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  مقدمة
  

قد استفاد من و. ٢٠٠٨في عام  ١ نموا في العالمسرعأل البحرين اكان، نفطية في منطقة تشهد طفرة  
  .البحرين وخاصة الخدمات المصرفية اإلسالمية فيالمالية   المصرفي وقطاع الخدماتالقطاع الطفرةهذه 

اإليرادات   من في المائة٦٠ من عائدات التصدير و في المائة٦٠ نحو  في البحرينإنتاج وتجهيز النفطيشكل 
 مع ١٩٨٥االقتصادية منذ عام  وقد تقلبت األحوال . ٢ من الناتج المحلي اإلجماليئة في الما٣٠و، الحكومية

المنتجات تشكل و .  للشركات المتعددة الجنسياتاالبحرين موطنتعتبر  و.ومرافق النقل تطور االتصاالت
قعت البحرين و، ٢٠٠٤في عام و. الصادرات مننسبة عالية ، النفط الخام المستوردوالتي تعتمد على ، النفطية

  تقليص بعض الحواجز التي تعترض التجارة بينإلىمما سيؤدي ، والواليات المتحدة اتفاقية التجارة الحرة

   .البلدين
 

 ٣المؤشرات ٢٠٠٨القيمة عام 
  عدد السكان ١،١٠١،٢٣٠
 )مريكيمليون دوالر أ (الناتج المحلي االجمالي بسعر السوق ٢١،٩٠٢,٣
 )أمريكيمليون دوالر  (ئعواردات البضا ٧،٠٤٢,٠

 )أمريكيمليون دوالر  ( البضائعصادرات ٣،٥٢٦,٩

                                                 
)١(  Hedge Fund Review, 18 March 2008 

744774=page?html.showPage/public/com.hedgefundsreview.www://http  
)٢( calling-bahrain-517455/com.arabianbusiness.www://http,  com.Arabianbusiness  

)٣( Central Informatics Organization, the foreign trade data and national account data are provisional, The population is 
based on the TRA estimation  
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  مجتمع المعلومات الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء دور  -أوالً
 

  سياسات مجتمع المعلومات الوطنية واالستراتيجيات اإللكترونية  -ألف
 

برامج شاملة لتنفيذ اطلعت ب وتصاالت واال أهمية تكنولوجيا المعلومات عاليامملكة البحرينتقدر   
 العديد من المبادرات في  البحريناتخذتكما . واالتصاالت على نحو فعال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

  : الثالثةرئيسيةالجوانب وفيما يلي وصفا لل. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجال
  

   إنشاء لجان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -١
  

يرأسها ، ٢٠٠٥يوليو /في تموز) SCICT( المعلومات واالتصاالت تكنولوجيااللجنة العليا لإنشاء تم   
  :  أهداف هذه اللجنة هي كما يلي .راء وز١٠  فيهانائب رئيس الوزراء ويشارك

  
 ؛٤لحكومة اإللكترونيةاتوجيهات  تنفيذ  
 التنسيق بين جميع معلومات تطوير مجال تكنولوجيا الضمان وجود استراتيجيات وخطط شاملة ل

المؤسسات العامة والخاصة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لمنع االزدواجية والصراعات 
  ؛فيما بينها

  التغلب على العقبات التي تعترض تطوير تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي والعمل على
  ؛حلها بسرعة

 لحصول على ا المعلومات على المستوى الحكومي ولوجيامواكبة التطورات العالمية في مجال تكن
توحيد الجهود من صة لتنفيذ الخطط واالستراتيجيات الدعم من جميع المؤسسات العامة والخا

   .أجل تنفيذ استراتيجيات الحكومة اإللكترونية والخطط
  

 إلىباإلضافة .  البحرين استراتيجية الحكومة االلكترونية لمملكةعداد إلهذه اللجنة هواإلنجاز الرئيسي 
لجنة تقنية تم انشاء  ٢٠٠٥يوليو /تموز وفي .)eContent ( للمحتوى الرقميجائزة البحريناللجنة أنشأت ، ذلك

ممثلين من هذه اللجنة تضم و. أهدافهافي تحقيق  SCICTلدعم ) TCICT(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 المركزية  الهيئة:مات غير الحكومية على النحو التالي الحكومية والمنظمؤسساتمختلف الوزارات وال

البنك ، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة اإلعالم، وزارة النقل، للمعلوماتية
  .شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية، المركزي

  
  ٥استراتيجية الحكومة االلكترونية  -٢

  
مملكة البحرين على ضمان فعالية تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين للحكومة اتركز استراتيجية   

الحكومة اإللكترونية للسنوات استراتيجية  ٢٠٠٦عام  في SCICT تأأنش. والمقيمين والشركات والزوار
للمستفيدين من خالل مفهوم الحكومة  توفير خدمات ذات قيمة: "االستراتيجية تتلخص هذه . ٢٠١٠-٢٠٠٧

                                                 
)٤( Law Number (25) for the year 2005 with respect to Supreme Committee for Information and Communication 

Technology.  
)٥( pdf.English-Strategy/resources/downloads/bh.gov.ega.www://http ,gov authority-E  
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مؤسسات التي تكون فيها الت وهذا يسمح للعمالء االستفادة من الخدمات على نحو متكامل في الحا". عاونيةالت
 يشمل أيضا القطاع حيث، ةيالحكومالمؤسسات تجاوز يتعاونية المفهوم الحكومة . توفير الخدمةمعنية بمتعددة 

 .الخاص والقطاع غير الحكومي
   

ستراتيجية واضحة المعالم تمت صياغة ا، ن قياسها ورصدهامن أجل ضمان نجاح الرؤية التي يمك
-٢٠٠٧  خالل الفترةلتنفيذل) األولويات االستراتيجية(وقد تم تحديد خطة عمل . واألهداف والنتائج المتوقعة

 . لضمان تحقيق األهداف٢٠١٠٦
  

 قطاع االتصاالت أو الخطط الوطنية لالتصاالت  -٣
  

ين في عملية تحرير قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية شرعت مملكة البحر، ٢٠٠٣في عام   
الخطة األولى التي أنشئت . بدء هذه العملية ل٧وأعدت الخطة الوطنية االولىواالتصاالت السلكية والالسلكية 

، لقطاع الخاصلذبة بصورة متزايدة اجوسوق االتصاالت السلكية والالسلكية ل حرةسياسة الحكومة لخلق بيئة 
بما فيها تراخيص ، لطريق لمنح التراخيص لمؤسسات جديدة في هذا القطاع وإصدار التراخيص اتمهدو

