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استدامة للجميع»
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تعمل محافظ����ة العاصمة على بناء
جس����ـــور مــن العالقـــات والثقافــات
والمفاهيم المشتركة التي تسهم
بالنهوض بمس����توى الوع����ي العام
لدى المجتمع

67 - 50

ش���راكات
تمي���ز محافظ���ة العاصم���ة ف���ي بن���اء
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تس���عى محافظ���ة العاصمة نح���و تحفيز
َّ
موظفيها وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم
بأهمية دعم العنصر البشري
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تس��عى محافظة العاصمة من خالل تبنيها لعدد من الفعاليات واألنشطة والبرامج خالل عام 2018م إلى تعزيز وتطوير
الخدم��ات التي تقدمها للمجتم��ع بكافة أطيافه وبتنوع قطاعاته ،كما تعمل المحافظ��ة بجد وبكل ما أوتيت من طاقات
وإمكان��ات لتعزي��ز الدور والمكانة التي تضطلع بها باعتبارها من أوائل المحافظات في تاريخ التأس��يس ،وتحمل طابعًا
خاصًا من حيث تمثيلها للعاصمة السياسية واالقتصادية للمملكة.
ومراع��اة لتل��ك الخصوصية التي تميزت به��ا محافظة العاصمة فإن ما تقوم به من فعاليات وأنش��طة يتس��م دائمًا
بالتن��وع والريادة ،وذلك للوصول إلى أهدافه��ا المرجوة في خدمة المجتمع والحفاظ على األمن والنظام العام
للمجتمع ودعم اللحمة الوطنية بين كافة أطياف المجتمع البحريني.
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كلمة محافظ
محافظة العاصمة
اس��تطاعت محافظة العاصمة مواصلة الس��ير على درب
اإلنج��ازات وتحقي��ق المزي��د م��ن النجاح��ات خ�لال العام
الماض��ي ،مس��تكملة تنفي��ذ خطته��ا االس��تراتيجية
لألع��وام  ،2018-2014والتي وضعت األهالي وتحس��ين
حياتهم وبيئة معيشتهم على سلم أولوياتها ،إلدراك
المحافظ��ة ب��أن الف��رد عماد ه��ذه األمة ومص��در قوتها
وطاقته��ا الكامنة س��واء كان ذلك حاضرًا أو مس��تقب ً
ال،
حيث تمحورت مبادرات ومشاريع المحافظة حول تحسين
البنية التحتية ،وترس��يخ الشراكة المجتمعية ،وتعميق
الح��س الوطن��ي ،والحف��اظ عل��ى البيئ��ة وتحس��ينها،
والنه��وض بالمحافظ��ة اقتصاديًا وعمراني��ًا واجتماعيًا،
إضافة إل��ى تلق��ي ش��كاوى المواطنين وايج��اد الحلول
المناسبة لها.
ولع��ل من أب��رز تلك اإلنج��ازات التي تحققت خ�لال العام
الماض��ي ،والت��ي أتت اتس��اقًا مع خطتنا االس��تراتيجية،
منح منظمة الصحة العالمية محافظة العاصمة ش��هادة
اعتم��اد أم الحص��م لقب المدينة الصحي��ة كأول منطقة
في مملكة البحرين تنال هذا االعتماد الدولي ،في إنجاز
جديد يضاف لسجالت البحرين في مجاالت الصحة والبيئة
والتنمي��ة االجتماعي��ة والحضري��ة ،حي��ث تحق��ق اإلنجاز
بفضل التع��اون الوثيق بين وزارة الصحة والمحافظة من
خالل إطالق برنامج «المنامة مدينة صحية» ،وهذا النجاح
اعطانا الدافع لمواصلة العمل على هذا المشروع الرائد
وص��و ًال لهدفن��ا الرامي إلى تعمي��م البرنامج على كافة
مناطق المحافظة.
لقد عملت محافظة العاصمة على توفير كافة الوس��ائل
والس��بل الت��ي تس��اعد ف��ي تحقي��ق أعلى مس��تويات
االتصال الس��ريع م��ع أهالي المحافظ��ة ،تحقيقًا لرؤيتها
الس��اعية ألن تكون رائ��دة ومتميزة ف��ي خدمة المواطن
والمقي��م لحياة أفضل وتنمية مس��تدامة ،ولقد تكللت
تلك المجهودات بتحقيق محافظة العاصمة جائزة التميز
ف��ي التواصل مع العم�لاء عن أفضل الجه��ات تفاع ً
ال في
النظام الوطني للمقترحات والش��كاوى (تواصل) ،حيث
حظيت بتكريم من صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة
ب��ن س��لمان آل خليفة رئي��س ال��وزراء الموق��ر ،وصاحب
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي
العه��د نائب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء ،وذلك خالل الملتقى الحكوم��ي الثالث 2018م،

ليع��د هذا التكريم توثيقًا لجه��ود المحافظة المبذولة
في سبيل خدمة األهالي ومجتمع العاصمة.
إن التكري��م الذي حظيت به محافظ��ة العاصمة ،يعد جزءًا
مهم��ًا م��ن جمل��ة اإلنج��ازات الت��ي اس��تطاعت تحقيقها
المحافظ��ة خ�لال الع��ام الماض��ي ،حي��ث عكس��ت األرقام
واإلحصائي��ات التي رصدته��ا المحافظة م��ع نهاية العام
الماض��ي م��دى اإلنج��از القائم عل��ى أرض الواق��ع ،وبينت
المجه��ودات التي بذلتها في س��بيل م��ن تعزيز عملية
بن��اء الش��راكات المجتمعية م��ع مختلف أطي��اف مجتمع
العاصمة ،حيث بينت اإلحصائيات اس��تقبال  768ش��كوى
وطل��ب خالل الع��ام الماضي بزي��ادة  %43ع��ن 2017م ،ما
يعك��س الثقة المتنامي��ة لألهالي ب��األدوار التي تلعبها
المحافظة نح��و تحقيق متطلباته��م واحتياجاتهم ،كما
نظم��ت ورعت المحافظة  73فعالي��ة وبرنامجًا في مختلف
المج��االت ،س��عيًا منها لتعزي��ز الش��راكة المجتمعية مع
أبناء العاصمة.
إضافة لذلك ،واصلت المحافظة جهودها الرامية لتحقيق
متطلبات األمن والس�لامة في مختل��ف المرافق التي تقع
ضمن نط��اق العاصمة ،من خالل إطالق المبادرات ومواصلة
عم��ل اللجان القائمة ،حيث انتهت المحافظة بالتعاون مع
الجهات الحكومية المعنية من تضمين اش��تراطات األمن
والسالمة في  160مطعمًا بمنطقة سوق المنامة ،وتأكدت
من اس��تيفاء اش��تراطات األمن الس�لامة في  27منش��أة
صناعي��ة من أصل  65بميناء س��لمان ،عالوة على مواصلة
العم��ل على مش��روع المباني العش��وائية ،حيث انتهت
المحافظة من تعديل أوض��اع  %99من المباني المرصودة
في غضون  6سنوات.
وال يفوتن��ي في هذا المقام ،أن اتقدم بالش��كر والتقدير
إل��ى القيادة الحكيم��ة حفظها اهلل والحكومة الرش��يدة،
وإل��ى صاح��ب المعالي الفريق أول ركن الش��يخ راش��د بن
عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية نظير الدعم والمس��اندة
الل��ذان نحظى بهم��ا والتوجيه��ات الس��ديدة التي لها
االث��ر االيجابي البال��غ على تطوي��ر أداء محافظة العاصمة،
كم��ا اعرب عن بال��غ االمتنان والتقدير إلى كافة الش��ركاء
والداعمي��ن الذي��ن س��اهموا ف��ي دع��م وانج��اح برام��ج
المحافظة ،وإلى جميع منتسبي محافظة العاصمة على ما
بذلوه من جهود في سبيل تعزيز دور ومكانه المحافظة.

هشام بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة
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محافظـة رائــدة ومتميــزة في خدمــة
المواطنين والمقيمين من أجل حياة
أفضل وتنمية مستدامة
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لمحة تاريخية
عن محافظة العاصمة
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خارطة مملكة البحرين

تع��د محافظة العاصمة أولى المحافظ��ات األربع في مملكة
البحري��ن ،حي��ث ت��م اإلعالن عنه��ا في ع��ام 1997م وفق
أحكام المرس��وم بقانون رقم ( )16لس��نة 1996م بشأن
نظام المحافظات ،وذلك بهدف النهوض بالمحافظة
م��ن كافة النواحي والعمل عل��ى تطويرها اجتماعيًا
واقتصاديًا وعمرانيًا.
ونتيج��ة لتفعيل األس��س والمبادئ الت��ي وردت في
ميث��اق العم��ل الوطني ال��ذي صادق عليه الش��عب
البحرين��ي ،ومع ص��دور الدس��تور المع��دل لس��نة 2002م
وكذلك العديد من القوانين اإلصالحية التي أصدرها حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد
المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه ،ت��م تعدي��ل قان��ون المحافظات
وتطويره ليتماشى ومبادئ المشروع اإلصالحي الكبير لجاللته.
محافظ
وق��د ص��در المرس��وم رق��م ( )7لس��نة 1997م بتعيي��ن أول
ٍ
للعاصم��ة ،وهو س��عادة الش��يخ عب��د العزيز بن عطي��ة اهلل بن عبد
الرحم��ن آل خليفة ،وتاله في المنصب س��عادة الش��يخ
حم��ود بن عبد اهلل بن حم��د آل خليفة الذي تم تعيينه
ف��ي 2002م ،حي��ث أس��تمر س��عادته محافظ��ًا
للعاصمة لفترتين متتاليتين.
وف��ي أكتوبر م��ن العام 2011م صدر المرس��وم
الملك��ي رق��م ( )100لس��نة 2011م بتعيي��ن
معالي الش��يخ هش��ام ب��ن عبدالرحمن بن
محم��د آل خليفة محافظًا لمحافظة العاصمة
وتك��ون م��دة تعيين��ه أربع س��نوات ،وتمت
إعادة تعيينه لفترة ثانية عام 2016م.

المساحة

 83,80كيلو متر مربع

عدد السكان
 547,983نسمة

الموقع

تقع محافظة العاصمة شمال شرق مملكة
البحرين ،ويربطها بمحافظة المحرق ثالثة جسور،
كما يربطها بجزيرة سترة جسر واحد
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الرؤية
محافظ��ة رائ��دة ومتمي��زة ف��ي خدم��ة المواطني��ن
والمقيمين من أجل حياة أفضل وتنمية مستدامة

الرسالة
المس��اهمة ف��ي تقدي��م خدم��ات متمي��زة وذات ج��ودة عالية
ومواصل��ة التنمي��ة االجتماعي��ة واالقتصادية ،والمحافظة على
بيئة آمنة و جذابة ومس��تدامة للمواطنين والمقيمين ،وخلق
شراكات فعالة مع كافة قطاعات المجتمع

القيم
التعاون

الجودة
الشفافية
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المهنية
المحاسبة

األهداف االستراتيجية
لتحقي���ق رؤية ورس���الة محافظة العاصم���ة تمت صياغة
األهداف االس���تراتيجية من أجل رفع مستوى الخدمات
المقدمة للمواطنين والقيمين وهي كالتالي:

العمل على إيجاد الحلول المناسبة
لشكاوى المواطنين والمقيمين
المساهمة في رفع مستوى
الخدمات وتطوير أداء الحكومة

الحفاظ على األمن والنظام العام

تطوير البنية التحتية

الحفاظ على البيئة وتحسينها

تطوير المحافظة اقتصادي ًا
واجتماعي ًا وجعلها مدينة مستدامة
ترسيخ الشراكة المجتمعية
وتعميق الحس الوطني
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أهـم اإلنجازات

استقبال 768
شكوى وطلب خالل
العام الماضي بزيادة
 %43عن 2017

18

محافظة العاصمة تفوز بجائزة
التميز في التواصل مع العمالء
خالل الملتقى الحكومي الثالث

تعديل أوضاع 1025
من المباني العشوائية
المرصودة في غضون
 6سنوات

توقيع اتفاقية
صداقة مشتركة
مع مدينة هانجشتو
الصينية

التأكد من استيفاء
اشتراطات األمن
السالمة في  27منشأة
صناعية من أصل 65
بميناء سلمان

االنتهاء من تضمين
اشتراطات األمن
والسالمة في 160
مطعم ًا بمنطقة
سوق المنامة

منظمة الصحة
العالمية تمنح
محافظة العاصمة
شهادة اعتماد أم
الحصم مدينة صحية

اللجنة األمنية تعقد
 17اجتماع ًا وتخرج
بـ  80توصية نالت
 %92.5تجاوب ًا

محافظة العاصمة تنال
الشهادة العالمية
لنظام إدارة الجودة
«آيزو »9001:2015

تنظيم ورعاية
 73فعالية وبرنامج ًا
في مختلف
المجاالت

تنفيذ  21زيارة
ميدانية لمختلف
مناطق وقرى
المحافظة

نشر  250مادة صحفية
مختلفة لتعريف
األهالي بأدوار
وأهداف المحافظة

تكريم أكثر
من  100متطوع
ومتعاون
مع المحافظة
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الهيكل
التنظيمي

معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة
محافظ محافظة العاصمة

سعادة األستاذ حسن عبدالله المدني
نائب محافظ العاصمة
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سعادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة

جميل حسن الرويعي

مدير إدارة البرامج االجتماعية وشؤون المجتمع

مدير إدارة الخدمات الهندسية واإلستثمار

صالح عبدالله بوزيد الدوسري

حصة جاسم األحمد

مدير إدارة المعلومات والمتابعة

مدير إدارة الموارد البشرية والمالية
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الفصل األول

