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  مقدمة
  

، وهي أصغر دولة عربية ١٩٧١قامت مملكة البحرين بعدما انسحب البريطانيون من الخليج عام 
. ٢٠٠٦امج األمم المتحدة اإلنمائي  ألف نسمة حسب تقدير برن٧٤٠، وعدد سكانها ٢ كم٦٦٥مساحتها 
الناتج ، حيث بلغ  نصيب مواطني بعض الدول الغربيةمع اإلجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي يتساوى 
  ). دوالر٢٢,٧٠٦( وكان نصيب الفرد منه ٢٠٠٦ بليون دوالر أمريكي في عام ١٦ اإلجماليالمحلي 

  
مجتمع المعلومات في البحرين، ولهذا بناء تصاالت لتقدر المملكة أهمية تكنولوجيا المعلومات واال

  .السبب، اضطلعت ببرنامج شامل للحكومة االلكترونية يتم تنفيذه على مراحل
  

تم إطالق مشاريع كبرى مثل شبكة البيانات الحكومية، والبطاقة الذكية وبوابة الحكومة االلكترونية 
لقد التزمت .  )واطنين والمقيمين والمؤسسات التجاريةالم(لتسهيل التفاعل الرقمي بين الحكومة والزبائن 

الحكومة بدعم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والذي أدى وبدرجة عالية إلى حوسبة الوزارات 
يتم التركيز في الوقت الحاضر على .  والعالقات البينية فيما بينها، كما أدى إلى إنشاء بنية أساسية متقدمة

ألمثل للبنية األساسية التي تم إنشاؤها لتقديم الخدمات للمواطنين، واالرتقاء بها إلى مستويات االستخدام ا
لقد أدركت الحكومة الحاجة إلى تطوير مقاييس موحدة وسياسات وتنسيق أعلى بين الوزارات .  أعلى

 .لهذا الغرض " ١إطار معماري"لتحقيق األهداف الوطنية المشتركة، فقامت بتطوير 
 

بإعداد استراتيجية شاملة  ٢ليل على أهمية الحكومة االلكترونية، قامت شركة دولية استشاريةوكد
إن تطوير إمكانيات مختلف المؤسسات الحكومية هو .  وخطة عمل لتنفيذ التوصيات على مدى ثالث سنوات

 للوقت أو الجهد من األمور الهامة كي يتم تنفيذ مبادرات الحكومة االلكترونية حاضرا ومستقبال دون هدر
 لتوجيه ة بالغ االهميأمرإن تحديد أولويات تقديم الخدمات المتنوعة هو .  للحصول على المنافع المرجوة

لقد تم إعداد آلية مؤسسية لتنفيذ االستراتيجية في الموعد المحدد تعتمد .   في االتجاه الصحيحالمتاحةالموارد 
  . على التخطيط المركزي والتنفيذ غير المركزي

  
بالرغم من أن تنفيذ االستراتيجية ال يزال في مراحله األولى إال أن النهج الذي اتبعته المملكة قد أسفر 
عن نتائج ملموسة تمثلت بإحالة عطاء المشاريع على المستوى الوطني والدولي، ومن بين هذه المشاريع 

  . مشروع البطاقة الذكية ومشروع المحتوى الرقمي
  

  مجتمع المعلومات الفرقاء األساسيين في بناء وةمدورالحكو  -أوالً
  

   الوطنية واإلستراتيجيات االلكترونيةالمعلوماتسياسات مجتمع   -ألف
  

 الحكومة االلكترونية للبحرين إلى ضمان تقديم الخدمات الحكومية بطريقة فعالة ةتهدف استراتيجي
تعتبر الحكومة .  )لمقيمين والمؤسسات التجاريةالمواطنين وا(للفرقاء األساسيين في بناء مجتمع المعلومات 

المستفيدين من خدماتها عمالء لهم احتياجات خاصة، وحرية االختيار، وطلب الخدمات، ويرغبون في 

                                                 
1  Enterprise Architecture framework  
2  PricewaterhouseCoopers  
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معرفة كيفية الحصول عليها والوقت الالزم لذلك، وإنهم ال يرغبون بدفع ثمن مقابل الحصول على الخدمات 
 إيصالقادرة على توسيع نطاق ليات للحكومة، وحتى إذا كانت الحكومة األساسية والتي هي من صلب مسؤو

ما، فان رغبة العميل في الدفع ينازعها قناعته في الحصول على قيمة مقابل نموذج ابتكارالخدمات من خالل 
  .ما يدفعه

  
 باختصار، تنص سياسة الحكومة االلكترونية على أن تقوم المملكة بتقديم قيمة للعميل من خالل

الحكومة المتعاونة هو مفهوم يذهب إلى ابعد من الحكومة ليشمل القطاع الخاص .  حكومة متعاونة
تلتزم الحكومة برفع مستوى المهارات التكميلية للقطاع الخاص والمؤسسات .  والمؤسسات غير الحكومية

  .غير الحكومية من اجل تقديم الخدمات للعمالء
  

فقد تم ترخيص مشغلين لخدمة .  دور قانون االتصاالتحررت الحكومة سوق االتصاالت منذ ص
  .STCالهاتف الجوال وثالثة للهاتف الثابت لتنافس المشغل الحالي 

  
  القطاعات متعددة   الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة-باء

  
 لعامة مملكة البحرين رائدة في الشرق األوسط من حيث المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق منافع

 وهي المسئولة عن برنامج )SCICT( اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكثيرا ما تدعو .  الناس
الحكومة االلكترونية، القطاع الخاص للمشاركة، علما بأنها تضم في عضويتها أعضاء من الغرف التجارية 

هو مثال " بتلكو"حكومة االلكترونية بمشاركة إن تطوير بوابة ال.  والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص
أما فيما يتعلق بقطاع االتصاالت، فقد قامت هيئة تنظيم االتصاالت بإعداد سياستها بعد .  جيد على ذلك

كما جرى استقصاء لرأي المؤسسات التجارية وتوقعاتها وتطلعاتها .  مشاورات مكثفة مع القطاع الخاص
تقوم المملكة بتنفيذ المشاريع الكبرى كالجمارك والموانئ .   الحكومة االلكترونيةأثناء إعداد مسودة استراتيجية

  ". Build Operate Transfer –  حول، شغل،إبن"بأسلوب 
  

  الحكومية غير دور المنظمات  -جيم
  

 مثل الجمعية البحرينية لالنترنت، والجمعية البحرينية لتكنولوجيا المعلومات دورا مفيدا تلعب جعميات
 من خالل ،ساعدت الجمعية البحرينية لتكنولوجيا المعلوماتو.  في خلق مجتمع المعلومات في البحرين

 على خلق روح المنافسة بين الوزارات من حيث تطور الخدمات والمواقع االلكترونية ،المحتوى الرقمي
ة ببرامج لزيادة كما تضطلع هذه الجمعيات وبصورة منتظم.  وتسليط الضوء على الحكومة االلكترونية

الوعي بتكنولوجيا المعلومات وتحسين مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عند العامة مما يساعد في 
  .االنتقال إلى مجتمع المعلومات

  
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل  -ثانياً

  
 البنية األساسية  -ألف

  
ة في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب تقرير تتصدر البحرين قائمة الدول العربي

