســًنا كبيــًرا مقارنــة بعــام 2015، عندما 

كانــت النســبة كمبيوتــر واحــًدا لــكل ثمانيــة طــالب.

أجهزة الحواسيب
المكتبية / المحمولة

األلواح الذكيةاألجهزة اللوحية

% 43

% 51

% 94

% 585.4

نسبة المتعلمين الذين لديهم 
إمكانية الوصول إلى اإلنترنت 

في المؤسسات التعليمية

نسبة المتعملين إلى أجهزة 
الكمبيوتر
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وفــرت ُمعظــم المؤسســات التعليميــة فــي دولــة الكويــت للطــالب مرافــق التعلــم عن ُبعد 
لتمكيــن التعلــم أثنــاء جائحــة كوفيــد-19، وتتبــع غالبيــة المؤسســات حالًيــا نمــوذج التعلــم 
عبــر اإلنترنــت. تســعى مجموعــة صغيــرة مــن المؤسســات إلــى تبنــي نهــج التعلــم المختلــط، 
حيــث يمــزج بيــن التعليــم المباشــر والتعليــم عبــر اإلنترنــت. وتعــد الفصــول الدراســية الحيــة 
عبــر اإلنترنــت هــي األكثــر شــيوًعا، حيــث تتبنــى ثالثــة أربــاع المؤسســات هــذه الطريقــة. 
ــاص،  ــاع الخ ــات القط ــن مؤسس ــر بي ــكل أكب ــت بش ــر اإلنترن ــية عب ــول الدراس ــر الفص وتنتش
حيــث توفــر جميعهــا تقريًبــا )97%( دروًســا مباشــرة عبــر اإلنترنــت مقارنــة بنســبة 61% فــي 

القطــاع العــام.

% 96

%4

% 87

نسبة المؤسسات التعليمية 
التعلم اإللكتروني فقطالتي توفر مرافق تعلم عن بعد النموذج المختلط

نموذج التعلم المستخدمالتعلم عن بعد

أساليب التعلم المستخدمة

الدروس المباشرة عبر اإلنترنت

الدروس المسجلة عبر اإلنترنت

التمارين والواجبات المباشرة عبر اإلنترنت

التمارين والواجبات المسجلة

المحتوي التعليمي المتاح عبر اإلنترنت

73%

61%

44%

39%

32%

المصدر: استبيان التعليم الذي وضعته الهيئة لعام 2020

الوصول إلى اإلنترنت لدى المؤسسات التعليمية
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% 81% 37

% 25% 33

% 5% 17

% 11

% 7

% 7

مايكروسوفت تيمز

زووم

مايكروسوفت تيمز

جوجل كالسروم

إيدونيشنالمخصصة

زووم

سيسو

موودل

المصدر: استبيان التعليم الذي وضعته الهيئة لعام 2020

Microsoft Teams هــو التطبيــق األكثــر اســتخداًما فــي إقامــة مؤتمــرات الفيديــو، فــي 
حيــن أن تطبيــق Zoom أكثــر انتشــاًرا بيــن المؤسســات الخاصــة، حيــث تســتخدم 41% مــن 
ــة.  ــات العام ــن المؤسس ــبته 17% م ــا نس ــة بم ــق Zoom مقارن ــة تطبي ــات الخاص المؤسس
تســتخدم Google Meet و Google Classroom أيًضــا، فــي الغالــب مجموعــة صغيــرة 
مــن المؤسســات الخاصــة، كمــا طــورت نســبة صغيــرة مــن المؤسســات الخاصــة برمجياتهــا 

ــت.  ــر اإلنترن ــم دروس عب ــة لتقدي الخاص

يســتخدم نحــو نصــف المؤسســات التعليميــة فــي الكويت نظــام إدارة التعلم عبــر اإلنترنت 
)LMS(، وهــي األنظمــة األكثــر اســتخداًما لــدى المؤسســات الخاصــة )81%(، مقارنــة بثلــث 
)34%( المؤسســات العامــة. Microsoft Teams هــو نظــام إدارة التعلــم األكثــر شــيوًعا، يليه 
 Moodleو Seesawو Zoomو Edunation ــتخدم ــا ُيس ــرًة. كم Google Classroom مباش

فــي الغالــب فــي القطــاع الخــاص.

