بيان صحفي :للنشر يوم الخميس الموافق  /4أبريل3102 /م
الخاجة :الجائزة اصبحت برنامج معرفي يواكب منهجيات مركز البحرين للتميز..

تقييم أكثر من  011مشروع في جائزة التميز للحكومة اإللكترونية
رئيس لجنة التحكيم:المشروعات المشاركة تعكس تطور واضح في القطاع الحكومي مقارنة بالعام الماضي
مملكة البحرين  -المنامة :أعلنت لجنة التحكيم لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية  3102عن انتهائها من عملية
تقييم األعمال المشاركة في الجائزة وبصدد إعداد التقارير للتي لم يحالفها الفوز ،وسيتم اإلعالن عن األعمال
الفائزة بالجائزة خالل االفتتاح الرسمي لمنتدى البحرين الدولي للحكومة اإللكترونية  3102في  8أبريل المقبل
ليتفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات
واالتصاالت ،بتكريم األعمال والجهات الفائزة.
وقد أعرب السيد جيرمي ميالرد رئيس لجنة التحكيم لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية  ،3102عن تقديره لنمو
حجم المشاركات وتطور األعمال اإللكترونية للجهات الحكومية بشكل الفت وملحوظ مقارنة بأعمال العام
الماضي ،إذ اعتمدت الجهات المشاركة معايير واشتراطات الجائزة المبنية على الممارسات الدولية كثوابت
أساسية في أعمالها ومشروعاتها ،واتخذتها كمؤشرات نجاح لتقدم خدمات أفضل للمواطنين ،األمر الذي يعكس
مدى تطور ثقافة التنافس والتميز.
وذكر رئيس لجنة التحكيم أن عدد األعمال المشاركة من مختلف القطاعات تعدى الـ  011مشروع ،واصفا ً
المنافسة هذا العام بالشديدة نتيجة تعزيز الجهات المشاركة لمنتجاتها بحيث تتوافق مع اشتراطات الجائزة
المتماشية مع المعايير الدولية ،فضالً عن تعزيز آلية التحكيم عبر الزيارات الميدانية والعروض التوضيحية
لبعض فئات الجائزة ،وقال" :لم يقتصر عمل اللجنة على تقييم األعمال وتحديد الفائزين فحسب ،بل ستساهم في
تطوير األعمال التي لم تتأهل للفوز من خالل التقرير الذي سيتضمن مالحظاتنا والتعليمات لتطوير وتحسين
العمل بصورة دقيقة ،بحيث يلبي المعايير والمتطلبات بما يسهم في إبرازه بمستوى أفضل ويؤهله للفوز بهذه
الجائزة الهادفة بالدرجة األولى إلى تقديم خدمة أفضل للجمهور وبجودة وكفاءة عاليتين".
ومن جهته صرح الدكتور زكريا أحمد الخاجة ،نائب الرئيس التنفيذي بهيئة الحكومة اإللكترونية ،قائالً" :لقد
أصبحت جائزة التميز للحكومة اإللكترونية برنامجا ً معرفيا ً متكامالً يواكب منهجيات مركز البحرين للتميز في
نقل وتبادل المعرفة لجميع الجهات الحكومية مع إحداث نقلة نوعية في مستوى جودة الخدمات التي يقدمها القطاع
الحكومي ،وقد وضعت هيئة الحكومة اإللكترونية على عاتقها تشجيع االبتكار ودعم المشاريع المتميزة من خالل
جائزة التميز للحكومة اإللكترونية كأحد روافد تعزيز هذه الثقافة واعتمادها منهاجا ً ،وهو ما ينعكس على التقارير
التي سيتم إرسالها للجهات الحكومية والمتضمنة على مالحظات لجنة التحكيم بهدف تحسين وتطوير جودة
المشاريع " مشيراً إلى حرص القائمين على جائزة التميز بتعزيز ثقافة متطلبات التنافسية بالتركيز على جودة
االعمال و وأفضل التجارب الممارسات من خالل التواصل وعقد ورش العمل واللقاءات التعريفية مع الجهات
المعنية بالجائزة ووصوال إلى التقارير التي يتم إعدادها بعد تقييم األعمال.
وفيما يتعلق بالمشاريع األخرى والمتعلقة بالمقترحات اإللكترونية ،أشار الدكتور الخاجة إلى أن الهيئة ستكون
حريصة على اإلستفادة من المشاريع والمبتكرات التي قدمتها الجهات المشاركة في الجائزة ،وستعمل على تبني
األفكار المتميزة وتطبيقها على أرض الواقع من خالل التعاون مع الجهات ذات العالقة.
يذكر أن المشاريع واألعمال الفائزة بالقطاع الحكومي ستتأهل لجائزة الحكومة اإللكترونية لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية والتي ستقام في دولة اإلمارات العربية المتحدة في نهاية العام الجاري ،وجدير بالذكر أيضا ً أن

هيئات الحكومة االلكترونية في دول مجلس التعاون للخليج العربي قد أقرت معايير وجائزة التميز للحكومة
اإللكترونية في مملكة البحرين ،لمشروع "جائزة الحكومة االلكترونية للتميز" بهدف تبادل وتطوير التجارب في
مختلف نواحي تقنية المعلومات واالتصاالت بين هذه الدول ،وتحفيز الجهات الحكومية الخليجية على استخدام
تكنولوجيا المعلومات في األعمال الحكومية بما يحقق أهداف تطبيق منظومة الحكومة اإللكترونية والمتمثلة
بشكل أساسي في تحقيق تعامل أكثر سهولة وشفافية وأقل تكلفة بين الحكومة والمستفيدين من خدماتها ،وتقام
الجائزة الخليجية في دورتها كل عامين.

** انتهى **
كالم الصور
-

خالل لقاء هيئة الحكومة اإللكترونية بأعضاء لجنة التحكيم لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية.

نبذة عن هيئة الحكومة اإللكترونية
تأسست هيئة الحكومة اإللكترونية بموجب المرسوم الملكي رقم ( )69في أغسطس 2007م .تتبع مجلس الوزراء ،وتهدف الى تنسيق وتنفيذ برامج الحكومة االلكترونية وفقا لالستراتيجيات والخطط والبرامج التى تضعها اللجنة
العليا لتقنية المعلومات التي يرأسها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وتقوم هيئة الحكومة اإللكترونية بالعديد من المهام ابتداء باقتراح السياسة العامة والتشريعات والقرارات المناسبة لتنفيذ برامج الحكومة االلكترونية وعرضها على اللجنة العليا إلقرارها وصوال إلى تفعيل برامج الحكومة
اإللكترونية ،منها اقتراح البرامج الالزمة لتقنية المعلومات والبيانات وتقديم الخدمات وتيسير االتصاالت بين كافة أجهزة الدولة ،وإنشاء قنوات إلكترونية لتقديم خدمات الحكومة اإللكترونية ،إضافة لتقديم الدعم الفني والمساندة
العلمية إلى الوزارات والجهات الحكومية األخرى.
وتعمل هيئة الحكومة اإللكترونية على تنفيذ استراتيجية الحكومة اإللكترونية بالبحرين التي تبين خطة العمل المطلوبة لتنفيذ المبادرات اإللكترونية البحرينية الطموحة إضافة لتقديم الخدمات األساسية الحكومية والتي وصل
عددها إلى أكثر من  351خدمة حكومية بشكل إلكتروني وعبر قنوات اتصالية متعددة لكافة المواطنين والمقيمين والمؤسسات التجارية.
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