اعتمد هذا .  ٢٠٠٦في تموز " مدار لألبحاث“مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الصادر عن 
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والهواتف الثابتة، أجهزة الحاسوب العاملة، وعدد مستخدمي االنترنت، : المؤشر على أربعة مقاييس هي
  . ةوالهواتف النقال

  
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ، مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول العربية-١جدول ال

 

 الدولة ٢٠٠٤ ٢٠٠٥

١,٦٨ ١,٩٠  البحرين
١,٦٦ ١,٨٤ اإلمارات 
٠,٢٠ ١,٥٩  قطر
١,٣٣ ١,٤١  الكويت
٠,٨٠ ١,٠٥ العربية 
٠,٥٧ ٠,٩١  االردن
٠,٦١ ٠,٨٢  تونس
٠,٥٦ ٠,٨١  عمان
٠,٥٧ ٠,٦٤  لبنان
٠,٤٣ ٠,٦١  المغرب
٠,٢٩ ٠,٥٧  الجزائر
٠,٢٨ ٠,٥٧  ليبيا
٠,٤٧ ٠,٥٦  فلسطين
٠,٣٢ ٠,٤٣  سوريا
٠,٣١ ٠,٤٠  مصر
٠,١٥ ٠,٣٣  العراق
٠,١١ ٠,٢٠  اليمن
٠,٠٩ ٠,١٣  السودان

  
  " مدار لألبحاث  : "المصدر               
  

  البحرين مرتفع جدا، وحسب نتائج مسح دخل ونفقات األسرة معدل انتشار الحاسوب في 
من األسر تمتلك حاسوبا محموال  ٪١٤,٦ من األسر تمتلك حاسوبا أو أكثر وان ٪٧٠فان ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(

  . مسجل/مذياع األسر تمتلك من ٧٦,٢ و على األقل،  واحداًازاًمن األسر تمتلك تلف٪٩٨,٣واحدا على األقل، 
  

  . مجتمع المعلوماتدوات أض انتشار بعمستوىي ليبين الرسم التا
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  )٢٠٠٦-٢٠٠٥ ( مسح إنفاق وإيرادات األسر-١الشكل                    
  

 
  

  الجهاز المركزي للمعلومات: المصدر        
  
  وتطوير خدمات جديدةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل االستثمارات في  -باء

  
كانت البحرين من .  تشريعية في مملكة البحرين تجعلها أكثر الدول العربية حيوية وتحرراالبيئة ال

 رخصة ٢٢منحت البحرين و.  )بتلكو(أوائل دول المنطقة التي أنهت احتكار المشغل الوحيد لالتصاالت 
 ٨نترنت، ولمزودي خدمات االنترنت، ورخصتين للخدمات الوطنية الالسلكية الثابتة، ورخصتين لمقاسم اال

وتضمن بذلك، االستثمارات الهائلة في تحديث البنية األساسية لتكنولوجيا .  رخص للخدمات الثابتة
  . االتصاالت والمعلومات
  

والتي تستطيع نقل البيانات ) شبكة البيانات الحكومية( انترانت خاصة به  شبكةللقطاع الحكومي
  .حة حالياويجري اآلن رفع السعة المتا.  والفيديو والصوت

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتترابطية   -جيم

  
اتخذت و.   العريضةيث انتشار استخدام االنترنت والحزماتالبحرين من أعلى الدول العربية من ح

هيئة تنظيم االتصاالت في السنوات القليلة الماضية تدابير استباقية تهدف إلى جعل االنترنت في المنازل 
  .أيسر مناال
  

  
  



 

 

-٥-

  بيانات اشتراكات االتصاالت-٢جدول ال
  

  هيئة تنظيم االتصاالت: المصدر
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No of Mobile Connections

1

88

11

Mobile Connections

Tw o or More

One 

None

 

مجموع اشتراكات 
 الهاتف الجوال

اشتراكات الهاتف 
الجوال التي تدفع 

 مسبقا

اشتراكات 
الهاتف الجوال 
 التي تدفع الحقا

الهاتفخطوط االنترنت  
 

٩١٧ ١١١  ١٥٢٣٢٢ ٧٦٤٧٨٩ ١٩٥٢٦١ ٦١ ٤٤٣  

عدد 
المشتركين كما 

 ٣١هو في 
كانون ثاني 

٢٠٠٧

Subscription status

66%

34%

Subscribed to
Fixed line 

Not subscribed
to Fixed line
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% of Household having Internet

53%
47%

Have Internet

Do not have
Internet
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Braodband packages subscribed

9
2
20

30

39

Broadband 256 - BD10
p/month
Broadband 512 - BD25
p/month
Broadband 1Mb -
BD40  p/month

Broadband 2 Mb -
BD60  p/month
Don’t know
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% of companies susbcribing broadband 
packages

11

7

10

9

37

10

8

15

INET Business Dialup

INET Direct Dial-up

Business 256k (2.5GB)

Business 256k (5GB) 

Business 512k(10GB)

Business 512 (Unlimited)

Business 1028 (Unlimited)

Don’t know  bandw idth

 
 

  ٢٠٠٧ ،، فهم استخدام االتصاالت في البحرينNielsen شركة نيلسن : المصدر
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتجهيزات وخدمات   -دال
  

وة فجإنه لمن الضروري التأكيد على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة لجسر ال
وفي هذا الخصوص، تدعو استراتيجية .  الرقمية بين الشرائح المحظوظة والشرائح األقل حظا في المجتمع

 ومراكز نقالالالهاتف  تقديم الخدمات من خالل وسائل اتصاالت متنوعة كاالنترنت والحكومة االلكترونية إلى
إن األعداد المرتفعة للمشتركين .  النداء الحر ومراكز الخدمات العامة واألكشاك الموجودة في المرافق العامة

كما وتلبي مراكز .  رومراكز النداء الحر ستكون ذات فائدة في الوصول إلى الجماهيالهاتف النقال في خدمة 
أما األكشاك فهي .  الخدمات العامة احتياجات بعض شرائح المجتمع الذين يفتقرون إلى أي وسيلة الكترونية
  . مفيدة لغير القادرين على امتالك حاسوب أو استخدام االنترنت في منازلهم أو للزائرين

  
  حوكمة اإلنترنت  -هاء

  
  وبموجب الفصل .  لعاملة في البحرين في وزارة اإلعالميجب تسجيل كل المواقع االلكترونية ا

مقسم البحرين " تم إنشاء ٢٠٠٣ لسنة ٤٧ والمرسوم رقم ٢٠٠٢ لسنة ٤٨ من المرسوم التشريعي رقم ٤١
يربط هذا المقسم مزودي خدمات االنترنت بهدف .  كمؤسسة غير ربحية تحت مظلة وزارة النقل" لالنترنت

من سياسة الدولة .  وى المحلي، وتقليل التكاليف المترتبة على شراء سعات دوليةزيادة حجم التراسل والمحت
وهناك قوانين .  تشجيع االستثمار في تزويد خدمات االنترنت وتقليل عوائق الدخول إلى األسواق البحرينية
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ة االلكترونية أخرى مثل قانون الجرائم االلكترونية وقانون المعامالت االلكترونية ولوائح تنظيمية للحكوم
  .وذلك بهدف حماية المستفيدين

