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ي هذه الوثيقة 
ح أساسي للمصطلحات الشائعة المستخدمة ف   شر

وزائريالمستخدمون  شمل  ي والمقيمير   البحرين  المواطنير   غتر   ،مملكة  المنظمات  وكذلك 

ي منظمات الحكومية و 
ي المملكة والجهات الحكومية و المجتمع المدن 

 
 الخاصة العاملة ف

                                          المتعاملون /  المستخدمون

ي ذلك الوزارات والهيئات واإلدارات 
 
 الحكومية الجهة   . والمراكز أي جهة حكومية داخل مملكة البحرين بما ف

تكنولوجيا  استخدام  ومن خالل    المفتوحة  التشاركية  والحوكمةواالنفتاح  تتعلق بتعزيز المشاركة  

 (. ICTالمعلومات واالتصاالت ) 

ونية    المشاركة اإللكتر

ونية هو تحسير  الوصول إل المعلومات والخدمات العامة وكذلك  
الهدف من المشاركة اإللكتر

ي صنع السياسات، سواء من أجل تمكير  المواطنير  أو لصالح المجتمع. 
 
 تعزيز المشاركة ف

  

يعية والتنفيذية والقضائية وهي مسؤولة عن إنشاء وتطبيق    ،تتكون الحكومة من السلطة التشر

 قواعد المجتمع والدفاع والشؤون الخارجية واالقتصاد والخدمات العامة. 

 الحكومة  

مجموعة متنوعة من األدوات والموارد التكنولوجية المستخدمة لنقل المعلومات أو تخزينها  

أو تبادلها. تشمل هذه األدوات والموارد التكنولوجية أجهزة الحاسوب  أو إنشائها أو م شاركتها 

( وتقنيات البث المباشر )اإلذاعة  ي
ون  يد اإللكتر نت )مواقع الويب والمدونات ورسائل التر واإلنتر

الصوت   ي ومشغالت 
الصونر )البث  المسجل  البث  نت( وتقنيات  اإلنتر والبث عتر  والتلفزيون 

ا وأجهزة  المتنقلة،  والفيديو  أو  )الثابتة  الهاتفية  واالتصاالت  الصناعيةو لتخزين(  ،  األقمار 

 ، وما إل ذلك(. ومؤتمرات الفيديو 

 تقنية المعلومات واالتصاالت 

ي المجتمع    الشمول هو 
وط المشاركة ف  أو    السن عىل أساس    لفئات  بعض العملية تحسير  شر

ي أو  النوع أو اإلعاقة أو  
ه،  االنتماء العرفر من وذلك  األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غتر

ام الحقوق.  الوصول إل الموارد والتعبتر عن الرأيتحسير  سبل و خالل تعزيز الفرص   واحتر

 الشمولية 

موقع   المؤسسية  يعد  للبت   ي 
الوطت  وع  التوجيهية  المشر والمبادئ  للمعايتر  الرئيسي  المصدر 

الممار  الحكوموأفضل  للهيئات  المعلومات  بتكنولوجيا  المتعلقة  عتر  سات  البحرين  ي 
ف  ية 

متعددة والمواقع مجاالت  المحمول  الهاتف  وتطبيقات  ونية  اإللكتر الخدمات  ذلك  ي 
ف  بما   ،

ونية والتقنيات. لمزيد من المعلومات، يرجر زيارة   / https://www.nea.gov.bhاإللكتر

 

للبت    ي 
الوطت  وع  المشر

 المؤسسية 

( برئاسة صاحب السمو الشيخ SCICTتقدم اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

ي والقرارات المتعلقة   ،محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء  اتيجر التوجيه االستر

ي المملكة. 
ونية ف   بالنهوض بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحكومة اإللكتر

لتقنية  العليا  اللجنة 

 المعلومات واالتصاالت

 

 

 

 

 

 

https://www.nea.gov.bh/
https://www.nea.gov.bh/
https://www.nea.gov.bh/
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 السياسة حول هذه 
ي ظل مراعاة القوانير  الحالية  

 
ونية ف ت سياسة المشاركة اإللكتر

ّ
عد

ُ
ي مملكة البحرين. وإذا نشأ أي تعارض بير  هذه ا

 
المعمول بها ف

 الوثيقة وقوانير  مملكة البحرين، فسوف تسود أحكام القوانير  البحرينية. 