ودور هيئة ، )universal service(التغطية الكاملة والمتساوية لكافة مناطق المملكة خدمة تقديم ط وشرو، الطيف
  ).TRA(تنظيم االتصاالت 

  
تطوير هذا ل الحكومة متطلبات تحدد ٨ة والالسلكيةفي حين أن الخطة الوطنية الثانية لالتصاالت السلكي  

من أهداف الخطة الثانية تقديم المزيد من المساعدة لقطاع و. ٢٠١٠-٢٠٠٨القطاع على مدى السنوات 
 الخطة الثانية تلبية متطلبات االتفاقيات دعموت. صبح قوة رئيسية في تنمية االقتصاد الوطنيلياالتصاالت 

 .لطيف الكهرومغناطيسيالدولية وخاصة في نطاق ا
  

 الالزمة لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات األساسيةوفرت الحكومة البنية ،  ذلكإلىضافة إ  
  .واالتصاالت في المملكة

  
  القطاعات متعددة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة  -باء

 
م اإلنجازات في هذا المجال هو ومن أه. على الشراكة بين القطاعين العام والخاصالبحرين تركز  
، ومملكة البحرين وزارة التجارة والصناعة، )اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  بين ٩التعاون

 في هتدشينوالذي تم ، لتكنولوجيالمتنزه امساعدة رجال األعمال في مرحلة التخطيط لوبيت التمويل الكويتي 
 .٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني

 
 
  

                                                 
)٦( pdf.English-Strategy/resources/downloads/bh.gov.ega.www://http ,gov authority-E  

)٧( Decision No. (33) of 2003, Regarding the National Telecommunications Plan, 20th July 2003  

)٨( Decision No. (8) of 2008, Regarding the National Telecommunication Plan, 13th February 2008.  

)٩(  26334o=id?php.index/org.unido.www://http  
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  الحكومية غير دور المنظمات  -جيم
  
وجمعية البحرين ، )BIS( مثل جمعية البحرين لإلنترنتغير حكومية  منظمات توجد في البحرين  

بانتظام برامج لزيادة الوعي فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات قدم وت، ١٠)BITS(لتكنولوجيا المعلومات 
ولوجيا المعلومات واالتصاالت للسكان مما يساعد في تحسين مهارات تكنبرامج تدريبية لواالتصاالت و

  .المضي قدما نحو إقامة مجتمع المعلومات
 

 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ثانياً
  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ل األساسيةالجارية لتنمية البنية المبادرات هناك العديد من 
خطط الوتتالءم مع ، والفوائد المتوقعة،  ذات أهمية استراتيجية نظرا لحجم االستثمارالتي تعتبرو، البحرين

 ، تقدم في شبكة االتصاالت السلكية والالسلكيةوقد تم احراز . وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتال
اعتبارا من . لكترونيةلحكومة اإلالمرافق التشغيلية لوكذلك في ، والتواصل على الصعيدين اإلقليمي والعالمي

 شركة ١٦ ها من شركة٦٨ رخصة إلى ١٥٢هيئة تنظيم االتصاالت أصدرت  ٢٠٠٧ديسمبر /كانون األول
  .خدمات االتصاالت السلكية والالسلكيةمن المزودين الحاليين ل

  
  البنية األساسية  -ألف

 
  ف الثابتاتالهشبكات   -١

  
. ٢٠٠٧ في عام ٢٠٣٥٤١مقارنة بعدد بت  خط ثا٢٢٠٣٨٦كان هناك ، ٢٠٠٨بحلول نهاية عام 

 ازدياد بسبب ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ في الفترة ما بين عامي  في المائة٨عدد الخطوط الثابتة بنسبة وقد ازداد 
  .السلكيةالثابتة الخطوط ال
 

  ٢٠٠٨١١-٢٠٠٥، الثابتالهاتف  مؤشرات خطوط  -١جدول ال
  

 المؤشر ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

 عدد الخطوط الثابتة ١٩٣،٥٢٠ ١٩٤،١٩٦ ٢٠٣،٥٤١ ٢٢٠،٣٨٦

 نسبة االنتشار %٢١,٨ %٢٠,٢ %١٩,٦ %٢٠

 عدد الخطوط الثابتة لالستخدام المنزلي ١٢١،٩١٨ ١٢٢،٣٤٣ ١١٦،٩٥١  ١٣٠،١٢١

 
  
  
  
  
  

                                                 
)١٠(  bh.org.bis.www://http, bh.org.bits.www://http   
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   ٢٠٠٨١٢-٢٠٠٢،عدد خطوط الهواتف الثابتة  -١الشكل 

 
  

  النقالاتف شبكة اله  -٢
  

 .  في مملكة البحرينالنقال مليون مشترك في الهاتف ١,٤ كان هناك أكثر من ٢٠٠٨في نهاية عام 
 .في المائة ١٣١ لىإ في البحرين النقال انتشار الهاتفوصل  ٢٠٠٨ديسمبر /في كانون األولو

  
  ٢٠٠٨١٣-٢٠٠٥، النقالمؤشرات الهاتف  -٢جدول ال

 
 النقالخدمات الهاتف  ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

 المشتركون بالبطاقات المدفوعة مسبقا ٦٣٥،٢٧٧ ٧٥٦،٢٦٨ ٩٢٣،٧٠٢ ١،٢١٠،١٦٣

 المشتركون بالبطاقات المدفوعة الحقا ١٣١،٨٢٦ ١٥١،١٦٥ ١٩٢،٢٧٧ ٢٣٠،٦١٩

 مجموع المشتركين ٧٦٧،١٠٣ ٩٠٧،٤٣٣ ١،١١٥،٩٧٩ ١،٤٤٠،٧٨٢

  عدد السكانإلى النقالنسبة انتشار الهاتف  %٨٦,٣ %٩٤,٥ %١٠٧,٤  %١٣١
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عدد خطوط الهاتف الثابت

١٨٥٧٥٦ ١٧٥٤٤٦
١٩١٣٥٣ ١٩٣٥٢٠

١٩٤١٩٦ ٢٠٣٥٤١

٢٢٠٣٨٦

٢٥٠٠٠ 
٠ 

٥٠٠٠٠ 
٧٥٠٠٠ 
١٠٠٠٠٠ 
١٢٥٠٠٠ 
١٥٠٠٠٠ 
١٧٥٠٠٠ 
٢٢٠٠٠٠ 
٢٢٥٠٠٠
٢٥٠٠٠٠ 

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 
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  ٢٠٠٨-٢٠٠٢، لةنقا عدد الهواتف ال-٢ل الشك
  

  
 

