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انطالق منتدى األمم المتحدة في البحرين بحضور 700 مشارك من مختلف دول العالم

محمد بن مبارك: سنرتقي بأداء مؤسسات الدولة عبر االطالع على تجارب اآلخرين

كلمة  ــال  خ ــك  ذل ــاء  ج
حفل  فــي  ســمــّوه  ألقاها 
افتتاح منتدى األمم المتحدة 
للخدمة العامة 2013، صباح 
يونيو/   24( اإلثنين  أمس 
مسرح  في   )2013 حزيران 
البحرين الوطني، الذي أقيم 
الباد حضرة  عاهل  برعاية 
حمد  الملك  الجالة  صاحب 
إذ  خليفة،  آل  عيسى  بن 
الشيخ  سمو  جالته  أناب 
الفتتاح  مبارك  بن  محمد 
المنتدى، الذي شهد حضوراً 
العربية  الدول  مختلف  من 
عدد  وبلغ  واألجنبية، 
 700 من  أكثر  المشاركين 
دول  مختلف  من  مشارك 

العالم.
»إن  ســـمـــّوه:  وقــــال 
وقت  منذ  أدركت  البحرين 
المعلومات  تقنية  أن  مبكر 
المحرك  هي  واالتصاالت، 
يخلق  الـــذي  ــي  ــاس األس
في  الجذرية  التحوالت 
الحكومية،  ــات  ــدم ــخ ال
الحكومة  أصبحت  وبذلك 
مملكة  في  اإللكترونية 
وإدارة  بفضل  البحرين، 
الوزراء  رئيس  وتوجيهات 
صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، 
نائب  العهد  ولي  ومساندة 
األول  النائب  األعلى  القائد 
ــوزراء  ال مجلس  لرئيس 
الملكي  السمو  صاحب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
الخدمات  خال  ومن  خليفة، 
مختلف  عبر  تقدمها  التي 
التي  اإللكترونية،  المنصات 
الجديدة  المتطلبات  تلبي 
أصبحوا  الذين  للمواطنين، 

في  الكفاءة  عن  يبحثون 
السريع،  والتفاعل  العمل 
مع  الــتــواصــل  وسهولة 

مختلف أجهزة الدولة«.
وأكــد ســمــّوه »حــرص 
االستمرار  على  البحرين 
مستجدات  مواكبة  فــي 
الخدمة  مجال  في  العصر 
القوانين  وتطبيق  العامة، 
المنظمة  والتشريعات 
التي  الحكومي  للعمل 
من  أكثر  منذ  تباعاً  صدرت 
وخضعت  الزمن  من  قرن 
تحقيقاً  والتطوير  للتحديث 
واإلدارة  األداء  لكفاءة 
حكومة  وأن  الــرشــيــدة، 
وفي  تعمل  البحرين  مملكة 
اإلصاحي  المشروع  ظل 
يقوم  أن  على  الملك،  لجالة 
بدوره  العامة  الخدمة  قطاع 
في تنفيذ البرامج الحكومية 
من  األكــمــل،  الوجه  على 
خال تطوير األداء وتحقيق 
اإلبداع،  وتشجيع  التميز، 
الخدمة  مؤسسات  وتطوير 
لتحقيق  سعيها  في  العامة، 
واآلليات،  الوسائل  أهدافها 
مقدمتها  ــي  ف ــي  ــأت وي
والشفافية  التقنية  توظيف 
إلى  إضافة  والمسئولية، 
تحفز  التي  البرامج  من  عدد 

على العمل واإلنتاج«.
هذا  »انعقاد  أن  واعتبر 
المنتدى يوفر فرصة سانحة 
اآلراء  وتبادل  للتحاور، 
والتجارب والخبرات، للعمل 
منظومات  ترسيخ  على 
الحكومي،  للعمل  متطورة 
التقني  التقدم  تــواكــب 
العالم،  يشهده  الذي  الكبير 
الحكومة  مجال  وخصوصاً 

نجحت  والتي  اإللكترونية، 
نجاحات  بتحقيق  البحرين 
في  وأصبحت  فيها،  نوعية 
أفضل  من  معدودة  سنوات 
وأنجح المشاريع الحكومية 

في المنطقة«.
محمد  الشيخ  سمو  وقال 
االحتفال  »إن  مبارك:  بن 
ــم  ــز األم ــوائ بــتــوزيــع ج
العامة،  للخدمة  المتحدة 
اهتمام  على  دليًا  يأتي 
منظمته  في  ممثًا  العالم 
العمل  بقطاع  الــدولــيــة 
ما  ومعالجة  وطرح  العام، 
المهم  القطاع  هذا  يواجهه 
من  كثير  في  تحديات  من 
االقتصادية  الــمــجــاالت 
والثقافية،  واالجتماعية 
كالبطالة والصحة والتعليم، 
المجاالت  هذه  تعد  حيث 
رعاية  في  األول  الدفاع  خط 
والسبيل  وتطوره،  اإلنسان 
ــداف  أه لتحقيق  األمــثــل 
المستدامة  والتنمية  األلفية 

