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أعيـــــــاد الوطـــــن
02

حتتفل مملكة البحرين باعيادها 

  17-16 يومي  يف  الوطنية 

دي�سمرب من كل عام احياء لذكرى 

قيام الدولة البحرينية احلديثة يف 

ككيان  الفاحت  احمد  املوؤ�س�س  عهد 

عربي ا�سالمي عام 1783 ميالدية، 

والذكرى ٤٢ الن�سمامها يف االمم 

الع�سويه،  كاملة  كدولة  املتحدة 

ح�سرة  لت�سلم   1٤ والذكرى 

�ساحب اجلاللة امللك املفدى حفظه 

اهلل ورعاه ملقاليد احلكم.



www.alayam.com

االثنين 12 صفر 1435 - العدد 9016
Monday 16th - December 2013 - No.9016

03

 

 المشروع الوزارة  رقم 
 الميزانية 
بآالف 
  الدنانير

بناء المدارس المستقبلية / صالة متعددة االغراض    50
  -  في مدرسة الزالق االعدادية

بناء المدارس المستقبلية/ مبنى اكاديمي في    51
  -  مدرسة رقية

/ مبنى اكاديمي في  بناء المدارس المستقبلية   52
  -  االبتدائية للبنين مدرسة البديع

بناء المدارس المستقبلية/ مدرسة اعدادية للبنات    53
    -              في الحد

/ صالة متعددة االغراض بناء المدارس المستقبلية   54
  -  اطمة بنت اسدففي مدرسة 

بناء المدارس المستقبلية/ مبنى أكاديمي بمدرسة    55
    -              للبنين االبتدائية سند

 بناء المدارس المستقبلية/ مدرسة ثانوية للبنات في    56
  3,312        مدينة حمد )غازي القصيبي(

بناء المدارس المستقبلية / صالة اكاديمي جدحفص    57
  -  االعدادية

 اعداد وتنفيذ حمالت وطنية حول اللحمة الوطنية  وزارة التنمية االجتماعية  58
  296           ) برنامج وحدة وحدة (

  31             تطوير منزل الشيخ حمد بن عيسى الثقافة وزارة 59

6عدد المشاريع المنجزة=  60   817           ترميم منزل الشيخ سلمان 

  474.4        تطوير قلعة سلمان الفاتح و بناء مركز معلومات   61

  117.7        الحفاظ واالرتقاء بسوق القيصرية   62

  30             عيادة البديع الصحية وزارة الصحة 63

1عدد المشاريع المنجزة=  64 مركز عبدالرحمن كانو الصحي لمعالجة الفشل  
  6,843        الكلوي

 

 المشروع الوزارة  رقم 
 الميزانية 
بآالف 
  الدنانير

جهاز تصوير الرنين المغناطيسي في مجمع    65
  1,280.4     الطبي السلمانية

  619.6        الطبي السلمانيةجهاز تصوير مقطعي في مجمع    66
  4,360        مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد   67
  4,903        الطبي السلمانيةبمجمع  المركزة العنايةوحدة    68
  5,072        نجنيرإمركز يوسف    69

حوكمة الشركات على الشركات  مبادئتطبيق  وزارة الصناعة والتجارة 70
    -              الحكومية

2عدد المشاريع المنجزة=  71     -              اعادة هيكلة الرسوم المفروضة على المستثمرين 

  166.8        2072-2077تسوير وتطوير المقابر  الشئون اإلسالمية  72

3عدد المشاريع المنجزة=  73   140.3        بناء مسجد الشيخ إبراهيم / كرباباد 
  118           بناء مأتم العهد الحسيني / إسكان جد حفص   74
  91.8          بناء مسجد بن فطيس / الرفاع الغربي   75
  91.7          الرفاع الغربي -سلطانبناء مسجد عمر بن    76
  85.9          بناء مسجد السيد محمد / النعيم   77

الفعلية  باالحتياجاتموائمة البرامج التدريبية  وزارة العمل  78
    -              لسوق العمل

79 
2المنجزة=  عدد المشاريع -2006تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين  

    -              م2072

 وزارة المالية 80

دراسة الخيارات المتاحة إلعادة توجيه الدعم  
الحكومي للحوم بالتعاون مع البنك الدولي 

ودراسات أخرى بهدف زيادة اإلنتاجية ورفع 
 53مقدرة التنافسية مرئية رقم 

          586  

3عدد المشاريع المنجزة=  81   695           واالقتصاديةبرنامج تطوير السياسات المالية  

تطوير آليات ونظام التدقيق الداخلي في الحكومة     82
  120           )المرحلة األولى(

 

