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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  2017م

الفه ــرس
محافظة العاصمة رائدة ومتميزة
في خدمة المواطنين والمقيمين
م� � ��ن أج� � ��ل حي� � ��اة أفض� � ��ل وتنمي� � ��ة
مستدامة

المقدمة
وضع� � ��ت محافظة العاصمة نصب عينه� � ��ا متابعة الخدم� � ��ات الحكومية
ً
للمواطني� � ��ن والمقيمي� � ��ن ،واعتمدت على أهم وأكثر القن� � ��وات التواصلية تأثيرا لمد
جسور قوية مع المجتمع

35 - 24

23 - 12
لألمن المجتمعي دور رئيس في س� � ��ير عجلة التنمية وتحقيق
االزده� � ��ار في البالد والحفاظ على تماس� � ��ك المجتمع وتوفير
الطمأنينة لكافة أفراده

39 - 36

مش� � ��اريع وبرامج المحافظة تواك� � ��ب احتياجات المجتمع من
خالل تحليل ودراسة الوضع الراهن واالتجاهات المستقبلية

49 - 40

بناء جسور من العالقات والشراكات
التي ترقى بمستوى الوعي العام

65 - 50
مد جس� � ��ور التواصل مع األهالي ومع المدن العالمية الس� � ��تقاء تجاربها
الريادية في التنمية

75 - 66

ً
تماش� � ��يا م� � ��ع التوج� � ��ه الحكوم� � ��ي عملت
المحافظ� � ��ة عل� � ��ى توفي� � ��ر برام� � ��ج التدريب
النوعية لموظفيها وتطويرها باستمرار

79 - 76

تسعى محافظة العاصمة ومن خالل تبنيها لعدد من الفعاليات واألنشطة والبرامج خالل
ع��ام 2017م إلى تعزيز وتطوير الخدمات التي تقدمه��ا للمجتمع بكافة أطيافه وبتنوع
قطاعات��ه ،كما تعمل المحافظ��ة بجد وبكل ما أوتيت من طاق��ات وإمكانات لتعزيز الدور
والمكانة التي تضطلع بها باعتبارها من أوائل المحافظات في تاريخ التأس��يس ،وتحمل
طابعًا خاصًا من حيث تمثيلها للعاصمة السياسية واالقتصادية للمملكة.
ومراعاة لتلك الخصوصية التي تميزت بها محافظة العاصمة فإن ما تقوم به من فعاليات
وأنش��طة يتسم دائمًا بالتنوع والريادة ،وذلك للوصول إلى أهدافها المرجوة في خدمة
المجتم��ع والحفاظ على األمن والنظام العام للمجتم��ع ودعم اللحمة الوطنية بين كافة
أطياف المجتمع البحريني.
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كلمة محافظ محافظة العاصمة
شهدت محافظة العاصمة خالل العام 2017م إطالق العديد من المبادرات المميزة والمبتكرة ،والتي
تأتي مواصلة لس��عينا على مس��ار التميز في العمل التنموي من خالل تبن��ي العديد من المبادرات
اإلبداعية الرامية إلى تحقيق رؤية ورسالة المحافظة ،حيث حملت هذه المبادرات العديد من الرسائل
واألهداف اإليجابية التي تعمل على تفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز مستوى التواصل مع أهالي
المحافظة بصفتهم شركاء في العمل والنجاح.
ونس��عى في محافظة العاصمة بش��كل جاد إلى تبني خطط وبرامج ومش��اريع مبتكرة تتناسب مع
حاجات المجتمع ورغبات الجمهور ،عبر آلية يتم من خاللها تقييم مستوى تأثير المشروع أو البرنامج
على الفئة المستهدفة ،بما يحقق تطلعات المحافظة التي تنسجم مع توجهات الحكومة وجهودها
في تنمية المجتمع ورفع مستوى الفرد وتعزيز التواصل بين األهالي ومختلف األجهزة الحكومية.
ولع��ل أبرز تل��ك المبادرات والت��ي نعدها عالمة مضيئة ف��ي تاريخ محافظة العاصم��ة إطالق تطبيق
«عاصمت��ي» والموق��ع اإللكتروني بحلت��ه الجديدة ،حيث تأتي ه��ذه الخطوة ضمن خط��ة المحافظة
لتحديث وتطوير قنوات تواصلها مع األهالي ،بعد تزويد المنصتين اإللكترونيتين بتقنيات حديثة
في مجال النشر الرقمي ،بما يساعد المحافظة على تعزيز قدراتها في بناء جسور تواصل مع األهالي
واختصار المسافات وسرعة عملية الوصول إلى المواطنين والمقيمين بالمحافظة ،وذلك انطالقا من
التوج��ه الحكومي القائم على ربط أداء المؤسس��ة بالمجتمع ومتغيرات��ه ،خصوصًا وأن ديناميكية
العمل في المحافظة تسير حسب احتياجات وتطلعات األهالي.
وق��د واصل��ت محافظ��ة العاصمة خالل الع��ام الماض��ي تنفيذ برامجه��ا ومش��اريعها الرائدة ،حيث
انعكس��ت تل��ك البرامج بش��كل جلي على مجتم��ع العاصمة واس��همت في الدفع بعجل��ة التنمية
والتطوي��ر في بالدنا الغالية ،فبحس��ب األرق��ام واإلحصاءات قام��ت محافظة العاصم��ة ممثلة بلجنة
األحوال العام بتنفيذ  33زيارة لمختلف المناطق التابعة للمحافظة ،واس��تقبلت  439ش��كوى وطلبًا
تقدم بها مواطنون ومقيمون ،كما أقر المجلس التنسيقي  94توصية ،وبلغت نسبة تجاوب الجهات
الحكومي��ة معها  ،% 69كما ش��هد الع��ام الماضي عقد  21اجتماعًا للجن��ة األمنية رفعت من خاللها
 126توصي��ة إلى الجهات ذات العالق��ة ،وتمكنت المحافظة من إزالة المخالف��ات وتعديل أوضاع 958
من البيوت العش��وائية في غضون أربع س��نوت ،وضبطت بالتعاون مع الجهات ذات العالقة  301من
الباعة الجائلين وصادرت  618فرشة مخالفة ،عالوة على تنظيم ورعاية  57برنامجًا وفعالية.
ختام��ًا ،ال يفوتن��ي أن أتق��دم بعظيم الش��كر والعرفان إلى معالي الفريق الركن الش��يخ راش��د بن
عب��داهلل آل خليف��ة وزير الداخلية نظير ما يوليه من دعم مس��تمر ومتابعة مباش��رة وما يقدمه من
توجيهات س��ديدة أسهمت في إثراء عمل المحافظة ،والشكر موصول إلى جميع منتسبي محافظة
العاصمة على ما بذلوه من جهود في سبيل تنفيذ أهداف وخطط المحافظة ،وكذلك كافة الجهات
المتعاون��ة والداعمة ألنش��طة وفعاليات المحافظة ،والتي كان لها ال��دور الرئيس في تنفيذ خطتنا
على أرض الواقع.

هشام بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة
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محافظة العاصمة رائدة ومتميزة في خدمة
المواطني� � ��ن والمقيمي� � ��ن من أج� � ��ل حياة أفضل
وتنمية مستدامة
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لمحة تاريخية
عن محافظة
العاصمة

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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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.

خارطة مملكة البحرين

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.
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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 اإلش��راف عل��ى السياس��ات العام��ة
والخط��ط التنموية لدعم االس��تقرار واألمن االجتماعي
ومتابع��ة تنفي��ذ األجهزة المختلف��ة لتطوير الخدمات
العام��ة للمواطنين والمقيمين للنه��وض بالمحافظة
وتحقيق الش��راكة المجتمعية لتعميق الحس الوطني
وترسيخ الوحدة الوطنية

القيم
التعاون
الجودة
المهنية
		
الشفافية
			
المحاسبة
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األهداف
االستراتيجية
لتحقي��ق رؤية ورس��الة محافظة العاصم��ة تمت صياغة
األهداف االس��تراتيجية من أجل رفع مس��توى الخدمات
المقدمة للمواطنين والقيمين وهي مبينة باآلتي:

الحفاظ على األمن والنظام العام
ترسيخ الشراكة المجتمعية
وتعميق الحس الوطني

تحسين البنية التحتية
الحفاظ على
البيئة وتحسينها
بالمحافظة
ً
ً
النهوضً
اقتصاديا وعمرانيا واجتماعيا
تلقي شكاوى المواطنين
وإيجاد الحلول المناسبة لها
رفـع مستـوى الخدمات
والمساهمة في تحسين األداء
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أهـم
اإلنجازات

ض���ب���ط أك����ث����ر م����ن 301
عامل مخالف ومصادرة
 618ف��رش��ة خ�ل�ال 15
ز ي���������ارة ب����ال����ت����ع����اون م��ع
الجهات المختصة

ت��ع��دي��ل أوض������اع % 93
من المباني العشوائية
المرصودة في غض ــون
 5سنوات

ت��ن��س��ي��ق��ي ال���ع���اص���م���ة ي���ق���ر 94
ت��وص��ي��ة ن���ال���ت ن��س��ب��ة ال��ت��ج��اوب
،%
ال����ح����ك����وم����ي م���ع���ه���ا ً 70
ويستعرض ما يزيد عن  35تقريرا
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ت���ض���م���ي���ن اش�����ت�����راط�����ات
��س�لام��ة في
األم���ن وال ً
 39مطعمـ ــا خــالل 28
زيارة تفقدية

تفعيل  20قناة تواصلية
م���ع األه���ال���ي بشقيها
ال���م���ب���ا ًش���ر واإلل���ك���ت���رون���ي
تحقيقا لرغبات األهالي

��ال  439ش��ك��وى
اس��ت��ق��ب ً
وط������ل������ب������ا ت�������ق�������دم ب���ه���ا
مواطنون ومقيمون

تنفيذ  33ز ي���ارة لمختلف
ال������م������ن������اط������ق ال�����ت�����اب�����ع�����ة
للمحافظة لرصد احتياجات
األهالي

إط������������ل������������اق ت�����ط�����ب�����ي�����ق
«ع��اص��م��ت��ي» وم��وق��ع
المحافظ ـ ــة اإللكترونـ ــي
ف�����ي ح���ل���ت���ه ال����ج����دي����دة
إلشراك األهالي بعملية
التنمية

نشر  202مادة صحفية
مختلفة بما يسهم في
تعر يـ ــف األهال ـ ــي بأدوار
وأهداف المحافظة

مواصلة تنفيذ  7برامج
م��س��ت��دام��ة ت��ص��ب في
أهداف التنمية
اللجنة األمنية تستعرض
 68تقريرا و  126توصية
ن���ال���ت ن��س��ب��ة ال��ت��ج��اوب
الحكومي % 88

تنظيم ورعاية  84فعالية
تهـدف لتدعيــم الشراكـ ــة
المجتمعية

ً
إل���ح���ـ���ـ���اق  56م���وظ���ف���ـ���ـ���ا
بمحافظة العاصمة ب70
دورة بواقع  792ساعة
تدريبية
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الهيكل
التنظيمي

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

حسن عبداهلل المدني
نائب محافظ العاصمة
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فاطمة حسن الغتم

جميل حسن الرويعي

مدير إدارة البرامج اإلجتماعية وشؤون المجتمع

مدير إدارة الخدمات الهندسية واإلستثمار

صالح عبداهلل بوزيد الدوسري

حصة جاسم األحمد

مدير إدارة المعلومات والمتابعة

مدير إدارة الموارد البشرية والمالية
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إدارة الموارد
البشرية والمالية

نظرًا ألهمية العنصر البشري في العمل االداري بالمنظمات،
فإن محافظة العاصمة تعتمد بشكل جوهري على التركيز
ف��ي عملي��ات تنمية الم��وارد البش��رية حس��ب الهياكل
التنظيمي��ة وتقدي��م الخطط الفعالة للتأك��د من فعالية
االستثمار بالكوادر الوطنية ،ويلخص الدور األساسي إلدارة
الموارد البشرية بالركائز اآلتية:
 .1تقوم باإلشراف على تطوير وتنفيذ خطط التدريب وذلك
من أجل تطوير قدرات الموظفين ورفع الكفاءة واالنتاجية.
«الموارد البشرية»

 .2تقوم باس��تقطاب كفاءات عالية والعمل على توظيف
إمكانياتها حسب الهياكل التنظيمية« .الموارد البشرية»
 .3تقوم بإعداد وتنفيذ الميزانية وفقًا للسياسات المالية
الموحدة« .الموارد المالية»
 .4تقوم بإعداد التقارير المالية وتضع خطط لترشيد االنفاق
واستغالل الموارد بكفاءة« .الموارد المالية»
 .5تقوم بتوفير الخدمات والم��واد واألدوات الالزمة وذلك
لتزويدها لباقي اإلدارات« .الخدمات اإلدارية»

إدارة الخدمات
الهندسية
واالستثمار
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 .2تعمل على تحسين عملية التواصل بين كل من المواطنين
والمقيمين والمؤسسات الحكومية ،وذلك من أجل تذليل
الصعوبات الفنية من خالل القنوات الرس��مية مع الوزارات
الخدماتية والجهات ذات العالقة« .قسم الخدمات والبحوث»

تلعب ادارة الخدمات الهندسية واالستثمار دورًا هامًا في
تقديم خدمات للمواطنين والمقيمين بمحافظة العاصمة،
حي��ث تتمركز أغلبي��ة المهام الت��ي تتعل��ق باحتياجات
المواطنين والمقيمين الخدماتية بهذه اإلدارة نظرًا لدورها
المباش��ر بإيجاد حلول لمش��اكل المواطني��ن والمقيمين
الخدماتي��ة على وجه الخصوص ،ويلخص الدور األساس��ي
إلدارة الخدمات الهندسية واالستثمار بالركائز اآلتية:

 .3تقوم بمتابعة الشكاوى الخدماتية للمواطنين والمقيمين
وإيجاد الحلول المناسبة لها« .قسم الخدمات والبحوث»

 .1تس��عى لتحدي��د االحتياجات األساس��ية لتطوير البنية
التحتية والمش��اريع الخدماتية واإلنش��ائية واالستثمارية.
«قسم التنمية االستثمارية»

 .4تش��ارك بوضع خط��ط التنمية االقتصادي��ة والعمرانية
بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العالقة« .قسم الشئون
الهندسية»

إدارة البرامج
االجتماعية
وشئون المجتمع
تس��عى إدارة البرام��ج االجتماعية وش��ئون المجتمع إلى
تحقيق العديد من المبادئ التي تس��اهم بتنمية الحس
الوطني وتعزيز قيم المواطنة وترسيخ مفهوم الشراكة
المجتمعية من خالل دراسة وتصميم وتنفيذ مجموعة من
البرامج الخالقة التي تهتم بالنهوض بالمجتمع على كافة
األصعدة ومختلف المجاالت ،ويلخص الدور األساسي إلدارة
البرامج االجتماعية وشئون المجتمع بالركائز اآلتية:
 .1تس��عى لوضع الخطط التي ترفع من مس��توى التنمية
االجتماعي��ة بالمحافظة ف��ي مجاالت متنوع��ة كالخدمات

الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية والعمل التطوعي
والمجاالت األخرى« .قسم البرامج»
 .2تعمل على إيجاد حلول مناسبة للمواطنين والمقيمين
ومعالجة مشاكلهم في المجال االجتماعي« .قسم شئون
المجتمع»
 .3تقوم بوضع خطط وبرامج وفعاليات تهدف إلى ترسيخ
الشراكة المجتمعية وتعميق الحس الوطني والوالء للقيادة
الرشيدة« .قسم البرامج»

إدارة
المعلومات
والمتابعة
«قسم العالقات العامة»

تسعى إدارة المعلومات والمتابعة لمساندة باقي اإلدارات
م��ن خ�لال التخطيط والتنس��يق اإلعالم��ي ،وتطوير نظم
المعلومات بالمحافظة ،والمباشرة والتنسيق والتحضير
للمجل��س التنس��يقي ،ويلخ��ص ال��دور األساس��ي إلدارة
المعلومات والمتابعة بالركائز اآلتية:

 .2العمل على تطوير وصيانة نظم المعلومات وتطبيقات
الحاس��وب لتلبية احتياجات جميع االدارات« .قس��م نظم
المعلومات»

 .1تق��وم بإعداد الخط��ة اإلعالمية للمحافظة والتنس��يق
مع مختلف المؤسس��ات اإلعالمية والجه��ات ذات العالقة.

 .3تقوم بالتنسيق والتحضير لالجتماعات الخاصة بالمجلس
التنسيقي« .وحدة شئون المجلس التنسيقي»
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الفصل األول

وضع� � ��ت محافظ� � ��ة العاصمة نصب عينه� � ��ا متابعة
والمقيمين،
الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين
ً
واعتمدت على أهم وأكث� � ��ر القنوات التواصلية تأثيرا
لمد جسور قوية مع المجتمع

24

25

المقدمة:

تحقيق��ًا لل��دور المن��اط به��ا بالمس��اهمة في اإلش��راف عل��ى تنفيذ
السياس��ات العام��ة للدول��ة ومتابع��ة مش��روعات خط��ة التنمي��ة،
وضعت محافظة العاصم��ة ملف متابعة الخدمات الحكومية المقدمة
للمواطنين والمقيمين نصب عينها ،تحقيقًا لدورها في خلق قنوات تواصل
بي��ن األهالي والمس��ؤولين من مختل��ف الجهات الحكومي��ة ،وذلك من أجل
القيام بالدور المنوط بها في التنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة لضمان
تقديم خدمات متكاملة للمواطنين وتالفي أي قصور قد يقع ،بما يتوافق مع
مفهوم العمل التكاملي بين كافة أجهزة الدولة.

واص��ل فري��ق العم��ل الميدان��ي
المعني بحص��ر البيوت العش��وائية
ف��ي المحافظة خ�لال الع��ام الماضي
جه��وده الت��ي انطلق��ت من��ذ ع��ام
 ،2013حيث اس��تطاع الفريق تعديل
أوض��اع  35مبن��ى خ�لال ع��ام ،2017
ليص��ل مجم��وع المبان��ي الت��ي ت��م
تعديلها وإزالة المخالفات فيها خالل
األعوام الخمس��ة األخيرة إلى  958من
أصل  1030تم حصرها مسبقًا ،أي ما
نسبته  % 93من المجموع الكلي ،في
حين تبقى  72مبنى عش��وائيا ال زال
العمل جار عليها.

.1البيوت
العشوائية

295

278
214
معدل نمو أعداد
البيوت المعدلة
خالل األعوام
2017-2013

107

35

17

20

16

20

15

20

وتظه��ر اإلحصائي��ات المقارن��ة بي��ن األع��وام الماضي��ة
انخفاض��ًا في اع��داد المبان��ي العش��وائية التي جرى
تعديله��ا نظ��رًا النته��اء فري��ق العمل م��ن معظم
البي��وت المرصودة ،حي��ث بلغ عدد تل��ك المباني
 278ف��ي عام  ،2016في الوقت الذي كانت اللجنة
ق��د عدل��ت  214مبن��ى ف��ي ع��ام  ،2015أما في
عام  2014فكان مجم��وع المباني التي تمت إزالة
مخالفاتها  ،295بينما بلغ عدد المباني التي طرأ
عليها تعديل في العام الذي سبقه  107مسكنًا.