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

  
تعتبر شبكة البيانات .  تكنولوجية متطورةأساسيةبنية كبيرة بالفعل لتوفير الحكومة مبالغ استثمرت 

تربط معظم الوزارات في شبكة واسعة وآمنة وهي . لفقري لبرنامج الحكومة اإللكترونيةة العمود ايالحكوم
 قادرة على حمل وهي. وفر الربط الالزم لجميع مبادرات الحكومة اإللكترونيةتو،  موقع٢٠٠أكثر من 
 بالكامل رقمية إلىالبنى األساسية لالتصاالت وقد تحولت .  في المستقبلورسائل الصوت والصورة، البيانات

شركة تقوم . تقدما في دول مجلس التعاون الخليجي الشبكات وهي اليوم واحدة من أكثر، ١٩٩٩في عام 
 فانه يمكن، التحويلعند االنتهاء من و . شبكة الجيل المقبل إلىتحويل جميع خدماتها بن آل البحرينية ا"بتلكو"

   . في العالمالدول المتقدمةشأنها في ذلك شأن أحدث الخدمات المتكاملة تقديم  للبحرين
 

  )ICT Connectivity(ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -جيم
  

، من خالل الهاتف ٣٧٥٢منهم ، من مشتركي المنازل ٧١٧٦١ كان هناك ٢٠٠٧في نهاية عام 
ة النقال شبكة الهواتف ا من خالل مشترك٥,٣١٠و، النطاقالخطوط الثابتة واسعة  من خالل مشتركا ٦٢٦٩٩و

  . ٢٠٠٧ في عام المنزلي اإلنترنتنمو مشتركي تسارع وقد . النطاقواسعة 
  

الهاتف من خالل  ٢٦٧٣ منها ، ا من قطاع األعمال مشترك٨٢٢٧ كان هناك ٢٠٠٧في نهاية عام 
لمشتركين في النطاق العريض نسبة اوقد ارتفعت   .النطاقالخطوط الثابتة واسعة  من خالل ٥٥٥٤الثابت و

  .٢٠٠٧ في عام  في المائة٦٧ إلى ٢٠٠٦ في المائة في عام ٥٣من 
  
  
  
  
  

عدد مشترآي الهاتف المحمول

٣٠٠٨٢٩ ٣٥٠٢٥٢

٦٤٩٧٦٤
٧٦٧١٠٣

٩٠٧٤٣٣
١١١٥٩٧٩

١٤٤٠٧٨٢

٠ 
٢٠٠٠٠٠
٤٠٠٠٠٠
٦٠٠٠٠٠
٨٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠٠
١٤٠٠٠٠٠
١٦٠٠٠٠٠

٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧
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  البنية األساسية لإلنترنت  -دال
  

   واالنتشاراإلنترنتمزودو خدمة   -١
  

  منهم من خالل في المائة٩٦، ١١٤،٥٠٢ اإلنترنت بلغ عدد المشتركين ب٢٠٠٨في نهاية عام 
الحزمة   مشتركيارتفعت نسبةو.  الثابتخالل الهاتف من  في المائة٤ وذو الحزمة العريضةالخطوط الثابتة 

 اإلنترنت من مزودي خدمات ١٠ وكان هناك  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ عامي بين  في المائة٥٠  بمقدارالعريضة
والخطوط الثابتة ، الهاتف الثابت: ربع وسائل هيالخدمات باستخدام أيقومون بتوفير هذه ، ٢٠٠٨في نهاية 

 . ذو الحزمة العريضة النقالوخطوط الهاتف ، ذو الحزمة العريضة الالسلكية الخطوط ، ذو الحزمة العريضة
  

 ٢٠٠٨١٤-٢٠٠٥، نترنت مؤشرات خدمات اإل -٣جدول ال
 

  اإلنترنتمؤشرات خدمات  ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨
 مشتركو الهاتف ٢٨،٨٦٧ ٢١،٤٦٦ ٦،٤٢٥ ٤،٥٠٨

 ة النطاقمشتركو الخطوط الثابتة واسع ٢١،٤٣٢ ٣٨،٦٢٨ ٧٣،٥٦٣ ١٠٩،٩٩٤

 اإلنترنتمجموع مشتركي  ٥٠،٢٩٩ ٦٠،٠٩٤ ٧٩،٩٨٨ ١١٤،٥٠٢

 اإلنترنتمعدل انتشار  %٥,٧ %٦,٣ %٧,٧ %١٠

 معدل انتشار الخطوط واسعة النطاق  %٢,٤ %٤,٠ %٧,١ %١٠

  عدد المشتركين من المنازل بالخطوط الثابتة واسعة النطاق  ١٨،٧٦٤ ٣٤،٨٥٨  ٦٢،٤٧٦ ٨٥،٤١٩

  
 ٢٠٠٨١٥-٢٠٠٤ ،اإلنترنتالمشتركين ب عدد  -٣الشكل 
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نترنتمشتركو اإل
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هاتفال عريضة حزمة المجموع
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  النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  -ثالثاً
  

  المعلومات المتاحة للعموم  -ألف
 

 للعمومالمتاحة  نشر البياناتب جميع المؤسسات الحكومية قيامالمملكة برنامجا شامال لضمان أعدت 
قترح نشر جميع المعلومات ت الحكومة اإللكترونية إستراتيجيةفإن ،  ذلكىإلاضافة . ها االلكترونيةعلى مواقع

لقد تم . االلكترونية للوزاراتمواقع على الو على بوابة الحكومة اإللكترونيةءات اإلجراوالنماذج الخاصة ب
 خالل منالتي تتم الشراء  ومعلومات عن عمليات، والقوانين والقرارات الهامة، دستور البالدبالفعل نشر 

في و . قد تم توفيرها على شبكة اإلنترنتعن االجراءاتفيدة  الممعلوماتالوغيرها من ، تالمعطاءا مجلس
 شخصي بأسعار  حاسوبزابحريني جهمواطن كل ل تقدم  انإلى تسعىاإللكترونية  غضون ذلك فإن الحكومة

الحكومة  تاحة الوصول إلى خدماتاإلنترنت لزيادة المعرفة بتكنولوجيا المعلومات وإعلى  الربطو، معقولة
  .اإللكترونية

  
  لنفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة  ا-باء

 
المكتبات  مثل، النفاذفي كثير من نقاط مجانا  اإلنترنت شبكة إلىوفرت حكومة البحرين الوصول 

الشبكات المحلية  ستخدم تكنولوجيات مثل المقاهي ومراكز التسوق، فإن القطاع الخاص، جهة أخرىو، العامة
  .ه من نقاط نفاذ مجانيةوفرت لجذب العمالء من خالل ما )Wi-Fi(الالسلكية 

