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 الجتماع  الفریق العامل الحكومي الدولي  المعلومات المطلوبة تمھیداً 
 الثالثة عشر  المفتوح العضویة المعني بمنع الفساد في دورتھ 

 

 مقدمة: 
تزو�دهم  بناًء   الفساد  مل�افحة  املتحدة  األمم  اتفاقية   �� األطراف  الدول  مؤتمر  أمانة  طلب  ببعض  ع�� 

 املعلومات املطلو�ة 
ً
الفر�ق العامل ا�حكومي الدو�� املفتوح العضو�ة املع�ي بمنع الفساد ��  الجتماع   تمهيدا

تتمحور هذه املعلومات حول ماتمخض  ، إذ  م2022يونيو    شهر �� فيينا خالل  واملقرر عقده    ،الثالث عشر  دورتھ  

اجتماع الدورة الثانية عشر للفر�ق العامل ا�حكومي الدو�� املفتوح العضو�ة املع�ي بمنع الفساد الذي   عن 

الف��ة   خالل  توصيات  م2021يونيو    18-16ُعقد  املشار   تحث  من  األطراف  تنفيذ  الدول  حول  بخ��ا��م  كة 

وس املستفادة من ، والدر ساعدة التقنية ال�ي تحتاجها الدول األطرافحات والتحديات واملوالنجااالتفاقية،  

  و تنفيذ االتفاقية  
ً
�يالء اإلهتمام من جديد الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملنع الفساد وفقا

 لذلك فإن موضوعات املناقشة ، و  8/6و 7/6لقراري املؤتمر 
ً
 : ستكون ع�� النحو التا��نظرا

�عز�ز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة مل�افحة  -

 الفساد. 

مجال   -  �� والبحوث  والتدر�ب  والتثقيف  الو��  اذ�اء  مجال   �� ا�جيدة  واملمارسات  التحديات 

 م�افحة الفساد. 

 رد املعلومات املطلو�ة حسب ما جاء �� فحوى الطلب املشار إليھ أعاله: وعليھ نو 

 

 المعلومات المطلوبة: 
بالترویج ودعم استخدام تكنولوجیا  المعلومات المطلوبة من الدول األطراف فیما یتعلق 

 جل تنفیذ اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد:واالتصاالت من أالمعلومات 
خطط  يإن وجــدت أو  -تم اتخــاذهــا  ير�� وصــــــــــــف (االســــــــــــتشــــــــــــهــاد والت�خيص) اإلجراءات أو ا�خطوات ال�ي   .1

الســـــتخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــاالت لضـــــمان  ذي الصـــــلة من االتفاقية    �حكملتنفيذ ا  -التخاذها

 :اإلمتثال ال�امل لإلتفاقية ع�� النحو التا��

 )9املش��يات العامة و�دارة األموال العامة (املادة رقم فيما يتعلق بالن�اهة ��   .1

 )10فيما يتعلق بإبالغ الناس (املادة رقم  .2

 )13فيما يتعلق بمشاركة ا�جتمع (املادة رقم  .3
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  :
ً
دول  )، قد ترغب ال9املادة رقم (  العمومية و�دارة األموال العموميةفيما يتعلق بالن�اهة �� املش��يات  أوال

 التداب�� التالية:  األطراف �� تقديم معلومات عن

استخدام منصات اإلن��نت إلدارة املش��يات العامة واإلشراف عل��ا ملنع الفساد و�عز�ز الشفافية   •

 وضمان املنافسة واملعاي�� املوضوعية �� صنع القرار. 

إدارة األموال العامة املادة رقم  استخدام تكنولوجيا املعلومات   • واالتصاالت لتعز�ز الشفافية �� 

 2) الفقرة 9(

 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحديد وتحليل مخاطر الفساد •

التشريعات والقوان�ن �� مملكة البحر�ن مسألة الشفافية والن�اهة �� إدارة املش��يات    تتضمن -

قد   اتفإن مجلس املناقصات واملزايدالعامة واإلشراف عل��ا لضمان معاي�� املنافسة، وعليھ 

مايتعلق    ع��    عمل �ل  �شر  ع��  املناقصات   �� الشر�فة  واملنافسة  الشفافية  عملية  دعم 

� املوقع االلك��و�ي الرس�ي حيث يتضمن املوقع ع�� وجھ ا�خصوص املناقصات  باملش��يات ع�

�� املناقصات العامة واملدرجة للفتح والعطاءات املفتوحة وال��سيات واملوقع  إاملعلنة وتنقسم  

مت�امل   وصف  �شمل  كما  ل�جمهور،  مناقصة،لمتاح  االحصائيات    �ل  املوقع  هذا  ويشمل 

  ،ئات املستلمة والقيمة االجمالية للمناقصات بالدينار البحر��ي�ش�ل دوري لل��سيات والعطا

لك��و�ي �عت�� الواجهة األو�� لإلطالع ع�� أحدث املستجدات واألخبار  ن هذا املوقع اإلإحيث  

البحر�ن،  مملكة   �� ا�حكومية  واملبيعات  واملش��يات  واملزايدات  املناقصات  ممارسات  حول 

ية املشرفة  ع�� ممارسات املناقصات واملزايدات واملش��يات  هذا ا�جلس ا�جهة التنظيم   ويعد

املمارسات   �افة  تتصف  ان  ع��  تحرص  ف�ي  لذا  البحر�ن،  مملكة   �� ا�حكومية  واملبيعات 

واآلليات بالشفافية والعدالة  لإلرتقاء بم�انة مملكة البحر�ن لتصبح مؤشرا عامليا ملمارسات  

تح كما  الفعالة،  واملزايدات  خالل  املناقصات  من  االقتصادية  االستدامة  دعم  ع��  رص 

  Kingdom of Bahrain -Tender Board.  ا�حافظة ع�� املال العام

النحو  - ع��  صنفت  الك��ونية  استمارات  ع��  املناقصات  �جلس  االلك��و�ي  املوقع  و�حتوي 

ستمارة ��جيل ا�جهة املتصرفة، استمارة املراسالت اإللك��ونية، استمارة طلب إعادة  التا��: ا 

 النظر/ التظلم، نموذج خطة املش��يات. 

اقع التواصل االجتما�� كتو��� واال�ستغرام واليوتيوب.  -  كما للمجلس حضور متم�� ع�� مو

 

https://www.tenderboard.gov.bh/AR/Services/Process/
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البحر�ن   أعتمدت - وامل  الالزمةتداب��  ال  مملكة  الشفافية  األموال  لتعز�ز  إدارة   �� ساءلة 

 ، العمومية
ً
) من  9( مع ما نص عليھ دستور مملكة البحر�ن ��ذا الشأن �� املادة  وذلك إنطالقا

،كما تضمن الدستور األح�ام ذات  ة، وحماي��ا واجب ع�� �ل مواطن»أن «لألموال العامة حرم

جملها تحديد السنة املالية ، و�عداد مشروع  )، وال�ي شملت �� م118-109الصلة �� املواد  (

قانون امل��انية السنو�ة الشاملة إليرادات الدولة ومصروفا��ا ، و�صدار امل��انية ، وا�حساب  

 عن األح�ام األخرى املتصلة.
ً
 ا�ختامي، فضال

 لطلب معلومات عن استخدام املعلومات واالتصاالت لتعز�ز الشفافية �� ادارة األموال   -
ً
ونظرا

جداول قانون امل��انية وامل��انية العامة للسنت�ن املاليي�ن ع�� املوقع  العامة فإنھ يتم �شر �افة  

�شأن    2011ة  ن ) لس6قد أصدرت �عميم رقم (االلك��و�ي لوزارة املالية �� مملكة البحر�ن، وال�ي  

دارة  ا�حكومية، لتحقيق اإل األح�ام الرئيسية لضوابط التصرفات املالية للوزارات وا�جهات  

 .السليمة للموارد املتوفرة و�ستقرار السياسات املالية و�عز�ز الرقابة املالية واإلدار�ة

موقع   -  �� الدولة  ومؤسسات  وزارات  جميع  تر�ط  ال�ي  اإللك��ونية  ا�حكومة  دور  عن   
ً
فضال

ا خط خاص  ع�� املوقع الرس�ي كما أن لد��الك��و�ي موحد يتضمن العديد من ا�خدمات،  

اقع التواصل االجتما�� �الفيسبوك وتو��� واال�ستغرام    عن مو
ً
للتواصل مع ا�جمهور، فضال

ان،   ولنكد  والوا�ساب  االلك��ونيةواليوتيوب  ا�حكومة  اإللك��ونية   و�عت��  الوطنية  البوابة 

إ��  للوصول  بوابة  و��  البحر�ن،  مملكة  عن  عامة  معلومات  تقدم  وال�ي  البحر�ن  ململكة 

وسائل  ا� خالل  من  ا�حكومية  ا�جهات  مع  للتواصل  ومنصة  العامة  اإللك��ونية  خدمات 

  (bahrain.bh)بوابة ا�حكومة اإللك��ونية -ملكة البحر�ن م. املشاركة اإللك��ونية املتاحة

 

املمارسات ا�جيدة املعتمدة والتحديات    وصف  ع��  وجھ ا�خصوص قد �شمل املعلومات املطلو�ة •

   .ال�ي تم مواجه��ا �� اعتماد هذه التداب�� 

-   
ً
متقدما  

ً
ن�جا تنت�ج  البحر�ن  مملكة  فإن  ا�جيدة  للممارسات  املستوى  بالنسبة  ع��   

ً
ومتم��ا

العمومية من   االموال  و�دارة  العمومية  املش��يات  إدارة   �� الشفافية  �عز�ز  �� مسألة  الدو�� 

خالل وضع برنامج الك��و�ي مت�امل لتنظيم هذه املسألة ولضمان الشفافية والعدالة وتقليل 

 فرص الفساد. 

