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تتقدم محافظة العاصمة بعظيم الشكر وخالص االمتنان إلى كافة الشركاء والرعاة نظير دعمهم
ومساهمتهم في مختلف األنشطة والبرامج التي اقامتها المحافظة خالل عام 2016م
الرشيك االسرتاتيجي

الرشيك الذهبي

الـشــركـــاء
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الـفـهـرس

16 — 05

محافظة العاصمة

محافظة رائدة ومتميزة يف خدمة املواطنني واملقيمني من
أجل حياة أفضل وتنمية مستدامة

36 — 31

األمن املجتمعـي

أعطت محافظة العاصمة األمن املجتمعي أهمية خاصة
لكونه حجر الزاوية الذي يرتكز عليه تقدم الوطن ومنوه
وازدهاره

30 — 16

اإلرشاف عىل التنميةوالتواصل مع األهايل

أولت محافظة العاصمة أهمية خاصة ملتابعة الخدمات الحكومية املقدمة لألهايل
واملقيمني ،وعملت عىل فتح أكرب قدر من قنوات التواصل مع املجتمع
2016
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76 — 61

48 — 37

الربامج واملشاريع املستدامة

تضع محافظة العاصمة يف الحسبان رضورة استدامة املشاريع والربامج التي تفي
باحتياجات وتطلعات األهايل لضامن خلق بيئة فضىل للجميع ذات تأثري إيجايب

شهد عام 20١٦م متيز محافظة العاصمة يف بناء رشاكات اسرتاتيجية خارج حدود
الوطن ،استكامالً ملسرية النهوض ودورها النابع من رسالتها ورؤيتها يف خدمة
املجتمع

60 — 49

الرشاكة املجتمعية

إنجازات ومكتسبات محلية ودولية

تعمل محافظة العاصمة عىل بناء جسور من العالقات
الوطيدة مع املجتمع املحيل للنهوض مبستوى الوعي العام

82 — 77

التطوير والتحديث

سعت محافظة العاصمة إىل توفري كافة السبل التي تسهم
يف رفع كفاءة كوادرها البرشية وتنمية مهاراتها

التـقـريـر السنـوي
لمحافظة العاصـمة
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تسعى محافظة العاصمة ومن خالل تبنيها لعدد من الفعاليات واألنشطة والربامج
خالل عام 2016م إىل تعزيز وتطوير الخدمات التي تقدمها للمجتمع بكافة أطيافه
وبتنوع قطاعاته ،كام تعمل املحافظة بجد وبكل ما أوتيت من طاقات وإمكانات
لتعزيز الدور واملكانة التي تضطلع بها باعتبارها من أوائل املحافظات يف تاريخ
التأسيس وتحمل طابعا خاصاً من حيث متثيلها للعاصمة السياسية واالقتصادية
للمملكة.
ومراعا ًة لتلك الخصوصية التي متيزت بها محافظة العاصمة فإن ما تقوم به من
فعاليات وانشطة يتسم دامئا بالتنوع والريادة ،وذلك للوصول إىل أهدافها املرجوة
يف خدمة املجتمع والحفاظ عىل األمن والنظام العام للمجتمع ودعم اللحمة
الوطنية بني كافة أطياف املجتمع البحريني عموما ومجتمع املحافظة عىل وجه
الخصوص.
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كلمة محافظ محافظة العاصمة
يرسين أن أقدم لكم التقرير السنوي ملحافظة العاصمة لعام 2016م ،الذي تصدره
املحافظة كل عام لتسليط الضوء عىل ما تحقق من منجزات وما تم من أنشطة يف
مختلف املجاالت ،انطالقاً من الدور املناط باملحافظة نحو تنفيذ السياسة العامة
للدولة ومتابعة خطط التنمية ،إذ تجتهد محافظة العاصمة يف تقديم املبادرات
واملشاريع املبتكرة التي تصب يف خدمة عملية التنمية املستدامة بهدف النهوض
باملجتمع الذي يأيت عىل رأس أولوياتنا عرب تحسني مستوى حياة املواطنني واملقيمني
اجتامعياً وتنموياً ،وحل مشكالتهم وتلبية احتياجاتهم  ،مبا يساعد املحافظة عىل
تحقيق األهداف والرؤى التي رسمتها من خالل خطتها االسرتاتيجية 2018-2014
املنبثقة من رؤيتها التي تضع النهوض باملجتمع عىل رأس أولويتها.
وعىل هذا األثر ،اتبعت محافظة العاصمة عدة وسائل وطرق منهجية لتتمكن
من فتح أكرب عدد من قنوات التواصل مع األهايل بهدف حرص كافة احتياجاتهم
ومتابعة تنفيذها عىل أرض الواقع بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة؛
فبحسب ما أظهرته األرقام واإلحصاءات قامت محافظة العاصمة ممثل ًة بلجنة
األحوال العامة بتنفيذ  51زيارة ملختلف املناطق التابعة للمحافظة ،واستقبلت
 377شكوى وطلبا تقدم بها مواطنون ومقيمون ،كام أقر املجلس التنسيقي 89
توصية نالت نسبة التجاوب من قبل الجهات الحكومية بنسبة  ،%70كام شهد
هذا العام تشكيل اللجنة األمنية يف كل محافظة حيث استطاعت اللجنة التابعة
للمحافظة من رفع  37توصية إىل الجهات ذات العالقة ،كذلك متكنت املحافظة

من إزالة املخالفات وتعديل أوضاع  %86.7من البيوت العشوائية يف غضون ثالث
سنوات ،وضبطت بالتعاون مع الجهات ذات العالقة  146من الباعة الجائلني
ومصادرة  249فرشة مخالفة ،ونظمت ورعت خالل العام املايض  27برنامجاً
وفعالية.
وتأيت تلك اإلنجازات تلبية للتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة باالهتامم باملواطن
من كل الجوانب لتحقيق حياة فضىل له ،وتذليل كافة املعوقات والصعوبات التي
قد تؤثر عليه ،وإمياناً من املحافظة نحو إرساء دعائم الخدمات الحكومية عرب
التعاون املثمر والبناء مع مختلف الجهات واملؤسسات الحكومية ترسيخاً لنهجها يف
العمل التشاريك.
وال يفوتني يف هذا املقام ،أن أتقدم بالشكر الجزيل إىل معايل الفريق الركن الشيخ
راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الذي كان له الفضل يف الدعم املبارش
واملتابعة الحثيثة والتوجيه لكل مشاريع ومبادرات املحافظة ،والشكر موصول إىل
جميع منتسبي محافظة العاصمة نظري ما بذلوه من جهود يف سبيل تنفيذ أهداف
وخطط املحافظة ،وكذلك كافة الجهات املتعاونة والداعمة ألنشطة وفعاليات
املحافظة ،والتي كان لها الدور الرئيس يف تنفيذ خطتنا عىل أرض الواقع.

هشام بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة
محافظ محافظة العاصمة
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الباب االول

محافظة العاصمة
محافظة رائدة ومتميزة يف خدمة املواطنني
واملقيمني من أجل حياة أفضل وتنمية
مستدامة.
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266

لمحة تاريخية عن محافظة العاصمة
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تعد محافظة العاصمة أوىل املحافظات االربع يف مملكة البحرين ،حيث تم اإلعالن
عنها يف عام 1997م ذلك وفق أحكام املرسوم بقانون رقم  16لسنه  1996بشأن
نظام املحافظات وذلك بهدف النهوض باملحافظة من كافة النواحي وتطويرها
اجتامعيا واقتصاديا وعمرانيا.
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الرؤية
محافظـة رائـدة ومتميزة فـــي خدمــة
املواطنـني واملقيمــني من أجل حياة أفـضـل
وتنمية مستدامـــة

األهداف االستراتيجية
الرسالة
املساهمة يف اإلشــراف علـى السياسات العامــــة
والخطط التنموية لدعم االستقرار واألمـن االجتامعــي
ومتابعــة تنفيــــذ األجهـزة املختلفــــــة لتطويـــــر
الخدمـات العامة للمواطنيـن واملقيميــن للنهوض
باملحافظة وتحقيـق الرشاكة املجتمعيـة لتعميق الحس
الوطني وترسيــخ الوحدة الوطنية
القيم
التعاون ،الجودة ،املهنية ،الشفافية ،املحاسبة
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لتحقيق رؤية ورسالة محافظة العاصمة متت صياغة األهداف
االسرتاتيجية من أجل رفع مستوى الخدمات املقدمة للمواطنني والقيمني
وهي مبينة باآليت:
o oالحفاظ عىل األمن النظام العام
o oتحسني البنية التحتية
o oترسيخ الرشاكة املجتمعية وتعميق الحس الوطني
o oالحفاظ عىل البيئة وتحسينها
o oالنهوض باملحافظة اقتصادياً وعمرانياً واجتامعياً
o oتلقي شكاوى املواطنني وايجاد الحلول املناسبة لها
o oرفع مستوى الخدمات وتحسني اداء الحكومة
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تفعيل مذكرة التعاون مع مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
و توقيع مذكرة تفاهم مشرتكة مع مدينة شني زهني الصينية

أهم اإلنجازات

نظمت ورعت  27برنامجاً وفعالية

مواصلة تنفيذ 7
برامج مستدامة

ضبط  146من الباعة الجائلني ومصادرة 249
فرشة مخالفة بالتعاون مع الجهات املختصة

استطاعت املحافظة من تعديل أوضاع %86.7
من املباين العشوائية يف غضون ثالث سنوات
أقر املجلس التنسيقي  89توصية نالت نسبة
التجاوب من قبل الجهات الحكومية %70
اللجنة األمنية باملحافظة رفعت37
توصية إىل الجهات ذات العالقة
استقبال  377شكوى وطلب تقدم
بها مواطنون ومقيمون
تنفيذ  51زيارة ملختلف املناطق التابعة
للمحافظة لرصد احتياجات األهايل
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الهيكل التنظيمي
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معايل الشيخ هشام بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة
محافظ محافظة العاصمة

فاطمة حسن الغتم
مدير إدارة الربامج اإلجتامعية وشؤون املجتمع

جميل حسن الرويعي
مدير إدارة الخدمات الهندسية واإلستثامر

حسـن عــبدالله املـدنــي
نائب محافظ العاصمة

صالح عبدالله بوزيد الدورسي
مدير إدارة املعلومات واملتابعة

حصة جاسم األحمد
مدير إدارة املوارد البرشية واملالية
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إدارة الموارد البشرية والمالية

إدارة البرامج االجتماعية وشئون المجتمع

نظرا ً ألهمية العنرص البرشي يف العمل االداري باملنظامت فإن محافظة العاصمة تعتمد وبشكل جوهري عىل الرتكيز يف عمليات تنمية املوارد البرشية حسب الهياكل
التنظيمية وتقديم الخطط الفعالة للتأكد من فعالية االستثامر بالكوادر الوطنية ،ويلخص الدور األسايس إلدارة املوارد البرشية بالركائز اآلتية:

تسعى ادارة الربامج االجتامعية وشئون املجتمع اىل تحقيق العديد من املبادئ التي تساهم بتنمية الحس الوطني وتعزيز قيم املواطنة وترسيخ مفهوم الرشاكة املجتمعية
من خالل دراسة وتصميم وتنفيذ مجموعة من الربامج الخالقة التي تهتم بالنهوض باملجتمع عىل كافة األصعدة ومختلف املجاالت ،ويلخص الدور األسايس إلدارة الربامج
االجتامعية وشئون املجتمع بالركائز اآلتية:

 1.1تقوم باإلرشاف علــــى تطوير وتنفيذ خطط التدريب وذلك من أجل تطوير قدرات املوظفني ورفع الكفاءة واالنتاجية( .املوارد البرشية)
 2.2تقوم باستقطاب كفاءات عالية والعمل عىل توظيف امكانياتها حسب الهياكل التنظيمية( .املوارد البرشية)
 3.3تقوم بإعداد وتنفيذ امليزانية وفقاً للسياسات املالية املوحدة( .املوارد املالية)
 4.4تقوم بإعداد التقارير املالية وتضع خطط لرتشيد االنفاق واستغالل املوارد بكفاءة( .املوارد املالية)
 5.5تقوم بتوفري الخدمات واملواد واألدوات الالزمة وذلك لتزويدها اىل باقي اإلدارات( .شئون املوظفني)

1.1تسعى لوضـع الخطـط التي ترفـع من مستــوى التنميــــة االجتامعية باملحافظة يف مجاالت متنوعة كالخدمات الصحية والتعليمية والثقافيــــة والبيئية والعمل
التطوعي واملجاالت األخرى( .قسم الربامج)
2.2تعمل عىل إيجاد حلـول مناسبـــــة للمواطنــــني واملقيمني ومعالجـــة مشاكلهم يف املجــــال االجتامعي( .قسم شئون املجتمع)
3.3تقـــوم بوضع خطط وبرامج وفعاليات تهـــدف إىل ترسيخ الرشاكة املجتمعية وتعميق الحس الوطني والوالء للقيادة الرشيدة( .قسم الربامج)

إدارة الخدمات الهندسية واالستثمار

إدارة المعلومات والمتابعة

تلعب ادارة الخدمات الهندسية واالستثامر دورا ً هاماً بتقديم خدمات للمواطنني واملقيمني مبحافظة العاصمة ،حيث تتمركز أغلبية املهام التي تتعلق باحتياجات
املواطنني واملقيمني الخدماتية بهذه االدارة نظرا ُ لدورها املبارش بإيجاد حلول ملشاكل مالمئة املواطنني واملقيمني الخدماتية عىل وجه الخصوص ،ويلخص الدور األسايس
إلدارة الخدمات الهندسية واالستثامر بالركائز اآلتية:

تسعى ادارة املعلومات واملتابعة ملساندة باقي اإلدارات من خالل التخطيط والتنسيق االعالمي ،وتطوير نظم املعلومات باملحافظة ،واملبارشة والتنسيق والتحضري
للمجلس التنسيقي ،ويلخص الدور األسايس إلدارة املعلومات واملتابعة بالركائز اآلتية:

1.1تسعى لتحديد االحتياجات األساسية لتطوير البنيـة التحتية واملشاريــــع الخدماتيــــة واالنشائيــــة واالستثامرية( .قسم التنمية االستثامرية)
2.2تعمـــل عىل تحسني عملية التواصل بني كل من املواطنني واملقيمني واملؤسسات الحكومية ،وذلك من أجل تذليل الصعوبات الفنيـــة من خالل القنوات الرسمية
مع الوزارات الخدماتية والجهات ذات العالقة( .قسم الخدمات والبحوث)
3.3تقوم مبتابعة الشكاوى الخدماتية للمواطنني واملقيمني وإيجــــــــاد الحلـول املناسبة لها( .قسم الخدمات والبحوث)
4.4تشارك بوضع خطط التنمية االقتصادية والعمرانية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العالقة( .قسم الشئون الهندسية)
2016
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التـقـريـر السنـوي
لمحافظة العاصـمة

 1.1تقوم بإعداد الخطة اإلعالمية للمحافظة والتنسيق مع مختلف املؤسسات اإلعالمية والجهات ذات العالقة( .قسم العالقات العامة)
 2.2العمل عىل تطوير وصيانة نظم املعلومات وتطبيقات الحاسوب لتلبية احتياجات جميع االدارات( .قسم نظم املعلومات)
 3.3تقوم بالتنسيق والتحضري لالجتامعات الخاصة باملجلس التنسيقــــــــي( .وحدة شئون املجلس التنسيقي)
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الفصل الثاني

اإلشراف على التنمية
والتواصل مع األهالي
أولت محافظة العاصمة أهمية خاصة ملتابعة الخدمات
الحكومية املقدمة لألهايل واملقيمني ،وعملت عىل فتح أكرب
قدر من قنوات التواصل مع املجتمع

2016
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التـقـريـر السنـوي
لمحافظة العاصـمة
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ومن هذا املنطلق أولت محافظة العاصمة أهمية خاصة ملتابعة الخدمات
الحكومية املقدمة لألهايل واملقيمني ،تحقيقاً لدورها يف خلق قنوات تواصل بني
املواطنني واملسؤولني من مختلف الجهات الحكومية ،وللقيام بالدور املنوط بها يف
التنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة لضامن تقديم خدمات متكاملة للمواطنني
وتاليف أي قصور قد يقع ،مبا يتوافق مع مفهوم العمل التكاميل بني كافة أجهزة
الدولة.