  
  والمعرفةالمعلوماتالنفاذ إلى   -ثالثاً

  
  المعلومات المتاحة للعموم  -ألف

  
أعدت المملكة برنامجا شامال يؤكد على جميع الوزارات نشر المعلومات المتاحة للعموم على 

 نشر كافة المعلومات المتعلقة باإلجراءات تقترح استراتيجية الحكومة االلكترونية.  مواقعها االلكترونية
ومن المعلومات المتاحة .  والنماذج على بوابة الحكومة االلكترونية وعلى المواقع االلكترونية للوزارات

دستور البالد والقوانين الهامة والمراسيم التشريعية والمعلومات الخاصة بالمناقصات : على االنترنت
  .ومعلومات أخرى مفيدة

  
م الوزارات وجود على االنترنت، ولكن المطلوب منها أن ال تكتفي بنشر المعلومات على لمعظ

مواقعها االلكترونية، بل عليها تحديث محتواها باستمرار حتى تكون ذا معنى وجديرة بالثقة، ويشهد على 
   .ذات العالقة بالموضوعذلك، طلب المؤسسات الحكومية المتزايد على مدراء المحتوى والمهن 

  
 البحرينمملكة  في  حكومية وخاصةؤسساتلممختارة  إنترنت مواقع -٣الجدول 

 
ؤسسة الم موقع الوب  
www.education.gov.bh  وزارة التربية والتعليم

www.mew.gov.bh  وزارة الكهرباء والماء
www.mofne.gov.bh  ةالماليوزارة 

www.moic.gov.bh   وزارة الصناعة والتجارة
www.info.gov.bh   اإلعالموزارة

www.interior.gov.bh يةلوزارة الداخل  
www.mol.gov.bh  لوزارة العمل
www.moh.gov.bh  وزارة الصحة

www.mohme.gov.bh   اإلسكان والزراعةوزارة
www.info.gov.bh السياحة وزارة  

www.transportation.gov.bh  وزارة المواصالت
www.mwh.gov.bh غال واإلسكانوزارة األش  

www.cbb.gov.bh ي مركز الالبحرينمصرف   
www.bna.bh  البحري وكالة أنباء

www.gdnpr.gov.bh The General Directorate of Nationality, 
Passports & Residence 

www.bahrainyellowpages.com.bh Bahrain Telephone Directory 
www.bcsr.gov.bh للبحوث وسات مركز البحرين للدرا  

www.evisa.gov.bh Bahrain Electronic Visa Service 
www.tra.org.bh  هيئة تنظيم االتصال
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  النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة  -باء
  

اتخذت المملكة تدابير استباقية لخلق الوعي وتقديم المعلومات إلى الفئات المحرومة اجتماعيا، حيث 
 االجتماعية وبشكل روتيني بإرسال موظفيها من تلك الفئات للتأكد من نشر ووصول تقوم وزارة التنمية

وهناك خطط في برنامج الحكومة االلكترونية للتمكين االجتماعي .  المعلومات التي لها عالقة باحتياجاتهم
  .ورفع مستوى الوعي واستخدام المهارات لالستفادة من الخدمات االلكترونية

  
  متعددة المهام للعموممجتمعية ذ نفامراكز   -جيم

  
  :تقوم المملكة بعدد من الخطوات لتحسين وصول الخدمات االلكترونية لعامة الناس

  
تقدم مكاتب البريد بعض الخدمات الهامة مثل تحصيل قيمة فواتير الكهرباء والماء، وتجديد  •

وسوف يتعزز  . الخ...رخص السيارات، وتجديد رخص السائقين، وتحصيل الرسوم الجامعية،
هذا الدور في ظل الحكومة االلكترونية، وذلك بإضافة خدمات جديدة واعتبار هذه المكاتب 

 . مراكز خدمات عمومية كغيرها من قنوات توصيل الخدمات
هناك خطة لتركيب أكشاك مرتبطة باالنترنت، والحصول على خدمات الحكومة االلكترونية  •

 . بدون مقابل
ركز وطني لالتصال المجاني يمكن أن يستفيد منه من ال يستخدم كما توجد خطة إلنشاء م •

 .وسوف يتم ربط األكشاك بالمركز من خالل خطوط الهاتف.  الحاسوب أو االنترنت
 من عدد ٪١٥٠، والذي تصل نسبته إلى النقالسوف يتم تقديم الخدمات من خالل الهاتف  •

 .السكان في غضون السنوات الثالث القادمة
  

  دام نماذج برمجيات مختلفةاستخ  -دال
  

تفترض المملكة أن التكنولوجيا ما هي إال وسيلة لتحسين كفاءة وإنتاجية الحكومة وتقديم خدمات 
وبناء على ذلك، فان كافة القرارات المتعلقة بشراء أو استخدام أي تكنولوجيا تضع .  بجودة أفضل للناس

   .نصب أعينها قوة وقيمة هذه الفرضية
  

  ذ الحر والمفتوح إلى المعرفة العلمية  النفا-هاء
  

تقدم هذه .   للدراسات والبحوث مكتبة الكترونية مفتوحة لكل من يهمه األمرنطور مركز البحري
وقام ديوان الخدمة المدنية .  المكتبة معظم الموارد المتوفرة مجانا وكل ما تطلبه هو التسجيل لمرة واحدة فقط

لم االلكتروني لموظفي الحكومة وذلك بهدف رفع مهاراتهم في الوقت بتنفيذ مشروع لتوفير دورات للتع
  .والمكان المريحين لهم

  



 

 

-١١-

 في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بناء القدرات  -رابعاً
  

  التعليم والتدريب  فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ألف
  

  الحاسوب في المدارس  -١
  

نولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية في المدارس طبقت وزارة التربية والتعليم تك
 ٢٠٠٢/٢٠٠٣ وتوسع في ٢٠٠١/٢٠٠٢ مدارس ابتدائية منذ ٨فقد بدأ تطبيق هذا المشروع في .  االبتدائية

 مدرسة بأجهزة ٢٠ الحاسوب في تحيث تم تجهيز مختبرا.   مدرسة ابتدائية للذكور واإلناث٤٧إلى 
 أجهزة الحاسوب في مدارس دولقد تجاوز عد.  مي حاسوب وفنيين في كل مدرسةحاسوب وتوفير معل

كما يتوفر في كل .   موزعة على كافة المدارس وعلى جميع الطلبة في كافة المراحل٧٥٠٠ عنالبحرين 
وتعمل الوزارة ) ٢٠٠٣وزارة التربية والتعليم، ( أجهزة حاسوب على األقل متصلة باالنترنت ٣مدرسة 
  . حاسوبا متصال باالنترنت في كل مدرسة١٢دة هذا العدد إلى على زيا

  
، بالتعاون مع ٢٠٠١أعدت وزارة التربية والتعليم خطة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عام 

وكان أحد .  اليونسكو، وقد شكلت الحكومة فريق عمل وطني برئاسة وزير التعليم لتنفيذ توصيات اليونسكو
يهدف هذا المشروع إلى االستثمار في تكنولوجيا .  مشروع الملك حمد لمدارس المستقبلأهم النتائج هو 

 ١١سوف يتم في المرحلة األولى تجهيز .  المعلومات واالتصاالت في مجال التعليم لالرتقاء بمستوى التعليم
.  ألف طالب ومعلم ١١مدرسة ببنية أساسية متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يستفيد منها 