 المشروع الوزارة  رقم 
 الميزانية 
بآالف 
  الدنانير

 تمديد خط مصب الجسرة لتصريف مياه    28
  SEA        155.1 -الصرف الصحي المعالجة

سار )المرحلة  –مشروع الصرف الصحي    29
  SEA   36,986.6 -الثالثة( 

 مشروع األعمال العاجلة إلعادة تأهيل    30
  SEA     2,959.9 -شبكة الصرف الصحي 

محطة المعامير وشمال المنطقة الصناعية لمعالجة    31
  SEA     6,475.6 -مياه الصرف الصحي 

  4,000        صيانة المباني الحكومية   32

 أعمال مواقف الطائرات -مطار البحرين الدولي    33
  SPD      37,559-المستقلة  

 مشروع أعمال المسح التلفزيوني لشبكة الصرف    34
  SEA     1,067.9 -الصحي 

 نادي سترة  -االندية النموذجية الرياضية    35
  4,078        )فترة الصيانة( SPD-الرياضي 

خزان مياه وغرفة  -ميناء خليفة بن سلمان    36
  SPD           900 -مضخات نظام مكافحة الحريق 

37   
مشروع الصرف الصحي ومصارف مياه 

األمطار والطرق لمنطقة المعامير وشمال المنطقة 
 SEA -الصناعية 

    7,980.1  

 

 المشروع الوزارة  رقم 
 الميزانية 
بآالف 
  الدنانير

 - 721موقع رقم  –مشروع شمال شرق المحرق  وزارة األسكان  38
  26,667      بيت 306

39 
1عدد المشاريع المنجزة=   

 33 -  726موقع رقم  -مشروع مدينة حمد 
  790           قسيمة

  5,042        بيت 723 - 762 -مشروع دار كليب    40

  2,549        (Nمقاولة ) -شقة  62 -مشروع سلماباد    41

  14,568      بيت 603 -732موقع رقم  -مشروع المالكية    42

موقع رقم   -) المرحلة األولى (  مشروع البسيتين   43
  7,426        بيت 321 - 770

  3,123        وحدة 12 - 730-البديع  مشروع   44

وزارة شئون البلديات   45
  6,500        منتزه جسر الشيخ خليفة والتخطيط العمراني

2عدد المشاريع المنجزة=  46   4,500        حديقة شيخ خليفة الكبرى 

بناء المدارس المستقبلية / مبنى ادارة نظم  وزارة التربية والتعليم  47
  -  المعلومات في المنامة

77عدد المشاريع المنجزة=  48 بناء المدارس المستقبلية / مدرسة المنذر بن  
    -              ساوى

49   
بناء المدارس المستقبلية /مبنى اكاديمي بمدرسة 

 حمد الثانوية 
 للبنين

 -  

 
 3102أهم المشاريع الُمنجزة حتى نهاية النصف األول من 

 

 المشروع الوزارة  رقم 
 الميزانية 
بآالف 
  الدنانير

    -              " تفعيل البطاقة التعريفية للمعاق" المركزي للمعلوماتالجهاز  1

  79,170      التنقيب في القواطع البحرية الهيئة الوطنية للنفط والغاز 2

3عدد المشاريع المنجزة=  3  واشتراطاتدراسة تقييم وتنظيم أنشطة  
  9.9            التراخيص النفطية

  89,100      انتاج زيت االساس للتشحيم   4

  116.3        مشروع إدارة األداء ديوان الخدمة المدنية 5

2عدد المشاريع المنجزة=  6 الجهات مشروع تخطيط القوى العاملة في  
  278.2        الحكومية

معهد البحرين للتنمية  7
 السياسية

 بناء قاعة للمحاضرات و توفير متطلباتها
  49.7          من األثاث و األجهزة 

تحسين صورة المرأة بعد استغاللها في وسائل  هيئة شئون اإلعالم 8
    -              اإلعالم

3عدد المشاريع المنجزة=  9     -              تكثيف البرامج اإلعالمية المخصصة للشباب 

إعداد وتنفيذ برامج إعالمية موجهة لألطفال    10
    -              والشباب تعالج اآلثار النفسية الناتجة عن األزمة

 مشروع شبكات نقل المياه المرتبطة  هيئة الكهرباء والماء  11
  73,948.5   بالمرحلة الثالثة لمحطة الحد

 

 المشروع الوزارة  رقم 
 الميزانية 
بآالف 
  الدنانير

  RDS        9,903-تنفيذ برنامج فتح الطرق الجديدة وزارة األشغال  12

22عدد المشاريع المنجزة=  13   SPD        9,212مدينة الشيخ خليفة الرياضية )فترة الصيانة( 