“

“

أعطى القانون للمحافظ مهمة المساهمة في اإلشراف على
تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة
التنمية

وعىل هذا األثر ،اتبعت محافظة العاصمة عدة وسائل وطرق منهجية لتتمكن من
فتح أكرب عدد من قنوات التواصل مع األهايل بهدف متابعة وحرص كافة احتياجات
املواطنني واملقيمني ضمن نطاق املحافظة ،ومتابعة املشاريع التنموية باملحافظة،
متهيدا ً لبحثها ودراستها ومن ثم إصدار التوصيات بشأنها ،ورفعها بعد ذلك إىل
الجهات الحكومية املختصة لتنفيذها.
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وباملقارنة بني عدد املباين التي أجرت اللجنة عليها التعديالت املطلوبة يف العام املايض واألعوام التي سبقتها منذ إطالق املرشوع يف عام  2013بناء عىل قرار من مجلس
الوزراء ،يتبني أن اللجنة استطاعت تعديل  278مبنى عشوائياً خالل العام املايض ،يف الوقت الذي كان عددها  214مبنى يف عام  ،2015أما يف عام  2014فكان مجموع
املباين املنجزة  ،295بينام بلغ عدد املباين التي طرأ عليها تعديل يف العام الذي سبقه  107مساكن.
إن الخطوات العملية التي اتخذتها املحافظة جاءت بدافع الحفاظ عىل أرواح ساكني تلك البيوت ومرتادي املناطق التي استهدفت بالحرص عن طريق تضمني اشرتاطات
األمن والسالمة فيها ،وذلك بعد تكرار حوادث الحريق التي شهدها عدد من املباين تقطنها عاملة وافدة ،ويرتجم هذا العمل األدوار الكبرية التي اخذت محافظة العاصمة
يحسن من مستوى معيشة األهايل.
ورشكائها من الوزارات الخدمية واألمنية عىل عاتقها القيام بتنفيذها كمرشوع مستدام ّ

— — .2الباعة الجائلون

— — .1المباني العشوائية
أنتهى فريق العمل امليداين املعني بحرص البيوت العشوائية مع نهاية عام  ،2016من تعديل وإزالة املخالفات عن  894مبنى عشوائياً من أصل  1030تم حرصها مسبقاً
باملحافظة ،أي ما نسبته  %86.7من املجموع الكيل ،حيث أجرت اللجنة تعديالت عىل تلك املباين للتأكد من توافر املعايري واملقاييس الواجب تضمنها يف السكن الالئق ،يف
حني تبقى  136مبنى عشوائياً ال زال العمل جار عليها.

136
2016
894

2016
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التـقـريـر السنـوي
لمحافظة العاصـمة

واصلت محافظة العاصمة العام املايض جهودها يف مه ّمة ضبط العاملة املخالفة
وتطبيق األنظمة واللوائح عليهم والقيام باإلجراءات القانونية الالزمة بهذا
الخصوص ،وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة ،بهدف معالجة
الظواهر السلبية املرتبطة بالعاملة السائبة بهدف القضاء عىل مامرساتها لتأثرياتها
عىل الصحة العامة واملنظر الحضاري وقيامها مبهن ومامرسات وعادات دخيلة عىل
املجتمع البحريني.
ومن هذا املنطلق ،قامت محافظة العاصمة يف عام 2016م بعدد  10زيارات
ميدانية بهدف رصد الباعة الجائلني .ورغم انخفاض عدد الزيارات امليدانية يف العام
املايض مقارنة بعام  2015الذي شهد  20زيارة ،إال أن األرقام تظهر ارتفاع عدد
العاملة األجنبية املقبوض عليها ،حيث تم بالتعاون والتنسيق مع الجهات املختصة
القبض عىل  146عامالً أجنبياً مخالفاً ،مقارنة بـ  98يف عام  ،2015إىل جانب ذلك
تم مصادرة وإزالة عدد  249فرشة مخالفة ،يف حني شهد عام 2014م القبض عىل
 187عامالً اجنبياً ،مام يعكس تقنني املحافظة للزيارات مع تكثيف الجهود خاللها
لرصد أكرب عدد من الباعة الجائلة.
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— —التواصل مع األهالي
أ .قنوات االتصال المباشرة
يتم هذا النوع من االتصال بني شخص وعدد من األشخاص املوجودين يف املكان نفسه ،وعادة ما يوجد تعارف بني الشخص املعني من محافظة العاصمة واملجموعة
املستهدفة باالتصال ،حيث يصل عدد القنوات التواصلية املدرجة تحت هذا النوع إىل  6قنوات فهي( :مجلس معايل محافظ العاصمة الذي يقام بشكل أسبوعي،
والزيارات واللقاءات واملقابالت التي يجريها معايل املحافظ ،فضالً عن املجلس التنسيقي للمحافظة ،والشكاوى واالستفسارات ،والزيارات امليدانية ،وتقارير األحوال
العامة).

 .1الزيارات واللقاءات واملقابالت مع معايل
محافظ العاصمة
تكريساً لثقافة األبواب املفتوحة التي انتهجتها القيادة
الحكيمة وحرصت عىل التزام كافة مسؤويل الدولة
بها ،ومن منطلق مبدأ تعزيز التواصل مع كافة فئات
االجتامع ،أوجدت محافظة العاصمة قنوات تواصل
فعالة بينها وبني الجمهور ،بغرض االستامع والتعرف
عىل احتياجات املواطنني عن كثب والعمل عىل تلبية
متطلباتهم.
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وبالنظر إىل اإلحصائيات واألرقام ،بلغ مجموع اللقاءات
واالجتامعات والزيارات امليدانية إضافة إىل املناسبات
والفعاليات التي لبى دعوتها معايل الشيخ هشام بن
عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة خالل
العام املايض سواء أكانت داخل أو خارج املحافظة
 319دعوة ،وللمزيد من التفصيل يف الرقم اآلنف ذكره،
فقد قام محافظ العاصمة خالل العام املايض بإجراء
 151مقابلة مع كبار املسؤولني والشخصيات واملواطنني
واملقيمني يف مكتبه الكائن مببنى محافظة العاصمة،
يف حني وصل عدد الفعاليات واملناسبات التي حرضها
معاليه بوصفه ممثالً شخصياً عن محافظة العاصمة
إىل  ،51أما الفعاليات واملناسبات التي جاءت تحت
رعاية معاليه فقد بلغ عددها  ،23وعىل صعيد الزيارات
امليدانية التي اجراها معايل املحافظ لبعض املناطق تلبية
لدعوات وجهها األهايل لسعادته فقد بلغ عددها 16
زيارة.
2016
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 .3المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة

ً

 .1قرار تشكيل املجلس التنسيقي:

 .4آلية عمل املجلس التنسيقي:

تم تشكيل املجلس التنسيقي تفعيالً ملرسوم بقانون رقم ( )17بشأن نظام
املحافظات املعدل بقانون رقم ( )18لسنة  2005املادة ( )12والصادر عن صاحب
السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة رئيس الوزراء املوقر.

وقد كان من الرضوري إيجاد آلية عمل واضحة ومحددة للمجلس التنسيقي يف
ضوء العالقة التبادلية سواء عالقته التي تربط املجلس بالوزارات واملؤسسات
والهيئات الحكومية والجهات املعنية من ناحية وعالقة هذه الجهات به من
ناحية أخرى والتي يتم من خاللها دراسة وتقييم كافة الخطط واملشاريع ،وإبداء
املالحظات التي من شأنها تلبية طموحات املواطن واملقيم وتحقيق أكرب قدر من
االحتياجات للمناطق يف ظل املوارد املتاحة.

حيث يقيض القانون بتشكيل املجالس التنسيقية للمحافظات األربع ،والذي حدد
مدة العضوية بـ  4سنوات قابلة للتجديد برئاسة املحافظ وعضوية كل من نائب
املحافظ ومدير عام أمانة العاصمة وممثل عن وزارة الداخلية ،ومدير رشطة
املحافظة وممثلني عن وزارات الخدمات ال تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة.

وتظهر عالقة املجلس بالوزارات والجهات املعنية من خالل ما يتم رفعه من
توصيات أو اقرتاحات أو مالحظات سواء فيام يتعلق باملرشوعات املستجدة
املقرتحة من قبل املجلس التي يتبنى اقرتاحها ،أو بخطط وبرامج التنمية التي
 .2أهداف املجلس التنسيقي:
تطرحها الوزارة والجهة املعنية يف اجتامع املجلس التنسيقي قبل إقرارها أو
يسعى املجلس التنسيقي من خالل اإلطار الترشيعي الذي حدده قانون املحافظات املرشوعات التي تم الرشوع يف تنفيذها بالفعل ،ويقع عىل عاتق املجلس دراستها
وإبداء الرأي بشأنها ،كام يتعني عىل املجلس التنسيقي دراسة وجهة نظر الجهة
للوصول إىل أهدافه وتطوير أدائه عن طريق زيادة الوعي بأهمية التعاون
املعنية وإخطارها واطالعها مبا انتهى إليه الرأي عىل شكل توصيات يتم اعتامدها
والتكامل بني كافة أجهزة الدولة الحكومية واملؤسسات الخاصة للمساهمة يف
باألغلبية الحارضة ،حيث ميكن أن تتم هذه العالقة عن طريق الخطوات التالية:
عملية التنمية الشاملة واالرتقاء بالوطن واملواطن.

 .2مجلس املحافظة األسبوعي وزيارات معايل
املحافظ ملجالس العاصمة
افتتحت محافظة العاصمة املجلس األسبوع خالل 23
مناسبة العام املايض ،إذ استقبل معايل الشيخ هشام
بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة
الضيوف من أعضاء مجليس النواب والشورى واملسؤولني
يف الدولة والوجهاء واألعيان ورجال األعامل ولفيف
من األهايل من مواطنني ومقيمني ،إذ استعرض معاليه
مع ضيوف املحافظة الكرام أبرز املواضيع والقضايا
املطروحة عىل الساحة يف حينها ،إىل جانب استقبال
معاليه الشكاوى والطلبات واألفكار واملالحظات التي
تشغل األهايل بغرض دراستها وصوالً إىل تحويلها للجهات
املختصة لبحث تنفيذها عىل أرض الواقع ،مبا يحقق دور
املحافظة التنسيقي بني املواطنني والجهات الخدمية.
ولتعزيز التواصل بني معايل املحافظ واملواطنني ،وحفاظاً
عىل املوروثات الشعبية بالتواصل املجتمعي من خالل
املجالس األسبوعية والدورية ،قام معاليه خالل العام
بـ 55زيارة للمجالس املتوزعة يف املحافظة.
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وقد حددت أهداف املجلس التنسيقي ومهامه من خالل العمل املشرتك والتنسيق
بني الجهات التي ميثلها املجلس واملجتمع فيام يتعلق بالحفاظ عىل أمن املواطن
واملقيم سواء من الناحية الصحية أو االجتامعية أو االقتصادية أو الرتبوية وغريها.
29%

 .3اختصاصات املجلس التنسيقي:
لقد حدد قانون املحافظات يف املادة ( )13اختصاصات املجلس التنسيقي وحرصها
يف اختصاصني رئيسني-:
ooأو ًال معاونة املحافظ يف املحافظة عىل األمن والنظام العام (اختصاص أمني).
ooثانياً التعرف عىل احتياجات املحافظة والعمل عىل تلبيتها (اختصاص
تنموي).
71%

ooدراسة املشاكل واملعوقات التي يواجها املجتمع وما تطرأ عليه من أمور
تحتاج إىل تعاون وتكاتف بني جميع فئاته.
ooطرح املوضوعات بناء عىل ما يراه رئيس وأعضاء املجلس من أولويات يف كل
جلسة ويتم إخطار السادة األعضاء بها قبل وقت ٍ
كاف من موعد االجتامع املحدد
مسبقاً عىل هيئة جدول أعامل.
ooيتم مناقشة املوضوعات وإصدار التوصيات املتعلقة بها بعد التشاور
واألخذ برأي األغلبية ومن ثم ترفع هذه التوصيات واالقرتاحات للجهات املعنية
لالستفادة منها والقيام مبا هو مناسب يف هذا الصدد.
ooإبداء الوزرات والجهات املعنية ما تراه من مالحظات عىل توصيات املجلس
التنسيقي يف شأن املوضوعات املشار إليها يف البند السابق.
ooدراسة املجلس التنسيقي آلراء ومالحظات الوزراء والجهات املعنية ومتابعة
ما انتهى إليه األمر يف هذا الشأن.
ooللمحافظة يف حالة عدم رد الوزارات والجهات املعنية عىل توصيات املجلس
التنسيقي – خالل املدة املعقولة – رفع تقرير بشأنها لوزير الداخلية ،وللوزير
مخاطبة الوزارات والجهات املعنية يف هذا الشأن أو عرض مضمون هذه التقارير
عىل مجلس الوزراء.
24 — 23
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 .7أبرز توصيات املجلس التنسيقي:
 .1تكثيف الحمالت امليدانية عىل مساكن العزاب والبيوت العشوائية يف محافظة
العاصمة ،حرص البيوت يف املناطق التي انضمت للمحافظة يف العام 2015م،
لتحديث القوائم ووضع خطة عمل تتناسب وحجم املشكلة الحالية.

2016
2016
6%

3%

3%
3%

20%
33%

6%

79%

47%

 .5التقارير التي تم عرضها خالل اجتامعات املجلس التنسيقي:

 .6توصيات املجلس التنسيقي:

عقد املجلس التنسيقي ملحافظة العاصمة خالل دورته الثانية 2016م أحد عرش
اجتامعاً يف الفرتة من يناير وحتى ديسمرب 2016م ،واستعرض خالل الفرتة املذكورة
 34تقريرا ً تركزت يف مجملها حول أبرز القضايا واملواضيع الخدمية املتعلقة
مبحافظة العاصمة ،والتي تم رصدها من خالل لجنة األحوال العامة باملحافظة،
والتي تعمل جاهد ًة وذلك لرصد احتياجات أهايل العاصمة والعمل عىل دراستها
ورفعها إىل الجهات الخدمية املعنية لبحث إمكانية تحقيقها ،مبا يتوافق مع رؤية
املحافظة التي تصبو إىل خدمة املواطنني واملقيمني واالرتقاء مبستوى الخدمات التي
تقدم لهم.