إضافة إلى ذلك، تأتي خدمات التعلم االلكتروني وتحويل الكتب المدرسية إلى رقمية كجزء من هذا 
  .المشروع
  

  التدريب المهني  -٢
  

، هو األبرز في مجال ٢٠٠٣/٢٠٠٤الذي تم افتتاحه في " معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا"
رامج تدريبية متطورة في مجالت فنية متعددة لمعلمي وطلبة التدريب المهني الذي يهدف إلى توفير ب

ويوفر المعهد أيضا دورات لكافة شرائح المجتمع لرفع مستوى مهاراتهم .  المدارس الثانوية الصناعية
  .إن استخدام وانتشار الحاسوب في التدريب المهني مرتفع وملتزم بأعلى المعايير الدولية.  الفنية

  
  التعليم الجامعي  -٣

  
زادت جامعة البحرين من استخدام االنترنت، فبعد أن كان مجرد نشر المعلومات أصبح االتصال 

يستطيع الطالب اختيار مساقاتهم، وتقديم طلبات االلتحاق والتسجيل مستخدمين في ذلك .  اآلن في االتجاهين
، لم يوفر تسهيالت الدفع )يعربي وإنجليز(ولكن الموقع االلكتروني للجامعة ثنائي اللغة .  نماذج الكترونية

تخطط الجامعة لتقديم المزيد من الخدمات االلكترونية في التعليم واإلجراءات اإلدارية مثل .  االلكتروني
  .التعلم االلكتروني الذي يجري تطويره في الوقت الحاضر
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 مختبر حاسوب وأكثر من ألف حاسوب في كافة أرجاء ٣٥يوجد في جامعة البحرين أكثر من 
 ويرتبط أحدها باالنترنت 128Kوللجامعة حرمان يرتبطان ببعضهما من خالل خط مستأجر بسعة .  لجامعةا

  . 128K وترتبط مباني كل حرم جامعي بمركز الشبكة من خالل خط بسعة 128Kبخط إضافي سعته 
  

ها تعتمد تساعد الجامعة العربية المفتوحة في التحول إلى التعليم االلكتروني في البحرين، حيث أن
يستخدم طالب هذه الجامعة االنترنت كقناة رئيسية في الحصول على المواد .  أسلوب التعلم عن بعد

علما بان المقر الرئيسي للجامعة .  التعليمية والواجبات، والتفاعل مع المدرسين والمشاركة في حلقات النقاش
 طلبة التعلم عن بعد في تشرين أول في الكويت ولها حرم جامعي افتراضي في البحرين، وقد بدأ قبول

٢٠٠٢.  
  

 والتطوير البحث  -باء
  

يتوفر القليل من المعلومات عن الجهود المحلية في اإلبداع في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
ونظرا لصغر حجم السوق، فان القليل من البحث في مجال علوم الحاسوب يجري خارج .  واالتصاالت

من المهم مالحظة أن الحلول اإلبداعية للمشاكل التكنولوجية مرحب بها ويتم و.  نطاق السياق األكاديمي
اإلنجازات التي حققتها الحكومة االلكترونية والمحتوى العربي هي أمثلة في هذا .  تنفيذها في البحرين

  .السياق
  

" لمنيومشركة البحرين لأل"حقق البحث والتطوير في قطاع الصناعة تقدما كبيرا، وثمة مثال رائع هو 
التي تعتبر من اكبر المنتجين لأللمنيوم في العالم، والتي أنشأت مركزا لالبتكار يعد واحدا من أكبر المراكز 

  .المتقدمة تكنولوجيا في أبحاث البيئة في العالم
  

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواألمن في استخدام  الثقة بناء  -خامساً
  

  ثاق االلكترونيةاستخدام المعامالت والو  -ألف
  

توفر البوابة .  للمملكة بوابة وطنية للحكومة الكترونية، كما توجد مواقع الكترونية لجميع الوزارات
كما .  االلكترونية خدمات المعامالت االلكترونية وتسهيالت الدفع باستخدام بطاقات االئتمان وبطاقات السحب

ة التعامل االلكتروني كوزارة الصناعة والتجارة والشؤون توفر المواقع االلكترونية لبعض الوزارات إمكاني
اقترحت استراتيجية الحكومة االلكترونية .  وتحاول الوزارات األخرى بناء تلك القدرات.  البلدية والزراعة

هذا وقد أرغمت هذه التطورات الحكومة على اتخاذ تدابير لتعزيز .   خدمة ليتم التعامل معها الكترونيا١٦٧
  .واألمان في خصوصية وامن البيانات لزيادة القبول بمثل هذه الخدماتالثقة 

  
  أمن المعامالت االلكترونية  -باء

  
نورد فيما .  قامت المملكة بإصدار عدد من التشريعات لضمان شرعية وامن المعامالت االلكترونية

  :يلي بعضا منها
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  قانون المعامالت االلكترونية  -١

  
 يكون هناك تمييز أالينبغي قط الصالحية التشريعية للسجالت االلكترونية بل يوفر هذا القانون ليس ف

وينص القانون على أن تعلن كل وزارة صراحة عن قبول التوقيع االلكتروني .  ة السجالت الورقيلصالح
جهاز وقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، كما أعلن ال.  والسجالت االلكترونية قبل أن تبدأ فعليا بقبولها

  . ومن المتوقع أن تلحق بهما وزارات أخرى.  المركزي للمعلومات عن قبولهما بذلك
  

  )٢٠٠٦لسنة ) ٢(المرسوم رقم (نظام الحكومة االلكترونية   -٢
  

يفّصل هذا النظام األحكام التقنية ذات العالقة بالتوقيع االلكتروني والسجالت االلكترونية من حيث 
كما يجب اإلعالن عن هذه األمور وغيرها .  ة إرسالها حتى يمكن قبولهاشكل وبنية هذه السجالت وطريق

   .منعا ألي التباس
   

  قانون الجرائم االلكترونية  -٣
  

  .وجد هذا القانون ليؤكد على وجوب معاقبة كل من يرتكب جريمة من هذا النوع
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام سوء مجابهة   -جيم
  

بالرغم من أنه ال يوجد في المملكة قانون منفصل لحماية البيانات والخصوصية، إال أن هذه القضايا 
قد تمت اإلشارة إليها في قوانين مختلفة، وتسعى المؤسسات الحكومية بجد لحماية خصوصية األفراد 

  .وبياناتهم
  

يئات الحكومية بشبكة خاصة، إن أنشاء شبكة البيانات الحكومية لتكون انترانت آمنة تربط كافة اله
ووجود بنية أساسية آمنة لتبادل البيانات بين الوزارات المختلفة هو تأكيد آخر للمستفيدين على اهتمام المملكة 

  .بأمن وحماية المعلومات
  

تم تحديد مجموعة من الدورات للعاملين في القضاء والشرطة والتأكيد على تلقيهم التدريب والتوجيه 
عهم على األشكال المختلفة للجرائم االلكترونية ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة عندما الالزم إلطال