 

  :
ً
 )، قد ترغب الدول األطراف �� تقديم معلومات عن التداب��  10( املادة رقم    بإبالغ الناسفيما يتعلق  ثانيا

 التالية:  

https://bahrain.bh/wps/portal/!ut/p/a1/hZDBboMwDIafpQeOxW6oqmw3ikRb1KjSWm00FwRTCEgQozQt2p6-WXeatA3fbH2f_csgIQdpylurS9eSKbuvXq6K7QFXC8ZZdjimHGP-KjbrpzTCTeSBswfwj4pxys8ewD--P8CsSIQGOZSumbemJsipaKhXhTLwBvJ7BRPJYrdkGQrhRb5-2Z_SBJGzCcCHkFMhfErdUfV4yDk2VcR9HKtqZZUNr9aPG-eGy3OAAY7jGGoi3anwnfoAf1MaujjIf5Iw9Pnnvj7u5rL6GOPZ7A5eFswZ/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0hPMDYxMjgySk9TRjgwQThWTUdCOUYzMEcz/
https://bahrain.bh/wps/portal/!ut/p/a1/hZDBboMwDIafpQeOxW6oqmw3ikRb1KjSWm00FwRTCEgQozQt2p6-WXeatA3fbH2f_csgIQdpylurS9eSKbuvXq6K7QFXC8ZZdjimHGP-KjbrpzTCTeSBswfwj4pxys8ewD--P8CsSIQGOZSumbemJsipaKhXhTLwBvJ7BRPJYrdkGQrhRb5-2Z_SBJGzCcCHkFMhfErdUfV4yDk2VcR9HKtqZZUNr9aPG-eGy3OAAY7jGGoi3anwnfoAf1MaujjIf5Iw9Pnnvj7u5rL6GOPZ7A5eFswZ/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0hPMDYxMjgySk9TRjgwQThWTUdCOUYzMEcz/
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البيانات املتاحة ع�� منصات االن��نت من البيانات املفتوحة واملعلومات ا�حكومية املتعلقة بتنفيذ  •

 االتفاقية، من أجل �عز�ز  الشفافية واملساءلة. 

االن��نت لتعز�ز الشفافية �� اإلدارة العامة بما يتضمن    �عز�ز استخدام املنصات أو البوابات ع��  •

 املعلومات املتعلقة بتنظيم وعمليات صنع القرار �� اإلدارة العامة وكذلك عن املمارسات القانونية. 

 

 قد �شمل املعلومات املطلو�ة ماي��:

اقع االلك��ونية واملراسالت ع�� االن��نت واالرشيف ع��   • االن��نت أو اي وسيلة اخرى  استخدام املو

اإلدارة    �� القرارا  واتخاذ  الت�جيع  وعمليات  باملنظمة  املتعلقة  املعلومات  اتاحة  خاللها  من  يتم 

 . العامة ل�جمهور العام

واللوائ  • واالجراءات  للقوان�ن  العر�ضة  ع��    ح ا�خطوط  با�حصول  ا�جمهور  ألفراد  والسماح 

إلدارة العامة من خالل تقنيات املعلومات واالتصاالت  معلومات عن تنظيم وعملية صنع القرار �� ا

 بما �� ذلك تفاصيل عن انواع الهيئات املطلوب م��ا �شر املعلومات،  

 والوسائل ال�ي يتم �شر املعلومات من خاللها   نطاق املعلومات ال�ي يتم �شرها ، •

•   ) ا�جمهور  فراد  احد  طلب  عند  اتاح��ا  يجب  ال�ي  املعلومات  النواع  ،  ع�وصف  املثال  سبيل   �

 ل ا�� املعلومات ، و ملعلومات او الوصااصة بالتشريعات ا�خ

 معاي�� حماية ا�خصوصية والبيانات ال�خصية عند النظر �� الكشف عن مثل هذه املعلومات ،   •

وصف املبادرات ع�� االن��نت لرفع مستوى الو�� العام باملعلومات املتاحة وكيف يمكنن ا�حصول   •

 �نت  عل��ا ع�� االن�

اقع التواصـــل االجتماعية الرســـمية للدولة وغ�� الرســـمية من قبل  - يتم �شـــر املعلومات �� جميع مو

املؤســـســـات ا�خاصـــة وكذلك من األفراد حيث يتم تداول هذه املعلومات الهامة وال�ي �شـــ�ل الرأي  

 الك��ونية تنافس  
ً
 عن النشـر �� ال�ـحف وال�ي اآلن اصـبحت �ـحفا

ً
و�� هذا  الورقية،العام، فضـال

الصــــــــــدد فإن التشــــــــــريع البحر��ي قد كفل �� قانون تنظيم ال�ــــــــــحافة والطباعة والنشــــــــــر الصــــــــــادر 

�شـأن تنظيم ال�ـحافة والطباعة والنشـر �� الفصـل األول   2002)  لسـنة 47بمرسـوم بقانون رقم (

 �� املادة (  
ً
) لل�ــــحفي  31والثا�ي حر�ة ال�ــــحافة وحقوق وواجبات ال�ــــحفي�ن ، وقد جاء تحديدا

 للقانون من مصـــــــادرها ، 
ً
حق ا�حصـــــــول ع�� املعلومات واإلحصـــــــاءات واألخبار املباح �شـــــــرها طبقا

ــتملت املادة ( ــل م��ا ، كما أشـ ــر ما يتحصـ ) من القانون ع�� " يحظر 32كما يكون لل�ـــحفي حق �شـ

 �� ب�ن مختلف ال�ــــــــــــحف  تـ�ــــافؤ الفرص  أو تحول دون  تـــــدفق املعلومـــــات  �عوق  أيـــــة قيود  فرض 
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ــأ�ـ�ا �عطيـل حق املواطن �� اإلعالن واملعرفـة ، ذلـك �لـة ا�ح صــــــــــــول ع�� املعلومـات أو يكون من شــــــــــ

 دون إخالل بمقتضيات األمن الوط�ي والدفاع عن الوطن ومصا�حھ العليا.

قامت حكومة البحر�ن منذ عدة ســـــــــنوات بإ�شـــــــــاء صـــــــــفحة ا�حكومة االلك��ونية ع�� شـــــــــبكة   كما -

،الهدف من هذه الصـــــــــفحة �شـــــــــر �افة املعلومات والبيانات املتعلقة    www.bahrain.bhاالن��نت 

جل  أغلب الوزارات والهيئات ا�حكومية �� هذه الصـــــــــــفحة من أ�عمل ا�حكومة حيث تم مشـــــــــــاركة  

ر  معينة يحتاجها املواطن،باإلضـافة إ�� �شـ  اتالتيسـ�� ع�� �افة أفراد ا�جتمع ل�حصـول ع�� خدم

الو�� لدى ال�افة بكيفية عمل �ل وزارة أو إدارة من إدارات ا�حكومة واختصـــــــــاصـــــــــا��ا وا�خدمات  

طالع ع�� طالع ع�� �ـل مـا يحتـاجـھ من معلومـات مثـل اإل ال�ي تقـدمهـا ، بـذلـك �ســــــــــــتطيع �ـل فرد اإل 

،إضافة  قوان�ن الدولة وأنظم��ا و�افة القرارات والتعليمات ال�ي تصدر من وزارات الدولة وهيئا��ا

اقع ا�حكومـة االلك��ونيـة    عن طر�ق مو
ً
إ�� ذلـك يكون �� مقـدور الفرد معـامالتـھ اليوميـة الك��ونيـا

ــة بتقـــديم هـــذه ا�خـــدمـــات،وذلـــك �لـــھ من أجـــل التيســــــــــــ��   ودون ا�حـــاجـــة إ�� ز�ـــارة ا�جهـــة ا�ختصــــــــــــ