14

20

13

20

إجمالي
عدد
البيوت
المعدلة

السنة

تم تعديل

٪93

من البيوت العشوائية
ً
 958بيتا تم تعديل أوضاعهم
حتى نهاية 2017م
على
العمل ً
جاري ً
 72بيتا متبقيا
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.2الباعة
الجائلون

استكما ًال لجهودها في ضبط العمالة
المخالف��ة وتطبي��ق األنظم��ة واللوائح
علي��ه والقي��ام باإلج��راءات القانوني��ة
الالزم��ة به��ذا الخصوص ،اس��تطاعت
محافظة العاصمة بالتنسيق والتعاون
م��ع الجه��ات ذات العالقة م��ن توقيف
 301عام��ل مخال��ف ومص��ادرة 618

فرش��ة خ�لال  15زيارة قام به��ا الفريق
المخت��ص ،وذل��ك به��دف معالج��ة
الظواهر الس��لبية المرتبطة بالعمالة
الس��ائبة والقض��اء على ممارس��اتها

لتأثيراته��ا عل��ى الصح��ة العام��ة
والبيئ��ة والمنظر الحض��اري وقيامها
بمهن وممارسات وعادات دخيلة على
المجتمع البحريني.

.3التأكد من
اشتراطات
السالمة
في المطاعم
أطلق��ت محافظ��ة العاصم��ة مطل��ع
الع��ام الماضي حمل��ة ترمي للتوعية
بضرورة اس��تيفاء اش��تراطات الصحة
واألم��ن والس�لامة في مطاعم س��وق
المنام��ة بالتعاون ،م��ع الجهات ذات
العالق��ة وذل��ك ضم��ن خط��ة تهدف
للوقاي��ة م��ن المخاط��ر عب��ر الرقاب��ة
والتوعي��ة والتوجي��ه واإلرش��اد ،حيث
ش��ملت الحمل��ة ع��دة خط��وات ب��دءًا
بالزي��ارات التفقدي��ة إل��ى المطاع��م
التابع��ة للمحافظة للتأك��د من نظافة
تلك المطاعم ووج��ود طفايات الحريق
ومتطلبات األمن والسالمة ،حيث قامت
المحافظ��ة بوض��ع ملصق��ات توعوي��ة
عل��ى واجهات المح�لات التجارية بعدة
لغ��ات تحتوي على ارش��ادات وإجراءات
الس�لامة الواج��ب اتخاذه��ا م��ن قب��ل
أصح��اب المطاع��م للتعام��ل مع حاالت
الحري��ق ف��ور وقوعه��ا قب��ل أن تط��ال

تم تضمين اشتراطات
السالمة في

٪68
من المطاعم

المحالت األخرى.
ومع نهاي��ة العام ،اس��تطاعت اللجنة
تنفي��ذ  28زي��ارة ش��ملت  96مطعم��ًا،

زيارة 28
من أصل 96

ً
مطعما

حيث تعمل اللجنة حاليًا على تضمين
اش��تراطات األم��ن والس�لامة ف��ي 39
مطعم��ًا ،فيما تبق��ى  57مطعمًا يجرى
العمل عليها حاليًا.
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التواصل
مع األهالي

إيمانًا منها بأهمية تعزيز قنوات ووسائل االتصال مع أهالي العاصمة،
عم��دت المحافظة على ابتكار أفضل األدوات التي تس��اهم في جعل
عملية االتصال مع المواطنين والمقيمين بسيطة وفعالة ،واستغلت
كاف��ة وس��ائل االتصال الحديث��ة لتكون على ق��رب من كافة فئ��ات المجتمع،
حيث يبلغ عدد قنوات التواصل المباش��رة وغير المباشرة التي تستخدمها
المحافظة  20قناة.

قنوات التواصل
مع األهالي بشقيها
المباشر واإللكتروني
 20قناة

أ.قنوات االتصال
المباشرة

 .1الزيارات
واللقاءات
والمقابالت مع
معالي محافظ
العاصمة

28

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

يصل عدد القنوات االتصال المباش��رة
لمحافظة العاصمة إلى  6قنوات ،وهي:
(مجل��س معال��ي محاف��ظ العاصم��ة
الذي يقام بشكل أس��بوعي ،والزيارات
واللق��اءات والمقاب�لات الت��ي يجريه��ا

معال��ي المحافظ ،إضاف��ة إلى المجلس
التنس��يقي للمحافظ��ة ،وقس��م
الش��كاوى واالستفس��ارات ،والزي��ارات
الميداني��ة ،وإضافة إل��ى تقارير األحوال
العامة).

مقارنة تمثيل معالي المحافظ للمحافظة
في المناسبات والفعاليات خالل األعوام 2017-2015

225
187

151
81

إجراء المقابالت

57

51

حضور الفعاليات

33

56

51
23

رعاية فعاليات

17

16

10

الزيارات الميدانية

15

23

2017

تنتهج محافظة العاصمة سياس��ة األبواب المفتوحة مع
كافة فئات المجتمع تفعي ً
ال لتوجيهات القيادة الرشيدة
ف��ي االقت��راب م��ن المواطني��ن وتلم��س احتياجاته��م
ع��ن كثب والعم��ل على تلبي��ة متطلباته��م بالتعاون
والتنسيق مع الجهات الخدمية الحكومية.
وللتدليل على ذلك ،بلغ مجم��وع اللقاءات واالجتماعات
والزي��ارات الميدانية إضافة إلى المناس��بات والفعاليات
التي لبى دعوتها معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن
آل خليفة محافظ محافظ��ة العاصمة خالل العام الماضي

32

22

المجلس األسبوعي

55

زيارات مجالس
العاصمة
2016

2015

س��واء أكانت داخل أو خارج المحافظ��ة  259دعوة ،حيث
ق��ام محاف��ظ العاصمة خ�لال الع��ام الماضي بإج��راء 81
مقابلة مع كبار المس��ؤولين والش��خصيات والمواطنين
والمقيمي��ن ف��ي مكتبه الكائ��ن بمبن��ى المحافظة في
القضيبي��ة ،في حين وصل عدد الفعاليات والمناس��بات
التي حضرها معاليه إلى  ،57أما الفعاليات والمناسبات
التي جاءت تحت رعاية معاليه فقد بلغ عددها  ،33وعلى
صعيد الزيارات الميدانية الت��ي اجراها معالي المحافظ
لبعض المناط��ق التابعة للعاصمة فق��د بلغ عددها 17
زيارة.

 .2مجلس
المحافظة
األسبوعي
وزيارات معالي
المحافظ
لمجالس العاصمة
اس��تقبل معال��ي المحافظ ضي��وف المجلس األس��بوعي
من أعضاء مجلس��ي النواب والش��ورى والمسؤولين في
الدول��ة والوجه��اء واألعي��ان ورج��ال األعم��ال ولفيف من
األهالي م��ن مواطني��ن ومقيمين في  15مناس��بة خالل
الع��ام الماض��ي ،إذ بح��ث معالي��ه مع ضي��وف المحافظة
الكرام أهم المواضيع والملفات المطروحة على الس��احة
حينها ،كما تلقى معاليه ش��كاوى وطلب��ات المواطنين
والمقيمين واحتياجاتهم بغرض بحثها مع الجهات ذات

العالقة ،س��عيًا لتنفيذه��ا وتحقيقها عل��ى أرض الواقع،
بم��ا يحق��ق دور المحافظ��ة التنس��يقي بي��ن المواطنين
والجهات الخدمية.
وحفاظًا عل��ى عاداتنا األصيلة بالتواص��ل المجتمعي من
خ�لال المجالس األس��بوعية والدوري��ة ،ولتعزيز التواصل
بي��ن المحافظ والمواطنين ،قام معالي��ه خالل العام بـ56
زيارة للمجالس المتوزعة في المحافظة.

29

.3المجلس
التنسيقي
لمحافظة
العاصمة

35

يس��عى المجلس التنسيقي للوصول إلى أهدافه وتطوير أدائه من خالل زيادة الوعي
بأهمية التع��اون والتكامل بين كافة أجهزة الدولة الحكومية والمؤسس��ات الخاصة
للمساهمة في عملية التنمية الشاملة واالرتقاء بالوطن والمواطن.

مقارنة بين التوصيات والتقارير المعروضة
خالل المجلس التنسيقي لألعوام 2017-2014
34

94

36

17
16
15
20
20
20
إجمالي التقارير

25

14

20

وشهدت نتائج التقرير الختامي ألعمال المجلس التنسيقي
ف��ي دورته الثانية التي بلغت مدتها اربع س��نوات وتحديدًا
من ع��ام 2014م وحت��ى ع��ام 2017م جملة م��ن المنجزات
التي اضافت رصيدًا هامًا لمس��يرة عمل المجلس حيث تمت
مناقش��ة وعرض  139تقريرًا في مج��االت خدمية واجتماعية
وأمني��ة متعددة ت��م عرضها من قب��ل المحافظة والجهات
الممثل��ة بالمجل��س والجه��ات ذات العالق��ة بإجمال��ي عدد
اجتماعات بلغ��ت  44اجتماعًا طوال األربع س��نوات الماضية،
بحض��ور  15جهة حكومي��ة واهلية تم تعينه��م بقرار رقم
( )8لس��نة 2014م ص��ادر عن صاحب الس��مو الملكي األمير
ً
 15عضوا ناقشوا
واستعرضوا 139
ً
تقريرا خالل ً 44
اجتماعا

30
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إجمالي التوصيات

حددت أهداف المجلس التنسيقي ومهامه في إطار العمل
المش��ترك والتنس��يق بين الجهات الت��ي يمثلها المجلس
والمجتم��ع فيما يتعلق بالحفاظ على أمن المواطن والمقيم
س��واء من الناحية الصحي��ة أو االجتماعي��ة أو االقتصادية أو
التربوية وغيرها.

ً
وبناء على تلك
التقارير ،اعتمد
المجلس ما مجموعة
 356توصية

89

100

100

تم تنفيذ 28%
من التوصيات

خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ،والقاضي
بتشكيل المجالس التنس��يقية للمحافظات الخمس آنذاك
والذي حدد مدة العضوية بـ  4سنوات قابلة للتجديد.
كذل��ك اعتم��د المجل��س التنس��يقي خ�لال دورت��ه الثانية
م��ا مجموع��ة  356توصي��ة تم رفعه��ا جميعًا ال��ى الجهات
المعنية لدراس��تها والنظر في إمكانية تنفيذها لما يخدم
الوطن والمواطن مع متابع��ة تنفيذها من خالل المخاطبات
المباش��رة مع المعنيين في الجه��ات ذات العالقة المختلفة
التي نفذت بدورها ما نس��بته  % 28في حين وصلت نس��بة
التوصيات التي هي قيد التنفيذ الى  ،% 35اما فيما يتعلق
بالتوصي��ات غي��ر المنفذة فقد بلغ��ت نس��بتها  ،% 37مما
يعن��ي ان ما نس��بته  % 64من اجمال��ي التوصيات المرفوعة
ال��ى الجهات المعنية خالل ال��دورة الثانية حظيت بالتجاوب
والتفاع��ل اذا ما تم جمع نس��بة التوصي��ات المنفذة والتي
هي في طور التنفيذ.

التوصيات التي
هي قيد التنفيذ
بلغت %35

التوصيات غير
المنفذة بلغت
نسبتها %37

مما يعني ان ما نسبته
 %64من اجمالي
التوصيات المرفوعة
حظيت بالتجاوب
والتفاعل الحكومي

.4الشكاوى
واالستعالمات

أول��ت محافظ��ة العاصم��ة أهمي��ة خاص��ة لمل��ف
الش��كاوى واالس��تعالمات ،لكون��ه يع��د أح��د أبرز
المهام التي تضطلع بها المحافظة بحسب قانون
إنش��ائها ،لذلك س��عت جاه��دة بكافة الوس��ائل
الممكن��ة لرص��د كاف��ة احتياج��ات األهال��ي ف��ي
مختل��ف المجمعات الس��كنية التابع��ة للعاصمة،
وعملت بالتعاون والتنسيق مع الجهات الخدمية
الحكومية على متابعتها وبحث إمكانية تلبيتها
وفق آلية عمل محددة.
وتبي��ن اإلحصائي��ات تزاي��د ثق��ة المواطني��ن
والمقيمين ب��دور محافظة العاصمة التنس��يقي،
إذ ارتفع إجمالي عدد الش��كاوى والطلبات الواردة
لمحافظ��ة العاصمة ف��ي العام الماض��ي إلى 439
ش��كوى وطلب مقارنة ب��ـ 377في ع��ام  ،2016بما
يعك��س الجهود الت��ي تبذلها المحافظة س��عيًا
ف��ي خدمة األهال��ي من أج��ل حياة
أفض��ل وتنمية مس��تدامة وتحقيق
194
شراكة اجتماعية فعالة.
118

مقارنة بين معدل نمو الشكاوى
والطلبات لألعوام 2017-2013
45
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مقارنة بين اجمالي الزيارات الميدانية
بين األعوام 2017-2014

.5الزيارات
الميدانية

نف��ذت محافظ��ة العاصم��ة
خ�لال الع��ام الماض��ي 33
زيارة ميدانية إل��ى المناطق
التابع��ة للمحافظ��ة ،حي��ث
هـــدفــت تــــل��ك الزيــارات
لتلم��س احتياج��ات األهالي
عن كثب تنفيذًا لتوجيهات
القيادة الحكيم��ة باالقتراب
من المواطني��ن ورصد مطالبهم وتالف��ي أي قصور قد يقع
ف��ي الخدمات الت��ي تقدم له��م ،ومتابعتها م��ع الجهات
الحكومية ذات االختصاص من خ�لال طرحها في اجتماعات
المجلس التنسيقي الذي يتم انعقاده شهريًا والعمل على
إيجاد أرضية مش��تركة تحقق ألصحاب الش��كاوى مبتغاهم
وتطلعاتهم ،بوصف الزيارات الميدانية إحدى أهم القنوات
التواصلية للمحافظة لدورها في نقل هموم األهالي.

51
33
24
18

17

16

20

14

15

20

20

20

.6تقارير
األحوال
العامة
أعدت محافظة العاصمة خالل العام الماضي  12تقريرًا
ع��ن األح��وال العامة وقفت من خالله��ا على احتياجات
كاف��ة المجمع��ات الس��كنية التابع��ة للعاصمة ،حيث
ته��دف تل��ك التقارير إل��ى رص��د طلب��ات المواطنين
والمقيمين والمش��اكل التي تواجههم والعمل على
حلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات
العالقة بما يتس��ق مع نهج المس��ار التنموي الش��امل
ال��ذي تنش��ده القي��ادة الرش��يدة بتحقيق االس��تقرار
والعيش الكريم لألهالي.

مقارنة بين معدل تقارير
األحـوال العامـة لألعوام 2017-2014
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ب.قنوات االتصال
غير المباشرة

س��عيًا م��ن محافظ��ة العاصم��ة لتزويد
األهال��ي بالمعلوم��ات وآخ��ر األخب��ار
والقضاي��ا ليكونوا على دراية بأنش��طة
المحافظ��ة وم��ا تقدم��ه للمواطني��ن
والمقيمين ،خصصت المحافظة مجموعة
من قنوات االتصال التي تحظى باهتمام
واس��ع من قبل المواطنين والمقيمين،

وس��عت لتطبيق أحدث اآللي��ات وابتكار
أفضل األس��اليب التي تس��هم في خلق
أعلى مس��تويات التواصل م��ع األهالي،
بما يس��اعدها على تعزي��ز قدراتها في
بناء جسور تواصل مع المجتمع واختصار
المس��افات وس��رعة عملية الوصول إلى
المواطنين والمقيمين بالعاصمة.

.1إطالق تطبيق
عاصمتي
والموقع
اإللكتروني
بحلته الجديدة

أطلقـــ��ت محافظـ��ة العاصم��ة
تطبيـ��ق «عاصمت��ي» للهواتف
الذكيـــ��ة ودش��نــت موقعه��ا
اإللكترون��ي ،حي��ث تأت��ي هذه
الخط��وة ضمن خط��ة المحافظة
لتحديث وتطوير قنوات تواصلها مع األهالي ،بعد تزويد
المنصتين بتقنيات مميزة في مجال النشر الرقمي ،بما
يس��اعد المحافظة على تعزيز قدراتها في بناء جس��ور
تواصل مع األهالي واختصار المس��افات وس��رعة عملية
الوصول إلى المواطنين والمقيمين بالمحافظة.

ويهدف تطبيق «عاصمتي» إل��ى تعزيز عملية االتصال
م��ع الجمه��ور ،حي��ث يتي��ح التطبي��ق
لم��ن ه��م داخ��ل المحي��ط الجغراف��ي
للعاصم��ة التقاط صور للغ��رض المراد
تقدي��م مقت��رح أو ش��كوى حول��ه ،م��ع
إرف��اق التفاصيل ومن ثم إرس��الها
للمعنيين في المحافظة بكل يس��ر
وس��هولة ،ويمكن للمس��تخدمين
متابع��ة تفاصي��ل س��ير مقترحهم
أو ش��كواهم ،وم��ا إذا تمت معالجة
الطلب أو ما زال قيد المراجعة.

33

 .2اإلصدارات
من منطل��ق إيمان
المحافظ��ة بال��دور
اإليجـابــ��ي الــ��ذي
تلعب��ه النش��ـرات
واإلصدارات الدورية في تعريف الجمهور باألدوار
الت��ي تق��وم به��ا وإب��راز مجهوداته��ا للعيان
إضاف��ة لتوثي��ق إنجازاته��ا ،أص��درت المحافظة
ع��ددًا م��ن المطبوع��ات المتنوعة خ�لال العام
الماضي ،حيث أصدرت مطلع عام  2017تقريرها

34

الس��نوي الراب��ع لع��ام  ،2016ودش��نت كت��اب
«المنامة-محافظ��ة العاصم��ة» ال��ذي ض��م 117
ص��ورة فوتوغرافية قام بتصويره��ا  31مصورًا،
تظهر القيم البحرينية األصيلة التي تحث على
اإلخاء والتعايش والتسامح ،إضافة إلى إصدارها
كتيب إمس��اكية ومجالس رمضان 2017/1438
الخ��اص بالش��هر الفضي��ل ،وال��ذي يتضم��ن
مواقيت الصلوات والمجالس الرمضانية وأرقام
التواصل مع أصحابها.

مقارنة بين إجمالي المواد الصحفية
بين األعوام 2017-2014
258

.3المواد
الصحفية

202

أع��دت محافظ��ة العاصمة خ�لال العام الماض��ي  202مادة
صحفية مختلفة شملت (أخبار صحفية ،تصريحات ،لقاءات،
مقابالت مطول��ة ،تحقيقات) ،وذلك بهدف إظهار أنش��طة
وفعالي��ات المحافظ��ة واألدوار التي تقوم به��ا في تنمية
الفرد والمجتمع وإبراز رس��التها ورؤيتها ،بما يس��هم في
التعريف بكافة الجهود التي تقوم بها المحافظة وصياغة
صورة ذهنية إيجابية عن المحافظة.