 
  مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم  -جيم

 
خالل  تحسين تقديم الخدمات العامة منهو الموضوع الرئيسي الستراتيجية الحكومة اإللكترونية 

الوسائل اإللكترونية لن يكون مفيدا  بيد أن توفير الخدمات من خالل . لخدمات االلكترونيةلالتمكين التدريجي 
التي يفضلها قنوات التحديد  إن. وقت في أيوفي أي مكان سهال وميسرا وصول الخدمات للعمالء اذا كان إال 

   .الحكومة اإللكترونية  هو عامل النجاح الحاسم لفعاليةالمستفيدون
  

  الخدماتقد تم اعتمادها لتقديم القنوات التالية فان ، ة المتاحة اليوم الخيارات التكنولوجيبناء على  
  : باإلضافة إلى المكاتب الحكومية التقليدية

  
  ١٦مجانيالالوطني  مركز االتصال -١

  
 كونهسنوات القادمة ة خالل الثالث  خدم١٥٠ لما يزيد عن مركز االتصال الوطني أساسا الدعميوفر   

الخدمات الحكومية وبعض  مركز معلومات عن جميعال يوفر . لمعظم العمالء لنسبةنقطة االتصال األولى با
سيوفر ، األخذ في االعتبار عدد السكان المغتربين الكبير في البحرين مع . الخدمات ذات القيمة المضافة

  .٢٠٠٨نوفمبر الوطني في مركز االتصال تم أطالق   . العربية جانب اللغةإلىالدعم بعدة لغات مركز ال
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  ) أكشاك الخدمة الذاتيةهابما في(ات لخدمالعامة لمراكز ال  -٢
  

 حكومية ومكاتب مؤسسات مكاتب( المباني الحكومية القائمة فيإما  المراكز  هذه إنشاءسوف يتم   
بحلول نهاية مركزا  ١٥سيكون هناك ما مجموعه . مواقع جديدةفي أو ) والمحافظات ومراكز الشرطة البريد
فيها تلك التي تتطلب   بماالمتوفرة على البوابات االلكترونيةجميع الخدمات  إلىالوصول  وتسهيل ٢٠١٠عام 

الالزمة الوثائق لدفع وجمع باالصلة  تقديم الخدمات ذاتالمراكز بهذه كما تقوم . حضور المستفيد شخصياً
فانه من المتوقع ان يكون من  ،ومع ذلك.  الجهات المعنيةإلىوتسليمها  هاوتوزيعجميع الخدمات الحكومية ل

وكذلك الذين يحتاجون إلى المساعدة في الوصول إلى الخدمات ، المعاقين جسديابين المستفيدين اولئك 
لمن للمساعدة مكتب عليه فأن هناك و . الوصول إلى اإلنترنتإلىيفتقرون أولئك الذين و، اإللكترونية
اي من  إلىوالوصول للوصول إلى شبكة اإلنترنت  كشك من خاللالخدمة الذاتية توفير  وأيضاً، يحتاجها
  .الحكوميةات الخدم

  
  ةالنقالالبوابة االلكترونية للهواتف   -٣

  
 عدد من الخدمات المتاحة على بوابة الحكومة اإللكترونية تقديم يمكن، النقالالهاتف باستخدام بوابة   

، العمالت وتحويل، توتوقيت الرحال، لبديلة والطرق احركة المرورازدحام و، مثل رسوم وقوف السيارات
 المستفيدين إبالغحيث يتم ،  تقديم الخدمات االستباقيةكما يمكن استخدام هذه البوابة في .الخ، وخدمات الدفع

  .الخ..،  موعد استحقاق الدفعأو، بمواعيد تجديد بعض الوثائق
  

 ١٧بوابة الحكومة االلكترونية  -٤
  

كما انه من . نقطة انطالق لكافة الخدمات اإللكترونية حكومة االلكترونيةالة  تكون بوابأنمن المتوقع   
. ٢٠١٠ بحلول عام البوابة االلكترونية من خالل الكترونيا ١٥٠  وعددهاخدمات الجميعالمتوقع ان يتم تقديم 

ات المؤسس مشتركة بين جميع أساسية خدمات هناك، المؤسسات الحكوميةب إضافة إلى الخدمات الخاصة
التنزيل  و)ةالخدم تفاصيلو، متطلبات األساسيةالو، اإلجراء(ذات العالقة بالخدمة مثل المعلومات الحكومية 

سوف يتم تطوير البوابة ، تنوع السكان في البحرينل ونظرا  .مسار الخدمة متابعةالتحميل على اإلنترنت وو
   .لغات متعددةللتعامل بااللكترونية 

 
  في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بناء القدرات  -رابعاً

 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب  -ألف

  
  االبتدائي والثانوي  التعليم  -١  

  
لمستقبل هو مثال جيد الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لمدارس االملك حمد مشروع 

العلمية أحدث التطورات توافق مع ي بماشروع جميع الخدمات التعليمية هذا الم يوفر. التعليم االبتدائي والثانوي
إعادة تقييم والتي من شأنها ، تعتبر نقطة تحول كبيرة في مجال التعليم هذه المدارس  كما ان.والتكنولوجية
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معلومات  نظام قائم على تكنولوجيا الإلىوتحويله ، ستخدم لسنوات عديدةينظام التعليم التقليدي الذي ما برح 
  .لألجيال المقبلة التي تستعد إلنشاء مجتمع المعلومات المتقدم وبناء االقتصاد القائم على المعرفة

  
 ٢٠٠٩بحلول عام و،  طالب١١٠٠٠ويستفيد منه أكثر من ،  مدرسة١١بدأ تنفيذ المشروع في 

  .ستكون جميع المدارس مشمولة بهذا المشروع
  

  العالي التعليم  -٢
  

بما في التسجيل اإللكتروني ودفع ، للطالب مجموعة متنوعة من الخدمات ١٨بحرينجامعة التقدم 
وتسعى الجامعة لتطوير وتقديم . المساقات الدراسيةاختيار في اإلنترنت استخدام وكذلك ، الرسوم الدراسية

 في جامعة ونيااللكتر مركز التعلم تم أنشاءوفضال عن ذلك . ة اإللكترونييةخدمات جديدة مثل المناهج التعليم
وقد أنشئ المركز لمواكبة آخر التطورات في تكنولوجيا المعلومات واستخدام هذه التكنولوجيا في . البحرين

ويهدف المركز إلى التطوير النوعي في التعليم . عمليات التعليم والتعلم في الجامعات والمعاهد األكاديمية
واستخدام هذه ، على التعامل مع التغيرات المستمرة ينقادرليكونوا الخريجين وتهيئة ل يتأهو، والتعلم

