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تســعى محافظــة العاصمــة ومــن خــال تبنيهــا لعــدد مــن الفعاليــات واألنشــطة والبرامــج خــال عــام
2019م إلــى تعزيــز وتطويــر الخدمــات التــي تقدمهــا للمجتمــع بكافــة أطيافــه وبتنــوع قطاعاتــه ،كمــا
تعمــل المحافظــة بجــد وبــكل مــا أوتيــت مــن طاقــات وإمكانــات لتعزيــز الــدور والمكانــة التــي تضطلــع
ً
بهــا باعتبارهــا مــن أوائــل المحافظــات فــي تاريــخ التأســيس وتحمــل طابعــا خاصــا مــن حيــث تمثيلهــا
للعاصمــة السياســية واالقتصاديــة للمملكــة.
ً
ومراعــاة لتلــك الخصوصيــة التــي تميــزت بهــا محافظــة العاصمــة فــإن مــا تقــوم بــه مــن فعاليــات
وانشــطة يتســم دائمــا بالتنــوع والريــادة ،وذلــك للوصــول إلــى أهدافهــا المرجــوة فــي خدمــة المجتمــع
والحفــاظ علــى األمــن والنظــام العــام للمجتمــع ودعــم اللحمــة الوطنيــة بيــن كافــة أطيــاف المجتمــع
البحرينــي عمومــا ومجتمــع المحافظــة علــى وجــه الخصــوص.
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واصلــت محافظــة العاصمــة خــال العــام 2019م تنفيــذ
املبــادرات املميــزة واملبتكــرة ،والتــي تهــدف إلــى تنميــة املجتمــع
مــن خــال برامــج ومشــاريع صممــت لتتناســب مــع حاجــات
ورغبــات أهالــي املحافظــة ،مــع الحــرص علــى إدمــاج أهــداف
التنميــة املســتدامة الســبع عشــرة ضمــن تلــك املشــاريع
والبرامــج املوجهــة إلــى املجتمــع .ومــع تركيــز معظــم مقاصــد
أجنــدة  2030علــى تنميــة الفــرد وتوفيــر حيــاة أفضــل،
فقــد تبنــت املحافظــة العديــد املبــادرات التــي تصــب فــي هــذا
ً
املجال ،حفاظا على املكتسبات التي تحققت خالل األعوام
املاضيــة.
وقــد حظيــت الجهــود املبــذول بتقديــر إقليمــي ومحلــي ،حيــث
نالت محافظة العاصمة جائزة التميزفي التواصل مع العمالء
ً
عــن أفضــل الجهــات تفاعــا فــي النظــام الوطنــي للمقترحــات
والشــكاوى (تواصــل) للعــام الثانــي علــى التوالــي ،إذ حظيــت
بتكريــم مــن صاحــب الســمو امللكــي األميــرخليفــة بــن ســلمان آل
خليفــة رئيــس الــوزراء املوقــر ،وصاحــب الســمو امللكــي األميــر
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء ،وذلــك خــال امللتقــى
ً
الحكومــي الرابــع 2019م ،ليعــد هــذا التكريــم توثيقــا لجهــود
املحافظة املبذولة في ســبيل خدمة األهالي ومجتمع العاصمة.
كمــا حقــق تطبيــق «عاصمتــي» الــذي أطلقتــه محافظــة
ً ً
العاصمــة فــي عــام 2017م ،إنجــازا هامــا علــى املســتوى العربــي
بفــوزه بجائــزة درع الحكومــة الذكيــة العربيــة لعــام 2019م
التــي يمنحهــا املركــز العربــي لتكنولوجيــا الخدمــات الذكيــة
ّ
واالبتــكارلحكومــات الــدول
العربيــة واملؤسســات الرســمية التــي
تتما�شــى تطبيقاتهــا والتقنيــات التــي تســتخدمها علــى اإلنترنــت
ّ
الدوليــة للمواقــع اإللكترونيــة الرســمية ،فــي حفــل
مــع املعاييــر
أقيــم بجمهوريــة مصــر العربيــة تحــت رعايــة وزيــرة التخطيــط
واملتابعــة واإلصــاح اإلداري د .هالــة الســعيد.
لقــد أظهــرت البرامــج واملشــاريع التــي تبنتهــا محافظــة العاصمــة
العديــد مــن النتائــج اإليجابيــة التــي انعكســت بشــكل جلــي
علــى مجتمــع العاصمــة واســهمت فــي الدفــع بعجلــة التنميــة
والتطويــر فــي بالدنــا الغاليــة ،فبحســب األرقــام واإلحصــاءات

كلمة محافظ
محافظة العاصمة
قامــت املحافظــة ممثلــة بلجنــة األحــوال العــام بتنفيــذ  25زيــارة
ميدانيــة ملختلــف املناطــق التابعــة للمحافظــة ،واســتقبلت
 1764شــكوى وطلــب ومقتــرح تقــدم بهــا مواطنــون ومقيمــون،
بزيــادة بلغــت  %113مقارنــة بعــام 2018م ،كمــا شــهد هــذا
العام تنظيم ورعاية وحضور  174فعالية وبرنامج في مختلف
ً
املجــاالت ،وعقــدت اللجنــة األمنيــة  17اجتماعــا للجنــة األمنيــة
رفعــت مــن خاللهــا  63توصيــة إلــى الجهــات ذات العالقــة ،نفــذ
 %70منهــا ،كذلــك تمكنــت املحافظــة بالتعــاون مــع الجهــات
ً
املعنيــة مــن تضميــن اشــتراطات األمــن والســامة فــي  65مطعمــا
بمنطقة أم الحصم ،إضافة إلى التأكد من استيفاء اشتراطات
األمن الســامة في  65منشــأة صناعية ومخزن بميناء ســلمان،
وذلــك مــن منطلــق جهودهــا فــي الحفــاظ علــى املجتمــع وتحقيــق
الســامة للجميــع.
ً
ختامــا ،ال يفوتنــي أن أعــرب عــن خالــص تقديــري إلــى القيــادة
الحكيمــة حفظهــا هللا والحكومــة الرشــيدة نظيــر مــا توليــه مــن
اهتمــام ورعايــة ألهالــي املحافظــة ،وإلــى صاحــب املعالــي الفريــق
أول ركــن الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة وزيــر الداخليــة
علــى الدعــم واملســاندة والتوجيهــات الســديدة التــي لهــا االثــر
االيجابــي البالــغ فــي تطويــرأداء املحافظــة ،كمــا أتقــدم بالشــكر
والتقديــر إلــى كافــة الشــركاء والداعميــن الذيــن ســاهموا فــي
دعــم وإنجــاح برامــج املحافظــة ،وإلــى جميــع منتســبي محافظــة
العاصمــة علــى مــا بذلــوه مــن جهــود فــي ســبيل تعزيــزدور ومكانــة
املحافظــة وخدمــة األهالــي واملقيميــن.

هشام بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة

الفصل األول

محافظة
العاصمة

المساحة
83،80

كيلو متر مربع

عدد السكان
547،983

نسمة

الموقع
تقــع محافظــة العاصمــة شــمال شــرق
مملكة البحريـــن ،ويربطهــــــا بمحافظـــــة
المحــرق ثــــالث جســــــور ،كمـــــا يربطهــــا
بجزيــرة ســترة جســر ســترة.
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ﺧƠƠƠﺎرﻃƠƠƠﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

01

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ

02

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺨﻤﻴﺲ

03

ﻧﺎدي اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ

04

ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

05

ﻣﺴﺮح اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ

06

ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ

07

ﻣﺮﻓﺄ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ

08

ﺑﺎب اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

09

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻫﺐ

10

ﺑﻴﺖ اﻟﻘﺮآن

11

ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

12

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻷﻳﺪي اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ

لمحة تاريخية عن
محافظة العاصمة
تعــد محافظــة العاصمــة أولــى المحافظــات األربــع في
مملكــة البحريــن ،حيــث تــم اإلعــان عنهــا فــي عــام
1997م ذلــك وفــق أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 16
لســنه  1996بشــأن نظــام المحافظــات وذلــك بهــدف
النهــوض بالمحافظــة مــن كافــة النواحــي وتطويرهــا
اجتماعيــا واقتصاديــا وعمرانيــا.
ونتيجــة لتفعيــل األســس والمبــادئ التــي وردت فــي
ميثــاق العمــل الوطنــي الــذي صــادق عليــه الشــعب
البحرينــي ومــع صــدور الدســتور المعــدل لســنة 2002
وكذلــك العديــد مــن القوانيــن التــي أصدرهــا جاللــة
الملــك المفــدى – حفظــه اللــه ورعــاه تــم تعديــل
قانــون المحافظــات وتطويــره ليتماشــى ومبــادئ
المشــروع اإلصالحــي الكبيــر لجاللــة الملــك المفــدى.
وقــد صــدر المرســوم رقــم ( )7لســنة 1997م بتعييــن
ـظ للعاصـــــمــــــة وهــو سعـــــــادة الشيــــــخ
أول محافـــــ ٍ
عبدالعزيــز بــن عطيــة اللــه بــن عبدالرحمــن آل خليفــة،
ً
محافظــا لمحافظــة العاصمــة .وتــاه مباشــرة فــي 8
مايــو 2002م صــــــدور المــــرســــــوم الــــملكــــــي رقــم
( )16لســنة 2002م بتعييــن ســعادة الشــيخ حمــود
ً
بــن عبداللــه بــن حمــد آل خليفــة محافظــا لمحافظــة
العاصمــة .حيــث أســتمر ســعادته محافظــا للعاصمــة
لفترتيــن متتاليتيــن.
وفــي أكتوبــر مــن العــام 2011م صــدر المرســوم
الملكــي رقــم  100لســنة 2011م بتعييــن معالــي
الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن بــن محمــــــد آل خليفــة
ً
محافظـــا لمحافظـــة العاصمــة وتكــون مــدة تعيينــه
أربــع سنــوات كما تــــم تجديــــد تعيينــــه فــــي عـــــام
2016م وعــام 2020م.

محافظة رائدة ومتميـزة فــــي خدمــــة المواطنيــن
والمقـــيـــميــــن مـــن أجل حيــــاة أفـــضـــل وتنمــيـــــة
مستدامة.

الــرؤيــة

المســاهمة فــي تقديـــــــم خدمــــــــــات متميــــــزة
وذات جــــــودة عاليـــــــــــة ومــــواصلـــــــــة التنميـــــــــة
االجتماعيـــــة واالقتصاديــــــة ،والمحافظـــــة عـــــلى
بيئــــــة آمنـــــــة وجذابـــــــة ومستدامــــــة للمواطنيــن

الرسالة

والمقيميــن ،وخلـــق شــراكات فعالـــــة مــع كافـــــة
قطاعــات المجتمــع.

اﻟƠƠﺘƠƠƠﻌƠƠƠﺎون

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

القــيــم

اﻟƠƠﺠƠƠƠﻮدة

اﻟƠﻤƠﻬƠﻨƠﻴƠﺔ

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﻫﺪاف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺸﻜﺎوى
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ

األهداف
االستراتيجية

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت
وﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ً
ً
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺤﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
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الفصل الثاني

اإلشراف على
التنمية والتواصل
مع األهالي
وضــعــــت محافظــــة العاصمــــة نصــــب عينهـــا
متـــــابعــــة الخـدمــــات الحكوميــــة المقدمـــة
للمواطنين والمقيميـــــن ،واعتمــــــدت علـــــى
ً
أهم وأكثر القنـــوات التواصليـــــة تأثيرا لمـــد
جســور قويــة مــع المجتمــع.

اإلشراف على التنمية
والتواصل مع األهالي

ً
تحقيقــا للــدور المنــاط بهــا بالمســاهمة فــي اإلشــراف علــى تنفيــذ السياســة العامــة للدولــة ومتابعــة مشــروعات خطــة التنميــة ،وضعــت
ً
محافظــة العاصمــة نصــب عينهــا ملــف متابعــة الخدمــات الحكوميــة المقدمــة للمواطنيــن والمقيميــن ،تحقيقــا لدورهــا فــي خلــق قنــوات
تواصــل بيــن األهالــي والمســؤولين مــن مختلــف الجهــات الحكوميــة ،وذلــك مــن أجــل القيــام بالــدور المنــوط بهــا فــي التنســيق مــع كافــة
الجهــات ذات العالقــة لضمــان تقديــم خدمــات متكاملــة للمواطنيــن وتالفــي أي قصــور قــد يقــع ،بمــا يتوافــق مــع مفهــوم العمــل التكاملــي
بيــن كافــة أجهــزة الدولــة.
ولتحقيــق ذلــك ،اعتمــدت المحافظــة علــى أهــم قنــوات التواصــل مــع المواطنيــن والمقيميــن بغرض نقــل احتياجاتهــم ومطالبهم للمســؤولين
مــن مختلــف الجهــات الحكوميــة ،وللقيــام بالــدور المنــوط بهــا فــي التنســيق مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة لضمــان تقديــم خدمــات
متكاملــة لألهالــي ،وتالفــي أي قصــور قــد يقــع ،بمــا يتوافــق مــع مفهــوم العمــل التكاملــي بيــن كافــة أجهــزة الدولــة.
ولتدليل على ذلك ،نستعرض جملة من المشاريع والبرامج الحيوية التي تم تنفيذها والتي تركت بصمتها على األرض:

1
المباني

بــعـد

قــبـل

العشوائية

قــبـل

22

ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ أﻋﺪاد اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﺧﻼل أﻋﻮام 2019 - 2013
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100

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ

أنهــى فريــق العمــل امليدانــي املعنــي بحصــر البيــوت العشــوائية تعديــل
ً
وإزالــة املخالفــات فــي  44بيتــا مــع نهايــة عــام  ،2019ليبلــغ املجمــوع الكلــي
للبيــوت التــي تــم تضميــن اشــتراطات األمــن والســامة فيهــا منــذ إطــاق
ً
ً
املشــروع العــام  2013عــدد  1069بيتــا عشــوائيا ،حيــث أجــرت اللجنــة
تعديــات علــى تلــك املبانــي للتأكــد مــن توافــراملعاييــرواملقاييــس الواجــب
تضمنهــا فــي الســكن الالئــق ،فيمــا تواصــل اللجنــة متابعتهــا ملختلــف املباني
الواقعــة فــي املحافظــة للتأكــد مــن توافقهــا مــع معاييــراألمــن والســامة.