.4وسائل
التواصل
االجتماعي

17

20

222

200
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وبين��ت اإلحصائيات اس��تقرار ع��دد الم��واد المنجزة خالل
الع��ام الماضي مقارنة بع��ام  ،2016والتي بلغت فيه عدد
 200م��ادة ،م��ا يعك��س مواصلة المحافظ��ة جهودها في
مج��ال اإلنتاج الصحفي لضمان تحقيق نس��بة ترويج عالية
لفعالياته��ا وأنش��طتها وبرامجه��ا ،وتعري��ف المواط��ن
والمقيم باألدوار المختلفة التي تقوم بها المحافظة.

تحقيق��ًا ألهدافها بخلق أعلى مس��توى
من التواصل مع أهال��ي العاصمة ،دأبت
المحافظ��ة على فتح حس��ابات في أهم
وأب��رز قن��وات التواص��ل اإللكتروني��ة،
والت��ي تحظ��ى باهتم��ام واس��ع م��ن
مختلف فئ��ات المجتمع ،بما يس��اعدها
على تسريع وتس��هيل عملية التواصل
مع كاف��ة المواطني��ن والمقيمين ،حيث

خصص��ت ع��دد  7قن��وات تواصلي��ة
إلكترونية تشمل حسابات متعددة عبر
ش��بكات التواصل االجتماعي إضافة إلى
تطبيق��ات حديثة عبر األجه��زة الذكية،
تنش��ر م��ن خالله��ا أه��م وآخ��ر األخبار
والصور المتعلق��ة بالفعاليات والبرامج
الت��ي يتم تزويدها للمتابعين بش��كل
آني ومباشر ،وأهم تلك القنوات هي:

www.capital.gov.bh

CapitalBahrain

Cg_Bahrain

Bahrain.bh/tawasul

CG_Bahrain

Cg_Bahrain

نظام تواصل:

تطبيقي عبر الهواتف الذكية لنظامي اآلي فون واألندرويد :عاصمتي MyCapital -
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الفصل الثاني

لألمن المجتمعي دور رئيس في سير عجلة التنمية وتحقيق
االزدهار في البالد والحفاظ على تماسك المجتمع وتوفير
الطمأنينة لكافة أفراده

36
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ً ً
تحت�������ل قضية األم�������ن المجتمعي مكانا بارزا في المجتمع المعاصر التصالها بالحي�������اة اليومية لألفراد ،وتأثيرها
بش�������كل مباش�������ر على اس�������تقرار المجتمع والحفاظ عليه من الفتن والصراعات ًواالنقس�������امات ،ولدورها في
اس�������تمرار س�������ير عجلة التنمية واالزدهار في البالد ،ومن هذا المنطق ،وتحقيقا لرس�������التها التي تقوم على
“دعم االس�������تقرار واألمن االجتماعي” ،أولت محافظة العاصم�������ة هذا الجانب أهمية بالغة ،وذلك للوصول
إلى الغايات التي تندرج في إطار القيم والمثل العليا لتعزيز الروح الوطنية والحفاظ على تماسك المجتمع
وتوفير الطمأنينة له ،من خالل تنفيذ العديد من البرامج واألنش�������طة التي تس�������هم في توعية وتثقيف أفراد
مجتمع العاصمة ،وضمان إشراكه في الجهود المبذولة ،واطالعه على ما يتم تحقيق من نتائج إيجابية.
ومن مبدأ أن تحقيق األمن مس�������ؤولية الجميع ،عملت المحافظة عل�������ى تحفيز الطاقات المجتمعية متمثلة
باألفراد والمنظمات والجمعيات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني .لتحقيق األمن واألمان في المجتمع
بجه�������ود الجميع ،باعتبار أن مهم�������ة توفير األمن ال تقتصر على األجهزة األمني�������ة وحدها ،وإنما هي مهمة
تكاملية تشترك فيها كافة فئات المجتمع.

.1اللجنة
األمنية

21

عدد االجتماعات

68

وضع التوصيات التي تم رفعها من اللجنة
األمنية للجهات المعنية في عام 2017
87

عدد التقارير التي
تم االطالع عليها

126

25
14

سعيًا من محافظة العاصمة لتحقيق أفضل مستويات التواصل
والتعاون م��ع مختلف اإلدارات األمني��ة ،وتنفيذًا لتوجيهات
معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير
الداخلية ،اجتمعت اللجنة األمنية بمحافظة العاصمة  21اجتماعًا
خالل العام الماضي بهدف بمتابعة القضايا األمنية بالمحافظة
وتبادل الرأي بشأنها والتنسيق بين الجهات المختصة ،واقتراح
كل ما من شأنه الحفاظ على النظام واآلداب العامة.
وأطلع��ت اللجنة خالل تلك االجتماعات عل��ى عدد  68تقريرًا
ح��ول مختلف القضايا األمنية ،وخرجت ب��ـ 126توصية رفعت
إل��ى الجهات المعني��ة ،نفذ منها  87توصي��ة ويجري العمل
على تنفيذ  25توصية ،فيما لم تنفذ حتى اآلن  14توصية ،كما
قامت بعدد من الزيارات الميدانية بغرض استطالع الحاجات
األمنية عن كثب.
وبحس��ب القرار ال��وزاري المعني بتش��كيل اللجن��ة األمنية
بالمحافظات والصادر من معالي وزير الداخلية في عام ،2016
فإن اللجنة يرأسها معالي المحافظ وتضم في عضويتها كل
من :نائب المحافظ ،ومدير عام مديرية الشرطة ،وممثلين عن
كل من اإلدارة العامة للدفاع المدني ،واإلدارة العامة للمباحث
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واألدلة الجنائية ،واإلدارة العامة للمرور ،على أن يقوم معالي
المحافظ برفع تقارير دورية إلى معالي وزير الداخلية عن أعمال
اللجنة.
وتق��وم اللجنة بمتابعة الوضع األمني واقتراح اس��تراتيجية
أمني��ة للمحافظة ،والمس��اهمة في وضع البرام��ج والخطط
األمني��ة والمس��اهمة ف��ي حماي��ة األش��خاص والممتل��كات
واستمرارية المرافق والخدمات العامة ،ووضع توصيات لتأمين
وحماية المنشآت والمرافق ذات األهمية االستراتيجية وتبادل
المعطيات والمعلومات ذات الطابع األمني.
كم��ا تق��وم اللجنة بالمس��اهمة ف��ي وضع الخط��ط األمنية
لمناسبات وفعاليات المحافظة ونشر الوعي األمني ومناقشة
ودراس��ة المش��كالت األمنية الخاصة ب��كل محافظة واقتراح
الحلول لها.

.2لجنة مكافحة
العنف واإلدمان
ً
«معا»

تــرأس معالــي الش��يـخ هش��ـام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة
بمبن��ى المحافظ��ة ف��ي القضيبية االجتم��اع األول للجن��ة مكافحة العن��ف واإلدمان
بع��د تعيينه رئيس��ًا لها ،وذلك الس��تعراض إنجازات المش��روع الوطني «معًا» على
الصعيدي��ن المحلي والدولي ،وبحث س��بل تطوير تطبيق المش��روع لوقاية األطفال
والنشء والشباب من آفتي العنف واإلدمان ومكافحة الجريمة والحد من معدالتها.
ويه��دف البرنامج ،الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتع��اون مع منظمة مكافحة العنف
واإلدم��ان الدولي « »D.A.R.Eإلى وضع الخطط والبرامج التي تس��هم في غرس قيم
الوالء واالنتماء في نفوس النشء ،والعمل على توعية األبناء من المخاطر التي تهدد
حياتهم ،ومنها المخدرات والس��لوكيات غي��ر المرغوبة مثل العنف ،بما يحقق بيئة
آمنة ومستقرة ويحفظ فئة النشء والشباب التي تمثل شريحة مهمة في المجتمع.

.3موسم
عاشوراء

تنفي��ذًا لتوجيه��ات القي��ادة الحكيم��ة بتوفي��ر كافة
الس��بل وتس��هيل كافة اإلج��راءات التي تضم��ن إقامة
مختلف المناسبات الدينية وسط أجواء يسودها األمن
والنظام والطمأنينة ،بما يعك��س دور مملكة البحرين
في نش��ر قيم المحبة والتعاون والسالم والتقارب بين
مختل��ف الطوائ��ف واألدي��ان ،وتحقيقًا ل��دور المحافظة
التنس��يقي بين مختل��ف الجهات الحكومي��ة ،واصلت
محافظ��ة العاصم��ة جهوده��ا الس��نوية ف��ي متابع��ة
احتياجات المآتم والمواكب ف��ي العاصمة بالتعاون مع
الجه��ات األمنية والخدمية الحكومي��ة ،بما يصب ضمن
المساعي الرامية لحفظ األمن وخدمة المعزين ومرتادي
مناطق العزاء ،وإلبقاء موسم عاشوراء بمعزل عن أوجه
التس��ييس لضم��ان إحي��اء هذه المناس��بة ف��ي أجواء

يسودها األمن والنظام والطمأنينة والسالمة.
وفي س��بيل تحقيق ذلك ،عق��دت محافظة العاصمة عدة
اجتماع��ات تنس��يقية حضره��ا مس��ؤولين م��ن مختلف
إدارات وزارة الداخلية ورؤساء المآتم والمواكب الحسينية
في المحافظة ،وقام معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن
آل خليف��ة محافظ محافظ��ة العاصمة بعدد م��ن الزيارات
الميدانية بهدف التنس��يق مع كافة المعنيين ،للوقوف
عل��ى كاف��ة الترتيبات واالس��تعدادات الالزمة الس��تقبال
الموس��م وضمان انسيابية سير المواكب ،ووضع مرئيات
لتنفيذها على أرض الواقع لضمان نجاح موسم عاشوراء،
بم��ا يعك��س المظه��ر الحض��اري والحرية الديني��ة التي
يتمتع بها المواطنون والمقيمون في مملكة البحرين.
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الفصل الثالث

مش� � ��اريع وبرامج المحافظة تواكب احتياج� � ��ات المجتمع من خالل
تحليل ودراسة الوضع الراهن واالتجاهات المستقبلية

40

41

أبعاد التنمية
المستدامة

واصلت محافظة العاصمة تنفيذ المش��اريع والبرامج السنوية المتنوعة ذات
األهداف المحددة ،والتي تتميز بحرصها على مواكبة االحتياجات اآلنية ألفراد
المجتم��ع من خالل تحليل ودراس��ة الوض��ع الراهن واالتجاهات المس��تقبلية ،وذلك
لضمان تحقيق أبعاد التنمية المس��تدامة التي تش��مل البعد االجتماعي :كمعالجة
البطالة ،والترابط االجتماعي ،والتنمية المحلية ،إلى جانب البعد االقتصادي ويشمل
التنمي��ة االقتصادية ،فض ً
ال عن البعد البيئ��ي الذي يتمحور حول الحفاظ على البيئة
بمعناها الواسع.
وانتهج��ت محافظة العاصمة آلية علمية لمتابعة س��ير تقدم أي مش��روع أو برنامج
تتبن��اه المحافظة ،حي��ث وضعت لها أهداف ومؤش��رات لقياس م��دى تحقيق هذه
األه��داف ،وعملت عل��ى إعداد تقارير مع ختام أي مش��روع من أجل قي��اس اإلنجازات
ومقارنتها مع األهداف خالل فترة زمنية محددة ،بما يصب في:

استدامة اقتصادية:
وتشمل التنمية االقتصادية
بكافة صورها

استدامة اجتماعية:
وتشمل الترابط
االجتماعي ،والتنمية
المحلية

إستدامة بيئية وتتمحور
حول الحفاظ على البيئة
بمعناها الواسع وتنميتها

أهداف البرامج
والمشاريع المستدامة
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مساندة القطاع
الحكومي والخاص
في تحقيق األهداف
التنموية

تشجيع القطاع
الخاص في البحث عن
حلول شاملة ّ لبعض
القضايا الملحة

تشجيع األهالي
على التفكير واالبداع
وإشراكهم في
إطالق مبادراتهم
الفردية

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

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

اكتساب ثقة
األهالي في رعاية
شؤونهم

برامج التنمية
المستدامة

مشروع العاصمة
الخضراء

برنامج
أمة محمد

الدعوة نحو
االستخدام الرشيد
للموارد الناضبة

التأكيد على دور
األسرة في غرس
القيم اإلسالمية
الحميدة وتعزيز
الصفــات واألخالق
الكريمة في نفس
النشء

استثمار أوقات
الطلبة خالل فترة
الصيف ببرامج مفيدة

منتدى أسبوع
المنامة
للريادةاألعمال

برنامج النشاط
الصيفي

مسابقة تصوير
الفرحة الخاصة
باألعياد الوطنية
في االستغرام

تعزيز الحس الوطني
لدى األهالي

مسابقة أجمل تزيين
مبنى حكومي
وخاص
إضافة نهج
تشاركي بين مختلف
القطاعات الحكومية
برنامج ويك إند
العاصمة

التعرف على األساليب
خفض دوافع
والتقنيات الحديثة
التعصب والعدوانية
إلدارة المشاريع
لدى المشاركين

ً
أوال:مشروع
العاصمة
الخضراء
واصل��ت محافظ��ة العاصم��ة خ�لال ع��ام ،2017
تنفيذ الحمالت ضمن مشروع العاصمة الخضراء
الذي أطلقته في عام  2014تحت شعار «عاصمة
خض��راء ..لحياة أفض��ل» ،حيث يحمل المش��روع
العدي��د م��ن األه��داف اإليجابي��ة ،م��ن أبرزه��ا:
زي��ادة الرقعة الخض��راء بالعاصمة ،وقدرته على

خلق وعي وثقاف��ة بيئية وزراعي��ة ،ورافد مهم
في دفع الص��ورة الجمالية للعاصم��ة إلى أعلى
المستويات.
وأقام��ت محافظة العاصمة خ�لال العام الماضي
حملتين ،هما:

•حملة تنظيف ساحل كرباباد ضمن إطار مشروع العاصمة الخضراء.
•حملة تنظيف المناطق السياحية في العاصمة بدءًا من باب البحرين.
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ً
ثانيا :برنامج أمة
محمد (ص) في
نسخته السادسة

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 وس��لم» في نسخته السادسة ،حيث شمل البرنامج
األنشطة التالية:

أ.األمسية
الدينية

أقام��ت محافظ��ة العاصمة أمس��ية دينية تح��ت عنوان
«القلوب المطمئنة» بمش��اركة فضيلة الش��يخ سليمان
الجبي�لان م��ن المملك��ة العربي��ة الس��عودية ،وفضيلة
الشيخ سلمان المشعل من مملكة البحرين ،وذلك ضمن
برنامج «أمة محمد صلى اهلل عليه وس��لم» في نس��خته
السادسة المقام بدعم من بنك البحرين اإلسالمي.
وتمح��ورت الن��دوة ح��ول أهمية دور األس��رة ف��ي رعاية
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النشء -منذ والدتهم بوصفها المؤسس��ة االجتماعية
األولى المس��ؤولة عن تربية النشء وتكوين ش��خصيته
وتوجي��ه س��لوكه ،وغ��رس القي��م اإلس�لامية الحمي��دة
وتعزي��ز الصف��ات واألخ�لاق الكريمة في نفس��ه ،حيث إن
نجاح األس��رة المس��لمة في وظيفتها التربوية تس��هم
في المحافظة على فطرة الطفل الس��وية من االنحراف أو
التشويه في أية مرحلة من مراحل نموه.

ب.حفل
القرقاعون

أحيت محافظ��ة العاصمة كعادتها
السنوية حفل القرقاعون بدعم من
بنك البحرين اإلسالمي ،حيث أقيمت
الفعالي��ة بمجم��ع الس��يف وس��ط
حضور أعداد كبيرة من المواطنين
والمقيمي��ن والزائري��ن لمملك��ة
البحرين ،واش��تمل الحفل على مفاجآت لجميع أفراد األس��رة
ضمت برامج ترفيهية ومسابقات وهدايا وعروض تراثية.

ويأتي تنظيم المحافظة لحفل القرقاعون من
باب حرصه��ا على إحياء الفعالي��ات التراثية
وتعزيز مكانة الموروث الشعبي في مملكتنا
الغالي��ة وإظه��ار الف��ن البحرين��ي األصي��ل،
ولتدعي��م الش��راكة المجتمعي��ة والتواصل
مع األهال��ي من مواطنين ومقيمين ورس��م
البهجة والسرور على وجوه األطفال والحفاظ
على الفلكلور الشعبي البحريني.

ج.األصبوحة
النسائية

نظم��ت محافظ��ة العاصم��ة األصبوح��ة النس��ائية تح��ت عن��وان
«التغذية الصحية في شهر رمضان» وذلك ضمن فعاليات النسخة
السادس��ة من برنامج «أم��ة محمد صلى اهلل عليه وس��لم» الذي
يقام بدعم من بنك البحرين اإلس�لامي ،حي��ث أقيمت األصبوحة
ف��ي مبنى المحافظ��ة بالقضيبية بحضور العنصر النس��ائي من
أهالي العاصمة وممثالت عن مؤسسات المجتمع المدني.

واش��تملت األصبوح��ة عل��ى محاض��رة تثقيفية حول
العادات الصحية ف��ي تناول الطعام وكيفية التكيف
مع األمراض المزمنة خالل شهر رمضان المبارك ،حاضر
فيها من إدارة الش��ؤون الصحي��ة واالجتماعية بوزارة
الداخلية الدكتورة علياء خميس ،وأخصائية التغذية
من مستشفى الكندي.
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ً
ثالثا :مسابقة
أجمل تزيين للمباني
الحكومية والخاصة
في نسختها
السابعة

أطلقت محافظة العاصمة مسابقــة أجمـل تزييـــن للمباني الحكومية والخاصة للعام
السابع على التوالي ،والتي تزامنت مع بدء انطالق احتفاالت المملكة بالعيد الوطني
المجيد وعيد جلوس جاللة الملك المفدى ،حيث تأتي المسابقة ضمن جهود المحافظة
إلش��راك القطاع��ات المختلف��ة مثل «الش��ركات ،وال��وزارات ،والمؤسس��ات الرس��مية
واألهلي��ة» ،في إبراز الوج��ه الحضاري والعمراني للمحافظة خ�لال األعياد الوطنية في
إط��ار صور فنية تظه��ر جمالية المنامة وتبرز روح الش��راكة والتعاون ومعالم التطور
والنماء الذي وصلت إليه في ظل العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى.
ّ

وجاءت نتائج المسابقة كاآلتي :فئة القطاع الحكومي حصل على المركز األول :مصرف
البحري��ن المرك��زي ،والمركز الثاني :نادي ضب��اط األمن العام ،والمرك��ز الثالث :هيئة
البحري��ن للثقافة واآلثار ،أم��ا القطاع الخاص فحقق المرك��ز األول :فندق ريتز كارلتون،
والمرك��ز الثان��ي :البنك األهلي المتحد ،والمرك��ز الثالث :فندق الخليج ،أما عن القطاع المدرس��ي كان
المركز األول من نصيب :مدرس��ة الرش��يد االبتدائي��ة للبنين ،والمركز الثاني :مدرس��ة الحورة الثانوية
للبنات ،والمركز الثالث :مدرسة العالء الحضرمي االبتدائية للبنين.

