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كافة  - تتضمن  االلكترونية  للحكومة  وبوابة  االلكترونية  للحكومة  هيئة  وجود  جانب  إلى 
فإن  وبالتالي   ، به  املسموح  القانوني  النطاق  في  البحرين  بمملكة  الخاصة  املعلومات 
 فيما يتعلق باملصلحة العامة 

ً
اإلفصاح عن بعض املعلومات يحكمها القانون خصوصا

الوطني   إلى جانب،  واألمن  الشعب    هذا  الصالحيات وهم ممثلي  لديهم كامل  النواب  أن 
املعلومات   جميع  أن  ذلك  عن   

ً
فضال للتحقيقات،  الالزمة  املعلومات  كافة  على  باإلطالع 

 بأول سواًء عن  
ً
متاحة للمهتمين واملختصين ، واآلليات التي تعمل بها مملكة البحرين أوال

وال  ، االلكترونية  اقع  واملو اإلعالم،  وسائل  التواصل  طريق  اقع  ومو  ، الرسمية  جريدة 
 االجتماعي الرسمية. 

اقع   - لديهامو  ، البحرين  مملكة  في  الرسمية  املؤسسات  معظم  أن  نجد  وبالتالي  هذا 
الكترونية تتضمن وتتيح كافة املعلومات والبيانات واإلحصاءات التي يحتاجها املواطن ،  

والقرارا والقوانين  واللوائح  التشريعات  كافة  ذلك  في  وكذلك بما   ، واإلدارية  الوزارية  ت 
وامليزانيات   املالية  األوضاع  تناول  من  الصحافة  وخاصة  االعالم  وسائل  ماتتناولة 

 العمومية وتقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

موقع - بتدشين  البحرين  مملكة  في  السلطات   بادرت 
ً
 إلكتروني  ا

ً
املعلومات    ا كافة  يتضمن 

وأهدافها   وواجباتها  وبمهامها  بها  والتعريف  الفساد  بمكافحة  املعنية  بالسلطة  املتعلقة 
بها اإلتصال  وأرقام  خالل  وعنوانها  من  السلطة  بهذه  التعريف  على  العمل  عن   

ً
فضال  ،

إصدار   و   ، بها  املشاركة  أو  بإعدادها  تقوم  التي  واملحاضرات  العمل  وورش  الندوات 
اإلجتماعية  امل التواصل  اقع  ومو الفساد  بمكافحة  املعنية  باإلدارة  التعريفية  طبوعات 

واملقروءة واملسموعة  املرئية  اإلعالم  في  ووسائل  التوعوية  الحمالت  دور  إلى جانب  هذا   ،
 ذلك.

قامت حكومة البحرين منذ عدة سننننننننننوات بإنشننننننننناء صنننننننننفحة الحكومة االلكترونية على شنننننننننبكة   كما -

،الهدف من هذه الصننننننننننفحة نشننننننننننر كافة املعلومات والبيانات املتعلقة    www.bahrain.bhاالنترنت 

جل  أغلب الوزارات والهيئات الحكومية في هذه الصننننننننننننفحة من  أبعمل الحكومة حيث تم مشنننننننننننناركة  

باإلضننافة إلى نشننر  معينة يحتاجها املواطن،  اتالتيسننير على كافة أفراد املجتمع للحصننول على خدم

الوعي لدى الكافة بكيفية عمل كل وزارة أو إدارة من إدارات الحكومة واختصننننننننننناصننننننننننناتها والخدمات  

طالع على طالع على كنل منا يحتناجنه من معلومنات مثنل اإل التي تقندمهنا ، بنذلنك يسننننننننننننتطيع كنل فرد اإل 

الدولة وهيئاتها،إضافة  قوانين الدولة وأنظمتها وكافة القرارات والتعليمات التي تصدر من وزارات  

اقع الحكومنة االلكترونينة    عن طريق مو
ً
إلى ذلنك يكون في مقندور الفرد معنامالتنه اليومينة الكترونينا