 مشروع شبكة مياه الصرف الصحي لمنطقة سترة   14
  SEA        341.6 - 302&  303مجمعات  

 ومصب لتصريف مياه األمطارإنشاء محطة    15
  SEA           230 -في منطقة الزالق  

  RDS      10,000-تنفيذ برنامج صيانة الطرق   16
  SPD      13,601 -مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري    17

نادي النجمة  -األندية الرياضية النموذجية    18
  SPD        6,327 -النموذجي  الرياضي

  SPD        2,920 -المرحلة الثانية  -مدينة خليفة الرياضية   19

 - 107توبلي، مجمع  –مشروع الصرف الصحي    20
SEA     1,123.3  

21   
مشروع الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار 

 - 323و 322، 326، 323العكر مجمعات  –
SEA 

    6,949.2  

  RDS        6,000-تنفيذ برنامج تطوير الطرق بالقرى   22

 جد الحاج ،  –مشروع الصرف الصحي    23
  SEA        1,823 -276، 202، 623مجمعات 

 - 303سترة، مجمع  –مشروع الصرف الصحي    24
SEA        401.9  

 مدينة عيسى،  –مشروع الصرف الصحي    25
  SEA        806.5 - 572مجمع 

 تحويل خط مصب الدور لمياه الصرف    26
  SEA          68.3 -الصحي المعالجة 

 مشروع شبكة مياه الصرف الصحي لمنطقة    27
  SEA        174.7 - 7066شهركان مجمع 

متكنت احلكومة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة 

من  العديد  اأن حتقق  من  الوزراء  رئي�س  اآل خليفة  �سلمان  بن 

احلياة  اأوجه  طالت خمتلف  العام ٢013م،  النجاحات خالل 

مملكة  يف  والثقافية  واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

�سموه  يتبناها  التي  ال�ساملة  الروؤية  على  وارتكزت  البحرين، 

يف حتقيق التنمية ال�ساملة امل�ستدامة التي توازن بني ما متتلكه 

ومطالب  واحتياجات  جهة،  من  وموارد  اإمكانيات  من  اململكة 

املواطنني من جهة اأخرى.

املن�سرم  العام  خالل  احلكومة  اجنازات  اعتمدت  وقد 

على حتقيق حزمة من امل�سروعات التي ت�سمنها برنامج عمل 

عملية  انطلقت  حيث   ،)٢01٤ ـ   ٢011( لالأعوام  احلكومة 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتعليمات  توجيهات  على  بناًء  التنفيذ 

العمل يف  باأن يتم  املوقر، للوزراء وامل�سوؤولني  الوزراء  رئي�س 

اإجناز هذه امل�سروعات يف اإطارها الزمني املحدد حتى ي�ستفيد 

املواطن من نتائجها، و�سرورة توفري املخ�س�سات املالية الالزمة 

لها لكي ترى النور بال�سكل الذي يلبي اآمال املواطنني وتطلعاتهم.

الروؤية  تلك  عن  معرباً  االجناز  كان  املنطلق،  هذا  ومن 

واال�سراف  ال�سديدة  للتوجيهات  وتنفيًذا  ل�سموه،  احلكيمة 

اإجنازه  يتم  ملا  امل�ستمرة  ومتابعته  �سموه  لدن  من  املبا�سر 

واملعنيني،  الوزراء  مع  العمل  اجتماعات  من خالل  بيوم  يوًما 

اأن  على  �سموه  يوليه  الذي  احلر�س  مدى  يرتجم  الذي  االأمر 

رائد  �سموه  اأن  على  يدلل  متوا�سلة، مبا  االجناز  عملية  تكون 

ملنظومة التنمية واالزدهار والنه�سة يف مملكة البحرين، فهو 

اال�سرار  وامل�سوؤولني يف  الوزراء  والقدوة جلميع  املثل  يعطي 

والعزمية والتحدي من اأجل حتقيق ما ي�سبو اإليه ال�سعب من 

تطلعات يف حا�سره وم�ستقبله.ورغم التداعيات ال�سلبية التي 

٢011م،  العام  خالل  البحرين  بها  مرت  التي  االأزمة  خلفتها 

اإال اأن التخطيط ال�سليم واملدرو�س الذي و�سعته احلكومة يف 

ظل توجيهات ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى اأ�سهم ب�سكل كبري يف تقليل حدة هذه 