اعتمد املجلس التنسيقي ملحافظة العاصمة يف دورته الثانية العام املايض ،2016
 89توصية ،تم رفعها للجهات املعنية.
وفقاً لآللية املتبعة واملتمثلة مبناقشة التقارير ودارستها خالل االجتامعات الدورية
املقامة بواقع مرة شهرياً ،يتم التوصية عىل التقارير من قبل املجلس وترفع
التوصيات إىل الجهات الحكومية املعنية ،وصوالً إىل متابعة تنفيذها عىل األرض
من خالل قيام السادة أعضاء املجلس ممثيل الجهات الحكومية مبهام التنسيق
املبارش مع املسئولني يف الوزارات والهيئات واملؤسسات التي يعملون فيها وفق
االختصاصات واألدوار املناطة بهم مبا يحقق الهدف األسمى وهو تحسني الخدمات
املقدمة واالرتقاء بها ملا يلبي طموحات وتطلعات املواطن واملقيم يف محافظة
العاصمة.
واستطاع املجلس التنسيقي خالل العام املايض من تنفيذ  20توصية ،يف حني بلغ
عدد التوصيات التي ما زالت قيد التنفيذ  48توصية ،فيام مل تنفذ  33توصية.
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ومتديد مهلة اإليداع من  24ساعة إىل أسبوع من دون الحاجة إىل تقرير الرشطة،
وذلك إلعطاء فرصة للمترضرة يف تسوية املوضوع ودياً وإعادة النظر يف املشكلة.
 .12وضع عالمات تنبيه وعاكسات (عيون القط) عند املرتفعات املوجودة عىل
شارع القدس مجمع( ،)815وذلك الستدالل السائقني عليها بصورة أوضح.

 .2دراسة وضع الشوارع يف مجمعي ( )816-815مبدينة عيىس من قبل وزارة
األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراين ،ألعامل مقاويل الصيانة لضامن إعادة
 .13تعديل أوضاع السوق الواقع عىل طريق  1614مجمع  816خلف مسجد
الشوارع اىل وضعها السابق.
النرص مبدينة عيىس ،واالهتامم بصيانته ونظافته وتوفري مواقف سيارات مالمئة
ملرتاديه.
 .3دراسة توقيت اإلشارة الضوئية يف تقاطع شارع الفاتح وشارع الجفري الدائري
الجديد وذلك بسبب طول فرتة االنتظار يف التقاطع.
 .14وضع عالمات إرشادية ملستخدمي الطريق املتفرع عن شارع األمري سعود
الفيصل (شارع  )4021يف منطقة الجفري للتنبيه عىل أن الشارع ذو اتجاهني وليس
 .4توفري دوريات مرورية يف مجمع  338بالعدلية لتوجيه السواق ومنع وقوع
باتجاه واحد ،وذلك لكرثة املخالفات التي يتم ارتكابها من قبل السواق مستخدمي
املخالفات بسبب تغيري اتجاه الطرق الداخلية للمنطقة.
هذا الشارع.
 .5التنسيق مع أمانة العاصمة لوضع سالل املهمالت يف شارع الشباب مبنطقة
 .15وضع تصور متكامل حول مرشوع تطوير حديقة الديه وامليزانية املتوقعة
الجفري.
للمرشوع ،ليك تتمكن محافظة العاصمة من تقدميه للقطاع الخاص للحصول
 .6ضم البيوت العشوائية مبنطقة توبيل اىل قامئة البيوت العشوائية بالعاصمة
عىل الدعم املايل املطلوب للمرشوع كجزء من الرشاكة املجتمعية املتبادلة ببني
وتحويلها للجنة البيوت العشوائية.
القطاعني الحكومي والخاص يف تنمية املجتمع والنهوض مبستوى الخدمات املقدمة
 .7دراسة احتياجات سواق سيارات األجرة مبحافظة العاصمة واملواقع التي تحتاج للمواطنني واملقيمني.
لتوفري اسرتاحات أو مواقف سيارات إضافية.

 .8زيارة ميدانية ملدرسة السنابس االبتدائية للبنات بالتنسيق مع وزارة الرتبية
والتعليم لالطالع عىل احتياجاتها.
 .9وضع جدول زمني محدد إلزالة املخلفات من مناطق العاصمة ،وتشديد الرقابة
عىل مقاويل البناء لاللتزام بنقل مخلفاتهم اىل مدفن عسكر.

 .16تقييم الوضع الحايل لظاهرة الكالب الضالة مبحافظة العاصمة ،وتقديم تقرير
بهذا الشأن للمجلس التنسيقي للتعرف عىل اإلجراءات التي متت من قبل شئون
الزراعة بوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراين وجمعية الرفق
بالحيوان.
 .17حرص عدد صناديق جمع املالبس املنترشة يف العاصمة والجهات التابعة لها
من قبل مديرية رشطة محافظة العاصمة ورفع تقرير للمجلس بذلك.

 .10دراسة االحتياجات الخدمية املتعلقة باملراكز الصحية مثل (مواقف السيارات
– االزدحام املروري بالقرب من مداخل املراكز الصحية -الصيانة والنظافة يف محيط  .18تكثيف الحمالت التفتيشية للجنة الباعة الجائلني ،وذلك للحد من بيع املواد
الغذائية الفاسدة (كالفواكه والخرضاوات) التي ال تخضع لرقابة صحية مام يؤدي
املراكز الصحية ،وغريها).
النتشار األمراض.
 .11تعديل اإلجراءات لدى دار اإليواء بحيث يسمح باستضافة املعنفات بدون بالغ
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 .8الشكاوى واالستعالمات:
عمدت محافظة العاصمة إىل تطوير قسم االستعالمات والشكاوى حرصاً منها عىل
رسعة وفعالية تلقي احتياجات األهايل واملقيمني والوقوف عىل آرائهم ومتطلباتهم
عن قرب ورصد القصور وتفقد حاجاتهم عن كثب ورفع مستوى التواصل مع
املجتمع ،األمر الذي يصب يف تحقيق أهداف ورؤية املحافظة القامئة عىل التواصل
االجتامعي الفعال والرتابط وتعميق التآخي إىل جانب تحقيق الرشاكة املجتمعية،
ودافعاً نحو تعزيز روح املواطنة واألمن االجتامعي وزيادة معدالت الرشاكة
الحقيقية.

2016

4

50
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)

176

(

14

وأظهرت إحصائية خاصة بإجاميل الشكاوى والطلبات الواردة ملحافظة العاصمة يف
عام 2016م تلقي املحافظة عدد  377شكوى وطلباً ،تقدم بها مواطنون ومقيمون،
يف حني بلغ معدل الشكاوى يف العام الذي قبله ما مجموعة  ،300مقارن ًة مع عام
 2014الذي شهد ورود  202شكوى وطلب ،فيام بلغ ذلك  45يف عام  ،2013إن
السلم التصاعدي يف معدل الشكاوى والطلبات حسب اإلحصائية املرفقة يعكس
ثقة األهايل بالخدمات واألدوار التي تؤديها املحافظة يف سبيل حل مشاكلهم
ومتابعة طلباتهم مع الجهات املعنية سعياً لتحقيقها األمر الذي يتواءم مع رؤية
املحافظة املتبلورة يف أخذها أدوار رئيسة يف خدمة األهايل من أجل حياة أفضل
وتنمية ومستدامة ،ويصب يف مساعي تحقيق رسالتها الهادفة إىل املساهمة يف
اإلرشاف عىل السياسة العامة والخطط التنموية للدولة.

108

وقد تلقت املحافظة خالل العام املايض  176طلباً عىل وحدات إسكانية ،وبلغ
مجموع طلبات التوظيف  108طلبات ،أما خانة الشكاوى الخدمية فوصل
مجموعها إىل  50شكوى ،يف حني تسلمت املحافظة  14طلباً للحصول عىل
الجنسية ،و 11طلباً للحصول عىل رخصة تعليم السياقة ،وبلغ مجموع طلبات
املساعدات (مالية ،عالجية ،دراسة)  8طلبات ،ووردت إىل املحافظة  6حاالت
حريق ،وأخريا ً تم تقديم  4شكاوي أمنية خالل العام املايض.
2014-2016

 .9تقارير األحوال العامة:
أعدت محافظة العاصمة خالل العام املايض  12تقريرا ً عن األحوال العامة رصدت
فيها األوضاع االجتامعية واالقتصادية واألمنية ملحافظة العاصمة ،حيث تهدف تلك
التقارير إىل الوقوف عىل احتياجات األهايل ومتابعة القضايا واملشاكل التي تؤرقهم
بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة ،مبا يتسق مع نهج املسار التنموي
الشامل الذي تنشده القيادة الرشيدة لإليفاء يف تحقيق االستقرار والعيش الكريم
لألهايل.
2016
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 .10الزيارات امليدانية:
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ارتفع عدد الزيارات امليدانية التي قامت بها محافظة العاصمة إىل القرى واملدن التابعة لها يف العام املايض بنسبة  %112.5مقارنة بعام  ،2015إذ بلغ عدد الزيارات التي
قامت بها لجنة األحوال العامة يف  2016إىل مختلف املناطق التابعة للمحافظة  51زيارة ،فيام كان مجمل الزيارات يف العام الذي سبقه  24زيارة ،و 18زيارة يف عام
.2014
وتصدر ملف تطوير الشوارع والطرق نسبة املواضيع واملالحظات التي رصدتها لجنة األحوال العامة باملحافظة خالل زياراتها امليدانية بنسبة  %26من مجمل القضايا
املرصودة ،تلتها قضية النفايات واملخلفات بنسبة  ،%22وبلغت نسبة شكاوي السيارات املهجورة  ،%18تبعتها قضية طلب استمالك أرايض بنسبة  ،%16أما ملف تطوير
الحدائق فكان نصيبه  ،%11فيام بلغت نسبة قضايا البيوت املهجورة  %7من إجاميل ما رصدته اللجنة من مواضيع.
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ب .قنوات االتصال غير المباشرة

ً

إيمانا من محافظة العاصمة بأهمية التواصل مع األهالي ،سلكت القنوات األكثر
ً
انتشارا لتعزيز االتصال الفعال بينها وبين المواطنين والمقيمين في العاصمة،
وذلك عبر تزويدهم بآخر فعاليات وأنشطة المحافظة والمبادرات التي تطلقها.
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 .1املواد الصحفية:

 .3وسائل التواصل االجتامعي:

أنجزت محافظة العاصمة خالل العام املايض عدد 200
مادة صحفية مختلفة شملت (أخبار صحفية ،ترصيحات،
لقاءات ،مقابالت مطولة ،تحقيقات) ،هدفت يف مجملها
إلبراز أنشطة وفعاليات املحافظة واألدوار التي تقوم بها
يف تنمية الفرد واملجتمع وإبراز رسالتها ورؤيتها ،مبا يسهم
يف الرتويج لكافة الجهود التي تقوم بها املحافظة ولتعزيز
االتصال مع مختلف فئات املجتمع.

مواكبة للتطور الرسيع الذي يشهده عامل التقنيات
الحديثة ،ومع تنامي انتشار وسائل التواصل االجتامعي
بني كافة رشائح املجتمع ،خصصت محافظة العاصمة
عدد  9قنوات تواصلية إلكرتونية تشمل حسابات متعددة
عرب شبكات التواصل االجتامعي إضافة إىل تطبيقات
حديثة عرب األجهزة الذكية ،تنرش من خاللها أهم وآخر
األخبار والصور املتعلقة بالفعاليات والربامج التي يتم
تزويد املتابعني بها بشكل آين ومبارش ،سعياً لتطوير
استخداماتها لوسائل اإلعالم الجديد ملا لها من قدرة عىل
بناء جسور تواصل مع األهايل واختصار املسافات ورسعة
عملية الوصول إىل املواطنني واملقيمني باملحافظة ،وأهم
تلك القنوات هي:

 .2اإلصدارات:
أولت محافظة العاصمة أهمية قصوى للنرشات
واإلصدارات املطبوعة بصفتها من أهم عوامل تعريف
الجمهور باملحافظة وإبرازها للعيان ،إذ تسعى من خاللها
اىل تعريف األهايل واملهتمني بكافة املعلومات والبيانات
وأنشطة املحافظة يف مختلف الجوانب التي تضطلع بها.
فقد أصدرت محافظة العاصمة مطلع العام املايض
تقريرها السنوي الثالث لعام ٢٠١٥م ،كام دشنت
كتاب «صور من تاريخ املنامة» بدعم من البنك األهيل
التجاري ،وضم الكتاب  250صورة فريدة ونادرة تنرش
للمرة األوىل يف  100صفحة باللغتني العربية واإلنجليزية،
إضافة إىل إصدارها كتيب امساكية ومجالس رمضان
 2016/1437الخاص بالشهر الفضيل ،والذي يتضمن
مواقيت الصلوات واملجالس الرمضانية وأرقام التواصل
مع أصحابها.
2016
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الفصل الثـالث

األمن المجتمـعــي

أعطت محافظة العاصمة األمن املجتمعي أهمية خاصة
لكونه حجر الزاوية الذي يرتكز عليه دور املحافظة األصيل
يف خدمة املجتمع.

2016
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“

يعتبر األمن االجتماعي الركيزة األساسية لبناء المجتمعات
ً
الحديثة ،وعامال ً رئيسا في حماية منجزاتها والسبيل إلى
رقيها وتقدمها ،ألنه يوفر البيئة اآلمنة للعمل والبناء ويبعث
ً
الطمأنينة في النفوس ،ويشكل حافزا لإلبداع واالنطالق إلى
آفاق المستقبل.

“

انطالقاَ من املهام واالختصاصات التي حددها قانون إنشاء املحافظات ،أعطت محافظة العاصمة األمن املجتمعي أهمية خاصة
لكونه حجر الزاوية الذي يرتكز عليه تقدم الوطن ومنوه وازدهاره ،وملا لألمن من دور محوري يف الحفاظ عىل السلم االجتامعي
وتحقيق االستقرار عرب نرش الطأمنينة والسكينة بني املواطنني واملقيمني عىل حد سواء.
سعت محافظة العاصمة ،بالتعاون مع مديرية رشطة العاصمة ،إىل توفري كافة السبل والوسائل التي تسهم يف الحفاظ عىل
السلم األهيل واستقرار املجتمع ،وذلك من خالل متابعة سري تنفيذ الخطط الخاصة بالحفاظ عىل األمن والنظام يف مختلف
املناطق والقرى التابعة للمحافظة ،األمر الذي يسهم يف حامية املكتسبات املادية واملعنوية للمواطن واملقيم ،ويتواءم مع
أهداف الدولة يف ضامن توفري حياة هانئة ومطمئنة لكل من يعيش عىل هذه األرض الطيبة.
ومن منطلق أن مسؤولية األمن املجتمعي تشاركية وال تقترص عىل جهة واحدة ،وتأكيدا ً عىل رضورة تضافر جهود مختلف
األطراف لضامن استقرار واستتباب أمن املجتمع ،عملت املحافظة عىل إرشاك املؤسسات األهلية واملتطوعني يف عدة مناسبات
ذات أهمية بهدف الحفاظ عىل النظام العام ،وكان لهذا التفاعل االجتامعي املتبادل بني مؤسسات املجتمع املدين واألجهزة
األمنية دور مهم يف إحداث التكامل الذي أسهم يف تحقيق األمن واالستقرار يف املجتمع.
وحرصاً من محافظة العاصمة عىل تعزيز التعاون مع مختلف اإلدارات األمنية ،وتنفيذا ً لتوجيهات معايل الفريق الركن الشيخ
راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ،دأبت املحافظة عىل عقد اجتامعني شهرياً للجنة األمنية ،وهي معنية مبتابعة
القضايا األمنية باملحافظة وتبادل الرأي بشأنها والتنسيق بني الجهات املختصة ،واقرتاح كل ما من شأنه الحفاظ عىل النظام
واآلداب العامة.