أول���ت محافظ���ة العاصم���ة أهمي���ة
خاصة لمتابع���ة الخدمات الحكومية
المقـدمـــ���ة لألهالــ���ي والمقيميــ���ن،
وعملــت على تفعيــــل أهــم قنـــوات
التواصل مع المجتمع
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المقدمة:
أول��ت محافظة العاصمة أهمي��ة خاصة لمتابعة الخدم��ات الحكومية المقدمة لألهال��ي والمقيمين،
تحقيقًا لرسالتها التي تنص على المساهمة في اإلشراف على السياسات العامة والخطط التنموية
لدعم االستقرار واألمن االجتماعي ،ومتابعة تنفيذ األجهزة المختلفة لتطوير الخدمات العامة بغرض
النهوض بالمحافظة وتحقيق الشراكة المجتمعية وتعميق الحس الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية.
ولتحقيق ذلك ،اعتمدت المحافظة على أهم قنوات التواصل مع المواطنين والمقيمين بغرض نقل
احتياجاتهم ومطالبهم للمس��ؤولين من مختلف الجهات الحكومي��ة ،وللقيام بالدور المنوط بها
في التنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة لضمان تقديم خدمات متكاملة لألهالي ،وتالفي أي قصور
قد يقع ،بما يتوافق مع مفهوم العمل التكاملي بين كافة أجهزة الدولة.
وللتدلي��ل على ذلك ،نس��تعرض جملة من المش��اريع والبرام��ج الحيوية التي ت��م تنفيذها والتي
تركت بصمتها على األرض:

 .1المباني العشوائية:
أنه��ى فريق العم��ل الميدان��ي المعني
بحصر البيوت العش��وائية تعديل وإزالة
المخالف��ات في  67مبن��ى مع نهاية عام
 ،2018ليبل��غ المجموع الكل��ي للمباني
الت��ي ت��م تضمي��ن اش��تراطات األم��ن
والسالمة فيها منذ إطالق المشروع عام
 2013عــ��دد  1025مبنـ��ى عش��وائــي
م��ن أص��ل  1030ت��م حصره��ا مس��بقًا
بالمحافظ��ة ،أي م��ا نس��بته  %99م��ن
المجم��وع الكل��ي ،حي��ث أج��رت اللجنة
تعدي�لات على تل��ك المباني للتأكد من
تواف��ر المعايي��ر والمقايي��س الواج��ب
تضمنه��ا في الس��كن الالئ��ق ،في حين
تبق��ى  5مبان��ي ال زال العمل جار عليها،
فيما تواص��ل اللجنة متابعتها لمختلف
المبان��ي الواقعة ف��ي المحافظة للتأكد
من توافقها مع معايير األمن والسالمة.
وتظه��ر اإلحصائي��ات المقارن��ة بين عام
 2018والع��ام ال��ذي س��بقه ارتفاعًا في
اع��داد المبان��ي العش��وائية التي جرى
تعديله��ا ،وذل��ك بع��د تكثي��ف فري��ق
العم��ل جه��وده به��دف االنته��اء م��ن
المباني المرصودة في أقرب وقت ،خاصة
في ظل ما تش��كله من تهديد لس�لامة
القاطنين في المبنى والمباني المجاورة
والمارة.
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معدل نمو أعداد البيوت المعدلة
خالل أعوام 2018 - 2013

67

43

278

214

295

107

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 .2التأكد من اشتراطات السالمة في المطاعم:
انه��ت لجن��ة تفتي��ش المطاع��م بمنطق��ة س��وق المنام��ة
القديم التابعة لمحافظة العاصمة تضمين اش��تراطات األمن
والسالمة في المطاعم الواقعة بالسوق والبالغ عددها 160
مطعم��ًا ،وذلك ضمن حملة أطلقتها المحافظة بالتعاون مع
أمانة العاصمة ،واإلدارة العامة للدفاع المدني ،ووزارة الصحة،
إضاف��ة إلى هيئة الكهرباء والم��اء ،حيث عملت اللجنة وفق
خطة عملية متكاملة ،بدءًا برصد تلك المطاعم والتأكد من
نظافتها ووجود طفايات الحريق ومتطلبات األمن والسالمة،
حيث قامت المحافظة بوضع ملصقات توعوية على واجهات
المحالت التجارية بعدة لغات تحتوي على ارشادات وإجراءات
السالمة الواجب اتخاذها من قبل أصحاب المطاعم للتعامل
مع حاالت الحريق فور وقوعها قبل أن تطال المحالت األخرى.
بعده��ا قام��ت اللجن��ة بتحدي��د المخالف��ات ف��ي المطاعم
المرصودة ،ومن ثم ت��م إخطارها بضرورة تصحيح أوضاعها
وتضمي��ن اش��تراطات األمن الس�لامة ،مع تطبي��ق اإلجراءات
القانوني��ة بح��ق الممتنعين ع��ن تطبيق تلك االش��تراطات،

وص��و ًال للتأكد م��ن توافر اإلج��راءات واالحتياط��ات الوقائية،
بم��ا يضمن توفي��ر بيئة محصنة من مص��ادر المخاطر وآمنة
ألصحاب المطاعم ومرتادي السوق.

 .3تضمين اشتراطات السالمة بالمصانع:
أطلقت محافظة العاصمة حملة للتأكد من استيفاء اشتراطات األمن
والس�لامة في المنش��آت الصناعية والمخازن بمنطقة ميناء سلمان
بالتع��اون مع الجهات المعنية ،حيث تأت��ي الحملة لتحقيق األهداف
المشتركة للمحافظة والجهات المش��اركة للوقاية من المخاطر عبر
الرقابة والتوعية والتوجيه واإلرشاد ،والتأكد من اتباع اإلجراءات الوقائية
الواجب اتخاذها لتفادي وقوع أي حرائق ،بما يضمن توافر بيئة محصنة
من مصادر المخاطر.
واستطاع فريق العمل المشترك الذي قام بمسح المنطقة الصناعية
في ميناء سلمان ،من حصر  65مصنعًا ومنشأة مرخصة وغير مرخصة،
حيث انتهى الفريق من تضمين اشتراطات األمن والسالمة المعتمدة
من قبل الدفاع المدني في  27مصنعًا منذ بدأ الحملة في مايو ،2018
وسيواصل الفريق عمله في أقرب وقت ممكن لالنتهاء من بقية المصانع.

 .4حملة التفتيش على برك السباحة:
واصلت محافظة العاصمة بالتعاون مع الجهات المعينة حملتها
لتفتيش برك الس��باحة ،والتي تهدف لتوعية أصحاب البرك
في الفنادق واالستراحات بضرورة االلتزام بإجراءات واشتراطات
السالمة واتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لتفادي وقوع حاالت الغرق
داخل أحواض السباحة ،والعمل على توفير كافة المستلزمات
الضرورية للسالمة وتوعية أصحاب الفنادق حول كيفية التعامل
مع أي حادث طارئ ،حيث انهت اللجنة حتى نهاية العام الماضي
 60زيارة لبرك السباحة في العاصمة ،وتعمل على تغطية أكبر
عدد ممكن من البرك خالل الفترة المقبلة.
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التواصل
مع األهالي

الشكاوى
واالستفسارات

تقارير األحوال
العامة

التغطيات
الصحفية

االصدارات

الزيارات
الميدانية

تويتر

يوتيوب

انستقرام

الرسائل
اإلذاعية

فيسبوك

الموقع
اإللكتروني

تطبيق عاصمتي
“”MyCapital

نظام تواصل

مجلس معالي
المحافظ

المجلس
التنسيقي

الرسائل
النصية

البريد
اإللكتروني

الهاتف

الفعاليات
والبرامج

واتساب

تزخر محافظة العاصمة بأه��م وأكثر القنوات التواصلية
تأثي��رًا ،إذ يبلغ مجم��وع هذه القنوات  20قناة بش��قيها
المباش��ر وغير المباشر ،ما من شأنه أن يضفي مزيدًا من
المرونة على آلي��ات التواصل بين المحافظة والمواطنين
والمقيمي��ن ،وبالتال��ي يحق��ق ذل��ك تنوع��ًا حقيقيًا بين
رغبات مختلف فئات المجتمع.

أ .قنوات
االتصال المباشرة

تس��عى محافظة العاصمة من تنوي��ع قنوات االتصال إلى
الوصول ألكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين،
بغرض تلمس احتياجاتهم ومطالبهم والمشاكل التي
تؤرقه��م ،والعم��ل عل��ى إيجاد حل��ول لها م��ع الجهات
المختص��ة والعم��ل عل��ى تلبيته��ا ،بم��ا يحق��ق أهداف
التنمية المرجوة.

تمتلك محافظة العاصمة  6قنوات اتصال
مباش��ر ،ه��ي :مجلس معال��ي المحافظ
ال��ذي يقام بش��كل أس��بوعي ،والزيارات
واللقــ��اءات والمقابــ�لات الت��ي يجريهـا

معال��ي المحاف��ظ ،إضافة إل��ى المجلس
التنسيقي للمحافظة ،وقسم الشكاوى
واالستفس��ارات ،والزي��ارات الميداني��ة،
إضافة إلى تقارير األحوال العامة.

 .1الزيارات واللقاءات والمقابالت
مع معالي محافظ العاصمة:
بلغ مجم��وع اللق��اءات واالجتماعات والزي��ارات الميدانية
باإلضافة إلى المناس��بات والفعالي��ات التي لبى دعوتها
معال��ي المحاف��ظ  389دع��وة ،حي��ث ق��ام معالي��ه خالل
الع��ام الماضي بإج��راء  179مقابلة مع كبار المس��ؤولين
والش��خصيات والمواطني��ن والمقيمي��ن بالمملك��ة في
مكتبه الكائن في مبنى محافظ��ة العاصمة بالقضيبية،
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في حين وصل عدد الفعاليات والمناسبات التي حضرها
معال��ي المحاف��ظ  ،79أما الفعالي��ات والمناس��بات التي
أقيم��ت تح��ت رعاية معالي��ه فقد بلغ عدده��ا  ،37وعلى
صعي��د الزي��ارات الميدانية التي اجره��ا معالي المحافظ
لبعض المناط��ق تلبية لدعوات وجهها األهالي لمعاليه
فقد بلغ عددها  27زيارة.

مجاالت تمثيل معالي المحافظ للمحافظة
في المناسبات والفعاليات خالل 2018
47

الزيارات الخارجية لمجالس العاصمة

20

مجلس المحافظة األسبوعي

27

الزيارات الميدانية

37

تمثيل المحافظة كراعي في الفعاليات

79

تمثيل المحافظة كحضور في الفعاليات

179

إجراء المقابالت

 .2مجلس المحافظة األسبوعي
وزيارات معالي المحافظ لمجالس العاصمة:

افتتح��ت محافظة العاصم��ة المجلس األس��بوعي خالل 20
مناس��بة العام الماضي ،إذ استقبل معالي الشيخ هشام
بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة الضيوف
م��ن أعضاء مجلس��ي النواب والش��ورى والمس��ؤولين في
الدولة والوجهاء واألعيان ورجال األعمال ولفيف من األهالي
م��ن مواطني��ن ومقيمين ،واس��تعرض معالي��ه مع ضيوف
المحافظ��ة الكرام أبرز المواضي��ع والقضايا المطروحة على
الس��احة في حينها ،إلى جانب اس��تقبال معاليه الشكاوى

والطلب��ات واألف��كار والمالحظ��ات الت��ي تش��غل األهال��ي
بغرض دراس��تها وصو ًال إلى تحويله��ا للجهات المختصة
لبحث تنفيذه��ا على أرض الواقع ،بما يحقق دور المحافظة
التنسيقي بين المواطنين والجهات الخدمية.
ولتعزي��ز التواص��ل بي��ن معال��ي المحاف��ظ والمواطني��ن،
وحفاظًا على الموروثات الشعبية بالتواصل المجتمعي من
خالل المجالس األسبوعية والدورية ،قام معاليه خالل العام
بـ 47زيارة للمجالس في المحافظة.
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 .3المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة:

أنهى المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة أعمال دورته
الثانية الممتدة من  ،2018-2014حيث عقد المجلس خالل
العام الماضي  3اجتماعات ،استعرض خاللها  8تقارير تركزت
في مجملها حول أبرز القضايا والمواضيع الخدمية المطروحة
في المحافظة ،واعتمد  20توصية تم رفعها للجهات المعنية
لدراس��تها والنظر في إمكانية تنفيذها بما يحقق مصلحة
الوط��ن والمواطن ،حيث تم تنفيذ  7توصيات ،في حين بلغ
عدد التوصيات الت��ي ما زالت قيد التنفيذ  4توصيات ،ولم
يتم تنفيذ  9توصيات.

ومن أبرز توصيات المجلس التنسيقي التالي:
 )1المتابعة العاجلة لإلجراءات القانونية الخاصة بإزالة المباني
اآليلة للسقوط أو إغالق المباني المهجورة في منطقة جدعلي،
والتي يتم استغاللها من قبل البعض لممارسات غير قانونية.

 )7إزالة مواقف السيارات غير المرخصة أمام المباني التابعة
لوزارة اإلس��كان بمجمع  815في مدينة عيس��ى ،والتي يتم
اس��تغاللها بطريقة مخالفة لغرض إنشاءها (مخازن وورش
تصليح ومساكن مؤقتة ،)..إضافة إلى منظرها غير الحضاري
وانتهاكها حقوق بقية الس��كان في الحصول على مواقف
لسياراتهم.
 )8فتح مداخل ومخارج جديدة لسوق سترة المركزي ،ونقل
المكاتب الخشبية المؤقتة لموقع آخر بديل باإلضافة إلى زيادة
عدد مواقف الس��يارات العامة في الجهة الشمالية الغربية
للسوق ،عالوة على زيادة الرقعة الخضراء للمنطقة المحيطة
بالسوق.

التوصيات التي تمت
ولم تتم وقيد التنفيذ خالل العام 2018م

 )2إيجاد حلول لالزدحامات المرورية في منطقة الجفير.

تم التنفيذ

 )3إيج��اد بديل للحاجز الحديدي المح��اذي لمواقف المحالت
التجارية التابعة لنادي النجمة الرياضي بالجفير والممتدة على
طول الممشى ،واستبدال الجزء القريب من النادي بالتشجير
إلضافة منظر جمالي للمشروع.
 )4دراسة اشتراطات التسييج لألراضي غير المستغلة وقيد
البن��اء ومراعاة الجان��ب الحضاري والجمال��ي للعاصمة عند
التس��ييج ،باإلضافة إلى تحديد نوعية المواد المس��تخدمة
وألوان الطالء ،وفرض غرامات على المخالفين.
 )5دراسة مقترح فرض رسوم على مواقف السيارات بمنطقة
خليج البحرين.
 )6تطوير وصيانة عدد من الطرق بمنطقة البرهامة.