األدوات المستخدمة

في التعلم عن بعد

األدوات المستخدمة للتعلم عن بعد أثناء جائحة كوفيد  - 19 لعام 2020
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الخدمات الرقمية والتحول والتحديات

تمتلــك غالبيــة المؤسســات التعليميــة فــي الكويــت موقًعــا إلكترونًيــا. ومــع ذلــك، فامتــالك 
موقــع إلكترونــي أكثــر شــيوًعا بيــن المؤسســات الخاصــة )91%( مقارنــة بالمؤسســات 
العامــة )54%(. كمــا يمتلــك ثلــث المؤسســات موقًعــا إلكترونًيــا متعــدد اللغــات أو باللغــة 
اإلنجليزيــة فقــط. وتنتمــي غالبيــة هــذه المؤسســات إلــى القطــاع الخــاص. تمتلــك معظــم 
المؤسســات )92%( صفحــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. يمثــل وجــود قنــاة اتصــال 
بيــن  شــائًعا  أمــًرا  والموظفيــن  والطــالب  األمــور  وأوليــاء  المعلميــن  بيــن  اإلنترنــت  عبــر 
المؤسســات التعليميــة العامــة والخاصــة . ويختلــف مســتوى النضــج فــي تحقيــق ذلــك مــن 
ــات  ــم المؤسس ــدم معظ ــالب، إذ تق ــدم الط ــر تق ــى تقاري ــت إل ــر اإلنترن ــول عب ــث الوص حي

الخاصــة )72%( هــذه الخدمــة، وذلــك مقارنــة بـــ 22% مــن المؤسســات العامــة. 

تواجد المؤسسات التعليمية الكويتية على الويب في عام 2020

الخدمات من خالل الموقع اإللكتروني

مؤسسة تمتلك 
موقعًا إلكترونيًا

متعدد اللغات

نسبة المؤسسات التعليمية التي تمتاز بوجود
 على مواقع التواصل االجتماعي

اللغة العربية
 فقط

اللغة اإلنجليزية 
فقط

% 25

% 31

% 10 % 66

الوجود على اإلنترنت

الوجود على اإلنترنت الخدمات المقدمة على الرنترنت

% 92 التواصل مع المعلمين والموظفين 
وأولياء األمور والطلبة

دفع الرسوم

الوصول إلي تقارير األداء وسجل العالمات

94%

72%

38%

المصدر: استبيان التعليم الذي وضعته الهيئة لعام 2020 
ُيطبق دفع الرسوم عبر اإلنترنت فقط على المؤسسات التعليمية الخاصة.
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التحول الرقمي لدى المؤسسات التعليمية الكويتية

مؤسسة تمتلك 
خطة للتحول 

الرقمي

أنشئ قبل 
جائحة كوفيد

أنشئ أثناء 
جائحة كوفيد

% 40

% 35 % 75

المصدر: استبيان التعليم الذي وضعته الهيئة لعام 2020 

تمتلــك معظــم المؤسســات التعليميــة فــي الكويــت خطــة رســمية للتحــول الرقمــي. وقــد 
كان تأثيــر كوفيــد - 19 علــى القطــاع شــديًدا بدرجــة دفعــت نســبة كبيــرة مــن المؤسســات 
إلــى وضــع خطــة للتحــول الرقمــي بعــد تفشــي الجائحــة. وكانــت نســبة 26% فقــط مــن 
المؤسســات العامــة تمتلــك خطــة للتحــول الرقمــي قبــل كوفيــد - 19، مقارنــة بـــ 67% مــن 
ــة  ــى خط ــًرا إل ــة مفتق ــة العام ــات التعليمي ــث المؤسس ــزال ثل ــة. وال ي ــات الخاص المؤسس

للتحــول الرقمــي، مقارنــة بـــ 10% مــن المؤسســات الخاصــة.