ً
رابعا :مسابقة
تصوير مظاهر
الفرحة باألعياد
الوطنية في
نسختها الخامسة
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نظمت محافظة العاصمة مسابقة تصوير أجمل  5صور تبرز مظاهر الفرحة بأعياد
الوطن عبر تطبيق انس��تغرام ،وذلك تزامنًا مع احتفال المملكة بالعيد الوطني
المجي��د وعيد جلوس جاللة الملك المفدى ،حيث تضمنت المس��ابقة جوائز قيمة
ومتنوع��ة للفائزي��ن ،ونتيجة للمش��اركة الواس��عة ارتفع عدد متابعي حس��اب
المحافظة بعد إطالق المسابقة لنحو  6200متابع.
وجاءت النتائج المسابقة على النحو التالي :المركز األول :منار الصديقي ،والمركز
الثاني :حسين القالف ،والمركز الثالث :مريم جمعة ،والمركز الرابع :زهرة عيسى،
والمركز الخامس :لولوة مساعد.

ً
خامسا :برنامج
النشاط الصيفي
في نسخته
الخامسة

ً
سادسا :برنامج
«ويك إند
العاصمة» في
نسخته الثالثة

أقامت محافظة العاصمة خالل العطلة الصيفية برنامج النش��اط الصيفي «عاصمتنا..
صيفها أحلى» في نس��خته الخامس��ة ،وذلك حرصًا منها على حش��د طاقات النشء
وتوجيهه��ا نح��و الهدف األمثل من خالل طرح طرق وأس��اليب عم��ل مبتكرة وخالقة
تله��م احتياجاتهم ومتطلباتهم لتش��جيعهم عل��ى التفكير اإلبداع��ي بما يرفد
خبراتهم ومعارفهم وينمي شخصياتهم.
يسهم استمرار نجاح النشاط الصيفي للعام الخامس على التوالي بدعم من مصرف
السالم في تحقيق أهداف المحافظة والمصرف الرامية إلى خدمة النشء والمساهمة
في رفع مستوى الوعي العام لديه وتثقيفه ،مما يحقق الشراكة المجتمعية عبر إنجاز
األهداف المش��تركة التي تخدم المصلحة العامة وتلبي االحتياجات األساسية لتصب
في نهاية المطاف في عملية التنمية المجتمعية الشاملة.

نظمت محافظة العاصمة النس��خة الثالثة من البرنامج الشبابي «ويك إند العاصمة»
بالتع��اون م��ع مركز رأس الرمان الثقاف��ي وجمعية العكر الخيري��ة ،وذلك بدعم من
بي��ت التموي��ل الكويت��ي « ،»KFHحيث اش��تمل البرنامج على عدد م��ن الفعاليات
الترفيهية والرياضية والثقافية الهادفة.
ويه��دف برنامج «ويك إند العاصمة» إلى تفعيل الش��راكة المجتمعية ضمن نش��اط
ترفيهي تثقيفي رياضي يسهم في بناء القدرات والطاقات الشبابية بشكل إيجابي
م��ن خالل االس��تفادة م��ن عطلة نهاية األس��بوع .علم��ًا أن البرنامج اس��تقطب الفئة
العمرية من  16-12سنة من أبناء منطقتي رأس الرمان والعكر ،حيث تم إشراكهم
في عدد من المسابقات الترفيهية والرياضية والثقافية باإلضافة إلى جلسات الحوار
والتجارب الشخصية الناجحة وفن المسرح واكتشاف المواهب التمثيلية والفنية.
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ً
سابعا :أسبوع
المنامة لريادة
األعمال في
نسخته الثالثة

أطلق��ت محافظة العاصمة نهاية عام  2017فعاليات أس��بوع المنامة لريادة األعمال
في نس��خته الثالثة بالش��راكة مع صندوق العمل «تمكي��ن» والبنك األهلي المتحد
إل��ى جانب رعاي��ة  25جهة حكومي��ة وخاصة ،حي��ث أقيم الحدث تح��ت عنوان «نحو
تحقيق أهداف التنمية المس��تدامة» لتناغمه مع األهداف الس��بعة عشرة المندرجة
ضم��ن برنام��ج األمم المتحدة اإلنمائي ،وش��مل المنتدى  14ورش��ة وندوة اس��تمرت
أعماله��ا م��ن  28أكتوبر العام الماضي حت��ى  2نوفمبر من ذات العام ،واس��تهدف
 5000مشارك من عموم مملكة البحرين.
ويه��دف الح��دث إلى رفد س��وق العمل بالكف��اءات المؤهلة المتخصص��ة في مجال
يس��هل على المنخرطين في الحدث التعرف على أهم وأبرز
المش��اريع الريادية كما ّ
الس��بل الحديث��ة في تأس��يس المش��اريع الريادية وص��و ًال حتى نموه��ا وتحقيقها
لأله��داف المنش��ودة في نهاي��ة المطاف ،مما يس��هم بتحقيق منافع ليس��ت على
الصعيد الش��خصي للمش��ارك وإنما على الصعيد المجتمعي بأسره وبالتالي قدرة
المش��اركين على تحويل أفكارهم واحالمهم إلى مشاريع ملهمة تتحقق على أرض
الواقع شريطة توافر الجهد والمثابرة لديهم.
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الفصل الرابع

بناء جسور من العالقات والشراكات التي ترقى
بمستوى الوعي العام

50

51

تعمل محافظة العاصمة بش�������كل مس�������تمر على ابت�������كار العديد من المب�������ادرات التي تحمل في
طياته�������ا أهداف تنمية وتطوير أفراد مجتمع العاصمة ،وتعمل على تنفيذها على أرض الواقع
ً
بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ،تحقيقا للدور المناط بها بوصفها
جهة تنسيقية.
ً
وتواص�������ل محافظة العاصمة عام�������ا بعد عام تقديم العديد من المب�������ادرات المبتكرة والفريدة
كإح�������دى الوس�������ائل المؤثرة إلنجاح عملي�������ة التواصل والتفاعل المتبادل م�������ع كل أطراف مجتمع
المحافظة وه�������ي :الجهات الحكومية والخاصة ،ومؤسس�������ات المجتمع المدني ،والجمعيات
األهلي�������ة ،واألفراد ،والمجالس الش�������عبية ،وذلك لضمان تحس�������ين مس�������توى حي�������اة المواطنين
ً
ً
ً
حد ما اقتصاديا عبر حثهم على خدمة مجتمعهم تطوعا،
والمقيمي�������ن اجتماعيا وتنمويا وإلى ٍ
حيث تتعدد أشكال هذا التطوع سواء أكان بالعمل أو بالرأي أو بالتمويل ،وغير ذلك من األمور
التي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة.

ً
أوال :إحصائيات
قياس معدل
البرامج والفعاليات

لتع�������زز بذلك مس�������اعيها المبذولة في إثب�������ات المجهودات التي تهدف إلى دعم ومس�������اندة
مختلف الشرائح المجتمعية ودمجها في كافة األنشطة بمختلف اختصاصاتها.

مقارنة بين معدل البرامج
والفعاليات لألعوام 2017-2012

)1معدل البرامج
والفعاليات
المقامة في
عام 2017
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27

19

22

20

20

2017

2016

2015

2014

2013

2012

س��اهمت محافظ��ة العاصم��ة خ�لال الع��ام الماض��ي في
تنظي��م ورعاي��ة  51برنامج��ًا وفعالية ،مقارن��ة بـ 27خالل
عام  ،2016و 19برنامجًا وفعالية في العام  ،2015أما في
عام  2014فش��هد تنظيم ورعاي��ة  22برنامجًا وفعالية،

وبالتس��اوي في  2012و 2013اللذين ش��هدا  20فعالية
وبرنام��ج ،ما يعك��س المس��توى التصاعدي ف��ي جهود
المحافظ الرامية نحو تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية
بالتعاون مع الجهات ذات العالقة بالمملكة.

تعم��ل محافظة العاصم��ة على توزيع أوقات تنظيم ورعاي��ة فعالياتها طوال
العام ،بما يضمن اس��تمرارية نش��اطها طوال السنة ،كما تضع في حسبانها
تزامن عدد من الفعاليات والبرامج مع أحداث ومناسبات وطنية أو اجتماعية
أو رياضي��ة مهمة ،حيث تس��عى المحافظ��ة من ذلك المنطلق إلى تحش��يد
الجهود المبذولة لضمان نيل مختلف الفعاليات المرتبطة بتوقيتات معينة
حقها من ناحية المش��اركة والتفاعل من كافة فئ��ات المجتمع والتكامل مع
األنش��طة األخرى التي تقيمها بعض الجهات ،تلبية لمختلف توجهات أهالي
المحافظة.

)2التوزيع الشهري
للفعاليات
والبرامج المقامة
في عام 2017

التوزيع الشهري للفعاليات والبرامج المقامة في عام 2017
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)3تصنيف فعاليات
محافظة العاصمة
لعام 2017
حسب المجاالت

تنته��ج محافظة العاصمة مبدأ التنوع في إقامة مختلف الفعاليات والبرامج
به��دف مالئمة تلك المب��ادرات مع مختل��ف أذواق ومي��ول واحتياجات أفراد
مجتم��ع العاصم��ة ،حيث عمل��ت المحافظة على تبن��ي البرام��ج والمبادرات
المتنوعة بعد دراستها التجاهات الجماهير وآرائهم.
وخلصت تلك الدراس��ة إلى ان أكثر الفعاليات والبرامج التي نالت نصيبًا من
ناحية العدد هي الفعاليات الداخلة في المجال االجتماعي بواقع  14فعالية،
في حين بلغت الفعاليات الرياضية والتنموية المقامة  9فعاليات بكل مجال،
أما الفعاليات والبرامج التوعوية فبلغ عددها  7فعاليات ،وتوزعت الفعاليات
والبرامج الباقية ما بين وطنية وترفيهية وثقافية.

تصنيف فعاليات
حسب المجاالت

اجتماعي
14

وطني
4
رياضي
9

ثقافي
2

تنموي
9

ترفيهي
6

توعوي
7
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ً
ثانيا :أهم االحتفاالت
والبرامج المقامة
عام  2017بحسب
المجاالت

أ .المجال
الوطني

أحي��ا أهال��ي محافظة العاصم��ة ذكرى قيام الدول��ة البحرينية
الحديثة في عهد المؤس��س أحمد الفاتح دولة عربية مس��لمة
ع��ام  1783ميالدية ،والذكرى  46النضمامها في األمم المتحدة
كدول��ة كامل��ة العضوية ،والذك��رى  18لتس��لم حضرة صاحب
الجالل��ة الملك المفدى حفظه اهلل ورع��اه لمقاليد الحكم ،ضمن
احتفالي��ة كبيرة نظمته��ا محافظة العاصم��ة وأمانة العاصمة
تحت ش��عار «أعياد الوطن تجمعنا» ،إذ شهد الحفل الذي أقيم
في مش��روع «واتر جاردن سيتي» عروضا متنوعة وجوائز قيمة
عديدة خصصت للجماهير الحاضرة ،وس��ط مش��اركة ش��عبية
واسعة عكست تعابير الفرح واالبتهاج باألعياد الوطنية.
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وتضمــ��ن االحتفـــ��ال حزمـــ��ة م��ن االس��تعراضـات
االستثنائية ش��ملت :اس��تعراض لفرقة الموسيقى
التابع��ة ل��وزارة الداخلي��ة ،وأوبري��ت غنائ��ي قدمه
الفنان��ون محم��د عبدالرحي��م ومحم��د التميم��ي،
وحن��ان رض��ا ،كما تم الس��حب على س��يارة من نوع
« »MG 360قدم��ت م��ن اس��تثمارات الزياني ،إضافة
إل��ى عرضين كبيرين لأللعاب النارية ،وفقرة العرضة
الش��عبية ،وس��وق «تمكين» ل��رواد األعم��ال ،وقرية
ألعاب خصصت لألطفال .إضافة إلى إقامة مس��ابقات
وتقديم العديد من الهدايا للجماهير.

 .1احتفال
محافظة
العاصمة
باألعياد الوطنية
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 .2رعاية محافظة
العاصمة لعدد من
الفعاليات بمناسبة
العيد الوطني

رعت محافظة العاصمة خالل ش��هر ديس��مبر من العام الماضي  3فعاليات
احتفاء بذكرى العي��د الوطني المجيد وذكرى جلوس صاحب الجاللة الملك
ً
المفدى ،وهي:

احتفال أهالي أم الحصم بالعيد الوطني
وذكرى جلوس جاللة الملك المفدى

احتفالية الجامعة األهلية بالعيد الوطني

احتفال جمعية العاصمة الخيرية بالعيد الوطني
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ب .المجال
االجتماعي

.1المشاركة
في يوم الشراكة
المجتمعية

شاركت محافظة العاصمة في فعالية يوم الشراكة
المجتمعي��ة الت��ي أقيم��ت بالتعاون م��ع مختلف
إدارات وزارة الداخلي��ة ،وذل��ك بمجم��ع الس��يف
التجاري في المنامة ،حيث تأتي المشاركة في إطار

جه��ود المحافظة لتعزيز وتطوي��ر الخدمات التي
تقدمها للمجتمع بكاف��ة أطيافه وبتنوع قطاعاته
من خالل تبنيه��ا لعدد من الفعاليات واألنش��طة
والبرامج خالل األعوام الماضية.

 .2حفل تكريم
المتفوقين

ك��رم معالي محافظ العاصم��ة الطلبة المتفوقين
ّ
الحاصلين على الترتيب األول من خريجي المرحلة
الثانوية التابعي��ن لمدارس المحافظة ،وذلك خالل

حف��ل أقيم في مجلس محافظ��ة العاصمة بحضور
عدد من المس��ؤولين في المحافظ��ة وأولياء أمور
الطلبة.

.3اليوم
العالمي
للمسنين

تح��ت رعاي��ة معالي المحاف��ظ ،أقام��ت دار أم الحصم
لرعاي��ة الوالدي��ن احتف��ا ًال بمناس��بة الي��وم العربي
والعالم��ي للمس��نين وس��ط أهازي��ج م��ن الفرح��ة

والس��عادة والس��رور ،ت��م خالله��ا الق��اء الكلم��ات
والقصائد الشعرية وعرضًا عن أهم إنجازات المسنين
بالدار.
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.4مسيرة المشي
مع الكفيف

تح��ت رعاي��ة معال��ي المحاف��ظ ،نظم��ت جمعي��ة الصداق��ة
للمكفوفين مس��يرة للعام الرابع على التوالي تحت ش��عار
(مس��اندة المجتم��ع للكفيف واجبنا جميع��ًا) والتي أقيمت
بمناس��بة (اليوم العالمي للعصا البيضاء) ،بس��احل الفاتح

والن��ادي البحري ،حي��ث ش��هدت الفعالية مش��اركة كبيرة
من قبل العديد من مؤسس��ات المجتمع المدني والجاليات
وبعض األس��ر المنتجة ،بهدف دع��م الكفيف والتعرف على
األسلوب األمثل في مرافقة المكفوفين وفق األنظمة الدولية.

.5االحتفاء
بيوم المرأة
البحرينية

احتفلت محافظة العاصمة بيوم المرأة البحرينية بحضور كافة
كرم معالي المحافظ خالل االحتفال
منتسبات المحافظة ،حيث ّ
 4رائ��دات في المجالي الهندس��ي ،وهن :المهندس��ة هدى

.6االحتفاء
بيوم العمال

ش��اركــــت محافظـــ��ة
العاصم��ة م��ع ش��ركة
عبداهلل ناس في إقامة
فعالي��ات ي��وم العمال
العالمي في مقر الش��ركة بالجفير بحضور أعداد كبيرة من
العمال ،حيث تأتي هذه المشاركة ضمن المبادرات المجتمعية
التي تح��رص المحافظة على تفعيلها ،بهدف التواصل مع
مختلف شرائح المجتمع وتعزيزًا لمد جسور التواصل معهم.
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حميد صنقور ،والمهندسة خلود محمود أكبري ،والمهندسة
ندى حسن أحمدي ،والمهندسة خلود عبداهلل حسن ،إضافة
إلى المهندسة صفاء عيسى جاسم من محافظة العاصمة.

.7مبادرة
إفطار صائم

أقامــ��ت محافظـ��ة
العاصم��ة بالتعاون
م��ع س��تــانـــــدرد
تش��ــــارتـــرد بنـك
مب��ادرة «إفط��ار صائ��م» وذلك خالل أيام ش��هر رمضان
الفضيل ،حيث أقيمت المبادرة في إحدى الساحات وسط
المنامة ،وتم تقديم وجبات اإلفطار إلى العمال الوافدين.

 .8تكريم
مائة متطوع

معال��ي المحاف��ظ يكرم ما يربو ع��ن مائة متطوع،
عرفان��ًا وتقدي��رًا للجهود الت��ي بذلها ف��ي اثراء

الفعاليات والبرامج واألنش��طة الت��ي أقيمت خالل
العام 2016م.

ً
.9حملة «معا
نهتم لدعم
العمال»

رع��ت محافظة العاصمة حملة معًا نهت��م لدعم العمال
التي أطلقتها ش��ركة «وان بحري��ن للضيافة» بالتعاون
مع مجموعة من الش��ركات والمؤسس��ات لدعم العمال
بمواقع البناء ،حيث تأتي ه��ذه الرعاية ضمن المبادرات
المجتمعي��ة الت��ي تح��رص المحافظ��ة عل��ى تفعيلها،

به��دف التواصل مع مختلف ش��رائح المجتم��ع وتعزيزًا
لمد جسور التواصل معهم ،خصوصًا أن المحافظة تولي
فئ��ة العمال أهمية كبيرة من خ�لال اقامتها عدة برامج
تواصلي��ة ترمي ال��ى تحقيق أهداف تثقيفي��ة وتوعوية
لهذه الفئة.

ت.المجال الثقافي
.1المعرض
التشكيلي
“تراث البحر”
افتت��ح معال��ي المحافظ المعرض التش��كيلي الس��نوي
الس��ادس «ت��راث البحر» ال��ذي ينظمه مركز ش��باب رأس
الرمان الثقافي التابع لنادي النجمة بمش��اركة عدد كبير

م��ن الفناني��ن ،وذلك ضم��ن احتف��االت مملك��ة البحرين
بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جاللة الملك المفدى
حفظه اهلل ورعاه.
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ث.المجال الرياضي

.1يوم البحرين
الرياضي

بن��اء عل��ى توجيه��ات س��مو رئي��س ال��وزراء الموق��ر
ً
حفظ��ه اهلل ورع��اه ،أقامت محافظ��ة العاصم��ة فعالية
يوم البحري��ن الرياضي بنادي النجم��ة الرياضي ،حيث
تضمنت جملة من الرياضات المختلفة ش��ملت (رياضة
المش��ي  -ك��رة الق��دم  -ك��رة الس��لة  -ك��رة الطائرة

 والفحوص��ات الطبي��ة لجمي��ع الفئ��ات العمري��ة منالجنس��ين) ،وذلك لتحقيق ما يه��دف إليه هذا اليوم
رياضي��ًا وصحي��ًا واجتماعيًا وتعزيزًا لمفه��وم الرياضة
والصحة للجميع والتوعية بأهمية الرياضة ودورها في
حياة الفرد والمجتمع.