ام    السياسةوتسلط هذه   ي وتعزيز    حكومة مملكة البحرين الضوء عىل التر 
ون  كتر  عىل إتاحة سبل المشاركة التقليدّية بشكل إلكتر بالتر

مثل   ونية  اإللكتر المشاركة  وسائل  استخدام  نحو  نوعية  نقلة  تحقيق  إل  باإلضافة   ، االجتماعي التواصل  الجماعي قنوات  التعهيد 

) ونية عىل أهمية نهج ال  السياسةوالبيانات المفتوحة. كما تؤكد هذه      )التعاون المجتمعي حكومة المتكاملة لوضع إطار المشاركة اإللكتر

وتطبيقه ومراقبته ومراجعته وتحديثه، ما يؤدي إل تحقيق رؤية المملكة الرامية إل مواصلة تنمية االقتصاد وبناء حياة أفضل لكل  

 . ي
 مواطن بحريت 
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 المقدمة 
االقتصادية   البحرين  رؤية  إطار  ي 

 
الحكومة،    2030ف عمل  حكومة  وبرنامج  رةتسع 

ّ
الموق العامة اتحسير   إل    المملكة  لخدمات 

االقتصادي من خالل  إل  ، كما تسع  باستمرار   المختلفة التحول  مبادرات  المبتكر تحسير   اك  التوظيف  . تعتتر  المستخدمير    وإشر

ي تعزيز نموذجها القوي للمشاركة بما يضمن الوصول لحكومة مفتوحة وشفافة   تالحكومة تقنية المعلومات واالتصاال 
 
أداة فعالة ف

ي المملكة. ونتيجة لذلك، تواصل الحكومة تعزيز الحكومة  
 
واالقتصاد الرقمي والقنوات الرقمية،   الرقميةومتجاوبة وتشاركية وشاملة ف

 .لتحقيق أقىص استفادة ممكنة من التقنيات الحالية والجديدة والناشئة والمستخدمير  وتواصل تمكير  الجهات الحكومية 

ت اال تم  المبادرات  من  العديد  لتعزيز  نفيذ  اتيجية  الرقميةستر واالتصاالت    المنظومة  المعلومات  تقنية  تسختر  بهدف  المملكة  ي 
 
ف

، وت الحكومي األداء   
العامة. ترتبط    خفيضلتحسير  بالخدمات  يتعلق  العمالء فيما  الحكومية وكذلك تحسير  رضا  العمليات  تكلفة 

ي   بمشاركة المستخدمير  إحدى المبادرات البارزة 
 
 .الحوكمة وتقديم الخدماتكل من ف

ايد لوسائل التواصل االجتماعي    إن ي معظم جوانب  االنتشار المتر 
 
ي للمستخدمير  قد  الحياة اليومية  واستخداماتها ف

 
ام    أسهم ف تعزيز التر 

المعلومات واالتصاالت  ةمبتكر   اتالحكومة بتطوير تطبيق .  المستخدمير  مشاركات    زيادةبهدف  وذلك  ،  وسياساتها   ألدوات تقنية 

وي    ج لها، وبناًء عىل ذلك، تم اعتما ي و د سياسة وسائل التواصل االجتماعي رسمًيا والتر
 عىل:  تشملالتر

 واالستجابة الرقميةمشاركة ال •

 االتصاالت الرقمية الشخصية للموظفير  والمسؤولير  الحكوميير   •

 المستخدمير  والمتعاملير  التفاعل مع لتعزيز  إرشادات االتصال الرقمي  •

وس كورونا )كوفيد  التحديات االجتماعية واالقتصادية الناشئة عن جائحة  أدت توجه الحكومة نحو االنتقال من    ( إل تعزيز 19-فتر

اك المستخدمير  وسائل  ال اك  إل  ،التقليدية إلشر للمساهمة  تعزيز جودة المشاركة    بغّية  ،هم عتر أدوات تقنية المعلومات واالتصاالتإشر

ي 
ي  اإلدارة االستباقية ف 

 مستدامة. التنمية الضمان للألزمات والتعاف 

ونية  الوضع الحالي للمشاركة اإللكتر
اك   ونية )إشر ي ال  تقنية  باستخدام  المستخدمير  تستند أنشطة المشاركة اإللكتر

يتألف  حكومة إل إطار عمل  المعلومات واالتصاالت( ف 

 من: 

العالقة • ذات  الحكومية  ،الخاصالقطاع    ،المقيمون  ،)المواطنون  األطراف  غتر  اإلعالم   ،الجهات  الهيئات    ،وسائل 

 ( نو الحكوميالمسؤولون  ،الحكومية

)االنتخاب • احاتالمالحظات  ،الطعون  ،المداوالت  ،التشاور   ،االستطالعات  ،االلتماسات  ،االستفتاء   ،األساليب  االقتر  ، ،  

