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 إلى جانب وجود هيئة للحكومة االلكترونية وبوابة للحكومة االلكترونية تتضمن كافةاملعلومات الخاصة بمملكة البحرين في النطاق القانوني املسموح به  ،وبالتالي فإن
ً
اإلفصاح عن بعض املعلومات يحكمها القانون خصوصا فيما يتعلق باملصلحة العامة
واألمن الوطني  ،هذا إلى جانب أن النواب لديهم كامل الصالحيات وهم ممثلي الشعب
ً
باإلطالع على كافة املعلومات الالزمة للتحقيقات ،فضال عن ذلك أن جميع املعلومات
ً
ً
أوال بأول
سواء عن
متاحة للمهتمين واملختصين  ،واآلليات التي تعمل بها مملكة البحرين
طريق وسائل اإلعالم ،واملو اقع االلكترونية  ،والجريدة الرسمية  ،ومو اقع التواصل
االجتماعي الرسمية.
 هذا وبالتالي نجد أن معظم املؤسسات الرسمية في مملكة البحرين  ،لديهامو اقعالكترونية تتضمن وتتيح كافة املعلومات والبيانات واإلحصاءات التي يحتاجها املواطن ،
بما في ذلك كافة التشريعات واللوائح والقوانين والقرارات الوزارية واإلدارية  ،وكذلك
ماتتناولة وسائل االعالم وخاصة الصحافة من تناول األوضاع املالية وامليزانيات
العمومية وتقاريرديوان الرقابة املالية واإلدارية.
ً
ً
 بادرت السلطات في مملكة البحرين بتدشين موقعا إلكترونيا يتضمن كافة املعلوماتاملتعلقة بالسلطة املعنية بمكافحة الفساد والتعريف بها وبمهامها وواجباتها وأهدافها
ً
وعنوانها وأرقام اإلتصال بها ،فضال عن العمل على التعريف بهذه السلطة من خالل
الندوات وورش العمل واملحاضرات التي تقوم بإعدادها أو املشاركة بها  ،و إصدار
املطبوعات التعريفية باإلدارة املعنية بمكافحة الفساد ومو اقع التواصل اإلجتماعية
ووسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة ،هذا إلى جانب دور الحمالت التوعوية في
ذلك.
 كما قامت حكومة البحرين منذ عدة س ن ن نننوات بإنش ن ن نناء ص ن ن ننفحة الحكومة االلكترونية على ش ن ن ننبكةاالنترنت ، www.bahrain.bhالهدف من هذه الص ن ن ننفحة نش ن ن ننركافة املعلومات والبيانات املتعلقة
بعمل الحكومة حيث تم مش ن ن ن نناركة أغلب الوزارات والهيئات الحكومية في هذه الص ن ن ن ننفحة من أجل
التيسننيرعلى كافة أفراد املجتمع للحصننول على خدمات معينة يحتاجها املواطن،باإلضننافة إلى نشننر
الوعي لدى الكافة بكيفية عمل كل وزارة أو إدارة من إدارات الحكومة واختصن ن ن نناصن ن ن نناتها والخدمات
التي تقندمهنا  ،بنذلنك يس ن ن ن ننتطيع كنل فرد اإلطالع على كنل منا يحتناجنه من معلومنات مثنل اإلطالع على
قوانين الدولة و أنظمتها وكافة القرارات والتعليمات التي تصدرمن وزارات الدولة وهيئاتها،إضافة
ً
إلى ذلنك يكون في مقندور الفرد معنامالتنه اليومينة الكترونينا عن طريق مو اقع الحكومنة االلكترونينة
ودون الح نناج ننة إلى زي ننارة الجه ننة املختص ن ن ن ن ننة بتق ننديم ه ننذه الخ نندم ننات،وذل ننك كل ننه من أج ننل التيس ن ن ن ننير

والتس ن ن ن ننهيننل على أفراد املجتمع ،ولتبس ن ن ن ننيأ اإلجراءات بننأقننل جهنند وبننأقص ن ن ن ننر وقننت لخنندمننة العمالء
بمملكة البحرين وخارجها وهي تتميزبالشفافية والعدالة.
 كما أن ا ملجلس األعلى للمناقصن ن ننات بمملكة البحرين قد دشن ن ننن أيضن ن ننا طرح املناقصن ن ننات عن طريقاملوقع االلكتروني ملزيد من الش ن ننفافية وتكافؤ الفرج في مجال طرح املناقص ن ننات  ،كما أن القوانين
التي تس ن ن ن ننن وتقر يتم نش ن ن ن ننرهنا في الجريندة الرس ن ن ن ننمينة بمملكنة البحرين وبنالطبع يش ن ن ن نمنل ذلنك جميع
ً
القوانين الجديدة واملعدلة املتعلقة بمكافحة الفس ن ن نناد  ،فض ن ن ننال عن موقع هيئة التش ن ن ننريع واإلفتاء
القانوني التي تش ننمل جميع القوانين واللوائح املعمول بها في مملكة البحرين  ،وجميع التش ننريعات
الصادرة في الجريدة الرسمية www.legalaffairs.gov.bh
وتجدراإلشننارة إلى أن ديوان الخدمة املدنية وهو بمثابة الجهازالذي يشننرف على أعمال وزارات وهيئات
ً
الدولة ومؤسساتها قد دشن موقعا الكترونيا  www.csb.gov.bhيحوي في صفحاته العديدة على كثير
من املعلومات التي تهم األفراد  ،سن ن ننواء كانوا مومفين حكوميين أو من العامة ،مثل تشن ن ننريعات الخدمة
املندنينة من قنانون والئحنة وتعليمنات وقرارات،بناإلض ن ن ن ننافنة التعريف بنالخندمنات املقندمنة من كنل إدارة من
إدارات الديوان،و أيض ننا يوفراملوقع اإلس ننتمارات املتعلقة بالخدمة املدنية والاش نرات،وليس هذا فقأ
ً
ً
و إنم ننا يوفر املوقع قس ن ن ن نم ننا لغعالن عن الوم ننائف الش ن ن ن ن نناغرة وقس ن ن ن نم ننا خر ي ت ب نناإلحص ن ن ن ن ننائي ننات
واإلس ن ن ن ننتبيننانننات،والهنندف من ذلننك كلننه هو خنندمننة املواطن وتيس ن ن ن ننير الخنندمننات ونش ن ن ن ننر الوعي لنندى أفراد
املجتمع.
كما أن الجهة املختص ننة في مملكة البحرين املعنية بمكافحة الفس نناد تقوم باش ننرالقوانين املتعلقة
بجرائم الفس ن نناد في الص ن ننحف املحلية بش ن ننكل دوري  ،باإلض ن ننافة إلى اإلحص ن نناءات املتعلقة بقض ن ننايا
الفسن ن نناد  ،والعمل على نشن ن ننرمعلومات تضن ن ننم تقاريردورية عن م اطرالفسن ن نناد من خالل الحمالت
الوطنيننة التوعويننة التي تكون على منندار العننام  ،كمننا أن جميع املعلومننات املتص ن ن ن نلننة تم إتنناحتهننا على
املوقع االلكتروني إلدارة مكافحة جرائم الفساد www.acees.gov.bh
كذلك موقع االفتاء والتش ن ن ننريع يقوم باش ن ن ننركافة التش ن ن ننريعات والقوانين الس ن ن ننارية في
مملكة البحرين والتعديالت الواردة عليهاwww.lloc.gov.bh .
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