لم ينفذ

7

9
4

قيد التنفيذ
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 .4الشكاوى واالستعالمات:

مقارنة بين معدل نمو الشكاوى
والطلبات لألعوام 2018 - 2013

45
202
300
377
439
768

عمدت محافظة العاصمة إلى تطوير قسم االستعالمات
والش��كاوى حرص��ًا منها على س��رعة وفعالي��ة تلقي
احتياج��ات األهالي والمقيمين والوق��وف على آرائهم
ومتطلباتهم عن قرب ،ورصد القصور وتفقد حاجاتهم
عن كثب ورفع مستوى التواصل مع المجتمع ،األمر الذي
يص��ب في تحقيق أهداف ورؤية المحافظة القائمة على
التواصل االجتماعي الفع��ال والترابط وتعميق التآخي
إل��ى جانب تحقيق الش��راكة المجتمعي��ة ،ودافعًا نحو
تعزيز روح المواطن��ة واألمن االجتماعي وزيادة معدالت
الشراكة الحقيقية.
وأظهرت إحصائية خاصة بإجمالي الشكاوى والطلبات
الواردة لمحافظة العاصمة في عام 2018م .ارتفاع عدد
الش��كاوى والمقترحات الواردة إلى المحافظة بنس��بة
 %43مقارن��ة بالعام الذي س��بقه ،حي��ث بلغ مجموعها
في 2018م عدد  768شكوى وطلبًا.

2013
2014
2015
2016
2017
2018

في حين بلغ مجموع الش��كاوى في ع��ام 2017م عدد
 ،439وف��ي الع��ام الذي س��بقه كان عدده��ا  ،377في
الوق��ت ال��ذي كان مجموعه��ا ف��ي 2015م ع��دد 300
ش��كوى وطلب ،مقارنة بـ 202في ع��ام 2014م ،وأخيرًا
بلغ مجموع الش��كاوى والمقترح��ات والطلبات في عام
2013م عدد .45
إن االرتف��اع المتواص��ل في معدل الش��كاوى والطلبات
ال��واردة يعكس ثق��ة األهالي بالخدم��ات واألدوار التي
تؤديها المحافظة في سبيل حل مشاكلهم ومتابعة
طلباتهم مع الجهات المعنية س��عيًا لتحقيقها األمر
ال��ذي يتواءم مع رؤية المحافظ��ة المتبلورة في أخذها
أدوار رئيس��ة في خدم��ة األهالي من أج��ل حياة أفضل
وتنمي��ة ومس��تدامة ،ويص��ب ف��ي مس��اعي تحقي��ق
رس��التها الهادف��ة إلى المس��اهمة في اإلش��راف على
السياسة العامة والخطط التنموية للدولة.
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 .5تقارير األحوال العامة:
أع��دت محافظة العاصم��ة خالل العام
الماضي  12تقريرًا عن األحوال العامة،
رصدت فيهـ��ا األوضــ��اع االجتماعيـة
واالقتصـاديـ��ة واألمنيـ��ة لمحافظـ��ة
العاصم��ة ،حيث تهدف تل��ك التقارير
إلى الوقوف عل��ى احتياجات األهالي
ومتابع��ة القضاي��ا والمش��اكل التي
تؤرقه��م بالتع��اون والتنس��يق م��ع
الجهات ذات العالقة ،بما يتسق مع نهج
المسار التنموي الشامل الذي تنشده
القيادة الرشيدة ،ولإليفاء بمتطلبات
تحقيق االس��تقرار والعي��ش الكريم
لألهالي.

 .6الزيارات الميدانية:

واصل��ت محافظ��ة العاصم��ة زياراته��ا الميداني��ة
إل��ى الق��رى والمدن التابع��ة لها ،حي��ث قامت لجنة
األح��وال العام��ة بالمحافظ��ة ب��ـ 28زي��ارة تفقدي��ة
لتلم��س احتياج��ات المواطني��ن والمقيمين ،ورصد
القصور ف��ي المناطق وتحديد المواق��ع التي تحتاج
للتطوي��ر والصيان��ة ،بعده��ا تق��وم اللجن��ة بوضع
كاف��ة المعلومات في تقرير لمناقش��ته خالل اجتماع
المجلس التنسيقي.
واس��تهدفت الزي��ارات المناط��ق التالي��ة :العك��ر،
والمعامي��ر ،والنبيه صال��ح ،وأم الحص��م ،ومروزان،
والقلع��ة ،والمصل��ى ،وتوبلي ،وجدعل��ي ،وجرداب،
ورأس الرمان ،وسند ،ومدينة عيسى ،والبالد القديم،
والمخارقة ،وس��ترة ،وتجار الس��وق الجملة بالسوق
المركزي المنامة ،وزيارة ش��احنات الس��وق المركزي،
وزي��ارة ميدانية لمتابعة اش��غال الطرق بالصالحية،
إضافة إلى زيارة ميدانية لمنطقة المنامة.
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مقارنة بين اجمالي الزيارات الميدانية
بين األعوام 2018 - 2014
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51
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إيمان��ًا من محافظ��ة العاصم��ة بأهمية التواصل م��ع األهالي
بكاف��ة الطرق والوس��ائل ،خصص��ت عدة قنوات تع��د األكثر
انتش��ارًا ف��ي المجتمع لنقل األخب��ار ،لما لهذه الوس��ائل من
أث��ر كبير ف��ي تعزيز االتص��ال بي��ن المحافظ��ة والمواطنين
والمقيمي��ن في العاصمة ،وذلك عبر تزويدهم بآخر فعاليات
وأنشطة المحافظة والمبادرات التي تطلقها.

ب .قنوات االتصال
غير المباشرة:

 .1المواد الصحفية:

خبر
يناير

خبر
أغسطس

خبر
سبتمبر

خبر

خبر

فبراير

مارس

خبر

خبر

يوليو

يونيو

خبر

خبر

أكتوبر

نوفمبر

أنج��زت محافظة العاصمة خالل الع��ام الماضي عدد 250
مادة صحفية مختلفة شملت (أخبار صحفية ،وتصريحات،
ولق��اءات ،ومقاب�لات مطول��ة ،وتحقيق��ات) ،هدف��ت في
مجملها إلبراز أنش��طة وفعاليات المحافظة واألدوار التي

خبر
أبريل

خبر
مايو

خبر
ديسمبر

تق��وم بها في تنمي��ة الف��رد والمجتمع وإبراز رس��التها
ورؤيتها ،بما يس��هم ف��ي الترويج لكاف��ة الجهود التي
تقوم به��ا المحافظة ولتعزيز االتص��ال مع مختلف فئات
المجتمع.
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 .2اإلصدارات والمطبوعات:

أول��ت محافظ��ة العاصم��ة أهمي��ة قص��وى للنش��رات
واإلص��دارات بصفتها م��ن أهم عوامل تعري��ف الجمهور
بالمحافظة وإبرازها للعيان ،إذ تسعى من خاللها لتعرف
األهالي والمهتمين بكافة المعلومات والبيانات وأنشطة
المحافظة في مختلف الجوانب التي تضطلع بها.
وتدلي� ً
لا عل��ى ذل��ك ،أص��درت محافظ��ة العاصم��ة مطلع
الع��ام المض��ي تقريرها الس��نوي لع��ام 2017م ،والذي
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يحوي أهم المبادرات واألنشطة والفعاليات التي تبنتها
المحافظة خالل ذلك العام ،كما دش��نت كتاب الملهمون
« »THOSE WHO INSPIREال��ذي يع��رض س��يرة 51
الملهمين في مختلف مش��ارب الحياة،
من البحرينيي��ن ُ
إضاف��ة إلى إصداره��ا كتيب امس��اكية ومجالس رمضان
 2018/1439الخ��اص بالش��هر الفضيل ،وال��ذي يتضمن
مواقيت الصلوات والمجالس الرمضانية وأرقام التواصل
مع أصحابها.

 .3التفاعل مع تطبيق «عاصمتي»:
حظي تطبي��ق «عاصمتي» للهواتف الذكي��ة ،الذي أطلقته
محافظ��ة العاصم��ة نهاية ع��ام  ،2017بتفاع��ل إيجابي من
قب��ل المواطنين والمقيمين في المحافظة خالل عام ،2018
حي��ث بل��غ مجم��وع المواطني��ن والمقيمي��ن الذي��ن قاموا
بتحميل التطبيق حتى نهاية العام الماضي  7942شخصًا،
وتظهر اإلحصائيات أن نحو  %25منهم يقومون باستخدام
التطبيق شهريًا.
كما تظه��ر اإلحصائيات تلقي المحافظة عدد  324ش��كوى
ومقت��رح عبر التطبي��ق خالل العام الماضي ،ت��م إنجاز عدد
 192ش��كوى أو مقت��رح بالتع��اون م��ع الجه��ات الحكومية
المعني��ة ،فيم��ا يج��ري العم��ل عل��ى تلبي��ة  132مقترح أو
شكوى تقدم بها أهالي المحافظة عبر التطبيق.

 .4وسائل التواصل االجتماعي:
تحقيق��ًا ألهدافها بخلق أعلى مس��توى من التواصل مع
أهال��ي العاصم��ة ،دأبت المحافظ��ة على فتح حس��ابات
ف��ي أه��م وأب��رز قن��وات التواص��ل اإللكتروني��ة ،والتي
تحظ��ى باهتمام واس��ع من مختلف فئ��ات المجتمع ،بما
يس��اعدها على تس��ريع وتس��هيل عملية التواصل مع
كاف��ة المواطني��ن والمقيمي��ن ،حي��ث خصص��ت عدد 7

CapitalBahrain

Cg_Bahrain

تطبيق عاصمتي:

MyCapital

قن��وات تواصلي��ة إلكترونية تش��مل حس��ابات متعددة
عب��ر ش��بكات التواصل االجتماعي إضاف��ة إلى تطبيقات
حديثة عبر األجهزة الذكية ،تنش��ر من خاللها أهم وآخر
األخبار والص��ور المتعلقة بالفعاليات والبرامج التي يتم
تزويده��ا للمتابعين بش��كل آني ومباش��ر ،وأهم تلك
القنوات هي:

Cg_Bahrain

Cg_Bahrain

نظام تواصل:

Bahrain.bh/tawasul

www.capital.gov.bh
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الفصل الثاني

أول���ت محافظ���ة العاصم���ة
األم���ن المجتمع���ي أهمي���ة
خاص���ة لكون���ه حج���ر الزاوية
ال���ذي يرتك���ز علي���ه تق���دم
الوطن ونموه وازدهاره
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يعتب��ر األمن االجتماعي الركيزة األساس��ية لبناء المجتمع��ات الحديثة ،وعام ً
ال
رئيس��ًا في حماية منجزاتها والس��بيل إلى رقيها وتقدمها ،ألن��ه يوفر البيئة
اآلمن��ة للعمل والبناء ويبع��ث الطمأنينة في النفوس ،ويش��كل حافزًا لإلبداع
واالنطالق إلى آفاق المستقبل.
وانطالق َا من المهام واالختصاصات التي حددها قانون إنشاء المحافظات ،أولت
محافظة العاصمة األمن المجتمعي أهمية خاصة لكونه حجر الزاوية الذي يرتكز
عليه تقدم الوطن ونموه وازدهاره ،ولما لألمن من دور محوري في الحفاظ على
الس��لم االجتماع��ي وتحقيق االس��تقرار عبر نش��ر الطمأنينة والس��كينة بين
المواطنين والمقيمين على حد سواء.
س��عت محافظ��ة العاصمة ،بالتع��اون مع مديرية ش��رطة العاصم��ة ،إلى توفير
كافة الس��بل والوسائل التي تسهم في الحفاظ على السلم األهلي واستقرار
المجتمع ،وذلك من خالل متابعة سير تنفيذ الخطط الخاصة بالحفاظ على األمن
والنظام في مختلف المناطق والقرى التابعة للمحافظة ،األمر الذي يسهم في
حماية المكتس��بات المادية والمعنوية للمواطن والمقيم ،ويتواءم مع أهداف
الدولة في ضمان توفير حياة هانئة ومطمئنة لكل من يعيش على هذه األرض
الطيبة.
وم��ن منطلق أن مس��ؤولية األمن المجتمع��ي تش��اركية وال تقتصر على جهة
واح��دة ،وتأكي��دًا على ضرورة تضافر جه��ود مختلف األطراف لضمان اس��تقرار
واس��تتباب أم��ن المجتمع ،عملت المحافظة على إش��راك المؤسس��ات األهلية
والمتطوعين في عدة مناسبات ذات أهمية بهدف الحفاظ على النظام العام،
وكان له��ذا التفاع��ل االجتماع��ي المتبادل بين مؤسس��ات المجتم��ع المدني
واألجه��زة األمنية دور مهم في إحداث التكامل الذي أس��هم في تحقيق األمن
واالستقرار في المجتمع.
وحرص��ًا من محافظة العاصمة على تعزي��ز التعاون مع مختلف اإلدارات األمنية،
وتنفي��ذًا لتوجيهات معالي الفريق الركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة
وزير الداخلية ،دأبت المحافظة على عقد اجتماعين شهريًا للجنة األمنية ،وهي
معني��ة بمتابعة القضايا األمنية بالمحافظة وتبادل الرأي بش��أنها والتنس��يق
بي��ن الجهات المختصة ،واقتراح كل ما من ش��أنه الحف��اظ على النظام واآلداب
العامة.
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 .1اللجنة األمنية:
من مواطني��ن أومقيمين بالتع��اون مع مختلف
إدارات وزارة الداخلي��ة ،وخرج��ت خاللها بثمانين
توصي��ة رفعت إلى الجه��ات المعنية ،نفذ منها
ستة وخمسون ،وجاري العمل على تنفيذ ثماني
عشرة توصية ،فيما لم تنفذ ست توصيات.