 توفتر المعلومات(  ،المدونات

يد   • التر ي القنوات )رسائل 
ون  االتصال  ،اإللكتر نت  ،مركز  اإلنتر والبث عتر  والتلفزيون  الراديو  المباشر مثل  المنصات    ،البث 

ونية مثل )تواصل(  ،الرقمية مثل وسائل التواصل االجتماعي  ونية  ،قنوات الحكومة اإللكتر   ، البوابة الوطنية للحكومة اإللكتر

ون  ،مواقع وتطبيقات الجهات الحكومية ونية( لل الخدمة الذاتية نصاتم ،يةمركز الخدمة اإللكتر  حكومة اإللكتر

 .(المحتوى ومعالجته استخالص ،إنشاء المحتوى ،العوامل التمكينية )إدارة المجتمع •

،    من خالل تفعيل وسائلتستخدم حكومة البحرين حالًيا العديد من طرق المشاركة   ي
ون  ي تشمل عىل سبيل المثال  و التمكير  اإللكتر

التر

احات  أو المالحظات    وإتاحة إمكانية تقديم  ،توفتر المعلوماتال الحرص   سبل وكذلك تمكير     ،والمداوالت  ،وتسهيل المشاورات   ،االقتر
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ي البحرين.    األطراف ذات العالقة اتخاذ القرار مع مختلف  
 
ستخدم المواقعو ف

ُ
ونية  والبوابات  ت التواصل االجتماعي و   اإللكتر وسائل 

ي    المستخدمير  والمتعاملير  وتطبيقات الهاتف المحمول عىل نطاق واسع للتفاعل مع  
ي بمستوىلتحديد وتعزيز الخدمات التر

  ترتقر

 .جودة حياتهم

ونية  الغرض من سياسة المشاركة اإللكتر
:  من سياسةاألساسي الغرض يتمثل  ي

 
ونية ف  المشاركة اإللكتر

ي العمليات الحكومية
 
 .أ( ضمان قدر أكتر من الشفافية واالنفتاح والشمولية ف

ي الخدمات بتكار اال  تحفتر  و المستخدمير  مشاركة ب( تشجيع 
 
 .الحكومية ف

ي من شأنها تنظيم استخدام عمليات وأدوات المشرشادات  واإلج( دعم تطوير القواعد واللوائح  
ونيةالالزمة التر ومراقبة    اركة اإللكتر

 أدائها. 

ي المملكة يوضح بسهولة توفتر مرجعد( 
 
ونية ف ي تنطوي عليها عملية المشاركة اإللكتر

 .اإلجراءات والمسؤوليات التر

ي المملكة
ونية ف   .ـه( نشر الوعي والمعرفة حول عملية المشاركة اإللكتر

ونية   نطاق سياسة المشاركة اإللكتر
ونية عىل   اإللكتر المشاركة  بها الحكومية  والمؤسسات  الهيئات  الوزارات و ستطبق سياسة  الخاصة  ونية  اإللكتر االتصاالت  ووسائل 

، ي تشمل عىل سبيل المثال ال الحرص مشاركة المعلومات واالستشارة العامة وكذلك  وأنشطة مشاركة المستخدمير  والمتعاملير 
والتر

ا عىل جميع الموضوعات واآلراء والمناقشات والتقارير والوثائق واالستطالعات . تنطبالمستخدمير  التعاون مع 
ً
ق هذه السياسة أيض

ها أو بثها أو تبادلها من خالل   ي يتم تقديمها أو نشر
احات وااللتماسات واستطالعات الرأي التر والمالحظات والطعون والشكاوى واالقتر

ونية المقدمة من حكومة   ي    عتر البحرين  أدوات المشاركة اإللكتر
ون  البوابة   أو أي من القنوات الرقمية الحكومية مثل الموقع اإللكتر

ونية أو االستطالعات أو الراديو أو   سواء تم إرسالها أو مشاركتها   ،أو التطبيقات أو من خالل أي موقع للتواصل االجتماعي   التلفاز اإللكتر

 .أو األجهزة اللوحيةباستخدام أجهزة الكمبيوتر أو األجهزة المحمولة الذكية 

 

 بيان السياسة
ونية   عتتر المشاركة اإللكتر

ُ
ي    منت

التعاون بير  الجهات    مملكة  حكومة  توظفها األدوات األساسية التر ي سبيل تعزيز عملية 
البحرين ف 

 . والمتعاملير  الحكومية 

ي للمشاركة من قبل الجهات الحكومية والقطاعات التابعة لها    ستواصل  وعليه،
ون  حكومة البحرين جهودها لتعزيز التمكير  اإللكتر

المناسبة ) القدرات  توفتر  المجمثل  من خالل  ي واستخالصإدارة 
ون  اإللكتر المحتوى   ومعالجتهالمحتوى    تمع وإنشاء 

