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  بهدف تشجيع التميز اإللكتروني المحلي
  للمشارآة اإليجابيةالحكومة اإللكترونية تقيم ورشة عمل للوزارات 

 2011جائزة التميز للحكومة اإللكترونية في 
  

القطاع الحكومي ورشة عمل على أقامت هيئة الحكومة اإللكترونية مؤخرا لموظفي : المنامة - مملكة البحرين
المقامة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك  2011مدار يومين حول جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 

التعرف على آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت، بهدف 
، ومن أجل تشجيع الوزارات شتراطات والمعايير الموضوعةاالالمشارآة في الجائزة إلى جانب  آلية

  .للمشارآة اإليجابية في الجائزة من خالل المبتكرات التقنية الخاصة بهم
  
حكومية في مملكة مؤسسة  24من أآثر من  اموظف 50حوالي على مدار يومين، شارك في ورشة العمل ف

تعريفهم على آلية االشتراك لمعرفي للجائزة بهدف الشريك ا) جرانت ثورنتون(البحرين، قدمت فيها شرآة 
  .الموضوعة في الجائزة وتقديم مشاريعهم وفقا للمعايير

  
بهيئة  مدير إدارة المعايير والجودة وهندسة اإلجراءاتوبهذا الصدد تحدث الدآتور زآريا أحمد الخاجة 

مجال لبحرين نحو تشجيع التميز في تأتي هذه الورشة في سياق سعي مملكة ا: "الحكومة اإللكترونية، قائال
، وتطوير مستوى األعمال التي ستشارك في مشاريع تقنية المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية

مؤآدا أن " األعمال المقدمة تلك من خالل زيادة الوعي بأهمية 2011 للحكومة اإللكترونيةجائزة التميز 
  .ى مستويات الجودة للمواطن الكريملعبأالحكومية دمات الخالهدف الرئيسي منصبا في تقديم أفضل 

  
خالل الورشة، تم التطرق إلى عدة محاور، أبرزها تمثلت في التعريف بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية و

، بجانب المستجدات التي )الحكومية والخاصة واألفراد(، والفئات التي يتنافس عليها مختلف القطاعات 2011
والذي تتنافس من خالله مؤسسات القطاع العام والخاص ) القطاع المشترك(لجائزة من إنشاء طرأت على ا
مؤسسات المجتمع المدني في  إدراج، هذا بجانب )االقتصاد اإللكتروني(و) التعليم اإللكتروني(في آل من 

  .تيالمجتمع المعلوماجائزة خاصة لهم بهدف تقدير الجهود والمساعي المبذولة من قبلهم في 
  

للقطاع (فئة، موزعة على ثالثة أقسام، قسم  11تتكون فئات جائزة التميز للحكومة اإللكترونية من 
  ).لألفراد(، وقسم )المشتركللقطاع  (وقسم ) الحكومي

  
 خدمة أفضل جائزة إلكتروني، محتوى أفضل جائزة( :فئات، هي 6إذ يشمل قسم القطاع الحكومي على 

 جائزة اإللكتروني، االقتصاد جائزة إلكتروني، مشروع أفضل جائزة اإللكتروني، التطور جائزة إلكترونية،
  .)اإللكتروني التعليم

  



 

 االقتصاد جائزة التقنية، للحلول مقدم أفضل جائزة( :فئات، هي 4فيشمل  المشتركأما قسم القطاع 
قسم األفراد فئتين، في حين يضم  ،)اإللكتروني، وجائزة مؤسسات المجتمع المدني التعليم جائزة اإللكترونية،

 ).إلكتروني مقترح أفضل جائزةو اإللكتروني، المواطن جائزة( :هما  
   

هي امتداد لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية  2011جائزة التميز للحكومة اإللكترونية  أن بالذآرالجدير 
ين لمملكة البحرين للتنافس على المستوى الخليجية، إذ سيتم اعتماد ترشيح المشاريع اإللكترونية الفائزة آممثل

 .الخليجي في مجال الحكومة اإللكترونية، المقرر إقامته في نهاية العام الحالي  
   

أو للمشارآة باألعمال، يرجى زيارة  2011للمزيد من المعلومات حول جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
 .www.egovawards.bhالموقع الرسمي للجائزة   

  
 

  

 **انتهى**  

  

  آالم الصور



 

  خالل ورشة العمل

 
 

  نبذة عن هيئة الحكومة اإللكترونية
تتبع مجلس الوزراء، وتهدف الى تنسيق وتنفيذ برامج الحكومة االلكترونية . م2007في أغسطس ) 69(تأسست هيئة الحكومة اإللكترونية بموجب المرسوم الملكي رقم 

  .نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة قا لالستراتيجيات والخطط والبرامج التى تضعها اللجنة العليا لتقنية المعلومات التي يرأسهاوف

فيذ برامج الحكومة االلكترونية وعرضها على اللجنة وتقوم هيئة الحكومة اإللكترونية بالعديد من المهام إبتداء باقتراح السياسة العامة والتشريعات والقرارات المناسبة لتن
مات وتيسير االتصاالت بين آافة العليا إلقرارها وصوال إلى تفعيل برامج الحكومة اإللكترونية، منها إقتراح البرامج الالزمة لتقنية المعلومات والبيانات وتقديم الخد

  .كومة اإللكترونية، إضافة لتقديم الدعم الفني والمساندة العلمية إلى الوزارات والجهات الحكومية األخرىأجهزة الدولة، وإنشاء قنوات إلكترونية لتقديم خدمات الح

ت اإللكترونية البحرينية الطموحة وتعمل هيئة الحكومة اإللكترونية على تنفيذ استراتيجية الحكومة اإللكترونية بالبحرين التي تبين خطة العمل المطلوبة لتنفيذ المبادرا
  .سنوات بشكل إلكتروني وعبر قنوات اتصالية متعددة لكافة المواطنين والمقيمين والمؤسسات التجارية 3خالل  200إضافة لتقديم الخدمات األساسية الحكومية وعددها 

  

  للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال على

  لولوة إبراهيم

  هيئة الحكومة اإللكترونية

  مملكة البحرين

 380 388 17 973+: ت

 338 388 17 973+: ف

  lebrahim@ega.gov.bh: بريد إلكتروني

  


