
  
  الجاري 17إلعالن عن الفائزين في إفتتاح منتدى الحكومة اإللكترونية ا

  وزير شئون مجلس الوزراء يكرم لجنة تحكيم جائزة التميز للحكومة اإللكترونية
 

والتي تنظمها هيئة الحكومة  2010اختتمت مؤخرا أعمال التحكيم الخاصة بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا اإللكترونية تحت 

لتقنية المعلومات واالتصاالت، مع تقييم األعمال المشارآة المستوفية لشروطها، والتي وصلت إلى أآثر من 
  .مشارآة في مختلف األقسام 100

  
رونية قد استمرت لمدة خمسة أيام ابتداًء من يوم الثالثاء وآانت عملية التحكيم لجائزة التميز للحكومة االلكت

، حيث قام أعضاء لجنة التحكيم الثمانية، وهم أعضاء متخصصون وخبراء محليون 2010مايو  4الموافق 
وأجانب تم اختيارهم بناء على خبراتهم في مجال الحكومة اإللكترونية وتقنية المعلومات واالتصاالت بعقد 

  .2010مايو  8مقر هيئة الحكومة اإللكترونية، واستمرت حتى يوم السبت الموافق اجتماعاتهم في 
  

وبهذه المناسبة، أقامت هيئة الحكومة اإللكترونية، وبرعاية معالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خليفة وزير 
تكريم اللجنة شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع اإلتصاالت، حفال لتكريم أعضاء لجنة التحكيم، و

  .المنظمة للجائزة
  

حيث أشاد معالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خليفة بجهود لجنة التحكيم وبالمهنية العالية والشفافية التي اتسم 
بها عملها، مشيرا إلى أن المملكة تبدي اهتماما آبيرا بالجائزة ويدل على ذلك رعاية سمو نائب رئيس 

  .مرة الثالثة على التواليالوزراء للجائزة وإقامتها لل
  

أن جائزة التميز للحكومة اإللكترونية استطاعت خالل فترة زمنية : وقال معالي وزير شئون مجلس الوزراء
قصيرة أن تستقطب العقول واالبتكارات وأن تحفز على التنافس الشريف لتقديم أفضل المشاريع الرقمية 

ائزة دور آبير في تميز المنتجات التقنية البحرينية بهدف تطويرها في مملكة البحرين، آذلك آان للج
  .وإيصالها للفوز بالعديد من الجوائز اإلقليمية والعربية

  
إن الهدف من الجائزة هو تشجيع النشاط اإلبداعي في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت : وأضاف معاليه

  .ومؤسساتها العامة والخاصة بالبحرين ونشر ثقافة التحول اإللكتروني بين أفرادها
  

وفي آلمة لها،  أشادت رئيسة لجنة التحكيم الدآتورة جوليا جليدن من المملكة المتحدة بجائزة التميز للحكومة 
: اإللكترونية لهذا العام مقارنة بالعام السابق، إذ شهدت على زيادة نوعية وآمية في المشارآات، وقالت

الجائزة بقوة مفاهيمها وأطروحاتها، األمر الذي صعب علينا عملية  تميزت جميع األعمال المشارآة في"
أفضل خدمة إلكترونية، : جوائز لفئة 3التحكيم واختيار األفضل، وعلى غراره رفعت اللجنة قرارها بتقديم 

  ". وأفضل مشروع إلكتروني، وأفضل وزارة متطورة إلكترونيا، على أن ُتقَدم جائزتان في بقية فئات الجائزة
أنه لشرف لي أنا شخصيا أن أشهد التطورات الهائلة التي تمر بها مملكة البحرين في مجال : "وأضافت

  .الحكومة اإللكترونية، وتفاني والتزام المهنيين من مختلف أنحاء مملكة البحرين في تقديم األفضل
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وحدة مراجعة أداء مؤسسات من جانبه تحدث العضو في لجنة التحكيم الدآتور طارق السندي المدير التنفيذي ب
تضمنت المشارآات التي اطلعنا عليها خالل عملية : "التعليم العالي بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، قائال

التحكيم بنوع من اإلبداع والتميز، إذ المسنا روح التنافس والتخصصية العالية فيها، وهو ما يؤآد النضج 
وأآد السندي في حديثه بأن البنية التحتية " تقنية المعلومات واالتصاالتوالوعي في المجتمع البحريني بمجال 

التي تتمتع بها مملكة البحرين في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت هي الدافع الرئيسي وراء هذا العدد من 
  .المشارآات، وذلك لما توفره من إمكانيات في تطوير األداء اإللكتروني