بــعـد

0

التقرير السنوي 2019

اإلشراف على التنمية
والتواصل مع األهالي

2
التأكد مــن
اشتراطات
السالمة في
المطاعم

واصلــت لجنــة تفتيــش املطاعــم التابعــة ملحافظــة العاصمــة جهودهــا
فــي تضميــن اشــتراطات األمــن والســامة باملطاعــم الواقعــة داخــل نطــاق
ً
املحافظــة ،حيــث أنهــت اللجنــة تفتيــش وتعديــل أوضــاع  65مطعمــا
ً
بمنطقة أم الحصم ،وذلك وفق خطة عملية متكاملة ،بدءا برصد تلك
املطاعــم والتأكــد مــن نظافتهــا ووجــود طفايــات الحريــق ومتطلبــات األمــن
والسالمة ،حيث قامت املحافظة بوضع ملصقات توعوية على واجهات
املحالت التجارية بعدة لغات تحتوي على ارشــادات وإجراءات الســامة
الواجب اتخاذها من قبل أصحاب املطاعم للتعامل مع حاالت الحريق
فــور وقوعهــا قبــل أن تطــال املحــات األخــرى.

قــبـل

التقرير السنوي 2019

بعدهــا قامــت اللجنــة بتحديــد املخالفــات فــي املطاعــم املرصــودة ،ومــن
ثــم تــم إخطارهــا بضــرورة تصحيــح أوضاعهــا وتضميــن اشــتراطات األمــن
الســامة ،مــع تطبيــق اإلج ـراءات القانونيــة بحــق املمتنعيــن عــن تطبيــق
ً
تلــك االشــتراطات ،وصــوال للتأكــد مــن توافــر اإلج ـراءات واالحتياطــات
الوقائيــة ،بمــا يضمــن توفيــر بيئــة محصنــة مــن مصــادر املخاطــر وآمنــة
ألصحــاب املطاعــم ومرتــادي الســوق.
كمــا قامــت اللجنــة بإطــاق املرحلــة الثالثــة فــي منطقــة النعيــم ،حيــث
ً
انتهــت مــن زيــارة املطاعــم الواقعــة باملنطقــة والبالــغ عددهــا  36مطعمــا،
ومــن املقــرر أن تســتكمل اللجنــة عملهــا خــال الفتــرة املقبلــة.

بــعـد
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اإلشراف على التنمية
والتواصل مع األهالي

3
تضمين
اشتراطات
السالمة
بالمصانع

قــبـل

انتهــت محافظــة العاصمــة مــن حملــة للتأكــد مــن اســتيفاء اشــتراطات
األمــن والســامة فــي  65منشــأة صناعيــة ومخــزن بمنطقــة مينــاء ســلمان
بالتعــاون مــع الجهــات املعنيــة ،حيــث أتــت الحملــة لتحقيــق األهــداف
املشتركة للمحافظة والجهات املشاركة للوقاية من املخاطرعبرالرقابة

بــعـد

والتوعيــة والتوجيــه واإلرشــاد ،والتأكــد مــن اتبــاع اإلج ـراءات الوقائيــة
الواجــب اتخاذهــا لتفــادي وقــوع أي حرائــق ،بمــا يضمــن توافــر بيئــة
محصنــة مــن مصــادر املخاطــر.

أوالً
التواصل مع
األهالي

ً
إيمانــا منهــا بأهميــة تعزيــز قنــوات ووســائل االتصــال مــع أهالــي
العاصمــة ،عمــدت املحافظــة إلــى ابتــكارأفضــل األدوات التــي تســاهم
فــي جعــل عمليــة االتصــال مــع املواطنيــن واملقيميــن بســيطة وفعالــة،
واســتغلت كافــة وســائل االتصــال الحديثــة لتكــون علــى قــرب مــن كافــة
فئــات املجتمــع ،حيــث يبلــغ عــدد قنــوات التواصــل املباشــرة وغيــر
املباشــرة التــي تســتخدمها املحافظــة  20قنــاة.
تســعى محافظــة العاصمــة مــن تنويــع قنــوات االتصــال إلــى الوصــول
ألكبــر شــريحة ممكنــة مــن املواطنيــن واملقيميــن ،بغــرض تلمــس
احتياجاتهــم ومطالبهــم واملشــاكل التــي تؤرقهــم ،والعمــل علــى إيجــاد
حلــول لهــا مــع الجهــات املختصــة والعمــل علــى تلبيتهــا ،بمــا يحقــق
أهــداف التنميــة املرجــوة.
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1
قنوات االتصال
المباشرة

يصــل عــدد القنــوات االتصــال املباشــرة ملحافظــة العاصمــة إلــى 6

قنــوات ،وهــي( :مجلــس معالــي محافــظ العاصمــة الــذي يقــام بشــكل
شــبه أســبوعي ،والزيــارات واللقــاءات واملقابــات التــي يجريهــا معالــي

املحافظ ،إضافة إلى املجلس التنسيقي للمحافظة ،وقسم الشكاوى
واالستفســارات ،والزيــارات امليدانيــة ،وإضافــة إلــى تقاريــر األحــوال
العامــة).

1.1
الزيارات واللقاءات
والمقابالت مع
معالـي محافظ
العاصمة

تنتهــج محافظــة العاصمــة سياســة األبــواب املفتوحــة مــع كافــة فئــات
ً
املجتمــع تفعيــا لتوجيهــات القيــادة الرشــيدة فــي االقت ـراب مــن املواطنيــن
وتلمــس احتياجاتهــم عــن كثــب والعمــل علــى تلبيــة متطلباتهــم بالتعــاون
والتنســيق مــع الجهــات الخدميــة الحكوميــة.
وللتدليــل علــى ذلــك ،بلــغ مجمــوع اللقــاءات واالجتماعــات والزيــارات
امليدانية إضافة إلى املناسبات والفعاليات التي لبى دعوتها معالي الشيخ
هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفــة محافــظ محافظــة العاصمــة خــال
العــام املا�ضــي ســواء أكانــت داخــل أو خــارج املحافظــة  517دعــوة ،حيــث
قام محافظ العاصمة خالل العام املا�ضي بإجراء  248مقابلة مع كبار
املســؤولين والشــخصيات واملواطنيــن واملقيميــن فــي مكتبــه الكائــن بمبنــى
املحافظة في القضيبية ،في حين وصل عدد الفعاليات واملناســبات التي
حضرهــا معاليــه إلــى  ،116أمــا الفعاليــات واملناســبات التــي جــاءت تحــت
رعايــة معاليــه فقــد بلــغ عددهــا  ،58وعلــى صعيــد الزيــارات امليدانيــة
التــي اجراهــا معالــي املحافــظ لبعــض املناطــق التابعــة للعاصمــة فقــد بلــغ
عددهــا  25زيــارة.
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ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﺧﻼل 2019
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1.2
مجلـس المحافظة
األسبوعي
وزيارات معالي
المحافظ لمجالس
العاصمة

افتتحــت محافظــة العاصمــة املجلــس األســبوعي خــال  19مناســبة
العــام املا�ضــي ،إذ اســتقبل معال ـ ــي الشي ـ ـ ــخ هشــام بــن عبدالرحم ـ ـ ــن
آل خليفــة محافــظ محافظــة العاصمــة الضيــوف مــن أعضــاء مجل�ســي
النــواب والشــورى واملســؤولين فــي الدولــة والوجهــاء واألعيــان ورجــال
األعمــال ولفيــف مــن األهالــي مــن مواطنيــن ومقيميــن ،واســتعرض معاليــه
مــع ضيــوف املحافظــة الك ـرام أبــرز املواضيــع والقضايــا املطروحــة علــى
الســاحة فــي حينهــا ،إلــى جانــب اســتقبال معاليــه الشــكاوى والطلبــات
ً
واألفــكار واملالحظــات التــي تشــغل األهالــي بغــرض دراســتها وصــوال إلــى
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تحويلهــا للجهــات املختصــة لبحــث تنفيذهــا علــى أرض الواقــع ،بما يحقق
دور املحافظــة التنســيقي بيــن املواطنيــن والجهــات الخدميــة.
ً
ولتعزيــز التواصــل بيــن معالــي املحافــظ واملواطنيــن ،وحفاظــا علــى
املوروثات الشــعبية بالتواصل املجتمعي من خالل املجالس األســبوعية
والدوريــة ،قــام معاليــه خــال العــام بـــ 51زيــارة للمجالــس املتوزعــة فــي
املحافظــة.
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1.3
المجلس
التنسيقي
لمحافظة
العاصمة

عقــد املجلــس التنســيقي ملحافظــة العاصمــة خــال دورتــه الثالثــة لعــام
 2019أربعــة اجتماعــات ،تــم خاللهــا مناقشــة موضوعــات خدميــة
واجتماعيــة وأمنيــة متنوعــة تهــدف لتعزيــز وتطويــر الخدمــات املقدمــة
ً
للمواطــن واملقيــم والزائــر ،حيــث اســتعرض املجلــس خاللهــا  16تقري ـرا
تناولــت أبــرز القضايــا واملواضيــع التنمويــة املطروحــة فــي العاصمــة،
والتــي تــم رصدهــا مــن خــال لجنــة األحــوال العامــة باملحافظــة باإلضافــة
إلــى تقاريــرتــم عرضهــا مــن قبــل الجهــات املمثلــة باملجلــس والجهــات ذات
العال قــة.
وبلــغ مجمــوع التوصيــات التــي أقرهــا املجلــس التنســيقي ملحافظــة
العاصمــة فــي دورتــه الثالثــة العــام املا�ضــي 32 ،توصيــة ،نفــذ منهــا 14
توصيــة ،وجــاري العمــل علــى تنفيــذ توصيــة رفعهــا املجلــس للجهــات
الحكوميــة ،فيمــا لــم يتــم تنفيــذ  17توصيــة حتــى اآلن.
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1.4
الشكاوى
واالستعالمات

أولــت محافظــة العاصمــة أهميــة خاصــة مللــف الشــكاوى واالســتعالمات،
لكونــه يعــد أحــد أبــرز املهــام التــي تضطلــع بهــا املحافظــة بحســب قانــون
إنشــائها ،لذلــك ســعت جاهــدة بكافــة الوســائل املمكنــة لرصــد كافــة
احتياجــات األهالــي فــي مختلــف املجمعــات الســكنية التابعــة للعاصمــة،
وعملــت بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات الخدميــة الحكوميــة علــى
متابعتهــا وبحــث إمكانيــة تلبيتهــا وفــق آليــة عمــل محــددة.
وتبيــن اإلحصائيــات تزايــد ثقــة املواطنيــن واملقيميــن بــدور محافظــة
العاصمــة التنســيقي ،إذ ارتفــع إجمالــي عــدد الشــكاوى والطلبــات الــواردة
ً
ملحافظــة العاصمــة فــي العــام املا�ضــي إلــى  1764شــكوى وطلبــا مقارنــة
ب ـ 768فــي عــام  ،2018بمــا يعكــس ثقــة األهالــي بالخدمــات واألدوار التــي
تؤديهــا املحافظــة فــي ســبيل حــل مشــاكلهم ومتابعــة طلباتهــم مــع الجهــات
ً
املعنية ســعيا لتحقيقها ،األمرالذي يتواءم مع رؤية املحافظة املتبلورة
فــي أخذهــا أدواررئيســة فــي خدمــة األهالــي مــن أجــل حيــاة أفضــل وتنميــة

ومســتدامة ،ويصــب فــي مســاعي تحقيــق رســالتها الهادفــة إلــى املســاهمة فــي
اإلش ـراف علــى السياســة العامــة والخطــط التنمويــة للدولــة.
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺸﻜﺎوى
واﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻸﻋﻮام 2019 - 2013
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1.5
تقارير
األحوال
العامة