  . التغيرات لخدمة بالدهم
  

من الكويت والتي تتخذ فرع البحرين الجامعة العربية المفتوحة  البطيستخدم ، وفي غضون ذلك
  .شبكة اإلنترنت بوصفها القناة الرئيسية للوصول إلى المعلومات والتواصل مع المدرسين والطالب، مقرا لها

  
 والمكتبات مربوطة  والكليات والجامعاتوالخاصالمرافق في القطاعين العام أكثر ، ضافة إلى ذلكإ

  . بشبكة اإلنترنت
 

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

. لومات واالتصاالتتدرك حكومة البحرين أهمية بناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المع
 هيئةفإن ، عالوة على ذلك .تقدم الحكومة المئات من البرامج التدريبية في كل عام لموظفيها، ونتيجة لذلك

 في جميع محافظات للمواطنبنالمجانية  سلسلة من برامج التدريب بتنفيذ،  مؤخرات بدأ١٩الحكومة اإللكترونية
وتشجيع استخدام الخدمات ، ا المعلومات ومحو األميةالتي تهدف إلى رفع مستوى تكنولوجيو، المملكة

مع االهتمام . شراكة مع مايكروسوفت وجمعية البحرين لإلنترنتبهذه المبادرة يتم تنفيذ . اإللكترونية المتاحة
مثل تقدم عدد المعاهد التي  فان،  وبرامج محو األميةالحاسوبالمتزايد من قبل األفراد والمنظمات في مجال 

على توفير التدريب على الرخصة الدولية لقيادة المعهد هذه يتم التركيزفي . في ارتفاع مستمررامج هذه الب
تم إنشاء مجلس لضمان جودة ، وعالوة على ذلك . ب وشهادة كامبردج لمهارات تقنية المعلوماتوالحاس

  .٢٠٠٥لسنة ) ١٠( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بموجب قرار وزاري رقم مجالالتدريب المهني في 
  
  

                                                 
)١٨( bh.edu.uob.www://http  

)١٩( bh.gov.ega.www://http  
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 واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الثقة بناء  -خامساً
  

لعب دورا في يتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام نشر ان : أنشطة الحكومة اإللكترونية  
يعطي اإللكترونية  قانون المعامالتأن  من المسلم به هكما أن. الحكوميةوالمؤسسات نجاح وكفاءة الوزارات 

وضع القواعد واإلجراءات المتبعة في أنشطة الحكومة للقيام بالحكومية ذات الصلة الصالحية للجهة 
 .اإللكترونية

  
من  من واضحا"   مريحةمنطقة افتراضية"التزام الحكومة نحو توفير يبدو : قانون الملكية الفكرية  
 خرق والتي تحد من، التي تم سنها مؤخرا الملكية الفكريةذات الصلة بالتشريعات يرة من بكالعداد خالل األ

الحد وضع وقد جاءت هذه التشريعات ل. أحيانا عن غير قصد والذي ما يكون حقوق الملكية الفكرية لآلخرين
 . عملهيصحعمله وما ال صح الفاصل لما ي

  
. البرلمان إلى ت احالتهاتي تمهناك العديد من مشاريع القوانين ال، باإلضافة إلى القوانين السالفة الذكر

 قوانين حماية ) ٣(، قوانين حرية المعلومات) ٢(، حاسوبيةجرائم الالقوانين  )١ (:هي القوانين وهذه 
  .البيانات

 
  استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية  -ألف

 
 مملكة البحرينأصدرت ، همية التجارة اإللكترونية وأثرها اإليجابي على االقتصاد المحليأل نظراً

  :التجارة اإللكترونية التاليةبذات الصلة  واللوائح القوانين
  

  ٢٠قانون المعامالت اإللكترونية -١
  

،  قانون المعامالت اإللكترونية:منها، ٢٠٠٢ في عام الشأن هذا فيمترابطة تشريعات  صدرت  
  .يالتوقيع اإللكترونبواالعتراف ، المعامالت اإللكترونية عقوباتوقانونية 

  
  الئحة التوقيعات االلكترونية  -٢

  
. مجموعتين من أنظمة التوقيع اإللكتروني إصدارتم ، وفقا ألحكام قانون المعامالت االلكترونية  

تعتزم تقديم الخدمات المتعلقة بالتوقيعات التي هدف إلى تنظيم الكيانات التجارية تولى ألالمجموعة ا
قد تم  و.االلكترونيخدمات التصديق ل كمزودلعمل لة يحكومال ات يئهال ىحدأ لتعيين ىاآلخرو. اإللكترونية

عتماد واإلشراف على مقدمي خدمات التصديق باأل خاصوال ٢٠٠٤ لسنة ٤القرار الوزاري رقم صدور 
وبالدرجة ، أحدث التوقيعات االلكترونية والمعايير الدولية وأفضل الممارساتمع  وجاء متماشياً، االلكتروني
  .للمعاييروالمنظمة الدولية ،  كل من االتحاد األوروبياألولى من

  
  
  

                                                 
)٢٠(  aspx.Default/217/tabid/basicsearch/bh.gov.legalaffairs.www://http  
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  مجابهة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء
  

،  سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتجابهةضمن إطار الخصوصية وحماية البيانات وم
) ٢(، الحاسوبيةجرائم القوانين ) ١ (:هيو،  البرلمانعلى العديد من القوانين بطرحمملكة البحرين قامت 

  . قوانين حماية البياناتو) ٣(، قوانين حرية المعلوماتو
  

على نحو والمعالجة وانين أعدت استجابة لبعض الحوادث التي تستدعي االهتمام لهذه المسألة القهذه 
 حرية وانينقمشاريع و، ٢٠٠٤لجرائم الحاسوبية في عام اقوانين مشاريع  تأعد. سليم عن طريق التشريع

  .طرحت في اآلونة األخيرةقوانين حماية البيانات مشاريع  في حين أن ٢٠٠٥في عام تم اقتراحها المعلومات 
  

  التمكينية البيئة  -سادساً
 

  البيئة القانونية والتنظيمية  -ألف
  

 وطنية للملكية الفكرية واالتفاقات الدوليةالالقوانين واألنظمة   -١
  

، في منظمة التجارة العالمية اًعضووبعد أن أصبحت .  منظمة التجارة العالميةإلىحرين انضمت الب  
الوطنية  البحرين بتكييف النظم القانونية والتنظيمية امتقوقد   . على عدد من اتفاقات التجارة الدوليةصادقت