.2سباق
«أكواثلون»

تحت رعاية معالي الش��يخ هش��ام ب��ن عبدالرحمن
آل خليف��ة محاف��ظ محافظ��ة العاصمة ،أقيم س��باق
«أكواثلون» في مش��روع ووتر غاردن سيتي بضاحية

السيف ،وذلك بمشاركة مختلف الفئات العمرية من
الجنس��ين ،ووس��ط حض��ور جماهيري كبي��ر وأجواء
عائلية شهدها السباق والفعاليات المصاحبة له.

.3مهرجان
الدراجات النارية

تح��ت رعال��ي معال��ي المحاف��ظ ،أقي��م مهرج��ان أس��بوع
الدراجات النارية الس��نوي في نس��خته الثامن��ة تزامنًا مع
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احتفاالت المملكة باألعياد الوطنية ،وس��ط مش��اركة أكثر
من  600دراج من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

.4غبقة
نادي النجمة

تح��ت رعاي��ة معالي المحاف��ظ ،نظم ن��ادي النجمة
الرياضي حفل الغبقة الرمضانية السنوية بالنادي
بحض��ور رئي��س وأعض��اء مجل��س اإلدارة وع��دد

م��ن الش��خصيات الرياضي��ة واالجتماعي��ة ،حي��ث
كرم معالي��ه خالل الحف��ل عددا من الش��خصيات
النجماوية الرياضية.

.5رالي مجموعة
مالك هارلي 4

تح��ت رعاية معالي المحافظ ،نظمت مجموعة مالك
هارل��ي البحرين بالتعاون مع هارلي ديفيدس��ون
النس��خة الرابعة من رال��ي مجموعة م�لاك هارلي

البحري��ن ،والذي يعد األكبر م��ن نوعه في منطقة
الخلي��ج ،حيث ج��ذب الحدث العائلي ع��ددا كبيرا
من الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح.

.6استقبال النجمة
أبطال آسيا
في كرة اليد

تحت رعاي��ة معالي المحافظ ،أقيم حفل اس��تقبال
لفري��ق النجم��ة لك��رة اليد بمناس��بة ف��وزه بلقب
البطولة اآلسيوية العش��رون لألندية أبطال الدوري

الرجال لع��ام  2017التي أقيمت ف��ي مدينة حيدر
آباد الهندية ،وتأهلهم إلى بطولة العالم السوبر
جلوب.
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ج.المجال التنموي

.1معرض حقوق
االمتياز التجاري

تحت رعاية معالي المحافظ وبحضور ومش��اركة نخبة من
المؤسس��ات والهيئات الحكومية والمؤسس��ات األهلية

ذات العالق��ة ووس��ائل اإلع�لام المحلي��ة ،ت��م إط�لاق أول
معرض لحقوق االمتياز التجاري والمطاعم في المملكة.

.2افتتاح معرض
«نيو لوك»

افتتح معالي المحافظ معرض «نيو لوك» التس��وقي
الذي أقيم بتنظيم من مؤسس��ة «فيرس��ت تارجيت»
بمش��اركة أكث��ر م��ن  130عارض��ًا يمثل��ون قطاع��ات
مختلف��ة ،حي��ث يأت��ي ذلك ضم��ن جه��ود المحافظة

لدعم األنش��طة والمشاريع والبرامج التي تسهم في
تطوير وتنشيط الحركة التجارية واالستثمارية وتدفع
بعجل��ة التنمية االقتصادي��ة على كافة المس��تويات
واألصعدة.

.3افتتاح
بوتيك «روجا»

تح��ت رعاي��ة معال��ي المحاف��ظ ،افتت��ح الف��رع األول
لبوتيك «روجا» بمملكة البحرين ،وذلك بمجمع مودا
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م��ول ،حيث يع��د «روجا» من البوتي��كات الرائدة في
مجال تصنيع العطورات الراقية.

.4افتتاح مكتب
عمليات شركة
«انتراتول»

تح��ت رعاية معال��ي المحافظ ،تم اإلع�لان عن افتتاح
مكتب مجموعة «انتراتول» الشركة الروسية الرائدة
في مجال الهندس��ة والتكنولوجيا والصناعة «انترا
للخدمات» ،والتي تقدم خدماتها في منطقة الخليج

العرب��ي انطالقًا من البحرين ،حيث تتخصص ش��ركة
«انت��را للخدم��ات» ف��ي الخدم��ات الحرج��ة وخدمات
الطوارئ في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات
والصناعة والطاقة.

ح.المجال التوعوي

.1معرض
مكافحة اإلدمان

أقيم تح��ت رعاية معال��ي المحافظ معرض��ا توعويا عن أض��رار المخدرات
وتأثيراته��ا على الش��باب بصف��ة خاص��ة والمجتمع بصفة عام��ة ،وذلك
بمجمع الس��يف ،حيث تأتي إقامة هذا المعرض تزامنًا مع اليوم العالمي
لمكافح��ة المخدرات ،وال��ذي يصادف  26يونيو م��ن كل عام ،وذلك ضمن
سلس��لة فعاليات تقيمها وزارة الداخلية لمكافحة آفة المخدرات وتوعية
المجتمع بسبل الوقاية منها.
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.2ورشة توعية
ألصحاب برك
السباحة

نظم��ت محافظ��ة العاصم��ة ورش��ة توعوي��ة ح��ول
اشتراطات األمن والسالمة في برك السباحة بفنادق
العاصم��ة بحضور ممثلين عن الفن��ادق ،حيث حاضر
فيها العقيد محمد الغدير القائم بأعمال مدير إدارة
الدف��اع المدني ،والس��يد كايل جس��تس مدير منع

الخس��ائر في فندق ريتز كارلت��ون – البحرين ،وعدد
من منتس��بي وزارة الداخلية ،وش��ملت الورشة عدة
مح��اور منها التعري��ف بمعايي��ر االلت��زام بإجراءات
واشتراطات الس�لامة واألس��اليب الصحيحة للحفاظ
على مرتادي البرك.

 .3حملة التأكد من
اشتراطات السالمة
في سوق المنامة

أطلق��ت محافظ��ة العاصم��ة حملة به��دف التأكد
والتوعي��ة بض��رورة اس��تيفاء اش��تراطات األم��ن
والس�لامة ف��ي المح�لات التجارية بس��وق المنامة،

حي��ث تأت��ي الحمل��ة تحقيق��ًا أله��داف المحافظة
ف��ي الوقاية م��ن المخاطر عب��ر الرقاب��ة والتوعية
والتوجيه واإلرشاد.

.4حملة إزالة
الملصقات
العشوائية

أطلقت محافظة العاصمة بالتعاون مع أمانة العاصمة
ومديري��ة ش��رطة العاصم��ة حمل��ة إلزال��ة الملصقات
العش��وائية م��ن عل��ى ج��دران منطقت��ي الح��ورة
والقضيبي��ة كأول نقط��ة تمهي��دًا لتوس��يع الحمل��ة
لتش��مل مناط��ق أخرى ف��ي العاصمة ،حي��ث تضمنت
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الحملة إزالة الصور والش��عارات واالعالنات العشوائية
الملصق��ة عل��ى الجدران وعل��ى اللوح��ات التحذيرية
واالرش��ادية ،وم��ن ثم وض��ع إع�لان إرش��ادي باللغات
العربية واالنجليزية واالردو يوضح مخالفة وضع اإلعالن
العشوائي والعقوبة التي ينص عليها القانون.

ً
ثالثا:االحتفاالت الداخلية

.1غبقة موظفي
محافظة العاصمة

أقام��ت محافظ��ة العاصم��ة الغبق��ة
الرمضاني��ة الس��نوية في فن��دق آرت
روتنا بج��زر أمواج ،حي��ث حضر الحفل
جميع منتس��بي المحافظة وعدد من
ضيوف الشرف.
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الفصل الخامس

مد جسور التواصل مع األهالي ومع المدن العالمية
الستقاء تجاربها الريادية في التنمية
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واصلت محافظة العاصمة جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل
مع المجتمع المحلي وتوطي�������د عالقاتها الخارجية مع أهم
الم�������دن والدول التي تتميز بثقلها السياس�������ي واالقتصادي،
حيث تش�������رف أهالي المحافظة بلقاء حض�������رة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه
اهلل ورعاه في ثالث مناس�������بات خالل العام الماضي ،وذلك
في إطار اللق�������اءات التي يحرص عليها جاللته مع المواطنين
من مختلف محافظات المملكة ،كما أجرى معالي المحافظ
عدة لقاءات مع ش�������خصيات سياسية واقتصادية واجتماعية
من عدة دول حول العالم ،بما يصب ضمن جهود المحافظة
الرامية إلى مد جسور التواصل الدائم على الصعيد المحلي
والدولي.
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ً
أوال:مكتسبات محلية
 )1استقبال جاللة
الملك المفدى
ألهالي محافظة
العاصمة في شهر
رمضان

اس��تقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه في قص��ر الصخير العامر
خالل ش��هر رمض��ان المبارك ف��ي العام الماض��ي أهالي محافظة
العاصم��ة ،وذلك في إط��ار اللق��اءات التي يح��رص عليها جاللته
م��ع المواطني��ن من مختل��ف محافظ��ات المملكة ،حيث تش��رف
األهالي بالس�لام عل��ى جاللة الملك المف��دى ،معربين عن خالص
التهان��ي والتبريكات لجاللته بمناس��بة ش��هر رمض��ان المبارك،
داعي��ن المولى عز وج��ل أن يعيد هذه المناس��بة الكريمة على
جاللته بدوام الصحة والس��عادة وعلى مملكة البحرين وشعبها
الكريم وهي تنعم بالخير واالزدهار واألمن في ظل قيادة جاللته
الحكيمة.
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 )2عاهل البالد
المفدى يستقبل
أهالي سترة

استقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه في
قصر الصخي��ر العامر عددًا من أهالي س��ترة ،وذلك
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ف��ي إطار ح��رص جاللته عل��ى التواص��ل وااللتقاء مع
األهال��ي ،بما يع��ود بالخي��ر والمنفعة عل��ى الوطن
والمواطن.

 )3عاهل البالد
المفدى يستقبل
أهالي جد حفص
والمناطق المجاورة

استقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه في
قص��ر الصخي��ر العام��ر عددًا م��ن أهال��ي جد حفص
والمناط��ق المج��اورة ،حي��ث أعرب��وا خ�لال اللقاء عن

تقديرهم العميق لجاللة الملك على استقباله لهم،
تكريسًا للنهج األصيل الذي أسس له حكام البحرين
م��ن آل خليفة الكرام والقائم عل��ى التواصل الدائم
والتالحم مع المواطنين.
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 )4عاهل البالد
المفدى يستقبل
ٔ
رئيس واعضاء
مجلس ٕادارة نادي
النجمة

عاه��ل الب�لاد المف��دى يس��تقبل رٔيي��س ؤاعض��اء مجل��س ٕادارة ن��ادي النجمة
والجهازين االداري والفني والالعبين بمناسبة فوز النادي بكٔاس ٓاسيا لكرة اليد.

ً
ثانيا :اللقاءات
مع المسؤولين
وكبار الشخصيات
 )1معالي المحافظ خالل زيارته مجلس سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع
وزير شؤون مجلس الوزراء خالل شهر رمضان المبارك

 )2معالي الش��يخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد ٓال خليفة نأيب رٔييس المجلس أالعلى للشٔوون إالسالمية خالل زيارته
لمجلس المحافظة الرمضاني
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 )3محافظ العاصمة يحضر حفل استقبال حفل سفارة المملكة العربية السعودية

 )4ويس��تقبل سعادة الس��يد دومينكو بيالتو سفير
جمهور ّي��ة ٕايطاليا ل��دى مملكة البحري��ن في مجلس
المحافظة الرمضاني

 )6ويتب��ادل ٔاط��راف الحدي��ث مع س��فير المملكة
المغربية لدى البحرين سعادة السيد ٔاحمد رشيد
الخطابي

 )5ويتب��ادل أالحادي��ث الودية مع س��فير جمهورية روس��يا
االتحادي��ة ل��دى البحري��ن فاغي��ف غارايي��ف ف��ي مجل��س
المحافظة الرمضاني

 )7ويلتق��ي س��عادة س��فير الجمهوري��ة اليمنية علي حس��ن
أالحمدي لدى البحرين
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 )8اس��تقبل معالي الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة الس��يد إقبال ظفار جهاجــرا
محافــظ إقليـم خيبر بختونخوا بجمهورية باكس��تان اإلس�لامية والوفد المرافق له يتقدمهم س��عادة الس��يد جافيد
ماليك السفير الباكستاني لدى مملكة البحرين.

 )9ويستعرض معاليه مع وفد من خبراء منظمات األمم المتحدة جهود مملكة البحرين في الوقاية من األمراض.

 )10ويس��تقبل في مكتبه
بمبنــــ��ى المحـــافـظــــ��ة
بالقضيبية سعادة السيد
ك��و هي��ون  -م��و س��فير
جمهورية كوري��ا الجنوبية
لدى مملكة البحرين وذلك
بمناسبة تعيينه.
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 )11كما يستعرض معاليه
مع الس��يد أمين الشرقاوي
المنس��ق المقيم ألنش��طة
األم��م المتح��دة ،الممث��ل
المقيـ��م لبرنامـ��ج األمـ��م
المتحدة اإلنمائي ،المشاريع
والمبــ��ادرات المجتمعيـ��ة
التي تنفذها المحافظة.

 )12ويس��تقبــل بمكتبــه
بالمحافظ��ة في القضيبية،
سعادة السيد عبدالرحمن
خليــــ��ل أحمـــ��د س��فيـــر
جمهوري��ة الس��ودان ل��دى
مملك��ة البحري��ن ،وذل��ك
بمناس��بة انتهـ��اء فتــ��رة
عمله.

 )13يبحث معاليه مع السيد
يان جيان��ج المدير اإلقليمي
لمكت��ب مجل��س التنمي��ة
االقتصاديــ��ة بجمهوريــ��ة
الصين الش��عبية والس��يد
ج��اري ليان��ج نائ��ب رئي��س
ش��ركــة اتحـ��اد ش��ينجــن
التعاون��ي س��بل تفعي��ل
مذكرة التعاون المش��تركة
بي��ن المحافظ��ة ومدين��ة
شينجن الصينية.
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الفصل السادس

ً
تماشيا مع التوجه الحكومي عملت المحافظة على
توفير برامج التدريب النوعي� � ��ة لموظفيها وتطويرها
باستمرار
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ً
أوال:الدورات
والورش
التدريبية

تماش��يًا مع التوج��ه الحكومي ،عملت المحافظ��ة على توفير برام��ج التدريب لموظفيها
وتحس��ين نوعيتها باس��تمرار ،بما يلبي متطلبات واحتياجات الموظفين لترفع مستوى
أدائهم وكفاءتهم.
وبحس��ب إحصائيات عام  ،2017فقد اس��تفاد  56موظفًا بمختلف اإلدارات واألقس��ام من
الدورات وورش العمل التدريبية التي أقيمت داخل وخارج مبنى المحافظة ،والتي هدفت
ف��ي مجمله��ا لتنمية مهاراتهم وتطوير ذواتهم في كافة المج��االت اإلدارية أو الفنية أو
تعلم تقنيات حديثة إلكسابهم المعارف وتزويدهم بالمهارات والخبرات في العمل.

عدد الدورات التدريبية بين األعوام 2017-2013

2013
2014
2015
2016
2017

50
70
80
75
70

بلغ مجموع الدورات
التي استفاد منها الكادر
الوظيفي بالمحافظة 70
دورة ،أما إجمالي عدد
الساعات التدريبية بلغ 792
ساعة ،وكان أبرزها:

التخطيط
االستراتيجي

فن التفاوض
واالقناع

البحوث الميدانية
واالجتماعية

التوعية األمنية
األساسية

أسرار إدارة
الذات واآلخرين

االستفادة
من رفع كفاءة
اإلنتاجية

مهارات السلوك
الوظيفي

مهارات
الجودة

التفكير
اإلبداعي

مقارنة بين عدد المستفيدين من الدورات التدريبية لألعوام 2017-2013
54
58
54
55
56
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2013
2014
2015
2016
2017

ً
ثانيا:جودة
العمل

تح��رص محافظ��ة العاصمة على تقدي��م أفضل الخدم��ات فيما يتعلق
ب��األداء المؤسس��ي وتعزي��ز ثقاف��ة الجودة بي��ن موظفيه��ا من خالل
تطبيق أنظمة الجودة العالمية واالس��تفادة من أفضل الممارس��ات في
هذا المجال ،بما يصب في االرتقاء بمس��توى الخدمات المقدمة ألهالي
المحافظة.
وتبين إحصائيات العام الماضي ،تقديم محافظة العاصمة  2762خدمة
س��واء للموظفين داخ��ل المحافظة أو لعموم األهال��ي ،وفق متطلبات
الجودة.

مقارنة بين معدل الجودة لمختلف اإلدارات لألعوام 2017-2014
4463
4505
3254
2762

ً
ثالثا:االجتماعات
الدورية
للمسئولين
في المحافظة

2014
2015
2016
2017

إيمانًا بأهمية دور االجتماعات الدورية في تحس��ين أداء وجودة
العمل ،عمدت المحافظة إلى عقد اجتماع أسبوعي للمسئولين
بالمحافظ��ة ،وذل��ك بغرض بحث آخ��ر المس��تجدات في العمل
وتب��ادل المعلومات ،ومناقش��ة أه��م الملف��ات والقضايا التي
تأت��ي ضمن اختصاص��ات المحافظة ،واتخاذ القرارات المناس��بة
بشأنها.
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Second:
Quality of
Work

Capital Governorate is keen to provide the best services on the
institutional performance and promote the culture of quality
among its employees through implementation of international
quality systems and use of best practices in this field. This
will improve the level of services provided to the people of the
Governorate. The statistics of last year show that the Capital
Governorate has provided 2762 services whether to employees
within the Governorate or to the public according to the quality
requirements

Compare the quality rate of different
departments for the years 2014-2017

2014
2015
2016
2017

Third:
Periodical
Meetings of
Directors of the
Governorate

4463
4505
3254
2762

The Governorate understands the significant role played by
periodical meetings in improving the performance and quality
of work. Within this concept, the Governorate hold a weekly
meeting for the Governorate’s Directors in Order to discussing
the latest work progress, exchange information, discuss
important issues and cases that fall within the disciplines of the
Governorate and take appropriate decisions.
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First:
Training
Courses and
Workshops

2013
2014
2015
2016
2017

In line with the Government’s approach, the Governorate has been providing
training programs for its employees, and continuously improving their quality,
in order to meet the requirements and needs of the employees to promote their
performance and efficiency.
According to 2017 statistics, 56 employees benefited from various training
courses and workshops held inside and outside the Governorate building, which
aimed in total at developing their skills and selves in all administrative or
technical fields, or learning modern techniques to equip them with knowledge
and provide them with skills and work experience.