ال يــزال التعليــم أحــد القطاعــات األكثــر تضــرًرا مــن جائحــة كوفيــد - 19؛ وعندمــا تحــول نهــج 
التعلــم مــن التعلــم المباشــر إلــى التعليــم االفتراضــي، فــإن ذلــك قــد فــرض ضغوًطــا كبيــرة 
علــى المعلميــن والطــالب. كمــا ُفرضــت عمليــة . وكان البــد مــن دعــم التحــول الجــذري فــي 
المنهجيــة بالتغييــرات فــي ممارســات التدريــس. وتعكــس مجــاالت التحســين فــي اســتخدام 
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت مــن قبــل قطــاع التعليــم في الكويــت هــذه التغييــرات الهائلة. 
ــع  ــا« ورف ــى طبيعته ــاة إل ــودة الحي ــع »ع ــس م ــات التدري ــف ممارس ــتبيان أن تكيي ــف االس كش
مهــارات المعلميــن والطــالب فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن خــالل التدريــب 
هــي أكثــر المجــاالت أهميــة. وتعــد ترقيــة البنيــة التحتيــة واألجهــزة لتقديــم التعلــم عــن ُبعــد 

مجــاًلا رئيســًيا آخــر مــن مجــاالت التركيــز.
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مجاالت التركيز لتحسين استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت في المؤسسات التعليمية في الكويت لعام 2020

من الضروري تطوير أساليب تعليمية  جديدة تتضمن تقنيات 

من الضروري تحسين التدريب على استخدام تقنيات المعلومات
 واالتصاالت المقدم لموظفي المدرسة
من الضروري تحسين كفاءات الطلبة ومهارتهم الفنيةفيما يتصل 
باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت
من الضروري تحسين كفاءات موظفي المدرسة ومهارتهم الفنية فيما 
يتصل باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت

من الضروري زيادة سرعة الوصول إلى اإلنترنت

من الضروري تحديث األجهزة الرقمية في المدرسة

هناك حاجه لرفع مستوى الدعم الفني أو الصيانة المقدمة لألجهزة  
الرقمية

من الضروري زيادة عدد اإلجهزة الرقمية المتصلة باالنترنت

من الضروري زيادة عدد الحواسيب المخصصة لكل طالب

96%

95%

94%

94%

91%

89%

85%

82%

72%

المصدر: استبيان التعليم الذي وضعته الهيئة لعام 2020 

االتصاالت وتقنية المعلومات كمادة دراسية

ــي  ــب ف ــة ترغ ــز ألي دول ــاالت التركي ــن مج ــا م ــاًلا مهًم ــة مج ــارات التقني ــر المه ــد تطوي يع
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  تعلــم  يبــدأ  أن  ينبغــي  الرقمــي.  اقتصادهــا  تطويــر 
ــل  ــي المراح ــة ف ــة المختلف ــات البرمج ــم لغ ــدان تعل ــض البل ــدرج بع ــر. وُت ــت مبك ــي وق ف
ــية  ــا المدرس ــدة مناهجه ــة المتح ــت المملك ــام 2014، حدث ــي ع ــم. ف ــن التعلي ــى م األول
لتشــمل البرمجــة. ووفًقــا للمنهــج الجديــد، ســيتعرف الطــالب فــي المراحــل المبكــرة علــى 
الخوارزميــات وأساســيات البرمجــة فــي المراحــل المتوســطة. وفــي المدرســة الثانويــة، يتــم 
ــرات، أنشــأت  ــر مــن لغــات البرمجــة. ســعًيا إلــى دعــم هــذه التغيي اســتخدام لغتيــن أو أكث
المملكــة المتحــدة المركــز الوطنــي لتعليــم الحوســبة فــي عــام 2018، حيــث يقــدم تدريــب 