التداعيات، حيث عملت احلكومة ب�سكل كبري على عالج العديد 

من امل�سكالت واالآثار ال�سلبية لتلك االأزمة، وقامت بتوفري العديد 

من الت�سهيالت ال�سيما للقطاع املايل والتجاري من اأجل احلفاظ 

متميز  مايل  كمركز  اململكة  تتبواأها  التي  املتميزة  املكانة  على 

النا�س  اأرزاق  على  التاأثري  �ساأنه عدم  من  ما  املنطقة، وهو  يف 

ب�سكل مبا�سر ال�سيما الأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 

ما  الأبرز  الدقيق  الر�سد  وعند  امل�سروعات.  تلك  يف  والعاملني 

اأجنزته احلكومة خالل العام ٢013م يف كافة القطاعات جند 

اأق�سى  بذل  على  حر�ست  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  احلكومة 

اجلهود لو�سع ما ا�ستملت عليه مرئيات حوار التوافق الوطني 

وتو�سيات اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق مو�سع 

يعك�س  الذي  االأمر  حمدد،  زمني  جدول  وفق  الفعلي  التنفيذ 

القانون  دولة  اأ�س�س  تقوية  اأهمية يف  من  ي�سكالنه  ملا  اإدراكها 

واملوؤ�س�سات ومعاجلة اأوجه الق�سور، وحتقيق االإرادة ال�سعبية 

نحو  والدفع  الوطني،  للعمل  �سلبة  قاعدة  اإر�ساء  اإىل  الهادفة 

املزيد من االإجنازات املرتكزة على تفاهمات وطنية خمل�سة ت�سع 

م�سلحة الوطن وم�ستقبله فوق اأي اعتبار. 

عليه  توافقت  ما  ترجمة  على  جاهدة  احلكومة  وعملت 

حيث  معا�س،  واقع  اإىل  احلوار  مرئيات  يف  ال�سعبية  االإرادة 

الد�ستورية  االإجراءات  نفذت جميع املرئيات عرب جمموعة من 

والت�سريعية والتنفيذية، كما اأجنزت جانباً كبرياً من تو�سيات 

جلنة تق�سي احلقائق يف اأقل من عام واحد على �سدور تقرير 

يف  جوهرية  اإ�سالحات  حتقيق  يف  اأ�سهم  وب�سكل  اللجنة 

اإدخال جمموعة من  لهذه املرئيات  قطاعات عدة . كما مت وفقاً 

بع�س  و�سن  احلالية،  والت�سريعات  القوانني  على  التعديالت 

الت�سريعات اجلديدة، واقرتاح املرا�سيم امللكية، بهدف ا�ستكمال 

املنظومة الت�سريعية من اأجل تعزيز مبداأ �سيادة القانون و�سون 

احلريات العامة واحرتام حقوق االإن�سان وحتقيق االأمن واالأمان 

واال�ستقرار وال�سالمة العامة للمواطنني واملقيمني وتعزيز دعائم 

الدميقراطية وحماية الوحدة الوطنية. 

واتخذت احلكومة كذلك جمموعة من االإجراءات التنفيذية، 

التي حتكم  املنظومة  �سريعاً يف تطوير  اإيجابياً  �سكلت تطوراً 

حيث  واحلقوقي،  واالجتماعي  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  الواقع 

جعلتها احلكومة اأولوية لعملها، وقد تكللت جهودها بالنجاح يف 

اإنفاذ جميع املرئيات التي كلفت بها. اأما فيما يخ�س »تو�سيات 

اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق« التي جاءت باإرادة 

ملكية، كبادرة هي االأوىل من نوعها للتحقيق فيما �سهدته اململكة 

اأحداث، فقد با�سرت احلكومة تنفيذ ٢6 تو�سية و�سعتها  من 

وبرامج  اإجراءات  ملتابعة  خا�س  جهاز  ت�سكيل  عرب  اللجنة 

خمتلف الوزارات واجلهات املعنية، يف اإنفاذ التو�سيات املتعلقة 

دور  التعوي�سات،  املُ�ساءلة،  الق�سائي،  التطوير  مبو�سوعات 

العبادة، حرية التعبري، عودة املف�سولني اإىل اأعمالهم.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكومة  نهج  ات�سم  وقد 

يف  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  االأمري 

تنفيذ مرئيات احلوار وتو�سيات جلنة تق�سي احلقائق، بوجود 

واالنفتاح  ال�سفافية  من  عال  وقدر  التطوير،  رغبة �سادقة يف 

وامل�سارحة، وحر�س تام على حتقيق امل�سلحة الوطنية مهما 

كانت ال�سعوبات والتحديات، والتعامل بحكمة مع ما ت�سهده 

بال�سكل  االإقليمية والدولية من متغريات وتطورات  ال�ساحتني 

الذي حفظ للبحرين كيانها وخ�سو�سيتها. 