لتبســــــــــــيط اإلجراءات بــأقــل جهــد و�ــأقصــــــــــــر وقــت �خــدمــة العمالء  ، و والتســــــــــــهيــل ع�� أفراد ا�جتمع

 .بمملكة البحر�ن وخارجها و�� تتم�� بالشفافية والعدالة
�جلس األع�� للمناقصـــــــات بمملكة البحر�ن قد دشـــــــن أيضـــــــا طرح املناقصـــــــات عن طر�ق  اكما أن   -

كما أن القوان�ن  ،   املوقع االلك��و�ي ملز�د من الشــــفافية وت�افؤ الفرص �� مجال طرح املناقصــــات

الرســــــــــــميـة بمملكـة البحر�ن و�ـالطبع �شــــــــــــمـل ذلـك جميع    ال�ي �ســــــــــــن وتقر يتم �شــــــــــــرهـا �� ا�جر�ـدة

 عن موقع هيئة التشــــــــريع واإلفتاء    القوان�ن ا�جديدة واملعدلة املتعلقة بم�افحة الفســــــــاد
ً
، فضــــــــال

القانو�ي ال�ي �شـــمل جميع القوان�ن واللوائح املعمول ��ا �� مملكة البحر�ن ، وجميع التشـــريعات  

 www.legalaffairs.gov.bh الصادرة �� ا�جر�دة الرسمية   
تجـدر اإلشــــــــــــارة إ�� أن ديوان ا�خـدمـة املـدنيـة وهو بمثـابـة ا�جهـاز الـذي �شــــــــــــرف ع�� أعمـال وزارات  و  -

 الك��ونيا
ً
يحوي �� صـــــــــفحاتھ     www.csb.gov.bh  وهيئات الدولة ومؤســـــــــســـــــــا��ا قد دشـــــــــن موقعا

 ســــــــــــواء ـ�انوا موظف�ن حكومي�ن أو من العـامـة،  العـديـدة ع�� كث�� من املعلومـات ال�ي ��م األفراد ،

مثل �شريعات ا�خدمة املدنية من قانون والئحة و�عليمات وقرارات،باإلضافة التعر�ف با�خدمات 

ستمارات املتعلقة با�خدمة املدنية دارة من إدارات الديوان،وأيضا يوفر املوقع اإل املقدمة من �ل إ

 آخر  ،والنشـــــرات
ً
 لإلعالن عن الوظائف الشـــــاغرة وقســـــما

ً
وليس هذا فقط و�نما يوفر املوقع قســـــما

ســـــــــــتبيانات،والهدف من ذلك �لھ هو خدمة املواطن وتيســـــــــــ�� ا�خدمات  يختص باإلحصـــــــــــائيات واإل 

 فراد ا�جتمع.و�شر الو�� لدى أ

 بأن الســـــــماح بنشـــــــر نتائج التحقيقات املتعلقة بالفســـــــاد وا�خالفات ال�ي يتم إكتشـــــــافها ��  -
ً
و�يمانا

الوقت املناســـــــــب ، لھ آثاره اإليجابية من حيث كســـــــــب ثقة املواطن�ن وردع األ�ـــــــــخاص ا�خالف�ن، 

http://www.bahrain.bh/
http://www.legalaffairs.gov.bh/
http://www.csb.gov.bh/
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ــ  عن منح ا�جتمع املـــد�ي ا�حق �� اإلطالع ع�� هـــذه التقـــار�ر الرقـــابيـ
ً
ة الســــــــــــنو�ـــة من خالل  فضــــــــــــال

املتخـذه حيـال التجـاوزات والنتـائج ال�ي خلصـــــــــــــت إل��ـا ال�جنـة      �شــــــــــــرهـا، فـإنـھ يتم �شــــــــــــر اإلجراءات

التنسيقية املش�لة من قبل رآسة مجلس الوزراء والتحقيق �� موضوع املالحظات الواردة �� تقار�ر 

�خــالفــات ال�ي تم إحــال��ــا  ديوان الرقــابــة املــاليــة واإلدار�ــة ، و�شــــــــــــر اإلحصـــــــــــــاءات ذات الصــــــــــــلــة ، وا

 ل�جهات ا�ختصة وما آلت إليھ من إحالة للنيابة العامة أو للمحاكم.

) 32وا�جدير بالذكر فإن �شـــــــــر التقار�ر الســـــــــنو�ة �عد تقديمها �جلس النواب اليتعارض مع املادة ( -

�  �� حد ذاتھ من قانون الرقابة املالية واإلدار�ة، ألن مجرد وضــــع التقر�ر ع�� منضــــدة ا�جلس يتع�

 للتقر�ر،الســــــــــيما أن مناقشــــــــــة هذه التقار�ر �� مجلس النواب و�حضــــــــــور أفراد من ا�جماه��  
ً
�شــــــــــرا

ملتــا�عــة املــداوالت من شــــــــــــرفــات ا�جلس و�ــث هــذه املــداوالت من خالل أجهزة اإلعالم املســــــــــــموعــة  

الـدولـة واألموال    واملرئيـة واملقروءة،من منطلق حق املواطن �� معرفـة الكيفيـة ال�ي تـدار ��ـا أجهزة

 .العامة

ــاد الصــــــادرة عن املنظمات   - كذلك �شــــــر �افة التقار�ر ا�حلية والدولية ذات الصــــــلة بم�افحة الفســــ

اإلقليمية والدولية ، ووضـع مملكة البحر�ن العام واملؤشـرات واإلتجاهات ال�ي تدرس حالة مملكة  

 البحر�ن بالنسبة للتصدي آلفة الفساد.

 أن مملكة البحر�ن -
ً
طلبت إ�� أمانة مؤتمر الدول األطراف �� اتفاقية األمم املتحدة مل�افحة    خاصــة

الفســــــاد ، �شــــــر م�خص تقر�ر مملكة البحر�ن �شــــــأن الرد ع�� قائمة التقييم الذا�ي املرجعية فيما 

الــــدو��" �عــــد   " التعــــاون  ــاذ القــــانون " والرا�ع  ــالــــث " التجر�م و�نفــ يتعلق بتنفيــــذ الفصــــــــــــل�ن الثــ

هم املالحظات الواردة  طلبات الدورة األو�� من عملية اإلســتعراض ، ��دف �شــر أإســتكمال �افة مت

 .�� التقر�ر

كما أن ا�جهة ا�ختصـــة �� مملكة البحر�ن املعنية بم�افحة الفســـاد تقوم بنشـــر القوان�ن املتعلقة  -

ــايا  ــاد �� ال�ــــــحف ا�حلية �شــــــ�ل دوري ، باإلضــــــافة إ�� اإلحصــــــاءات املتعلقة بقضــــ بجرائم الفســــ

لفســــــــاد ، والعمل ع�� �شــــــــر معلومات تضــــــــم تقار�ر دور�ة عن مخاطر الفســــــــاد من خالل ا�حمالت  ا

الوطنيـة التوعو�ـة ال�ي تكون ع�� مـدار العـام ، كمـا أن جميع املعلومـات املتصــــــــــــلـة تم إتـاح��ـا ع�� 

   www.acees.gov.bhاملوقع االلك��و�ي إلدارة م�افحة جرائم الفساد  

 يتضــــــــــــمن �ــافــة  كــذلــك ال�غفــل بــأن معظم   -
ً
 الك��ونيــا

ً
الوزارات ومؤســــــــــــســـــــــــــات الــدولــة لــد��م موقعــا

 املعلومات املتصلة.

 عن ذلك فيما يتعلق بتيســـ�� وصـــول الناس إ�� ســـلطات إتخاذ القرار ا�ختصـــة تناولت املادة   -
ً
فضـــال

 و�توقيعة ، والتكون مخاطبة  29(
ً
ــلطات العامة كتابة ــتور " أن ل�ل فرد أن يخاطب الســــ )من الدســــ

 ت بأسم ا�جماعات إال للهيئات النظامية واأل�خاص املعنو�ة.السلطا
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كذلك موقع االفتاء والتشـــريع  يقوم بنشـــر �افة التشـــريعات والقوان�ن الســـار�ة �� مملكة البحر�ن   -

 www.lloc.gov.bhوالتعديالت الواردة عل��ا. 

 

وصف املمارسات ا�جيدة املعتمدة والتحديات  ع��  وجھ ا�خصوص قد �شمل املعلومات املطلو�ة   •

 ال�ي تم مواجه��ا �� اعتماد هذه التداب�� .  