للدول والمجتمعات«.
مستشار  ألقى  ذلك،  إلى 
المتحدة  لألمم  العام  األمين 
الخاص  ومبعوثه  إلفريقيا 
عبدالفتاح  ماجد  للمؤتمر 
عن  نيابة  كلمة  عبدالعزيز، 
المتحدة  لألمم  العام  األمين 
عن  فيها  عبر  مون،  كي  بان 
الملك لوضع  تقديره لجالة 
رعايته،  تحت  المنتدى 
البحرين  ــرص  ح وعلى 
الفاعلة  المشاركة  على 
األمم  برامج  مختلف  في 
الخدمة  لتطوير  المتحدة 

العامة.
»إن  عبدالعزيز:  وقــال 
النعقاد  البحرين  اختيار 

في  مرة  ألول  المؤتمر  هذا 
األوســط،  الشرق  منطقة 
في  لجهودها  تقديراً  جاء 
العامة،  الخدمات  تطوير 
تقدم  تحقيق  في  ونجاحها 
الحكومة  مجال  في  كبير 

اإللكترونية«.
ألقاها  التي  الكلمة  وفي 
يوم  أهمية  أكد  عبدالعزيز، 
تحتفل  الذي  العامة،  الخدمة 
سنوياً  المتحدة  األمم  به 
كل  من  يونيو   23 بتاريخ 
الجوائز  أن  إلى  عام، مشيراَ 
العام  هــذا  ستقدم  التي 
والمشاريع،  الدول  لمختلف 
التي  الكفاءة  مدى  تظهر 
في  تحقيقها  الممكن  من 
على  العامة  الخدمة  مجال 
وتأتي  العالمي،  المستوى 
للجهود  وتحفيزاً  تقديراً 

المبذولة في هذا الجانب«.
النائب  نّوه  جانبه،  من 
وزراء  لــرئــيــس  األول 
قيرغيستان  جمهورية 
أوتوربايف،  دجــومــارت 
حققه  ـــذي  ال بــالــنــجــاح 
يكن  »لم  قائًا:  المنتدى، 
ينعقد  أن  المنتدى  لهذا 
الدولي  التعاون  دون  من 
إلى  أشير  أن  وأود  المثمر، 
هذا  رافــق  قد  النجاح  أن 
المنتدى قبل أن يبدأ أعماله، 
فالحضور الدولي الكبير من 
مختلف دول العالم هي خير 
مؤشر على هذا النجاح الذي 
رئيسين،  سببين  إلى  يعود 
الجيد،  ــداد  اإلع هو  األول 
بذلته  الذي  الكبير  والجهد 
الستقبال  البحرين  مملكة 
هذا المنتدى، والسبب اآلخر 
والمحاور  الموضوعات  فهو 

التي سيتناولها عاوة على 
في  الخبراء  أفضل  مشاركة 
الخدمة  مجال  في  العالم 

العامة«.
أهنئ  أن  »أود  وأضــاف 
قدراتها  على  البحرين 
الممتازة،  التنظيمية 
تطبيق  في  نجاحها  وعلى 
وحديث  متطور  برنامج 
اإللكترونية،  للحكومة 
حكومة  أن  أؤكد  أن  وأود 
قيرغستان  جمهورية 
أفضل  بتطبيق  ملتزمة 
في  والتجارب  الممارسات 
أتينا  ولقد  العامة،  الخدمة 
أكبر  ونكتسب  لنتعلم  هنا 
المعرفة  من  ممكن  ــدر  ق

والخبرة«.
رئيس  نائب  شدد  فيما 
الخدمة  ــر  ووزي الـــوزراء 
في  الفيدرالية  العامة 
على  خضر،  مختار  إثيوبيا 
هذا  في  المشاركة  أهمية 
»يشكل  ــال:  وق المنتدى 
أهمية  العامة  الخدمة  مفهوم 
نحو  لنا،  بالنسبة  كبيرة 
التحول  أهــداف  تحقيق 
خدمات  لتقديم  والتطوير، 
كما  لمواطنينا،  متميزة 
إثيوبيا  جمهورية  في  أننا 
التميز  مفهوم  على  نركز 
الحكومة  برامج  باستخدام 
جميع  في  اإللكترونية، 
الحكومية،  الخدمات  مناحي 
مثل  في  مشاركتنا  وتأتي 
هذه اللقاءات الدولية بهدف 
جميع  مع  التعاون  تعزيز 
الذي  ــر  األم العالم  دول 
مواطن  تدعيم  من  سيمكننا 
نقاط  ومعالجة  لدينا  القوة 
إلى  ــؤدي  ي بما  الضعف 
وتعزيز  المواطنين  تمكين 
تقديم  ــي  ف مشاركتها 

