
 البحرينمملكة 
 

 مما يجعلها تأتي في المرتبة السادسة واألربعين                  ٠,٥١٠بلغ مؤشر الحكومة اإللكترونية في البحرين            
تنويع تكنولوجيا    اعتمدت البحرين سياسة         .  في مجال تطبيقات الحكومة اإللكترونية على مستوى العالم                 

  . لحكومة اإللكترونية فيها      تطبيقات  أساسي ل   كما اختارت نظام التشغيل لينكس  كنظام           ،المعلومات واالتصاالت      
 . تأتي خدمات االتصاالت في البحرين في أعلى المراتب في منطقة اإلسكوا               

 
 السياسات واإلستراتيجيات  -١

 
في البحرين لنقل البحرين نحو مجتمع المعرفة واستخدام تكنولوجيا                  تم إطالق إستراتيجية طموحة        
تعمل البحرين      .  لستراتيجية برنامجاً للحكومة اإللكترونية في البحرين              المعلومات واالتصاالت وأنتجت هذه ا         

بجد لتحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتبذل اهتماماً خاصاً الستخدام تكنولوجيا المعلومات                         
.    يةواالتصاالت في التعليم لرفع مستوى التعليم بشكل عام وتنظيم االتصاالت وخدمات الحكومة اإللكترون                        

وضعت الحكومة البحرينية سياسة لتنويع االقتصاد وتطوير النشاطات التجارية، وفي إطار دعم هذه السياسة                            
وقعت على اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى منها الواليات المتحدة وتقوم                         

 قطاع االتصاالت بما في ذلك الترخيص       االتصاالت والتخطيط لتحرير     بتنظيم قطاع  هيئة تنظيم االتصاالت  
 .  لمزودي خدمات اإلنترنت وخدمات الهاتف الخلوي          

 
 شريعي القانوني والتاإلطار  -٢

 
 الفكرية حيث تمكنت من         استطاعت البحرين أخيراً أن تحرز تقدماً ملموساً في مجال حقوق الملكية                

كبر ما يزال في مجال البرمجيات حيث بينت            لكن التحدي األ     .   السمعية والبصرية     منتجات   قرصنة ال  الحد من   
 .  من البرمجيات المستخدمة في البحرين هي برمجيات غير مرخصة                %٦٤الدراسات أن     

 
البحرين عضو في منظمة التجارة العالمية وعضو في مجلس التعاون الخليجي ووقعت على معاهدة                          

 وحقوق الطبع والعالمة        )TRIPS( كرية فباريس واتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية ال             
صدر مرسوم لنشر قانون االتصاالت وإنشاء هيئة لتنظيم االتصاالت ونص المرسوم على إنشاء                    .   التجارية  

جميع المواقع االلكترونية        ُألزمت   اإلنترنت و  خدمة  مزودي  التنسيق بين     منظمة غير ربحية لإلنترنت لتقوم ب      
 . اإلعالم  دى وزارة ل لي تسجعلى ال  العاملة في البحرين      

 
معظم المواقع البحرينية تتضمن          البحرين قوانين لحماية الخصوصية والسرية لكن             توجد في   ال 

 .تحذيرات خاصة بتطبيق سياسات حماية الخصوصية         
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية التحتية ل  -٣
 

 مشتركي الهاتف الثابت         ووصل عدد٢٠٠٣ ألف نسمة في عام    ٦٩٠وصل عدد سكان البحرين إلى     
 ، أما في االتصاالت الخلوية فتصل النسبة إلى        % ٩٠,٦ ألف مشترك أي بنسبة انتشار    ٦٢٩إلى ما يقارب   

 .  ألف حاسوب شخصي     ١٠٧ويوجد في البحرين حوالي     % ٩٢
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في مجال اإلنترنت، سعت شركة البحرين لالتصاالت إلى وضع إستراتيجية لالستثمار في الشبكة                 
 سوق االتصاالت للمنافسة ومنحت تراخيص لمزودي            ٢٠٠٤تحت هيئة تنظيم االتصاالت في عام     وف. الوطنية 

 . اإلنترنت 
 

، وهي  Leased Lines والخطوط المؤجرة       ISDNو  DSLتقدم البحرين خدمات اتصاالت متنوعة منها            
ل الصوت الجيل الثالث تسمح بنق      الدولة الوحيدة بين دول منطقة اإلسكوا التي لديها شبكة خلوي من              

