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جائزة التميز للوزارات حول ورشة عمل  تنظمالحكومة اإللكترونية 
 2012للحكومة اإللكترونية 

  
ھيئة الحكومة اإللكترونية  نظمت، والفعالة على المشاركة اإليجابية التحفيزبھدف المنامة:  - مملكة البحرين

 2012 حول جائزة التميز للحكومة اإللكترونية وزارات والجھات الحكوميةاللموظفي  ورشة عملمؤخراً 
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس ، في دورتھا الخامسة التي تقام 

الخاصة تناولت على مدار يومين تعريفا باآلليات الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت، 
  .وآخر مستجداتھا للجائزة الشتراطات والمعايير الموضوعةالمشاركة واب

  
 التي ورشة العملالحكومية، في  من وزارات الدولة ومؤسساتھا 16موظفا يمثلون ما يزيد عن  30تفاعل 

جائزة التميز للحكومة على آلية االشتراك في  المشاركين عريفتلقدمتھا ھيئة الحكومة اإللكترونية 
والتي تواكب المعايير الدولية في المجال  الموضوعة تقديم مشاريعھم وفقا للمعاييرطريقة و نيةاإللكترو
  .نفسه

  
بھيئة الحكومة مدير إدارة المعايير والجودة وھندسة اإلجراءات الدكتور زكريا أحمد الخاجة وأكد 

ل مشاريع تقنية المعلومات التي تأتي من منطلق تشجيع التميز في مجا شةأھمية ھذه الورعلى  اإللكترونية
تحرص ھيئة الحكومة اإللكترونية على تنظيم الجائزة سنويا وذلك نتيجة واالتصاالت، وبھذا الصدد قال: "

في القطاعين العام والخاص وكذلك األفراد فيما  الذي التمسناه خالل السنوات األربع السابقة والنضجللتطور 
أشار إلى أن أحد أھداف إنشاء ھذه الجائزة ھو تعزيز الشراكة يتعلق بتقنية المعلومات واالتصاالت" و

 للعام الثانيمع إشراك مؤسسات المجتمع المدني  ،المجتمعية من خالل قسمي القطاع المشترك واألفراد
  .بين أفراد المجتمع إيمانا بدورھا الھام الذي تضطلع به في تطوير تقنية المعلومات واالتصاالت

  
سيتم تشكيل لجنة مستقلة لتحكيم األعمال المشاركة وسيعلن عن أعضائھا الخاجة بأنه ھذا وذكر الدكتور 

الحقا، وستضم خبراء في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت من داخل وخارج مملكة البحرين، لتقييم 
  األعمال المترشحة بحسب المعايير الدولية المعتمدة في مجال التميز للحكومة اإللكترونية.

  
التي يتنافس عليھا مختلف القطاعات  جائزة التميز للحكومة اإللكترونية فئاتالورشة، تم استعراض  خالل

معايير بعض والتركيز على ما استجد فيھا ھذا العام، حيث تم تعديل (الحكومي، والمشترك، واألفراد)، 
  .مالفئات باإلضافة إلى توحيد طريقة تسليم األعمال المشاركة من حيث الشكل العا

  
لقطاع اة، موزعة على ثالثة أقسام، قسم (فئ 11تتكون فئات جائزة التميز للحكومة اإللكترونية من و

  ألفراد).ا)، وقسم (المشتركلقطاع  االحكومي) وقسم (
  



 

 خدمة 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،

  .)اإللكتروني التعليم
  

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

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

 أو للمشاركة باألعمال، يرجى زيارة  2012للمزيد من المعلومات حول جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
  .8000 8001مركز اإلتصال الوطني ، أو rds.bhwww.egovawaالموقع الرسمي للجائزة 

   

  ** انتھى**

  كالم الصور

 خالل ورشة العمل. -

 

  

  نبذة عن ھيئة الحكومة اإللكترونية

ترونية م. تتبع مجلس الوزراء، وتھدف الى تنسيق وتنفيذ برامج الحكومة االلك2007) في أغسطس 69تأسست ھيئة الحكومة اإللكترونية بموجب المرسوم الملكي رقم (
  سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. وفقا لالستراتيجيات والخطط والبرامج التى تضعھا اللجنة العليا لتقنية المعلومات التي يرأسھا

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

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

الطموحة  ت اإللكترونية البحرينيةوتعمل ھيئة الحكومة اإللكترونية على تنفيذ استراتيجية الحكومة اإللكترونية بالبحرين التي تبين خطة العمل المطلوبة لتنفيذ المبادرا
بشكل إلكتروني وعبر قنوات اتصالية متعددة لكافة المواطنين والمقيمين  خدمة حكومية 200 إلى أكثر من التي وصل عددھاإضافة لتقديم الخدمات األساسية الحكومية و

  والمؤسسات التجارية.

  
  للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال على

  لولوة إبراھيم
  ھيئة الحكومة اإللكترونية

  مملكة البحرين
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