 ييسر ع�� ا�جمهور ا�حصول ع�� املعلومات. -
ً
 الك��ونيا

ً
 لدى مملكة البحر�ن نظاما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :
ً
طراف �� تقديم معلومات عن التداب�� الدول األ   )، قد ترغب13ا�جتمع (املادة رقم  فيما يتعلق بمشاركة  ثالثا

 ال�ي �شمل: 

والكفاءة • الفعالية  تحس�ن  أجل  املعلومات واالتصاالت من  تكنولوجيا  تنفيذ    �عز�ز استخدام   ��

وتطبيقات الهواتف ، من خالل استخدام آليات ا�حكومة األلك��ونية ومنصات االن��نت  االتفاقية

الذكية وا�خدمات اإلعالمية بواسطة الهواتف ا�حمولة ووسائل التواصل االجتما��، لت�جيع  

أفراد وجماعات من خارج القطاع العام، مثل ا�جتمع املد�ي واملنظمات غ�� ا�حكومية ومنظمات  
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جمهور بوجوده وأسبابھ ا�جتمع ا�ح�� ع�� املشاركة النشيطة �� منع الفساد ومحار�تھ، ولتوعية ا�

 ومدى خطورتھ وال��ديد الذي يطرحھ. 

الشفافية   • اإلن��نت  و �عز�ز  منصات  خالل  من  والسيما  القرار  صنع  عمليات   �� ا�جمهور  مساهمة 

 �شأن القضايا املتعلقة بمنع الفساد وم�افحتھ. لتيس�� التشاور مع ا�جمهور  

والسيما  و�عميمها  اح��ام و�عز�ز وحماية حر�ة التماس املعلومات املتعلقة  بالفساد وتلق��ا و�شرها   •

 منصات االن��نت.من خالل 

إفشاء   • عدم  إم�امية  مع  املعنية،  ا�جهات   إلبالغ  اإلن��نت  ع��  لالستخدام  متاحة  آليات  إ�شاء 

ا�ج األفعال  أحد  �ش�ل  قد  حوادث  أي  عن  بمعلومات  وقواني��ا  الهو�ة،  لإلتفاقية   
ً
وفقا رمة 

 الوطنية. 

 

أن مملكة البحر�ن قد ســــــعت لوضــــــع التداب�� الالزمة �� ســــــبيل دعم مشــــــاركة ا�جتمع املد�ي من  -

أفراد ومنظمات ومؤســســات التنت�ي إ�� القطاع العام للمشــاركة واملســاهمة �� املبادرات الرامية  

ذ�اء الو�� با�خاطر واآلثار الســــــــــــلبية امل��تبة  إ�� الوقاية ومنع وم�افحة الفســــــــــــاد ، والعمل ع�� إ

عليھ ، وذلك �� ضــــــــوء اتفاقية األمم املتحدة مل�افحة الفســــــــاد واإلســــــــ��اتيجية الوطنية مل�افحة  

إن  الفســـــــــــــاد، ال�ي تنــاولــت �� أحــد محــاورهــا العمــل ع�� �عز�ز الشــــــــــــراكــة ا�جتمعيــة من منطلق  

مشـــــروع الشـــــراكة �ع��  ب�ن جميع أفراد ا�جتمع كما إن   تحقيق األمن أصـــــبح مســـــؤولية مشـــــ��كة

 م�افحة مظاهر الفساد �� ا�جتمع و�تحقق ذلك من خالل :  من ليعزز   الرقابيةمن أداء األجهزة  

 فتح قنوات التواصل ا�جتمعية و�عز�زها ودفع عملية التوعية �� ا�جتمع.  -
دور   - الفساد�عز�ز  مل�افحة  الوطنية  القط   ا�حمالت  ��  و�شراك  وا�خاص  العام  اع 

 املساهمة �� تطو�رها. 
وطرح    ا�حمالت الوطنية مل�افحة الفساد��جيع �افة أفراد ا�جتمع  �� اإلسهام ��   -

 " مبادرة وطنية �شارك ف��ا ا�جتمع بأفراده ومؤسساتھ وقطاعاتھ.

 

 

مملكــة البحر�ن قــد أنت�جــت العــديــد من الســــــــــــيــاســــــــــــــات لتعز�ز الشــــــــــــفــافيــة �� عمليــات اتخــاذ   إن -

 ع�� املعلومات ، وال�ي تضـــمن 
ً
القرارات و��ـــجيع إســـهام الناس ف��ا ولتيســـ��  حصـــول الناس فعليا

 لدســـتور مملكة البحر�ن  ) من اإلتفاقية ،10اإلجابة عل��ا �� ما ورد �� املادة (
ً
كما نضـــيف بأنھ وفقا

دة فيـھ للشــــــــــــعـب  �� املـادة األو�� البنـد (د) فـإن نظـام ا�حكم �� مملكـة البحر�ن ديمقراطي ، الســــــــــــيـا

 ، وتكون ممارسة السيادة ع�� الوجھ املب�ن ��ذا الدستور 
ً
 ”مصدر السلطات جميعا
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 و�ســـــاًء ، حق املشـــــاركة �� الشـــــئون العامة  -
ً
كما نص البند (هــــــــــــــــــ) من الدســـــتور " للمواطن�ن ، رجاال

 لهـذا  
ً
الـدســــــــــــتور  والتمتع بـا�حقوق الســــــــــــيـاســــــــــــيـة ، بمـا ف��ـا حق االنتخـاب وال��شــــــــــــيح ، وذلـك وفقـا

وللشــروط واألوضــاع ال�ي يبي��ا القانون ، واليجوز أن يحرم املواطن�ن من حق اإلنتخاب أو ال��شــيح  

 للقانون.
ً
 إال وفقا

) من الدســتور " للملك أن �ســتف�ي الشــعب �� القوان�ن والقضــايا الهامة ال�ي  43كما نصــت املادة ( -

 
ً
افقــا  عليــھ إذا أقرتــھ أغلبيــة من أدلوا  تتصـــــــــــــل بمصـــــــــــــا�ح البالد ، ويعت�� موضــــــــــــوع االســــــــــــتفتــاء مو

 بأصوا��م ، وتكون نتيجة االستفتاء ملزمة ونافذه من تار�خ إعال��ا ، وتنشر �� ا�جر�دة الرسمية"

 و�� ما يتصل بذلك ،نورد املثال التا��: -

ت ع�� مبــادئ عــامــة و احتو ،�عت�� ميثــاق العمــل الوط�ي وثيقــة  �� البحر�ن :  يثــاق العمــل الوط�يم -

و تحديث سـلطات الدولة ،الهدف م��ا إحداث �غ��ات جذر�ة �� من�ج العمل و األداء  ،أف�ار رئيسـية

 لرغبة ،و مؤســـــــــــســـــــــــا��ا
ً
و تطلعات شـــــــــــعب  ،امللك حمد بن عي�ـــــــــــىى آل خليفة حضـــــــــــرة جاللة تنفيذا

 .البحر�ن

 رقم  ،ملك مملكة البحر�ناصدر    ،  2000نوفم�� من عام  22�  و� -
ً
 أم��يا

ً
  ،   2000لسنة    36أمرا

 إلعداد مشروع ميثاق العمل الوط�ي .    ،بتشكيل �جنة وطنية عليا
   44�ش�لت ال�جنة من  -

ً
 . برئاسة وز�ر العدل و الشئون اإلسالمية  ،عضوا

وزراء   - ع��  ال�جنة  املوظف�ن    ،شملت  الشورى  ،وكبار  مجلس  أعضاء  اساتذة  ،و  �عض  و 
 ا�جمعيات املهنية و األهلية .  و �عض من أعضاء ،ا�جامعات 

باملناقشات و املداوالت  ،عقدت ال�جنة سلسلة من االجتماعات   - بالكث�� من    ،حفلت  أثمرت 
 األف�ار و املالحظات و املق��حات اإلجابية .  