Number of training courses between 2013-2017

70
80
75
70

The total number of courses
that the employees of the
Governorate have benefited
was 70 courses, and the total
number of training hours was
792 hours. The most important
courses were as follows:

2013
2014
2015
2016
2017
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50

Strategic
Planning
Basic
Security
Awareness
Career
Behavior Skills

Art of
Negotiation
and Persuasion

Field and
Social
Research

Creative
Thinking

Benefiting from
Secrets of Self
& Other People Production Efficiency
Enhancement
Management

Quality
Skills

Comparison of the number of
beneficiaries of training courses for 2013-2017

54
58
54
55
56
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Chapter Six

Development and Update
In line with the Government’s
approach, the Governorate has been
keen to provide specific training and
development programs to its employees
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11) HE The Governor
also reviewed with Mr.
Amin Al-Sharqawi,
Resident Coordinator
of the United Nations,
UNDP Resident
Representative, some
projects and community
initiatives implemented
by the Governorate.

12) HE The Governor
received, at his office at
Governorate building in
Qudhaybia Abdulrahman
Khalil Ahmed, Sudanese
Ambassador to the
Kingdom of Bahrain, on
the occasion of the end
of his term of office.

13) HE The Governor
discussed with Mr.
Yan Jiang, Regional
Director of the Economic
Development Board of
the People’s Republic
of China and Mr. Gary
Liang, Vice President
of the Xinjiang
Cooperative Association,
the ways of activating
the joint cooperation
memorandum between
the Governorate and
Xinjiang city in China.
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8) HE Sheikh Hisham bin Abdulrahman Al Khalifa, Capital Governor received Mr. Iqbal Dhafer Jhajra, the
Governor of Khyber Pakhtunkhwa in the Islamic Republic of Pakistan and the accompanying delegation
headed by HE Javid Malik, the Pakistani Ambassador for the Kingdom of Bahrain.

9) HE The Governor reviewed with the delegation of experts from the UN organizations the efforts of the
Kingdom of Bahrain in the prevention of diseases.

10) HE The Governor
received, at the
Governorate building
in Qudhaybia,
Ambassador Koo
Hyunmo, the
Ambassador of the
Republic of South Korea
to the Kingdom of
Bahrain, on the occasion
of his appointment.
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3) Governor of Capital Governorate during his visit to Kingdom of Saudi embassy’s reception and received
by H.E Ambassador Abdullah bin Abdulmalik Al Al-Sheikh.

4) Receiving H.E. Italian Ambassador
to Bahrain, Domenico Bellato at Capital
Governorate’s Ramadan Majlis.

6) Exchanging conversation with H.E.
Moroccan Ambassador to Bahrain, Ahmed
Rashid Khutabi

5) Exchanging conversation with H.E. Russian
Ambassador to Bahrain, Vagif Garaev at Capital
Governorate›s Ramadan Majlis.

7) Receiving H.E. Ambassador of the Republic of Yemen
to the Kingdom of Bahrain, Ali Hassan Al Ahmadi.
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His Majesty
received
Al-Najma Club
and Chairman
board members

Second:
Cooperation
Memoranda &
Meeting and
visiting officials

His Majesty received Al-Najma Club Chairman, board members,
Administrative and technical staff and players for winning Asia Cup for
Handball.

1) H.E. the Governor during his visit to Majlis of H.E. Mohammed bin
Ebrahim Al Mutawa Minister of Cabinet Affairs in Ramadan.

2) H.E. Deputy Chairman of the Supreme Council of Islamic Affairs, Shaikh Abdulrahman bin Mohammed
bin Rashid Al Khalifa during his visit to Capital Governorate’s Ramadan Majlis.
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3) HM The
King Received
Citizens of
Jidd Hafs and
Neighboring
Areas

Al Khalifa family which were based on constant
communication and cohesion with the citizens.
During the meeting, they expressed their deepest
appreciation to His Majesty the King for his
hospitality.

His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifa
received, at Al-Sakhir Palace, a number of citizens
from Jidd Hafs and the neighboring areas. This
comes in line with the original traditions that
were established by the rulers of Bahrain from
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2) HM
The King
Receives
Sitra Citizens

His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifa
received, at Al-Sakhir Palace, a number
of citizens from Sitra, as part of HM to
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communicate with reach out to citizens,
for the benefit of the homeland and the
citizen.

First: Local
Achievements
1) HM the King
received the
people from the
Capital Governorate
in the month of
Ramadan

His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifa received, at Al-Sakhir
Palace, the people of the Capital Governorate during the holy
month of Ramadan last year. This was as part of the King’s
keenness to meet with the citizens from various Governorates in
the Kingdom, The people were honored to greet His Majesty the
King and they expressed their sincere greetings to His Majesty on
the occasion of the holy month of Ramadan. They also wished HM
the King further health and happiness. They also wished Bahrain
and its people further prosperity and security under the wise
leadership of HM the King.
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The Capital Governorate has continued its efforts to
enhance communication with the local community
and to consolidate its external relations with major
important cities and countries with political and
economic weight. The people of the Governorate were
honored to meet with His Majesty King Hamad bin Isa Al
Khalifa, King of Kingdom of Bahrain, on three occasions
during the past year, as part of His Majesty’s keenness
to meet with citizens from different Governorates within
the Kingdom. The Governor held several meetings
with political, economic and social figures from several
countries around the world. This was as part of the
Governorate’s efforts to build bridges of communication
on local and international levels.
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Chapter Five

Local and International
Achievements
Extending bridges of communication
with the local people and with the
international cities to benefit from their
pioneering experience in development
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Third: Internal Celebrations

1. Capital
Governorate’s
employees
Ghabqa
The Capital Governorate organized
the annual Ghabqa, last Ramadan at
Art Rotana Hotel in Amwaj Islands.
The ceremony was attended by all
the employees of the Governorate
and a number of guests of honor.
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3. Campaign to
ensure safety
requirements in
Manama Souk
The Capital Governorate launched a campaign aimed
to raise awareness on the need to meet security and
safety requirements in the shops located at Manama

Suq. The purpose of this campaign was to achieve
the objectives of the Governorate in the prevention
of risks through control, awareness and guidance.

4. Awareness
campaign for
motorcyclists

The Capital Governorate, in cooperation with
the General Directorate of Traffic, launched an
awareness campaign to alert motorists to the
importance of compliance with regulations and

laws and to avoid disturbing the inhabitants and
visitors of the area. The campaign was organized
during His Excellency’s the Governor visit to the
youth street in Juffair.

5. Random
Posters Removal
Campaign

The Capital Governorate, in cooperation with
the Capital Secretariat and the Capital Police
Directorate, launched a campaign to remove random
posters from the walls of Hoora and Qudhaybia
areas as a first step before expanding to other
areas in the capital. The campaign included removal
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of pictures, slogans and random advertisements
on walls and on the warning signs. After that, an
explanatory notice in Arabic, English and Urdu was
fixed explaining that fixing random advertisements
and notices are considered a violation and showing
the punishment provided by the

4. Opening of
the operations
office of
“Intratool”

Intratool Group, the leading Russian company in
the field of engineering, technology and industry,
announced the opening of Intra Services, which
provides services in the GCC region starting from

Bahrain. Intra Services specializes in critical and
emergency services in the oil, gas, petrochemical,
industrial and energy sectors. The opening was
under the patronage of His Excellency the Governor.

f. Awareness Field
1. AntiAddiction
Exhibition

Under the patronage of His Excellency the
Governor, an awareness exhibition was held on the
occasion of the International Day for Drug Control
which coincides on 26 June every year. This event

is a part of a series of events organized by the
Ministry of Interior to combat the scourge of drugs
and to raise society awareness on the methods of
prevention.

2. Awareness
workshop for
swimming pools
owners
The Capital Governorate organized an awareness
workshop on security and safety requirements in
the swimming pools of the hotels located within the
Capital event, in the presence of representatives
from the hotels. Among the speakers during the
event was Col. Mohammed Al Ghadeer, Acting
Director of the Civil Defense Directorate, Mr.

Kyle Justes, Loss Prevention Manager at RitzCarlton Bahrain, and a number of employees from
the Ministry of Interior. The workshop included
several topics, including the definition of standards
of compliance with the procedures and safety
requirements and the correct methods to maintain
swimmers’ safety.
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e. Development Field
1. Commercial
Franchise
Exhibition

Under the patronage of His Excellency the
Governor, the first Bahrain Franchise & Dine
Expo was launched in the Kingdom, in the

presence and participation of a number of
governmental institutions, related bodies and
local media.

2. Opening of
“New Look “
Exhibition

His Excellency the Governor opened the “New
Look” shopping exhibition which was organized by
First Target Corporation with the participation of
more than 130 exhibitors from different sectors.

This comes as part of the efforts of the Governorate
to support activities, projects and programs that
contribute in the development and revitalization of
trade and investment movement on all levels.

3. Opening of
“Roja” Boutique

Under the patronage of His Excellency the
Governor, the first branch of Roja Boutique
in the Kingdom of Bahrain was opened
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at Moda Mall. Roja Boutique is one of the
leading boutiques in the field of high-end
perfumes.

4. Al-Najma
Club Ghabqa

Al Najma Sports Club organized the annual
Ghabqa in the presence of the chairman and
members of the Board of Directors and a number

of Al Najma sports individuals. The event was
held under the patronage of His Excellency the
Governor.

5. Rally Harley
Group 4

Harley Owners Group, Bahrain Chapter, in
cooperation with Harley Davidson’s Group
organized the Fourth Harley Bahrain Group, the
largest of its kind in the GCC region. The event

attracted a large number of visitors from amongs
citizens, residents and tourists. The event was
organized under the patronage of His Excellency
the Governor.

6. AL Najma
Club reception
of the Asian
Champions in
Handball
Under the patronage of His Excellency the
Governor, a reception was organized for Al Najma
Handball Team on the occasion of winning the 20th

Asian Men’s Club League Handball Championship
2017, held in Hyderabad, India, and qualifying for
the Super Bowl World Championship.
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d. Sports Field
1. Bahrain
Sports Day

As per the directives of His Highness the Prime
Minister, the Capital Governorate held the Bahrain
Sports Day at Al Najma Sports Club. It included a
number of sport activities such as walking, football,
basketball and volleyball. During the event, medical

examinations were offered for all ages and genders.
The event was organized to promote the concept
of sport and health for all and raise awareness of
on importance of sport and its role in the lives of
individuals and society.

2. Sponsorship
of Aquathlon
Race

Under the patronage of His Excellency Sheikh
Hisham bin Abdulrahman Al Khalifa, Governor
of the Capital Governorate, the Aquathlon
race was held at Water Garden City at Seef

District, with the participation of different
age groups of both genders. The event was
attended by a large audience in a friendly
family atmosphere.

3. Motorcycle
Festival

Under the patronage of His Excellency the
Governor, the Annual Motorcycles Week Festival
was held in its eighth edition in parallel with
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the Kingdom’s National Day celebrations, with
the participation of more than 600 cyclists from
Bahrain and the GCC countries.

8. Honoring
a hundred
volunteer

H.E. the Governor honors more than 100
Volunteer for their efforts and participation in

Capital Governorate programs and activities in
2016.

9. Sponsoring
the campaign
“Together we
care to support
workers”
The Capital Governorate sponsored a campaign to
support the workers which was launched by One
Bahrain Hospitality Company in cooperation with a
group of companies and institutions to support the
workers in the construction sites. This sponsorship
comes as part of the community initiatives that
the Governorate is keen to activate in order to

communicate with various segments of society and
to strengthen the bridges of communication with
them. The Governorate attaches great importance
to the category of workers and organizes several
communication programs that aim to attain
educational and awareness objectives for this
category.

c. Cultural field
1. “The
Heritage of
the Sea” Art
Exhibition
As part of the Bahrain’s celebrations of the National Day
and His Majesty the King’s Accession to the Throne, His
Excellency the Governor inaugurated the 6th annual

exhibition “The Heritage of the Sea” organized by Ras Al
Rumman Cultural Youth Center of Al Najma Club.
A large number of artists took part in this event.
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4. A March
with the Blind

Under the patronage of His Excellency the Governor,
the Friendship Society for the Blind organized, for the
fourth year in a row, a march with the blind under the
theme “Society Support to the blind is our duty”. This
was held on the occasion of the International Day of the

White Cane, at Al Fateh Coast and Marine Club. The
event was attended by many civil society organizations,
foreign communities and some productive families, in
order to support the blind and to identify the best way to
accompany the blind as per the international regulations.

5. Bahraini
Women’s Day
Celebrations
The Governorate celebrated the Bahraini women’s
day in the presence of all the female members of
the Governorate. The Governor honored five female
pioneers in the engineering field: Engineer Huda

6. Labour
Day
Celebrations

Hameed Sengour, Engineer Kholoud Mahmood
Akbari, Engineer Nada Hassan Ahmadi, Engineer
Kholoud Abdullah Hassan and Engineer Safaa Isa
Jassim from The Capital Governorate.

The Capital Governorate in
co-ordination with Abdullah
Nass Company in organizing
the International Labour
Day at the company’s
headquarters in Juffair in the presence of large numbers
of workers. This participation comes as part of community
initiatives, that the Governorate is keen to activate, in order
to communicate with various segments of the society and
to strengthen the bridges of communication with them.
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7. Fasting
Iftar
initiative

The Capital
Governorate,
in cooperation
with Standard
Chartered
Bank, launched the “Fasting Iftar Initiative”
during the holy month of Ramadan. The
initiative was held in the central Manama.
Iftar meals were served to expatriate
workers.

b. Social
field

1. Taking Part in
the Community
Partnership Day

The Capital Governorate participated in the
Community Partnership Day that was held in
cooperation with various departments of the Ministry
of Interior at Seef Mall in Manama. The participation

comes within the framework of the Governorate’s
efforts to promote and develop the services provided
to all sectors of the society through its adoption of a
number of activities during the past years.

2. Ceremony
of honoring
outstanding
students
His Excellency the Governor of the Capital honored
the outstanding graduates who won the first place
in the secondary schools that are located within the

Capital Governorate. This ceremony was held at the
Capital Governorate’s Council in the presence of a
number of officials and students’ parents.

3. International
Day for Older
Persons

Under the patronage of His Excellency the Governor,
Um Al Hassam House for the Care of Parents held
a celebration on the occasion of the Arab and

International Day for Older Persons. During the event,
speeches, and poems and a presentation on the
achievements of elderly people were presented.
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2. The Capital
Governorate
Sponsorship of for
a number of events
on the occasion of
the National Day

During the month of December last year, the Capital Governorate
sponsored 3 events to commemorate the glorious National Day and
the memory of His Majesty the King’s accession to the throne:

Celebration by the people of Um Al-Hassam’s on the
occasion of the National Day and His Majesty the
King’s accession to the throne

Ahlia University’s celebration of the National Day

Capital Charity Society’s celebrations of the National Day
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1. Celebration
of National
Events by
the Capital
Governorate
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Second: The most
important celebrations
and programs held in
2017 per field

a. The
national field

The people at the Capital Governorate celebrated
the anniversary of founding the modern Bahraini
state during the reign of the founder Ahmed Al
Fateh, as a Muslim Arab country in 1783 AD. They
also celebrated the 46th anniversary of joining
the United Nations as a full member state and the
18th anniversary of His Majesty the King taking the
power. As part of a large celebration organized by
the Capital Governorate and the General Secretariat
of the Capital under the theme “Homeland Events
Keep Us Together”. The ceremony that was held
at the «Water Garden City» included variety of
performances and valuable prizes, which were given
to the audience. The event received an overwhelming

54

Capital
Governorate
Annual Report

response and participation, which reflected the
people joy and interaction with the national events.
The ceremony included a series of exceptional
performances, including: performance by the
Ministry of the Interior’s music team, and an operetta
by the singers Mohamed Abdel Rahim, Mohamed
El Tamimi and Hanan Redha. A draw was also
made on a MG 360 car from Zayani Investments.
The highlights of the event also included two large
fireworks, folklore performance, Tamkeen market for
entrepreneurs and games village for children. Many
competitions were held and gifts were given to the
audience.

3. Classification
of Capital
Governorate
activities for 2017
per each field

In the past year, the Capital Governorate has adopted the principle of
diversification in organizing various activities and programs to ensure
they meet the different tastes and tendencies of individuals within
the Governorate. The Governorate has adopted various programs and
initiatives after thorough study of attitudes and views of the people.
The study concluded that the most activities and programs that received
the highest number of audience are those in the social field with, the
number of which was 14 activities, while the sports and development
activities were 9 events in each field. The awareness activities and
programs reached to 7 events, and the remaining activities and
programs varied between national, entertainment and cultural.

Classification
of Capital
Governorate
activities PER
EACH field

Social
14

National
4
Sports
9

Cultural
2

Development
9

Entertaining
6

Awareness
7
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The Capital Governorate is continuously developing a number of initiatives
with the object of developing the individuals in the Capital. The Governorate is
working towards implementing such initiatives in cooperation and coordination
with various civil society organizations to fulfill its role as a coordinating party.
Year after year, the Capital Governorate has been continuing to present
many innovative and unique initiatives being one of the most effective ways
to ensure success of communication and mutual interaction with all parties
of the Capital’s society: i.e. governmental and private bodies, civil society
organizations, local associations, individuals and popular meeting councils.
The purpose of this is to ensure improvement of standard of living of
citizens and residents, socially and developmentally and to a certain extent
economically by urging them to serve their community voluntarily. Since
there are many forms of volunteering activities through active work, opinion
or funding, and through other means that contribute to the development of
society and achieve its desired goals.

First: Statistics
of programs
and events

Through the foregoing initiatives, the Governorate enhances its efforts of
supporting various segments of society and integrating them in all activities of
various areas of specialization.

Comparison between the rate of programs and
events for the years 2012-2017

1. Rate of
programs
and events
established in
2017

20

20

22

19

27
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

Over the past year, the capital Governorate
has organized and sponsored 51 programs and
activities, compared to 27 in 2016, 19 programs
and activities in 2015, 22 in 2014, and 20 equally

in both 2012 and 2013. This reflects the upward
level of the Governor’s efforts to promote the
concept of community partnership in cooperation
with relevant authorities in the Kingdom.

The Capital Governorate is working on distributing the timings of
organizing and sponsoring its activities to ensure its continuity
throughout the year. It also takes into consideration the
synchronization of a number of events and programs with important
national, social or sports events. The Governorate seeks to mobilize
efforts to ensure that the various events, that are related to certain
times, are given the opportunity to guarantee participation and
interaction by all sectors of the society, while ensuring integration
with other activities that are organized by other bodies.