أص��در معال��ي الفري��ق الركن الش��يخ راش��د بن
عب��داهلل آل خليف��ة وزي��ر الداخلي��ة ،ق��رارًا ف��ي
س��بتمبر  2016ينص على تشكيل لجنة أمنية
ف��ي كل محافظ��ة برئاس��ة المحاف��ظ وعضوي��ة
كل م��ن نائ��ب المحاف��ظ ،ومدي��ر ع��ام مديري��ة
الش��رطة ،وممثلي��ن ع��ن كل م��ن اإلدارة العامة
للدف��اع المدني ،واإلدارة العامة للمباحث واألدلة
الجنائي��ة ،واإلدارة العام��ة للم��رور ،حيث تختص
اللجن��ة بدراس��ة القضاي��ا األمني��ة بالمحافظ��ة
وتبادل الرأي بش��أنها والتنس��يق بين الجهات
المعني��ة المختص��ة واقت��راح كل م��ا من ش��أنه
المحافظ��ة على النظ��ام الع��ام واآلداب العامة،
على أن يقوم معالي المحافظ برفع تقارير دورية
إلى معالي وزير الداخلية عن أعمال اللجنة.

وبحس��ب القرار ال��وزاري ،تقوم اللجن��ة بمتابعة
الوض��ع األمن��ي واقت��راح اس��تراتيجية أمني��ة
للمحافظ��ة ،والمس��اهمة ف��ي وض��ع البرام��ج
والخطط األمنية والمساهمة في حماية األشخاص
والممتل��كات واس��تمرارية المراف��ق والخدم��ات
العامة ،ووضع توصيات لتأمين وحماية المنشآت
والمراف��ق ذات األهمي��ة االس��تراتيجية وتب��ادل
المعطيات والمعلومات ذات الطابع األمني.

وتطبيقًا للقرار الصادر من معالي وزير الداخلية،
عق��دت اللجن��ة األمنية ف��ي محافظ��ة العاصمة
 17اجتماع��ًا خ�لال الع��ام الماض��ي لمناقش��ة
االحتياجات األمنية والس��بل الكفيلة في إرس��اء
األمن والطمأنينة لجميع أهالي العاصمة س��واء

كم��ا تقوم اللجنة بالمس��اهمة في وضع الخطط
األمني��ة لمناس��بات وفعاليات المحافظة ونش��ر
الوع��ي األمني ومناقش��ة ودراس��ة المش��كالت
األمني��ة الخاصة ب��كل محافظة واقت��راح الحلول
لها.
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 .2موسم عاشوراء:
في إطار توجيهات القيادة الحكيمة بخدمة المناسبات
الدينية وتس��هيل إقامتها في أجواء يسودها األمن
والنظام والطمأنينة ،وتحقيقًا لدورها التنسيقي بين
مختلف الجه��ات الحكومية ،كثفت محافظة العاصمة
جهوده��ا بالتع��اون مع الجه��ات األمني��ة والخدمية
لبح��ث احتياجات المآتم والمواكب ف��ي العاصمة ،بما
يحفظ األمن ويخ��دم المعزين ومرتادي مناطق العزاء،
وإلبقاء موس��م عاش��وراء بمعزل عن أوجه التسييس
لضمان إحياء هذه المناسبة في أجواء يسودها األمن
والنظام والطمأنينة والسالمة.
وف��ي س��بيل تحقي��ق ذل��ك ،ت��رأس معال��ي الش��يخ
هش��ام ب��ن عبدالرحم��ن آل خليفة محاف��ظ محافظة
العاصمة اجتماعًا تنس��يقيًا لموسم عاشوراء بحضور
ممثلين عن الجهات األمنية ورؤساء المآتم والمواكب
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الحس��ينية ف��ي المحافظة ،وذلك للوق��وف على كافة
الترتيبات واالس��تعدادات الالزمة الس��تقبال الموسم
وضم��ان انس��يابية س��ير المواك��ب ،ووض��ع مرئي��ات
لتنفيذه��ا عل��ى أرض الواق��ع لضم��ان نجاح موس��م
عاش��وراء ،بم��ا يعك��س المظه��ر الحض��اري والحري��ة
الديني��ة التي يتمتع بها المواطن��ون والمقيمون في
مملكة البحرين.
ومواصل��ة لجهود المحافظة الرامية للتس��هيل على
المعزي��ن وتوفي��ر كاف��ة احتياجاته��م ،ق��ام معال��ي
المحاف��ظ بزيارة إل��ى مواقع الع��زاء بالعاصمة المنامة
وذلك للوقوف على االحتياجات المطلوب توافرها من
قبل الجهات الخدمية واألمنية خالل موسم عاشوراء،
واطلع معاليه خالل الجول��ة الميدانية على احتياجات
القائمين على المآتم والمواكب والمضائف.
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الفصل الثالث

تضع محافظة العاصمة في الحسبان
ضرورة ربط أهداف المش���اريع والبرامج
مع أهداف التنمية المس���تدامة التي
أقرتها األمم المتحدة «من أجل تحقيق
مس���تقبــــل أفضــ���ل وأكث���ر اس���تدامــة
للجميع»
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تضع محافظة العاصمة في الحسبان ضرورة استدامة المشاريع والبرامج التي تفي باحتياجات
وتطلع��ات األهالي ،على أس��اس ان ّ
جل تلك المس��اعي التي س��نوردها الحقًا تتس��ق بش��كل
كبي��ر مع أهداف التنمية المس��تدامة التي أقرتها األمم المتحدة  -من أجل تحقيق مس��تقبل
أفضل وأكثر اس��تدامة للجميع -وللتأكيد على ذلك فقد حرصت المحافظة على ربط المشاريع
والبرام��ج المقام��ة بتلك األه��داف خصوصًا ف��ي الجوانب االقتصادي��ة ،واالجتماعي��ة ،والبيئية
تمكن التنمية المس��تدامة المجتمع وافراده م��ن تلبية احتياجاتهم
لمجتم��ع العاصم��ة ،حيث ّ
والتعبير عن وجودهم الفعلي.
إن المب��ادرات المجتمعي��ة الرائدة الت��ي تنفذها المحافظة تتميز بأنه��ا تراعي حصول األهالي
عل��ى فرص التنمية وتحقيق ش��راكة حقيقية بين المؤسس��ات الحكومي��ة ومنظمات المجتمع
المدن��ي والقطاع الخاص للمس��اهمة ف��ي ديمومتها ،فض ً
ال عن مراعاة تجس��يد قيم المواطنة
ف��ي نفوس األهالي ،لتأثير ذلك المباش��ر واإليجابي في مس��يرة المس��ؤولية المجتمعية التي
تنشدها محافظة العاصمة انطالقا من رؤية المحافظة التي تنص على «محافظة رائدة ومتميزة
في خدمة المواطنين والمقيمين من اجل حياة أفضل وتنمية مستدامة».

شراكة وتعاون

المجتمع المحلي

محافظة العاصمة

أهداف البرامج والمشاريع المستدامة

1
4
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مساندة القطاع الحكومي
والخاص في تحقيق األهداف
التنموية

االهتمام بالعنصر البشري
والبيئة المحيطة به من خالل
تعزيز التغيير البناء وااليجابي

2
5

تشجيع القطاع الخاص
في البحث عن حلول شاملة
لبعض القضايا الم ّلحة

خلق قنوات اتصال جديدة وبناء
عالقات بعيدة المدى سواء مع
المجتمع المحلي أو الخارجي

3
6

تشجيع األهالي على التفكير
واالبداع وإشراكهم في
إطالق مبادراتهم الفردية

اكتساب ثقة
األهالي في رعاية
شؤونهم

برامج محافظة العاصمة المستدامة

مشروع
العاصمة الخضراء
الدعوة نحو االستخدام الرشيد
للموارد الناضبة

مسابقة أجمل تزيين
مبنى حكومي وخاص
إضافة نهج تشاركي
بين مختلف القطاعات
الحكومية

برنامج أمة محمد (ص)
التأكيد على دور األسرة في غرس القيم
اإلسالمية الحميدة وتعزيز الصفــات واألخالق
الكريمة في نفس النشء

برنامج النشاط الصيفي
استثمار أوقات الطلبة
خالل فترة الصيف ببرامج
مفيدة

مسابقة تصوير الفرحة الخاصة
باألعياد الوطنية في االنستغرام
تعزيز الحس الوطني لدى األهالي

منتدى أسبوع المنامة
للريادةاألعمال
التعرف على األساليب
والتقنيات الحديثة إلدارة
المشاريع

برنامج
ويك إند العاصمة
خفض دوافع التعصب
والعدوانية لدى المشاركين
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ال .مشروع العاصمة الخضراء:
أو ً
واصل��ت محافظ��ة العاصمة خالل
عام 2018م ،تنفيذ الحمالت ضمن
مش��روع العاصمة الخضراء الذي
أطلقته في عام  2014تحت شعار
«عاصم��ة خضراء ..لحي��اة أفضل»،
حي��ث يحم��ل المش��روع العديد
من األهداف اإليجابية ،من أبرزها:
زيادة الرقعة الخضراء بالعاصمة،
وقدرت��ه على خلق وع��ي وثقافة
بيئي��ة وزراعية ،وراف��د مهم في
دف��ع الصورة الجمالي��ة للعاصمة
إلى اعلى المستويات.
وأقام��ت محافظ��ة العاصمة خالل
الع��ام الماض��ي حمل��ة تش��جير
حديق��ة أم الحص��م ضم��ن
برنام��ج الم��دن الصحي��ة ،وذلك
لمتابع��ة اس��تيفاء االش��تراطات
والمعايي��ر المطلوب��ة م��ن قب��ل
الش��بكــــة اإلقليميــ��ة للم��دن
الصحي��ة في منطق��ة ام الحصم
–المنطقـ��ة المرش��حــة لنيــ��ل
لق��ب المدين��ة الصحي��ة ،-حيث
اس��توفت المنطقة أهم الشروط
والمعايي��ر الواجب توافرها لنيل
اللقب وه��ي :مؤسس��ات معززة
للصحة ،والسكن المالئم ،واألمن،
والنظافة ،والتخلص من النفايات،
إضاف��ة إل��ى وجــ��ود الحدائــ��ق
والمس��احات الخض��راء ،ومراك��ز
رياضي��ة واجتماعي��ة وثقافي��ة
إل��ى جان��ب مؤسس��ات المجتمع
المدني متعددة األنشطة.
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كما أطلقت محافظ��ة العاصمة أولى
محطات حملة «تشجير نوادي ومراكز
العاصم��ة الرياضية» وذلك بالتعاون
مع نادي روتاراكت (ش��باب الروتاري)
وبمش��اركة عدد م��ن األهالي ،حيث
ّ
متطوع َا
المكون من 70
قام الفري��ق
ّ
من  17دولة بزرع ش��تالت زراعية في
جنبات نادي الش��باب الرياضي كأول
مبادرة من نوعها تطلقها المحافظة
تص��ب ف��ي مش��روعي :العاصم��ة
ّ

الخض��راء وج��واز محافظ��ة العاصمة
للعم��ل التطوع��ي ،وذل��ك به��دف
زي��ادة الوع��ي العام ببيئ��ة المرافق
الحيوي��ة خصوصًا بالنوادي والمراكز
الريـاضيـــ��ة ،وإيمانًا بالمس��ؤوليـــة
المجتمعية الت��ي توليها المحافظة
لرفع مس��توى م��دارك األهالي تجاه
خل��ق وع��ي وثقاف��ة بيئي��ة وزراعية
ونش��ـر مضامينهــ��ا عل��ى أعلـ��ى
المستويات.

ثاني ًا :برنامج أمة محمد (ص) في نسخته السابعة:
تحقيقًا ألهدافها في تنمية مجتمع محافظة العاصمة بمختلف المجاالت ،أقامت محافظة
العاصمة سلسلة من البرامج خالل شهر رمضان المبارك ضمن فعاليات «أمة محمد صلى
اهلل عليه وسلم» في نسخته السابعة ،حيث شمل البرنامج األنشطة التالية:

أ.حفل القرقاعون:
أحي��ت محافظ��ة العاصمة كعادتها الس��نوية حفل
القرقاعون بدعم من بنك البحرين اإلس�لامي ،حيث
أقيمت الفعالية بمجمع الس��يف وسط حضور أعداد
كبيرة من المواطنين والمقيمين والزائرين لمملكة
البحرين ،واشتمل الحفل على مفاجآت لجميع أفراد
األس��رة ضمت برام��ج ترفيهية ومس��ابقات وهدايا
وعروض تراثية.
ويأت��ي تنظيم المحافظة لحف��ل القرقاعون من باب
حرصه��ا عل��ى إحي��اء الفعالي��ات التراثي��ة وتعزيز
مكان��ة الم��وروث الش��عبي ف��ي مملكتن��ا الغالية
وإظهار الفن البحريني األصيل ،ولتدعيم الش��راكة
المجتمعي��ة والتواصل م��ع األهالي م��ن مواطنين
ومقيمي��ن ورس��م البهج��ة والس��رور عل��ى وجوه
األطفال والحفاظ على الفلكلور الشعبي البحريني.