أوال :اللجنة األمنية
—— ً
أصدر معايل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ،قرارا ً يف سبتمرب  2016ينص عىل تشكيل لجنة أمنية يف كل محافظة برئاسة املحافظ
وعضوية كل من نائب املحافظ ،ومدير عام مديرية الرشطة ،وممثلني عن كل من اإلدارة العامة للدفاع املدين ،واإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية ،واإلدارة العامة
للمرور ،حيث تختص اللجنة بدراسة القضايا األمنية باملحافظة وتبادل الرأي بشأنها والتنسيق بني الجهات املعنية املختصة واقرتاح كل ما من شأنه املحافظة عىل النظام
العام واآلداب العامة ،عىل أن يقوم معايل املحافظ برفع تقارير دورية إىل معايل وزير الداخلية عن أعامل اللجنة.
وتطبيقاً للقرار الصادر من معايل وزير الداخلية ،عقدت اللجنة األمنية يف محافظة العاصمة أربعة اجتامعات خالل العام املايض ملناقشة االحتياجات األمنية والسبل
الكفيلة يف إرساء األمن والطأمنينة لجميع أهايل العاصمة سواء من مواطنني ومقيمني بالتعاون مع مختلف إدارات وزارة الداخلية ،وخرجت خاللها بسبعة وثالثني توصية
رفعت إىل الجهات املعنية ،نفذ منها خمسة وعرشون وتبقت أثنتا عرشة توصية قيد التنفيذ ،كام قامت اللجنة بزيارة ميدانية إىل شارع الشيخ عبدالله بسوق املنامة،
وذلك بغرض استطالع الحاجات األمنية عن كثب.
وبحسب القرار الوزاري ،تقوم اللجنة مبتابعة الوضع األمني واقرتاح اسرتاتيجية أمنية للمحافظة ،واملساهمة يف وضع الربامج والخطط األمنية واملساهمة يف حامية
األشخاص واملمتلكات واستمرارية املرافق والخدمات العامة ،ووضع توصيات لتأمني وحامية املنشآت واملرافق ذات األهمية االسرتاتيجية وتبادل املعطيات واملعلومات
ذات الطابع األمني.
كام تقوم اللجنة باملساهمة يف وضع الخطط األمنية ملناسبات وفعاليات املحافظة ونرش الوعي األمني ومناقشة ودراسة املشكالت األمنية الخاصة باملحافظة واقرتاح
الحلول لها.

2016
26-Apr-17 1:32:35 AM
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—— ً
ثانيا :موسم عاشوراء
يف إطار توجيهات القيادة الحكيمة بخدمة املناسبات الدينية وتسهيل إقامتها ،وتحقيقاً لدورها التنسيقي بني مختلف الجهات الحكومية ،كثفت محافظ العاصمة
جهودها بالتعاون مع الجهات األمنية والخدمية لبحث احتياجات املآتم واملواكب يف العاصمة ،مبا يحفظ األمن ويخدم املعزين ومرتادي مناطق العزاء ،وإلبقاء موسم
عاشوراء مبعزل عن أوجه التسييس لضامن إحياء هذه املناسبة يف أجواء يسودها األمن والنظام والطأمنينة والسالمة.
ويف سبيل تحقيق ذلك ،ترأس معايل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة اجتامعاً تنسيقياً ملوسم عاشوراء بحضور ممثلني عن الجهات
األمنية ورؤساء املآتم واملواكب الحسينية يف املحافظة ،وذلك للوقوف عىل كافة الرتتيبات واالستعدادات الالزمة الستقبال املوسم وضامن انسيابية سري املواكب ،ووضع
مرئيات لتنفيذها عىل أرض الواقع لضامن نجاح موسم عاشوراء ،مبا يعكس املظهر الحضاري والحرية الدينية التي يتمتع بها املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.
ومواصلة لجهود املحافظة الرامية للتسهيل عىل املعزين وتوفري كافة احتياجاتهم ،قام معايل املحافظ بزيارة إىل مواقع العزاء بالعاصمة املنامة وذلك للوقوف عىل
االحتياجات املطلوب توافرها من قبل الجهات الخدمية واألمنية خالل موسم عاشوراء ،واطلع معاليه خالل الجولة امليدانية عىل احتياجات القامئني عىل املآتم واملواكب
واملضائف.
2016
26-Apr-17 1:32:35 AM
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الفصل الرابع

البرامج والمشاريع المستدامة
تضع محافظة العاصمة يف الحسبان رضورة استدامة
املشاريع والربامج التي تفي باحتياجات وتطلعات األهايل
لضامن خلق بيئة فضىل للجميع ذات تأثري إيجايب

2016
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برامج التنمية املستدامة
اسم املرشوع  /الربنامج

رشكاء املرشوع اإلسرتاتيجيني

أمناط االستدامة

 .١مرشوع العاصمة
الخرضاء يف نسخته
الثالثة

البنك األهيل املتحد
املدارس الحكومية والخاصة

استدامة بيئية:
السعي نحو تقليل التدهور البيئي
دمج االعتبارات البيئية عند التخطيط
إلقامة املرشوع

:

.

وتعب عن وجودهم الفعيل ،حيث
تتميز املبادرات املجتمعية والتنموية التي تقدمها محافظة العاصمة لألهايل حني يتم ربطها باالستدامة بأنها تلبي احتياجاتهم ّ
تضع املحافظة يف الحسبان حني تنفيذ تلك املبادرات مراعاة انطالقها من التحليل الدقيق للوضع الراهن واالتجاهات املستقبلية وتقييم األثر مع ضامن مشاركة كافة
القطاعات املعنية ،وتلك مجموعة من األسس او الضامنات التي ترمي املحافظة من ورائها اىل تحقيق أبعاد التنمية املستدامة التي تشمل البعد االجتامعي :كمعالجة
البطالة ،والرتابط االجتامعي ،والتنمية املحلية ،إىل جانب البعد االقتصادي ويشمل التنمية االقتصادية ، ،فضالً عن البعد البيئي الذي يتمحور حول الحفاظ عىل البيئة
مبعناها الواسع.

بنك البحرين االسالمي

 .٣مسابقة أجمل تزيني
مبنى حكومي وخاص
يف نسختها السادسة

بنك البحرين اإلسالمي
البنك األهيل املتحد

االستدامة املؤسسية:
إرشاك املؤسسات الحكومية والخاصة يف
تنمية املجتمع.
الدور املناط للمؤسسات يف خدمة
املجتمع.

دور القطاع الحكومي:
إعطاء القطاع الحكومي دوره يف تبني إضافة نهج تشاريك بني مختلف
القطاعات الحكومية.
مفاهيم التنمية املستدامة.
ان يكون عىل عاتق الجهاز الحكومي الدعوة اىل التحيل بالثوابت الوطنية
خدم ًة للوطن واملواطن.
االنسجام مع التوجيهات العاملية التي
تدخل يف إطار التنمية املستدامة.

.٤مسابقة تصوير
مضاهر الفرحة الخاصة
باألعياد الوطنية يف
عامها الرابع عرب تطبيق
املحافظة يف االنستغرام

بنك البحرين اإلسالمي
البنك األهيل املتحد

االستدامة املجتمعية:
ارشاك املجتمع يف إبراز الوجه الحضاري
والعمراين للعاصمة خالل األعياد الوطنية.
إظهار املناسبة يف إطار صور ف ّنية تربز
والنمء الذي وصلت إليه
معامل التطور ّ
العاصمة

مشاركة اعداد كبرية من املواطنني
واملقيمني.
رفع رصيد متابعي حساب محافظة
العاصمة إىل ما يزيد عن 5000
متابع عرب تطبيق االنستغرام.

 .٥منتدى وأسبوع
املنامة للريادة ومتكني
الشباب يف نسخته
الثانية

إن املبادرات املجتمعية الرائدة التي تنفذها املحافظة تتميز بأنها تراعي حصول األهايل عىل فرص التنمية وتحقيق رشاكة حقيقية بني املؤسسات الحكومية ومنظامت
املجتمع املدين والقطاع الخاص للمساهمة يف دميومتها ،فضالً عن مراعاة تجسيد قيم املواطنة يف نفوس األهايل ،لتأثري ذلك املبارش واإليجايب يف مسرية املسؤولية
املجتمعية التي تنشدها محافظة العاصمة انطالقا من رؤية املحافظة التي تنص عىل

“

محافظة رائدة ومتميزة في خدمة المواطنين والمقيمين من
أجل حياة أفضل وتنمية مستدامة

26-Apr-17 1:32:36 AM
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الدعوة اىل االستخدام الرشيد
دور املجتمع:
للموارد الناضبة.
عىل
الحفاظ
تهيئة املجتمع من اجل
السعي نحو مراعاة القدرة املحدودة
السليمة.
بيئته وفق األسس
للبيئة يف استيعاب النفايات.
األنشطة
يف
اد
تعزيز مشاركات االفر
العمل عىل التوفيق بني التنمية
البيئة لتحقيق التنمية املستدامة.
االقتصادية واملحافظة عىل البيئة.

االستدامة املجتمعية:
دور األفراد:
التأكيد عىل دور األرسة يف غرس
تنشئة
يف
التوعية بأهمية دور األرسة
تغيري أمناط السلوك بحيث يتحمل
القيم اإلسالمية الحميدة وتعزيز
األوىل
االجتامعية
الفرد بكونها الوحدة
الفرد مسؤولية الشعور باآلخرين.
يعيش الصفات واألخالق الكرمية يف نفوس
أعضائها،
مع
ويتفاعل
التي ينمو فيها
تؤثر عىل تربية الفرد الدينية مراعاة احتياجات املحيط الذي
النشء.
وبالتايل فهي
به الفرد.
وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه.

 .٢برنامج أمة محمد يف
نسخته الخامسة
تحت عنوان «دور
األرسة يف تربية النشء»

ّ

األدوار املناطة للجهات املشاركة يف
تنفيذ املرشوع

األهداف املرجوة أو املتحققة

 .٦برنامج النشاط
الصيفي يف نسخته
الرابعة

 .٧برنامج ويك إند
العاصمة يف نسخته الثانية

دور األفراد:
اتاحة املجال للجميع ليأخذ الحق يف
لعب أدوار مختلفة للمساهمة يف
تنمية شعورهم مبسئولياتهم تجاه
مجتمعهم.

البنك األهيل املتحد
جامعة العلوم التطبيقية
BMMI
مجلس التنمية االقتصادية
مستشفى رويال البحرين
أصغر عيل
دور االفراد:
االستدامة االقتصادية:
البحرين
مملكة
السفارة األمريكية لدى
فتح املجال أمام الشباب املقبلني عىل
استعرض املنتدى عىل مدى أسبوع
البحرين
فرع
مدرسة هارفرد-
مجموعة من الورش التدريبية املتخصصة فتح مشاريعهم الريادية االستفادة من
كلوب
كابيتل
يف مجاالت تطوير وتأهيل الشباب وتنمية قصص نجاح نخبة من رواد االعامل
إنديفور
الشباب واملتخصصني يف مجال الريادة.
قدراتهم يف مجال ريادة األعامل.
متكني
بنك البحرين للتنمية
BIBF
رشكة زين
نادي االعالم االجتامعي
رشكة كريو
االستدامة املجتمعية:
نحو
وتوجيهها
حشد طاقات النشء
دور االفراد:
طرق
طرح
خالل
الهدف األمثل من
اإلسهام بفاعلية يف الربنامج الصيفي
مرصف السالم
تلبي
وخالقة
مبتكرة
وأساليب عمل
واإلستفادة من انشطته.
احتياجاتهم ومتطلباتهم لتشجيعهم عىل
التفكري اإلبداعي

البنك األهيل املتحد
مركز شباب رأس الرمان الثقايف

التعرف عىل األساليب والتقنيات
الحديثة إلدارة املشاريع.
التعرف عىل الربامج والخدمات التي
تقدمها املؤسسات والتي تدعم رواد
األعامل.
تحفيز رواد األعامل لتحقيق
أهدافهم وتشجيع روح املبادرة لدى
الشباب.
تقديم التدريب والرفع من
مستوى وقدرات الشباب من أجل
استثامر مواهبهم حيث وصل عدد
املستفيدين اىل  5200شخص.
استثامر أوقات الطلبة والطالبات
خالل فرتة الصيف مبا يرفد خرباتهم
ومعارفهم وينمي شخصياتهم
ويرثي ثقافتهم ويحقق جوهر
عمل املحافظة القائم عىل تدعيم
املشاركات املجتمعية.

خفض دوافع التعصب والعدوانية
لدى املشاركني.
دور املجتمع:
االستدامة املجتمعية:
األهايل ومحافظة غرس القيم األخالقية وروح الفريق
بني
العالقات
تقوية
اتهم
ر
مها
استثامر طاقات الشباب وصقل
الواحد والعمل املشرتك يف نفوس
برنامج
تقديم
خالل
من
العاصمة
ينفعهم
مبا
وقدراتهم واستثامر اوقاتهم
متكامل ألبناء العاصمة يسهم يف بناء املشاركني من اجل اعداد جيل واع
العامة
الحياة
والعمل عىل دمجهم يف
ومدرك لكافة جوانب الحياة
نحو
وتوجيهها
وطاقاتهم
اتهم
ر
قد
تشهدها
التي
اعات
بعيدا ً عن بؤر الرص
السعي نحو خفض اعامل الشغب
الصحيح.
الطريق
الشغب
أعامل
من
املترضرة
بعض املناطق
يف الشوارع خصوصاً يف املناطق التي
تشهد توترات من حني إىل آخر.
40 — 39
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أوال :مشروع العاصمة الخضراء في
—— ً
نسخته الثالثة

ً
ثانيا :برنامج أمة محمد (ص) في نسخته الخامسة
—
توجت محافظة العاصمة سلسلة برامجها بإقامتها فعاليات «أمة محمد صىل الله عليه وسلم» يف نسختها الخامسة ،وشملت األنشطة التالية:

املستويات ،حيث يعد االستثامر يف مجال املسئولية املجتمعية من األدوات الفاعلة
منذ إطالقه يف عام 2014م ،واصلت محافظة العاصمة تنفيذ مرشوع العاصمة
التي تحرص املحافظة عىل تطبيقها لدورها يف تعزيز الصورة الذهنية وترسيخ الثقة
الخرضاء الذي يحمل شعار «عاصمة خرضاء ..لحياة أفضل» الذي حظي باهتامم
حكومي وشعبي عايل املستوى لكونه مرشوعاً بيئياً ومجتمعياً ستكون له انعكاساته والوالء للمحافظة بني أوساط األهايل ،وهي رسائل تضع يف أوىل أولوياتها خدمة
املواطنني واملقيمني مبا يتامىش مع رؤية ورسالة املحافظة.
االيجابية يف زيادة الغطاء االخرض بالعاصمة اىل جانب قدرته عىل خلق وعى
وثقافة بيئية وزراعية ورافدا ً مهامً يف دفع الصورة الجاملية للعاصمة اىل اعىل

أ .خصائص المشروع
ooاالهتامم بالعنرص البرشي والبيئة املحيطة به
ooاتسامه باالنتشار عىل املستوى املحيل حيث انه
يحظى باالهتامم من قبل الجهات الحكومية والخاصة
ومؤسسات املجتمع املدين واألفراد
ooاكتساب املحافظة املزيد من الخربة يف مجال خدمة
املجتمع

ب .األهداف الرئيسية
للمشروع
وللتأكيد عىل درجة فعاليّة مرشوع العاصمة الخرضاء فإن
مقارنة مستوى اإلنجاز الذي تم تحقيقه باألهداف التي
وضعت سلفاً ميكن تقييم فعالّية املرشوع ومدى جدواه،
وفيام ييل األهداف الرئيسية للمرشوع:
ooتقوية مهارات وقدرات الفئات املستهدفة باملرشوع
ooتعزيز التغيري الب ّناء واإليجايب يف العمل التنموي
ooرفع كفايات املستهدفني حيال القضايا البيئية امللحة
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أ .األمسية الدينية

ب.حفل القرقاعون

ج.األصبوحة النسائية

أقامت محافظة العاصمة أمسية رمضانية تحت
عنوان «دور األرسة يف تربية النشء» أحياها كل
من فضيلة الشيخ سليامن الجبيالن من اململكة
العربية السعودية وفضيلة الشيخ الدكتور راشد
الهاجري من مملكة البحرين ،ومتحورت الندوة
حول التوعية بأهمية دور األرسة يف تنشئة الفرد
بكونها الوحدة االجتامعية األوىل التي ينمو فيها
ويتفاعل مع أعضائها ،وبالتايل فهي تؤثر عىل
تربية الفرد الدينية وتكوين شخصيته وتوجيه
سلوكه ،وملا لألرسة من دور يف غرس القيم
اإلسالمية الحميدة وتعزيز الصفات واألخالق
الكرمية يف نفس النشء.