ً
أعــدت محافظــة العاصمــة خــال العــام املا�ضــي  12تقريـرا عــن األحــوال
العامة ،رصد فيها األوضاع االجتماعية واالقتصادية واألمنية ملحافظة
العاصمة ،حيث تهدف تلك التقاريرإلى الوقوف على احتياجات األهالي
التقرير السنوي 2019

ومتابعة القضايا واملشاكل التي تؤرقهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات
ذات العالقــة ،بمــا يتســق مــع نهــج املســارالتنمــوي الشــامل الــذي تنشــده
القيادة الرشيدة ،ولإليفاء في تحقيق االستقراروالعيش الكريم لألهالي.
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1.6
الزيارات
الميدانية

نفــذت محافظــة العاصمــة خــال العــام  ,2019عــدد  25زيــارة ميدانيــة
إلــى املناطــق التابعــة للمحافظــة ،حيــث هدفــت تلــك الزيــارات لتلمــس
ً
احتياجــات األهالــي عــن كثــب تنفيــذا لتوجيهــات القيــادة الحكيمــة
باالقت ـراب مــن املواطنيــن ورصــد مطالبهــم وتالفــي أي قصــور قــد يقــع
فــي الخدمــات التــي تقــدم لهــم ،ومتابعتهــا مــع الجهــات الحكوميــة ذات
االختصــاص مــن خــال طرحهــا فــي اجتماعــات املجلــس التنســيقي الــذي
ً
يتم انعقاده شــهريا والعمل على إيجاد أرضية مشــتركة تحقق ألصحاب
الشــكاوى مبتغاهــم وتطلعاتهــم ،بوصــف الزيــارات امليدانيــة إحــدى أهــم
القنــوات التواصليــة للمحافظــة لدورهــا فــي نقــل همــوم األهالــي عــن كثــب.
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2
قنوات االتصال
غير المباشرة

ً
إيمانــا مــن محافظــة العاصمــة بأهميــة التواصــل مــع األهالــي بكافــة
ً
الطــرق والوســائل ،خصصــت عــدة قنــوات تعــد األكثــر انتشــارا فــي
املجتمــع للتواصــل ،ملــا لهــذه الوســائل مــن أثــركبيــرفــي تعزيــزاالتصــال

بين املحافظة واملواطنين واملقيمين في العاصمة ،وذلك عبرتزويدهم
بآخــر فعاليــات وأنشــطة املحافظــة واملبــادرات التــي تطلقهــا.

اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻃﻮال ﻋﺎم 2019م
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ﻳﻨﺎﻳﺮ

أنجزت محافظة العاصمة خالل العام املا�ضي عدد  266مادة صحفية
مختلفــة شــملت (أخبــار صحفيــة ،وتصريحــات ،ولقــاءات ،ومقابــات
مطولــة ،وتحقيقــات) ،هدفــت فــي مجملهــا إلب ـراز أنشــطة وفعاليــات

20

0

املحافظــة واألدوارالتــي تقــوم بهــا فــي تنميــة الفــرد واملجتمــع وإبـرازرســالتها
ورؤيتهــا ،بمــا يســهم فــي الترويــج لكافــة الجهــود التــي تقــوم بهــا املحافظــة
ولتعزيــز االتصــال مــع مختلــف فئــات املجتمــع.
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2.2
اإلصدارات
والمطبوعات

مــن منطلــق إيمــان املحافظــة بالــدور اإليجابــي الــذي تلعبــه النش ـرات
واإلصدارات واملطبوعات الدورية في تعريف الجمهور باألدوارالتي تقوم
بها وإبرازمجهوداتها للعيان إضافة لتوثيق إنجازاتها ،أصدرت املحافظة
عــددا مــن املطبوعــات املتنوعــة خــال العــام املا�ضــي ،حيــث أصــدرت
تقريرهــا الســنوي لعــام  ،2018والــذي يحــوي أهــم املبــادرات واألنشــطة
والفعاليــات التــي تبنتهــا املحافظــة خــال ذلــك العــام ،وأصــدرت كتيــب

إمســاكية ومجالــس رمضــان  2019/1440الخــاص بالشــهر الفضيــل،
والــذي يتضمــن مواقيــت الصلــوات واملجالــس الرمضانيــة وأرقــام
التواصــل مــع أصحابهــا ،إضافــة إلــى إصدارهــا مطويــة تعريفيــة حــول
برنامــج املنامــة مدينــة صحيــة ،وامللــف التعريفــي ألم الحصــم الخــاص
ببرنامــج املــدن الصحيــة.

مجموع تحميل

2.3
التفاعل
مع تطبيق
«عاصمتي»

التطبيق

الشكاوي
والمقترحات
تمت تلبية
جــاري
العمـل عليها

حظــي تطبيــق «عاصمتــي» للهواتــف الذكيــة ،الــذي أطلقتــه محافظــة
العاصمة نهاية عام  ،2017بتفاعل إيجابي من قبل املواطنين واملقيمين
فــي املحافظــة خــال عــام  ،2019حيــث بلــغ مجمــوع املواطنيــن واملقيميــن
ً
الذيــن قامــوا بتحميــل التطبيــق خــال العــام املا�ضــي  4674شــخصا.
32

4674
423
192
132

ً
كمــا تظهــراإلحصائيــات تلقــي املحافظــة عــدد  423شــكوى ومقترحــا عبــر
ً
التطبيــق خــال العــام املا�ضــي ،تمــت تلبيــة عــدد  192شــكوى و مقترحــا
بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة املعنيــة ،فيمــا جــاري العمــل علــى تنفيــذ
 132شــكوى و مقتــرح تقــدم بهــا أهالــي املحافظــة عبــرالتطبيــق.
التقرير السنوي 2019
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2.4
وسائل
التواصل
االجتماعي

ً
تحقيقا ألهدافها بخلق أعلى مستوى من التواصل مع أهالي العاصمة،
دأبــت املحافظــة علــى فتــح حســابات فــي أهــم وأبــرز قنــوات التواصــل
اإللكترونيــة ،والتــي تحظــى باهتمــام واســع مــن مختلــف فئــات املجتمــع،
بمــا يســاعدها علــى تســريع وتســهيل عمليــة التواصــل مــع كافــة املواطنيــن
واملقيميــن ،حيــث خصصــت عــدد  7قنــوات تواصليــة إلكترونيــة تشــمل

Bahrain.bh/tawasul

حسابات متعددة عبرشبكات التواصل االجتماعي إضافة إلى تطبيقات
حديثــة عبــراألجهــزة الذكيــة ،تنشــرمــن خاللهــا أهــم وآخــراألخبــاروالصــور
املتعلقــة بالفعاليــات والبرامــج التــي يتــم تزويدهــا للمتابعيــن بشــكل آنــي
ومباشــر ،وأهــم تلــك القنــوات هــي:

pr@capital.gov.bh

نظام تواصل

www.capital.gov.bh

عاصمتي MyCapital -

Cg_Bahrain

تطبيق عبر الهواتف الذكية
لنظامي اآليفون و األندرويد

CapitalBahrain

التقرير السنوي 2019

33

الفصل الثالث

األمن
المجتمعي
أعطت محافظة العاصمة األمـن المجتمعـــي
أهميـــة خاصـــة لــــدوره فــــي الحفــــاظ علـــى
الســلم األهلي واســتقرار المجتمع

األمن المجتمعي

ً
يعتبــر األمــن االجتماعــي الركيــزة األساســية لبنــاء المجتمعــات الحديثــة ،وعامـاً رئيســا فــي حمايــة منجزاتهــا والســبيل إلــى رقيهــا وتقدمهــا،
ً
ألنــه يوفــر البيئــة اآلمنــة للعمــل والبنــاء ويبعــث الطمأنينــة فــي النفــوس ،ويشــكل حافــزا لإلبــداع واالنطــاق إلــى آفــاق المســتقبل.
َ
وانطالقــا مــن المهــام واالختصاصــات التــي حددهــا قانــون إنشــاء المحافظــات ،أعطــت محافظــة العاصمــة األمــن المجتمعــي أهميــة خاصــة
لكونــه حجــر الزاويــة الــذي يرتكــز عليــه تقــدم الوطــن ونمــوه وازدهــاره ،ولمــا لألمــن مــن دور محــوري فــي الحفــاظ علــى الســلم االجتماعــي
وتحقيــق االســتقرار عبــر نشــر الطمأنينــة والســكينة بيــن المواطنيــن والمقيميــن علــى حــد ســواء.
ســعت محافظــة العاصمــة ،بالتعــاون مــع مديريــة شــرطة العاصمــة ،إلــى توفيــر كافــة الســبل والوســائل التــي تســهم فــي الحفــاظ علــى
الســلم األهلــي واســتقرار المجتمــع ،وذلــك مــن خــال متابعــة ســير تنفيــذ الخطــط الخاصــة بالحفــاظ علــى األمــن والنظــام فــي مختلــف
المناطــق والقــرى التابعــة للمحافظــة ،األمــر الــذي يســهم فــي حمايــة المكتســبات الماديــة والمعنويــة للمواطــن والمقيــم ،ويتــواءم مــع
أهــداف الدولــة فــي ضمــان توفيــر حيــاة هانئــة ومطمئنــة لــكل مــن يعيــش علــى هــذه األرض الطيبــة.

أوالً
اللجــنــــــة
االٔمنــيــة

أصــدرمعالــي الفريــق الركــن الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة وزيــر
ً
الداخليــة ،قــرارا فــي ســبتمبر 2016ينــص علــى تشــكيل لجنــة أمنيــة فــي
كل محافظة برئاسة املحافظ وعضوية كل من نائب املحافظ ،ومدير
عــام مديريــة الشــرطة ،وممثليــن عــن كل مــن اإلدارة العامــة للدفــاع
املدنــي ،واإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة ،واإلدارة العامــة
للمــرور ،حيــث تختــص اللجنــة بدراســة القضايــا األمنيــة باملحافظــة
وتبادل الرأي بشأنها والتنسيق بين الجهات املعنية املختصة واقتراح
كل ما من شأنه املحافظة على النظام العام واآلداب العامة ،على أن
يقــوم معالــي املحافــظ برفــع تقاريــردوريــة إلــى معالــي وزيــرالداخلية عن
أعمــال اللجنة.
ً
وتطبيقا للقرارالصادرمن معالي وزيرالداخلية ،عقدت اللجنة األمنية
ً
فــي محافظــة العاصمــة  17اجتماعــا خــال العــام املا�ضــي تمــت مناقشــة
ً
 35تقريـرا اســتعرض فيهــا االحتياجــات األمنيــة والســبل الكفيلــة بإرســاء
األمــن والطمأنينــة لجميــع أهالــي العاصمــة ســواء مــن مواطنيــن ومقيميــن
36

بالتعــاون مــع مختلــف إدارات وزارة الداخليــة ،وخرجــت خاللهــا
توصيــة رفعــت إلــى الجهــات املعنيــة ،نفــذ منهــا  44توصيــة ،وجاري العمل
علــى تنفيــذ  11توصيــة ،فيمــا لــم تنفــذ  8توصيــات.
63

وبحســب الق ـرارالــوزاري ،تقــوم اللجنــة بمتابعــة الوضــع األمنــي واقت ـراح
اســتراتيجية أمنيــة للمحافظــة ،واملســاهمة فــي وضــع البرامــج والخطــط
األمنية واملساهمة في حماية األشخاص واملمتلكات واستمرارية املرافق
والخدمــات العامــة ،ووضــع توصيــات لتأميــن وحمايــة املنشــآت واملرافــق
ذات األهميــة االســتراتيجية وتبــادل املعطيــات واملعلومــات ذات الطابــع
األمنــي.
كمــا تقــوم اللجنــة باملســاهمة فــي وضــع الخطــط األمنيــة ملناســبات
وفعاليــات املحافظــة ونشــر الوعــي األمنــي ومناقشــة ودراســة املشــكالت
األمنيــة الخاصــة بــكل محافظــة واقت ـراح الحلــول لهــا.
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عـــدد
اإلجتماعات

17

عـــدد
التقارير

35

التوصيات التي تم رفعها من
اللجنة األمنية للجهات المعنية في عام 2019
لـــم
تــنــفــذ

8

قـيــد
التنفـيـذ

11

تــــم
تنفيذها

44

المجموع

63

ً
ثانيا
موسم
عاشوراء

فــي إطــار توجيهــات القيــادة الحكيمــة بخدمــة املناســبات الدينيــة
وتســهيل إقامتهــا فــي أجــواء يســودها األمــن والنظــام والطمأنينــة،
ً
وتحقيقــا لدورهــا التنســيقي بيــن مختلــف الجهــات الحكوميــة ،كثفــت
محافظــة العاصمــة جهودهــا بالتعــاون مــع الجهــات األمنية والخدمية
لبحــث احتياجــات املآتــم واملواكــب فــي العاصمــة ،بمــا يحفــظ األمــن
ويخــدم املعزيــن ،ومرتــادي مناطــق العــزاء ،وإلبقــاء موســم عاشــوراء
بمعــزل عــن أوجــه التســييس لضمــان إحيــاء هــذه املناســبة فــي أجــواء
يســودها األمــن والنظــام والطمأنينــة والســامة.