2. Monthly
distribution
of events and
programs in 2017

Monthly distribution of events and programs established in 2017
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1

3

3

4

7

3

4

2

2

4

8

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Chapter Four

Community Partnership
Building bridges of relations and
partnerships to promote public
awareness
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Seventh:
Manama Week for
Entrepreneurship
in its third edition

At the end of 2017, the Capital Governorate launched the activities of
Manama Week for Entrepreneurship in its third edition in partnership
with Tamkeen and Ahli United Bank with sponsorship of 25 government
and private entities sponsorship. The event was held under the theme
“Towards Achieving Sustainable Development Goals” within the
framework of the United Nations Development Program (UNDP). The
Forum included 14 workshops and seminars from 28 October 2017 until
November 2 of the same year, targeting 5,000 participants from across
the Kingdom of Bahrain.
The event aimed at providing the labor market with qualified
competencies in the field of entrepreneurship. It also facilitates the
participants in the event to identify the most important and modern
ways of establishing entrepreneurial projects until their growth and
achievement of the ultimate goals. This contributes in gaining benefits
not on the personal level of the participant only, but at the community
level as a whole and thus enabling the participants to transform their
ideas and dreams into inspirational projects, provided that they exert
the required efforts and with strong will.
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Fifth: Summer
Activity
Program in its
fifth edition

Sixth:
“Capital
Weekend“
in its third
edition

During the summer vacation, the Capital Governorate organized the summer
activity program “The summer of our Capital.. is better “ in its fifth edition,
in order to mobilize young people’s energies and guide them towards ideal
goals by introducing creative ways and methods that inspire their needs
and requirements to encourage them to think creatively and enrich their
experience and develop their personalities.
The event registered continued success for the fifth year in a row, with the
support of Al Salam Bank, who has been keen to support the Governorate
in line with the bank’s objectives to serve young people and contribute
to raising public awareness, thus attaining social partnership through
achieving common goals that serve the public interest and meet the basic
needs, and ultimately serve the comprehensive community development.

The third edition of the “Capital Weekend” youth program was organized by
the Capital Governorate in cooperation with Ras Rumman Cultural Center and
Al Aker Charitable Society, with the support of Kuwait Finance House (KFH).
The program highlights included a number of recreational, sports and cultural
activities.
“Capital Weekend” program aims to boost community partnership within a
recreational, sports and educational activity that contributes positively to youth
capacity-building by benefiting from the weekend. The program attracted 1216 year old youngers from Ras Al Rumman and Al Aker regions, where they
were involved in a number of sports, cultural and entertainment competitions.
They also attended dialogue sessions and witnessed successful personal
experiences, theater art and also discovering acting and artistic talents.

47

Third: Competition
for the most
beautiful decoration
for governmental
and private buildings
in its seventh edition

The Capital Governorate launched a competition for the most beautiful
decoration of governmental and private buildings in its seventh
consecutive year, which coincided with the Kingdom’s celebrations of
the National Day and the King’s Accession Day. The competition came
as a part of the Governorate’s efforts to involve various sectors such as
“companies, ministries, and public and private institutions”, to highlight
the cultural and urban face of the Governorate during the national
holidays in the framework of artistic images that show the beauty of
Manama and highlight the spirit of partnership and cooperation. It also
showcases the developments registered under the reign of His Majesty the King.
The results of the competition were as follows: Government sector: the Central Bank of Bahrain
won the first place, second place: Public Security Officers Club, third Place: Bahrain Culture
and Antiquities Authority. In the Private Sector, Ritz-Carlton Hotel won the first place and the
second place: Ahli United Bank, and the third place: Gulf Hotel. In the school sector the first
place was won by Al Rasheed Primary Boys School, second place: Al Hoora Secondary Girls
School, and the third place: Abu Alaa Al Hadrami Primary Boys School.

Fourth: Photography
competition to
capture the national
day celebrations in
its fifth edition
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The Capital Governorate organized a competition to capture the most
beautiful 5 pictures showing the joy during the National Holidays via
Instagram, in line with the Kingdom’s celebrations of the National
Day and the Accession of His Majesty the King to the Throne. The
competition included valuable prizes for the winners. As a result of
the wide participation, the number of followers of the Governorate
Instagram account increased after the launch of the competition by
about 6,200 followers.
The results of the competition were as follows: First place: Manar
Siddiqui, second place: Hussein Al-Qallaf, third place: Maryam
Jumma, fourth place: Zahra Isa, and fifth place: Lulwa Mousaed.

b. Gergaoon
Ceremony

The Capital Governorate
held its annual Gergaoon
Ceremony with the support
of Bahrain Islamic Bank.
The event was attended by
a large number of citizens,
residents and visitors in the Kingdom of Bahrain. The
ceremony included surprises for all members of the
family including entertainment programs, competitions,
gifts and heritage shows.

Organizing this ceremony by the
Governorate is a part of its keen to welcome
heritage events and promote status of
the popular heritage in our kingdom and
represent the original art of Bahrain. It
also aims at strengthening community
partnership and communication with citizens
and residents, to draw joy and pleasure on
the faces of children while maintaining the
popular folklore of Bahrain.

c. Women’s
Morning
Event
The Capital Governorate organized a women’s morning
event under the title “Healthy Nutrition in Ramadan”
as part of the sixth edition of “Nation of Muhammed,
peace be upon him” program, which was held with the
support of Bahrain Islamic Bank. The event was held in
the Governorate building in Qudhaibya in the presence of
female citizens from capital and representatives of civil

society organizations. The event included
an educational lecture about healthy eating
habits and how to adapt with chronic
diseases during the holy month of Ramadan.
Dr. Aliaa Khamis, Nutrition Specialist from
Ministry of Interior and a specialist from Al
Kindi Hospital spoke during the event.
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Second: Nation
of Muhammed
(Peace be upon
him) Program
in its 6th edition

In order to achieve its objectives in the development of the capital’s
community in various fields, the Capital Governorate organized a
series of programs during the holy month of Ramadan within the
activities of “Nation of Muhammed, peace be upon him” in its sixth
edition. The program included the following activities:

a. Religious
Evening

The Capital Governorate held a religious evening
under the title of “The Peaceful Hearts” with the
participation of Sheikh Suleiman Al Jubailan from
Saudi Arabia and Sheikh Salman Al-Mishal from
the Kingdom of Bahrain, as a part of the sixth
edition of “Nation of Muhammed ,peace be upon
him” program.
The seminar focused on the importance of
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family role in youth care, since their birth as it is
described as the first social institution responsible
for the education of young people, formation of
their personality, guidance of behavior, instilling
good Islamic values and

promotion of qualities
and ethics in them. As the success of the Muslim
family in its educational function contributes in
keeping the child’s instinct away from deviation or
distortion at any stage of its growth.

Sustainable
Development
Programs

The competition of The
most beautiful decoration
of a governmental and
private building

The Green
Capital project

The Nation of
Mohammed
programe

Advocacy towards
the rational use of
depleted resources

Emphasize the role
of the family in
instilling virtuous
Islamic values
and enhancing the
noble qualities and
ethics in young
people’s soul

To enhance the
national sense of
people

Capital Weekend
Program

Manama
Entrepreneurship
Week Forum

Learn about modern
methods and
techniques for
project management

Reduce intolerance
and aggression
motivations among
participants

Summer activities
programe
Invest students’
time during
summer with useful
programs

Photography
competition
for capaturing
national day
celebrations on
Instagram

Add a participatory
approach among
different government
sectors

First:
Green Capital
Project

In 2017, the Capital Governorate continued
to organize campaigns on the Green Capital
project, which was launched in 2014 under
the slogan “Green Capital for a Better Life”.
The project has many positive objectives,
including increasing the green areas in the
capital, its ability to create environmental

and agricultural awareness and culture
. It is an important tool to enhance the
aesthetic image of the capital to the highest
levels.
During the past year, the Capital
Governorate launched two campaigns:

• A campaign to clean the coast of Karbabad within the framework of the Green Capital project.
• A campaign to clean the touristic areas in the capital starting from Bab Al Bahrain.
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Dimensions
of sustainable
development

The Capital Governorate has continued to implement various annual
projects and programs with specific objectives, to keep pace with
the immediate needs of the members of the society through analyzing and
studying the current situation and future trends to ensure achievement of the
dimensions of sustainable development. These include the social dimension:
such as handling unemployment, social cohesion and local development, in
addition to the economic dimension which includes economic development,
and environmental dimension, which is centered on the preservation of
environment in a broad sense.
The Capital Governorate has adopted a scientific mechanism to track the
progress of any project or program adopted by the Governorate. It has set goals
and indicators to measure achievement of these goals and has prepared reports
on the conclusion of any project in order to measure the achievements and
compare them with the objectives within a specified period of time, including:

Economic sustainability
includes economic
development in all its forms

Social
sustainability:
includes social
cohesion and local
development

Environmental sustainability
centered on the preservation
and development of the
environment in its broad sense

Objectives of
sustainable programs
and projects
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Support government
and private sectors
in achieving
development goals

Encourage the
private sector to
seek comprehensive
solutions to some
pressing issues

Encourage people
to think, be creative
and engage them
in launching their
individual initiatives

Pay attention to
human element and
the surrounding
environment
by promoting
constructive and
positive change

Create new channels
of communication
and build longterm relationships
with both local
and external
communities

Build the trust of
people in caring for
their affairs

41

Chapter Three

Sustainable Programs
and Projects

The projects and programs of the
Governorate keep pace with the needs of
the society through analysis and study of
the current situation and future trends
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2. “Together”
Committee
Against
Violence and
Addiction

His Excellency Sheikh Hisham bin Abdulrahman Al Khalifa, Governor of
the Capital Governorate chaired, in the Governorate building in Gudaibiya,
the first meeting of the Committee Against Violence and Addictions after
his appointment as Chairman, in order to review the achievements of this
national project “Together” at the local and international levels. This is in
addition to discussing the ways to develop the application of the project
to prevent children, young people and youth from violence and addiction,
minimize crimes and reduce its rates.
The program, organized by the Ministry of the Interior in cooperation
with the organization “D.A.R.E”, aims to develop plans and programs that
contribute to instilling values of
 loyalty and affiliation in young people, and
work to raise children’s awareness of life-threatening risks, which include
drugs and unpleasant behaviors such as violence, to achieve a secure and
stable environment and to protect the youngsters and youth who represent
an important segment of the society.

3. Ashura
season

As per the directives of our wise leadership to provide
all means and facilitate all the procedures that
ensure organizing various religious events in a safe,
organized and peaceful atmosphere. This reflects the
role of the Kingdom of Bahrain in spreading values 
of love, cooperation, peace and rapprochement
between different sects and religions. In order to
achieve coordination role of the Governorate among
various government agencies, the Capital Governorate
continued its annual efforts to follow up the needs of
the Ashoora’ processions in the capital in cooperation
with the security, service and government agencies.
This is to ensure keeping the Ashura season away
from politicization to ensure the revival of this
occasion in an atmosphere of security, organization,

peacefulness and safety.
In order to achieve this, the Capital Governorate held
several coordination meetings that were attended
by officials from various departments of the Ministry
of Interior and heads of Husseiniya processions in
the Governorate. His Excellency Sheikh Hisham bin
Abdulrahman Al Khalifa, Governor of the Capital
Governorate made a number of field visits in order to
coordinate with all the concerned people to ensure
a safe season and smooth flow of processions, and
to develop ideas that ensure the success of Ashura
season. This reflects the cultural aspect and religious
freedom enjoyed by the citizens and residents in the
Kingdom of Bahrain.
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The issue of social security has a prominent place in the contemporary society for its connection to
the daily lives of individuals and its direct impact on stability and preservation of the society from
strife, conflicts and divisions and its role in sustaining the country’s development and prosperity.
The Governorate’s mission is to “support stability and social security”, and the Capital Governorate
has considered this as highly important in order to attain the goals that fall within the framework
of values and ideals in order to strengthen the patriotic spirit and maintain the cohesion of the
society and provide reassurance. These are achieved through implementing many programs and
activities that contribute in spreading awareness of the people of the Capital Governorate, ensuring
that they are involved in the efforts exerted, and informing them of the positive results achieved.
Based on the principle of “security is the responsibility of all”, the Governorate has worked
hard to stimulate the community energies including individuals, organizations, associations and
various civil society organizations, taking into account that security in society by the efforts of all
inhabitants, since providing security is not limited to the security forces alone, but it is an integral
task involving all segments of society.

1. Security
Committee

21

meetings

68

Status of recommendations that were submitted by the
Security Committee to the concerned authorities in 2017

87

reports were
reviewed

25
14

In order to achieve the optimum level of
communication and cooperation with various security
directorates, and in accordance with the directions of
His Excellency General Sheikh Rashid bin Abdullah Al
Khalifa, Minister of Interior, the Security Committee
held 21 meetings during the last year with the aim of
following up the security issues in the Governorate,
exchanging views, coordinating between the
competent authorities and proposing anything that
would preserve the system and public morals.
During the meetings, the Committee reviewed
68 reports on various security issues. 126
recommendations were submitted to the concerned
authorities, of which 87 were implemented, 25 rare
being implemented, while 14 have not yet been
implemented. The Committee also undertook a
number of field visits to closely monitor the security
needs.
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According to the Ministerial Order on the formation
of a security committee in the governorates, issued
by His Excellency the Minister of Interior in 2016,
the committee is headed by His Excellency the
Governor and includes in its membership: Deputy
Governor, Director General of the Police Directorate,
representatives of the General Directorate of
Civil Defense, the General Directorate of Criminal
Investigations and Forensic Evidences and the
General Directorate of Traffic. The Governor shall
submit periodical reports to the Minister of Interior on
the activities of the Committee.
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Chapter Two

Community Security
Community security plays a key role
in the process of development and
prosperity in the country, maintain
cohesion of society and provide
reassurance to all community people
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Total Press materials
between 2014-2017 - Comparison
258

3. Press
materials

222

In the past year, the Capital Governorate has
prepared 202 different press items including (press
releases, statements, interviews, lengthy interviews
and investigations) to highlight the activities of the
Governorate and its role in developing the individual
and society and showcase its message and vision.
This will contribute in defining all the efforts
undertaken by the Governorate and the formulation of
its positive mental image.

4. Social
media

200

14

20

15

20

16

20

202

17

20

The statistics show the stability of the number of
materials completed during last year compared to
2016, which reached to 200 materials. This reflects
the continued efforts of by the Governorate in the
field of press production to ensure high percentage
of promotion of its activities and programs, and to
introduce to citizens and residents the different roles
carried out by the Governorate.

Within its endeavor to achieve its
objectives of creating the highest
level of communication with the
people of the Capital, the Governorate
maintained accounts in the most
important channels of social media,
which receive an overwhelming
attention from different segments of
the society. This helps the Governorate
to speed up and facilitate the

Cg_Bahrain

CapitalBahrain

Cg_Bahrain

CG_Bahrain

process of communication with all
citizens and residents by launching 7
communication accounts through social
networks, as well as new applications
through smart devices, which publish
the most important news and images
related to the activities and programs
that are provided to the followers
immediately and directly. The most
important channels are:

www.capital.gov.bh
Twasul system: Bahrain.bh/tawasul

(MyCapital) Application via smart phones
for iPhone and Android: MyCapital
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2. Publications
The Governorate
believes in the
positive role played
by bulletins and
periodicals publications in informing the public
about the roles played by the Governorate and
highlighting its efforts. In addition to documenting
their achievements, the Governorate has issued
a number of publications during the past year. At
the beginning of 2016, the Governorate issued
its fourth annual report for 2015 and launched
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“Manama – Capital Governorate” book, This
book included 117 photographs taken by 31
photographers, showing the authentic Bahraini
values that

call for brotherhood, co-existence and
tolerance. It also published the Fasting Calendar
and Ramadhan Meeting Locations booklet for
the year 1438/2017 related to the holy month.
This booklet contains prayer times and Ramadan
meeting receptions (majlis) and phone numbers
to communicate with the owners of such meeting
receptions.

b. Indirect
communication
channels

In order to provide people with information, latest news and issues to ensure
that they are aware of the activities of the Governorate and the services
provided by it to the citizens and residents, the Governorate has allocated a
wide range of channels of communication that are of great interest to citizens
and residents. The Governorate always seek to apply the latest mechanisms
and create best methods to create highest levels of communication with the
people, in the manner that help them strengthen their capacity to build bridges
of communication with the community, shorten the distances and speeding up
access to citizens and residents at the Capital.

1. Launching
“My Capital”
Application
and the Newly
Designed Website

Last year witnessed
the launch of
“My Capital”
application for
smart phones and
the Governorate’s
website. This
was announced
during a press
conference held
in the Governorate building in Qudhibiya. This comes
as part of the Governorate’s plan to modernize
and develop channels of communication with the
people, after providing the platforms with distinctive
technologies in the field of digital publishing. This
would help it to maintain its capacity of building
bridges of communication with the people and to
shorten the distances and speed up access to citizens
and residents in the Governorate, in lie with the
Government’s approach that is based on linking the
performance of institution with the community and
its variables, especially that the dynamics of work at
the Governorate operate according to the needs and
aspirations of people.

complaints with the details attached and then send the
same conveniently to the concerned in the Governorate.
The users many monitor the progress of their proposal
or complaint, and whether the request has been
processed or is still under review.

“My Capital” application aims to enhance
communication with public by digitizing the process
of communication with the people within the
Governorate. The application allows those who are
within the geographical surroundings of the Capital
to take pictures that support their proposals or
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5. Field
visits

Total field visits between
2014-2017 - Comparison

During last year, the
Capital Governorate
carried out 33 field visits
to the Governorate’s
areas. The visits aimed
at closely exploring the
needs of people, in accordance with the directives of the
wise leadership to approach the citizens and monitor their
needs. These directives call for avoiding any deficiencies
that may occur in the services provided to them, and
follow them up with the competent governmental agencies
through. This is done through presentations by the
Governorate during the meetings of the Coordination
Council, which is held monthly and work on finding a
common ground to verify the complainants needs and
aspirations. The field visits as one of the most important
communication channels of the Governorate to maintain
its role in conveying the concerns of people.

51
33
24
18
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16

15

20

20

20

17
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6. General
Status
Reports
In the past year, the Capital Governorate prepared 12
reports on the general status focusing on the needs of
all the housing blocks within the Capital. These reports
aim to monitor the requests of citizens and residents and
the problems facing them and endeavor to solve them in
cooperation and coordination with the relevant government
agencies, in line with the comprehensive development
approach that is adopted by the wise leadership to achieve
stability and decent living for the people.
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Rate of General Status reports
2014-2017 - Comparison

12
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12

15
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12

16
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17
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4. Complaints
and inquiries
The Capital Governorate has given special
attention to the complaints and inquiries
dossier. It is one of the most important tasks
undertaken by the Governorate according to
the law of its establishment, so it endeavors by
all possible means to monitor all the needs of
the people in different residential blocks of the
Capital. In cooperation and coordination with the
government service agencies, the Governorate
worked hard to follow up and discuss the
possibility of meeting these needs according to
a specific mechanism of action.

The growth rate of complaints and
requests for the years 2013-2017
- Comparison
2013
2014
2015
2016
2017
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The statistics show increasing confidence
by the citizens and residents in the Capital
Governorate coordination role. The total number
of complaints and requests received by the
Capital Governorate last year increased to 439
complaints and demands compared to 377 in
2016, reflecting the efforts of the Governorate
in seeking to serve the people
for a better life and sustainable
194
development and achieve an effective
social partnership.
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3. The
Coordination
Council of
the Capital
Governorate
100

100

The Coordination Council seeks to attain its objectives and develop its
performance through raising awareness on the importance of cooperation
and integration between all government agencies and private institutions to
contribute in the process of comprehensive development and advancement
of the homeland and citizens.