ــب. ــوم الحاس ــوارد عل ــن وم المعلمي
 

فنلنــدا هــي إحــدى الــدول األخــرى التــي دمجــت البرمجــة فــي المناهــج المدرســية الوطنيــة 
فــي عــام 2016، مــع التركيــز علــى تطويــر مهــارات التفكيــر الحاســوبي بيــن الطــالب فــي 
وقــت مبكــر. واعتمــاًدا علــى مرحلــة التعلــم، يتعــرض الطــالب فــي الدولــة أللعــاب الكمبيوتر 

وبيئــات البرمجــة الرســومية ولغــات البرمجــة وأساســيات الروبوتــات واألتمتــة.
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تنمية مهارات االتصاالت وتقنية المعلومات في المؤسسات التعليمية في الكويت، 2020

المصدر: استبيان التعليم الذي وضعته الهيئة لعام 2020 

االتصاالت وتقنية المعلومات في مرحلة رياض األطفال

مــن المهــم فهــم النضــج التقنــي لمرحلــة ريــاض األطفــال واســتخدام االتصــاالت وتقنيــة 
ــة  ــت )88%( متصل ــي الكوي ــال ف ــاض األطف ــم ري ــر. معظ ــم المبك ــي التعلي ــات ف المعلوم
باإلنترنــت، ونصفهــا يوفــر مرافــق واي فــاي للمعلميــن والموظفيــن اآلخريــن. تســتخدم 
غالبيــة هــذه المؤسســات )88%( أجهــزة الكمبيوتــر المكتبيــة / المحمولــة بصفتهــا عوامــل 
مســاعدة فــي التعليــم. وتمتلــك نســبة صغيــرة )13%( لوحــات ذكيــة ومكتبــات للمحتــوى 

الرقمــي. 

كمــا توفــر معظــم ريــاض األطفــال )75%( مرافــق التعلــم عــن بعــد للطــالب. وُتعــد 
ــال.  ــاض األطف ــتخدمها ري ــائعة تس ــة ش ــت طريق ــر اإلنترن ــجلة عب ــية المس ــول الدراس الفص

اســتخداًما. األكثــر  األداة  هــي   Microsoft Teams ُتعــد األخــرى،  المؤسســات  أمــا 

أشــارت جميــع حضانــات ريــاض األطفــال التــي شــاركت فــي الدراســة إلــى أن لديهــا صفحــة 
موقًعــا  لديهــا  أن   )%38( الثلــث  مــن  أكثــر  وذكــر  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى 
ــي  ــودة ف ــع الموج ــين م ــى تحس ــاج إل ــي تحت ــاالت الت ــابه المج ــت. وتتش ــبكة اإلنترن ــى ش عل

وفــي الكويــت، أقامــت معظــم المؤسســات التعليميــة أنشــطة لتنميــة مهــارات االتصــاالت 
ــر  ــطة األكث ــت األنش ــة. وكان ــهًرا الماضي ــر ش ــي عش ــهر االثن ــي األش ــات ف ــة المعلوم وتقني
شــيوًعا هــي أنشــطة حــل المشــكالت، تليهــا األنشــطة التــي تســاعد فــي تطويــر التفكيــر 
ــل  ــل ورش العم ــطة مث ــات أنش ــع المؤسس ــرت رب ــا أج ــة. كم ــارات البرمج ــوبي ومه الحاس

المتعلقــة بالروبوتــات.