ومواصلــة لجهــود املحافظــة الراميــة للتســهيل علــى املعزيــن وتوفيــركافــة
احتياجاتهــم ،قــام معالــي املحافــظ بزيــارة إلــى مواقــع الع ـزاء بالعاصمــة
املنامــة ،وذلــك للوقــوف علــى االحتياجــات املطلــوب توافرهــا مــن قبــل
الجهــات الخدميــة واألمنيــة خــال موســم عاشــوراء ،واطلــع معاليــه
خــال الجولــة امليدانيــة علــى احتياجــات القائميــن علــى املآتــم واملواكــب
واملضا ئــف.

وفي سبيل تحقيق ذلك ،ترأس معالـ ـ ــي الشيـ ـ ـ ــخ هش ـ ـ ــام بن عبدالرحمـ ــن
ً
ً
آل خليفة محافظ محافظة العاصمة اجتماعا تنسيقيا ملوسم عاشوراء
بحضور ممثلين عن الجهات األمنية ورؤساء املآتم واملواكب الحسينية
في املحافظة ،وذلك للوقوف على كافة الترتيبات واالستعدادات الالزمة
الســتقبال املوســم وضمــان انســيابية ســير املواكــب ،ووضــع مرئيــات
لتنفيذهــا علــى أرض الواقــع لضمــان نجــاح موســم عاشــوراء ،بمــا يعكــس
املظهــرالحضــاري والحريــة الدينيــة التــي يتمتــع بهــا املواطنــون واملقيمــون
فــي مملكــة البحريــن.
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الفصل الرابع

البرامج
والمشاريع
المستدامة
تعكف محافظة العاصمة على ضــــرورة ربـــــط
أهــــــداف المشاريــــع والبرامــــج مع أهـــداف
التنمية المســتدامة التي أقرتهــــا منظمـــــة
ً
األمم المتحدة ،وذلك سعــيـا نحـــو تحقيـــق
مســتقبل أفضــل وأكثــر اســتدامة للجميــع.

البرامج والمشاريع المستدامة

تهــدف محافظــة العاصمــة إلــى تحقيــق االســتدامة للمشــاريع والبرامــج التــي تفــي باحتياجــات وتطلعــات األهالــي ،بمــا يتســق بشــكل كبيــر
ً
مــع أهــداف التنميــة المســتدامة التــي أقرتهــا منظمــة األمــم المتحــدة مــن أجــل تحقيــق مســتقبل أفضــل وأكثــر اســتدامة للجميــع .وتأكيــدا
علــى ذلــك حرصــت المحافظــة علــى ربــط مشــاريعها وبرامجهــا المقامــة بتلــك األهــداف وخاصــة فــي الجوانــب االجتماعيــة ،واالقتصاديــة،
ّ
والبيئيــة لمجتمــع العاصمــة ،حيــث تمكــن التنميــة المســتدامة المجتمــع وأفــراده مــن تلبيــة احتياجاتهــم والتعبيــر عــن وجودهــم الفعلــي.
لقــد نفــذت المحافظــة العديــد مــن المبــادرات المجتمعيــة الرائــدة والتــي تتميــز بمراعاتهــا لحصــول األهالــي علــى فــرص التنميــة وتحقيــق
الشــراكة الحقيقيــة بيــن المؤسســات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص للمســاهمة فــي ديمومتهــا ،ومراعاتهــا
ً
لتجســيد قيــم المواطنــة فــي نفــوس األهالــي ،نظــرا لتأثيــر ذلــك مباشــرة وبصــورة إيجابيــة فــي مســيرة المســؤولية المجتمعيــة التــي
تنشــدها محافظــة العاصمــة انطالقــا مــن رؤيتهــا التــي تنــص علــى أن تكــون «محافظــة رائــدة ومتميــزة فــي خدمــة المواطنيــن والمقيميــن
مــن أجــل حيــاة أفضــل وتنميــة مســتدامة».

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺷƠƠﺮاﻛƠƠﺔ
وﺗƠƠﻌƠƠﺎون

اﻟﻤﺤﻠƠƠƠƠﻲ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ

ﺑﺮاﻣƠﺞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

وتنتهج محافظة العاصمة آلية علمية ملتابعة ســيرتقدم أي مشــروع
ً
أو برنامــج تتبنــاه املحافظــة ،حيــث وضعــت لهــا أهدافــا ومؤشــرات
لقيــاس مــدى تحقيــق هــذه األهــداف ،وعملــت علــى إعــداد تقاريــرمــع
ختــام أي مشــروع مــن أجــل قيــاس اإلنجــازات ومقارنتهــا مــع األهــداف
خــال فتــرة زمنيــة محــددة ،بمــا يصــب فــي:

ﻣﺸﺮوع

اﻟﺪﻋﻮة ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺨﻀﺮاء

اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ

اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ دور اﻷﺳﺮة ﻓﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ

ﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻤﻴﺪة
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻔﺎت واﻷﺧﻼق
اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺶء

أﻫﺪاف اﻟƠﺒƠﺮاﻣﺞ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ أﺟﻤﻞ ﺗﺰﻳﻴﻦ

واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺒﻨﻰ ﺣﻜﻮﻣﻲ وﺧﺎص

اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻘﻄﺎع

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ

اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﺷﺎﻣﻠﺔ
ّ
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻠﺤﺔ

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ

اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي
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اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪى اﻷﻫﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻴﻔﻲ

ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻴﻒ ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻔﻴﺮدة

اﻛﺘﺴﺎب ﺛﻘﺔ اﻷﻫﺎﻟﻲ

ﻣﻨﺘﺪى أﺳﺒﻮع اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ

اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ

ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﺷﺆوﻧﻬﻢ

ﻟﺮﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل

واﻻﺑﺪاع وإﺷﺮاﻛﻬﻢ ﻓﻲ
إﻃﻼق ﻣﺒﺎدراﺗﻬﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ

ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى ﺳﻮاء

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺒﻨﺎء واﻻﻳﺠﺎﺑﻲ

ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ او اﻟﺨﺎرﺟﻲ

ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺘﻐﺮام

ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎر أوﻗﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ

واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل

ﺧﻠﻖ ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﺟﺪﻳﺪة وﺑﻨﺎء

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﺮﺣﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

إﺿﺎﻓﺔ ﻧﻬﺞ ﺗﺸﺎرﻛﻲ

واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻹدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

التقرير السنوي 2019

البرامج والمشاريع المستدامة

أوالً
مــــشـــروع
العاصـــمــة
الخضــــــــراء

نفــذت محافظــة العاصمــة حمالتهــا خــال عــام 2019م والتــي تأتــي
ضمــن مشــروع العاصمــة الخضــراء الــذي أطلقتــه املحافظــة فــي عــام
2014م تحت شعار«عاصمة خضراء ..لحياة أفضل» ،حيث يهدف
املشــروع إلــى زيــادة الرقعــة الخضــراء فــي العاصمــة ،وخلــق الوعــي
ً ً
والثقافة البيئية والزراعية ،مما يجعلها رافدا مهما في دفع الصورة
الجماليــة للعاصمــة إلــى أعلــى املســتويات ويعكــس واجهتهــا الحضاريــة
البيئيــة.

للبيئــة بمــا يدعــم دورهــا فــي تحقيــق مضاميــن رســائل املحافظــة التــي
تتطلــع فيهــا الــى رفــع مــدارك أفـراد املجتمــع وتثقيفهــم تجــاه قضاياهم التي
تمــس حياتهــم حاضرهــا ومســتقبلها ،وذلــك بمشــاركة عــدد مــن األهالــي
واملتطوعيــن.

وقــد أطلقــت محافظــة العاصمــة خــال العــام املا�ضــي حملــة زراعــة
وتطويــر حديقــة العكــر الشــرقي ،إلــى جانــب حمــات تنظيــف ســواحل
ً
ً
العاصمــة فــي عــدة مناطــق والتــي تقــام بصــورة دوريــة ســنويا ســعيا نحــو
الحفــاظ علــى الصــورة الجماليــة للســواحل ،والحفــاظ علــى البيئــة
البحريــة ،والتــي تهــدف إلــى تعزيــزالشـراكات املجتمعيــة وزيــادة املســاحات
الخض ـراء وتعريــف أف ـراد املجتمــع بأهميــة التشــجير وأثــره علــى الحيــاة
والنظام البيئي ،بما يسهم في تقليل نسبة التلوث في محافظة العاصمة.
وتشــجع محافظــة العاصمــة علــى تنظيــم مثــل هــذه املشــاريع الصديقــة
التقرير السنوي 2019
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ً
ثانيا
برنامـج أمـة
محمـد (ص) في
نسخته الثامنة

أقامــت محافظــة العاصمــة سلســلة مــن البرامــج خــال شــهررمضــان
املبارك ضمن فعاليات «أمة محمد صلى هللا عليه وسلم» في نسخته

ً
الثامنة ،وذلك تحقيقا ألهدافها في تنمية مجتمع محافظة العاصمة
بمختلــف املجــاالت ،حيــث شــمل البرنامــج األنشــطة التالية:

1
األصبوحة
النسائية

نظمــت محافظــة العاصمــة أصبوحــة نســائية تحــت عنــوان «الصــوم
والصحــة» بالتعــاون مــع إدارة الشــؤون الصحيــة واالجتماعيــة بــوزارة
الداخليــة ،وذلــك ضمــن برنامــج فعاليــات «امــة محمــد (ص)» فــي نســخته
الثامنــة املقــام بمناســبة قــرب حلــول شــهر رمضــان املبــارك ،إذ أقيمــت
األصبوحــة فــي مبنــى محافظــة العاصمــة بالقضيبيــة بحضــور موظفــات
املحافظــة وعــدد مــن العنصــر النســائي مــن األهالــي وممثــات عــن
مؤسســات املجتمــع املدنــي.
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ً
وتهــدف هــذه األصبوحــة التــي تنعكــس إيجابيــا علــى العنصــرالنســائي فــي
زيــادة الوعــي بصحــة الجســد واالســتهالك الصحيــح لألغذيــة الصحيــة
خاصــة خــال شــهر رمضــان املبــارك ،حيــث شــهدت مشــاركة مــن
الحاض ـرات خاللهــا ممــا يــدل علــى مــدى تجاوبهــن واهتمامهــن وانعــكاس
ً
محتــوى املحاضــرة إيجابــا عليهــن.
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2
حــــفــــل
القرقاعون

أحيــت محافظــة العاصمــة كعادتهــا الســنوية حفــل القرقاعــون بدعــم
مــن بنــك البحريــن اإلســامي ،وذلــك بمجمــع الســيف وســط حضــور
أعــداد كبيــرة مــن املواطنيــن واملقيميــن والزائريــن ململكــة البحريــن،
واشــتمل الحفــل علــى مفاجــآت لجميــع أفـراد األســرة وضــم برامــج ترفيهيــة
ومســابقات وهدايــا وعــروض تراثيــة .ويأتــي تنظيــم املحافظــة لحفــل
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القرقاعون من باب حرصها على إحياء الفعاليات التراثية وتعزيزمكانة
املــوروث الشــعبي فــي مملكتنــا الغاليــة وإظهــار الفــن البحرينــي األصيــل،
ولتدعيــم الش ـراكة املجتمعيــة والتواصــل مــع األهالــي مــن مواطنيــن
ومقيميــن ورســم البهجــة والســرور علــى وجــوه األطفــال والحفــاظ علــى
الفلكلــور الشــعبي البحرينــي.
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3
الـــغبـــقـــة
الرمضانية

أقامــت محافظــة العاصمــة حفــل الغبقــة الرمضانيــة الســنوي فــي فنــدق
داون تــاون روتانــا  -املنامــة ،وذلــك بحضــور معالــي الشــيخ هشــام بــن
عبدالرحمــن آل خليفــة محافــظ محافظــة العاصمــة وعــدد مــن الوجهــاء
واألعيــان ،باإلضافــة إلــى جهــات متعــددة داعمــة لألمســية ،وذلــك ضمــن
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برنامج أمة محمد بنسخته الثامنة الذي يرعاه بنك البحرين االسالمي،
حيث حضرالحفل جميع منتسبي املحافظة وأهاليهم وعدد من ضيوف
الشــرف.
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ً
ثالثا
مسابـقة أجمـل
تزيين للمباني
الحكومية
والخاصة في
نسختها التاسعة