ج.األصبوحة النسائية:
نظم��ت محافظة العاصم��ة أصبوحة نس��ائية تحت
عنوان «الصحة والسالمة ومخاطر السمنة» بالتعاون
م��ع إدارة الش��ؤون الصحي��ة واالجتماعي��ة ب��وزارة
الداخلي��ة وذلك ضم��ن برنامج فعالي��ات المحافظة
لش��هر رمض��ان المب��ارك ،إذ أقيم��ت األصبوحة في
مبن��ى محافظ��ة العاصم��ة بالقضيبي��ة بحض��ور
موظفات المحافظة وعدد من العنصر النسائي من
األهالي وممثالت عن مؤسسات المجتمع المدني.
وش��ملت األصبوحة الت��ي حاضرت فيها األس��تاذة
لول��وة محمد عاش��ور مس��ؤولة التثقي��ف الصحي
ب��إدارة الش��ؤون الصحي��ة واالجتماعي��ة ب��وزارة
الداخلي��ة محاضرة تثقيفي��ة توعوية حول مفهوم
الصحة والصوم خالل شهر رمضان ومخاطر السمنة
على األشخاص والحلول المناسبة لتفاديها.
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ثالث ًا .مسابقة أجمل تزيين للمباني
الحكومية والخاصة في نسختها الثامنة:
أطلق��ت محافظ��ة العاصم��ة مس��ابقة
أجم��ل تزيي��ن للمبان��ي الحكومي��ة
والخاصة للع��ام الثامن عل��ى التوالي،
والتي تزامن��ت مع بدء انطالق احتفاالت
المملك��ة بالعيد الوطني المجيد وعيد
جل��وس جالل��ة المل��ك المف��دى ،حي��ث
تأتي المس��ابقة ضمن جهود المحافظة
إلش��راك القطاع��ات المختلف��ة مث��ل
«الش��ركات ،وال��وزارات ،والمؤسس��ات
الرس��مية واألهلي��ة» ،ف��ي إب��راز الوجه
الحض��اري والعمران��ي للمحافظ��ة خالل
األعي��اد الوطني��ة ف��ي إطار ص��ور فنية
تظه��ر جمالي��ة المنام��ة وتب��رز روح
الش��راكة والتع��اون ومعال��م التط��ور
والنماء الذي وصلت إليه في ظل العهد
ّ
الزاهر لجاللة الملك المفدى.
وج��اءت نتائ��ج المس��ابقة كاآلت��ي :فئة
القط��اع الحكوم��ي حصل عل��ى المركز
األول :مصرف البحرين المركزي ،والمركز
الثان��ي :ن��ادي ضب��اط األم��ن الع��ام،
والمركز الثالث :هيئة البحرين للثقافة
واآلثار ،أما القط��اع الخاص فحقق المركز
األول :فن��دق ريت��ز كارلت��ون ،والمرك��ز
الثاني :البن��ك األهلي المتحد ،والمركز
الثال��ث :فن��دق الخليج ،أما ع��ن القطاع
المدرس��ي كان المركز األول من نصيب:
مدرس��ة الرش��يد االبتدائي��ة للبني��ن،
والمركز الثاني :مدرسة الحورة الثانوية
للبنات ،والمركز الثالث :مدرس��ة العالء
الحضرمي االبتدائية للبنين.
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رابع ًا .مسابقة تصوير مظاهر الفرحة
باألعياد الوطنية في نسختها السادسة:

نظم��ت محافظ��ة العاصم��ة مس��ابقة تصوي��ر أجم��ل 5
ص��ور تب��رز مظاهر الفرح��ة بأعي��اد الوطن عب��ر تطبيق
انس��تغرام ،وذل��ك تزامنًا م��ع احتفال المملك��ة بالعيد
الوطن��ي المجي��د وعي��د جلوس جالل��ة المل��ك المفدى،
حيث تضمنت المس��ابقة جوائز قيمة ومتنوعة للفائزين،
ونتيجة للمش��اركة الواس��عة ارتفع عدد متابعي حساب
المحافظة بعد إطالق المسابقة لنحو  8000متابع.

بالمقاب��ل جاءت أس��ماء الفائزين الخمس��ة في مس��ابقة
محافظ��ة العاصم��ة لتصوي��ر مظاه��ر الفرح��ة بالعي��د
الوطني عب��ر تطبيق «انس��تغرام» وه��م :المركز األول:
منار إبراهيم الصديقي ،المركز الثاني :الس��يد حس��ين
الق�لاف ،المركز الثال��ث :مريم عبدالنبي جمع��ة ،المركز
الرابع :زهرة أحمد عيس��ى ،المركز الخامس :لولوة محمد
مساعد.
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خامس ًا .برنامج النشاط الصيفي
في نسخته السادسة:

أقام��ت محافظ��ة العاصم��ة خ�لال العطل��ة الصيفية
برنام��ج النش��اط الصيف��ي في نس��خته السادس��ة
بالتعاون مع مركز :ش��باب الديه ،نادي س��ترة ،نادي
الشباب ،وذلك حرصًا منها على حشد طاقات النشء
وتوجيهه��ا نحو الهدف األمثل م��ن خالل طرح طرق
وأس��اليب عمل مبتكرة وخالق��ة تلهم احتياجاتهم
ومتطلباتهم لتش��جيعهم على التفكير اإلبداعي
بما يرفد خبراتهم ومعارفهم وينمي شخصياتهم.
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ويع��د اس��تمرار نج��اح النش��اط الصيف��ي للع��ام
الس��ادس عل��ى التوالي دعم��ا أله��داف المحافظة
الرامي��ة إل��ى خدم��ة النشء والمس��اهمة ف��ي رفع
مس��توى الوعي الع��ام لدي��ه وتثقيفه ،مم��ا يحقق
الش��راكة المجتمعية عبر إنجاز األهداف المش��تركة
الت��ي تخ��دم المصلحة العام��ة وتلب��ي االحتياجات
األساس��ية لتص��ب ف��ي نهاي��ة المطاف ف��ي عملية
التنمية المجتمعية الشاملة.

سادس ًا .أسبوع المنامة
لريادة األعمال في نسخته الرابعة:

أطلق��ت محافظة العاصم��ة نهاية ع��ام 2018م فعاليات
أس��بوع المنام��ة لري��ادة األعم��ال ف��ي نس��خته الرابع��ة
بالش��راكة مع صن��دوق العمل «تمكي��ن» والبنك األهلي
المتحد إلى جانب رعاي��ة  25جهة حكومية وخاصة ،حيث
يتناغم الحدث مع األهداف السبع عشرة المندرجة ضمن
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وشمل المنتدى  14ورشة
ون��دوة اس��تمرت أعماله��ا أس��بوعًا ،واس��تهدف 5000
مشارك من عموم مملكة البحرين.
ويهدف الحدث إلى رفد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة

يسهل على
المتخصصة في مجال المشاريع الريادية كما ّ
المنخرطين ف��ي الحدث التعرف على أهم وأبرز الس��بل
الحديثة في تأسيس المشاريع الريادية وصو ًال إلى نموها
وتحقيقها لألهداف المنش��ودة في نهاي��ة المطاف ،مما
يس��هم بتحقيق منافع ليس��ت على الصعيد الشخصي
للمش��ارك فحس��ب وانم��ا عل��ى الصعي��د المجتمع��ي
بأسره وبالتالي قدرة المش��اركين على تحويل أفكارهم
واحالمهم إلى مش��اريع ملهمة تتحقق على أرض الواقع
شريطة توافر الجهد والمثابرة لديهم.
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الفصل الرابع

تعم���ل محافظ���ة العاصم���ة عل���ى بناء
جس���ـــور مــ���ن العالقـــ���ات والثقافــ���ات
والمفاهيم المش���تركة التي تس���هم
بالنهوض بمستوى الوعي العام لدى
المجتمع
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تس��عى محافظ��ة العاصمة نحو تعزيز التع��اون والتكاتف مع قوى المجتم��ع من خالل تنظيم
ورعاي��ة فعالي��ات متنوع��ة ف��ي المج��االت ذات الصبغ��ة االجتماعي��ة والرياضي��ة والديني��ة
واالقتصادية ،لضمان بناء جس��ور من العالقات والثقافات والمفاهيم المشتركة التي تساعد
على النهوض بمس��توى الوعي العام تجاه قبول األفكار واالنماط ومعالجة الظواهر الخاطئة
المنتشرة في المجتمع ،وحث المواطنين والمقيمين على االسهام في خدمة المجتمع تطوعًا
س��واء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل ،بما يصب في نهاية المطاف في تنمية المجتمع وتحقيق
أهدافه.

مؤسسات المجتمع المدني

أطراف
الشراكة
المجتمعية

الجهات
الحكومية والخاصة

األفراد بمختلف فئاتهم
المجتمع المدني

المجالس الشعبية
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ال .إحصاءات
أو ً
قياس معدل
البرامج والفعاليات:

 )1معدل البرامج والفعاليات المقامة:
مقارنة بين معدل البرامج
والفعاليات لألعوام 2018-2012

20

2012

20

2013

22

2014

19

2015
2016

27

2017

51

2018

73

س��اهمت محافظة العاصمة خ�لال العام الماضي في
تنظيم ورعاية  73برنامجًا وفعالية ،مقارنة بـ 51خالل
ع��ام  ،2017و 27برنامجًا وفعالية ف��ي العام ،2016
أما في عام  2015فشهد تنظيم ورعاية  19برنامجًا
وفعالي��ة ،فيم��ا كان مجموعها في ع��ام  2014عدد

 ،22وبالتس��اوي في  2012و 2013اللذين شهدا 20
فعالية وبرنامج ،ما يعكس المستوى التصاعدي في
جهود المحافظ الرامية نحو تعزيز مفهوم الشراكة
المجتمعي��ة بالتع��اون م��ع الجه��ات ذات العالق��ة
بالمملكة.

 )2التوزيع الشهري للفعاليات والبرامج:

التوزيع الشهري للفعاليات
والبرامج المقامة في عام 2018

معدل
الفعاليات
والبرامج

11

3

8

2

3

8

3

7

5

8

8

7

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعمل محافظة العاصمة على توزيع أوقات تنظيم ورعاية
فعالياته��ا طوال أش��هر الس��نة ،بما يضمن اس��تمرارية
نشاطها طوال العام ،كما تضع في حسبانها تزامن عدد
م��ن الفعاليات والبرامج مع أحداث ومناس��بات وطنية أو
اجتماعي��ة أو رياضية مهمة ،حيث تس��عى المحافظة إلى

الشهر

تنظيم الجهود المبذولة لضمان نيل مختلف الفعاليات
المرتبط��ة بتوقيتات معينة حقها من ناحية المش��اركة
والتفاعل من كافة فئات المجتمع والتكامل مع األنش��طة
األخ��رى الت��ي تقيمه��ا بع��ض الجه��ات ،تلبي��ة لمختلف
توجهات أهالي المحافظة.

53

 )3تصنيف فعاليات محافظة العاصمة
لعام  2018حسب المجاالت:

تصنيف الفعاليات حسب المجاالت

ثقافي وفني

اجتماعي

4
26

15
9

اس��تطاعت محافظة العاصمة في الع��ام الماضي تحقيق
التن��وع ف��ي إقام��ة مختل��ف الفعالي��ات والبرامج
مب��دأ
ّ
من خ�لال وضع تصنيف��ات معين��ة بناء عل��ى احتياجات
ال��رأي الع��ام م��ن الجماهير المس��تهدفة بما يتناس��ب
م��ع ميولهم ،حيث وضع��ت المحافظة ه��ذا االعتبار في
الحس��بان عبر دراسة الجماهير واتجاهاتها وآرائها وفقًا
للمجاالت التالي ذكرها.
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6

توعوي

7

6
وطني

ترفيهي

تنموي

رياضي
وخلص��ت تلك الدراس��ة إلى ان أكثر الفعالي��ات والبرامج
التي نالت نصيبًا من ناحية العدد هي الفعاليات الداخلة
ف��ي المجال االجتماعي بواق��ع  26فعالية ،في حين بلغت
الفعاليات التنموي��ة  15فعالية ،تلتها الرياضية بواقع 9
فعاليات ،أما الفعالي��ات والبرامج التوعوية فبلغ عددها
 7فعالي��ات ،وتوزعت الفعاليات والبرام��ج الباقية ما بين
وطنية وترفيهية وثقافية وفنية.

ثاني ًا .أهم االحتفاالت
والبرامج المقامة عام
 2018بحسب المجاالت:

أ .احتفال محافظة العاصمة باألعياد الوطنية:
احتفل أهال��ي محافظة العاصم��ة بذكرى قيام
الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤس��س
أحم��د الفات��ح دولة عربية مس��لمة ع��ام 1783
ميالدي��ة ،والذك��رى  47النضمامه��ا ف��ي األمم
المتح��دة كدولة كاملة العضوي��ة ،والذكرى 19
لتس��لم حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك المفدى
حفظه اهلل ورعاه لمقاليد الحكم ،ضمن مهرجان
كبير نظمته محافظة العاصمة وأمانة العاصمة
في «واتر جاردن سيتي» يومي  15و 16ديسمبر
 ،2018وسط أجواء جسدت معاني الوالء للوطن
وقيادته الرش��يدة بمش��اركة ش��عبية واسعة
عكست تعابير الفرح باألعياد الوطنية.
وش��هدت االحتفالية التي نظمته��ا المحافظة
وأمان��ة العاصم��ة للعام الس��ابع عروضًا كبيرة
ومفاجآت عديدة خصص��ت للجماهير الحاضرة،
من أبرزها عرض لأللعاب النارية ،والسحب على
سيارتين مقدمتين من استثمارات الزياني وشركة
مونتريال للسيارات ،وحفل غنائي قدمه الفنانان
محمد عبدالرحيم ومحمد التميمي ،إلى جانب
عروض للفن��ون البحرية ،والعرض��ة البحرينية،
ومشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة ،ومنطقة
مخصصة أللعاب األطفال ،ومسابقات وجوائز قيمة
شملت تذاكر سفر وهداية متنوعة .إضافة إلى
سوق «تمكين» لرواد األعمال.
ويأتي تنظي��م هذه الفعالي��ة الوطنية بفضل
دعم ورعاي��ة  34جهة حكومية وخاصة ،انطالقًا
م��ن حرص تل��ك الجه��ات على إقام��ة االحتفال
بالمس��توى ال��ذي يليق به ،وتحقيق��ًا ألهدافها
في تعزيز الشراكة المجتمعية بما يتناسب مع
خططها الطموح��ة في خدمة المجتمع وتعزيزًا
لدورها الوطني.
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ب .افتتاح معرض «تاريخ النفط في البحرين»:
افتت��ح معالي الش��يخ هش��ام ب��ن عبدالرحمن آل
خليف��ة محافظ محافظ��ة العاصمة ،مع��رض «تاريخ
النفط في البحرين» الذي نظمته محافظة العاصمة
بالتعاون م��ع وزارة النفط واألفنيوز-البحرين ،حيث
حظ��ي المعرض الذي اقيم بالتزامن مع ذكرى قيام
الدول��ة البحريني��ة الحديث��ة في عهد المؤس��س
أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام  1783ميالدية،
والذك��رى  47النضمامه��ا لألم��م المتح��دة كدولة
كاملة العضوية ،والذكرى  19لتسلم حضرة صاحب
الجالل��ة المل��ك المفدى حفظ��ه اهلل ورع��اه لمقاليد
الحكم ،بإقبال من قبل المواطنين والمقيمين وزوار
المملكة ،والمهتمين بتاريخ النفط في البحرين.