  .حقوق الملكية الفكريةحماية و وبراءات االختراع، عالمات التجاريةمالستيعاب ال
 

  اإلطار التنظيمي لالتصاالت السلكية والالسلكية  -٢
 

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة التشريعات التي تنظم المسائل المتعلقة ، ٢٠٠٢في عام 
يناط بها تنظيم  تنظيم االتصاالت هيئةهذا التشريع إلى إنشاء وقد أدى . االتصاالت السلكية والالسلكيةب

  .التشريعذا هالمسائل الواردة في إطار 
  

  تنظيم اإلنترنت  -٣
  

 ٤١ بالمادة عمالً. التي تعمل في البحرين لدى وزارة اإلعالمااللكترونية جميع المواقع تسجيل يجب 
بدالة انترنت  وقد تم أنشاء. ٢٠٠٣ لسنة ٤٧ والمرسوم رقم ٢٠٠٢ لسنة ٤٨من المرسوم التشريعي رقم 

وكذلك خفض تكاليف شراء ،  المرور والمحتوى المحليالبحرين لتبادل اإلنترنت من أجل زيادة حركة
  .ة الدوليالسعات

  
  الرقابة على اإلنترنت  -٤

 
تنظيم الصحافة والطباعة والنشر في ب والخاص ٢٠٠٢لسنة ) ٤٧(قانون رقم المن ) ١٩(وفقا للمادة    

، اإلنترنتمواقع على ال بعضمراقبة اإلنترنت ومنع الوصول إلى ب يةسلطات األمنوتقوم ال .مملكة البحرين
  .األخبارمجموعات والمواقع الدينية والسياسية و، لكبارالمواقع المخصصة لبما في ذلك 
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  ٢١قرصنة البرامج  -٥
 

  في في المائة٦٠ من ٢٠٠٧ في المائة في عام ٥٧ إلىمعدل القرصنة في مملكة البحرين  انخفض
 التجارية نتيجة لجهود مكافحة القرصنة التي وبالحاس وفقا لدراسة أجرتها جمعية منتجي برامج ٢٠٠٦عام 

  .اتخذتها الحكومة والصناعة
  

  إدارة أسماء النطاقات  -باء
 

تنظيم تسجيل واستعمال اسم ب  والخاصشؤون مجلس الوزراءوزير ل ٢٠٠٨عام ) ٣(رقم لألمر وفقا 
، المخصص لمملكة البحرينالنطاق العالمي  من اسماألعلى مستوى الهو و مملكة البحرين في  )bh. (النطاق

هذا الشأن في  و.معاييرلل من المنظمة الدولية ٣١٦٦-١ تألف من حرفين وفقا للمعايير الدولية آيزوي ذيوال
  : هيئة تنظيم االتصاالت هي المسؤولة عن القيام بما يليفأن
  

  ؛النطاقاألنظمة والسياسات المتعلقة بإدارة وتنظيم اسم أعداد  
 ؛طاق العالمي المخصص لمملكة البحرينالن سمأل نظام أعداد  
  ؛سم النطاقأل) مخدمات(إدارة خوادم  
  النطاقاتالتنسيق الدولي في مجال أسماء. 

 
  توحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -جيم

  
يا  المعايير الدولية في مجال إنتاج واستخدام تكنولوجألتباعاتخذت مملكة البحرين بعض الخطوات 

مواصفات إلنتاج أقراص ضوئية بموجب قرار وزاري قرار تم إ، على سبيل المثال. المعلومات واالتصاالت
تستخدم بروتوكول فإن معظم المصارف الموجودة في البحرين ، عالوة على ذلك. ٢٠٠٦لسنة ) ٦٣(رقم 

)SSL( ، اك بروتوكول آخروهن. عبر شبكة اإلنترنت في شكل مشفرالمعلومات قل بنوهو بروتوكول خاص 
)Europay MasterCard Visa - EMV protocol (فيزا عتمدته أذيتشفير أرقام بطاقات االئتمان والوالخاص ب 

  .ويحظى بتأييد واسع النطاق في األوساط المصرفية في البحرين، وماستركارد
 

  التدابير الداعمة  -دال
 

، واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات واالبداع في االبتكارشجيع  البحرين العديد من المبادرات لتأطلقت
لمحتوى اإللكتروني والتي تنظمها هيئة الحكومة اإللكترونية في البحرين وجمعية ل جائزة البحرين إحداها

 :التاليةالمواضيع الجائزة تغطي  . لمجتمع المعلوماتمستوحاة من جائزة القمة العالميةالإلنترنت ولالبحرين 
الصحة ، الحكومة االلكترونية، العلوم االلكترونية، اإللكتروني اإلعالم، الثقافة االلكترونية، نياإللكتروالتعلم 

المحتوى ، الترفيه االلكتروني،  المصرفية االلكترونيةاألعمال،  التجارية االلكترونيةاألعمال، االلكترونية
  .االلكتروني

                                                 
)٢١( 2007 global piracy study- Business Software Alliance  
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  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً
 

  الحكومة اإللكترونية  -فأل
 

 ١٦٧ فـأن ، اإللكترونية خدمات الحكومة وفيرلتتنفيذها في المملكة التي يتم  اإلستراتيجيةكجزء من   
   .٢٠١٠-٢٠٠٧فترة من العلى مدى   عن طريق القنوات اإللكترونيةهافيذتليتم تحديدها   تم٢٢أساسيةة خدم

  
الخدمات على  تم تحديد   وقد   .  حكومية  مؤسسة ٣٢ تقدمها   ةخدم ٣٠٠ وهذه تشكل جزءا من أكثر من       
يتوفر ، ما تم تنفيذه من الخدمات االلكترونيةباإلضافة إلى  . الكترونيااها لمواطن وجدوتها بالنسبة لأهمي أساس

  . في المستقبلالتي يمكن توفيرها إلكترونياتفصيلية عن الخدمات األخرى  معلومات
 

   االلكترونية  التجارة-باء
  

 تطبيقها في القطاعين العامالتي يتم ي مملكة البحرين العديد من أشكال األعمال اإللكترونية فيوجد 

 بتنفيذه كجزء من الحكومة اإللكترونية التي قامت هيئة دفع اإللكترونيالالشكل األكثر شيوعا هو و. والخاص
اإللكترونية  يد بعض الخدماتتسدقد عرضت الهيئة و، االلكترونيدفع التزامها بايجاد حل مناسب لعمليات ال

اإلحصاءات الحالية إلجمالي عدد المعامالت المالية  تبين.  أو االئتمانسحبالبطاقات الحكومية عن طريق 
وبمبلغ  ٨٤،٢٥٠إلىوصل  )www.bahrain.bh (الحكومة اإللكترونيةاإللكترونية عبر بوابة 