أقامــت محافظــة العاصمــة مســابقة أجمــل تزييــن للمبانــي الحكوميــة
والخاصــة للعــام التاســع علــى التوالــي ،والتــي تزامنــت مــع بــدء انطــاق
احتفــاالت اململكــة بالعيــد الوطنــي املجيــد وعيــد جلــوس جاللــة
امللــك املفــدى ،حيــث تأتــي املســابقة ضمــن جهــود املحافظــة إلشــراك
القطاعــات املختلفــة مثــل «الشــركات ،والــوزارات ،واملؤسســات
الرسمية واألهلية ،والقطاع الخاص» ،بهدف إبرازالوجه الحضاري
والعمراني للمحافظة خالل األعياد الوطنية في إطارصور فنية تظهر
جمالية املنامة وتبرز روح الشراكة والتعاون ومعالم التطور ّ
والنماء
الــذي وصلــت إليــه فــي ظــل العهــد الزاهــرلجاللــة امللــك املفــدى.
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وجــاءت نتائــج املســابقة كاآلتــي :فئــة القطــاع الحكومــي حصــل علــى
املركــزاألول :نــادي ضبــاط األمــن العــام ،واملركــزالثانــي :مصــرف البحريــن
املركــزي  ،واملركــزالثالــث :وزارة االشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط
العمراني ،أما القطاع الخاص فحقق املركزاألول :البنك األهلي املتحد،
واملركــزالثانــي :مجمــع الحيــاة ،أمــا عــن القطــاع التعليمــي كان املركــزاألول
مــن نصيــب :جامعــة العلــوم التطبيقيــة ،واملركــزالثانــي :مدرســة الحــورة
الثانويــة للبنــات ،واملركــزالثالــث :مدرســة الســلمانية اإلعداديــة للبنيــن،
واملركــزالرابــع مــن نصيــب :مدرســة العــاء الحضرمــي االبتدائيــة للبنيــن،
فــي حيــن جــاء ترتيــب قطــاع الفنــادق فــي املركــزاألول :الريتــزكارلتــون ،أمــا
املركــزالثانــي :ســويس بيــل.
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ً
رابعا
مسابقـة تصويـر
مظاهـر الفرحـة
باألعياد الوطنية
في نسختها
السابعة

نظمــت محافظــة العاصمــة مســابقة تصويــر أجمــل  5صــور تبــرز
ً
مظاهرالفرحة بأعياد الوطن عبرتطبيق انستغرام ،وذلك تزامنا مع
احتفــال اململكــة بالعيــد الوطنــي ال ـ ــمجي ـ ـ ــد وع ـ ـ ـ ـ ــيد جل ـ ـ ـ ـ ــوس جاللــة
امللــك املف ـ ـ ـ ـ ــدى ،حيــث تضمنــت املســابقة جوائــز قيمــة ومتنوع ــة
للفائزيــن ،ونتيج ـ ـ ــة للمش ـ ـ ــاركة الواســعة ارتفــع عــدد متابعــي حســاب
املحافظ ــة بعــد إطــاق املسابق ـ ـ ــة لنحــو  11ألــف متابــع.

باملقابل جاءت أسماء الفائزين الخمسة في مسابقة محافظة العاصمة
لتصويــر مظاهــر الفرحــة بالعيــد الوطنــي عبــر تطبيــق «انســتغرام» وهــم:
املركــزاألول :غفـران نــادر ،املركــزالثانــي :عبــدهللا العامــر ،املركــزالثالــث:
زهرة احمد عي�ســى ،املركزالرابع :محمد البســتكي ،املركزالخامس :دانة
أحمــد محمــد.

ً
خامسا
برنامج النشاط
الصيفي السابع
وويكند العاصمة
الرابع

أقامــت محافظــة العاصمــة خــال العطلــة الصيفيــة برنامــج النشــاط
الصيفــي فــي نســخته الســابعة بالتعــاون معنــادي ســترة ،نــادي الشــباب
ونــادي النبيــه صالــح ،إلــى جانــب برنامــج ويكنــد العاصمــة فــي نســخته
ً
الرابعــة بالتعــاون مــع مركــزشــباب رأس الرمــان الثقافــي وذلــك حرصــا
منهــا علــى حشــد طاقــات النــشء وتوجيههــا نحــو الهــدف األمثــل مــن
خــال طــرح طــرق وأســاليب عمــل مبتكــرة وخالقــة تلهــم احتياجاتهــم
ومتطلباتهــم لتشــجيعهم علــى التفكيــر اإلبداعــي بمــا يرفــد خبراتهــم
ومعارفهــم وينمــي شــخصياتهم.
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ً
يعــد اســتمرارنجــاح النشــاط الصيفــي للعــام الســابع علــى التوالــي دعمــا
ألهداف املحافظة الرامية إلى خدمة النشء واملســاهمة في رفع مســتوى
الوعــي العــام لديــه وتثقيفــه ،ممــا يحقــق الشـراكة املجتمعيــة عبــرإنجــاز
األهــداف املشــتركة التــي تخــدم املصلحــة العامــة وتلبــي االحتياجــات
األساسية لتصب في نهاية املطاف في عملية التنمية املجتمعية الشاملة.
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ً
سادسا
برنامـــج المنامــــة
مدينة صحية
التطبيق على
مدينة المنامة

أطلقــت منظمــة الصحــة العامليــة برنامــج املــدن الصحيــة فــي عــام
1986م ،والــذي يهــدف لتحســين الحالــة الصحيــة للســكان فــي العالــم
مــن خــال تضافــر الجهــود املجتمعيــة لتحقيــق تنميــة اجتماعيــة
واقتصاديــة متكاملــة ،إضافــة إلــى رفــع مســتوى خدمــات صحــة البيئــة
وظــروف املعيشــة لنوعيــة حيــاة أفضــل وتنميــة مســتدامة.
ً
وتحقيقــا لرســالتها فــي خدمــة املواطنيــن واملقيميــن مــن أجــل حيــاة أفضــل
وتنميــة مســتدامة ،وقعــت محافظــة العاصمــة علــى خطــاب التعــاون مــع
منظمــة الصحــة العامليــة فــي مــارس 2018م لتدشــين برنامــج «املنامــة
مدينــة صحيــة» ،وتــم اختيــار منطقــة أم الحصــم نقطــة انطــاق هــذا
البرنامــج الرائــد ،وفــي ظــرف  6أشــهراســتطاعت املحافظــة بالتعــاون مــع
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وزارة الصحــة والجهــات الخدميــة واملؤسســات األهليــة وأف ـراد املجتمــع
مــن تحقيــق أكثــر مــن  %80مــن املعاييــر املطلوبــة الواجــب توافرهــا فــي
املــدن الصحيــة ،لتنــال أم الحصــم فــي نوفمبــر 2018م اعتمــاد منظمــة
الصحــة العامليــة كأول منطقــة صحيــة فــي مملكــة البحريــن.
ووجــه الفريــق أول ركــن معالــي الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة وزيــر
الداخلية بتعميم البرنامج على محافظات اململكة وتطبيقه على مدنها،
وذلك نظيرالنجاح الذي حققته محافظة العاصمة باعتماد أم الحصم
منطقــة صحيــة ،حيــث باشــرت املحافظــة توســعة نطــاق تطبيــق البرنامــج
بنـ ًـاء علــى خطتهــا االســتراتيجية املعتمــدة لتكــون املنامــة مدينــة صحيــة.
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الشـراكـة المـجـتـمـعـيـة

أﺳﺒƠƠﺎب اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ

01

ﻳﻌﻮد اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻈﻢ
اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﻮارع
ﻣﺮﺻﻮﻓﺔ وﺻﺮف ﺻﺤﻲ وﻛﻬﺮﺑﺎء ،وﻣﺮاﻓﻖ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺠﻬﺰة ،وإﻣﺪاد ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺄﻣﻮن ،وﺑﻴﺌﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ،وﺣﺪاﺋﻖ
ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺴﺎﺣﺎت ﺧﻀﺮاء ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻧﺸﻄﺔ.

أﻫƠƠƠƠﺪاف
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣƠƠƠﺞ

02

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﻣﻦ

وﺿﻊ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ أوﻟﻮﻳﺎت

ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ

ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺌﻲ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى

ﻧﻈﻴﻔﺔ وآﻣﻨﺔ

ﻣﺴﺘﻘﺮ وﻣﺴﺘﺪام

ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻴﻮي

ﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ورﺑﻄﻬﺎ

03

ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎء واﻟﻐﺬاء واﻟﺴﻜﻦ واﻷﻣﻦ

وﻣﺘﻨﻮع وﺧﻼق

ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻣﺒﺎدرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

04
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ﻣﺪارس

أﻧﺪﻳﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ

ﻣﺮاﻛﺰ وﺧﺪﻣﺎت

ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ

ﻣﻌﺰزة ﻟﻠﺼﺤﺔ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ

ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

ﻣﻌﺰزة ﻟﻠﺼﺤﺔ

ﺣﻤﻼت وﻓﺮق

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ

زﻳﺎدة اﻟﺮﻗﻌﺔ

ﻧﺪوات ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ

اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ

اﻟﺨﻀﺮاء

وﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ وﺻﺤﻴﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ

دﻋﻢ وﺗﻤﻜﻴﻦ

اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﺒﻴﻮت

اﻟﻤﺮأة واﻟﺸﺒﺎب

التقرير السنوي 2019
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ً
سابعا
أسبوع المنامة
لريادة األعمال
في نسخته
الخامسة

أطلقــت محافظــة العاصمــة نهايــة عــام 2019م فعاليــات أســبوع
املنامــة لريــادة األعمــال فــي نســخته الخامســة بالشــراكة مــع صنــدوق
العمــل «تمكيــن» والبنــك األهلــي املتحــد إلــى جانــب رعايــة  25جهــة
حكومية وخاصة ،حيث يتناغم الحدث مع األهداف السبعة عشرة
املندرجــة ضمــن برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي ،وشــمل املنتــدى 15
ً
ً
ورشــة قدمهــا أكثــر مــن  30خبيــرا ومختصــا فــي مجــال ريــادة األعمــال
من مختلف دول العالم ملدة أســبوع ،واســتهدف  5000مشــارك من
عمــوم مملكــة البحريــن.

التقرير السنوي 2019

ويهــدف الحــدث إلــى رفــد ســوق العمــل بالكفــاءات املؤهلــة املتخصصــة فــي
مجــال املشــاريع الرياديــة ،كمــا ّ
يســهل علــى املنخرطيــن فــي الحــدث التعــرف
ً
علــى أهــم وأبــرز الســبل الحديثــة فــي تأســيس املشــاريع الرياديــة وصــوال
حتــى نموهــا وتحقيقهــا لألهــداف املنشــودة فــي نهايــة املطــاف ،ممــا يســهم
بتحقيــق منافــع ليســت علــى الصعيــد الشــخ�صي للمشــارك ،وانمــا علــى
الصعيــد املجتمعــي بأســره وبالتالــي قــدرة املشــاركين علــى تحويــل أفكارهــم
واحالمهــم الــى مشــاريع ملهمــة ،تتحقــق علــى أرض الواقــع شــريطة توافــر
الجهــد واملثابــرة لديهــم.
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الفصل الخامس

الشراكة
المجتمعية
تعمل محافظة العاصمة علــى بنــــاء جســــور
مــن العالقــــات والثقافـــــــات والمفاهيــــــم
المـــشــــتركــــة التـــــي تسهـــــــم بالنهــــوض
بمســتوى الوعــي العــام لــدى المجتمــع

الشـراكـة المـجـتـمـعـيـة

تســعى محافظــة العاصمــة بشــكل مســتمر إلــى ابتــكار العديــد مــن المبــادرات التــي تحمــل فــي طياتهــا أهــداف تنميــة وتطويــر أفــراد
ً
مجتمــع العاصمــة ،وتعمــل علــى تنفيذهــا علــى أرض الواقــع بالتعــاون والتنســيق مــع مختلــف مؤسســات المجتمــع المدنــي ،تحقيقــا للــدور
المنــاط بهــا بوصفهــا جهــة تنســيقية.
ً
وتواصــل محافظــة العاصمــة عامــا بعــد عــام تقديــم العديــد مــن المبــادرات المبتكــرة والفريــدة كإحــدى الوســائل المؤثــرة إلنجــاح عمليــة
التواصــل والتفاعــل المتبــادل مــع كل أطــراف مجتمــع المحافظــة وهــي :الجهــات الحكوميــة والخاصــة ،ومؤسســات المجتمــع المدنــي،
والجمعيــات األهليــة ،واألفــراد ،والمجالــس الشــعبية ،وذلــك لضمــان تحســين مســتوى حيــاة المواطــن والمقيــم ،لتعــزز بذلــك مســاعيها
المبذولــة فــي إثبــات المجهــودات التــي تهــدف إلــى دعــم ومســاندة مختلــف الشــرائح المجتمعيــة ودمجهــا فــي كافــة األنشــطة بمختلــف
اختصاصاتهــا.

أﻃƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﺮاف
اﻟﺸƠƠƠﺮاﻛƠƠƠﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺎت

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت

اﻟﻤﺠﺘﻤƠƠƠƠﻊ

اﻷﻓƠƠƠƠƠƠƠﺮاد

اﻷﻫﻠƠƠƠƠƠﻴƠƠﺔ

اﻟﻤƠƠﺪﻧƠƠƠƠƠƠﻲ

اﻟﺠƠƠƠƠﻬƠƠƠƠﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺨﺎﺻƠƠƠƠƠﺔ

اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﺸﻌﺒﻴƠﺔ

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻟﻸﻋﻮام 2019 - 2012

أوالً

150

إحصائيات قياس

100

معدل البرامج
والفعاليات
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2019

2018

2017

1

20

20

22

19

معدل البرامج

2012

2013

2014

2015

المقامة

والفعاليات

27

51

73

96

2016

2017

2018

2019

ســاهمت محافظــة العاصمــة خــال العــام املا�ضــي فــي تنظيــم ورعايــة 96

ً
ً
برنامجــا وفعاليــة ،مقارنــة ب ـ 73خــال عــام  ،2018و 51برنامجــا وفعاليــة
ً
فــي العــام  ،2017أمــا فــي عــام  2016فشــهد تنظيــم ورعايــة  27برنامجــا
وفعاليــة ،فيمــا كان مجموعهــا فــي عــام  2015عــدد  ،19و 22فــي عــام
52

2016

2015

2014

2013

2012

0

 ،2014وبالتســاوي فــي  2012و 2013اللذيــن شــهدا تنظيــم ورعايــة 20

ً
فعاليــة وبرنامجــا ،مــا يعكــس املســتوى التصاعــدي فــي جهــود املحافظــة
الراميــة إلــى تعزيــزمفهــوم الشـراكة املجتمعيــة بالتعــاون مــع الجهــات ذات
العالقــة باململكــة.
التقرير السنوي 2019
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اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2019

2

16
14

التوزيع الشهري

12

للفعاليات

10

والبـرامج المقامة

8

في عام

6
4
2

12

11

9

10

تعمــل محافظــة العاصمــة علــى توزيــع أوقــات تنظيــم ورعايــة فعالياتهــا
طــوال أشــهرالســنة ،بمــا يضمــن اســتمرارية نشــاطها طــوال العــام ،كمــا
تضــع فــي حســبانها تزامــن عــدد مــن الفعاليــات والبرامــج مــع أحــداث
ومناسبات وطنية أو اجتماعية أو رياضية مهمة ،حيث تسعى املحافظة

8

7

6

4

5

3

2

0

1

مــن ذلــك املنطلــق إلــى تحشــيد الجهــود املبذولــة لضمــان نيــل مختلــف
الفعاليــات املرتبطــة بتوقيتــات معينــة حقهــا مــن ناحيــة املشــاركة
والتفاعــل مــن كافــة فئــات املجتمــع والتكامــل مــع األنشــطة األخــرى التــي
تقيمهــا بعــض الجهــات ،تلبيــة ملختلــف توجهــات أهالــي املحافظــة.

3
تصنيـف فعـــاليات
محافظـة

إجتماعي

27

تنموي

20

العاصمـة لعام
 2019حسب
المجاالت

%

وطني

%

توعوي

26

ثقافي

8

انتهجــت محافظــة العاصمــة فــي العــام املا�ضــي مبــدأ التنــوع فــي إقامــة
مختلــف الفعاليــات والبرامــج بهــدف مالئمــة تلــك املبــادرات مــع مختلــف
أذواق وميــول واحتياجــات أف ـراد مجتمــع العاصمــة ،حيــث عملــت
املحافظــة علــى تبنــي البرامــج واملبــادرات املتنوعــة بعــد دراســتها التجاهــات
الجماهيــر وآرائهــم.
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6

%
%

رياضي

6

ترفيهي

3

%

%

%

ً
وخلصت تلك الدراســة إلى ان أكثرالفعاليات والبرامج التي نالت نصيبا
مــن ناحيــة العــدد هــي الفعاليــات الداخلــة فــي املجــال االجتماعــي بواقــع
 27فعاليــة ،فــي حيــن بلــغ عــدد الفعاليــات والبرامــج التوعويــة  ،26أمــا
التنمويــة فــكان عددهــا  20فعاليــة ،وتوزعــت باقــي الفعاليــات والبرامــج
مــا بيــن وطنيــة وترفيهيــة وثقافيــة ورياضيــة.
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ً
ثانيا
أهم االحتفاالت
والبرامج المقامة
عام  2019بحسب
المجاالت

1

المجال
الوطني

1.1
احتفال محافظة
العاصمة باألعياد
الوطنية

اقامــت محافظــة العاصمــة احتفاليــة جماهيريــة بمناســبة العيــد
الوطنــي وذكــرى تســلم حضــرة صاحــب الجاللــة امللــك املفــدى حفظــه
هللا ورعــاه ملقاليــد الحكــم ،وذلــك فــي «واتــرجــاردن ســيتي» خــال فتــرة
مــن  15إلــى  17ديســمبر  ،2019وســط أجــواء جســدت معانــي الــوالء
للوطــن وقيادتــه الرشــيدة بمشــاركة شــعبية واســعة عكســت تعابيــر
الفــرح باألعيــاد الوطنيــة.
وشــهدت االحتفاليــة التــي نظمتهــا املحافظــة وأمانــة العاصمــة للعــام
ً
الثامــن علــى التوالــي عروضــا ضخمــة ومفاجئــات عديــدة خصصــت
للجماهيــرالحاضــرة ،مــن أبرزهــا عــرض كبيــرلأللعــاب الناريــة ،والســحب
علــى ســيارة مقدمــة مــن اســتثمارات الزيانــي ،وأوبريــت غنائــي قدمــه
54

الفنانيــن محمــد عبدالرحيــم وحنــان رضــا ،إلــى جانــب عــروض للفــرق
الشــعبية ،ومشــاركة الفرقــة املوســيقية للشــرطة ،ومنطقــة مخصصــة
أللعاب األطفال ،ومسابقات وجوائزقيمة قدمت للحضور ،إضافة إلى
ســوق «تمكيــن» لــرواد األعمــال.
يأتــي تنظيــم هــذه الفعاليــة الوطنيــة بفضــل دعــم ورعايــة  45جهــة
ً
حكومية وخاصة ،انطالقا من حرص تلك الجهات على إقامة االحتفال
ً
باملستوى الذي يليق به ،وتحقيقا ألهدافها في تعزيزالشراكة املجتمعية
ً
بمــا يتناســب مــع خططهــا الطموحــة فــي خدمــة املجتمــع وتعزي ـزا لدورهــا
الوطنــي.
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1.2
احتفال أم الحصم
بالعيد الوطني

تحــت رعايــة معالــي الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفــة محافــظ
محافظــة العاصمــة أقــام أهالــي منطقــة أم الحصــم احتفاليــة بمناســبة
العيــد الوطنــي املجيــد وذكــرى جلــوس عاهــل البــاد املفــدى ،بحضــور
نائــب املنطقــة ســعادة الســيد عمــارالبنــاي ووجهــاء وأعيــان أم الحصــم

56

واملدعويــن ،حيــث شــهد الحفــل مشــاركة فرقــة الفنــون الشــعبية ،وفقــرة
للعرضــة البحرينيــة التقليديــة وســوق األســر املنتجــة وقصيــدة شــعرية
ألحــد أبنــاء املنطقــة.
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1.3
احتفال الجامعة
األهلية بالعيد
الوطني

تحــت رعايــة محافظــة العاصمــة ،نظمــت الجامعــة األهليــة احتفاليــة
بمناسبة العيد الوطني وعيد جلوس جاللة امللك ،حيث شهد املهرجان
مشــاركة وحضــور عــدد مــن النخــب الثقافيــة والشــخصيات الفنيــة فــي
ً ً
اململكــة ،وضــم معرضــا فنيــا أتــاح لطلبــة الجامعــة ومنتســبيها تقديــم

إبداعاتهــم الفنيــة والحرفيــة والثقافيــة التــي عبــرت عــن حــب الوطــن
واالنتمــاء إليــه ،إضافــة إلــى فقــرة غنائيــة فــي حــب الوطــن قدمتهــا الفنانــة
حنــان رضــا.

1.4
االحتفاء
بذكرى
الميثاق

احتفــت محافظــة العاصمــة بذكــرى التصويــت علــى ميثــاق العمــل
الوطنــي بحضــور جميــع املســئولين واملوظفيــن باملحافظــة ،وبمشــاركة
فاعلــة مــن الشــاعر الكبيــر إبراهيــم عبدالكريــم األنصــاري الــذي القــى
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قصائد وطنية ثرية بهذه املناســبة ،اعقبها مباشــرة قيام الحضور بقطع
كعكــة االحتفــال واخــذ صــورة تذكاريــة بهــذه املناســبة.
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2

المجال
االجتماعي

2.1
االحتفال بيوم
الشراكة
المجتمعية

افتتــح معالــي املحافــظ فعاليــة يــوم الشـراكة املجتمعيــة التــي أقيمــت فــي
ً
مجمــع الســيف بمشــاركة شــرطة املجتمــع ولجنــة معــا ملكافحــة العنــف

ً
واإلدمــان ،حيــث قــدم املشــاركون فــي الفعاليــة شــروحا عــن أنشــطتهم
وجهودهــم فــي تعزيــز التوعيــة املجتمعيــة بيــن أوســاط املجتمــع.

2.2
تنظيف
ساحل
العكر

اقامــت محافظــة العاصمــة حملــة تنظيــف ســواحل العاصمــة بالتعــاون
مــع الشــركات املحليــة واألهالــي حيــث قــام الفريــق األخضــر للمحافظــة
بتنظيــف ســاحل العكــر وزراعــة أشــجار القــرم علــى الســاحل ،بحضــور
58

ســعادة األســتاذ حســن عبدهللا املدني نائب محافظ محافظة العاصمة
وبمشــاركة جمعيــة العكــرالخيريــة وعــدد مــن الشــركات الخاصــة وأهالــي
املنطقــة وجهــات تطوعيــة وشــبابية أخــرى.
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2.3
تنظيف
ساحل
الفاتح

شــارك معالــي املحافــظ فــي حملــة تنظيــف ســاحل الفاتــح بالجفيــر،
والتــي نظمتهــا جمعيــة «كليــن أب بحريــن» بالتعــاون مــع أمانــة العاصمــة
وبالتنســيق مــع املجلــس األعلــى للبيئــة ،وذلــك ضمــن مبــادرة شــملت
ً
 12ســاحال فــي عمــوم مملكــة البحريــن بمناســبة يــوم التنظيــف العالمــي

بالتزامــن مــع حمــات مماثلــة فــي أكثــرمــن  150دولــة حــول العالــم ،حيــث
ً
بلــغ مجمــوع املشــاركين فــي الحمــات  1752متطوعــا مــن مختلــف الفئــات
العمرية ،استطاعوا خاللها إزالة أكثرمن  10أطنان من املخلفات خالل
ســاعتين عمــل ،منهــا  1.5طــن مــن البالســتيك.

2.4
زراعة وتطوير
حديقة العكر
الشرقي

أطلقت محافظة العاصمة حملة لزراعة وتطويرحديقة العكرالشرقي
بدعــم مــن بنــك البحريــن والكويــت ،حيــث تهــدف املبــادرة إلــى تعزيــز
الشراكة املجتمعية وزيادة املساحات الخضراء وتعريف أفراد املجتمع

بأهميــة التشــجيروأثــره علــى الحيــاة والنظــام البيئــي ،بمــا يســهم فــي تقليــل
نســبة التلــوث فــي محافظــة العاصمــة.

2.5
ماراثون
ً
(كن محفزا)
لذوي الهمم

تحــت رعايــة معالــي املحافــظ ،نظمــت جمعيــة املحفزيــن البحرينيــة
ً
لــذوي اإلعاقــة مارثــون تحــت شــعار(كــن محفـزا) ،بمشــروع واتــرجــاردن
التقرير السنوي 2019

ســيتي ،بمشــاركة أعضــاء الجمعيــة وجمــع كبيــرمــن املواطنيــن واملقيميــن
ومؤسســات املجتمــع املدنــي.
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2.6
االحتفاء بيوم
المرأة البحرينية

احتفلــت محافظــة العاصمــة بيــوم امل ـرأة البحرينيــة بحضــور كافــة
منتســبات املحافظــة ،حيــث كـ ّـرم معالــي املحافــظ خــال االحتفــال 8
ســيدات ممــن يحملــن شــهادات عليــا ،وذلــك احتفـ ًـاء بإنجــازات املـرأة فــي
مجــال التعليــم العالــي وعلــوم املســتقبل .وهــن :االستشــارية د .معصومــة

حســن عبدالرحيــم ،والســيدة عزيــزة عبدالرحيــم كمــال ،ود .مهــا صالــح
آل شــهاب ،و د .مـرام عي�ســى الشــربتي ،والســيدة عاطفــة علــي بــن رجــب،
ومــن محافظــة العاصمــة اآلنســة حصــة جاســم األحمــد ،والســيدة مــروة
ماجــد ســلطان ،والســيدة فاطمــة محمــد العلــي.

2.7
محاضرة «دور
المرأة في مجال
التعليم العالي»

أقامــت محافظــة العاصمــة بالتعــاون مــع املجلــس األعلــى للمرأة محاضرة
تثقيفيــة تحــت عنــوان «دور املـرأة فــي مجــال التعليــم العالــي» والتــي قدمتهــا
الســيدة بــدور األنصــاري رئيســة قســم العالقــات املجتمعيــة باألمانــة
العامــة فــي مجلــس املحافظــة ،حيــث أنــاب معالــي املحافــظ ســعادة الشــيخ

عي�ســى بــن علــي آل خليفــة مديــر إدارة البرامــج االجتماعيــة وشــؤون
املجتمــع باملحافظــة لرعايــة املحاضــرة التــي شــهدت مشــاركة واســعة
ً ً
وتفاعــا كبي ـرا مــن الحضــور.