ت .احتفال أم الحصم بالعيد الوطني:
تح��ت رعاي��ة معال��ي الش��يخ هش��ام ب��ن
عبدالرحم��ن آل خليف��ة محاف��ظ محافظ��ة
العاصم��ة أق��ام أهالي منطق��ة أم الحصم
احتفالية بمناس��بة العيد الوطني المجيد
وذك��رى جل��وس عاه��ل الب�لاد المف��دى،
بحض��ور نائ��ب المنطق��ة س��عادة الس��يد
عم��ار البن��اي ووجه��اء وأعي��ان أم الحصم
والمدعوين ،حيث ش��هد الحفل مش��اركة
فرق��ة الفن��ون الش��عبية ،وفق��رة للعرضة
البحرينية التقليدية وسوق األسر المنتجة
ودار أم الحص��م لرعاي��ة الوالدي��ن حي��ث
ألقيت قصيدة شعرية ألحد أبناء المنطقة.

ث .احتفال الجامعة األهلية بالعيد الوطني:
تحت رعاي��ة محافظ��ة العاصمة،
نظمت الجامعة األهلية احتفالية
بمناس��بة العيد الوطني وعيد
جلوس جاللة الملك ،حيث شهد
المهرجان مشاركة وحضور عدد
من النخب الثقافية والشخصيات
الفني��ة ف��ي المملك��ة ،وض��م
معرضًا فنيًا أتاح لطلبة الجامعة
ومنتسبوها تقديم إبداعاتهم
الفنية والحرفية والثقافية التي
عبرت عن حب الوط��ن واالنتماء
إليه.
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ج .االحتفاء بذكرى الميثاق:
احتف��ت محافظ��ة العاصم��ة بذكرى
التصوي��ت عل��ى ميثــ��اق العمـــ��ل
الوطني بحضور جميع المس��ئولين
والموظفين بالمحافظة ،وبمش��اركة
فاعلة من الش��اعر الكبي��ر إبراهيم
عبدالكري��م األنص��اري ال��ذي الق��ى
قصائد وطنية ثرية بهذه المناسبة،
اعقبها مباشرة قيام الحضور بمعية
المحافظ بقطع كعكة االحتفال واخذ
صورة تذكارية.

 .2المجال االجتماعي:

أ.االحتفال بيوم الشراكة المجتمعية:
افتت��ح معال��ي المحافظ فعالية
ي��وم الش��راكـــة المجتمعيــــة
ال��ذي أقي��م في مجمع الس��يف
بمش��اركـــــة ش��رطـــة المجتمع
ولجن��ة مكافحة العنف واإلدمان
(معا) ،حي��ث قدم المش��اركون
ف��ي الفعالي��ة ش��روحًا ع��ن
أنش��طتهم وجهوده��م ف��ي
تعزي��ز التوعية المجتمعية بين
أوساط المجتمع.

ب .حفل تكريم المتفوقين:
كرم معال��ي محافظ العاصمة
ّ
الطلبة المتفوقين الحاصلين
عل��ى الترتيــــــ��ب األول م��ن
خريج��ي المرحلــ��ة الثانوي��ة
التابعين لم��دارس المحافظة،
وذل��ك خ�لال حف��ل أقي��م في
مجل��س محافظ��ة العاصم��ة
بحضور عدد من المسؤوليـن
ف��ي المحافظ��ة وأولي��اء أمور
الطلبة.
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ت .مشروع «منازل الخير»:
ضمن مش��روع «منازل الخير» ال��ذي ترعاه
وتدعم��ه مؤسس��ة مبرة الزياني وش��ركة
الجزيرة للمالحة ،انتهت محافظة من متابعة
تعدي��ل منزل أح��د المواطنين الكائن في
العاصمة ،حيث قام معالي المحافظ بزيارة
إل��ى المن��زل الذي طالت��ه عملي��ة تعديل
ليتناسب مع مؤهالت المنزل الالئق للسكن
بهدف تحقيق االس��تقرار المعيش��ي ألحد
المواطنين المتعففين ،وذلك بحضور السيد
حامد راشد الزياني عضو مجلس إدارة مبرة
راشد الزياني الخيرية والسيد علي المحمود
وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

ث .االحتفاء بيوم المرأة البحرينية:
احتفل��ت محافظة العاصمة بي��وم المرأة
البحريني��ة بحض��ور كاف��ة منتس��بات
كرم معالي المحافظ خالل
المحافظة ،حيث ّ
االحتفال  7نس��اء مم��ن عملن في المجال
التشريعي والبلدي ،وهن :السيدة نانسي
خضوري عضو مجلس الشورى ،والمهندسة
شوقية حميدان مدير عام أمانة العاصمة،
والسيدة عزيزة كمال نائب رئيس مجلس
أمانة العاصمة و د .مها آل ش��هاب عضو
مجل��س أمان��ة العاصم��ة ،والعض��وات
السابقات باألمانة السيدة إيمان القحطاني،
ود .مرام الشربتي ،وديما الحداد.

ج .تكريم  100متطوع ومتعاون:
كرم معال��ي المحافظ ما
يرب��و على مائ��ة متطوع
ومتعــ��اون ،ف��ي حفــ��ل
أقي��م ف��ي ن��ادي ضب��اط
األم��ن العام ،حي��ث يأتي
التكريم تقدي��رًا وعرفانًا
للجهود التـي بذلوهـــا
في سبيل اثراء الفعاليات
والبرامـ��ج واألنش��طـــــة
التي نظمتهـ��ا ورعتهــا
محافظ��ة العاصم��ة خالل
عام .2018
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ح .مسيرة المشي مع الكفيف:
تح��ت رعاي��ة معال��ي المحاف��ظ ،نظمت
جمعي��ة الصداقة للمكفوفين مس��يرة
للعام الخامس على التوالي تحت شعار
(مس��اندة المجتم��ع للكفي��ف واجبن��ا
جميعًا) ،والتي أقيمت بمناس��بة (اليوم
العالمي للعصا البيضاء) ،بساحل الفاتح
والنادي البحري ،حيث ش��هدت الفعالية
مش��اركة كبي��رة م��ن قب��ل العديد من
مؤسس��ات المجتمع المدن��ي والجاليات
وبع��ض األس��ر المنتج��ة ،به��دف دعم
الكفيف والتعرف على األسلوب األمثل في
مرافقة المكفوفين وفق األنظمة الدولية.

خ .رعاية المنتدى الدولي األول للمتحدثين:
تحت رعاي��ة معالي المحافظ نظم
النادي العالمي لإلعالم االجتماعي
المنتدى الدولي األول للمتحدثين
« ،»Speak in Bahrainبحض��ور
 30متحدث��ًا عالمي��ا ملهم��ًا م��ن
 8دول ،ه��ي :الوالي��ات المتح��دة
األمريكي��ة ،والمملك��ة المتح��دة،
والياب��ان ،وهولن��دا ،وأس��تراليا،
ومملكة تايلند ،والمملكة العربية
السعودية ،باإلضافة إلى متحدثين
من مملكة البحرين التي استضافت
هذا الحدث للمرة األولى.

د .حفل تخريج مدرسة لؤلؤة الخليج العربي:
أن��اب معال��ي المحاف��ظ،
س��عادة الس��يد حس��ن
عب��داهلل المدن��ي نائ��ب
المحافظ ،لرعاية حفل تخرج
الدفعة التاسعة من طلبة
البكلوري��ا الدولي��ة ال��ذي
أقامته مدرسة لؤلؤة الخليج
العرب��ي بفن��دق ك��راون
ب�لازا ،وس��ط حض��ور عدد
من الوجه��اء والتربويين
والمس��ؤولين بالمحافظة
وأولياء أمور الطلبة.
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ذ .تكريم متفوقي العكر:
أن��اب معالي الش��يخ هش��ام بن
عبدالرحم��ن آل خليف��ة محاف��ظ
محافظة العاصمة ،سعادة األستاذ
حس��ن عب��داهلل المدن��ي نائ��ب
محاف��ظ العاصمة لتكريم الطلبة
المتفوقين بمنطقة العكر للعام
الدراسي 2018/2017م ،في الحفل
الذي نظمته جمعية العكر الخيرية
تحت شعار «تفوقي رضاك  ،»2حيث
ش��هد الحف��ل ال��ذي أقي��م على
م��دة يومين وبفترتي��ن صباحية
ومسائية تكريم  485طالبًا وطالبة.

ر .منتدى رواد اإلعالم االجتماعي :6
تح��ت رعاية معالي الش��يخ هش��ام بن
عبد الرحم��ن آل خليفة محافظ محافظة
العاصمة ،نظم الن��ادي العالمي لإلعالم
االجتماعــ��ي «منت��دى رواد اإلعــــ�لام
االجتماعي» في نسخته السادسة ،حيث
اس��تعرض المنتدى ،ال��ذي حمل عنوان
«يال_سوشال» ،تجارب من الواليات المتحدة
األمريكية والوطن العربي والبحرين في
هذا المجال ،بحضور أكثر من  100مشارك
م��ن الباحثي��ن ع��ن العمل ،إضاف��ة إلى
مشاركين آخرين مهتمين في مجال ريادة
اإلعالم االجتماعي في المملكة والمنطقة.

ز .حملة «مع ًا نهتم لدعم العمال»:
رع��ت محافظ��ة العاصم��ة حملة مع��ًا نهتم
لدع��م العم��ال الت��ي أطلقتها ش��ركة وان
بحري��ن للضياف��ة بالتع��اون م��ع مجموع��ة
من الش��ركات والمؤسس��ات لدع��م العمال
بمواقع البناء ،حيث تأتي هذه الرعاية ضمن
المبادرات المجتمعية التي تحرص المحافظة
عل��ى تفعيلها ،بهدف التواصل مع مختلف
شرائح المجتمع وتعزيزًا لمد جسور التواصل
ً
خاصة أن المحافظة تولي فئة العمال
معهم،
أهمي��ة كبيرة من خ�لال اقامتها عدة برامج
تواصلي��ة ترمي إلى تحقيق أهداف تثقيفية
وتوعوية لهذه الفئة.
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س .االحتفال باليوم العالمي لإلعالم االجتماعي:
تحت رعاية معالي المحافظ
احتفل��ت مملكة البحرين
بـ «اليوم العالمي لإلعالم
االجتماع��ي» ف��ي فعالية
نظمه��ا الن��ادي العالمي
لإلع�لام االجتماعي للعام
الثام��ن عل��ى التوال��ي،
وس��ط حض��ور ع��دد من
المسؤولين والمهتمين
في مجال اإلعالم االجتماعي.

 .3المجال التنموي:

أ .افتتاح معرض «نيو لوك»:
أناب معالي المحافظ ،سعاد نائب المحافظ
الفتتاح معرض «نيو لوك» التس��وقي الذي
أقي��م بتنظي��م م��ن مؤسس��ة «فيرس��ت
تارجي��ت» بمش��اركة أكثر م��ن  200عارض
يمثلون قطاع��ات مختلفة ،حيث يأتي ذلك
ضم��ن جه��ود المحافظ��ة لدعم األنش��طة
والمشاريع والبرامج التي تسهم في تطوير
وتنش��يط الحرك��ة التجارية واالس��تثمارية
وتدف��ع بعجل��ة التنمي��ة االقتصادية على
كافة المستويات واألصعدة.

ب .افتتاح بطولة البحرين للرجل اآللي:
افتتح معالي المحافظ فعاليات بطولة
البحرين اإليجابية للرجل اآللي بمشاركة
أكثر من  800ش��اب وشابة يمثلون 90
فريقًا م��ن مختلف المراحل الدراس��ية
والمراك��ز الش��بابية ،به��دف الف��وز
والتأه��ل لنيل ش��رف تمثي��ل مملكة
البحري��ن في بطول��ة « »VEXالعالمية.
وش��هدت الفعالي��ات أوبري��ت غنائي
ومع��رض ضم أعم��ا ًال إبداعي��ة للطالب
في مجال صناعة وتطوير «الروبوتات».
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 .4المجال الرياضي:

أ .يوم البحرين الرياضي:
بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل
ً
ورعاه،ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس
األعلى للشباب والرياضة ،أقامت محافظة العاصمة فعالية
يوم البحرين الرياضي بنادي النجمة الرياضي بمش��اركة
عدد من الجهات الحكومية والخاصة وطلبة المدارس ،حيث
تضمنت جملة من الرياضات المختلفة شملت (رياضة المشي
 كرة القدم  -كرة الس��لة  -ك��رة الطائرة – والفحوصاتالطبية لجميع الفئات العمرية من الجنسين) ،وذلك لتحقيق
ما يهدف إليه هذا اليوم رياضيًا وصحيًا واجتماعيًا وتعزيزا
لمفهوم الرياضة والصحة للجميع والتوعية بأهمية الرياضة
ودورها في حياة الفرد والمجتمع.

ب .افتتاح مهرجان البحرين للسيارات:
تح��ت رعای��ة معال��ي المحاف��ظ ،نظم��ت
ش��ركة «س��ولد فيجــ��ن» المتخصصـــ��ة
ف��ي تنظيـــ��م المع��ارض والفعاليـ��ات،
مهـرجــــ��ان البحريــــــــن للس��يــــــارات
« »B A H R A I N A U T O F A I R 2 0 1 8
بنسخته األولى في مملكة البحرين ،إذ اتاح
المهرجان لش��ركات الس��يارات والخدمات
المساندة عرض خدماتهم وتقديم عروض
خاصة للحضور ،إلى جانب إقامة النشاطات
الترفيهية الجاذبة للجمهور.