بدعوة املواطن�ن لإلستفتاء  ،  2001لسنة    8صدر أمر أم��ي رقم  ،  2001من شهر يناير عام    23��   -
 . العمل الوط�يع�� مشروع ميثاق 

 21ملواطنون ممن بلغ  أقبل ا  ،  2001ف��اير من عام    15ف��اير و ا�خميس    14�� يومي األر�عاء   -
 ع�� مراكز التصو�ت  ،سنة من عمره

ً
 شديدا

ً
 �شهده    ،إقباال

ً
 قوميا

ً
و�أن ذلك اليوم احتفاال

امللك    ،البالد   رغبة  مع   
ً
تاما  

ً
تجاو�ا الشعب  بدأ  �� ،و  للبحر�ن  السيا�ىي  النظام  تطو�ر   ��

و جميع  ،و أشادت بھ �افة طوائف الشعب  ،سادتھ الن�اهة و حسن التنظيم    ،استفتاء عام  
العالم بنسبة  ،دول  الوط�ي  العمل  ميثاق  ع��  البحر��ي  الشعب  افق  �انت  ،%  98,4وو و 

 . % من املؤهل�ن للتصو�ت90,3بلغت   املشاركة الشعبية عالية إذ

  شراكة مجتمعية حقيقية ومن منطلق رؤ�ة اإلس��اتيجية الوطنية مل�افحة الفساد �� خلق "  -
 أن مملكة البحر�ن أعت��ت ا�حق    �عمل ع�� �عز�ز مبدأ الشفافية والن�اهة  

ً
واملساءلة"،خاصة

ة التعب�� والنشر �� مملكة �� ا�حصول ع�� املعلومة جزء اليتجزأ من ا�حق األسا�ىي �� حر�
البحر�ن منذ قيام املشروع اإلصال�� �جاللة امللك حمد بن عي�ىى آل خليفة ، وهو ما يظهر  
من خالل وصول عدد ال�حف اليومية �� البحر�ن إ�� خمس �حف �عدما �انت أثنت�ن ، 
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) رقم  بقانون  املرسوم  ا�جال  هذا   �� صدر  لسنة  47وقد  ال�حافة   2002)  تنظيم    �شأن 
 ع�� مناقشة مشروع قانون جديد �شأن 

ً
والطباعة والنشر ، و�عكف السلطة التشريعية حاليا

ال�حفي   كرامة  ع��   
ً
حفاظا ال�حفي�ن  عن  ا�حبس  عقو�ة  رفع  تضمن  والذي  ال�حافة  

  ، ال�حافة  �حر�ة   
ً
وال�ي  و�ح��اما ا�جال،  هذا   �� واملتالحقة  السريعة  التطورات  مع  خاصة 

افق مع أسس    تتطلب معاي�� إضافية واش��اطات ضرور�ة لقيام حر�ة رأي و�عب�� مسؤولة تتو
 
ً
من املكتسبات    ومقومات حماية ا�جتمع والدولة من أية تحديات تواجهها، و�ما يضمن مز�دا

خاص،   �ش�ل  ال�حفية  وا�جماعة  مع    ال للعمل  ��جيع    توجهات سيما  ناحية  الدولة 
كزا إعالميا شامال ونقطة جذب إقلي�ي للعمل االستثمار �� مجال اإلعالم، وجعل البحر�ن مر 

 .اإلعالمي برمتھ، التقليدي منھ وا�حديث
وا�جدير بالذكر �� هذا الصدد ، أشادت �جنة ا�حر�ات ال�حفية �� اإلتحاد العام لل�حفي�ن   -

لعام   السنوي  التقر�ر   �� وذلك   ، البحر�ن  مملكة   �� ال�حافة  حر�ة  بحالة  - 2015العرب 
لتقر�ر أن جميع ال�حف �� اململكة تتمتع ��امش كب�� من حر�ة الرأي ، م ، حيث أكد ا2016

الرقابة  أش�ال  من  ش�ل  أي  دون  واآلراء  القضايا  �افة  طرح  عند  الواسع  ا�جال  ولد��ا 
املسبقة، حيث اجواء اإلنفتاح السائدة واملناخ التنظي�ي الذي يمنع فرض أي توجھ أو يفرض  

ما مكن �افة املشتغل�ن �� ا�حقل ال�حفي من التعرض بالنقد  أي نوع من أنواع الرقابة ، وهو  
الدستور�ة  الضوابط  ماتفرضھ  غ��  يحددها  سقف  دون  واآلراء  القضايا  ل�افة  والرأي 

 والقانونية.

البحر�ن اإلقتصادية ح�ى عام   - ع�� مسألة تحف�� و�عز�ز   2030كذلك أشتملت رؤ�ة مملكة 
وا�خاص بالشفافية ، وتوف�� أجواء التنافس ا�حر    العدالة من خالل ال��ام القطاع�ن العام 

لبيع أراض أم   بالتوظيف أم بمزاد عام   
ً
العادل �� �افة املعامالت ، سواء أ�ان ذلك مرتبطا

ترسية مناقصة ، و�كمن دور ا�حكومة �� توف�� اإلطار القانو�ي والتظي�ي الذي يضمن حماية 
بمن ف��م املستثمرون االجانب ، وهذا �ع�ي    املس��لك�ن واملعاملة العادلة أل�حاب األعمال

االس��اتيجية  أن  عن   
ً
فضال للقوان�ن،  العادل  التطبيق  إ��  والس��   ، الفساد  اسئصال 

الوطنية مل�افحة الفساد تركز ع�� دور اإلدارة الرشيدة وقيامها ع�� مبادئ العدالة وسيادة  
 ألع��  

ً
كفاءة األداء من خالل إعمال مبادئ    املعاي�� ال�ي تضمنالقانون والعمل املؤس�ىي وفقا

 . دامة ا�حراك التنموي إل السياسات الوا�حة   الن�اهة والشفافية ، ورسم

اقبة األداء العام، حيث تمارس منظمات ا�جتمع    ومنحھ الفرصھ  دعم الدور املد�ي  وكذلك   - ملر
ال�ي   للشفافية،  البحر�نية  ا�جمعية  أبرزها  الن�اهة، ومن  قيم  لدعم  عديدة  �شاطات  املد�ي 

، و��دف لنشر القيم واملبادئ الداعمة للشفافية واملناهضة للفساد، 2001تأسست �� نوفم��  
ية �� إطار هامش ا�حر�ة الذي تتمتع بھ �� إ�� جانب الدور الذي تمارسھ املؤسسات اإلعالم

 مناقشة القضايا العامة 

�افة  - تتضمن  االلك��ونية  ل�حكومة  و�وابة  االلك��ونية  ل�حكومة  هيئة  وجود  جانب  إ�� 
املعلومات ا�خاصة بمملكة البحر�ن �� النطاق القانو�ي املسموح بھ ، و�التا�� فإن اإلفصاح  

 فيما يتعلق باملص�حة العامة واألمن الوط�ي  عن �عض املعلومات يحكمها القانون  
ً
خصوصا

�افة  ،   ع��  باإلطالع  الشعب  ممث��  وهم  الصالحيات  �امل  لد��م  النواب  أن  جانب  إ��  هذا 
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للمهتم�ن  متاحة  املعلومات  جميع  أن  ذلك  عن   
ً
فضال للتحقيقات،  الالزمة  املعلومات 

 
ً
 بأول سواًء عن طر�ق وسائل اإلعالم،  وا�ختص�ن ، واآلليات ال�ي �عمل ��ا مملكة البحر�ن أوال

اقع التواصل االجتما�� الرسمية.  اقع االلك��ونية ، وا�جر�دة الرسمية ، ومو  واملو
اقع الك��ونية   - هذا و�التا�� نجد أن معظم املؤسسات الرسمية �� مملكة البحر�ن ، لد��امو

ملواطن ، بما �� ذلك �افة  تتضمن وتتيح �افة املعلومات والبيانات واإلحصاءات ال�ي يحتاجها ا 
وسائل  ماتتناولة  وكذلك   ، واإلدار�ة  الوزار�ة  والقرارات  والقوان�ن  واللوائح  التشريعات 
ديوان  وتقار�ر  العمومية  وامل��انيات  املالية  األوضاع  تناول  من  ال�حافة  وخاصة  االعالم 

 الرقابة املالية واإلدار�ة.

البحر� - مملكة   �� القوان�ن  من  العديد  وجعلها  وهناك  املعلومات  �شر  دعم   �� �سهم  ال�ي  ن 
  �� مل�ي  مرسوم  بموجب  أ�شأ  الذي  املناقصات  كقانون   ، للعامة  ،  2003يناير    9متيسره  م 

 �غرض تحقيق الشفافية �� املش��يات ا�حكومية وتحقيق العدالة واملنافسة.
 أن ا -

ً
لسلطات املعنية كما ال�غفل أن مملكة البحر�ن قد كفلت حماية الشهود واملبلغ�ن خاصة

بم�افحة الفساد ��جع ع�� اإلسهام واملشاركة �� منع وم�افحة الفساد إ�� جانب السلطات  
املعنية ، ويعت�� التبليغ عن ا�جرائم �ش�ل عام وجرائم الفساد �ش�ل خاص من الواجبات  

 عن منح املوا
ً
طن  ال�ي تحقق الشفافية واملساءلة وحماية املال العام وا�حفاظ عليھ، فضال

اقبة أداء ا�حاب املسؤولية.    �ش�ل عام وسيلة أك�� فعالية ملر
أعتمدت مملكة البحر�ن التداب�� الالزمة إلح��ام وحماية إلتماس املعلومات املتعلقة بالفساد   -

وتلق��ا و�شرها و�عميمها ، وذلك كما جاء �� قانون تنظيم ال�حافة والطباعة والنشر الصادر  
�شأن تنظيم ال�حافة والطباعة والنشر �� الفصل    2002)  لسنة  47(بمرسوم بقانون رقم  

 �� املادة (  
ً
)  31األول والثا�ي حر�ة ال�حافة وحقوق وواجبات ال�حفي�ن ، وقد جاء تحديدا

 للقانون من 
ً
لل�حفي حق ا�حصول ع�� املعلومات واإلحصاءات واألخبار املباح �شرها طبقا

�ش حق  لل�حفي  يكون  كما   ، (مصادرها  املادة  أشتملت  كما   ، م��ا  يتحصل  ما  من  32ر   (
القانون ع�� " يحظر فرض أية قيود �عوق تدفق املعلومات أو تحول دون ت�افؤ الفرص ب�ن  
  �� املواطن  حق  �عطيل  شأ��ا  من  يكون  أو  املعلومات  ع��  ا�حصول   �� ال�حف  مختلف 

الوط�ي   األمن  بمقتضيات  إخالل  دون  �لة  ذلك   ، واملعرفة  الوطن  اإلعالن  عن  والدفاع 
 ومصا�حھ العليا. 