نظمت محافظة العاصمة حفل القرقاعون الذي
اقيم يف مجمع السيف التجاري حيث شمل
الحفل مفاجآت لجميع أفراد األرسة ضمت
برامج ترفيهية ومسابقات وهدايا ،يأيت الحفل
بهدف إحياء وتعزيز مكانة املوروث الشعبي يف
مملكتنا الغالية ورضورة صونه واستثامره لصالح
الوطن واملواطن وجعله جزءا أساسيا من خطط
التنمية املستقبلية.

األصبوحة النسائية تحت عنوان «التغذية
الصحية يف رمضان» ،واشتملت عىل محارضة
تثقيفية حارض فيها من إدارة تعزيز الصحة
بوزارة الصحة الدكتورة عبري الغاوي ،شهدت
معها تفاع ًال كبرياً من العنرص النسايئ من أهايل
محافظة العاصمة والعديد من املؤسسات
والجمعيات األهلية ،النعكاساتها اإليجابية
يف زيادة الوعي بالتغذية الصحية خالل شهر
رمضان الفضيل.
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— — ُ
ثالثا :مسابقة أجمل تزيين للمباني الحكومية والخاصة في
نسختها السادسة
اطلقت محافظة العاصمة مسابقة أجمل تزيني للمباين للعام السادس عىل التوايل والتي تزامنت مع بدء انطالق احتفاالت اململكة بالعيد الوطني
املجيد وعيد جلوس جاللة امللك املفدى ،وتأيت املسابقة ضمن مساعي املحافظة إلرشاك القطاعات املختلفة كـ (الرشكات ،الوزارات ،املؤسسات الرسمية
واألهلية) ،بهدف ابراز الوجه الحضاري والعمراين للمحافظة ،ومبا يوفر أجواء مثالية مبناسبة العيد الوطني ،كام تجدر اإلشارة إىل ان املسابقة محكمة من قبل
لجنة منظمة من شخصيات ذات العالقة واالختصاص بشكل محايد ،وقد وضعت اللجنة اشرتاطات فنيّة ومعايري لهذه املسابقة.
جاءت نتائج املسابقة كاآليت :القطاع الحكومي نالها كلٍ من املركز األول :مرسح البحرين الوطني ،واملركز الثاين :مرصف البحرين املركزي ،واملركز الثالث :نادي ضباط
االمن العام ،أما قطاع الفنادق نالها يف املركز األول :فندق الريتز كارلتون ،واملركز الثاين :فندق الخليج ،املركز الثالث :البنك كراون بالزا ،يف حني نال قطاع املدارس املركز
األول :مدرسة أم الحصم االبتدائية للبنني ،املركز الثاين :مدرسة الحورة الثانوية للبنات ،املركز الثالث :مدرسة الرشيد االبتدائية للبنني ،واحتل البنك األهيل املتحد املركز
األول يف القطاع الخاص ،وأخريا ً كانت جامعة العلوم التطبيقية األوىل يف فئة الجامعات.
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ً
رابعا :مسابقة تصوير مظاهر الفرحة باألعياد الوطنية في نسختها الرابعة
——
أطلقت محافظة العاصمة مسابقة التصوير تحت هاشتاغ «أفراح العاصمة» ضمن
حساب املحافظة عىل تطبيق االنستغرام ،تزامناً مع مناسبة احتفال اململكة بالعيد
الوطني املجيد وعيد جلوس جاللة امللك املفدى ،حيث تضمنت املسابقة جوائز
قيمة متنوعة للفائزين فيها ،وصل مجموع جوائزها إىل  5جوائز شملت هواتف
نقالة وأجهزة لوحية باإلضافة إىل ساعات ذات تقنية عالية ،وبدورها رفعت
املحافظة عدد متابعيها بعد إطالق املسابقة اىل ما يزيد عىل  5000متابع نظري
املشاركة الكبرية التي شهدتها املسابقة.

يأيت إرشاك محافظة العاصمة األفراد بجميع فئاتهم يف هذه املسابقة ،إمياناً من
الدور الذي تضطلع به املحافظة يف تحقيق مبدأ الرشاكة املجتمعية القامئة عىل
تعميق الحس الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية والوصول إىل التميز يف خدمة
املجتمع ودعم اللحمة الوطنية ونرش الفرحة بني فئات املجتمع كافة.
أما أسامء الفائزين الخمسة يف مسابقة محافظة العاصمة لتصوير مظاهر الفرحة
بالعيد الوطني عرب تطبيق «إنستغرام» هم :املركز األول :مريم جمعة ،املركز
الثاين :هيا أحمد ،املركز الثالث :حسني القالف ،املركز الرابع :الجوري القالف ،املركز
الخامس :لولوة مساعد.
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ً
سادسا :اسبوع المنامة للريادة وتمكين الشباب في نسخته الثانية
——
تحت رعاية معايل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أطلقت املحافظة العام املايض فعاليات «اسبوع املنامة األول للريادة ومتكني
الشباب» يف نسخته الثانية ،الذي هدف إىل تحفيز قدرات ومهارات أكرث من  5000شاب وشابة من عموم مملكة البحرين مبجموعة من الورش واملحارضات التدريبية
البالغ عددها  7ورشة تدريبية تضمنت أساليب وأفكار مبتكرة عادت بالنفع عىل املقبلني عىل إقامة املشاريع الريادية الجديدة ،شارك فيها  15جهة راعية وداعمة والذي
ي ّعد ذلك باكورة عمل وانطالقة حقيقية للعمل التكاميل املشرتك بني املحافظة ومختلف الجهات املشاركة يف الحدث.

ً
خامسا :برنامج النشاط الصيفي في
——
نسخته الرابعة
نفذت محافظة العاصمة خالل العطلة الصيفية برنامج النشاط الصيفي (عاصمتنا..
صيفها أحىل )4يف نسخته الرابعة مبشاركة  50طالباً وطالبة ,حيث رعى الربنامج
مرصف السالم.
واستهدف النشاط الجهود التي تبذلها املحافظة الحتواء النشء واملساهمة يف
ترسيخ القيم الوطنية يف نفوسهم عرب برامج تعليمية ورياضية وترفيهية مكثفة
تراعي حاجاتهم الجسمية والعقلية واالجتامعية وتشغل أوقاتهم مبا يعود عليهم
بالنفع وخاصة أثناء العطلة الصيفية.
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ويعترب الحدث األول من نوعه عىل مستوى مملكة البحرين نظري امتداده مدة أسبوع من الزمان حيث استعرض املنتدى يف يومه األول مجموعة من قصص النجاح
لنخبة من رواد األعامل الشباب واملتخصصون يف مجال الريادة وتنمية الشباب يف املنطقة ،اىل جانب مشاركة متحدثني عىل املستويني املحيل واإلقليمي والدويل ،مثل:
الواليات املتحدة االمريكية ،وجنوب أفريقيا ،وباكستان ،وأذربيجان ،واململكة العربية السعودية.
حقق النشاط الصيفي العديد من النتائج ،أهمها :شغل أوقات الطلبة بعدة
وتوسع من مداركهم ،وتدعيم الرشاكات املجتمعية ،وبناء عالقة
نشاطات تنفعهم ّ
وطيدة مع األهايل ،وذلك من أجل الت ّعرف عىل تطلعاتهم ومشاركتهم ،وأسهم
النشاط يف بلورة رؤية املحافظة يف أن تكون رائدة ومميزة يف خدمة املواطن
واملقيم.

يسهل عىل املنخرطني يف الحدث التعرف عىل أهم وأبرز السبل
ويهدف الحدث اىل رفد سوق العمل بالكفاءات املؤهلة املتخصصة يف مجال املشاريع الريادية كام ّ
الحديثة يف تأسيس املشاريع الريادية وصوالً حتى منوها وتحقيقها لألهداف املنشودة يف نهاية املطاف ،مام يسهم ذلك بتحقيق منافع ليست عىل الصعيد الشخيص
للمشارك وامنا عىل الصعيد املجتمعي بأرسه وبالتايل قدرة املشاركني عىل تحويل أفكارهم واحالمهم اىل مشاريع ملهمة تتحقق عىل ارض الواقع رشيطة توافر الجهد
واملثابرة لديهم.
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ً
سابعا :برنامج «ويك إند العاصمة» في نسخته الثانية
——
اختتمت محافظة العاصمة النسخة الثانية من الربنامج الشبايب «ويك إند العاصمة» ،حيث شمل الربنامج عددا ً من الفعاليات الرتفيهية والرياضية
والثقافية الهادفة.

“

يهدف برنامج «ويك إند العاصمة» إلى تفعيل الشراكة
المجتمعية ضمن نشاط ترفيهي تثقيفي رياضي يسهم
في بناء القدرات والطاقات الشبابية بشكل إيجابي من
ً
خالل االستفادة من إجازة نهاية األسبوع .علما أن البرنامج
أستقطب الفئة العمرية من  16-12سنة من أبناء منطقة
رأس الرمان حيث تم إشراكهم في عدد من المسابقات
الترفيهية والرياضية والثقافية باإلضافة الى جلسات الحوار
والتجارب الشخصية الناجحة وفن المسرح واكتشاف
المواهب التمثيلية والفنية.

“
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الفصل الخامس

الشراكة المجتمعية

تعمل محافظة العاصمة عىل بناء جسور من العالقات
الوطيدة مع املجتمع املحيل للنهوض مبستوى الوعي العام
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أوال :إحصائيات قياس معدل البرامج والفعاليات
—— ً
أ-معدل الربامج والفعاليات املقامة يف عام 2016م
ساهمت محافظة العاصمة خالل عام 2016م يف تنظيم ورعاية  69برنامجاً وفعالية ،ويأيت ذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها محافظة العاصمة نحو تعزيز مفهوم
الرشاكة املجتمعية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة مبملكة البحرين ،لتعزز بذلك مساعيها املبذولة يف إثبات املجهودات التي تهدف إىل دعم ومساندة مختلف الرشائح
املجتمعية ودمجها يف كافة األنشطة مبختلف اختصاصاتها.
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تواصل محافظة العاصمة عاماً بعد عام تقديم العديد من املبادرات املبتكرة
والفريدة كإحدى الوسائل املؤثرة إلنجاح عملية التواصل والتفاعل املتبادل مع كل
أطراف مجتمع املحافظة وهم :الجهات الحكومية والخاصة ،ومؤسسات املجتمع
املدين ،والجمعيات األهلية ،واألفراد مبختلف صورهم ،واملجالس الشعبية ،وذلك
لضامن تحسني مستوى حياة املواطنني واملقيمني اجتامعيا وتنموياً وإىل ٍ
حد ما
اقتصاديا عرب حثهم عىل خدمة مجتمعهم تطوعاً والتي تتعدد اشكالها سواء
بالعمل أو بالرأي أو بالتمويل وغري ذلك من األمور التي تسهم يف تنمية املجتمع
وتحقق أهدافه املنشودة.

إن إرشاك األفراد والجامعات يف األنشطة والربامج يف مختلف املناسبات والقضايا
واملوضوعات ذات الصبغة االجتامعية والسياسية والرياضية والدينية واالقتصادية
يأيت انطالقا من الدور املناط باملحافظة بوصفها جهة يناط إليها إقامة نهج تشاريك،
حيث تحرص املحافظة عىل بث رسائل هامة خالل إقامتها لألنشطة تستهدف
بالدرجة األوىل النهوض مبستوى الوعي العام اتجاه مختلف القضايا والظواهر ذات
االهتامم املشرتك ،مع األخذ يف الحسبان األهداف التالية :إشباع الحاجات وحل
املشكالت ،إمناء روح التعاون والتكامل مع مختلف القوى ،الحرص عىل تنمية روح
العطاء لدى األفراد ،تحقيق التغيري املتجه نحو التنمية.

“

إشراك مجتمع المحافظة في مختلف المبادرات التي يتم
طرحها يتطلب في المقام األول بناء قنوات تواصل قوية مع
الفئات المختلفة ،حيث تقوم المحافظة في الحسبان قبل
تنفيذ أي مبادرة أو نشاط القيام

“
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ب-التوزيع الشهري للفعاليات والربامج املقامة يف عام 2016م
تضطلع محافظة العاصمة بدور إقامة ورعاية الفعاليات والربامج بشكل شهري ،وذلك طبقاً لتزامنها مع احداث ومناسبات يتصادف وقوعها يف أوقات معينة ،حيث
تسعى املحافظة من ذلك املنطلق اىل تحشيد الجهود املبذولة لضامن نيل مختلف الفعاليات املرتبطة بتوقيتات معينة حقها من ناحية القبول الشعبي ،وذلك من
منطلق حرص املحافظة عىل تلبية مختلف توجهات األهايل ،وباإلشارة اىل املعدل الشهري الذي قامت بتنفيذه املحافظة خالل العام املايض يالحظ ثبات معدل الفعاليات
جل.
والربامج املقامة وذلك طبقاً للمنحنى االحصايئ الذي يوضح ذلك بشكل ّ

ت-تصنيف فعاليات محافظة العاصمة لعام 2016م حسب
املجاالت
استطاعت محافظة العاصمة يف العام املايض تعزيز مبدأ التن ّوع يف إقامة مختلف
الفعاليات والربامج من خالل وضع تصنيفات معينة بناء عىل اذواق الرأي العام من
الجامهري املستهدفة مبا يتناسب مع ميولهم واهتامماتهم ،حيث وضعت املحافظة
هذا االعتبار يف الحسبان عرب دراسة الجامهري واتجاهاتها وآرائها وفقاً للمجاالت
التايل ذكرها ،حيث خلصت تلك الدراسة اىل ان اكرث الفعاليات والربامج التي
نالت نصيباً من ناحية العدد هي الفعاليات الداخلة يف املجال االجتامعي بواقع
 21فعالية ،يف حني بلغت الفعاليات الوطنية املقامة  11فعالية ،وبالتتابع اقامت
املحافظة  37فعالية موزعة عىل املجاالت :التوعوية ،والرياضية ،واالقتصادية،
والثقافية يف حني بلغت الفعاليات الرتفيهية املعدل األدىن مبعدل  5فقط.
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—— ً
ثانيا :أهم االحتفاالت والبرامج المقامة لعام  2016بحسب المجاالت
أ .المجال الوطني

ب .المجال االجتماعي

 .1إحياء حفل القرقاعون
ومن منطلق حرصها عىل إحياء الفعاليات الرتاثية وتعزيز
مكانة املوروث الشعبي يف مملكتنا الغالية وإظهار الفن
البحريني األصيل ،نظمت محافظة العاصمة وبدعم
من بنك البحرين االسالمي حفل القرقاعون الذي أقيم
يف مجمع السيف خالل شهر رمضان املبارك ،والذي
ضم العديد من الربامج الرتفيهية واملسابقات والهدايا
والعروض الرتاثية بحضور أعداد كبرية من املواطنني
واملقيمني والزائرين ململكة البحرين.