أي من األنشطة المذكورة أدناه

أنشطة حل المشكالت ) التخطيط وتنفيذ الحلول (

األنشطة الرامية إلى تطوير التفكير الحسابي أو التشفير أو البرمجة
) وتشمل التجريد والمنطق والخواريزمات ومخططات سير العمل (

ورش عمل الروبوتات أو أدوات االستشعار

األنشطة الرامية إلى فهم طريقة عمل المصنوعات التقنية 
) مثل الضوء الكهربائي ، والراديو والهاتف (

61%

46%

30%

23%

12%
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المؤسســات األخــرى. وتشــمل هــذه المجــاالت وضــع ممارســات تدريــس جديــدة وتحســين 
المهــارات الفنيــة للمعلميــن وتحســين البنيــة التحتيــة. وبشــكل عــام، كانــت ريــاض األطفــال 
مــن أوائــل الجهــات التــي تبنــت االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وكان لهــا تأثيــر إيجابــي 

علــى التحــول الرقمــي فــي قطــاع التعليــم.

االنتقــال  أدى  العــام.  للقطــاع  بالنســبة  بالتحديــات  مليًئــا  فريــًدا  عاًمــا  عــام 2020  كان 
المفاجــئ نحــو أنظمــة العمــل مــن المنــزل والتعلــم مــن المنــزل، وتحديــات القــوى العاملــة 
ــن  ــكالت أم ــد - 19، ومش ــة كوفي ــل أزم ــي ظ ــذة ف ــل المتخ ــالق الكام ــراءات اإلغ ــبب إج بس
المعلومــات المتزايــدة إلــى اختبــار البنيــة التحتيــة للقطــاع العــام . كانــت المؤسســات 
التــي تســعى وراء التحــول الرقمــي قبــل الجائحــة فــي وضــع أفضــل بكثيــر للتصــدي لألزمــة؛ 

كمــا كان المتخلفــون عــن الركــب ســريعين فــي اللحــاق بالتحــول الرقمــي.

أدت الجائحــة إلــى تســريع وتيــرة التحــول الرقمــي فــي القطــاع العــام فــي الكويــت بشــكل 
كبيــر. وتمتلــك معظــم المؤسســات الحكوميــة والمؤسســات التعليميــة اآلن خطــة رســمية 
للتحــول الرقمــي تقودهــا أفرقــة مخصصــة. النمــاذج الرقميــة — بمــا يشــمل تقديــم 
الخدمــات الحكوميــة عبــر الموقــع اإللكترونــي والتطبيــق المحمــول والتعلــم عبــر اإلنترنــت 
ــدى  ــى الم ــر عل ــات لتغيي ــم الخدم ــع تقدي ــة، يخض ــبب الجائح ــة. وبس ــرة وناضج — منتش
الطويــل. يجــب أن تســتعد مؤسســات القطــاع العــام »العــودة إلــى الوضــع الطبيعــي« مــن 

ــددة :  ــاالت مح ــي مج ــود ف ــز الجه ــالل تركي خ
 

الخدمــات  تحســين  علــى  الحكوميــة  المؤسســات  تركــز  أن  يجــب   : الرقميــة  القنــوات 
ــر  ــات عب ــة الخدم ــد إضاف ــن. تع ــى المواط ــي عل ــز الحقيق ــو التركي ــه نح ــي تتج ــة الت الرقمي
اإلنترنــت وزيــادة تطــور الخدمــات أمــًرا ضرورًيــا — ولكــن هــذا وحــده ال يكفــي فــي »العــودة 
إلــى الوضــع الطبيعــي«. ســيكون جيــل األلفيــة وجيــل مــا بعــد األلفيــة المتمــرس فــي 
اســتخدام التقنيــة المســتخدمين األساســيين للخدمــات فــي هــذا العقــد مــن الزمــان. وهــم 
يتوقعــون أن تكــون التجــارب الرقميــة للقطــاع العــام مماثلــة للتجــارب التــي يخوضونهــا مع 
الجهــات الفاعلــة العالميــة. يجــب أن تركــز المؤسســات الحكوميــة على إيجاد تجــارب رقمية 
للقضــاء علــى البيروقراطيــة. وتســعى العديــد مــن الحكومــات إلــى توفيــر »رحــالت العمــالء« 
الحكوميــة.  الكيانــات  عبــر  الخدمــات  إلــى  الوصــول  تمكيــن  خــالل  مــن  للمســتخدمين 

الخاتمة والتوصيات
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يقــدم نهــج »الحكومــة بأكملهــا« هــذا فوائــد كبيــرة تتجــاوز إرضــاء المواطنيــن. ويمكــن 
أن يســاعد ذلــك فــي تبســيط الواجهــات الخلفيــة وتعزيــز الكفــاءة وخفــض التكاليــف.