  .ةتدعو الحاجة إلى ذلك، وهذا جزء من استراتيجية الحكومة االلكتروني
  

  بياناتة وحماية الخصوصيحماية ال   -دال
  

ان من أولويات المملكة توفير تقديرا للحاجة إلى كسب ثقة المستفيدين بالخدمات االلكترونية، فقد ك
للحفاظ على امن وسرية انتقال المعلومات، وسوف ) PKI (٣ما يلزم لتطبيق البنية التحتية للمفتاح العمومي

باإلضافة إلى ذلك، فانه يجري إصدار بطاقات ذكية للمواطنين تحمل توقيعهم .  ٢٠٠٧يتم تطبيقه في نهاية 

                                                 
3  Public Key Infrastructure (PKI)  
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وف يتمكن حاملو هذه البطاقات من استخدامها للتوقيع االلكتروني الرقمي، وعليه، فانه وفي وقت قصير، س
  .على أية وثيقة

 التمكينية البيئة  -سادساً
  

   القانونية والتنظيميةبيئةال  -ألف
  

  حقوق الملكية الفكرية والخصوصية وحرية التعبير  -١
  

يجة لتطبيق تشريع تصدت البحرين لقضايا الملكية الفكرية، وقد حدث مؤخرا تحسن في هذا المجال نت
ومع ذلك، ال تزال هناك تحديات في .  وتقلصت قرصنة المواد المسموعة والمرئية إلى درجة كبيرة.  ملزم

  .مجال قرصنة برمجيات الحاسوب
  

تحديث نظامها : اتخذت البحرين تدابير نشطة لتبني إطار تشريعي لدعم مجتمع المعلومات من خالل
البحرين عضو .   الفكرية، وتبني االتفاقيات الدولية في االقتصاد والتجارةالتشريعي، وحماية حقوق الملكية

، وفي منطقة التجارة الحرة )١٩٨١(، وفي مجلس التعاون الخليجي )٢٠٠٤( العالميةفي منظمة التجارة 
لواليات وكانت اتفاقية التجارة الحرة بين ا.  ، إضافة إلى االتفاقيات الثنائية مع بلدان أخرى)١٩٩٧(العربية 

تحتوي هذه االتفاقية والتي دعمها التحالف .  أحدث هذه االتفاقيات) ٢٠٠٤ أيلول ١٤(المتحدة والبحرين 
الدولي للملكية الفكرية، على عدد من األحكام من شأنها دعم حقوق الملكية الفكرية وزيادة العقوبات على 

  .المنتهكين

 حقوق الملكية الفكريةعة من قبل البحرين بخصوص  الموقاالتفاقيات والمعاهدات الدولية -٤الجدول 

 االتفاقية تاريخ التوقيع
 اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ١٩٩٧
        اتفاق الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية ١٩٩٧
 منظمة التجارة العالمية ٢٠٠٤
   مؤلفمعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق ال ٢٠٠٥
                     معاهدة قانون البراءات ٢٠٠٥
 معاهدة التعاون بشأن البراءات ٢٠٠٧

  .www.wipo.int: الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية: المصدر
  

  اإلطار التنظيمي لالتصاالت  -٢
  

نشاء هيئة تنظيم  والذي ينص على إ٢٠٠٢ لسنة ٤٨صدر قانون االتصاالت بموجب المرسوم رقم 
وقد حدد القانون الدور التنظيمي لهيئة تنظيم .  االتصاالت، بهدف تحرير سوق االتصاالت في البحرين

  .االتصاالت

أخرى، حماية  هيئة مستقلة تشمل واجباتها وصالحيتها، من بين أمورهي هيئة تنظيم االتصاالت 
   .مصالح المستهلكين وتشجيع المنافسة الشريفة والفعالة
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  تنظيم االنترنت  -٣
  

 ٤١وبموجب الفصل .  يجب تسجيل كل المواقع االلكترونية العاملة في البحرين في وزارة اإلعالم
بدالة انترنت " تم إنشاء ٢٠٠٣ لسنة ٤٧ والمرسوم رقم ٢٠٠٢ لسنة ٤٨من المرسوم التشريعي رقم 

مزودي خدمات االنترنت بهدف يربط هذا المقسم .  كمؤسسة غير ربحية تحت مظلة وزارة النقل" البحرين
ومن سياسة .  زيادة حجم التراسل والمحتوى المحلي، وتقليل التكاليف المترتبة على شراء سعات دولية

وهناك .  الدولة تشجيع االستثمار في تزويد خدمات االنترنت وتقليل معيقات الدخول إلى األسواق البحرينية
ة وقانون المعامالت االلكترونية ولوائح تنظيمية للحكومة قوانين أخرى مثل قانون الجرائم االلكتروني
  .االلكترونية والتي تهدف الى حماية المستفيدين

  
  قوانين الخصوصية واألمن ونظم التطبيقات  -٤

  
ال توجد في البحرين قوانين محددة للخصوصية واألمن، وتعتمد معظم المواقع االلكترونية الرسمية 

وال تنص القوانين .  سياسة التنّصل من المسؤولية) bh. أو بدون رمز البلد مع(التي لها عالقة بالبحرين 
واألنظمة المتعلقة بمزودي خدمات االنترنت واالتصاالت صراحة على التزامات هذه المجموعات بحماية 

وال يعالج . ة السلطات الحكوميإلى ة عن بعض المعلومات الشخصياإلبالغخصوصية المستخدمين أو 
  .القوانين العامة في البحرين قضايا خصوصية أو أمن المعلومات الشخصيةالدستور و

 
  ألرشيفاو حماية وسائط الخزن  أطر -باء

  
أنشأت البحرين مركز بيانات في الجهاز المركزي للمعلومات لخزن المعلومات والتطبيقات الهامة 

البيانات الهامة مثل السجل كما يستضيف المركز كافة قواعد .  والضرورية لعمل المؤسسات الحكومية
وهناك موقع آخر في وزارة المالية يضمن .  الخ...المركزي للسكان، والهجرة، وترخيص المركبات،

   .استرجاع البيانات في حالة حدوث أمر طارئ
  

  إدارة أسماء النطاقات  -جيم
  

 للبوابة )www.e.gov.bh(وقد تم اختيار إسم النطاق .  )gov.bh(تستخدم البحرين إسم النطاق 
االلكترونية للبحرين، وذلك باالتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي اعتمدت الصيغة التالية ألسماء 

  ).e.gov.country: (النطاقات للبوابات االلكترونية الوطنية
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالتقييس في   -دال
  
خى استراتيجية الحكومة االلكترونية تقديم خدمات متكاملة وتبادل المعلومات بين المؤسسات تتو

ومن متطلبات ذلك االلتزام بمجموعة من السياسات .  الحكومية لتوفير الخدمات للمستفيدين بجودة أفضل
في اتجاه هذه هي خطوة أولى .  وفي هذا الخصوص، تم تطوير دليل معماري لهذا الغرض.  والمقاييس

  . ٢٠٠٧إيجاد إطار معماري شامل للمملكة والذي من المتوقع إنجازه قبل نهاية 
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 التدابير واإلجراءات المساندة  -هاًء
 

تعزيز و  البيروقراطيةالتنظيمية والتحدياتاإلجراءات لتبسيط " المسار السريع"تبنت الحكومة خدمة 
زارة الصناعة والتجارة محطة توقف واحدة للخدمات وكجزء من هذه المبادرة، أطلقت و.  المبادرةروح 