توفر ) طيران الخليج( الطيران الوطنية فإن شركة، إضافة إلى ذلك. دينار بحريني ٥،١٧٨،٢٠٤اجمالي
شكال التي تقدمها معظم األشكل آخر من   .لتذاكر حجز وشراء ار اإللكترونية التي تتيح للعمالءخدمة التذاك

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت التي تتيح للعمالء دفع فواتير بطاقات  والمصارف التجارية في البحرين ه
  .االيداعاتأو التحقق من  ،ونقل األموال، االئتمان

  
  التعلم اإللكتروني  -جيم

  
واالتصاالت في العديد  تكنولوجيا المعلوماتتطبيق خطوات في سلسلة من الاتخذت مملكة البحرين 
لمستقبل نقطة تحول لمارس االملك حمد  يعتبر مشروع، على سبيل المثال. من الجوانب في قطاع التعليم

والتي غيرت ، التكنولوجياتوظيف التعليم والتعلم إلى عملية تقوم على  ة في عمليةن الطريقة التقليديمأساسية 
 تم ٢٠٠٧في عام  .يةعملية التعلم النيحست  من شأنهابيئة تفاعلية مفتوحة إلى الموارد التقليدية محدوديةتماما 
ني ونظام خاص إلكتروالصف فإن الوزارة أنشأت نظام ، كذلك. الوزارةجميع المدارس الحكومية بربط 

 . المدرسيةاإلدارية لعمليةل
  

  حة اإللكترونية  الص-دال
  

وبموجب هذه .  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستراتيجيةالبحرين  وزارة الصحة في مملكةأعدت 
اإلدارية واالعمال   الصحيةالسياسةمسئولة عن الوزارة  فأن ٢٠٠١  في عام تنفيذهااالستراتيجية التي بدأ

األفكار  إضافة إلى التركيز على. لخدمات الصحية في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحيةيم اتقدو
                                                 

)٢٢( Based on the 25th session of the Supreme Council of Information and Communication Technology (SCICT) held on 
Thursday, 5th of February, 2009, the number of eServices for 2009-2010 has been increased from 167 to 200 eServices  
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، وإدارة الموارد البشرية، والتأمين المبتكرة لدعم القضايا التي تنشأ من عدم اليقين في مجاالت مثل الصحة
 .واحتواء التكاليف، العقاقيروإدارة ، إدارة الموادو
  

  لكترونيةالعمالة اإل  -هاء
  

. تستخدم تكنولوجيا المعلومات وشبكة اإلنترنت على نطاق واسع العالن واسـتقبال طلبـات العمـل            
عن استقبال طلبات العمل في مواقعهـا علـى         تعلن   في الحكومة والقطاع الخاص      المؤسساتوهناك عدد من    

اسـتخدام  بممتـاز   ازة نظـام     ممت ٢٣هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين     وفرت  ،  على سبيل المثال  ف. اإلنترنت
وأصبح من الممكن الوصول إلى     ،  لوافدين إلى حماية حقوق العمال ا     يرميتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    

  .كل من العمال وأصحاب العمل على نحو يتسم بالشفافية
  

  المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً
 

  التصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغويوا المعلومات استخدام تكنولوجيا  -ألف
  

يجري استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل المؤسسات الحكومية مثل وزارة االعالم 
تنشر وزارة اإلعالم  مجلة ثقافية على . ومركز البحرين للدراسات والبحوث لمزيد من الثقافة البحرينية

خدمة فإن مركز البحرين للدراسات والبحوث يقدم ، وبالمثل. المحفوظةالمواد وهناك وسيلة لتحميل ، اإلنترنت
 ٢٠٠٧وسوف يبدأ بيع المحتوى الرقمي والتقليدي قبل نهاية عام ، رقمية لجميع األعضاء المسجلينالمكتبة ال

  .للمركز االلكترونيموقع الاإللكترونية والحكومة من خالل بوابة 
  

   والوطنيتطوير المحتوى الرقمي المحلي  -باء
 

  . وزارات متاحة باللغتين االنكليزية والعربيةالمواقع االلكترونية للمعظم 
  
  

  اإلعالم وسائل  -تاسعاً
  

  تنوع واستقاللية اإلعالم  -ألف
 

. اإلعالمة حرييبدو جليا األمر الذي ، دستور البحرين حرية الرأي والفكر والتعبير والمعتقديكفل 
 بموجب مستقلة وتعمل في بيئة ديمقراطيةهي  قبل القطاع الخاص البحريني ومنالصحافة البحرينية مملوكة 

 كان هناك أكثر ٢٠٠٧بحلول عام و.  بشأن تنظيم الطباعة والنشر٢٠٠٢ لسنة ٤٧المرسوم التشريعي رقم 
  .البحرينتصدر  الصحف والمجالت التي من ١١٢من 
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  اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  -باء
 

وبعض القضايا التي ، الوسائل لزيادة الوعي في مجتمع المعلومات  أهمى أحدي هالماإلعوسائل 
على سبيل ف. الثقافة وا أاألسرة أو التكنولوجيذات عالقة ب، كبير من وسائل اإلعالم في البحرين غطيها عددي

ت تطبيقات تكنولوجيا المعلوما حدثأل صفحة كاملة تخصصواحدة من الصحف البحرينية ، المثال
" االلكترونيةمجلة ال"اصدار مبادرات الحكومة اإللكترونية  واحدة منفأن ، وعالوة على ذلك. واالتصاالت

 ٩،٠٠٠ما بين  توزيعويتم ،  الحكومة اإللكترونيةنحوالتحول في والمتزايدة  التغيرات الكبيرةتعرض  والتي
تكنولوجيا  ومديري التنفيذيينجميع الرؤساء تشمل قائمة التوزيع و، عدد نسخة من كل ١١،٠٠٠إلى 

الفنادق وصاالت و، والمعاهد التعليمية، المؤسسات المصرفيةو، في الفطاعين العام والخاصاالتصاالت 
  .وجميع مواقع ومراكز االستثمار، المطار

  
  واإلقليمي الدولي التعاون  -عاشراً

 
من ، )Gulf7 (لياف البصريةاألشبكة بقية دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق بالبحرين ترتبط 

 الكويت فيالسلكية والالسلكية الوطنية   االتصاالتو مشغلويمتلكهكيلومترا  ١،٣٠٠خالل كيبل بطول 
 أنشأت البحرين شبكة اتصاالت مع سائر، وباإلضافة إلى ذلك. والبحرين وقطر واالمارات العربية المتحدة