  
م الدآتور عادل العلوي نائب الرئيس بالجمعية الدولية لتدقيق وضبط نظم وتحدث عضو لجنة التحكي

آانت معايير جميع مشارآات  جائزة التميز للحكومة : "عن المشارآات قائال) فرع البحرين(المعلومات 
 اإللكترونية عالية جدا وتم تقييمها من قبل فريق قوي من المحكمين المحليين والدوليين، األمر الذي أضفى

  ".نوع من الثقة والمصداقية في اختيار المشارآات الفائزة
  

من جانبه أشاد عضو لجنة التحكيم السيد مازن الحداد عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لالنترنت 
من أآثر ما لفت انتباهنا أثناء التحكيم مع زمالئي األعضاء، المشارآات المتميزة في قسم : "بالمشارآات قائال

من خالل مشارآات هذا القسم يمكن التعرف على رغبات وأفكار الجمهور ومساهمتهم في تطوير  األفراد، إذ
برنامج الحكومة اإللكترونية، مع ذآر تفاصيل آلية التطبيق، وهو األمر الذي يبرهن على مستوى الوعي في 

  ".المواطنين بمملكة البحرين في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت
  

فئات،  6الجدير بالذآر أن  جائزة  هذا العام تتضمن ثالثة أقسام، قسم للوزارات والجهات الحكومية ويشمل 
جائزة أفضل محتوى إلكتروني، جائزة أفضل خدمة إلكترونية، جائزة أفضل وزارة متطورة : (وهي

، وقسم )عليم اإللكترونيإلكترونيا، جائزة أفضل مشروع إلكتروني، جائزة االقتصاد اإللكتروني، جائزة الت
جائزة أفضل مقدم للحلول التقنية، جائزة االقتصاد اإللكترونية، جائزة (فئات  3آخر للقطاع الخاص يضم 

، )جائزة المواطن اإللكتروني، جائزة أفضل مقترح إلكتروني(، وقسم لألفراد يضم فئتين )التعليم اإللكتروني
  .إدراجها للمرة األولى في قسمي الوزارات والقطاع الخاص علما بأن جائزة التعليم اإللكتروني قد تم

  
  

سيتم أثناء الجلسة  2010وتجدر اإلشارة إلى أن اإلعالن عن الفائزين بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
من شهر مايو الجاري، حيث  17والمقامة في  2010االفتتاحية لمنتدى البحرين الدولي للحكومة اإللكترونية 

  .ل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتكريم الفائزينسيتفض
  
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية  

www.egovawards.bh.  
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 نبذة عن هيئة الحكومة اإللكترونية

تتبع مجلس الوزراء، وتهدف الى تنسيق وتنفيذ . م2007في أغسطس ) 69(بموجب المرسوم الملكي رقم  تأسست هيئة الحكومة اإللكترونية
برامج الحكومة االلكترونية وفقا لالستراتيجيات والخطط والبرامج التى تضعها اللجنة العليا لتقنية المعلومات التي يرأسها نائب رئيس 

  .خليفةمجلس الوزراء معالي الشيخ محمد بن مبارك آل 

كومة وتقوم هيئة الحكومة اإللكترونية بالعديد من المهام إبتداء باقتراح السياسة العامة والتشريعات والقرارات المناسبة لتنفيذ برامج الح
قنية االلكترونية وعرضها على اللجنة العليا إلقرارها وصوال إلى تفعيل برامج الحكومة اإللكترونية، منها إقتراح البرامج الالزمة لت

المعلومات والبيانات وتقديم الخدمات وتيسير االتصاالت بين آافة أجهزة الدولة، وإنشاء قنوات إلكترونية لتقديم خدمات الحكومة 
  .اإللكترونية، إضافة لتقديم الدعم الفني والمساندة العلمية إلى الوزارات والجهات الحكومية األخرى

يذ استراتيجية الحكومة اإللكترونية بالبحرين التي تبين خطة العمل المطلوبة لتنفيذ المبادرات وتعمل هيئة الحكومة اإللكترونية على تنف
سنوات بشكل إلكتروني وعبر قنوات  3خالل  200اإللكترونية البحرينية الطموحة إضافة لتقديم الخدمات األساسية الحكومية وعددها 

  .ت التجاريةاتصالية متعددة لكافة المواطنين والمقيمين والمؤسسا

  
  لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال على

 لولوة سامي إبراهيم
 مملكة البحرين - هيئة الحكومة اإللكترونية

 17388380 973+: ت
 17388338 973+: ف

 ega.gov.bhlebrahim@: بريد إلكتروني

  
 

3