 .1احتفال محافظة العاصمة باألعياد الوطنية
أقامت محافظة العاصمة وأمانة العاصمة احتفاالً يعد
األضخم يف تاريخ العاصمة ،وذلك مبناسبة العيد الوطني
املجيد وذكرى جلوس جاللة امللك املفدى تحت شعار
«أعياد الوطن تجمعنا» ،إذ شهد الحفل الذي أقيم بتاريخ
 17ديسمرب  2016يف خليج البحرين «بحرين يب» عروض
ضخمة ومفاجآت عديدة خصصت للجامهري الحارضة،
وسط مشاركة شعبية واسعة.

 .3االحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني
احتفلت محافظة العاصمة بذكرى إقرار ميثاق العمل
الوطني بحضور موظفي املحافظة ومبشاركة فاعلة من
رواد مجلس بوطبنية ،حيث تضمن الحفل قيام الحضور
مبعية املحافظ بقطع كعكة االحتفال وأخذ صورة تذكارية
معهم.
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 .2رعاية محافظة العاصمة لعدد من الفعاليات
مبناسبة العيد الوطني
رعت محافظة العاصمة خالل شهر ديسمرب من
العام املايض  9فعاليات تتنوع بني احتفاالت شعبية
واستعراضات فنية ومعارض ثقافية وذلك احتفا ًء بذكرى
العيد الوطني املجيد وذكرى جلوس صاحب الجاللة امللك
املفدى ،من أبرزها:
ooاحتفال أهايل أم الحصم بالعيد الوطني وذكرى
جلوس جاللة امللك املفدى
ooاحتفالية الجامعة األهلية بالعيد الوطني
ooفعالية من تراث العاصمة
ooاحتفالية مدرسة املجد بالعيد الوطني
ooاحتفالية نادي كريال بالعيد الوطني
ooاملعرض التشكييل السنوي السادس «تراث البحر»

 .2تنفيذ أوىل مبادرة «منازل الخري»
نفذت محافظة العاصمة بالرشاكة مع املؤسسة الخريية
امللكية وأمانة العاصمة أوىل مبادرة «منازل الخري» ،حيث
تم إعادة بناء أحد املنازل املتهالكة يف املنامة وتأثيثه
ليصل باملستوى الالئق الذي يرقى اىل العيش الكريم.

 .3رعاية مسابقة «دار» إلعادة تأهيل البيوت
اآليلة للسقوط
تحت رعاية معايل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل
خليفة محافظ محافظة العاصمة ،أطلقت جمعية فن
الحياة مسابقة «دار للتصوير والتصميم» التي تأيت ضمن
مرشوع «دار» املعنية بإعادة تأهيل بعض البيوت اآليلة
للسقوط ،والهادفة إىل توظيف الطاقات الشبابية الفنية
والهندسية لنقل مشكلة البيوت اآليلة للسقوط عن
طريق التصوير واقرتاح الحل األمثل للتغلب عىل هذا
الواقع عرب التصميم الهنديس والعمراين الصديق للبيئة.
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ث .المجال الرياضي

ت .المجال التوعوي

 .1رعاية بطولة توبيل الثانية لكرة القدم
 .1لقاء مفتوح مع األهايل حول املعايري اإلسكانية الجديدة
نظمت وزارة اإلسكان بالتعاون مع محافظة العاصمة لقا ًء مفتوحا بني ممثيل وزارة اإلسكان وأهايل املحافظة ،وذلك يف سياق حرصها عىل فتح قنوات التواصل مع
املواطنني وتفعيل الرشاكة مع مختلف الجهات الحكومية ،ومن منطلق جهود املحافظة يف مد جسور التواصل والتعاون مع الجهات ذات االختصاص ،ما من شأنه الوقوف
عىل احتياجات األهايل وتلبيتها ،إمياناً بأهمية األدوار التي تضطلع بها املحافظة يف االرشاف عىل الخدمات والخطط التنموية التي تقدمها أجهزة مملكة البحرين.

تحت رعاية معايل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة
العاصمة وبدعم من البنك األهيل املتحد ،نظمت منافسات بطولة خليج توبيل
الثانية لكرة القدم عىل مالعب مركز شباب جرداب ،مبشاركة  10فرق قسمت عىل
مجموعتني.

 .2مشاركة محافظة العاصمة باليوم األوملبي العاملي
شاركت محافظة العاصمة يف فعالية اليوم األوملبي العاملي التي تقام تحت رعاية
كرمية من سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية
وشئون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية
البحرينية ،وذلك ضمن دورها اإليجايب يف تشجيع ورعاية الشباب والنشئ من
خالل إرشاكهم يف برامج وفعاليات جامهريية.

 .3املهرجان الريايض األول لذوي االحتياجات الخاصة
 .2محارضة أمناط االستهالك الصحيح
نظمت محافظة العاصمة أصبوحة نسائية تحت عنوان
«أمناط االستهالك الصحيح» بالتعاون مع إدارة حامية
املستهلك بوزارة الصناعة والتجارة وذلك ضمن برنامج
فعاليات املحافظة لشهر رمضان املبارك.
شملت األصبوحة التي حارضت فيها الدكتورة منى برهان
من جمعية املرأة املعارصة محارضة تثقيفية توعوية حول
مفهوم االستهالك والتسوق الصحيح من خالل التحيل
بروح اإلسالم السمحة يف مختلف مجاالت الحياة والتي
منها حفظ النعم وعدم االرساف والرقى بالفكر الوجداين
من خالل العبادات وليس بكرثة الطعام للشهر الفضيل.
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 .3محارضة توعوية حول التعرفة الجديدة للكهرباء واملاء
نظمت محافظة العاصمة محارضة توعوية بالتعاون مع هيئة الكهرباء واملاء
حول التعرفة الجديدة للكهرباء واملاء ،شهدت حضور عدد من األهايل والعاملني
باملحافظة.

تحت رعاية معايل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة
العاصمة ،نظم االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة املهرجان الريايض األول
لذوي االعاقة ملحافظة العاصمة مبجمع السيف التجاري ،إذ ضم املهرجان العديد
من املسابقات يف مختلف األلعاب الرياضية.

 .4فعالية امليش مع الكفيف
تحت رعاية معايل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة
العاصمة ،نظمت جمعية الصداقة للمكفوفني مسرية تحت شعار (مساندة املجتمع
للكفيف واجبنا جميعاً) والتي أقيمت مبناسبة (اليوم العاملي للعصا البيضاء)،
بكورنيش الفاتح والنادي البحري ،حيث شهدت الفعالية مشاركة العديد من
مؤسسات املجتمع املدين والجاليات وبعض األرس املنتجة ،بهدف التعرف عىل
األسلوب األمثل يف مرافقة املكفوفني وفق األنظمة الدولية.
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ثالثا :الفعاليات الداخلية

 .1يوم ترفيهي للموظفني
نظمت محافظة العاصمة يوماً ترفيهياً ملنتسبيها مبنطقة الصخري ،تضمن الربنامج وجبتي الغداء والعشاء إضافة إىل العديد من األنشطة الرتفيهية .ويأيت اليوم الرتفيهي
بهدف تعزيز التواصل بني املوظفني وتخفيف ضغوطات العمل والرتويح عنهم وقضاء أوقات سعيدة.

 .2احتفالية محافظة العاصمة بيوم املرأة البحرينية
أقامت محافظة العاصمة احتفاالً مبناسبة يوم املرأة البحرينية يف املجال القانوين والعديل بحضور كافة منتسبات املحافظة ،إذ شمل الربنامج ندوة نسائية بعنوان
«األنظمة والترشيعات املعنية باملرأة» ،ويف الختام كرم معايل املحافظ كل من املحامية ابتسام عيل واملحامية سهى الخزرجي واملستشار القانوين يف محافظة العاصمة
مريم املناعي.

 .3غبقة موظفي محافظة العاصمة
أقامت محافظة العاصمة الغبقة الرمضانية السنوية يف قاعة الغزال بفندق ريتز كارلتون بحضور معايل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة
العاصمة ،وبدعم سخي من بنك البحرين اإلسالمي باإلضافة إىل جهات متعددة ،حيث حرض الحفل جميع منتسبي املحافظة وعدد من ضيوف الرشف.
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الفصل السادس

إنجــازات ومكتســبات
محليــة ودوليــة
شهد عام 20١٦م متيز محافظة العاصمة يف بناء رشاكات
اسرتاتيجية خارج حدود الوطن ،استكامالً ملسرية النهوض
ودورها النابع من رسالتها ورؤيتها يف خدمة املجتمع.
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أوال :مكتسبات على الصعيد المحلي
—— ً
أ-لقاء أهالي محافظة العاصمة مع جاللة الملك المفدى
قطعت محافظة العاصمة العام املايض اشواطاً كبرية وقياسية يف مستوى العالقات
جسد
مع مثيالتها من املدن التي تتميز بثقلها السيايس واالقتصادي ،وفق ّ
تصور ّ
رغبة املحافظة يف مواصلة بناء رشاكات اسرتاتيجية خارج حدود الوطن والتي
تعززت بشكل كبري خالل العامني املاضيني ،حيث أسهمت تلك الرغبة يف تطوير
مستوى العالقات الثنائية عىل أكرث من صعيد مع مدينتي سانت بطرسبورغ
بجمهورية روسيا االتحادية ومدينة شينزن بجمهورية الصني الشعبية حيث أسفرت
نتائج اللقاءات مع محافظي املدينتني عن تفعيل االتفاقيات واملذكرات خصوصاً يف

املجاالت االقتصادية والثقافية والسياحية..الخ ،مام يصب يف تعزيز منفعة مشرتكة
لها ابعادها اإليجابية ،وبالتايل خلق الظروف املواتية لجذب االستثامرات املتبادلة
عىل مستوى الوطن ككل ،إىل جانب مواصلة مد جسور التواصل والصداقة املتبادلة
عىل أكرث من جانب ،ليكون ذلك ملبياً ملستوى الطموح والتفاعل الذي تسعى
محافظة العاصمة الوصول اليه.

— —أهداف توطيد العالقات الثنائية على النطاق
الدولي
1.1تنمية وتطوير العالقات البناءة املرتكزة عىل أسس التعاون والصداقة واالحرتام املتبادل
وتحقيق املصالح املشرتكة مع مختلف الدول وخاصة تلك التي ترتبط معها مملكة البحرين
باتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكوالت تعاون وتفاهم.
2.2إعطاء محافظة العاصمة دورها الريادي يف مجال الرتويج والتسويق ملكتسبات مملكة
البحرين لدى الدول املتقدمة خصوصاً تلك التي تضم أقاليم ذات حكم ذايت وبالتايل استفادة
املحافظة من تلك التجارب.
3.3التعاون بني محافظة العاصمة ومثيالتها من املدن يف مجال التبادل والتكامل يف مختلف
املجاالت :االقتصادية والتجارية والثقافية والفنية والسياحية.
4.4توطيد العالقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون املشرتك بني املدن املستهدفة بالزيارات
املتبادلة ملا له من مردود إيجايب عىل مستوى الوطن.
5.5فتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق عىل مختلف األصعدة ،مبا يكفل دميومة واستمرارية
العالقات املشرتكة بني املدن القامئة عىل دعائم قوية ومتينة.
استقبل حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه الله ورعاه يف قرص الصخري املهنئني من أهايل محافظة العاصمة مبناسبة شهر
رمضان املبارك وذلك يف إطار اللقاءات التي يحرص عليها جاللته مع رجاالت اململكة من مختلف مدن البحرين وقراها ،حيث رفعوا إىل املقام السامي لصاحب الجاللة
أيده الله اصدق التهاين وأطيب األمنيات بهذا الشهر الفضيل ،ضارعني إىل املوىل العيل القدير ان يعيده عىل جاللته أعواماً عديدة مبوفور الصحة والسعادة وعىل شعب
البحرين الكريم بالخري واليمن والربكات.
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—— ً
ثانيا :مذكرات التعاون والزيارات على النطاق الدولي
أ .تفعيل محافظة العاصمة ومدينة سانت بطرسبورغ الروسية مذكرة التعاون المشتركة
شهدت زيارة صاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة ويل العهد
نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء املوقر إىل روسيا االتحادية
تشف سعادة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة
يف إبريل من عام ّ ،2014
محافظ محافظة العاصمة بالتوقيع عىل مذكرة التعاون بني محافظة العاصمة
ومدينة سانت بطرسبورغ والتي تهدف اىل التعاون يف املجاالت التجارية
واالقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية والتعليمية والرياضية وغريها من
املجاالت.
ولتفعيل مستوى التعاون بني املدينتني عىل أعىل املستويات خصوصاً بعد مذكرة
التعاون املوقعة ،فقد ترأس سعادة محافظ محافظة العاصمة خالل الفرتة 15-10
أكتوبر 2015م وفدا ً شمل  22جهة حكومية وخاصة ،إذ بلغ إجاميل عدد األشخاص
املشاركني يف الزيارة  38شخصاً ،حيث تأيت هذه الزيارة استكامالً ملسرية النهوض
التي تتبعها املحافظة يف أداء دورها النابع من رسالتها ورؤيتها
وعىل هذا املنوال ،حققت محافظة العاصمة منجزا ً ريادياً جديدا ً متثّل يف استقبال
وفد من مدينة سانت بطرسبورغ الروسية خالل الفرتة  27-24ابريل 2016م ،شمل
 60شخصاً ،ميثلون العديد من الجهات الحكومية والخاصة برئاسة محافظ املدينة
سعادة السيد جورجي بالتافاشينكا.

 .1رشكاء محافظة العاصمة االسرتاتيجيني
أجرى وفد محافظة سانت بطرسبورغ الروسية ع ّدة لقاءات ومباحثات وزيارات مع  43جهة حكومية وخاصة يف مملكة البحرين ميثلون ذات املجاالت التي تضمنتها
مذكرة التعاون املوقعة بني املدينتني وهي املجاالت :التجارية ،واالقتصادية ،والتقنية والعلمية ،والثقافية ،والتعليمية ،والرياضية ،والصحية ،واالستثامرية.
العدد
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— — .2أحداث الزيارة
عقد وفد مدينة سانت بطرسبورغ عقد خالل زيارته التي استمرت ألربعة أيام أكرث من  20اجتامعاً مع عدد من الجهات الحكومية شملت وزارات وهيئات ومؤسسات
إضافة إىل مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص ،لتفعيل املجاالت التي تضمنتها مذكرة التعاون املشرتكة بني محافظة العاصمة واملدينة الروسية وهي :التجارية،
واالقتصادية ،والتقنية ،والعلمية ،والثقافية ،والتعليمية ،والرياضية ،وغريها من املجاالت.