2.8
تكريم 100
متطوع
ومتعاون

كــرم معالــي املحافــظ مــا يربــو علــى مائــة متطــوع ومتعــاون ،فــي حفــل أقيــم
ً
ً
في نادي ضباط األمن العام ،حيث يأتي التكريم تقديرا وعرفانا للجهود
60

التــي بذلوهــا فــي ســبيل اثـراء الفعاليــات والبرامــج واألنشــطة التــي نظمتهــا
ورعتهــا محافظــة العاصمــة خــال عــام .2019
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2.9
مسيرة المشي
مع الكفيف

تحــت رعايــة معالــي املحافــظ ،نظمــت جمعيــة الصداقــة للمكفوفيــن
مسيرة امل�شي مع الكفيف تحت شعار(مساندة املجتمع للكفيف واجبنا
ً
جميعــا) ،والتــي أقيمــت بمناســبة (اليــوم العالمــي للعصــا البيضــاء)،
بســاحل الفاتح والنادي البحري ،حيث شــهدت الفعالية مشــاركة كبيرة

من قبل العديد من مؤسسات املجتمع املدني والجاليات وبعض األسر
املنتجة ،بهدف دعم الكفيف والتعرف على األســلوب األمثل في مرافقة
املكفوفيــن وفــق األنظمــة الدوليــة.

2.10
مواصلة تنفيذ
ً
حملة «معا نهتم
لدعم العمال»

ً
واصلــت محافظــة العاصمــة تنفيــذ حملــة «معــا نهتــم لدعــم العمــال»
بالتعاون مع شركة ناس للمقاوالت ومخبزالدسمة وذلك لدعم العمال
بمواقع البناء بالتزامن مع يوم العمال العالمي ،حيث تأتي هذه الرعاية

ضمــن املبــادرات املجتمعيــة التــي تحــرص املحافظــة علــى تفعيلهــا ،بهــدف
ً
التواصــل مــع مختلــف ش ـرائح املجتمــع وتعزي ـزا ملــد جســور التواصــل
معهــم.

2.11
اليوم العالمي
لإلعالم
االجتماعي

تحــت رعايــة معالــي الشــيخ هشــام بــن عبــد الرحمــن آل خليفــة محافــظ
محافظــة العاصمــة ،نظــم النــادي العالمــي لإلعــام االجتماعــي احتفاليــة
بمناســبة اليــوم العالمــي لإلعــام االجتماعــي ،وذلــك بقاعــة الرفــاع فــي
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فنــدق انتركونتيننتــال ريجن�ســي باملنامــة ،بحضــور العديــد مــن املهتميــن
واملؤثريــن فــي مجــال ريــادة اإلعــام االجتماعــي فــي اململكــة واملنطقــة.
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3

المجال
التنموي

3.1
اليوم العالمي
للمؤسسات
الصغيرة
والمتوسطة

تحــت رعايــة معالــي املحافــظ ،اقامــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن،
ً
احتفــاال بمناســبة اليــوم العالمــي للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة
بالتعــاون مــع مكتــب املنســق املقيــم لألمــم املتحــدة فــي البحريــن وجمعيــة

املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة ،وبحضــور عــدد مــن كبــارالشــخصيات
وممثلــي الشــركات الصغيــرة واملتوســطة.

3.2
افتتاح شركة
التكنولوجيا
الصينية وندرنيوز

تحــت رعايــة معالــي املحافــظ ،افتتحــت شــركة التكنولوجيــا الصينيــة
وندرنيــوز ( )WonderNewsمقرهــا الرئي�ســي فــي املنطقــة بمملكــة
البحرين ،لتقدم خدماتها لجميع العمالء في دول الخليج العربي والشرق
األوســط ،وذلــك فــي مجالـ ّـي التجــارة اإللكترونيــة وحلــول التكنولوجيــا
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املاليــة ،حيــث يبلــغ اســتثمار الشــركة  50مليــون دوالر أمريكــي ،ومــن
املتوقــع أن تطــرح  500فرصــة عمــل فــي اململكــة خــال الثــاث ســنوات
القادمــة.
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3.3
افتتاح حاضنة
األعمال
«The Startup
»Factory

افتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــح مع ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــحافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األع ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
« »The Startup Factoryالتــي تســتهدف املؤسســات الناشــئة
املحليــة التــي تحتــاج إلــى التوجيــه واإلرشــاد فــي مجــاالت :التخطيــط املالــي،

وإدارة التدفــق النقــدي ،وتطويــر املنتجــات ،والتدريــب علــى التســويق،
وبنــاء الفريــق ،والتمويــل واإلرشــاد.

3.4
مـهرجان البحرين
العالمي لإلبداع
واالبتكار

أنــاب معالــي املحافــظ ســعادة الشــيخ عي�ســى بــن علــي آل خليفــة مديــر
ادارة البرامــج االجتماعيــة وشــؤون املجتمــع باملحافظــة الفتتــاح مهرجــان
البحريــن العالمــي لإلبــداع واالبتــكار تحــت شــعار «التــذوق واملوســيقى»

املنظم من االتحاد العالمي لصاحبات األعمال واملهن البحرينية في مقر
االتحــاد بحديقــة األندلــس بمنطقــة القضيبيــة.

3.5
مسابقة
التاجر
الناجح

أقيمــت تحــت رعايــة معالــي املحافــظ مســابقة التاجــرالناجــح فــي نســختها
الخامســة والتــي تنظمهــا مؤسســة التاجــر الصغيــر لتنظيــم املعــارض
« »Young Traderفــي مجمــع الســيف باملنامــة ،وذلــك بحضــور رجــل
التقرير السنوي 2019

األعمــال خالــد راشــد الزيانــي ولجنــة التحكيــم الدوليــة املشــرفة علــى
املســابقة وأوليــاء أمــور املشــاركين.
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3.6
مهرجان
«وين وبكم»
التسويقي

تحت رعایة معالي املحافظ ،أقيم مهرجان (وين وبكم) التسويقي الذي
شمل قطاعات التجمیل واألزیاء والغذاء وكل ما يستلزم األسرة ،وذلك

4

فــي مشــروع واتــرجــاردن ســيتي ،بحضــور النائــب عمــارالبنــاي وعــدد مــن
الشــخصيات وأصحــاب الشــأن فــي املجــال التســويقي واإلعالنــي.

المجال
الرياضي

4.1
يوم
البحرين
الرياضي

ً
بناء على توجيهات ســمو رئيس الوزراء املوقرحفظه هللا ورعاه،ومتابعة
سموالشيخ ناصربن حمد آل خليفة ممثل جاللة امللك لألعمال الخيرية
وشــؤون الشــباب مستشــاراألمــن الوطنــي رئيــس املجلــس األعلــى للشــباب
والرياضــة ،أقامــت محافظــة العاصمــة فعاليــة يــوم البحريــن الريا�ضــي
بنادي النجمة الريا�ضي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة
64

وطلبــة املــدارس ،حيــث تضمنــت جملــة مــن الرياضــات املختلفــة ،وذلــك
ً
ً
ً
ً
لتحقيــق مــا يهــدف إليــه هــذا اليــوم رياضيــا وصحيــا واجتماعيــا ،وتعزيـزا
ملفهــوم الرياضــة والصحــة للجميــع والتوعيــة بأهميــة الرياضــة ودورهــا فــي
حيــاة الفــرد واملجتمــع.
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4.2
مهرجان
الدراجات
النارية

تحــت رعايــة معالــي الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفــة محافــظ
محافظــة العاصمــة ،اقيــم مهرجــان أســبوع الدراجــات الناريــة الســنوي
فــي نســخته العاشــرة ،وســط مشــاركة كثيفــة مــن دراجــي مملكــة البحريــن

ً
ً
ودول مجلس التعاون الخليجي ،حيث شهد املهرجان حضورا جماهيريا
ً
غفي ـرا مــن مختلــف الفئــات العمريــة.

4.3
ّ
تجمع
للسيارات
الكالسيكية

انــاب معالــي املحافــظ ،ســعادة الشــيخ عي�ســى بــن علــي آل خليفــة مديــر
ادارة البرامــج االجتماعيــة وشــؤون املجتمــع باملحافظــة الفتتــاح فعاليــة
(تجمــع املحبــة  ،)6والتــي أقيمــت بتنظيــم مــن فريــق البحريــن للســيارات

الكالسيكية ،وسط مشاركة كثيفة من أصحاب السيارات الكالسيكية
فــي مملكــة البحريــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.

4.4
برنامج
«Capital
»Walker

ُ
دشــنت محافظــة العاصمــة برنامــج « »capital walkersالــذي أقيــم
فــي مجمــع األفنيــوز ،حيــث شــمل البرنامــج بعــض مجمعــات املحافظــة
ومماشــيها لضمــان رفــع معــدل ممارســة رياضــة امل�شــي ،وتعزيــز مفاهيــم
التقرير السنوي 2019

الصحة بين األفراد ،حيث ترمي املحافظة لترسيخ مفهوم هذه الرياضة
فــي املجمعــات التجاريــة واملما�شــي لــدى االهالــي وتعريفهــم بفوائدهــا
للجســم ووقايتــه مــن اإلصابــة باألم ـراض املزمنــة.
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5

المجال
التوعوي

5.1

ً
معرض «معا»
لمكافحة العنف
واإلدمان

ً
افتتــح معالــي املحافــظ رئيــس لجنــة برنامــج «معــا» ملكافحــة العنــف
ً
واإلدمــان ،معــرض «معــا» للتوعيــة األمنيــة بحضــور عــدد مــن أعضــاء

مجلــس النــواب وكبــار الضبــاط واملســؤولين بــوزارة التربيــة والتعليــم،
ً
وذلــك تفعيــا ملبــدأ الش ـراكة املجتمعيــة.

5.2
فعالية
يوم الصحة
العالمي

تحــت رعايــة معالــي املحافــظ ،أقامــت محافظــة العاصمــة بالتعــاون مــع
إدارة الشــؤون الصحيــة واالجتماعيــة بــوزارة الداخليــة فعاليــة يــوم

الصحة العالمي ،والتي تمحورت حول العنوان الرئيس ملنظمة الصحة
العامليــة لهــذا العــام وهــو «التغطيــة الصحيــة الشــاملة».

5.3
تعزيز
السالمة
بالمدارس

ً
عقدت اإلدارة العامة للمرور ً
لقاء مفتوحا مع أهالي محافظة العاصمة،
أقيم برعاية معالي املحافظ ،وذلك ضمن جهود اإلدارة في تأمين سالمة
الطــاب وحركــة الســير بالقــرب مــن املــدارس ومحيطهــا ،حيــث حضــر
66

اللقــاء ممثلــو األهالــي باملجلــس التنســيقي للمحافظــة وجمـ ٌـع مــن أعيــان
وأهالــي العاصمــة مــن مختلــف الفئــات العمريــة.
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5.4
الكسوف
األعمق في تاريخ
المملكة

نظمــت محافــظ العاصمــة فعاليــة حــول الكســوف األعمــق بتاريــخ مملكة
البحريــن بالتعــاون مــع الجمعيــة الفلكيــة البحرينيــة ،بحضــور ســعادة
الســيد حســن عبــدهللا املدنــي نائــب محافــظ محافظــة العاصمــة ود.

6

وهيــب الناصــررئيــس الجمعيــة أســتاذ الفيزيــاء بجامعــة البحريــن ،وعــدد
مــن أهالــي املحافظــة واملهتميــن فــي املجــال الفلكــي.

المجال
الثقافي والفني

6.1
المعرض
التشكيلي
«الخيل والبادية»

افتتــح معالــي املحافــظ املعــرض التشــكيلي الســنوي الثامــن الــذي ينظمــه
مركــز شــباب رأس الرمــان الثقافــي التابــع لنــادي النجمــة بمشــاركة عــدد
التقرير السنوي 2019

كبيــر مــن الفنانيــن ،وذلــك ضمــن احتفــاالت مملكــة البحريــن بالعيــد
الوطنــي املجيــد وعيــد جلــوس جاللــة امللــك املفــدى حفظــه هللا ورعــاه.
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6.2
معرض
«مون اليت»

افتتــح معالــي املحافــظ قاعــة «مــون اليــت جاليــري -كافيــه» التــي تعتبــرأول
ً
قاعــة علــى مســتوى البحريــن نظ ـرا لفرادتهــا بقطــع فنيــة نــادرة ومميــزة

صممــت وصنعــت فــي البحريــن تتنــوع بيــن لوحــات فنيــة وأعمــال نحــت
راقيــة تحا ـكـي املا�ضــي ،وقــد ضــم املعــرض مقهــى صمــم بأســلوب عصــري.