 . عدة مواقع مختلفة   في WiFiإضافة على ذلك تتوفر خدمة االتصاالت الالسلكية         . والصورة
 

بلغ عدد  .  لزيادة سعات شبكة االتصاالت        ) FALCON(استثمرت البحرين في نظام الكبل البحري        
   %.٢٠,٤٨، وهذا يمثل معدل انتشار       ٢٠٠٤ ألف حاسوب بنهاية عام       ١٤٥الحواسيب في البحرين حوالي      

 
 بناء القدرات  -٤

 
ب في ياس و ركزت البحرين على أهمية تطوير القدرات المحلية وقامت في سبيل ذلك بنشر مخابر الح                 

  ،نظام التعليم وتقديم التدريب األساسي على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجامعة الوطنية                           
شاركة في برنامج التعليم عن بعد في الجامعة العربية                      والم  ،المعاهد   الذي تقدمه  باإلضافة للتدريب المهني       

 . المفتوحة 
 

يشمل    قامت وزارة التعليم بتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منظومة التعليم االبتدائي ل                  
 مدرسة ووضع مدرسين وتقنيين للحاسب في كل          ٢٠ مدرسة ابتدائية وجهزت مخابر حواسب في           ٤٧

ة لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحقل التعليمي لرفع                  مدرسة، ووضعت الوزارة خط     
 .مستوى التعليم   

 
قام معهد الشيخ خليفة بن سلطان للتكنولوجيا بنشر الحواسب في معاهد التدريب المهني، أما في مجال                        

لكتروني ولكنهم ال         الجامعات فيستطيع الطالب تقديم طلبات التسجيل في جامعة البحرين عن طريق موقعها اال                          
حقق    .    حاسب  ١٠٠٠ مختبراً للحاسب وأكثر من          ٣٥يستطيعون الدفع من خالل الموقع، وتحوي الجامعة            

القطاع الصناعي في البحرين تقدماً هاماً في مجال البحث والتطوير وتعطي االنجازات في مجال الحكومة                        
 .اإللكترونية والمحتوى العربي أمثلة عن هذا التقدم          

  
  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتناءب  -٥

 
من هذه  % ٣٦ شركة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،               ٢٨٢تحتوي البحرين على   

%   ٨في مجال التدريب و   %  ٩في مجال التجهيزات الحاسوبية و        %  ٣٨الشركات تعمل في مجال اإلنترنت و        
ي خطوة سريعة لتبسيط اإلجراءات وتنظيمها من أجل                  تعمل في مجال البرمجيات، وقد قامت الحكومة بتبن              

 . الشراكة   
 

 شركة جديدة في عام     ٤٥٩٧ إحداث   ٢٠٠٤زاد تنظيم األعمال من نمو التجارة حيث شهد العام          
، واحتكرت البحرين لالتصاالت جميع خدمات االتصاالت وهناك حالياً                     ٢٠٠٣ في عام   ٣٥٥٣ مقابل   ٢٠٠٤

 .لقطاع بعد تحريره    مشاركة القطاع الخاص في أنشطة ا          
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 التطبيقات في المؤسسات الحكومية  -٦
 

 لتقديم بنية تحتية لالتصاالت والحكومة          ١٩٩٦انطلق مشروع شبكة البيانات الوطنية في عام              
االلكترونية وتتصل حالياً المؤسسات الحكومية مع بعضها البعض بواسطة شبكات متقدمة مثل الشبكات                                  

أما في مجال رقمنة المعلومات فيوجد في             . الحمراء والشبكات المكروية          الالسلكية وشبكات األشعة تحت            
البحرين نظام البطاقة الوطنية الذكية التي تسمح لكل مواطن بالتعامل مع مؤسسات الدولة وبقية األعمال                                

 في   الكترونياً كما يقدم الموقع االلكتروني لوزارة التجارة والصناعة خدمات حكومية الكترونية مثل التسجيل                        
 . السجل التجاري وتجديده وتطور وزارة الداخلية نظاماً للهجرة والجوازات وتراخيص اإلقامة                

 
تسعى البحرين ألتمتة أعمالها وجذب االستثمارات األجنبية وجعل البحرين مركز تميز في تكنولوجيا                       