ً
عن    ( فضل

ي تنفيذ الخدمات بدوره  إدارة األداء( مما يسهم   ،، التكنولوجيا المؤسساتو   ات، األفراد والسياس  )اللوائح  التمكينية الضمنيةالعوامل  
ف 

امج والمبادرات العامة عىل نحو أكتر كفاءة وفاعلية وبما يتماسر مع أهداف والسياسا  . 2030االقتصادية البحرين رؤية ت والتر
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ونية   بنود سياسة المشاركة اإللكتر
ونيةتبنت حكومة البحرين نموذج ا  والذي يشتمل عىل:  ،ألمم المتحدة للمشاركة اإللكتر

ونية:  .1  المعلومات اإللكتر

o وذلكستعمل الحكومة بنشاط عىل تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكير  المشاركة ،  

  إل المعلومات عند الطلب  وسبل الوصولبالمعلومات العامة  المستخدمير  والمتعاملير   من خالل تزويد  

 : عىل الحكومة   ستعمل ،. لتحقيق ذلكأو بدونه

ونية واألجهزة   ▪ اإللكتر المختلفة كالمواقع  القنوات  المعلومات من خالل  إل  الوصول  تمكير  

 المحمولة وقنوات التواصل االجتماعي وما إل ذلك. 

 . وصول األشخاص ذوي اإلعاقةلتمكير     الرقميةتعزيز األدوات   ▪

ها ب ▪ ية(.   األقللغتير  عىل  إتاحة المعلومات وتوفتر  )العربية واإلنجلتر 

ة مع تجنب  بسيط و أن تكون المعلومات المطروحة مقدمة بشكل    ضمان ▪ واضح وبلغة مباشر

 . التخصصية أو المعقدة المصطلحات

قدرات ▪ يتعلق    الحكومية  الجهات  تعزيز  فيما  الفعىلي  الوقت  ي 
ف  والتشاور  المشاركة  إلتاحة 

ي تؤثر عىل لخدمات العامة  بنطاق واسع من األنشطة مثل ا 
حياة    والسياسات والقرارات التر

 األفراد. 

 

ونية: االستشارة  .2  اإللكتر

o   واالتصاالت المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  تعزيز  بفاعلية عىل  الحكومة  اك  إل ستعمل  المستخدمير   شر

ي المناقشات  والمتعاملير  
المتعلقة ب  ف  ولتحقيق ذلك، ستعمل    . السياسات والخدمات العامةوالمداوالت 

 عىل: الحكومة 

 . حث إمكانية إنشاء منصة جديدة للمشاركة العامة يمكن لجميع الجهات االستفادة منها ب ▪

تطبيق تواصل والمواقع  و االستفادة القصوى من القنوات المتاحة كالبوابة الوطنية  تحقيق   ▪

األخرى ذات الصلة من خال ونية  ي  ت  ل اإللكتر
ونية ف  اإللكتر عزيزها ودعمها بأدوات المشاركة 

العام الرأي  انطباعات  عىل  الحصول  الرأي  )  سبيل  ومنصات    واالستقصاءات استطالعات 

عتر و   والمدوناتلدردشة  ا غرف  و   التعليقات نتالبث  اإلنتر العامةو     ها  المنتديات  (  وغتر

ها. و والشكاوى الستفسارات والتعليقات وا  تقديم المالحظاتباإلضافة إل آليات    غتر

ها من القنوات    الحالية مثلاالستفادة من منصات التواصل االجتماعي   ▪ فيسبوك وتويتر وغتر

 المالحظات وتحسير  الخدمة.  ة معرفةبغيّ 

حاتهم ▪ ومقتر ومالحظاتهم  والمتعاملير   المستخدمير   آراء  المشاورات    التماس  خالل  من 

 والنقاشات بهدف تعزيز الخدمات والسياسات العامة. 

  

ونًيا اتخاذ القرار   .3  : إلكتر

o أدوات المعلومات واالتصاالت  ت  استخدام  ي وضع  المستخدمير  والمتعاملير  تمكير   لقنية 
المشاركة ف    من 

ي 
: فيذ عتر تن  ويتم ذلك تصميم مكونات الخدمات وطرق تقديمها. السياسات، والمشاركة ف   ما يىلي

إمكانية   ▪ والمتعاملير  بحث  المستخدمير   وضع    ،مشاركة  عملية  من  المبكرة  المراحل  ي 
ف 

