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  في إطار تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

  حول جائزة التميز جمعية البحرين لالنترنتلتقيم ورشة عمل  االلكترونية الحكومة
 

ات واالتصاالت بين تقنية المعلوممجال إيماناً بدورھا الھام الذي تضطلع به في تطوير  :المنامة - البحرين مملكة
وممثلين ھيئة الحكومة االلكترونية ورشة عمل ألعضاء جمعية البحرين لالنترنت ، أقامت أفراد المجتمع

 للحكومة التميز لجائزة اتوضيحي اعرض، تناولت خاللھا والقطاع الخاص خرىاأل المجتمع المدني لجمعيات
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، المقامة للمرة الخامسة على التوالي  2012اإللكترونية 

   نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت.
  

قدم الورشة ممثلين من ھيئة الحكومة اإللكترونية، ركزوا خاللھا على التعريف بالجائزة واستعراض أبرز 
  .والمعايير التي تم استحداثھا التعريف بالفئات المختلفةالمستجدات والمتطلبات المتعلقة بالمشاركة مع 

  
على  الحضور، وأكداألعضاء وب رئيس جمعية البحرين لالنترنت عبدالرحمن نواف السيدرحب  من جانبه

 قام ، كماعلى مختلف األصعدةالقائم بينھما والتعاون اعتزازه بالشراكة القائمة مع ھيئة الحكومة اإللكترونية 
 حول اتوضيحي اعرضبتقديم جمعية البحرين لالنترنت لسليم عضو مجلس إدارة واألمين العام  السيد عمر

التي تعمل  وأھم العوامل، التقني الجانب من جيد إلكتروني موقع على الحصول وآلية اإللكتروني الموقع تصميم
  .اإللكتروني الموقع دور تعزيزعلى 

  
وتشجيع اإلبداع في تعزيز الشراكة المجتمعية  ومة اإللكترونيةجائزة التميز للحكتمثل أحد أھداف إنشاء ت

من خالل إشراك مؤسسات المجتمع واإلبتكار في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت، وقد تم ترجمة ذلك 
على التوالي، وذلك إيمانا بدورھا الھام الذي تضطلع به في تشجيع وصقل المواھب  المدني للعام الثاني

  وجيھھا للطريق المناسب.البحرينية وت
  

منتدى البحرين الدولي ل الرسمي فتتاحاإلائزين بالجائزة خالل وتجدر اإلشارة إلى أنه سيتم اإلعالن عن الف
حيث سيتفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء  2012للحكومة اإللكترونية 
  م.2012أبريل  9صاالت بتكريمھم في ة المعلومات واالترئيس اللجنة العليا لتقني

  
لقطاع الحكومي) افئة، موزعة على ثالثة أقسام، قسم ( 11تتكون فئات جائزة التميز للحكومة اإللكترونية من 

  ألفراد).ا)، وقسم (المشتركلقطاع  اوقسم (
  
 مةخد أفضل جائزة إلكتروني، محتوى أفضل جائزة( فئات، ھي: 6يشمل قسم القطاع الحكومي على و

 جائزة اإللكتروني، االقتصاد جائزة إلكتروني، مشروع أفضل جائزة اإللكتروني، التطور جائزة إلكترونية،
 جائزة التقنية، للحلول مقدم أفضل جائزة( فئات، ھي: 4فيشمل  المشتركأما قسم القطاع  )اإللكتروني التعليم

في حين يضم قسم األفراد  ،)مؤسسات المجتمع المدنياإللكتروني، وجائزة  التعليم جائزة اإللكترونية، االقتصاد
  ).إلكتروني مقترح أفضل وجائزة اإللكتروني، المواطن جائزة( فئتين، ھما:

  
 أو للمشاركة باألعمال، يرجى زيارة  2012للمزيد من المعلومات حول جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 

، علما بأن 8000 8001، أو مركز االتصال الوطني www.egovawards.bhالموقع الرسمي للجائزة 
  م.2011فبراير  15آخر موعد الستالم األعمال 

  ** ** انتھى



 

 كالم الصور

 صورة جماعية للمشاركين في ورشة العمل. -

  خالل ورشة العمل. -

  

  

  اإللكترونية الحكومة ھيئة عن نبذة
 وفقا االلكترونية الحكومة برامج وتنفيذ تنسيق الى وتھدف الوزراء، مجلس تتبع. م2007 أغسطس في) 69( رقم الملكي المرسوم بموجب كترونيةاإلل الحكومة ھيئة تأسست

  .الوزراء لسمج رئيس نائب خليفة آل مبارك بن محمد الشيخ سمو يرأسھا التي المعلومات لتقنية العليا اللجنة تضعھا التى والبرامج والخطط لالستراتيجيات

 اللجنة على وعرضھا االلكترونية الحكومة برامج لتنفيذ المناسبة والقرارات والتشريعات العامة السياسة باقتراح إبتداء المھام من بالعديد اإللكترونية الحكومة ھيئة وتقوم
 أجھزة كافة بين االتصاالت وتيسير الخدمات وتقديم والبيانات المعلومات لتقنية مةالالز البرامج إقتراح منھا اإللكترونية، الحكومة برامج تفعيل إلى وصوال إلقرارھا العليا

  .األخرى الحكومية والجھات الوزارات إلى العلمية والمساندة الفني الدعم لتقديم إضافة اإللكترونية، الحكومة خدمات لتقديم إلكترونية قنوات وإنشاء الدولة،

 إضافة الطموحة البحرينية اإللكترونية المبادرات لتنفيذ المطلوبة العمل خطة تبين التي بالبحرين اإللكترونية الحكومة استراتيجية تنفيذ ىعل اإللكترونية الحكومة ھيئة وتعمل
 والمقيمين واطنينالم لكافة متعددة اتصالية قنوات وعبر إلكتروني بشكل حكومية خدمة 200 من أكثر إلى عددھا وصل التيو الحكومية األساسية الخدمات لتقديم

  .التجارية والمؤسسات

  على اإلتصال يرجى المعلومات من للمزيد

  إبراھيم لولوة

  اإللكترونية الحكومة ھيئة

  البحرين مملكة

 380 388 17 973+: ت

 338 388 17 973+: ف

  lebrahim@ega.gov.bh: إلكتروني بريد

 