حة والشراكة بين       وفي هذا اإلطار اعتمدت البحرين استراتيجية المصادر المفتو             . المعلومات واالتصاالت       
القطاع العام والخاص وتسهيل الحصول على الرخص المطلوبة مثل الدفع االلكتروني والرسوم الجمركية،                     
وقامت بوضع موقع الكتروني للحكومة اإللكترونية باللغة العربية واإلنكليزية وتقوم إدارة الجمارك بتطوير                  

 . اللكتروني للجمارك والضرائب     نظام لتنظيم أعمالها وتقديم خدمات أفضل مثل الدفع ا        
 

 التطبيقات في التعليم  -٧
 

نظام التعليم الحكومي وتتوفر حالياً مخابر             إلى مشاريع التعليم اإللكتروني         إدخال   بدأت وزارة التعليم ب  
الحاسب واإلنترنت في المدارس اإلبتدائية والثانوية وتسعى جامعة البحرين لتأمين القوة العاملة المؤهلة                            

ام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل مجموعة من الكليات االختصاصية وخصصت الجامعة                                الستخد 
 تقدم الجامعة       . موارد ألبحاث حول نظام التشغيل لينكس  وتدريب الكادر التدريسي وتجهيز مختبر لينكس                 

كترونيات     شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب وهندسة الحاسوب، وهندسة اإلنتاج، وهندسة اإلل                     
 . واالتصاالت  

 
قامت الحكومة البحرينية بتأسيس مدرسة حمد للمشاريع المستقبلية في مجال التعليم الذي يهدف                 
لتأسيس مجتمع المعلومات وتطوير نظام التعليم وبناء قاعدة معارف اقتصادية وال يوجد في البحرين جامعات                       

 . افتراضية حتى اآلن   
 

 لامعتطبيقات في التجارة واألال  -٨
 

 ونتيجة لهذه الجهود نما قطاع           ،بذلت البحرين جهوداً كبيرة لتطوير البنية التحتية للصناعة المصرفية               
تسعى الحكومة أيضاً لتأمين         .  الصناعة المصرفية في البحرين ليقدم خدمات مصرفية محلية وإقليمية وعالمية            

 لتسهيل نمو التجارة فيها ووصل عدد بطاقات          بيئة مناسبة لنشاطات األعمال وأنشأت البحرين موقعاً الكترونياً                
 آلة    ١٧٠ ووصل عدد آالت الصراف اآللي إلى         ٢٠٠٣ ألف بطاقة في نهاية عام         ٣٨٠الدفع االلكترونية إلى      

وترتبط هذه اآلالت مع إيران وتقدم بعض البنوك خدمات على مدار الساعة من خالل الهواتف الثابتة                
 . من البيع واالشتراك عن طريق اإلنترنت         والخلوية، ويوجد بنك واحد فقط يؤ   
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 تطبيقات الرعاية الصحية  -٩
 

وزارة الصحة حالياً مشروعاً طموحاً باسم نظام المعلومات الصحي االستراتيجي بكلفة تصل                        تطّور 
 مليون دوالر الذي يقوم بربط العيادات الطبية والمعالجين الفيزيائيين واألطباء ليتشاركوا معلومات                         ٥٣إلى  

لعناية الصحية وتأمين الوصول إلى عشرات آالف السجالت الصحية على اإلنترنت، كما تطّور الوزارة                        ا
قاعدة معطيات صحية وطنية وتدير موقعاً الكترونياً لتقديم الخدمات الصحية وتشكل شركة مايكروسوفت                       

ها باستخدام تكنولوجيا      شريكاً قوياً وداعماً لمبادرة وزارة الصحة وتقوم بعض المستشفيات بإدارة أعمال                 
 .  مع بعضها  المشهورة    المعلومات واالتصاالت وتقوم المستشفى التخصصية البحرينية بربط المراكز الصحية                

 
 المحتوى العربي الرقمي  -١٠

 
 وهناك اقتراح لتقديم المعلومات بأكثر           ، يقدم الموقع االلكتروني الوطني للبحرين محتواه باللغة العربية             

 وال يوجد تطوير لبرمجيات      اإلنترنت  لبحرين بنشر جيل من المحتوى الرقمي العربي على         من لغة وتقوم ا  
 وتشكل قلة عدد السكان وضعف          ، تدور حركة التعريب حول مواقع الشركات المحلية فقط              .  باللغة العربية     

 . الحاجة في السوق المحلية أهم العوائق لتطوير المحتوى العربي الرقمي                
  

 