  .الدول العربية من خالل عربسات
  

  لقمة العالمية لمجتمع المعلوماتمتابعة ا  -ألف
 

تحقيق إنجازات وأهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات خاصة في  تعمل البحرين بنشاط من أجل
، إن تحرير قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم رفع مستوى

كلها مؤشرات ، اإلعالم المختلفة  إلى المعلومات عبر وسائلحرية الوصولووبرنامج الحكومة اإللكترونية 
 العاملة المنظمات غير الحكومية والجمعيات المختلفةفان ، وأخيرا.  في هذا الشأن البحرينانخراطقوية على 
في األنشطة ذات الصلة وتحقيق الهدف من القمة  شارك بفعاليةتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال 

لتكنولوجيا  مؤتمر القمة العالمي، ٢٠٠٥مايو /في أيار البحرين تاستضاف. المعلومات ية لمجتمعالعالم
 الدولي على نتباه االلفتفي  وساهم، هذا الحدث هو األول من نوعه في المنطقة. المعلومات واالتصاالت

  .التطورات الجارية في البحرين
 

  المستفادة لى المستوى اإلقليمي لتبادل الدروسعالكتروني ال يوجد موقع ، الراهن ولكن في الوقت  
 توثيق يشترط برنامج الحكومة اإللكترونية فأن،  عالجية في هذا االتجاهخطوةكو. الممارساتأفضل و

تم عندما يعلى الموقع االقليمي هذه الوثائق وف يتم توفير وس، عند تسليم اي مشروعالدروس المستفادة 
  . هذا الموقع محتوىفيالبحرين من مساهمة وذلك مثل هذا الموقع تطوير 
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   األهداف اإلنمائية لأللفية -حادي عشر
 

  ٢٤التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف األلفية  -ألف
 

بلد  البحرين. ألنها تتطابق مع أسسه وأهدافه، األهداف اإلنمائية لأللفية تؤمن مملكة البحرين بأهمية
 تحتلالموارد البشرية  فأن، ونتيجة لذلك. والناس هم أهم مورد، يعيةمحدود المساحة ومحدود الموارد الطب

  .٨ إلى ١ من األهدافلتحقيق  من الخطوات وقد اتخذت الحكومة عدداً  .األولوية في جميع سياسات التنمية
  

  ٢٥واالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المعلومات ستخدام تكنولوجيا ا-باء
  

بشكل كبير فيما يتعلق بتحسين المعايير التعليمية هي التعليم في البحرين  اجه قطاعالتحديات التي تو
 شرعت الحكومة في العديد من المشاريع بهدف معالجة قضايا التدريبوقد . االنتساب ستوياتم في جميع

ين البحر أنشأت ٨ و٢هداف األولتحقيق .  كل من القطاعين العام والخاصفيوتنمية الموارد البشرية 
يتحمل ديوان الخدمة المدنية و، اإللكتروني  للتدريبابالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نظام

البرامج التدريبية السنوية التي وضعت بالتشاور مع المديرين كجزء من عمليات  المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ
 .السنويالوظيفي األداء  تقييم

  
  جيا المعلومات واالتصاالتقطاع تكنولوبناء   -ثاني عشر

  
  شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ألف

  
 عامة ذات مسؤولية شاملة عـن صـياغة ومراقبـة    مؤسسة هو ياالقتصادية البحرين مجلس التنميةأن 

وقـد  . المملكة االقتصادية في البحرين وتهيئة المناخ المناسب لجذب االستثمارات المباشرة إلى سياسة التنمية
 .االستثمارية في البحـرين   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتبارها واحدة من الفرصإلى المجلس نظر
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستثمار    ممتاز  موقع  قوم بترويج البحرين على انها      يفأن المجلس   ،  لذلك

وانخفـاض تكـاليف    ،   ممتـاز  تالتصااللالعريض   وصالت النطاق و،  بسبب انخفاض أسعار تأجير المكاتب    
 تكنولوجيـا والعديد مـن شـركات البرمجيـات    فتح ، ونتيجة لذلك .عنه في الدول المجاورةاأليدي العاملة 

 .في البحرينمكاتب لها المعلومات واالتصاالت 
  

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

يهدف .  في البحرينالقائملبحث والتطوير واالستثمار جيدا على ا تكنولوجيا مثاالاليعتبر متنزه 
 البالد لخلق فيسهم في الجهود الجارية يو، أجراء البحوث والتطويرإلى مزيد من المساعدة في  المشروع

تمد اساسا يع الذيالقائمة على تنويع االقتصاد المحلي  ومساعدة المؤسسات، تكنولوجيا موجهة نحو التصدير
 .النفطالدخل المتأتي من على 
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  مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني  -جيم
  

 ٢٠٠٧ في عام ٢٦ مليون دينار بحريني٢١٦,٦البحرين إلى  وصلت مساهمة قطاع االتصاالت في
لجدول التالي مساهمة قطاع ويبين ا. المحلي باألسعار الجارية  من إجمالي الناتجفي المائة ٣بنسبة و

  .٢٠٠٧-٢٠٠٣من  االتصاالت في الفترة
  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٣من  مساهمة قطاع االتصاالت في الفترة  -٤جدول ال
 

 البند ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

 )مليون دوالر أمريكي(القيمة المضافة  ٣٤٣,٤ ٤٠٩,٦ ٤٤٦,٣ ٥١٨,١ ٥٧٦,١ ٥٧٦,١

٣,٥ ٣,٦ ٣,٣ ٣,٣ ٣,١ ٢,٦ 
المحلي باألسعار  إجمالي الناتجالمساهمة في  نسبة

 الجارية
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  صادرالم
  

 Telecommunication Regulatory Authority, http://www.tra.org.bh 

 E-government Authority, http://www.ega.gov.bh/ 

 Legal Affairs Department, http://www.legalaffairs.gov.bh/ 

 Labour Market regularity Authority, http://www.lmra.bh/ar/portal.php 

 University of Bahrain, http://www.uob.bh 

 The BSA and IDC Global Software Piracy Study, http://global.bsa.org/idcglobalstudy2007/ 

 Ministry of Health, http://www.moh.gov.bh 

 Ministry of Industry and Commerce, http://www.moic.gov.bh 

 Ministry of Education, http://www.education.gov.bh 

 Central Informatics Organization, http://www.cio.gov.bh 

 UNDP in the Kingdom of Bahrain , Towards Achieving the Millennium Development Goals: 
Progress of Work   http://www.undp.org.bh/pub_MDG_PROREP0407.html 

 TLT December 2006, http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/tlt/treaty_tlt_45.html 
 