ــة  ــة التحتي ــة البني ــار تكلف ــات اعتب ــكان المؤسس ــد بإم ــم يع ــة : ل ــة التحتي ــث البني تحدي
الرقميــة ضمــن النفقــات العامــة؛ فقــد تجــاوزت أهميــة البنيــة التحتيــة الرقميــة دعــم عمــل 
ــح  ــذي يصب ــاء وال ــى البق ــا عل ــة قدرته ــه الجه ــي علي ــذي تبن ــاس ال ــح األس ــة لتصب المؤسس
مميــًزا فــي »العــودة إلــى الوضــع الطبيعــي«. وألن الموظفيــن يتجــاوزون النطــاق، يجــب أن 
يكــون لديهــم اتصــال قــوي لضمــان تجــارب متفوقــة. قطعــت الكويــت خطــوات كبيــرة 
فــي مجــال االتصــال بشــبكات الجيــل الخامــس وهــي مــن بيــن الجهــات الرائــدة عالمًيــا فــي 
هــذا الصــدد. يجــب علــى المؤسســات فــي القطــاع الخــاص والعــام والمؤسســات التعليميــة 
ــة  ــة الرقمي ــة التحتي ــي البني ــتراتيجي ف ــكل اس ــتثمار بش ــزة واالس ــذه المي ــن ه ــتفادة م االس

إلحــداث نقلــة نوعيــة فــي المؤسســة وتحقيــق النتائــج التــي تســعى إليهــا.

تحديــث التطبيقــات : كانــت جائحــة كوفيــد - 19 بمنزلــة نقطــة جــذب للعديــد مــن 
ــع  ــل م ــات للتعام ــك المؤسس ــتعداد تل ــوء اس ــدى س ــن م ــفت ع ــث كش ــات، حي المؤسس
المواقــف غيــر المتوقعــة. تقيــد التطبيقــات القديمــة العديــد مــن المؤسســات فــي التكيــف 
مــع التغييــر. وكشــفت الدراســة أن ثلــث أنظمــة المعلومــات األساســية فــي القطــاع 
الحكومــي الكويتــي يزيــد عمرهــا عــن 10 ســنوات. حددت المؤسســات االبتعاد عــن األنظمة 
ــول  ــق التح ــة لتحقي ــة األهمي ــز بالغ ــاالت تركي ــا مج ــات باعتباره ــث التطبيق ــة وتحدي القديم
الرقمــي. وســتؤثر االســتجابة لهــذه التحديــات علــى قنــوات الواجهــة األماميــة. تعيــق 
ــة؛  ــة فعال ــارب رقمي ــم تج ــن تقدي ــة م ــة أي مؤسس ــة القديم ــة الخلفي ــات الواجه تطبيق
ــة  ــات كأولوي ــث التطبيق ــتوى تحدي ــع مس ــام رف ــاع الع ــات القط ــى مؤسس ــب عل ــذا يج ل

لتحســين االســتعداد لـــ »العــودة إلــى الوضــع الطبيعــي«.