  . حيث يمكن الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات المعنية، وتحصيل الرسوم الكترونيا.  التجارية
  

  التسهيالت الحكومية
فبعد أن كانت شركة بتلكو تحتكر خدمات االتصاالت .  إن تعزيز المنافسة هو من االولويات الوطنية

 حديث لسوق الهواتف لفقد أظهر تحلي.  لمنافسة اتظهر نتائجوبدأت  لسابق، إال أن الوضع قد تغير اآلن،في ا
 من السوق، مما نتج عنه تعرفة أقل وجودة أعلى واستخدام الجيل ٪١٦ تمتلك MTC-Vodafoneالخلوية أن 

  .الثالث لالتصاالت لفائدة المستفيدين في البحرين
  

 االقتصادي وتعزيز النشاط التنوع سياسة  البحرينتنتهجلحكومة االلكترونية، إضافة إلى جهودها في ا
ولتحقيق هذا الهدف، سعت البحرين إلى إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون .  التجاري

 تقديم  جديدة، تممن اجل خلق فرص عملو.  الخليجي ومع بلدان أخرى بما فيها الواليات المتحدة األمريكية
  :حوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توظف مواطنين محليين

 الرائدة،لمدة ثالث سنوات لكل مواطن يعمل في الصناعات دوالر و ١١٩٢٥سنوية بقيمة  إعانة •
 لصناعات القائمةدوالر ل ٢٦٥٠، ٤المتفرعةلصناعات دوالر ل ٧٩٥٠

  رسوم الكهرباء لجميع الصناعاتمن٪ ٥٠خصم  •
 لمناطق الصناعية ألول خمس سنواتفي اة يألراضي الحكوما إيجار رسوم من ٪١٠٠خصم  •
  خمس سنوات ألول لجميع الصناعاتالجمركية٪ من الرسوم ١٠٠ خصم •
لجنة ال وهذه خاضعة لموافقة، ةدئ الصناعات الرالحماية من التعرفة الجمركية٪ ٢٠-١٠خصم  •

 .ةتعرفال ةوطنية لحمايال
 

 واالتصاالت المعلومات ياتكنولوج تطبيقات  -سابعاً
  

  الحكومة اإللكترونية  -ألف
  

  حلول الحكومة االلكترونية  -١
  

نورد فيما .  ويتم التركيز اآلن على تقديم خدمات بجودة عالية.  أنشأت الحكومة بنية أساسية متقدمة
  :يلي بعض الخطوات الملحوظة في هذا االتجاه

  

واجهة ل أفضل مالمح إضافةو هاتجديدتم  وقد ن سنة،إطالق بوابة الحكومة االلكترونية قبل أكثر م •
 .المستخدم

                                                 
4  downstream industries  
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توفير وسائل الكترونية للدفع في موقع بوابة الحكومة االلكترونية والمواقع االلكترونية لبعض  •
 .الخ...الوزارات مثل وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون البلديات

حيث يمكن الحصول على تصاريح .  واحدةإطالق وزارة شؤون البلديات لخدمة محطة التوقف ال •
 .البناء

توفير عدد من الخدمات االلكترونية مثل الدفع االلكتروني لمخالفات المرور وفواتير الكهرباء  •
ونتائج التحصيل العلمي والمنح الدراسية، وتقديم طلب الحصول على بطاقة فيزا  والمياه،

 .االلكترونية، وتجديد السجل التجاري، وغيرها
مة المعلومات مثل دليل المسئولين الحكوميين، واإلجراءات المتعلقة بالخدمات الحكومية وتتبع خد •

 .وتتوفر كل هذه الخدمات في المواقع االلكترونية للجهات المعنية.  الخ...مراحل إنجازها
  

  تطبيقات الحكومة االلكترونية  -٢
  

.  ريني من خالل مجلس المناقصات آالف دينار بح١٠يجب تنفيذ كل عملية شراء تزيد قيمتها عن 
ومن .  وقد بدأ المجلس بتنفيذ المناقصات من خالل موقع الكتروني لتسريع عمليات الشراء وجعلها أكثر كفاءة

وسوف يتم تطويره وتحسينه وفق .   بعدما يتم تعريبه٢٠٠٧المتوقع أن يكتمل تنفيذ هذا النظام في نهاية 
  . استراتيجية الحكومة االلكترونية

  
  لكترونيةالتجارة اإل  -باء

  
ولكي تحافظ على هذا الوضع، بادرت .  البحرين هي أحد أهم المراكز التجارية في الشرق األوسط

وحسب استراتيجية الحكومة .  المملكة إلى اتخاذ عدد من الخطوات من شانها دعم وتقوية التجارة االلكترونية
 خدمة ٤٠ لتعامل الحكومة مع الشركات وتوفير أكثر من االلكترونية، سوف يتم إنشاء بوابة الكترونية

  .الكترونية لها عالقة باألعمال التجارية
  

  مدى ونضج تطبيقات التجارة واألعمال االلكترونية -١
  

كرست المملكة، باعتبارها المحور المالي للشرق األوسط، جهودا وموارد كثيرة لتطوير البنية 
وقد نجحت هذه الجهود في تنمية القطاع المصرفي ليخدم العمالء   .األساسية لألعمال المصرفية الوطنية

  . من الناتج المحلي اإلجمالي للبحرين٪١٧,٥وتشكل الخدمات المصرفية .  وطنيا وإقليميا ودوليا
  

 االلكتروني لغرفة عوقد حاز الموق.  ة األنشطة التجاريةخلق بيئة مواتية لمزاوللالحكومة بهمة عملت 
بوابات  من أكبر خمس ا واحدهباعتبار، مؤتمر القمة العالميارة على إعجاب من خالل جائزة الصناعة والتج

ومن منظور وظيفي، يعرض هذا الموقع مجموعة واسعة من المعلومات، ويحتوي .  للمحتوى االلكتروني
  . ألف سجل للشركات، وإحصاءات دورية ومعلومات تشريعية٥٠على أكثر من 

  
، بإنشاء موقع الكتروني لتحقيق وبناء البحرين  التجاريةاألعمالتنشيط شعار قامت الحكومة، وتحت 

حيث يوفر هذا الموقع خدمة استضافة المواقع االلكترونية وتطبيقات .  نمو التجارة داخل البلدالمزيد من 
  . التسويق االلكتروني والبريد االلكتروني الوظيفي لعمالء الشركات
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 ةروني المصرفية االلكتاألعمال  -٢
  

في دول مما هو عليه الحال  تطورا األكثر في البحرين هي ةالبنية التحتية المصرفية االلكتروني
 من حيث كثافة دول مجلس التعاون الخليجيفقد جاء ترتيب البحرين الثالثة من بين .  مجلس التعاون الخليجي

 ١٥٧تجاوز قد عدد بطاقات االئتمان ن فا نقد البحرين، هيئة المتوفرة في لإلحصاءاتووفقا .  بطاقات الدفع
  . ألفا٥٥٠ تجاوزتبطاقات السحب ألفا و

  
 التكنولوجية في قطاع االتصاالت، وجدت مكانا لها في البنوك التي تقدم خدماتها على تاالتجاها

وكانت البحرين أول دولة من بين دول مجلس التعاون .   الثابت والنقال ساعة من خالل الهاتف٢٤مدار 
 .  إلى استخدام شبكات مبنية على بروتوكول االنترنتX.25يجي التي انتقلت بنوكها من استخدام تكنولوجيا الخل