استقبال سمو رئيس الوزراء ملحافظ مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة ،اهتامم مملكة البحرين بتوسيع دائرة الرشاكة القامئة مع جمهورية روسيا االتحادية يف
املجاالت كافة بهدف تحقيق املصالح املشرتكة للبلدين ،يف ظل ما يربطهام من عالقات وتفاهم وتنسيق مشرتك تجاه العديد من القضايا اإلقليمية والدولية.
وخالل اللقاء ،رحب سموه بزيارة الوفد الرويس إىل مملكة البحرين ،مؤكدا ً أهمية مثل هذه اللقاءات والزيارات املتبادلة يف دفع وترية التعاون والتنسيق بني البلدين يف
مختلف املجاالت ،وتفعيل ما يجمعهام من اتفاقيات تعاون مشرتك لتقوية الروابط السياسية واالقتصادية والثقافية التي تجمع بينهام.
ودعا سموه رجال األعامل يف البلدين إىل االستفادة من الفرص الواعدة لالستثامر والتسهيالت التي تقدمها كال البلدين يف إقامة مزيد من االستثامرات املشرتكة التي تعزز
أفق التعاون بينهام ،والسيام يف مجاالت الطاقة والصناعات التكنولوجية والبنوك واملصارف والتجارة والسياحة وغريها من املجاالت.

القطاعات املستقبلة لوفد محافظة سانت بطرسبورغ الروسية
القطاع الخاص
العدد
القطاع الحكومي

وزارة الداخلية
امانة العاصمة
املؤسسة العامة للشباب والرياضة
هيئة البحرين للثقافة واآلثار
الهيئة الوطنية للمؤهالت وضامن جودة التعليم
الهيئة الوطنية للنفط والغاز
هيئة تنظيم املهن الصحية
وزارة الطاقة
جامعة البحرين
مجلس التنمية االقتصادية
جامعة البوليتكنك
متكني
مطار البحرين الدويل
International Investment Park
وزارة الشباب والرياضة
مجلس النواب
وزارة الخارجية
ممتلكات
بابكو
وزارة املواصالت واالتصاالت

1
2
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23

غرفة تجارة وصناعة البحرين
أرسى
بتلكو
مستشفى رويال البحرين
InvesTrade
محمد فخرو واخوانه
BDI Partners
Impact Estate
جامعة العلوم التطبيقية
أجور
رشكة البالد العقارية
GPIC
داداباي
بيت السفر
طريان الخليج
جمعية سيدات االعامل
ديار املحرق
مرصف السالم
بنك البحرين اإلسالمي
رشكة ابتكو
جمعية متحديث اللغة الروسية
مدرسة البيان
EDI

استقبال سمو ويل العهد ملحافظ مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
أشاد ويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة بالتنوع يف مجاالت التعاون والتنسيق مع
جمهورية روسيا االتحادية ،معتربا ً سموه ذلك من العوامل التي تدعم أسس العالقات الثنائية بني البلدين.
ولدى استقبال سموه محافظ مدينة سانت بطرسبورغ الروسية جورجي بولتافشينكو والوفد املرافق ،نوه ويل العهد باستمرار وترية تبادل الزيارات املثمرة بني مملكة
البحرين وروسيا وعىل رأسها زيارة عاهل البالد حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة.
الصعد.
وأكد سموه عىل االهتامم مبتابعة ودعم مخرجات هذه الزيارات من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مبا يعزز أفق التعاون والتنسيق بني البلدين عىل مختلف ُ
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زيارة محافظ املدينة الروسية لرشكة البالد العقارية ،ومجمع مودا مول
زار الوفد الرويس كلٍ من رشكة البالد العقارية ومجمع مودا مول حيث ابدى
وخصوصا من رجال األعامل والتجار يف التعرف عىل
الجانبان البحريني والرويس
ً
الفرص االستثامرية واملزايا التي يوفرها كل بلد ،لدور ذلك يف إبرام مزيد من
املبادرات واألنشطة واملرشوعات املشرتكة التي تزيد من معدل املنفعة املشرتكة،
وذلك ملا تتمتع به املدينتان من عوامل جذب وبنية أساسية وحوافز تشجيعية.

زيارة محافظ مدينة سانت بطرسبورغ الروسية لرشكة جيبك
أطلع الوفد الرويس الزائر عىل عمليات املصانع عرب املجسم املصغر وجهاز املحاكاة،
كام تع ّرف الضيوف عىل مركز التعلم اإللكرتوين ،وتم اصطحابهم يف جولة تفقدية
ملصانع الرشكة استمعوا خاللها إىل رشح عن عمليات اإلنتاج والتصدير ،ثم قام
األعضاء بعد ذلك بزيارة استطالع ّية ملجموعة املشاريع البيئية املقامة داخل مج ّمع
الرشكة ومن بينها الحزام األخرض الذي أقامته الرشكة داخل مجمع ّها.

استقبال معايل وزير الداخلية ملحافظ مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
استقبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ،محافظ
مدينة سانت بطرسبورغ الروسية جورجي بولتافشينكو ،حيث رحب الوزير
مبحافظ سانت بطرسبورغ والوفد املرافق ،منوهاً إىل أهمية التواصل والتنسيق
املستمر لتعزيز العالقات القامئة بني البلدين.
وأطلع الوزير ،املحافظ والوفد املرافق عىل جهود وزارة الداخلية لحفظ األمن
والنظام وتأمني السالمة العامة لجميع املواطنني واملقيمني ،باعتبار أن األمن
واالستقرار ميثل الركيزة األساسية لخلق بيئة آمنة لالستثامر واملرشوعات االقتصادية،

مبا يساهم يف فتح مزيد من آفاق التعاون ،مشريا ً إىل أن البحرين ،ماضية نحو
مستقبل مرشق وآمن ،تنعم به كل أطياف املجتمع ،وذلك يف إطار العمل املستمر
عىل تبني نهج اإلصالح والعدالة وتوفري الحياة الكرمية للمواطنني انطالقاً من مبادئ
املرشوع اإلصالحي لجاللة امللك .وتم خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية
القامئة وبحث مجاالت التعاون والتنسيق ،باإلضافة إىل عدد من املوضوعات ذات
االهتامم املشرتك.

ممثلو قطاعات االعامل الروسية يبحثون فرص االستثامر مع مجلس
زيارة وفد املحافظة للقطاع الصحي
اجتمعت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن والخدمات الصحية سعادة التنمية االقتصادي
اجتامع محافظي املدينتني يف نادي الضباط
أكد محافظ محافظة العاصمة يف كلمته تطّلع املحافظة دامئاً إىل تعزيز رشاكة
طويلة األجل مع محافظة سانت بطرسبورغ الروسية من خالل تحقيق أهداف
مذكرة التعاون املوقعة مسبقاً بني الجانبني يف إطار إبرام املزيد من املبادرات
واألنشطة واملرشوعات املشرتكة التي تزيد من معدل املنفعة بني البلدين
الصديقني.
السعي قدماً لتنفيذ مقرتح توقيع اتفاقية التوأمة بني املدينتني -موضع النقاش يف
الوقت الحايل ،-منوهاً بأن التوأمة تعترب خطوة متطورة بعد مذكرة التعاون ليكون
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ذلك ملبياً ملستوى الطموح الذي يسعى اليه الطرفان من جهة ولضامن خلق
الظروف املواتية لجذب االستثامرات املتبادلة وتعزيز مشاركة الكيانات االقتصادية
من جهة ثانية.
واقرتح سعادة محافظ محافظة العاصمة عىل نظريه تشكيل لجنة ملتابعة مخرجات
االجتامع عىل ان يكون متابعة ذلك عن طريق تنسيق اجتامعات باالتصال املبارش
عرب الوسائل الحديثة ،لتكون أهداف اللجنة التايل :تسهيل االستثامر بني البلدين
يف القطاعات املختلفة ،خلق رشاكات بني التجار البحرينيني والروس ذات رأس مال
مشرتك.

الدكتورة مريم عذيب الجالهمة يف مقر الهيئة بوفد من مدينة سانت بطرسربغ
بجمهورية روسيا االتحادية ،حيث بحث الجانبان تعزيز عالقات التعاون بني
الجانبني وفرص االستثامر يف القطاع الصحي يف البحرين ،إذ تطرق الجانب الرويس
إىل إمكانية تبادل الخربات وفتح آفاق االستثامر يف مجاالت الرعاية الصحية التي
تتميز بها جمهورية روسيا االتحادية ،كام تضمنت زيارة الوفد املعني بالقطاع
الصحي االطالع عىل مرافق مستشفى رويال البحرين.

بحث وفد يضم  25من ممثيل قطاعات األعامل الروسية فرص االستثامر يف اململكة
وسبل تعزيز التعاون التجاري بني البلدين وذلك خالل لقائهم مع مسئويل مجلس
التنمية االقتصادية ،واطلع مسئولو مجلس التنمية االقتصادية الوفد عىل ما
تتيحه بيئة األعامل البحرينية املنفتحة واملتطورة من فرص استثامرية متنوعة ،إىل
جانب التعرف عىل الجهود التي يبذلها املجلس الستقطاب االستثامرات األجنبية
وتشجيعها عىل مزاولة أعاملها وإنشاء مقارها انطالقاً من البحرين ،وما تتميز به
اململكة من انخفاض كلفة املعيشة وانخفاض الكلفة التشغيلية لألعامل والقوى
العاملة الكفؤة التي أثبتت جدارتها يف مختلف القطاعات االقتصادية.تتميز بها
جمهورية روسيا االتحادية ،كام تضمنت زيارة الوفد املعني بالقطاع الصحي
االطالع عىل مرافق مستشفى رويال البحرين.
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— — .3نتائج الزيارة
لقد حققت زيارة وفد مدينة سانت بطرسبورغ الروسية ململكة البحرين نجاحاً منقطع النظري حيث كان الربنامج املوضوع للوفد حافالً بالزيارات امليدانية لكربيات
الرشكات واملؤسسات البارزة يف القطاعني الحكومي والخاص ،وذلك يف املجاالت الصناعية والتجارية والسياحية والثقافية والفنية ،وعىل ضوء ذلك تتلخص اهم نتائج هذه
الزيارة يف التايل:
 .1إبرام محافظة سانت بطرسبورغ الروسية لست مذكرات واتفاقيات تتنوع بني تعاون وتفاهم مع عدد من
القطاعات الحكومية والخاصة يف مملكة البحرين ،شملت:
 .2توقيع جامعتي البحرين وسانت بطرسبورغ التفاقية تعاون.
 .3إضافة إىل توقيع جمعية سيدات األعامل البحرينية مذكرة تفاهم مع معهد سانت بطرسبورغ االجتامعي
االقتصادي.

مذكرة تفاهم بني سيدات األعامل البحرينيات والروسيات

هيئة الثقافة واآلثار تبحث التعاون مع الوفد الرويس

تم توقيع اتفاقية تعاون بني غرفة تجارة وصناعة البحرين ونظريتها يف مدينة سانت بطرسبورغ.
 .4كام قد ّ

أبرمت جمعية سيدات األعامل البحرينية مذكرة تفاهم مع وفد محافظة سانت
بطرسبورغ ،حيث تهدف املذكرة إىل فتح أسواق جديدة وتعزيز فرص االستثامر يف
جميع القطاعات وتبادل الخربات واملعلومات اقليميا ودوليا.

أطلّع وفد محافظة سانت بطرسبورغ عىل اسرتاتيجية هيئة البحرين للثقافة واآلثار
ورؤيتها الواقعة ضمن مرشوع االستثامر يف الثقافة ،وخالل اللقاء جرى الحديث
عن أوجه التعاون بني هيئة البحرين للثقافة واآلثار وبني عد ٍد من الجهات
الحكومية الروسية املعن ّية بتقديم برامج وورش عمل تدريبية للموظفني العاملني
يف قطاع املتاحف ،وذلك لتأهيل كوادر بحرينية متخصصة يف هذا املجال ،قبيل
إقامة ٍ
معرض يخترص تاريخ دملون وحضارتها العريقة وذلك يف العام  2017بسانت
بطرسربغ.

 .5إىل جانب إبرام ثالث اتفاقيات تعاون يف مجال الرعاية الصحية وتطوير جودة الخدمات الصحية بني البحرين ممثالً
مبستشفى رويال البحرين ومدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

كام تهدف املذكرة إىل إيجاد فرص جديدة ،لسيدات األعامل والرياديات
البحرينيات والروسيات ،والتعاون عىل تنفيذ مشاريع مشرتكة تخدم املستفيدات
لدى الطرفني ،وباألخص يف قطاعي التعليم والسياحة.

ضامن جودة التعليم والوفد الرويس يبحثان سبل توقيع مذكرة التعاون
املشرتكة
استعرضت الهيئة الوطنية للمؤهالت وضامن جودة التعليم والتدريب مع الوفد
الضيف أنشطة ومهامت الهيئة ،كام تم بحث أوجه التعاون والتنسيق بني الجانبني
من خالل مذكرة التعاون بني الهيئة الوطنية للمؤهالت وضامن الجودة واللجنة
التعليمية  -سان بطرسربغ واملزمع توقيعها بعد استكامل اإلجراءات الرسمية لدى
الطرفني.
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 .6اإلعالن عن تشكيل لجنة مشرتكة بني محافظة العاصمة ومدينة سانت بطرسبورغ ملتابعة تنفيذ املقرتحات
والتوصيات التي تم مناقشتها خالل الزيارات املتبادلة بني املدينتني ،وكذلك تبادل فرص االستثامر وتطوير العالقات
الثنائية.
 .7يعترب التعاون القائم بني املدينتني فرصة لتنفيذ مقرتح توقيع اتفاقية التوأمة بني املدينتني -موضع النقاش يف الوقت
الحايل ،-وذلك كخطوة متطورة بعد مذكرة التعاون ليكون ذلك ملبياً ملستوى الطموح الذي يسعى اليه الطرفان.
 .8وجود رغبة اكيدة لدى الجانب الرويس لتأسيس عدد من املشاريع يف البحرين ،وخصوصاً يف املشاريع التنموية.
 .9االطالع عىل مستوى املشاريع الحيوية التي تزخر بها البحرين وبحث سبل تبادل املنفعة املشرتكة بني الجانبني.
 .10اطالع الوفد عىل املحفزات التي تتمتع بها البحرين ،خصوصا مبا يتعلق يف :التنافسية والرتكيز عىل االستدامة
وتنويع االقتصاد ومصادر الدخل ،امتالك إمكانات برشية وموقع جغرايف مميز ،انخفاض تكاليف املعيشة واإلقامة،
انعدام فرض رضائب عىل األنشطة االقتصادية.
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ب .توقيع وتفعيل مذكرة تفاهم مشتركة بين محافظة العاصمة ومدينة شين زهين الصينية

— — .2وقائع الزيارة
مشاركة محافظ العاصمة يف منتدى اعامل البحرين-شنجن
كلمة سعادة محافظ العاصمة:

وق ّعت محافظة العاصمة يف شهر سبتمرب من عام 2016م مذكرة تفاهم مشرتكة مع مدينة شني زهني الصينية ،ضمن وفد رفيع املستوى زار املحافظة برئاسة معايل السيد
إكسيو كوين عمدة املدينة مدة ثالثة أيام من  4حتى  6من ذات الشهر ،إذ تأيت املذكرة يف إطار مساعي املحافظة يف بناء رشاكات اسرتاتيجية مع مثيالتها يف املدن ذات
الثقل الثقايف واالقتصادي ،حيث هدفت مجمل اللقاءات إىل بحث وتعزيز سبل التعاون يف عدد من املجاالت االقتصادية والتعليمية والثقافية وغريها من املجاالت ،وذلك
لالستفادة من الخربات وتعزيز فرص االستثامر املشرتك بني البلدين الصديقني ،حيث ضم الوفد كبار املسؤولني يف القطاعني العام والخاص وممثيل الرشكات الصينية التي
تتخذ البحرين مقرا ً ملزاولة أعاملها يف املنطقة.

ooأكد تطّلع محافظة العاصمة لفتح آفاق من التعاون والتنسيق واالستفادة
مام وصلت اليه مدينة شنجن الصينية.
ooأوضح سعادته ان البحرين متتلك العديد من املقومات التي تعطيها متيزها
عىل مستوى املنطقة الخليجية.
ooأكد حرص مملكة البحرين عىل استقطاب االستثامرات الخارجية من خالل
الرتكيز عىل عدّ ة عوامل ،هي :التنافسية والرتكيز عىل االستدامة وتنويع االقتصاد.
ooشدد عىل رضورة تفعيل املجاالت التي تضمنتها مذكرة التفاهم املوقعة بني
املدينتني.
ooذكر إيجابيات متتع البحرين بأفضل مركز مايل عىل مستوى املنطقة وباألخص
يف مجال الصريفة اإلسالمية.
ooأكد تطّلع القطاع الخاص نحو عقد وإبرام الصفقات والرشاكات الثنائية مع
نظريتها الصينية.