ي وإتاحة الوقت   ،السياسات وتصميم الخدمات
 . حاطة الجمهور والنقاش معهإل   الكاف 

قدرات ▪ مع  ا   لتفعيلالحكومية  الجهات    تعزيز  والتفاعل  وإدارة  المجتمع    قطاعاتلمشاركة 

 . المجتمعي الحوار  

لمبادرات   ▪ جيدة  استجابة  عىل  الحصول  أجل  من  والمتعاملير   المستخدمير   قدرات  تعزيز 

ي تطلقها الحكومة.  
 المشاركة التر

مشاركتهم  ▪ تيستر  أجل  من  وتمكينهم  اكهم  وإشر والمتعاملير   المستخدمير   ي عملية    تحفتر  
ف 

ي المختلفةقنوات التواصل اإل عتر الخدمات العامة والسياسات والنقاشات   تطوير 
ون   . لكتر
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ونية   تفعيل سياسة المشاركة اإللكتر
اف ومراقبة اللجنة    تفعيلها تحت، وسيتم  مجلس الوزراء الموقر تمت الموافقة عىل هذه السياسة وإقرارها من قبل   إشر

  ،ة واإلجراءاتي والمبادئ التوجيه   ،السياسة  قواعد و   ( عن طريق متطلباتSCICTالعليا لتقنية المعلومات واالتصاالت )

 باإلضافة إل خطط العمل التفصيلية. 

 

ي تغيتر ال
 هذه السياسة   تطرأ عىل قد  ات التر

ات    وسيتم اإلعالن عن هذه . خر آ ال  يحق للحكومة تغيتر بيان هذه السياسة من وقت   : عتر التغيتر

ي للحكومة اإل  •
ونية )البوابة الوطت   ( www.bahrain.bhلكتر

ي  •
وع الوطت   )www.nea.gov.bh( للبت  المؤسسية بوابة المشر

ي الخاص بهيئة المعلومات والحكومة اإلالموقع اإل •
ون  ونية )لكتر  (www.iga.gov.bh لكتر

 

حات   المالحظات والمقتر
حاتنرحب بالمالحظات   ونية.    والمقتر ا و المتعلقة بسياسة المشاركة اإللكتر ي تعزيز    مالحظة  و أح  سيساعد أي اقتر

تنقيح  و ف 

بشكل      ، أفضلالسياسة 
ً
شمول أكتر  الوثيقة  هذه  جعل  المالحظات    وبالتالي  إرسال  يمكن  حاتومالءمة.    والمقتر

 . standards@iga.gov.bh الوثيقة إل واالستفسارات حول هذه والتوضيحات  

 

 مصادر المعلومات 
 

 الوثائق والروابط التالية قد تكون ذات صلة بهذه السياسة. 

ي   •
القانون  والرأي  ي    ع  التشر هيئة  قبل  من  المنشور  البحرين،  مملكة  دستور 

https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/Publications/Download/048.pdf 

ونية األمم المتحدة لجاهزية الحكومة اإللمؤشر  •  ، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة2020كتر

 2020-Survey-Government-E-us/Reports/UN-https://publicadministration.un.org/egovkb/en 

ي الميدان االقتصادي، كتيب عن المعلومات والمشاورات والمشاركة العامة  المو  •
كاء، منظمة التعاون والتنمية ف  اطنون كشر

ي وضع السياسات 
 ف 

ي الميدان  •
، المشاركة العامة من أجل سياسات وخدمات أفضل، دراسات منظمة التعاون والتنمية ف  كتر  عىل المواطنير 

التر

 االقتصادي عن المشاركة العامة

 ، مملكة البحرين 2014( لسنة 16حماية معلومات ووثائق الدولة، قانون رقم )  •

 ، مملكة البحرين2018( لسنة 30قانون حماية البيانات الشخصّية، رقم ) •

، حكومة مملكة البحرين  •  توجيهات التواصل الرقمي مع المسؤولير  العموميير 

، حكومة  •  مملكة البحرين سياسة التواصل الرقمي الشخىصي للموظفير  الحكوميير 

http://www.nea.gov.bh/
http://www.iga.gov.bh/
mailto:standards@iga.gov.bh
https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/Publications/Download/048.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020
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ونّية.    • اإللكتر للمشاركة  المتحدة  األمم  https://publicadministration.un.org/egovkb/en-مؤشر 

Index-Participation-us/About/Overview/E 

 chapter1.pdf (un.org) –األمم المتحدة  –اج واإلقصاء االجتماعيير  تعريف اإلدم •

• ict-technologies-communication-and-term/information-g/en/glossaryhttp://uis.unesco.or  

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/E-Participation-Index
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/E-Participation-Index
https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf
http://uis.unesco.org/en/glossary-term/information-and-communication-technologies-ict