ودون الحننناجنننة إلى زينننارة الجهنننة املختصنننننننننننننننة بتقنننديم هنننذه الخننندمنننات،وذلنننك كلنننه من أجنننل التيسننننننننننننير  

http://www.bahrain.bh/


لخنندمننة العمالء    لتبسننننننننننننيأ اإلجراءات بننأقننل جهنند وبننأقصننننننننننننر وقننت، و والتسننننننننننننهيننل على أفراد املجتمع

 .بمملكة البحرين وخارجها وهي تتميز بالشفافية والعدالة

ملجلس األعلى للمناقصننننننننات بمملكة البحرين قد دشننننننننن أيضننننننننا طرح املناقصننننننننات عن طريق  اكما أن   -

كما أن القوانين  ،   املوقع االلكتروني ملزيد من الشننننننفافية وتكافؤ الفرج في مجال طرح املناقصننننننات

يتم نشننننننننننننرهنا في الجريندة الرسننننننننننننمينة بمملكنة البحرين وبنالطبع يشننننننننننننمنل ذلنك جميع  التي تسننننننننننننن وتقر  

 عن موقع هيئة التشنننننننننريع واإلفتاء    القوانين الجديدة واملعدلة املتعلقة بمكافحة الفسننننننننناد
ً
، فضنننننننننال

القانوني التي تشننننمل جميع القوانين واللوائح املعمول بها في مملكة البحرين ، وجميع التشننننريعات  

 www.legalaffairs.gov.bh جريدة الرسمية   الصادرة في ال

تجدر اإلشننارة إلى أن ديوان الخدمة املدنية وهو بمثابة الجهاز الذي يشننرف على أعمال وزارات وهيئات  و 

 الكترونيا
ً
يحوي في صفحاته العديدة على كثير    www.csb.gov.bh  الدولة ومؤسساتها قد دشن موقعا

مثل تشننننننننريعات الخدمة   سننننننننواء كانوا مومفين حكوميين أو من العامة، من املعلومات التي تهم األفراد ،

املندنينة من قنانون والئحنة وتعليمنات وقرارات،بناإلضننننننننننننافنة التعريف بنالخندمنات املقندمنة من كنل إدارة من  

وليس هذا فقأ ،سنننتمارات املتعلقة بالخدمة املدنية والاشنننراتوفر املوقع اإل إدارات الديوان،وأيضنننا ي

بنننناإلحصننننننننننننننننائيننننات     خر ي ت  
ً
الشنننننننننننننننناغرة وقسننننننننننننمننننا  لغعالن عن الومننننائف 

ً
وإنمننننا يوفر املوقع قسننننننننننننمننننا

سننننننننننننتبيننانننات،والهنندف من ذلننك كلننه هو خنندمننة املواطن وتيسننننننننننننير الخنندمننات ونشننننننننننننر الوعي لنندى أفراد  واإل 

 املجتمع.

كما أن الجهة املختصننننة في مملكة البحرين املعنية بمكافحة الفسنننناد تقوم باشننننر القوانين املتعلقة 

بجرائم الفسننننننناد في الصنننننننحف املحلية بشنننننننكل دوري ، باإلضنننننننافة إلى اإلحصننننننناءات املتعلقة بقضنننننننايا 

الفسنننننننناد ، والعمل على نشننننننننر معلومات تضننننننننم تقارير دورية عن م اطر الفسنننننننناد من خالل الحمالت  

نيننة التوعويننة التي تكون على منندار العننام ، كمننا أن جميع املعلومننات املتصننننننننننننلننة تم إتنناحتهننا على الوط

   www.acees.gov.bhاملوقع االلكتروني إلدارة مكافحة جرائم الفساد  

كذلك موقع االفتاء والتشننننننننننريع  يقوم باشننننننننننر كافة التشننننننننننريعات والقوانين السننننننننننارية في   -

 www.lloc.gov.bhعليها.  مملكة البحرين والتعديالت الواردة  
 

http://www.legalaffairs.gov.bh/
http://www.csb.gov.bh/
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