ت .مهرجان الدراجات النارية:
تحت رعاية معالي الشيخ هشام
بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ
محافظة العاصمة ،اقيم مهرجان
أس��بوع الدراجات النارية السنوي
ف��ي نس��خته التاس��عة ،وس��ط
مشاركة كثيفة من دراجي مملكة
البحري��ن ودول مجل��س التعاون
الخليجي ،حيث شهد المهرجان
حض��ورًا جماهيري��ًا غفي��رًا م��ن
مختلف الفئات العمرية.
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ث .رعاية غبقة نادي النجمة:
تحت رعاية معالي المحافظ،
نظم نادي النجمة الرياضي
حف��ل الغبق��ة الرمضانية
السنوية بالنادي الذي يقام
احتفاء بالش��هر الفضيل
ً
ولم شمل أبناء النادي ،حيث
شهد الحفل مشاركة عدد
من الش��خصيات الرياضية
واالجتماعية شملت رجاالت
النجمة ومنتسبيه والفرق
الرياضية بالجهازين الفني
واإلداري.

ج .رعاية «الماراثون العمودي»:
أناب معالي المحافظ ،سعادة الشيخ
عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة
البرامج االجتماعية وشؤون المجتمع
بالمحافظ��ة لتتوي��ج الفائزي��ن ف��ي
سباق البحرين لصعود ساللم األبراج
(الماراثون العمودي) الذي تم تنظيمه
بالتزامن مع استضافة المملكة سباق
جائزة البحرين الكبرى للفورموال  1في
برج المتحدة «فن��دق ويندام جراند»
بخليج البحرين ،حيث ش��هد الحدث
مشاركة  300متسابق من  25دولة ،في
سباق من  45طابقًا بارتفاع  200متر.

ح .رعاية مهرجان الفروسية والكوبوي:
أن��اب معال��ي المحافظ،
س��عادة الشيخ عيسى
بن علي آل خليفة مدير
إدارة البرامج االجتماعية
وش��ـــؤون المجتمــــ��ع
بالمحافظــ��ة الفتتـــ��اح
مهرجـــان الفروس��يـــة
والكوبوي على س��احل
كرباب��اد ،وس��ط حضور
جماهيري غفير ومشاركة
كبيرة لعدد من الفرسان
واالسطبالت في المملكة.
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 .5المجال التوعوي:

أ .افتتاح القرية المرورية:
بمعية العميد
افتتح معالي المحاف��ظ
ّ
الش��يخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل
خليفة مدير ع��ام اإلدارة العامة للمرور
القري��ة المرورية بمجمع الس��يف ،وذلك
في إطار فعاليات أس��بوع المرور ،2018
حيث تضمنت القرية عدة مشاركات من
قبل الرعاة الرسميين لفعاليات أسبوع
المرور بعرض تجاربهم وأنشطتهم على
الجمهور من خالل زوايا توعوية وتفاعلية،
بينه��ا زاوية لتعليم األطف��ال القواعد
المرورية التي تؤمن لهم العبور السليم.

ب .تنظيم ورشة «خلونا نفهم بعض»:
نظمت محافظة العاصمة ورشة
نس��ائية تح��ت عن��وان «خلونا
نفه��م بع��ض» ،ش��ارك فيه��ا
عدد من أولياء األمور وبناتهم،
حي��ث هدف��ت الورش��ة لتعزيز
ط��رق وأس��اليب التواص��ل بين
الوالديــن وأبنائهــــم ،وأسس
التعامــ��ل الس��ليـــم بينهم،
بم��ا يحق��ق االس��تقرار األس��ري
وتنمية المجتمع.

ت .ورشة «دور المرأة البحرينية في المجال التشريعي»:
عق��دت محافظ��ة العاصم��ة
ورشة عمل تثقيفية عن «دور
المرأة البحرينية في المجال
التشريعي والعمل البلدي»
بالتعاون مع المجلس األعلى
للم��رأة ،قدمه��ا د .محم��د
المصري المستشار القانوني
في المجلس ،حيث ش��هدت
الورش��ة مش��اركة واس��عة
وتفاع ً
ال كبيرًا من الحضور.
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 .6المجال الثقافي والفني:

أ .المعرض التشكيلي «الخيل والبادية»:
افتتح معالي المحافظ المعرض
التش��كيلي الس��نوي السابع
«الخيل والبادية» الذي ينظمه
مركز شباب رأس الرمان الثقافي
التابع لنادي النجمة بمش��اركة
عدد كبير من الفنانين ،وذلك
ضمن احتفاالت مملكة البحرين
بالعي��د الوطني المجيد وعيد
جل��وس جالل��ة المل��ك المفدى
حفظه اهلل ورعاه.

ب .افتتاح معرض المجوهرات اليدوية:
افتت��ح معال��ي المحاف��ظ
المعــــــرض الش��خصـــــي
للمجوه��رات المصنوع��ة
يدويًا تحت شعار «خاليًا من
العيوب» للفنانة نس��يــم
جواد ،وسط حضور عدد من
المس��ؤوليـن والمنتمي��ن
في هذا المجال ،حيث شمل
المع��رض آخ��ر تصاميمها
للمصوغات الفضية.

 .7المجال الترفيهي:

أن��اب معال��ي المحافظ ،األس��تاذ صالح
عب��داهلل بوزيد الدوس��ري مدي��ر إدارة
المعلومــ��ات والمتــابعـــة بمحافظـــة
العاصم��ة ،الفتت��اح كرنف��ال بوليف��ارد
الشتوي المقام في منتزه عين عذاري،
حي��ث اش��تمل الس��يرك عل��ى عروض
ترفيهي��ة وخ��دع فني��ة ،باإلضافة إلى
عرض لف��ن االكروبات ش��ارك فيه نخبة
من العارضين.
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ثالث ًا .االحتفاالت
الداخلية:

 .1غبقة موظفي
محافظة العاصمة:

أقام��ت محافظ��ة العاصمة الغبق��ة الرمضانية الس��نوية في فندق
آرت روتنا بجزر أمواج ،حيث حضر الحفل جميع منتس��بي المحافظة
وعدد من ضيوف الشرف.
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الفصل الخامس

تميــ���ز
ش���هد عـ���ام 2018م
َّ
محافظة العاصمة في بناء
ــة خارج
شراكات
اس���تراتيجي ٍ
ٍ
َّ
حدود الوط���ن ،ونيلها ألقاب ًا
ودولية
محلي ًة
وجوائز
َّ
َّ
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قطع��ت محافظ��ة العاصمة الع��ام الماضي أش��واطًا كبيرةً
تتميز
وقياس��ي ًة ف��ي مس��توى العالق��ات مع الم��دن ا َّلت��ي
َّ
َّ
جس��د رغبة
ياس��ي واإلقتص��ادي ،وف��ق
الس
ِّ
بثقله��ا ِّ
ُّ
تصو ٍر َّ
اس��تراتيجي ٍة خارج
ش��راكات
المحافظ��ة ف��ي مواصلة بن��اء
ٍ
َّ
كبير من خالل توقيعها
بشكل
حدود الوطن وا َّلتي تعزَّ زت
ٍ
ٍ
ينية
الص
هانجتش��و
مدينة
م��ع
مش��تركة
صداقة
اتفاقي��ة
ٍ
ٍ
ِّ
َّ
َّ
وذلك ضمن زيارة وفد مملكة البحرين اإلقتصادي لجمهور َّية
الصين َّ
عبية خالل الفترة من  13إلى  23نوفمبر 2018م
ِّ
الش َّ
وأن مرور سنتين على توقيع
برئاس��ة معالي المحافظ ،كما َّ
محافظة العاصم��ة لمذكَّ رة التَّ فاهم المش��تركة مع مدينة
ينية وبين ِّ
البحريني
الزيارة ا َّلتي أجراها الوفد
ش��نجن ِّ
ُّ
الص َّ
للمدين��ة اآلن��ف ذكره��ا يبرهن ذل��ك على مدى الحماس��ة
آفاق
والتفاعل الذي أبدته محافظة العاصمة في سبيل فتح
ٍ
وجديدة من التَّ عاون والتَّ نسيق مع مدن جمهور َّية
واس��عة
ٍ
ٍ
َّ
عبية.
ِّ
الصين الش َّ
َّ
الص َّحة
ولي��ة فقد منحت
منظم��ة ِّ
َّ
الد َّ
أم��ا بخص��وص األلقاب ُّ
العالمية محافظة العاصمة ش��هادة اعتماد أم الحصم لقب
َّ
منطقة في مملكة البحرين تنال هذا
كأول
ٍ
المدينة ِّ
حية َّ
الص َّ
جديد يضاف لس��ج َّلات مملكة
ٍ
الدولي ،ف��ي إنجاز ٍ
االعتم��اد ُّ
اإلجتماعية
الص َّحة والبيئة والتَّ نمي��ة
البحري��ن في مج��االت ِّ
َّ
والحضر َّية.
تش��رف أهالي المحافظ��ة بلقاء عاهل البالد
محليًا فقد
أما
َّ
َّ
َّ
ميز في
المفدى حفظه اهلل ورع��اه ،ونيل المحافظة جائزة التَّ ُّ
َّ
التَّ واصل م��ع العمالء عن أفضل الجه��ات تفاع ً
ال في ِّ
النظام
َّ
والشكاوى (تواصل).
الوطني للمقترحات
ِّ
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مكتسبات
ال.
ٌ
َّ
أو ً
على المستوى
ِّ
المحلي:

المفدى
أ .استقبال جاللة الملك
َّ
ألهالي محافظة العاصمة:

اس��تقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
ِّ
المهنئين من
المفدى حفظه اهلل ورعاه
خليفة عاهل البالد
َّ
أهالي محافظة العاصمة بمناس��بة شهر رمضان المبارك
وذلك ف��ي إطار ا ِّللق��اءات ا َّلتي يحرص عليه��ا جاللته مع
رج��االت المملكة من مختلف م��دن البحرين وقراها ،حيث

السامي لصاحب الجاللة أ َّيده اهلل أصدق
رفعوا إلى المقام َّ
التَّ هاني وأطيب األمنيات بهذا الشهر الفضيل ،ضارعين
العل��ي القدير أن يعيده عل��ى جاللته أعوامًا
إل��ى المولى
ِّ
والس��عادة وعلى ش��عب البحرين
الص َّحة
عديدةً بموفور ِّ
َّ
الكريم بالخير واليمن والبركات.
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ب .حصول محافظة العاصمة على جائزة َّ
ميز
الت ُّ
في َّ
التواصل مع العمالء عن أفضل الجهات
ال في نظام «تواصل»:
تفاع ً

نال��ت محافظ��ة العاصم��ة جائ��زة التَّ ميز ف��ي التَّ واصل مع
العم�لاء ع��ن أفضل الجه��ات تفاع ً
ال ف��ي ِّ
الوطني
النظ��ام
ِّ
َّ
والش��كاوى (تواص��ل) وذل��ك خ�لال الملتقى
للمقترح��ات
َّ
َّ
كريمة
برعاية
الحكومي الثالث لع��ام 2018م ،والذي ُعقد
ٍ
ٍ
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الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن س��لمان آل
من صاح��ب ُّ
الس��مو
خليفة رئيس مجلس الوزراء،
ٍ
وبمبادرة من صاحب ُّ
ولي العهد نائب
خليفة
آل
حمد
الملكي األمير س��لمان بن
ُّ
األول لرئيس مجلس الوزراء.
القائد األعلى النَّ ائب َّ

مشتركة
صداقة
فاقية
أ .توقيع ِّات
َّ
ٍ
ٍ
مع مدينة هانجتشو ِّ
ينية:
الص َّ
الممتدة بين محافظة العاصمة
 .1العالقات
َّ
َّ
عبية:
ومدن جمهورية ِّ
الصين الش َّ

الرش��يدة وتفعي� ً
لمذكرة
لا
َّ
بن��اء عل��ى توجيه��ات القي��ادة َّ
ً
التَّ فاهم المش��تركة المو َّقعة بين محافظة العاصمة ومدينة
الصينية في س��بتمبر 2016م ا َّلتي ج��اءت إبان زيارة
ش��نجن ِّ
السيد تشي تشين لمملكة البحرين زار
عمدة المدينة سابقًا َّ
وخاصة.
ة
حكومي
قطاعات
خاللها
ٍ
ٍ
َّ
َّ
أش��هر زي��ارة محافظة العاصمة إلى
وأعقبها في غضون ثالثة
ٍ
يني��ة حي��ث زار معالي المحاف��ظ خاللها
مدين��ة ش��نجن ِّ
الص َّ
وصنَّ ��اع القرار فيها،
بمس��ؤوليها
ملتقيًا
القطاعات الحيو َّية
ُ
اإلتفاقية المو َّقعة بين المدينتين.
انطالقًا من
َّ
تأتي هذه ِّ
الزيارة اس��تكما ًال لمسيرة النُّ هوض ا َّلتي تتَّ بعها
محافظة العاصمة في أداء دورها النَّ ابع من رسالتها ورؤيتها،
وخاص ٍة يدعم
حكومي ٍة
جهات
وفد من
خصوصًا َّ
ٍ
وأن تش��كيل ٍ
َّ
َّ
الرش��يدة في اإلستفادة من ِّ
الخارجية
الزيارات
ُّ
َّ
توجه الحكومة َّ
تص��ب في تنمية وتطوي��ر العالقات البنَّ ��اءة والمرتكزة
ا َّلتي
ُّ
والصداقة واإلحت��رام المتبادل لتحقيق
على ُأس��س التَّ عاون
َّ
وخاص ًة تل��ك ا َّلتي
ال��دول
َّ
المصال��ح المش��تركة م��ع مختلف ُّ
تفاهم
فاقيات ومذكَّ ��رات
ترتبط معه��ا مملكة البحري��ن با ِّت
ٍ
ٍ
تعاون وتفاهم.
وبروتوكوالت
ٍ