م ، �شأن حماية معلومات ووثائق الدولة  ،  2014) لسنة  16كما تضمنت أح�ام القانون رقم ( -
العقو�ات امل��تبة ع�� إفشاء املعلومات والوثائق ال�ي يؤدي إفشاء مضمو��ا إ�� ��ديد سالمة  

 الدولة أو إ�� حدوث أضرار خط��ة بأم��ا أو مصا�حها. 
مملكة    وع�� -  �� الفساد  بم�افحة  املعنية  السلطة  فإن  الرسمية  الدولة  مؤسسات  مستوى 

بناء الثقة بالقنوات  البحر�ن تقوم بنشر وتزو�د �افة وسائل اإلعالم باملعلومات املطلو�ة ، ل
�شفافية   التعامل  ع��  ،وذلك  تمإالقانونية  ال�ي  ا�خالفات  جميع  للنيابة    زاء  احال��ا 

اإل  ور�حصالعامة،و�شر  بالفساد  املرتبطة  مراعاة  ائيات  مع  بالن�اهة،  املرتبطة  باألغلبية  طها 
 حقوق امل��م�ن وسمع��م. 
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باملعلومات   - االعالم  وسائل  تزو�د  ع��  ا�حرص  أشد  يحرص  املدنية  ا�خدمة  ديوان  أن  كما 
 لنشر املعلومات ال�ي ت�افح الفساد املا�� واإلداري ويعم

ً
ل و�التا�� فإن الديوان �س�� جاهدا

ا�خدمة    �� املتبعة  واألنظمة  للقوان�ن   
ً
وفقا االدار�ة  الرقابة  خالل  من   

ً
أيضا معا�ج��ا  ع�� 

 املدنية مع مراعاة املوظف�ن وصون حقوقهم الوظيفية.

 بادرت السلطات �� مملكة البحر�ن بتدش�ن موقع -
ً
 إلك��وني  ا

ً
يتضمن �افة املعلومات املتعلقة    ا

وعنوا��ا وأرقام  لتعر�ف ��ا و�مهامها وواجبا��ا وأهدافها  بالسلطة املعنية بم�افحة الفساد وا
 عن العمل ع�� التعر�ف ��ذه السلطة من خالل الندوات وورش العمل اإلتصال ��ا

ً
، فضال

باإلدارة   التعر�فية  املطبوعات  إصدار  و   ، ��ا  املشاركة  أو  بإعدادها  تقوم  ال�ي  وا�حاضرات 
التواصل اقع  ومو الفساد  بم�افحة  واملسموعة  اإلجتماعية    املعنية  املرئية  اإلعالم  ووسائل 

 ، هذا إ�� جانب دور ا�حمالت التوعو�ة �� ذلك.واملقروءة
(نزاهة   - الفساد  مل�افحة  ساخن  وط�ي  خط  تدش�ن  تم  وقد  عام  992هذا  منذ  تم 2009)  م، 

لتلقي بالغات ا�خالفات والش��ات   ال��و�ج لھ من خالل ا�حمالت الوطنية ، وهو مخصص 
ا السر�ة وحماية ذات  وآلية مت�املة لضمان  برنامج  تم وضع  ، وقد  لعالقة بجرائم الفساد 

أي اضطهاد أو ضرر قد ي�حق    املعلومات الواردة وكذلك بيانات املبلغ�ن، �� سبيل حماي��م من
 ��م . 

الفساد   - جرائم  عن  لإلبالغ  خاص  الك��و�ي  بر�د  يوجد  كذلك  فإنھ  ماسبق  جانب  إ�� 
 hotline.acu@moipolice.bh  وممارسات ا�خالفات  عن  لإلبالغ  صفحة خاصة  إ�� جانب وجود   ،

  ، الفساد  جرائم  م�افحة  إلدارة  األلك��و�ي  املوقع  ع��  التقليدية الفساد  الطرق  جانب  إ�� 
ة ، هذا و�تم التعاون مع إحدى اإلدارات  لإلبالغ مثل ا�حضور ال�خ�ىي أو إرسال رسالة بر�دي

يتضمن   النقال  الهاتف  ع��  تطبيق  وتصميم  إلستحداث  الداخلية  لوزارة  التا�عة  ا�ختصة 
 التعاون  صفحة لإلبالغ عن ا�خالفات  

ً
وممارسات الفساد ب�ل سهولة وسر�ة، و�جري حاليا

لإلدارة  االلك��ونية  االبالغ  صفحة  لر�ط  االلك��ونية  ا�حكومة  الفساد    مع  مل�افحة  العامة 
 واألمن االقتصادي وااللك��و�ي مع الصفحة الرئيسية �� ا�حكومة االلك��ونية. 

كذلك قام ديوان ا�خدمة املدنية بإعتماد عدد من التداب�� املناسبة ، حيث تم تدش�ن خط   -
اقع   مو خالل  من   ، ودورها  اإلدار�ة  الرقابة  بمفاهيم  ا�جمهور  �عر�ف  باإلضافة   ، ساخن 

تواصل اإلجتماعية ، و�شر اإلحصاءات ا�خاصة بالبالغات اإلدار�ة ضمن ال�حف ا�حلية ال
 ، باإلضافة إ�� طباعة املنشورات التعر�فية ا�خاصة بإدارة الرقابة اإلدار�ة وا�خط الساخن . 

ويس�� الديوان دائما لفتح سبل التواصل مع ا�جماه�� وذلك عن طر�ق وسائل التواصل ع��   -
الساخن الرسمية    ا�خط  والرسائل  االدارة  و�ر�د  االلك��و�ي  وال��يد  الهاتف   �� تمثلت  وال�ي 

ع�� ماتقدم   ، و�ناًء  البالغات اإلدار�ة  ال�خ�ىي وذلك من أجل استالم  الفاكس وا�حضور 
، ومن جهة اخرى س�� الديوان إ�� إدراج  116م �� (2015فقد �انت حصيلة عام  

ً
 إدار�ا

ً
) بالغا

االلك التبليغ  بالتنسيق مع  خاصية  ، وذلك  الذكية  بالهواتف  التطبيق ا�خاص  ضمن  ��و�ي 
هيئة املعلومات وا�حكومة االلك��ونية ، وتدش�ن حملة ترو�جية خاصة با�خط الساخن من  

 م. 2016املتوقع إطالقها خالل العام 

mailto:hotline.acu@moipolice.bh
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وصف املمارسات ا�جيدة املعتمدة والتحديات  ع��  وجھ ا�خصوص قد �شمل املعلومات املطلو�ة   •

 ال�ي تم مواجه��ا �� اعتماد هذه التداب�� .  

 من أمثلة أنواع التحديات ال�ي قد تواجهها الدول األطراف ماي��:

واالتصــــاالت لتســــهيل شــــفافية  تطو�ر اإلطار التشــــري�� املناســــب الســــتخدام تكنولوجيا املعلومات   -

 القطاع العام وم�افحة الفساد.

بمــــا �� ذلــــك تطو�ر حلول ال��مجيــــات   - بنــــاء البنيــــة التحتيــــة لتكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصـــــــــــــــاالت 

 واالجهزة �خدمة مجموعة واسعة من ا�حاب املص�حة  

هور �ســـبب  انخفاض مســـتو�ات  اســـتخدام انظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصـــاالت من قبل ا�جم -

 الوصول ا�حدود ا�� االن��نت او السباب اخرى  

بناء قدرة الســـــلطات ا�حكومية ذات الصـــــلة ع�� التنفيذ الفعال للتشـــــريعات املتعلقة بالشـــــفافية   -

 والوصول ا�� املعلومات

افر جودة البيانات �� اش�ال مفتوحة والص -  الوصول ال��اعو�ات �� بناء قاعدة بيانات يمكن تو

نســــيق االجراءات ال�ي تتخذها الو�االت ا�حكومية لتنفيذ التشــــريعات والســــياســــات  صــــعو�ات �� ت -

 املعتمدة

 التواجھ مملكة البحر�ن أي تحديات �� هذا الصدد. 