Total recommendations and reports presented by the Coordinating
Council during the years 2014-2017 - Comparison
89

94

36
25

14

20

15

20

16

20

17

20

Total Recommendations
The objectives of the Coordinating Council and its duties
have been determined within the framework of joint
action and coordination between the bodies represented
by the Council and the community on the maintenance
of security of citizens and residents, whether in terms
of health, social, economic, educational or other aspects.
The results of the Coordination Council’s final
report during its second session, being four years,
specifically from 2014 to 2017, witnessed a number
of achievements which added an important balance to
the Council’s work. 139 reports were discussed and
presented in various fields including service, social and
security. These were presented by the Governorate and
the bodies represented by the Council and the relevant
bodies with a total number of meetings of 44 over the
past four years. They were attended by 15 governmental
and private entities appointed by Order No. (8) of
2014 by His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman
15 members
discussed and
reviewed 139
reports through 44
meetings
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Based on those
reports, the
Council adopted
a total of 356
recommendations

28% of the
recommendations
were implemented

14

20

34

16
15
20
20
Total Reports

35

17

20

AlKhalifa, the Prime Minister, to form the coordinating
councils for the five governorates at that time, and set
the term of office for four years, subject to renewal.
During its second session, the Coordinating Council
adopted a total of 356 recommendations, all of
which were submitted to the concerned authorities
for consideration and consider the possibility of
implementing them to serve the country and citizen.
They were followed up through direct contacts with
the concerned in various relevant bodies. Such
contacts resulted in implementing 28% of such
recommendations, while 35% of recommendations
are under implementation. The non-implemented
recommendations reached to 37%, which means
that 64% of the total recommendations, submitted
to the concerned authorities during the second
session, has received positive response and
interaction.

35% of the
recommendations
are under
implementa-tion

37% of the
recommendations
were not
implemented

Which means that a
total of 64% of the
recommendations
has received
government response
and interaction

HE the Governor of the Governorate Representation
in Various Events during 2015-2017 - Comparison
55

56
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External visits to
the capital councils
2015

51
22

2016

23

Weekly
meeting

15

10

16

17

Field visits
to areas

23

33

Representing the
Governorate as a
sponsor in events

225
187

151

51

57

Representing the
Governorate by HE
presence in events

81

Interviews

2017

The Capital Governorate pursues an open doors
policy with all segments of the society in line
with the directives of the wise leadership to be
close to the citizens, understand their needs,
satisfy their requirements in cooperation and
coordination with the Government’s service
agencies.
As a proof of the foregoing, the total number of
meetings, field visits and the events attended
by HE Sheikh Hisham bin Abdul Rahman Al
Khalifa, Governor of the Capital Governorate

during the past year, whether inside or outside
the Governorate, was 259 invitations . During the
past year, the Governor conducted 81 interviews
with senior officials, dignitaries, citizens and
residents at his office in the Governorate
premises in Qudhibiya, while the number of
events attended by His Excellency was 57,
while the number of the events held under His
Excellency’s patronage was 33.
The field visits conducted by HE the Governor to
some areas of the Capital has reached 17 visits.

2. The weekly
Governorate
Council and the
visits by HE the
Governor to the
Capital Councils
His Excellency the Governor received at his weekly
council many guests including members of the House
of Representatives and Shura Council, officials of
the State, dignitaries, businessmen and a number
of citizens and residents on 15 occasions during the
past year. H.E. discussed with the guests the most
important topics and cases then on the scene. He also
received complaints, requests and explored needs
of citizens and residents to discuss them with the
relevant authorities in order to implement them. The

aim of such meetings is to activate the coordination
role of the Governorate between citizens and service
providers.
With the aim of preserving our original habits of
community communication through the weekly and
periodic meetings, and to enhance communications
between the Governor and the citizens, His Excellency
visited 56 majlis distributed in the throughout the
Governorate during the year.
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Communicate
with People

The Capital Governorate believes in the importance of
enhancing the channels and ways of communication with
the people of the Capital. Hence, the Governorate has decided
to seek the best tools that that boost communication with the
citizens and residents in a simple and effective manner. It took
advantage of all modern communication tools that make it closer
to all segments of the society. The number of channels of direct
and indirect communication used by the Governorate is currently
20 channels.

Channels of
communication
with the people of
the Governorate
both directly and
electronically 20
channels

A. Direct
Communication
Channels

28

General
Status
Reports

Press
coverage

publications

Field visits

Twitter

YouTube

Instagram

Radio
messages

Facebook

Website

“MyCapital”
application

Tawasul
system

Meeting of His
Excellency
the Governor

Coordinating
Council

E-mail

Text
messages

whatsapp

Events
& programs

Telephone

The number of direct communication channels in the Capital
Governorate is 6 channels: (the Capital Governor’s Council, held
on a weekly basis, visits, meetings and interviews conducted by
the Governor, the Governorate’s Coordination Council, Complaints
and Inquiries Section, field visits in addition to the general status
reports).

1. Visits,
meetings and
interviews with
HE the Governor
of the Capital
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Complaints
and inquiries

2. Street
Vendors

In continuation of its efforts to
control irregular labor that are
working in contrary to the law
and to implement the law and
take necessary actions against
them, the Capital Governorate, in
co-ordination and co-operation
with the concerned authorities,
managed to arrest 301 workers
and confiscate 618 unauthorized
and random sale points during
15 visits by the concerned team.
These initiatives took place with
the aim of tackling the negative
phenomena associated with

irregular labor and eliminating
their practices due to their effects
on public health, environment and
the civilized view of the city since
they carry out some work and
professions that are not suitable
for the Bahrain’s community.
The comparison statistics show
the increase in the number of
visits and the number of foreign

workers who were arrested. In
2016, the Capital Governorate
carried out 10 visits and arrested
146 foreign workers while the
number of arrests reached 98 in
2015 and 187 foreign workers
in 2014, which is reflecting
the intensification of the
Governorate’s efforts over the
past year to monitor the largest
number of street vendors.

3. Ensuring
Safety
Requirements
in Restaurants
The Capital Governorate launched
a campaign last year to raise the
awareness of people on the need
to meet health, security and safety
requirements in Manama market
restaurants. The campaign was held
in co-ordination with the relevant
authorities to prevent risks through
control, awareness and guidance.
The campaign covered several steps
starting with inspection visits to the
Capital Governorate to ensure the
hygiene aspects of these restaurants,
availability of fire extinguishers and
security and safety requirements.
The Governorate fixed awareness

posters on the front of shops
in different languages, which
contained some instructions and
safety measures to be taken by
restaurant owners in the event of
fire, immediately before it affects
other shops.
At the end of the year, the
Committee was able to carry out
28 visits, including 96 restaurants,
where the Committee is currently
working on including security
and safety requirements in 39
restaurants. Work in progress on 57
restaurants at present.

safety requirements have
been incorporated in

٪68

of the resturants

28 visits to
96 resturants
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Introduction

In order to fulfill the role assigned to it to supervise implementation
of the general policy of the State and follow-up development
plan projects progress, the Capital Governorate has always been keen
to monitor and follow-up services provided to the citizens and residents.
This is to enable it to attain its role in creating channels of communication
between the people and officials from various government agencies, to
ensure that complete services are provided to the citizens and to avoid any
shortcomings that may occur, in line with the concept of integrated work
between all the Concemed agencies.

During the year, the field team
continued its efforts, started
in 2013, in locating the random
houses within the Governorate.
The team was able to modify
the status of 35 buildings during
2017, bringing the total number of
buildings that have been modified
and offences eliminated during
the last five years to 958 out of
1030 house that were determined
previously, i.e. 93% of the gross
total, while work is ongoing on the
remaining 72 random buildings.

1. Random
Houses

295

Growth rate of
houses modified
during the years
2013-2017

Total
number of
modified
houses

the years

214

107

13

20

The comparative statistics from previous years show a
decrease in the number of random buildings that have
been modified since the work team have completed
most of the selected houses. The number of those
buildings was 278 in 2016, while the committee has
modified 214 buildings in 2015. In 2014, the total
number of buildings, the violations of which were
removed was 295, while the number of buildings
modified in the previous year was 107 houses.
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278

35

14

20

15

20

16

20

17

20

٪93

of random houses have
been ractified
condition of 958
houses ractified
work on 72 houses
is in progress
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Chapter One:

Supervising the development
and communication with
inhabitants
The Capital Governorate has always been
keen to monitor the services provided by the
government to the citizens and residents, and
relied on the most important and effective
communication channels to enhance contact
with the community
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Social
Programmes
and Community
Affairs
Directorate
The Social Programmes and Community Affairs
Administration seeks to fulfill many of the
principle requirements relating to reinforcing
national values and the concepts of social
partnership. It does so through studying,
designing and implementing a group of creative
projects that promote overall prosperity. The
administration’s role can be summarized in the
following the points:
1. Seek to develop plans that elevate social
growth through various domains such as health

services, education, culture, environment,
volunteer work and others. (Programmes
Department)
2. Find appropriate solutions for social issues
facing citizens and residents. (Community Affairs
Department)
3. Develop plans, events and programmes that
promote social partnership, reinforce Citizenship
and strengthen loyalty to our sound leadership.
(Programmes Department)

Follow up
Management
and Information
Directorate
The Follow up Management and Information
Administration aims to support the other
administrations through preparing and developing
mass media plans, as well as prepare, plan and
organize meetings for the Coordinating Council.
1. Prepare and develop mass media plans for the
Governorate and cooperate with various media

outlets when needed. (Public Reltions Section)
2. Work to develop and maintain Information
Systems and applications that meet the needs all
administrations. (Information Systems Section)
3. Preparing, planning and organizing special
meetings for the Coordinating Council.
(Coordinating Council Affairs Section)
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Human &
Financial
Resources
Directorate
Given the importance of the human element in
administrative work, the Capital Governorate relies
quintessentially on developing its human resources
with respect to the organizational structure, as
well as come up with effective plans to ensure the
efficiency of exploiting the talents of the national
work force. The role of the administration can be
summarized in the following points:
1. Supervise and plan for developing the human
resources to increase productivity and efficiency.
(Human Resources)
2. Recruit talents and employ them based on their

competency in the appropriate positions within the
organizational structure.
(Human Resources).
3. Prepare and implementing a budges within
the confines of financial policies. (Financial
Resources).
4. Prepare financial reports and put forth plans to
conserve spending and utilize resources efficiently.
(Financial Resources)
5. Provides services, materials and tools necessary
for other administrations. (admin department)

Engineering
Services and
Investment
Directorate
The administration of Engineering Services and
Investment plays an important role in providing
services to citizens and residents of the Capital
Governorate. The majority of the citizens and
residents’ needs are handled by this administration,
given its role in providing services and appropriate
solutions for them. In addition to that, it’s tasked
to facilitating a healthy investment environment
by continuing to develop the infrastructure and
executing projects that create jobs for the citizens.
The primary role of the administration can be
summarized in the following points:
1. Seeks to identify and study the basic needs for
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developing the infrastructure as well as service,
urban and investment projects.
(Investment Development Section)
2. Working on improving the communication between
the citizens and residents and the government
agencies. This is to reduce the technical difficulties
faced when going through official channels when
needed. (Research and Services Department)
3. Follow up with citizens and residents’ complaints
and find appropriate solutions. (Research and
Services Department)

Jameel Hasan Al Ruwaie

Fatima Hasan Al Ghatam

Engineering Services and Investment Director

Social Programmes and Society Affairs Director

Hessa Jassim Al Ahmed

Salah Abdullah Buzaid AlDoseri

Human Resources and Finance Director

Information and Follow-up Director
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Organizational
Structure

Shaikh Hisham bin Abdulrahman bin Mohammed Al Khalifa
Capital Governor

Hassan Abdullah Al Madani
Deputy Governor
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Publication of 202 different
journalistic materials, to
familiarize the people with
the roles and objectives of
the Governorate

Continuing the
implementation
of 7 sustainable
programs that are
targeted towards
the development
goals addressed
to all segments of
society

56 employees of the
Capital Governorate were
sponsored to enroll in
70 courses with a total of
792 training hour

Launch of (MyCapital)
application and the
Governorate’s website
in its new format,
in order to involve
the people in the
development process

The Governorate’s
Security Committee
raised 126
recommendations,
88% of which
received the
government
response and
reviewed 68 reports

Organizing and sponsoring
84 events aimed at
strengthening social
partnership with various
forces in the capital
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Main
accomplishments

301 workers were
arrested and 618
road selling points
were confiscated
during 15 visits in
cooperation with
the competent
authorities

Rectification of the
status of 93% of
random houses that
were observed during
the last five years

The Coordination Council
approved 94 recommendations,
70% of which received the
government response and
reviewed more than 35 reports
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incorporating
security and safety
requirements in 39
restaurants during
28 inspection visits

Activation of 20 channels
of communication with
the people, directly and
electronically to statisfy
the needs of residents

Received 439
complaints and
requests submitted by
citizens and residents

Implementation of 33
visits to various areas
within the Governorate
to monitor the needs of
the residents

Strategic
objectives
To achieve the vision and mission of the Capital Governorate, the
strategic objectives have been formulated in order to improve the level of
services provided to citizens and residents. They are outlined as follows:

Maintain security
and public order
Consolidation of community
partnership and deepen
the sense of patriotism
Improve infrastructure
Maintain and improve
the environment
Develop the Governorate
economicly and socially
Receive complaints from
citizens and find appropriate
solutions
Raise the level of services and
Contribute in improving the
performance

17

Vision
To be a leading and distinctive Governorate
in serving its citizens and residents for a
better life and sustainable development

Message
Contribute to supervising general policies and
development plans to support the stability
and social security, as well as monitoring the
implementation of various programmes for
the development of public services for citizens
and residents in order to achieve community
partnership to deepen the sense of patriotism and
national unity

Values
Cooperation
quality
		vocational
			transparency
				accountability
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Map of Bahrain

Capital Governorate is the first of the four Governorates
in the Kingdom of Bahrain. It was announced in 1997
in accordance with the provisions of Decree Law No.
16 of 1996 on the Governorates regulation, in order to
maintain the advancement of the Governorate in all
respects, and develop it socially, economically and
architecturally.
As a result of activating the basis and principles
set out at the National Action Charter, which was
approved by the Bahraini people and with the issuance
of the amended constitution of 2002, as well as several law
decrees issued by the King, the Governorates law has been
amended and developed in line with the principles of the
great reform project of His Majesty the King.
Decree No. (7) of 1997 appointing the first governor of the
Capital Governorate – Shaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin
Atiyat Allah bin Al Rahman al Khalifa. on May
8, 2002, a Royal Decree No. (16) of 2002
was issued, appointing Shaikh Hamoud bin
Abdullah bin Hamad Al Khalifa as the next
Capital Governor. He remained in this post for
two consecutive terms.
In October 2011, a Royal Decree No. 100 of
2011 was issued, appointing Shaikh Hisham
bin Abdul Rahman bin Mohammed Al Khalifa
as the governor, and for four consecutive
years.
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Capital
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history

Population

based on 547,983

area

squarekilometers 83,80

Location
The Capital Governorate is located in the North East of the Kingdom of
Bahrain. It links the Muharraq Governorate (Island) three causeways
and they are: Shaikh Isa, Shaikh Hamad and Shaikh Khalifa bin
Salman. It is also linked to Sitra Island with a another causeway.
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The Capital Governorate
To be a leading and distinctive Governorate in serving its
citizens and residents for a better life and sustainable
development.
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Message of the Governor
of the Capital Governorate
The Capital Governorate witnessed in 2017 the launch of a number of distinctive and innovative
initiatives. This come in continuation of our drive towards achieving excellence in the development
work through adoption of many creative initiatives aimed at attaining the vision and mission of the
Governorate. These initiatives carried many messages and positive goals that contribute towards
activating community partnership and enhancing level of communication with the people of the
Governorate as partners in the work and success.
In the Capital Governorate, we strive to adopt innovative plans, programs and projects that
commensurate with the needs of the community and the needs of residents, through a mechanism
that enables to evaluate the impact of the project or program on the targeted group in a manner
that achieves the aspirations of the Governorate, which is consistent with the directions of the
Government and its efforts in the development of society, raising the living standard of individuals
and strengthening communication between people and various government agencies.
Among these initiatives, which we consider as a bright sign in the history of the Capital Governorate,
is the launch of “MyCapital” application and website in its new format. This step comes within the
Governorate’s plan to modernize and develop its channels of communication with the residents,
after the two platforms have been provided with modern technologies in the digital publishing field.
This will help the Governorate to enhance its capacity to build bridges of communication with the
residents and shorten the distances and the speed of access to its citizens and residents. This is in
line with the Government’s approach that is based on linking the institution performance with the
community and its variables, especially that the dynamics of work in the Governorate are based on
the needs and aspirations of the residents.
During the past year, the Capital Governorate continued to implement its programs and major
projects. These programs have clearly reflected on the Capital’s community and have contributed
in advancement and the development of our country. According to the figures and statistics, the
Capital Governorate, represented by the General Conditions Committee made 33 visits to different
regions within the Governorate and it received 439 complaints and applications by the citizens and
residents. The Coordination Council approved 94 recommendations and 69% of them received the
response of the government agencies. During last year, the Security Committee held 21 meetings,
through which 126 recommendations were submitted to the relevant authorities. The Governorate
was able to remove the irregularities and modify the conditions of 958 poor houses within four years.
In cooperation with the relevant bodies, 301 street vendors were arrested and 618 street sale points
were confiscated, in addition to organizing and sponsoring 57 programs and activities.
In conclusion, I would like to extend my thanks and gratitude to His Excellency Shaikh Rashid bin
Abdullah Al Khalifa, Minister of Interior, for his continuous support, direct follow-up and his wise
directives that he has provided to enrich the work of the Governorate. Thanks to all the employees in
the Capital Governorate for their efforts in implementing the objectives and plans of the Governorate,
as well as all the parties supporting the activities and events of the Governorate. These played a key
role in the implementation of our plans on the ground.

Hisham bin Abdul Rahman bin Mohammed Al Khalifa
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The Capital Governorate seeks to promote and develop the services
provided to all segments of the community by adopting a number of
activities and programs in 2017.
The Capital Governorate is working hard and would spare no effort to
enhance its role as the first Governorate to be founded in the kingdom,
and holds a special part for being the political and economic capital of the
kingdom.
Taking into account this privilege, the capital Governorate’s activities
have been always diverse in an attempt to reach the desired goals of
community service and maintain community security and Public order.
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Sustainable
Programs and Projects
The projects and programs of the Governorate keep
pace with the needs of the society through analysis
and study of the current situation and future trends

40 - 49

Local and International
Achievements
Extending bridges of communication with
the local people and with the international
cities to benefit from their pioneering
experience in development

66 - 75

Community
Partnership
Building bridges of relations and
partnerships to promote public
awareness

50 - 65

Development
and Updating
In line with the Government’s approach,
the Governorate has been keen to
provide specific training and development
programs to its employees

76 - 79

INDEX

Supervising the development and
communication with inhabitants
The Capital Governorate has always been keen to monitor
the services provided by the government to the citizens and
residents, and relied on the most important and effective
communication channels to enhance contact with the community

24 - 35

The Capital
Governorate

Community Security

To be a leading and distinctive Governorate in
serving its citizens and residents for a better life and
sustainable development.

12 - 23

Community security plays a key role
in the process of development and
prosperity in the country, maintain
cohesion of society and provide
reassurance to all community people

36 - 39

Strategic partners

Golden partner

Partners
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Capital Governorate would like to thank the Partenars and Sponsers for their
support and contribution in 2017 to the programmes and activities organized
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