  
 العمل المصرفي عبر االنترنت  -٣

  
 شهد العمل المصرفي في البحرين تحوال في قنوات توصيل الخدمات، فقد زادت البنوك من 

.  تجاهات المتغيرة في تكنولوجيا األعمال المصرفيةموازناتها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات الستيعاب اال
تقبل بعض الشركات الدفع .   لألفراد والشركاتتمعظم البنوك لها مواقع الكترونية تقدم خدمات عبر االنترن

كما يتم تسديد رسوم المعامالت الحكومية .  ببطاقات االئتمان وبعضها تقبل بطاقات التسليف مثل بتلكو
 . البطاقتينباستخدام أي من 

  
  والشبكات المصرفيةاإلقليمية شبكات الصراف اآللي  -٤

  
، ٢٠٠٤ بعد أن تم توقيع اتفاقية بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي اإليراني عام 

  .سوف يتم ربط شبكة الصراف اآللي في البحرين وإيران
  

  التعليم اإللكتروني  -جيم
  

  المدارس االلكترونية  -١
  

وتقوم وزارة التربية .  حاسوب ووصلة على االنترنت في معظم المدارس في البحرينتوجد أجهزة 
والتعليم بتنفيذ مشروع كبير للتعلم االلكتروني وأتمتة المدارس تحت مظلة مشروع الملك حمد لمدارس 

 من الموظفين اإلداريين في ١٠٠٠ طالب و١١٠٠٠سوف يستفيد من المرحلة األولى للمشروع .  المستقبل
وسوف يتم تحويل المحتوى إلى صيغ رقمية ليكون متاحا للطالب عبر وسائل .   مدرسة١١أكثر من 

كما يتضمن هذا المشروع إنشاء موقع الكتروني يستفيد منه المعلمون والطلبة وأولياء .  االتصال المباشر
  . أمورهم

  
  سوق التعلم االلكتروني  -٢

  
 مالين ٩ ومن المتوقع أن يصل إلى ٢٠٠٤الر عام  ماليين دو٣م االلكتروني حجم سوق التعلبلغ 
، ويمثل التعلم االلكتروني في وزارة التربية والتعليم "مدار لألبحاث"، حسب ما جاء في ٢٠٠٩دوالر عام 
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وسوف تلعب جهود ديوان الخدمة المدنية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تطوير .  الجزء األكبر منه
  .ي لموظفي الحكومة، دورا كبيرا في زيادة نمو هذا السوقحلول للتعلم االلكترون

  
  الجامعات االفتراضية  -٣

  
ال تستضيف البحرين أي مبادرة محلية للتعلم عن بعد، إال أن قوة البنية األساسية لالتصاالت تسمح 

  .بوجود مثل هذا الخيار كالذي توفره الجامعة العربية المفتوحة للمواطنين
  

  ونيةاإللكترالصحة   -دال
  

  قواعد بيانات الرعاية الصحية الوطنية  -١
  

، وهو أكثر المشاريع طموحا "نظام المعلومات الصحي االستراتيجي"بدأت وزارة الصحة بتنفيذ 
 مليون دوالر، وقد ٥٣ المشروع بمبلغ ةتقدر تكلف.  وتكلفة من بين مشاريع الحكومة االلكترونية في البحرين

، سوف يسمح للعيادات واألطباء ومسئولي الصحة بتبادل المعلومات ٢٠٠١تمت الموافقة عليه في أيلول 
المتعلقة بالرعاية الصحية والوصول الفوري لعشرات اآلالف من السجالت الطبية الحديثة من خالل 

 وسوف يتم تنفيذه على أربع ٢٠٠٢وقد بدأ تنفيذ المشروع في عام .  االنترانت ويرتبط هذا النظام باالنترنت
  .على مدى ست سنواتمراحل و
  

يحتوى على ثروة من المعلومات تشمل ) www.moh.gov.bh(ترعى وزارة الصحة موقعا الكترونيا 
وباإلضافة إلى ذلك، قامت .  مجموعة من األدلة ونماذج الكترونية يمكن تنزيلها كما يمكن إرسالها مباشرة

يكروسوفت بإنشاء مركز متميز يوفر التدريب والبحث والتعليم في مجال الرعاية اع مالوزارة بالتعاون م
  . خدمات طبية مثل المواعيد والعقاقير واألسعار الخةكما يوفر موقع الحكومة االلكتروني.  الصحية

  
  التطبيب عن بعد  -٢

  
بأشهر المراكز يعتبر المستشفى التخصصي في البحرين مركزا متميزا في منطقة الخليج، ويرتبط 

ويضم ) JCAHO(الطبية في العالم، ويستخدم أحدث المعدات واألنظمة، وقد صمم بناء على أعلى المعايير 
ويوفر المستشفى خدمة االستشارات الطبية .  نخبة من الكفاءات العالية تضمن له هذه السمعة المحترمة

  .للمرضى عبر موقعه االلكتروني
  

 التوظيف اإللكتروني  -هاء
  

طورت .  وزارة العمل هي المسئولة عن العمل وقضايا التوظيف لجميع المواطنين والمغتربين
تسجيل العاطلين عن العمل، ومطابقة : الوزارة موقعا الكترونيا تفاعليا، يقدم خدمات الكترونية عديدة منها

مؤسسات الحكومية يقوم ديوان الخدمة المدنية أيضا، باإلعالن عن الوظائف الشاغرة في ال.  الوظائف
  .ويستقبل طلبات التوظيف عبر االنترنت ويتيح للمؤسسات الحكومية فرصة اإلطالع عليها وإجراء الالزم
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وبناء على استراتيجية الحكومة االلكترونية، تحظى خدمات الحكومة لموظفيها باهتمام خاص، وفي 
وسوف يكون لنظام تقييم الموظفين .  رةالعام القادم سوف يكون باستطاعة الموظفين إدارة أجازاتهم مباش

  .أثرا في دفعهم الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين اإلنتاجية ورفع الكفاءة
  

ومن جهة أخرى، تم إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل كجهة مركزية مسئولة عن العاملين األجانب في 
رة عمل وإجراء معامالتهم الرسمية مثل تجديد أو إلغاء فباستطاعة العاملين في البحرين طلب تأشي.  البحرين

  كما بإمكانهم أيضا تتبع مسار طلباتهم من خالل الموقع االلكتروني .  التأشيرة ودفع الرسوم عبر االنترنت
)www.lmra.bh.(  

  
 المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً

  
  الت لدعم التنوع الثقافي واللغويواالتصا المعلومات استخدام تكنولوجيا  -ألف

  
وكأمثلة على .  تستخدم المؤسسات الحكومية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لنشر الثقافة البحرينية

تنشر وزارة اإلعالم المجلة الثقافية على االنترنت وتوفر إمكانية تنزيل األعداد السابقة، كما يوفر مركز : ذلك
كتبته الرقمية على االنترنت لكافة األعضاء المسجلين، وسوف يقوم ببيع البحرين للدراسات والبحوث م

  النسخة الرقمية والنسخة التقليدية من خالل بوابة الحكومة االلكترونية باإلضافة إلى موقعه وذلك قبل 
  .٢٠٠٧نهاية 