6.3
معرض «أسبـوع
البـحـرين الدولي
للتصاميم»

افتتــح معالــي املحافــظ معــرض «أســبوع البحريــن الدولــي للتصاميــم»
والــذي اقيــم فــي مجمــع أفنيــوز – البحريــن ،حيــث شــمل املعــرض العديــد
مــن الفعاليــات وورش العمــل التــي قدمهــا متحدثــون مــن البحريــن

68

وخارجهــا ،وذلــك بهــدف االحتفــاء باإلبداعــات فــي التصاميــم والتفاعــل
بيــن املشــاركين والــزوار ،إلــى جانــب تنميــة قطــاع ريــادة األعمــال فــي مجــال
املجوه ـرات واالزيــاء والتصميــم املعمــاري والديكــور.
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الفصل السادس

إنجازات
ومكتسبات
محلية وإقليمية
َّ
شــــهــــد عــــام 2019م تمــــيــــز مــــحــافـــظـــــة
العاصــــمــــــة في تحقيــــــق منجــــــزات رياديـــــة
عـلــــــى المستويــــين المحـــلي واإلقليمــــي،
بما يتنـــاغم مــــع مســــارات األداء والجـــودة
المنشــودة فــي العمل

إنجـــازات ومكـــتـــســـبـــات
محلــــيــــة وإقليمية

ً
ً
ً
ّ
لقــد تميــز عــام 2019م بنجــاح محافظــة العاصمــة فــي تحقيــق عــدد مــن المنجــزات الرياديــة محليــا وإقليميــا ،تقديــرا للــدور والمكانــة التــي
ً
ً
تضطلــع بهــا باعتبارهــا أولــى المحافظــات فــي تاريــخ التأســيس وحملهــا طابعــا خاصــا مــن حيــث تمثيلهــا للعاصمــة السياســية واالقتصاديــة
للمملكــة.
ً
وعطفــا علــى مــا ســبق ،نالــت محافظــة العاصمــة جوائــز وألقــاب محليــة وإقليميــة ،وعلــى النطــاق المحلــي تشــرف أهالــي محافظــة العاصمــة
بلقــاء جاللــة الملــك المفــدى.
تأتــي هــذه اإلنجــازات اســتكماالً لمســيرة النهــوض التــي تتبعهــا المحافظــة فــي أداء دورهــا النابــع مــن رســالتها ورؤيتهــا فــي خدمــة
المجتمــع والحفــاظ علــى األمــن والنظــام العــام ودعــم اللحمــة والشــراكة والمســؤولية المجتمعيــة بيــن كافــة أطيــاف المجتمــع بمــا يتناغــم
مــع مســارات األداء والجــودة المنشــودة فــي العمــل.
ّ
ترجــع حالــة التميــز التــي بلغتهــا محافظــة العاصمــة بفضــل مــن اللــه وتوفيقــه ثــم بفضــل توجيهــات ودعــم ومســاندة الفريــق أول ركــن
معالــي الشــيخ راشــد بــن عبداللــه آل خليفــة وزيــر الداخليــة حفظــه اللــه ورعــاه الــذي تديــن لــه المحافظــة بجزيــل الشــكر والتقديــر علــى
جهــوده المبذولــة فــي تطويــر عمــل المحافظــات ككل.

أوالً

ٌ
مكتسبات
على المستوى
ِّ
المحلي

1
استقبال جاللة
َّ
الملك المفدى
ألهالي محافظة
العاصمة

استقبل حضرة صاحب الجاللة امللك حمد بن عي�سى آل خليفة عاهل
البــاد املفـ َّـدى حفظــه هللا ورعــاه ّ
املهنئيــن مــن أهالــي محافظــة العاصمــة
ِ
ّ
َّ
بمناســبة شــهر رمضــان املبــارك ,وذلــك فــي إطــار ِاللقــاءات التــي يحــرص
عليهــا جاللتــه مــع رجــاالت اململكــة مــن مختلــف مــدن البحريــن وقراهــا،
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السامي لصاحب الجاللة َّأيده هللا أصدق َّ
حيث رفعوا إلى املقام َّ
التهاني
وأطيــب األمنيــات بهــذا الشــهرالفضيــل ،ضارعيــن إلــى املولــى العلـ ّ ِـي القديــر
ً
ً
ـدة بموفــور ّ
الص َّحــة َّ
والســعادة وعلــى
أن يعيــده علــى جاللتــه أعوامــا عديـ
ِ
شــعب البحريــن الكريــم بالخيــرواليمــن والبــركات.
التقرير السنوي 2019
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2
حصول محافظة
العاصمة على جائزة
َّ
َّ ُّ
التميز في التواصل
مع العمالء عن أفضل
الجهات تفاعالً في
نظام (تواصل) للعام
الثاني على التوال

نالــت محافظــة العاصمــة جائــزة التميــز فــي التواصــل مــع العمــاء عــن
أفضــل الجهــات تفاعـ ًـا فــي النظــام الوطنــي للمقترحــات والشــكاوى
َّ
(تواصــل) للعــام الثانــي علــى التوالــي فــي امللتقــى الحكومــي 2019م ،والــذي
ُعقــد برعايـ ٍـة كريمـ ٍـة مــن صاحــب ُّ
الســمو امللكــي األميــرخليفــة بــن ســلمان
ـادرة مــن صاحــب ُّ
الســمو امللكــي
آل خليفــة رئيــس مجلــس الــوزراء ،وبمبـ ٍ
َّ
األميــرســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولـ ُّـي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب
َّ
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء.
أن نيــل محافظــة العاصمــة لجائــزة التميــزفــي التواصــل مــع العمــاء للعــام
الثانــي علــى التوالــي يأتــي فــي ظــل إتبــاع املحافظــة لسياســة البــاب املفتــوح
ً
تنفيذا لتوجيهات الحكومة الرشيدة ،فقد اخذت املحافظة على عاتقها
مســؤولية ادراج  20قناة تواصلية مع األهالي ضمن برنامج عملها مثل:
نظــام «تواصــل» ،تطبيــق «عاصمتــي» ،الزيــارات امليدانيــة ،املجلــس
األســبوعي ،طلبــات املراجعيــن بشــكل مباشــر ،والزيــارات امليدانيــة ،ممــا
ّ
يمثــل ذلــك اق�صــى درجــات التعــاون وتذليــل الصعوبــات علــى العمــاء
ً
وينسجم مع ديناميكية التعامل مع العمالء خصوصا الراغبين بتقديم
استفســاراتهم واقتراحاتهــم.
التقرير السنوي 2019
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ً
ثانيا

َّ
َّ
مذكرات التعاون
على النطاق
المحلي

1
مؤسسة ريادة
األعمال البحرينية
و()EBW2020
األمريكية توقعان
مذكرة تفاهم على
هامش (أسبوع
المنامة لريادة
االعمال)

ضمــن فعاليــات أســبوع املنامــة لريــادة األعمــال فــي نســخته الخامســة،
تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــنمؤسســة ريــادة األعمــال البحرينيــة وتمثلهــا
الســيدة فريــال نــاس ومؤسس ـة EBW2020األمريكيــة وتمثلهــا ســيدة
األعمــال األمريكيــة انغــرد فانديرفلــت ،بهــدف تقديــم برنامــج متكامــل
لالســتفادة مــن الخبـرات بيــن رواداألعمــال البحرينييــن ونظرائهــم فــي دول
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العالــم املختلفــة وخاصــة املتقــدم منهــا فــي هــذااملجــال ،وذلــك بحضــور
ســعادة األســتاذ حســن عبــدهللا املدنــي نائــب املحافــظ ،وســعادة الشــيخ
عي�ســى بــن علــي آل خليفــة مديــر إدارة البرامــج االجتماعيــة وشــؤون
املجتمــع باملحافظــة ،وعضــوات املؤسســة وعــدد مــن رائــدات األعمــال.
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ً
ثالثا
القاب على
المستوى
االقليمي

1
مـحافظة
العاصمة تنال
جائزة درع
الحكومة الذكية
العربية لعام
2019

حققــت محافظــة العاصمــة إنجـ ًـازا ً
مهمــا علــى املســتوى العربــي بفوزهــا
بجائــزة درع الحكومــة الذكيــة العربيــة لعــام  2019التــي يمنحهــا املركــز
العربــي لتكنولوجيــا الخدمــات الذكيــة واالبتــكار لحكومــات الــدول
العربيــة واملؤسســات الرســمية التــي تتما�شــى تطبيقاتهــا والتقنيــات التــي
ّ
الدوليــة للمواقــع اإللكترونيــة
تســتخدمها علــى اإلنترنــت مــع املعاييــر
الرســمية حيــث نــال تطبيــق «عاصمتــي» التابــع للمحافظــة الجائــزة
التقرير السنوي 2019

التــي تســلمها معالــي الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفــة محافــظ
محافظــة العاصمــة فــي حفــل أقيــم بجمهوريــة مصــرالعربيــة تحــت رعايــة
وزيــر التخطيــط واملتابعــة واإلصــاح اإلداري د .هالــة الســعيد بحضــور
معالــي األميــن العــام ملجلــس الوحــدة االقتصاديــة الســفيرمحمــد الربيــع
وعــدد مــن كبــارالشــخصيات الرســمية ،ورؤســاء ومديــري عــدد كبيــرمــن
املؤسســات الحكوميــة والشــركات الخاصــة مــن مختلــف الــدول العربيــة.
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الفصل السابع

التطوير
والتحديث

التطوير والتحديث

ً
ُ
أولــت محافظــة العاصمــة أهميــة كبيــرة لتدريــب وتطويــر كوادرهــا البشــرية ،نظــرا لمــا يهيئــه التدريــب للموظــف مــن معــارف ومهــارات جديــدة
ُ ً
ُ
ُ
تتطلبهــا مهنتــه ،ومــن خــال تعرفــه علــى أفضــل الحلــول والطــرق لتأديتــه مهامــه الوظيفيــة ،ممــا يزيــده تمكنــا فــي أداء عملــه ويســهم
فــي رفــع إنتاجيتــه ،ليصــل بذلــك الــى المســتوى المنشــود الــذي تطمــح إليــه المحافظــة فــي خدمــة المواطنيــن والمقيميــن بأفضــل مســتوى
ممكن .
ُ
ّ
ّ
ً
ّ
وبحســب إحصائيــات عــام 2019م ،فقــد اســتفاد  52موظفــا بمختلــف اإلدارات واألقســام مــن الــدورات وورش العمــل التدريبيــة التــي أقيمــت
ّ
ّ
ّ
ّ
مهاراتهــم وتطويــر ذواتهــم فــي كافــة المجــاالت ،منهــا اإلداريــة والفنيــة
داخــل وخــارج مبنــى المحافظــة ،والتــي هدفــت فــي مجملهــا لتنميــة
ٍ
ُّ
ّ
ـة إلكســابهم المعــارف وتزويدهــم بالمهــارات والخبــرات العمليــة.
ـات حديثـ ٍ
وتعلــم تقنيـ ٍ
ً
ّ
ّ
ّ
ُّ
ُّ
وبلــغ مجمــوع الــدورات والــورش التــي اســتفاد منهــا الــكادر الوظيفــي بالمحافظــة  54دورة وورشــة ،والتــي بلــغ إجمالــي عــدد
ّ
ّ
ســاعاتها التدريبيــة  1735ســاعة ،كان أبرزهــا:

دورة اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎﺋﺪ

ورﺷﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
ورﺷﺔ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ

ً
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﺎ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
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أوالً
جودة
العمل

ُ
تعــد جــودة العمــل مــن املفاهيــم اإلداريــة التــي تهــدف إلــى تطويــروتحســين
ً
أداء العمــل بصفـ ٍـة مســتمرة ،وحرصــا مــن محافظــة العاصمــة علــى
عملية تطويرأدائها وتحســينه بصورة مســتدامة ،فقد ّ
ّ
قدمت محافظة
ٍ

ّ ً
ً
متصلــة بمســتوى اإلنجــاز
العاصمــة  2453خدمــة خــال العــام املا�ضــي،
ّ
الوظيفــي ،ســواء منهــا ّ
املقدمــة للموظفيــن داخــل املحافظــة أو أخــرى
لعمــوم األهالــي مــن خــارج املحافظــة.

ً
ثانيا
االجتماعات
الدورية
للمسؤولين في
المحافظة

تحــرص محافظــة العاصمــة علــى تنظيــم اجتماعــات دوريــة ملســؤوليها
ّ
املستجدات في العمل وتبادل
مطلع كل أسبوع ،وذلك بغرض بحث آخر
التقرير السنوي 2019

املعلومــات بيــن املســؤولين ،ومناقشــة أهـ ِ ّـم امللفــات والقضايــا التــي تأتــي
ضمــن اختصاصــات املحافظــة ،واتخــاذ الق ـرارات املناســبة بشــأنها.
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فكرة الثيم
تم استلهام فكرة ثيمة تقرير هـــذا العـــــام على عناصر متنوعة مـــــن المحافظـــة ،لتكويـــــن
شــكل مميــز ولــه دالالتــه العميقة.
حيث تم الدمج بين رموز تدل على التــــراث األصيــــــل فـــــي المحافظــــــة ،من زخرفـــــات البيـــوت
البحرينيــة القديمــة مــع الخطــوط الهندســية المرتبطــة بمركــز التجارة العالمي للداللـــة علــــى
االقتصــاد مــع رمزيــة اللؤلــؤ كرمــز لإلنســان البحرينــي وأصالته.
ّ
وتكون هــذا النسيــج البصــري الخــاص بالمحافظــة دون سواهــا .لرمزيــة الجمــع بين األصالـة
والمعاصــرة المتمحورة حول اإلنســان.
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