حضور منتدى ومعرض التكنولوجيات العالية
مجريات الزيارة:
ooذكر سعادته امتالكد البحرين العديد من املقومات االقتصادية والحضارية
والسياحية التي تعطيها متيزها عىل مستوى املنطقة الخليجية منذ قديم الزمان.
ooدعوة رجال أعامل مدينة شنجن لالستثامر يف البحرين.
ooاطّلع سعادته رجال االعامل عىل االحصائيات التي احتلتها مملكة البحرين
عىل مستوى الرشق األوسط وشامل افريقيا يف مجال الحرية االقتصادية وجذب
العاملة الوافدة وكفاءة سوق العمل.
ooأخذ سعادته جولة تفقدية يف املعرض لتعريف رجال االعامل الروس بالفرص
والتسهيالت التي متنحها الحكومة للمستثمرين األجانب.

وبعد ثالث أشهر من زيارة وفد املدينة ملحافظة العاصمة ،وتحديدا ً خالل الفرتة  19-15نوفمرب 2016م حققت املحافظة منجزا ً آخر متثّل يف زيارة املحافظة ملدينة
شنجن الصينية ،وذلك ضمن وفد شمل  6جهات حكومية وخاصة برئاسة معايل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة وبتنظيم من مجلس
التنمية االقتصادية ،حيث جاءت الزيارة بنا ًء عىل توجيهات القيادة الرشيدة وتفعيالً ملذكرة التفاهم املشرتكة املوقعة بني محافظة العاصمة ومدينة شنجن الصينية،
وتقديرا ً للدور واملكانة التي تضطلع بها محافظة العاصمة باعتبارها من أوائل املحافظات يف تاريخ التأسيس وحملها طابعاً خاصاً من حيث متثيلها للعاصمة السياسية
واالقتصادية والثقافية والسياحية للمملكة.

 .1رشكاء محافظة العاصمة االسرتاتيجيني يف الزيارة
شمل الوفد املشارك ضمن الزيارة ملدينة شنجن الصينية  6جهات حكومية وخاصة ميثلون ذات املجاالت التي تضمنتها مذكرة التعاون املوقعة بني املدينتني وهي
املجاالت :التجارية ،واالقتصادية ،والتقنية والعلمية ،والثقافية ،والتعليمية ،والرياضية.

مشاركة محافظ العاصمة يف منتدى الدول الصديقة ملدينة شنجن
الصينية
كلمة سعادة محافظ محافظة العاصمة:

العدد
1
2
3
4

القطاعات املستقبلة لوفد محافظة سانت بطرسبورغ الروسية
القطاع الخاص
العدد
القطاع الحكومي

محافظة العاصمة
مجلس التنمية االقتصادية
وزارة املواصالت واالتصاالت
رشكة ممتلكات البحرين القابضة

5
6

غرفة تجارة وصناعة البحرين
رشكة أصول

%33

%67

2016
26-Apr-17 1:32:52 AM

التـقـريـر السنـوي
لمحافظة العاصـمة

ooشارك محافظ العاصمة يف منتدى الدول الصديقة ملدينة شنجن الصينية
مبشاركة  ٣٠دولة عىل املستوى الدويل.
ooتأيت مشاركة مملكة البحرين يف هذا املنتدى مبثابة مكسب رشيف يسجل يف
سجالتها بوصفها الدولة العربية االوىل والوحيدة املشاركة يف فعالياته ممث ًال عنها
سعادة محافظ محافظة العاصمة.
ooنقل سعادته اىل معايل عمدة مدينة شنجن الصينية السيد اكسيو كوين
تحيات القيادة الرشيدة ملا توليه من حرص واهتامم يف مد جسور التعاون
والتواصل مع جمهورية الصني الشعبية.
ooأكد أن مملكة البحرين نتطلع إىل مد جسور التعاون من أجل تحقيق
املصالح املشرتكة وتعظيم االستفادة الحقيقية وفتح الباب أمام الرشاكات
االسرتاتيجية ،وذلك انطالقاً من املجاالت التي تضمنتها مذكرة التفاهم املشرتكة
التي وقعها معايل عمدة املدينة يف شهر سبتمرب املايض يف محافظة العاصمة.
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اجتامع خاص مع عمدة مدينة شنجن الصينية عىل رشف محافظ
العاصمة
مجريات الحدث:
ooأكد سعادته خالل اللقاء تطلع مملكة البحرين إىل فتح آفاق واسعة وجديدة
من التعاون والتنسيق واالستفادة مام وصلت إليه مدينة شنجن الصينية من
تقدم وازدهار واهتامم يف املجاالت االقتصادية والتجارية.
ooأوضح سعادته ان البحرين متتلك العديد من املقومات التي تعطيها متيزها
عىل مستوى املنطقة الخليجية.
ooأكد محافظ العاصمة خالل اللقاء أن جمهورية الصني الشعبية تعترب من
الدول الكربى التي لها دورها الريادي وتأثريها الفاعل يف الساحة العاملية.
ooأوضح سعادته أن حكومة مملكة البحرين تؤمن أشد االميان بسياسة التقارب
مع الصني خصوصاً يف املجالني االقتصادي والثقايف.

لقاء عمل مع رشكة BYD
أجتمع سعادة محافظ محافظة العاصمة مع املسؤولني يف رشكة  BYDاملتخصصة
يف استخدام التقنيات الحديثة يف صناعة املركبات والتي تشمل السيارات
والقطارات.

— — .3نتائج الزيارة
لقد حققت الزيارة التي ترأستها محافظة العاصمة ونظمها مجلس التنمية االقتصادية ملدينة شنجن الصينية نجاحاً منقطع النظري حيث كان الربنامج املوضوع للوفد
حافالً بالزيارات امليدانية لكربيات الرشكات واملؤسسات البارزة يف القطاعني الحكومي والخاص ،أسهمت تلك اللقاءات واالجتامعات مع الطرف الصيني يف تالقي األفكار
والرؤى وتبادل الخربات املشرتكة وبالتايل تزايد الفرص املبذولة بني الجانبني يف إطار توقيع املزيد من االتفاقيات ومذكرات التعاون ،وعىل ضوء ذلك تتلخص اهم نتائج
هذه الزيارة يف التايل:
1.1رفع محافظ العاصمة خالل لقائه بعمدة املدينة مقرتح منح سمو ويل العهد أرض للجانب الصيني تبلغ مساحتها  50هكتاراً ،عىل ان يقوم الجانب الصيني
باستصالح األرض ودفنها وتهيئة البنية التحتية فيها متهيداً لبناء املرشوعات االستثامرية عليها من قبلهم ،حيث رحبوا بالفكرة وأبدوا الرغبة االكيدة يف القيام مبا
يلزم لذلك.
2.2أبرمت مجموعة قطاعات االعامل البحرينية ممثالً مجلس التنمية االقتصادية مع نظريتها الصينية  4اتفاقيات مع رشكات ومنظامت تجارية صينية لتعزيز
العالقات االقتصادية والتجارية ،تشمل املساعدة يف توفري املزيد من الفرص يف مجال ريادة األعامل للرشكات يف الصني والبحرين ،ورشكة «يب واي دي» لصناعة
السيارات املحدودة :رشكة صينية متخصصة يف  4قطاعات وهي :تقنية املعلومات ،والسيارات ،والطاقة املتجددة والنقل بالسكك الحديدية ،وتتطلع الرشكة كذلك
للعمل مع املجلس لتأسيس منشأة صناعية يف البحرين تخدم املنطقة.

لقاء عمل مع رشكة Yeefung
التقى محافظ العاصمة مع املسؤولني يف رشكة  Yeefungاملتخصصة يف تكنلوجيا
تخفيف االزدحام يف املواقف حيث أطلع سعادته عىل كيفية استخدام الروبوت
اآليل يف ركن السيارات بشكل ذيك مام ينتج عنه تخفيف االختناقات يف املواقف
وتقليل املساحات قدر اإلمكان.

3.3كشف عمدة مدينة شنجن الصينية عن جدية  17مرشوعاً للعمل يف مملكة البحرين تشمل مجاالت متعددة وقطاعات متنوعة.
4.4ابدى الجانب الصيني انشاء مدينة صناعية متكاملة تحت مسمى «ستاليت ستي» يتم ادارتها من قبل مدينة شنجن مع هيئة بحرينية وتكون مستقلة بذاتها ولها
قوانينها واجراءاتها.
5.5أبدت «مجموعة شنجن للطاقة» – إحدى الرشكات الصينية الضخمة-رغبتها يف إنشاء مصنع إلعادة تدوير النفايات يف البحرين بكلفة تصل اىل  50مليون دوالر،
حيث سيفي املصنع باحتياجات سكان اململكة من إعادة تدوير النفايات بهدف الحفاظ عىل البيئة من مضار املواد الصلبة.
6.6كشف «جيسون يل» مدير إدارة االستثامر برشكة جالكيس جروب الصينية عن وجود مباحثات حول إقامة مرشوع حاضنات لرواد االعامل بالبحرين يف مجاالت
الذكاء الصناعي وتكنلوجيا املعلومات.

لقاء عمل مع رشكة Huawei
استعرضت رشكة «هواوي» بعض املشاريع الريادية التي تجريها مبملكة البحرين،
عىل سبيل املثال املشاريع الجارية مع وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة الداخلية.

7.7كشف «يوان جي» مدير املرشوعات بقسم تطوير االعامل العاملية برشكة  cimcلصناعة الحاويات ان الرشكة بدأت العمل منذ العام املايض 2015م يف مملكة
البحرين ،وحصلت عىل ترخيص العمل ألنشاء مصنع الحاويات املربدة الخاصة باألدوية الطبية واألغذية ،وأن هناك رغبة يف التوسع يف عملهم وتطويره ملراحل
ثانية وثالثة والدخول عرب السوق البحريني اىل باقي أسواق دول الخليج العريب.
8.8قالت «ويندي يانج» مسؤولة مبيعات الرشق األوسط برشكة  Mindrayالصينية املتخصصة يف صناعة األجهزة الدقيقة وااللكرتونية املستخدمة يف املجال الطبي،
بانها ستسعى اىل ترتيب لقاءات مع مسؤولني يف البحرين لتوسعة عمل الرشكة من خالل إقامة مكتب تجاري فيها.
9.9أبدت رشكة «هواوي» رغبتها يف تطوير تكنلوجيا املراقبة األمنية لدى اململكة ،ومشاريع أخرى تتعلق بأحدث تقنيات االتصال واملعلومات.
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يف رفع كفاءة كوادرها البرشية وتنمية مهاراتها
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—— ً
ثانيا :جودة العمل
ضمن إطار جهودها لتحسني وتطوير األداء بصفة مستمرة ،حرصت محافظة العاصمة عىل االرتقاء بجودة العمل بوصفه الركيزة األساسية لضامن تحقيق خدمات مميزة
لألهايل ،ومبا يحقق األهداف االسرتاتيجية التي تصب يف صالح التطوير اإلداري واملؤسيس.
وتبني إحصائيات العام املايض ،تقديم محافظة العاصمة  3254خدمة متصلة مبستوى اإلنجاز الوظيفي سواء املقدمة للموظفني داخل املحافظة أو لعموم األهايل
من خارج املحافظة ،ومبا يتصل ذلك مع ترسيخ مفاهيم ومبادئ الجودة لدى موظفي املحافظة والتي تصب يف نهاية املطاف نحو تحسني وتطوير الخدمات املقدمة
للمستفيدين سواء من داخل وخارج املحافظة بصفة مستمرة.

أوال :الدورات والورش التدريبية
—— ً
أولت القيادة الحكيمة تنمية الكوادر الوطنية أهمية بالغة إلميانها بأن ذلك هو االستثامر األمثل والرهان الناجح ملستقبل
مملكة البحرين ،ومن هذا املنطلق ،وتحقيقاً لالسرتاتيجيات التنموية الوطنية ،سعت محافظة العاصمة إىل توفري كافة السبل التي
تسهم يف رفع كفاءة كوادرها البرشية وتنمية مهاراتها عرب إلحاقها بدورات تدريبية وورش عمل متنوعة مبا يسهم باالرتقاء بها وتأهيلها
عىل أعىل املستويات ،ويعمل عىل زيادة انتامء املوظفني وتحفيزهم عىل العمل ومساعدتهم يف تنمية أنفسهم داخل وخارج العمل.
وبحسب إحصائيات عام  ،2016فقد استفاد  55موظفاً مبختلف اإلدارات واألقسام من الدورات وورش العمل التدريبية التي أقيمت داخل وخارج
مبنى املحافظة ،والتي هدفت يف مجملها لتنمية مهاراتهم وتطوير انفسهم يف كافة املجاالت اإلدارية والفنية وتعلم التقنيات الحديثة واكتساب املعارف
واملوضوعات املرتبطة مبهارات العمل.
وبلغ مجموع الدورات التي استفاد منها الكادر الوظيفي باملحافظة  75دورة ،بلغ إجاميل عدد ساعاتها التدريبية  646ساعة ،كان أبرزها:
o
o
o
o
o
o
o
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oاسرتاتيجية قياس األداء وتحسني اإلنتاجية.
oالقدرات الجوهرية للسكرتارية.
oأمناط الشخصية وعالقتها بالنجاح.
oاإلبداع يف الخدمات الحكومية.
oنظام إدارة األداء الوظيفي.
oاإلرشاد الشخيص يف تحسني أداء املوظفني.
oرشح الحقوق التقاعدية واملزايا.
التـقـريـر السنـوي
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—— ً
ثالثا :االجتماعات الدورية للمسئولين في المحافظة
عمدت محافظة العاصمة اىل تنظيم اجتامعات دورية ملسؤوليها تعقد يف مستهل كل أسبوع ،وذلك ملتابعة أهم وأبرز القضايا واملوضوعات املطروحة وتبادل وجهات
النظر حولها ،والتنسيق حول األعامل املرتبطة بني عدة إدارات واتخاذ قرارات بشأنها ،مبا يسهم يف تعزيز التواصل بني كافة املسؤولني وتطوير العمل التشاريك.
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