حصلت على تقييم مرتفع من قبل اللجنة الفنية وأعضاء مؤسسة  BIDالعريقة

الجودر :جائزة ناصر بن حمد العالمية تفوز بجائزة الجودة  -الفئة الذهبية

العدد  10745األحد  9سبتمبر  2018الموافق  29ذو الحجة 1439
حصدت جائزة ناصر بن حمد العالمية لإلبداع الشبابي إنجازا عالميا جديدا باختيارها ضمن الفائزين بجائزة الجودة  -الفئه الذهبية
والتي تمنحها مؤسسة « ،»Business Initiatives Directionsوالتي تعتبر من المؤسسات العريقة في مجاالت تقييم المشاريع
والمبادرات على المستوى العالمي ومقرها الواليات المتحدة األمريكية واسبانيا.
وتهتم المنظمة العالمية التي تمتلك أيضا  6فروع في دول مختلفة الى تقييم جودة العمل في المبادرات والمؤسسات والشركات
المختلفة حيث تضع المنظمة معايير محددة وصارمة من بينها االلتزام بقيم توحيد العمليات وتدريب العاملين والتحسين المستمر
للعمل واالتصال المؤسسي عالوة على إيجابيات المبادرات أو المؤسسات على المجتمع المحلي والعالمي ومدى انتشارها وتأثيرها
كما تلزم المنظمة المشاركين فيها بتقديم ملفات وحقائق تظهر تلك المعايير على أرض الواقع.
وحاز ملف جائزة ناصر بن حمد العالمية لإلبداع الشابي على تقييم عال من قبل اللجنة الفنية ومن ثم لجنة األعضاء في المؤسسة
والمكونة من ممثلين لمؤسسات فازت سابقا بالجائزة حيث تضمن الملف المقدم العديد من النقاط والحقائق التي تبرز دور الجائزة من
النسخة األولى الى الرابعة ومن بينها النظام األساسي للجائزة ،وطريقة عملها ،والهيكل التنظيمي ،والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة
في الجائزة ،باإلضافة الى عملية التسجيل والمشاركة ،ولجنة التحكيم وخبراتهم ،وطريقة تحكيم المشاركات وكيفية تقييمها
واستخالص النتائج عالوة على مدى تأثيرها على الشباب وتحفيزهم على االبداع.
كما بين الملف أيضا التطور التصاعدي للجائزة وحقائق مثبته باألرقام عن االنتشار الواسع لها حيث بين التقرير أن النسخة األولى
بدأت بمشاركة  6دول فيما شهدت النسخة الرابعة ارتفاعا ملحوظا بمشاركة  112دولة عالمية فيما أوضح التقرير أن عدد
المشاركات الشبابية في النسخة األولى كانت  100مشاركة وفي النسخة الرابعة  5773مشاركة ،والجدير بالذكر أن عدد المشاركات
في النسخة الخامسة بلغت  7012مشاركة من  120دولة.
وقال هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة في تصريح له بمناسبة تحقيق جائزة ناصر بن حمد العالمية لإلبداع
الشبابي للفئة الذهبية «إن الجائزة العالمية المرموقة التي حققتها جائزة ناصر بن حمد العالمية لإلبداع الشبابي هي بمثابة تأكيد عالمي
جديد واعتراف دولي باهر باألفكار الرائدة التي يقدمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية
وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ومدى تأثير تلك األفكار على الشباب
البحريني والعالمي في استنهاض هممهم نحو االبداع واالرتقاء بأوطانهم وتقليص معوقات اإلبداع التي تواجه الشباب بإعطائهم
فرصا أفضل للتعبير عن ذاتهم ومواهبهم ،وبإشراكهم في تنمية الوطن».
وبين «أن التقييم المرتفع الذي حققته جائزة ناصر بن حمد العالمية لإلبداع الشبابي جاء نتيجة طبيعية للعمل االحترافي والمتقن الذي
قامت به وزارة شئون الشباب والرياضة والجهاز المشرف على الجائزة وحرصه الموصول على تنفيذ كافة معايير واهداف الجائزة
العالمية وتطوير عملها بصورة مستمرة باإلضافة الى التحسين المستمر لجودة العمل فيها ،االمر الذي منحها ثقة اللجنة الفنية
وأعضاء المنظمة المقيمين والذين وجدوا في الجائزة العالمية كل مقومات النجاح واالنتشار العالمي السريع».
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