  
  تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني  -باء

  
وكمثال واضح على هذه الجهود هو .  عربي على االنترنتتتابع البحرين جهودها في نشر المحتوى ال
:  مثلهأ تتناول قضايا المرعلى مواد متنوعةهذا الموقع البوابة االلكترونية لشؤون المرأة، حيث يحتوي 

ويهدف هذا الموقع خدمة النساء في .   والصحة والتمكين واألمومة، وقضايا خاصة بالمغترباتالعمالة
  .العربيالبحرين وفي العالم 

  
 اإلعالم وسائل  -تاسعاً

  
لقد كانت وسائل اإلعالم داعمة لمبادرة .  يوجد في البحرين وسائل إعالم قوية ونابضة بالحياة

تنشر الصحف وبشكل متكرر مواد إعالمية عن .  الحكومة االلكترونية لتوفير خدمات أفضل للمستفيدين
ع مسئولين حكوميين لمناقشة قضايا متعددة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتجري مقابالت م

وقد أنشأت وكالة .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لزيادة الوعي وإزالة المخاوف الناجمة عن سوء الفهم
كما .  أنباء البحرين بوابة الكترونية لألخبار ولها قنوات لتغذية األخبار المحلية والدولية على مدار الساعة

راتيجية الحكومة االلكترونية إلى قيام عالقات صحية مع وسائل اإلعالم المختلفة، لتضمن بذلك تدعو است
  .توعية الجمهور بجهود الحكومة الرامية إلى بناء مجتمع المعلومات في البحرين
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  لأللفية  اإلنمائيةهدافاأل  -عاشراً
 

  األهداف اإلنمائية لأللفيةالتقدم المحرز نحو تحقيق   -ألف
  
 الشعب والتنمية مثل رفاهيةعلى  ة الحكوميكبير من النفقات مقدار حيث ينفقلبحرين دولة رفاه، ا

في مؤشر التنمية ) ٠,٨٩٥(وقد حصلت البحرين على نقاط عالية .  الصحة والتعليم المجاني لجميع المواطنين
األهداف اإلنمائية حقيق نحو تلقد أحرزت البحرين تقدما ملحوظا .  ١٧٧ من بين ٣٩البشرية وعلى ترتيب 

  :بعض التقدم المحرز يبينه الجدول التالي.  لأللفية
   

 األهداف اإلنمائية لأللفيةلتقدم المحرز نحو تحقيق ا -٣ جدولال
 الهدف  ٢٠٠٦-األهداف اإلنمائية لأللفيةالتقدم المحرز نحو تحقيق 

ل  يعيشون على اقالناس الذين(ال تعاني البحرين من الفقر المدقع 
 ) اليوم الواحدفيمن دوالر امريكى واحد 

 

  القضاء على الفقر المدقع والجوع- ١الهدف 
 

معدل االلتحاق في وصل   هذا الهدف، البحرين بالفعلتحقق
 ٪١٠٠االبتدائية إلى المدارس 

 

 االبتدائي تحقيق تعميم التعليم - ٢الهدف 
 

وقد ، بشكل ملحوظه في مختلف المجاالت والقطاعات أ المرتتقدم
، األمة مرة في تاريخ ألول البرلمان في البحرين إلىانتخبت امرأة 

 .٢٠٠٦في عام 
 

 هأ تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المر- ٣الهدف 
 

هدف للحد من وفيات هذا ال تحقيق إلىالبحرين هي في طريقها 
فإن الوقت الراهن، في وحتى .  ٢٠١٥عام  واألمهات األطفال
 عدلقريب من المو نسبيا، منخفض واألمهات طفالاألوفيات معدل 

 ةلمتقدما الدولالمسجل في ا
 

 األطفال تخفيض معدل وفيات - ٤الهدف 
 ة تحسين الصحة النفاسي- ٥الهدف 

 

من الحفاظ على انخفاض معدل انتشار فيروس  تمكنت البحرين
  اإليدز/ة البشريةنقص المناع

 

 ة مكافحة فيروس نقص المناع- ٦الهدف 
  األمراض وغيرها من اوالمالري اإليدز/ةشريالب

 
ولكنها  ةالطبيعيأولوية قصوى إلدارة البيئة والموارد  ةلمملكاأولت 

 ةتواجه تحديات خاصة في المناطق الساحلي
 

 ئة البية استدامضمان - ٧الهدف 
 

 
  األهداف اإلنمائية لأللفيةواالتصاالت لتحقيق  المعلومات استخدام تكنولوجيا  -باء

 
 لرصد توزيع ومتابعةام مناسب تطوير نظفي م تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدايمكن  •

  .النقديةلمساعدة الحكومي ل البرنامج
على الوطنية  اإلحصاءيمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز قدرة سلطات  •

 .لأللفية اإلنمائية دافاأله الحفاظ على مستوى أو/رصد التقدم المحرز نحو تحقيق و
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 بشأن قضايا الجنسين والتوعيةالتعليم في يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •
، وذلك ألعمال الحرةعلى ا اإلناث وتشجيع الخاطئة والتصورات لنمطيهاوالقضاء على القوالب 

 .االلكترونيةسهولة نشرها من خالل استخدام القنوات ل
 

  WSIS -المعلومات  لمجتمع العالمية ةالقّم  -حادي عشر
 

اهتمام خاص في وهناك .   القمة العالمية لمجتمع المعلوماتأهدافتعمل البحرين بنشاط نحو تحقيق 
، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإن تحرير قطاع .   التعليمفي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدخال

لكترونية والنفاذ إلى المعلومات من خالل وسائل اتصاالت متعددة، هي والمستوى العالي لخدمات الحكومة اال
تشارك المنظمات .  المعلومات القمة العالمية لمجتمع أهدافتحقيق مؤشرات قوية على اهتمام البحرين في 

 . ف القمة العالمية لمجتمع المعلوماتا المتعلقة بأعمال واهدةاألنشط فيالبحرين بنشاط ة في غير الحكومي
الحدث وكان هذا .  القمة العالمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ٢٠٠٥وقد استضافت البحرين في عام 

  . التطورات التي تحدث في البحرينإلى وساهم في جذب االنتباه الدولي المنطقة،األول من نوعه في هو 
  

تقاسم الدروس  من اجل اللحظة، هذه حتى ،اإلقليمي موقع متاح على الصعيد أيال يوجد 
لتوقيع ا الحكومة االلكترونية، عندبرنامج يشترط ، اإلتجاه في هذا ةعالجيوكخطوة .  والممارسات الجيدة

مادة جاهزة يمكن  هذه الوثائق توفر.   من المشروعةوثيقة الدروس المستفادإعداد  ،أي مشروعانتهاء على 
 مساهمة من البحرين لدول المنطقة عندما يتم إطالق  تخطيط وتنفيذ المشاريع، كما يعتبرعنداالستفادة منها 

  .  الكتروني الذي يحتوي على هذه الوثائقموقعال
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  المراجع
 
  

• Human Development Report  2006  - UNDP 2006  
 
• Bahrain eGovernamet Portal 

bh.gov.e.www://http 
 

• The Bahrain Internet Exchange 
bh.bix://http 
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/bh.gov.education.www://http 
 

• Ministry of Industry & Commerce 
bh.gov.moic.www://http 
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