اســتخدام الحوســبة الســحابية لتحقيــق المرونــة ووفــورات التكاليــف : لقــد أدى الوبــاء 
إلــى زيــادة ضــرورة التحــول الرقمــي فــي المؤسســات الحكوميــة والتعليميــة —كمــا أصبــح 
اســتخدام الحوســبة الســحابية عامــل تمكيــن أساســي للتحــول الرقمــي. ســتعمل البنيــة 
ــي  ــام ف ــاع الع ــات القط ــن مؤسس ــى تمكي ــحابة عل ــى الس ــة عل ــة القائم ــة الرقمي التحتي
ــه  ــا أن ــة، كم ــات القديم ــة والتطبيق ــة التحتي ــث البني ــات تحدي ــة تحدي ــن مواجه ــت م الكوي
ــى  ــال، عل ــبيل المث ــى س ــن، عل ــة البحري ــل حكوم ــف. تعم ــل التكالي ــة ويقل ــيعزز اإلنتاجي س
ترحيــل جميــع الخدمــات إلــى الســحابة. وتتوقــع أن ينخفــض اإلنفــاق الحكومــي علــى 

ــبة %90. ــات بنس ــة المعلوم ــة لتقني ــة التحتي البني
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ــذكاء  ــوة ال ــع ق ــً م ــات الضخم ــت والبيان ــر البين ــات باعتبارهــا أصــًلا اســتراتيجًيا : توف البيان
ــراءات.  ــى إج ــات إل ــل البيان ــات لتحوي ــدة للمؤسس ــة فري ــي، فرص ــم اآلل ــي والتعل االصطناع
ــداث  ــن إح ــة م ــات الحكومي ــن المؤسس ــي تمك ــية الت ــول األساس ــد األص ــات أح ــد البيان وتع
ــة  ــات التعليمي ــات المؤسس ــن البيان ــا تمك ــن. كم ــن والموظفي ــارب المواطني ــي تج ــول ف تح
مــن إحــداث تحــول فــي خبــرات التعلــم والتعليــم. يجــب علــى جميــع المؤسســات الحديثــة 
تبنــي ثقافــة تعتمــد علــى البيانــات ورؤيــة بيانــات ذات تفكيــر استشــرافي. ســيؤدي اعتمــاد 
السياســات التــي تشــجع علــى مشــاركة البيانــات واســتخدامها فــي جميع إدارات المؤسســة 

إلــى إزالــة الحواجــز.

ــاوف  ــن والمخ ــات المواطني ــد لبيان ــتخدام المتزاي ــد االس ــد أك أمــن تقنيــة المعلومــات : لق
بشــأن حمايــة الخصوصيــة والتطــور المتزايــد للهجمــات اإللكترونيــة، علــى أهميــة أمــن 
ــتكون  ــي«، س ــع الطبيع ــى الوض ــودة إل ــي »الع ــام. ف ــاع الع ــات القط ــات لمؤسس المعلوم

ــة. ــة الرقمي ــز المؤسس ــدد ويمي ــًما يح ــًرا حاس ــة عنص ــة الرقمي ــدارة بالثق الج

تنميــة مهــارات االتصــاالت وتقنيــة الملعومــات : أشــير إلــى نقــص المهــارات باعتبــاره 
التحــدي األكبــر الــذي يواجهــه المؤسســات الحكوميــة أثنــاء ســعيها لتنفيــذ مبــادرات 
ــي  ــج ف ــن البرام ــدًءا م ــارات ، ب ــة المه ــة لتنمي ــود فرص ــى وج ــير ال ــذا يش ــي. وه ــول الرقم التح
المــدارس والجامعــات وبنــاء أنظمــة التدريــب واالبتــكار مــن خــالل ورش العمــل والفعاليــات 
ــن  ــة باألم ــف المتعلق ــة أن الوظائ ــات الدولي ــة البيان ــع مؤسس ــز. وتتوق ــز التمي ــاء مراك وإنش
ــاالت  ــات واالتص ــة المعلوم ــف أدوار تقني ــدل ضع ــتنمو بمع ــات س ــالت البيان ــي وتحلي إلكترون
التقليديــة مثــل الدعــم الفنــي والبنيــة التحتيــة والتطبيقــات. ويجــب أن تتوافــق مجموعــات 
لتحقيــق  المســتقبلي  الطلــب  هــذا  مــع  التعليــم  نظــام  فــي  أنشــئت  التــي  المهــارات 

أهــداف التحــول الرقمــي لألمــة بنجــاح.
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