الحكومية«. الخدمات 

الزياني: نشهد تحواًل في 
منهج العمل الحكومي

األمين  قــال  جهته،  من 
التعاون  لمجلس  العام 
العربية،  الخليج  ــدول  ل

»إننا  الزياني:  عبداللطيف 
تحوالً  جميعاً  اليوم  نشهد 
الحكومي،  العمل  منهج  في 
إلى  التقليدي  المنهج  من 
اإلدارة  في  الحديث  المنهج 
يلقى  التحول  وهذا  العامة، 
اهتماماً كبيراً من الحكومات 
تحقيق  في  تتسابق  وباتت 
سبيل  في  األهــداف  هــذه 

تحقيق الرخاء لمواطنيها«.
أن  ــي  ــان ــزي ال ورأى 
العامة شرف تقوم  »الخدمة 
وضمان  العامة،  األجهزة  به 
بشفافية  للجميع  وصولها 
الضوء  يسلط  أن  يستدعي 
عملي  خــال  ومــن  عليها، 
مجلس  لــدول  عام  كأمين 
ألمس  الخليجية  التعاون 
تقوم  أن  بوجوب  قناعة 
بخدمة  العامة  السياسات 
حياة  وتحقيق  ــنــاس  ال
يبعث  ما  وإن  لهم،  أفضل 
هذا  أن  ــاح  ــي االرت على 
مجلس  دول  تحرص  النهج 
وهو  تكريسه  على  التعاون 
التحديث،  متواصل  نهج 
دور  التعاون  ولمجلس 
منطلق  من  تفعيله  في  كبير 
للدول  المشتركة  األهداف 

المنظومات  ــال  خ ــن  وم
بينها«. المترابطة 

هذا، وأعقب حفل االفتتاح 
تناولت  عــمــل،  جلستا 
ــدور  ال ـــى  األول الجلسة 
مجال  في  لابتكار  الحاسم 
للنهوض  العامة  اإلدارة 
االجتماعية  بالتنمية 
ناقشت  فيما  الشاملة، 
الحكومة  الثانية،  الجلسة 
التحويلية  اإللكترونية 
الناس  بتمكين  واالبتكار 

للنمو االقتصادي الشامل.
8 ورش  عقد  المقرر  ومن 
وغداً  )الثلثاء(  اليوم  عمل 
)األربعاء( في حلبة البحرين 
اللجنة  أعلنت  وقد  الدولية، 
وقت  في  للمنتدى  المنظمة 
سابق أن أغلب هذه الورش 
االستيعابية  طاقتها  بلغت 
المسجلين  عدد  حيث  من 
قبيل انطاق المنتدى بأيام.
انعقاد  مع  وسيتزامن 
»معرض  إقامة  العمل  ورش 
العامة«  الخدمة  في  االبتكار 
الدولية  البحرين  بحلبة 
خاله  من  سيعرض  والذي 
 48 عددهم  البالغ  الفائزين 
تجاربهم  دولة   29 من  فائزاً 

سيتضمن  كما  وابتكاراتهم، 
لعرض  أجنحة  المعرض 
الرئيسية  ــارات  ــك ــت االب
ــل الــمــمــارســات  ــض وأف
منظمات  كبرى  من  المقدمة 
والخاص،  العام  القطاعين 
وعدد  الخليجية  دول  ومن 
المهنية  الجمعيات  مــن 
البحرينية  والــشــركــات 

الناشئة.
المنتدى  وسيختتم 
األربعاء  يوم  في  فعالياته 
حــزيــران  يــونــيــو/   27(
توزيع جوائز  بحفل   )2013
للخدمة  المتحدة  ــم  األم
سيتم  حيث   ،2013 العامة 
الفائزة  ـــدول  ال تكريم 
الخدمية  والمؤسسات 
والمشاريع  المنجزة 
في  ساهمت  التي  النوعية 
العامة  الخدمات  تطوير 
اإللكترونية،  والخدمات 
الوطني،  المسرح  في  وذلك 
االحتفال  مع  وسيتزامن 
الوزارية  اللجنة  اجتماع 
)بيان  إلطــاق  المغلقة 
سيتضمن  الذي  المنامة( 
المنتدى وأبرز ما  توصيات 

دار في فعالياته.