َّ
مذكرات
ثاني ًا.
ِّ
َّ
والزيارات
التعاون
على ِّ
النطاق
الدولي:
ُّ

الري��ادي في مجال
كما ويعط��ي لمحافظة العاصم��ة دورها ِّ
المتقدمة
الدول
ِّ
التَّ رويج لمكتس��بات مملكة البحرين ل��دى ُّ
ذاتي وبالتَّ الي،
حك��م
تضم أقاليم ذات
خصوص��ًا تلك ا َّلتي
ٍّ
ُّ
ٍ
اس��تفادة محافظة العاصمة من تلك التَّ جارب على غرار زيارة
مدينتي س��انت بطرسبورغ الروسية العام الماضي ومدينة
شنجن الصينية مؤخَّ رًا.
وفي ذات الش��أنَّ ،
حقق��ت محافظ��ة العاصمة منج��زًا رياد َّيًا
َّ
جدي��دًا ت َّ
��عبية خالل
الش
ين
الص
��ة
ي
جمهور
زي��ارة
َمثل ف��ي
ِّ
َّ
َّ
وفد
الفت��رة م��ن 13إل��ى  23نوفمب��ر 2018م ،وذلك ضم��ن ٍ
وخاص��ة ٍ برئاس��ة معال��ي َّ
الش��يخ
��ة
جه��ات
ش��مل
حكومي ٍ
ٍ
َّ
َّ
عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة
هش��ام بن
َّ
وبتنظي��م من مجل��س التَّ نمي��ة اإلقتصاد َّية ،حي��ث و َّقعت
ٍ
محافظ��ة العاصمة خالل ِّ
مش��تركة مع
صداقة
فاقية
الزيارة ا ِّت
ٍ
ٍ
َّ
لل��دور والمكانة
يني��ة وذلك تقديرًا
مدينة هانجتش��و ِّ
َّ
الص َّ
َّ
تضطل��ع بها محافظ��ة العاصمة باعتباره��ا من أوائل
التي
التَّ
خاصًا حيث
طابعًا
وحملها
أس��يس
تاريخ
في
المحافظ��ات
َّ
أنَّه��ا ت ِّ
ياس��ية واإلقتصاد َّي��ة َّ
والثقافية
الس
ُمث��ل العاصم��ة ِّ
َّ
ياحية للمملكة.
والس
ِّ
َّ
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تطور مستوى تعاون محافظة العاصمة
 .2مراحل
ُّ
الصين َّ
جمهورية ِّ
عبية:
مع مدن
الش َّ
َّ

إن مرور س��نتبن عل��ى توقيع معالي محاف��ظ العاصمة لمذكَّ رة
َّ
التَّ فاهم المشتركة مع مدينة شنجن ،وبين ِّ
الزيارة ا َّلتي أجراها
فاقية
ثم توقي��ع معاليه مؤخَّ ��رًا ا ِّت
معالي��ه آنفًا للمدين��ة ،ومن َّ
َّ
صداق��ة أخ��رى م��ع مدين��ة هانجتش��و ،يبرهن م��دى الحماس
ٍ
َّ
والتَّ
آفاق
فتح
س��بيل
في
العاصمة
محافظ��ة
أبدته
��ذي
ل
ا
فاع��ل
ٍ
وجديدة م��ن التَّ عاون والتَّ نس��يق مع ُم��دن جمهور َّية
واس��عة
ٍ
ٍ
َّ
عبية.
الش
الصين
ِّ
َّ
فإن ه��ذه ِّ
الزيارة تُعتبر خطوةً
واأله��م من ذلكَّ ،
ُّ
جديدة من َّ
الش��راكة في
جد َّي ً��ة نحو فت��ح آفاق
تحقيق
ٍ
ِّ
َّ
المذكَّ
النعكاس
��رة
نتها
تضم
ت��ي
ل
ا
المج��االت
َّ
مصالح
إيجاب��ي عل��ى تطوي��ر العالقات
بش��كل
ذل��ك
ٍّ
ٍ
مشتركة
ُّ
نائي��ة بي��ن المدينتين ومواصل��ة الخطوات
الث َّ
الرامية إلى التَّ عاون ُّ
تصب
الثنائي الفعلي وا َّلتي
ُّ
َّ
جاذبة لإلس��تثمار من خ�لال التَّ عاون
بيئة
خلق
ف��ي
ٍ
ٍ
المتبادل والمتكامل بين الجانبين في مختلف المجاالت.
كبير في استفادة وفد محافظة
بشكل
تس��هم تلك المساعي
ٍ
ٍ
ق��دم واإلزده��ار ا َّلذي بلغته مدينتي ش��نجن
العاصم��ة من التَّ ُّ
ِّ
والتجار َّي��ة
وهانجتش��و خصوص��ًا ف��ي المج��االت اإلقتصادي��ة
َّ
ِّ
وحد الجهود
والس
والفن َّية
قافية
والث
��ياحية ا َّلذي من شأنه أن ُي ِّ
ِّ
َّ
َّ
الرامي��ة نح��و تنمي��ة وتطوي��ر العالق��ات ُّ
نائية بي��ن مملكة
الث َّ
َّ
َّ
��عبية المرتكزة على أس��س
الش
ين
الص
��ة
ي
وجمهور
البحري��ن
ِّ
َّ
َّ
والصداق��ة واإلحت��رام المتب��ادل ،وتحقي��ق المصال��ح
التَّ ع��اون
َّ
المشتركة.

توقيع اتفاقية صداقة
مشتركة مع مدينة
هانجتشو الصينية في
نوفمبر 2018م
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مواصلة التعاون الثنائي الفعلي
بين المدينتين ،كان ذلك بزيارة
المحافظ للمدينة آنف ًا بعد ثالث
اشهر من التوقيع

الزيارات الخارجية
للدول الصديقة

تنمية
وتطوير
العالقات

توقيع مذكرة التفاهم
المشتركة بين محافظة
العاصمة وشنجن الصينية
في سبتمبر 2016م

ب .محافظ العاصمة يشهد انطالق
العالمية للمدن في سنغافورة:
القمة
أعمال
َّ
َّ
ش��هد معال��ي محاف��ظ محافظ��ة العاصمة حفل
العالمي��ة التَّ اس��عة ألمناء
القم��ة
انط�لاق أعم��ال
َّ
َّ
الم��دن بجمهور َّي��ة س��نغافورة ،وذل��ك بحض��ور
ش��خصية م��ن كب��ار
ومش��اركة أكث��ر م��ن 150
َّ
المس��ؤولين وعم��داء الم��دن والمحافظي��ن في
القم��ة ه��ذا العام ش��عار
العال��م ،حي��ث حمل��ت
َّ
«الم��دن القابل��ة للعيش والمس��تدامة ،احتضان
المس��تقبل م��ن خالل اإلبت��كار والتَّ ع��اون» ،حيث
تصب ه��ذه ِّ
ومد
الزيارة في إطار تعزي��ز العالقات
ِّ
ُّ
جسور التَّ عاون بين محافظة العاصمة ونظيراتها
أه��م المحافظات والم��دن ح��ول العالم ،بما
م��ن
ِّ
يسهم في تبادل أفضل الممارسات التي تساعد
مس��تدامة من خ�لال رفع كفاءة
مدن
عل��ى إيجاد
ٍ
ٍ
الخدمات.

جَّ -
منظمة ِّ
العالمية تمنح محافظة العاصمة
الص َّحة
َّ
ً
صحية:
مدينة
شهادة اعتماد أم الحصم
َّ

َّ
العالمية محافظة العاصمة ش��هادة
الص َّحة
منحت
منظمة ِّ
َّ
منطقة في
كأول
اعتماد أم الحص��م لقب المدينة
ٍ
الصحية َّ
َّ
جديد
الدولي ،في إنجا ٍز
االعتماد
مملكة البحرين تنال هذا
ٍ
ُّ
الص َّحة والبيئة
يضاف لسجَّالت مملكة البحرين في مجاالت ِّ
اإلجتماعية والحضر َّية ،حيث ِّ
تحقق اإلنجاز بفضل
والتَّ نمي��ة
َّ
الص َّح��ة ومحافظة العاصمة من
التَّ ع��اون الوثيق بين وزارة ِّ
ٌ
صحية» في مارس ،2017
مدينة
خالل إطالق برنامج «المنامة
َّ
قبل أن ِّ
تعاون
العالمية خطاب
توقع المحافظة مع المنَّ ظمة
َّ
ٍ
تقييمي ٌة لخبيرة
َّ
ف��ي فبراير من العام الجاري ،تبعها زيارة ٌ
َّ
أم الحصم ،حيث وجدت
المنظمة في أكتوب��ر الماضي إلى ِّ
ِّ
المؤش��رات َّ
َّ
المنظمة
الثمانين المعتمدة من قبل
أن جميع
أهل المنطقة للحصول على ا َّللقب.
مما َّ
َّ
تم تحقيقهاَّ ،
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الفصل السادس

تس���عى محافظة العاصمة
َّ
موظفيها وتنمية
نحو تحفيز
قدراتهـم وإبداعاتهـم إيمان ًا
بأهمية دع���م العنصر
منه���ا
َّ
البشري
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الدورات والورش َّ
دريبية:
الت
َّ
أوالَّ .
َّ
السعي نحو تحقيق
قامت محافظة العاصمة بدو ٍر
ٍّ
أساسي في َّ
تص��ب في اإلرتق��اء بكادرها
اإاس��تراتيجية ا َّلت��ي
أهدافه��ا
ُّ
َّ
اإلداري المتم ِّيز لهم عبر
ع��م
الد
تقديم
خ�لال
من
الوظيفي
ِّ
ِّ
ّ
التدريبية ،لدور ذلك في تحفيز
الدورات والورش
َّ
إشراكهم في َّ
َّ
الموظفين وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم وتزويدهم بالمعارف
بأهمية
اإليجابية ،إيمانًا منها
والمعلومات وتعزيز معنو َّياتهم
َّ
َّ
َّ
العملية
في
رئيسي
ل
ا
المحور
البش��ري بوصفه
دعم العنصر
ِّ
َّ
ً
مترجمة بذلك محافظة العاصم��ة جهود القيادة
التَّ نمو َّي��ة،
الوطنية.
الكفاءات
ومساندة
دعم
في
ا َّلرشيدة
َّ
َّ
موظفًا
إحصائي��ات ع��ام 2018م ،فقد اس��تفاد 58
وبحس��ب
َّ
َّ
تدريبية
ل
ا
العمل
وورش
ورات
الد
من
واألقسام
اإلدارات
بمختلف
َّ
َّ
ا َّلتي ُأقيمت داخل وخارج مبنى المحافظة ،وا َّلتي هدفت في
مجملها لتنمية مه ٍاراتهم وتطوير ذواتهم في كا َّفة المجاالت،
حديثة إلكسابهم المعارف
تقنيات
والفنية وتع ُّلم
منها اإلدار َّية
ٍ
ٍ
َّ

ثاني ًا .جودة العمل:

ورية
ثالث ًا .اإلجتماعات َّ
الد َّ
للمسوولين في المحافظة:

ُعد جودة العمل من المفاهيم اإلدار َّية ا َّلتي تهدف إلى
ت ُّ
مستمرة ،وحرصًا من
بصفة
تطوير وتحسين أداء العمل
ٍ
َّ
عملية تطوير أدائها وتحس��ينه
محافظة العاصمة على
َّ
قدمت محافظة العاصمة 2453
ٍ
بصورة مس��تدامة ،فقد َّ
ً
ً
خدم��ة خ�لال الع��ام الماضي متَّ
صل��ة بمس��توى اإلنجاز
َّ
للموظفي��ن داخل المحافظة
المقدمة
الوظيف��ي ،منها
َّ
وأخرى لعموم األهالي من خارج المحافظة.

رابع ًا .الحصول
على شهادة «اآليزو»:
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العملية.
وتزويدهم بالمهارات والخبرات
َّ
ال��دورات والورش ا َّلتي اس��تفاد منه��ا الكادر
وبل��غ مجموع َّ
َّ
إجمالي
بلغ
تي
ل
وا
عمل،
وورشة
30
بالمحافظة
الوظيفي
دورةً
ُّ
ُّ
عدد ساعاتها التَّ
دريبية  1400ساعة ،كان أبرزها:
َّ
الحكومية.
ميز في تقديم الخدمات
َّ
•التَّ ُّ
الصندوق.
•التَّ فكير خارج ُّ
• َّ
سية وإدارة التَّ غيير.
الثقافة
المؤس َّ
َّ
•إدارة المخاطر والفرص.
•إدارة ضغوط العمل.
الفعالة.
•بناء الفِ رق
َّ
ٌ
َّ
تميز في خدمة العمالء.
ل
ل
ة
ذهني
قواعد
•
ٌ
ُّ
َّ
وفن اإللقاء.
•مهارات ا َّلتقديم ُّ
َّ
خصيات.
الش
مختلف
•فنون التَّ عامل مع
َّ
•القيادة اإلدار َّية الحديثة.

اجتماعات
تح��رص محافظ��ة العاصمة على تنظي��م
ٍ
دور َّي ٍة لمس��ؤوليها مطلع ِّ
كل أسبوع ،وذلك بغرض
المستجدات في العمل وتبادل المعلومات
بحث آخر
َّ
أهم الملف َّات والقضايا
بين المس��ؤولين ،ومناقشة
ِّ
ا َّلت��ي تأتي ضم��ن اختصاص��ات المحافظ��ة ،واتَّخاذ
القرارات المناسبة بشأنها.

نال��ت محافظ��ة العاصم��ة الش��هادة العالمية لنظ��ام إدارة الج��ودة «اآليزو
 »9001:2015م��ن قب��ل ش��ركة « ،»BUREAU VERITASبع��د أن كان��ت قد
حصل��ت على «اآليزو  »9001:2008للمرة األولى في عام 2013م ،حيث نجحت
المحافظة في اجتياز المراجعات الخارجية على نظام عملها األساسي وحيث
قام بإجرائها عدد من الخبراء ومهندس��ين بالش��ركة عل��ى مدى عدة أيام
تزامن��ًا مع اجتياز المحافظة ف��ي الوقت ذاته للمراجع��ات الداخلية التي قام
بها عدد من موظفي المنسقية العامة للمحافظات.
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