هل تحتاج ا�� مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املواد؟ إذا �ان األمر كذلك، ير�� تحديد اش�ال املساعدة التقنية  

 املطلو�ة ع�� سبيل املثال:

 اعدة التشريعية : ير�� وصف نوع املساعدة  املس •

 بناء املؤسسات: ير�� وصف نوع املساعدة •

 صنع السياسات: ير�� وصف نوع املساعدة •

 بناء القدرات: ير�� وصف نوع املساعدة •

 البحوث وجمع البيانات والتحليل: ير�� وصف نوع املساعدة •

 املساعدة�سهيل التعاون الدو�� مع الدول االخرى : ير�� وصف نوع  •

 اخرى ير�� التحديد: ير�� وصف نوع املساعدة •

 التحتاج مملكة البحر�ن إ�� املساعدة التقنية �� هذا ا�جال 

 

هل تم تقديم اي مساعدة تقنية لك؟ اذا �ان األمر كذلك، ير�� تقديم وصف عام لطبيعة   •

 ما �� ذلك معلومات ا�جهة املانحة.املساعدة، ب
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 للمساعدة التقنية من قبل مملكة البحر�ن �� أي وقت سابق.لم يتم تقديم طلب 

عند تقديم املعلومات عن اســــــــتخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــاالت قد ترغب الدول  •

االطراف �� الرجوع ا�� ماقدمتھ من تقار�ر لالجتماع�ن الســـــــادس والســـــــا�ع للفر�ق العامل 

 م، 2016وعام   2015املعقودين �� عامي  

 

 :
ً
اذ�اء   –املعلومات املطلو�ة من الدول االطراف فيما يتعلق بالتحديات واملمارسات ا�جيدة �� م�افحة را�عا

 ج   1الفقرة   13الو�� والتعليم والتدر�ب واعادة التنظيم �شأن الفساد املادة 

التداب�� ال�ي اتخذها بلدك ان وجدت او تخطط التخاذها ا�� جانب    ير�� وصــــف وت�خيص •

الضــــــــــــغ�� املتصــــــــــــور  ذي الصــــــــــــلـة من االتفـاقيـة وخـاصـــــــــــــة برامج التوعيـة والتثقيف    االطـار 

 والتدر�ب والبحث �� مجال م�افحة الفساد

 

 املعلومات املطلو�ة قد �شمل:

 وصف برامج التوعية ذات الصلة ال�ي �س��دف عامة الناس او مجموعات محددة �� ا�جتمع •

 املعرفة بالفساد �� ا�جتمعوصف برامج البحث الهادفة ا�� ز�ادة   •

وصــــــــــــف الـــدورات او الوحـــدات التعليميـــة ال�ي تم تقـــديمهـــا �� املـــدارس االبتـــدائيـــة والثـــانو�ـــة وال�ي   •

 تتضمن عناصر م�افحة الفساد او القضايا ذات الصلة مثل الن�اهة

 األخالق وا�حقوق والواجبات املدنية والتعليم املا�� او ا�حكم   •

التعليميــة ال�ي تم تقــديمهــا �� ا�جــامعــات وال�ي تتضــــــــــــمن عنــاصــــــــــــر  وصــــــــــــف الــدورات او الوحــدات   •

م�افحة الفســــــــــــاد او القضــــــــــــايا ذات الصــــــــــــلة مثل االدارة العامة او املشــــــــــــ��يات العامة او الن�اهة أو 

 االخالق او القانو ا�جناسية او قانون الشر�ات  

ســـهيل برامج التعليم  وصـــف ادوات ومن�جيات التدريس والتعلم املبتكرة ال�ي اســـتخدمها لتعز�ز و� •

 �� املدارس وا�جامعات �شأن م�افحة الفساد

ــة الفســـــــــــــــاد   • ــة وادوات التعلم االلك��و�ي حول مـ�ــافحـ ــاعليـ ــد التفـ ــات التعليم عن �عـ وصــــــــــــف تقنيـ

والن�اهة وســيادة القانون �� مؤســســات التعليم الثانوي والعا�� ال�شــاء مســاحة اف��اضــية للطالب 

 بتكرواملعلم�ن للمشاركة �� التعلم امل

اقع   • وصـــف كتيبات التدر�ب واملنا�ج الدارســـية واملنا�ج الدراســـية وحزم الدورات التدر�بية وةاملو

املـــــدارس    �� مـ�ــــافحـــــة الفســـــــــــــــــاد  �� مجـــــال  التثقيف  ب��امج  ة  املتعلق  االخرى  االلك��ونيـــــة واملواد 

 وا�جامعات  
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ثقافة اح��ام    زصـــــــــــف ا�جهود املبذولة لت�ـــــــــــجيع مســـــــــــاهمة الشـــــــــــباب �� منع حدوث القرنھ و�عز�ز  •

 القانون والن�اهة  

 احصاءات عن عدد الطالب املشارك�ن �� برامج التعليم مل�افحة الفساد �� املدارس وا�جامعات •

 

أولت األهمية ل�حمالت اإلعالمية مل�افحة   مملكة البحر�ن    السلطة املعنية بم�افحة الفساد �� أن -

الســـياســـية واالقتصـــادية واإلجتماعيھ، و�عمل  ع�� �افة األصـــعدة  إلذ�اء الو�� بمخاطره  الفســـاد  

ــاد  ع��  دعم دور ا�جتمع املد�ي �� خلق املبادرات   و ال��و�ج ل�خط الوط�ي الســــــــــاخن مل�افحة الفســــــــ

ذه ا�حمالت التوعو�ة، مع الوضـــــع �� اإلعتبار أن تكون الرامية إ�� الوقاية ومنع الفســـــاد �� إطار  ه

هذه ا�حمالت مبنية ع�� أســس علمية متخصــصــة حســب الوضــع العام ململكة البحر�ن، �� ســبيل  

إرســاء مبدأ الشــفافية والن�اهة واملســاءلة و�ناء شــراكة مجتمعية حقيقية ، والعمل ع�� ا�حد من 

املفســـــــدين وخلق بيئة آمنة تدفع �جلة التنمية،  ممارســـــــات الفســـــــاد لصـــــــون املال العام من أيدي 

 ملا جاء �� االس��اتيجية الوطنية مل�افحة الفساد.
ً
 وفقا

وفيما ي�� موجز لأل�شــطة اإلعالمية ال�ي قامت ��ا الســلطات املعنية بم�افحة الفســاد وال�ي �ســهم   -

 درسية وا�جامعية:�� عدم التسامح م الفساد وال��امج التوعو�ة األخرى ال�ي �شمل املنا�ج امل

ذات   • والفعاليات  األ�شطة  إقامة  الفساد من خالل  مل�افحة  العاملي  باليوم   
ً
سنو�ا اإلحتفال 

  .الصلة بإذ�اء الو�� بأهمية م�افحة الفساد وا�خاطر امل��تبة عليھ

مد جسور التعاون مع منظمات ا�جتمع املد�ي للمشاركة واملساهمة �� ا�حمالت الوطنية ��   •

ل األدوار ب�ن السلطات وجميع مكونات ا�جتمع، و�التا�� أثمر هذا التعاون العديد سبيل ت�ام

من النتائج املبشرة ، و�انت البداية �� التعاون �عقد ورش العمل وا�حاضرات والندوات ع��  

ضوء    ��  ، م�افحتھ  وأهمية   ، بمخاطره  الو��  و�ذ�اء  الفساد  بماهية  للتعر�ف  العام  مدار 

الدول ببعض  املعاي��  الو��  لرفع  البحر�ن،  مملكة   �� السار�ة  واإلجراءات  والتشريعات  ية 

 القضايا املتصلة بالفساد وأهمية الشفافية والن�اهة �� البيئة اإلدار�ة واملالية. 