§المحرق - علي الموسوي

سمو  واالتصاالت  المعلومات  لتقنية  العليا  اللجنة  رئيس  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  أكد   [
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أن »حكومة البحرين تعمل على توفير خدمات عامة للمواطنين، 
بالجودة وتلبي تطلعاتهم وآمالهم،  المتحدة، بحيث تتمتع  من واقع اإليمان بمبادئ وأهداف األمم 
إلى أن »من أولويات المرحلة القادمة هي االرتقاء  وتقوم على مبدأ الشفافية والمشاركة«، مشيراً 
بأداء مؤسسات الدولة، وهذا ما يحتم االطالع على تجارب الغير التي قطعت أشواطًا كبيرة في هذا 

المجال«.

بأن  اإللكترونية  الحكومة  هيئة  أف��ادت   [
عامة  خدمية  مشاريع  بسبعة  تقدمت  البحرين 
للفوز بجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة 2013، 
ختام  في  بها  الفائزين  عن  اإلعالن  سيتم  التي 
فعاليات منتدى األمم المتحدة للخدمة العامة يوم 

الخميس المقبل )27 يونيو/ حزيران 2013(.
وأوضح مساعد مدير إدارة التسويق والتوعية 
زياد عصفور،  محمد  اإللكترونية  الحكومة  بهيئة 
فعاليات  انطالق  على  عقد  مؤتمر صحافي  خالل 
أن  الجاري(،  يونيو   24( اإلثنين  أمس  المنتدى 
خدمية  مشاريع  بأي  تتقدم  عندما  البحرين 
بإمكانية  ثقة  على  تكون  فإنها  بالجائزة،  للفوز 
المشاريع  من  العديد  هناك  أن  إلى  مشيراً  الفوز، 
العامة، إال أن  الخدمات  التي تعتبر من  الحكومية 
الهيئة اختارت 7 مشاريع، وقدمتها لألمم المتحدة.

لهذه  تقديمنا  من  الهدف  »إن  عصفور:  وقال 

من  االستفادة  وإنما  الفوز،  ليس  المشاريع 
الخبرات العالمية في هذه المشاريع«.

للخدمة  المتحدة  األمم  منتدى  عن  وتحدث 
العامة، مشيراً إلى أن »البحرين أثبتت مرة أخرى 
الفعاليات  وتنظيم  استضافة  على  ق��ادرة  أنها 
العامة  الخدمات  بتقديم  التزام  ولديها  الكبرى، 

بأعلى مستويات الجودة«.
للقاء  فرصة  يوفر  المنتدى  »ه��ذا  أن  وأك��د 
المسئولين عن الحكومات اإللكترونية، واالستفادة 
العامة،  الخدمات  مجال  في  العالمية  الخبرات  من 
واإللكترونية«، مشيراً إلى أن البحرين لديها تنسيق 

مع دول الخليج في مجال الحكومة اإللكترونية.
ومؤسسات  هيئات  مشاريع  تكون  أن  ونفى 
البحرين  في  أكانت  سواًء  اإللكترونية،  الحكومة 
عن  العاطلين  عدد  زيادة  في  سببًا  خارجها،  أم 
العمل، أو رفع مستوى البطالة، مبينًا أن »الخدمات 

على  ليحصلوا  للمواطنين  فرصة  اإللكترونية هي 
خدمات بأسرع وقت ممكن، وبأسهل الطرق«.

الرائدة  المشاريع  من  عدداً  قدمنا  البلوشي: 
لمنتدى األمم المتحدة

فاطمة  االجتماعية  التنمية  وزي��رة  قالت   [
المشاريع  من  عدداً  قدمت  الوزارة  إن  البلوشي، 
الرائدة، والتي تفخر بها، إلى منتدى األمم المتحدة 
للخدمة العامة 2013، مبينة أن من بين المشاريع 
حماية  ومركز  للمسنين،  المقدمة  »الخدمات  هي 
نقدمها  التي  اإللكترونية  والخدمات  الطفل، 

للمنظمات األهلية«.
واعتبرت البلوشي، في تصريح لها على هامش 
للخدمة  المتحدة  األمم  منتدى  فعاليات  انطالق 
»هذه  أن  )اإلثنين(،  أمس  يوم   2013 العامة 
الشرق  مستوى  على  ورائدة  متقدمة  الخدمات 

األوسط، والوزارة تفخر بها«.

»الحكومة اإللكترونية«: البحرين قدمت 7 مشاريع للفوز بجائزة »الخدمة العامة«

حضور كبار الشخصيات في المنتدىنائب رئيس مجلس الوزراء يلقي كلمته في منتدى األمم المتحدة للخدمة العامة