مدار   • ع��  وا�خاص  العام  القطاع  ملوظفي  متخصصة  وندوات  ومحاضرات  عمل  ورش  عقد 

جرائم الفساد وال��و�ج ل�خط الوط�ي الساخن  العام �� سبيل التعر�ف �عمل إدارة م�افحة 

 ) و�ذ�اء الو�� بماهية الفساد واآلثار السلبية امل��تبة عليھ.992مل�افحة الفساد (نزاهة 

التواصل مع ا�جالس الشعبية �� محافظات اململكة إللقاء ا�حاضرات ذات الصلة ومناقشة   •

 ي الساخن وال��و�ج لھ،األح�ام القانونية واإلجرائية والتعر�ف با�خط الوط�
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خالل   • من  الفساد  مل�افحة  الوطنية  ا�حملة   �� للمشاركة  الدولة  مؤسسات  من  عدد  دعوة 

  �� للموظف�ن  دور�ة  ارشادات  ا�جهات،وارسال  لهذه  الرسمية  اقع  املو ع��  ل�حملة  ال��و�ج 

ال��يد  القطاع�ن العام وا�خاص تتعلق بتعز�ز الن�اهة وم�افحة الفساد ع�� الرسائل النصية و 

 االلك��و�ي. 

وتدش�ن  • الفساد،  مل�افحة  الوطنية  ل�حملة  لل��و�ج  واإل�ستغرام  تو���   �� حساب  تدش�ن 

املع�ي   املتحدة  االمم  بمكتب  ا�خاص  با�حساب  ور�طھ  "الفيسبوك"  ع��  رس�ي  حساب 

 با�خدرات وا�جر�مة. 

ا�جماه��  االلتقاء   • مع  محافظات  املباشر  �افة   �� ل�حملة  الهدايا  وال��و�ج  وتوزيع  اململكة 

 التعر�فية.   املطبوعاتو 

املعارض    • الفساد  إقامة  بم�افحة  املتصلة  التجار�ة  التوعو�ة  ا�جمعات  ا�جماه��  ��  للقاء 

 ومناقش��م واإلطالع ع�� توجها��م.   والرد ع�� إستفسارا��م  �ش�ل مباشر 

� أحد القنوات اآلمنة ال�ي  ال��ك�� ع��  دور ا�خط الوط�ي الساخن مل�افحة الفساد والذي �عت� •

ي مكون من مكونات ا�جتمع لإلدالء بأي معلومات قد تكون ��ا ش��ة  أمن املمكن أن ي�جأ لها  

 فساد او ممارسات غ�� قانونية.

اإل  • معهد  مع  والتعز�ز  التعاون  الفساد  موضوع   �� تدر�بية  دورات  إلعداد  (بيبا)  العامة  دارة 

�جموعة من املوظف�ن املشارك�ن ضمن   و   �� سوق العملالن�اهة وذلك للمدراء واملستجدين  

�� �عاون ع�� إ، و�الفعل تحول هذا اإلق��اح   الدفعات من برنامج دبلوم ال��يئة للقطاع العام

اقع ب�ن  أ  . ومعهد اإلدارة العامة السلطات املعنية بم�افحة الفساد رض الو

نظ��    ت املعنية بم�افحة الفسادالسلطاتكر�م ومنح م�افآت مالية لأل�خاص املتعاون�ن مع   •

ب اسما��م  جهودهم الطيبة �� الكشف عن قضايا الفساد �ش�ل سري ومتكتم لعدم �سر 

 
ً
��    و�يانا��م وذلك حماية لهم من أي ضرر قد ي�حق ��م جراء التعاون مع السلطات املعنية 

 م�افحة الفساد. 

اإل امل • من  العديد   �� املستوى شاركة  ع��  والفعاليات  ل�حمالت    حتفاالت  لل��و�ج  الوط�ي 

 . الوطنية املعنية بم�افحة الفساد و�ذ�اء الو�� بأهمية م�افحة الفساد

 

أما ع�� صـــــــــــعيد ال��امج التوعو�ة ال�ي �شـــــــــــمل املنا�ج الدراســـــــــــية والطلبة ا�جامعي�ن فإن مملكة   -

مل�افحة الفسـاد  البحر�ن قد أولت من خالل األسـ��اتيجية الوطنية ترسـيخ من�جية فاعلة منسـقة 

تتمركز �� أحد محاورها ع�� تطو�ر املنا�ج ا�جتمعية �� املؤســـســـات التعليمية ل�ي �شـــمل مفاهيم  



Page 17 of 18 
 

ــاد ، والعمل ع�� تنمية الوازع الدي�ي �� املؤســـســـات التعليمية ودور  الن�اهة واألمانة وم�افحة الفسـ

 ماي��:العبادة،ومن هذا املنطلق فإن السلطات قامت �� هذا الصدد بإتخاذ 

تم التعاون مع وزارة ال��بية والتعليم إلدراج موضوع الن�اهة وم�افحة الفساد �� املنا�ج   •

 الدراسية.

و�لقاء   • للتنسيق  والتعليم  ال��بية  بوزارة  العامة  العالقات  إدارة  مع  التعاون  تم  كما 

لعام  ا�حاضرات التوعو�ة لطلبة املدارس الثانو�ة سواء ا�حكومية أو ا�خاصة ع�� مدار ا

 الدرا�ىي. 

تم إعداد املسابقات الفنية املتعلقة �غرس ثقافة نبذ الفساد للطلبة �� املراحل اإلبتدائية   •

واإلعدادية والثانو�ة، من خالل ��جيعهم لتقديم أعمال فنية وتقديم ا�جوائز ا�جز�ة 

 لألعمال الفائزة. 

اال  • املدارس  من  عدد   �� لألطفال  قص��ة  قصص  مجموعة  تدش�ن  تم  ��  كذلك  بتدائية 

لدى  اإليجابية  املفاهيم  هذه  لغرس  واألمانة  الن�اهة  مفاهيم  تتضمن  البحر�ن  مملكة 

 الن�ىئ. 

البحر�ن،  • مملكة   �� وا�خاصة  ا�حكومية  ا�جامعات   �� ا�حاضرات  إلقاء  تم   
ً
أيضا

  ، ا�جنائية  واملعرض  املهن  يوم  من  ا�جامعي�ن  بالطلبة  ا�خاصة  املعارض   �� واملشاركة 

 عن إقا
ً
مة معرض توعوي خاص بم�افحة الفساد �� ا�حرم ا�جام�� للقاء الطلبة  فضال

ا�جيل   كو��م  العمل  بيئة   �� للفساد  التصدي  بأهمية  توعي��م  ع��  والعمل  ا�جامعي�ن 

 القادم. 

وذلك  • بالفساد  �ع�ى  توعو�ة    
ً
أعماال لتقديم  ا�جامعي�ن  للطلبة  مسابقات  إطالق   

ً
أيضا

 مع تخصيص جوائز مجز�ة لألعمال الفائزة.  إلشراكهم وتوعي��م بمخاطر الفساد

 

ه �شأن تنفيذ برامج تثقيفية   1الفقرة  13ير�� تحديد االجراءات املطلو�ة لضمان أو تحس�ن تنفيذ املادة  

 مل�افحة الفساد �� املدارس وا�جامعات واي تحديات قد تواجهها �� هذا الصدد 

 طراف �شمل التحديات ماي��: امثلة ع�� انواع التحديات ال�ي قد تواجهها الدول اال 

التحـديـات املتعلقـة بـاعتمـاد او تنفيـذ تـداب�� �عليميـة ملـ�افحـة الفســــــــــــاد، وا�حـاجـة ا�� تقـديم الـدعم  -

�عد ادخال دورات ا�اديمية جديدة، بما �� ذلك من خالل تدر�ب اعضـاء هيئة التدريس املسـؤول�ن  

 عن تقديم مثل هذه الدورات  

 والتحديات املتعلقة بمحدودية املواردـ، قدرة محدودة او من�ج مثقل باالعباء   -
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اذا �ان االمر ذلك فما   ية مطلو�ة للســــــــــــماح لك بالتنفيذ ال�امل لهذا البند؟نهل �عت�� ان اي مســــــــــــاعدة تق

 �� اش�ال املساعدة التقنية ا�حددة ال�ي تحتاجها.؟

 املساعدة التشريعية : ير�� وصف نوع املساعدة   •

 بناء املؤسسات: ير�� وصف نوع املساعدة •

 صنع السياسات: ير�� وصف نوع املساعدة •

 بناء القدرات: ير�� وصف نوع املساعدة •

 البحوث وجمع البيانات والتحليل: ير�� وصف نوع املساعدة •

 ع املساعدة�سهيل التعاون الدو�� مع الدول االخرى : ير�� وصف نو  •

 اخرى ير�� التحديد: ير�� وصف نوع املساعدة •

 التحتاج مملكة البحر�ن ألي مساعدة تقنية �� هذا ا�جال.

 

هــل تم تقــديم اي مســــــــــــــاعــدة تقنيــة لــك بــالفعــل؟ اذا �ــان االمر كــذلــك ف���� تقــديم وصــــــــــــف عــام لطبيعــة 

 املطلو�ة من الدول االطراف.لومات  املساعدة بما �� ذلك معلومات ا�جهات املانحة ، واملع

 طلب أي مساعدة تقنية من قبل مملكة البحر�ن.
ً
 لم يتم سابقا