االجناز  اأن  القول  فيمكن  االقت�سادي،  ال�سعيد  على  اأما 

الوطني حتى  االقت�ساد  قدرتها على دعم  للحكومة هي  االأبرز 

يحافظ على قوته وا�ستقراره و�سالبته، وذلك من خالل تبنيها 

ل�سيا�سات مالية ونقدية متزنة �ساعدت يف دعم النمو االقت�سادي 

واال�ستقرار النقدي، وهو ما اأ�سهم يف اأن يحقق االقت�ساد الوطني 

ال�سيا�سة  االأزمة  لتداعيات  نظًرا  جيًدا  يعد منًوا  ما  وهو  منوا 

التي مرت بها البالد،. ولعل هذا االأداء احلكومي ال�سليم هو الذي 

االقت�ساد  يحقق  باأن  التوقع  اإىل  االقت�ساديني  من  العديد  دفع 

البحريني منواً بن�سبة ٤% خالل العام ٢013، ال�سيما مع ر�سد 

اململكة ميزانيات �سخمة الإجناز عدد من امل�ساريع االقت�سادية 

ال�سخمة منها تو�سعة م�سهر »األبا« وتطوير م�سفاة البحرين، 

االإ�سكانية والتنموية يف العديد من  واإجناز عدد من امل�ساريع 

االأماكن.  وقد �سهد العام ٢013 اهتماماً كبرياً من لدن �ساحب 

العام،  املال  باحلفاظ على  املوقر  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�سمو 

حيث اإن �سموه وجه اإىل العمل على رفع كفاءة االإنفاق احلكومي 

وجتنب امل�سروفات غري ال�سرورية.

اإجنازات احلكومة ٢013

تنفيذ حزمة من المشروعات االستراتيجية في فترة قياسية
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يف كل عام تتجلى اخلطوات التطويرية والتحديثية التي 

تنتهجها قوة دفاع البحرين �سمن ا�سرتاتيجياتها املو�سوعة 

لتعزيز هذا الدرع املنيع القائم على حماية مكت�سبات الوطن 

التوجيهات  ظل  يف  البحرين  دفاع  قوة  وتوا�سل  الغايل، 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  الر�سيدة 

ورعاه،  اهلل  حفظه  االأعلى  القائد  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

اآل  �سلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ورعاية 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  ودعم  املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة 

االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، واملتابعة احلثيثة من 

العام  القائد  اآل خليفة  اأحمد  ال�سيخ خليفة بن  الركن  امل�سري 

عن  الدفاع  يف  الوطني  بدورها  القيام  البحرين،  دفاع  لقوة 

وا�ستقالله  اأمنه  على  واملحافظة  وحمايته  الوطن  حدود 

م�ساندة  اإىل  باالإ�سافة  خارجي،  تهديد  اأي  �سد  و�سيادته 

قوات االأمن العام واحلر�س الوطني يف املحافظة على النظام 

و�سيادة القانون، وم�ساندة اأجهزة اململكة يف حاالت الكوارث 

والطوارئ واالأزمات، كما ت�سهم يف تطوير البناء احل�ساري 

للبالد وحمايته.

البحرين خطوات كبرية يف جمال  دفاع  قوة  لقد خطت 

لبناء  املدرو�سة  العملية  اأهمها جناح  كان  والتطوير،  البناء 

قاعدة قوية من الكوادر الوطنية املوؤهلة يف جميع التخ�س�سات 

املواطن  باأهمية  الرا�سخ  االميان  من  انطالقاً  وذلك  العلمية، 

يف قيادة عملية البناء احل�ساري الذي ت�سهده قوة الدفاع.. 

وقوة الدفاع وبناًء على التوجيهات ال�سامية من لدن ح�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

�سنوياً  فقد خ�س�ست  اهلل ورعاه  االأعلى حفظه  القائد  املفدى 

وتاأهيل  وتدريب  تعليم  �سيا�سة  لتنفيذ  خا�سة  ميزانية 

املواطن ب�سفته ا�ستثمار دائم وثروة وطنية حقيقية. وبف�سل 

اخلطة الطموحة التي �سارت عليها قوة الدفاع ت�سنى الأبناء 

الوطن من منت�سبيها االلتحاق بالدرا�سات العلّيا واملاج�ستري 

والطب  الهند�سة  �سملت  عديدة  تخ�س�سات  يف  والدكتوراه 

من  ذلك  وغري  واالعالم  واملحا�سبة  وال�سريعة  والقانون 

التخ�س�سات العلمية املختلفة مما عاد بالنفع لي�س على قوة 

عام.  ب�سكل  البحريني  واملجتمع  بل  فح�سب  البحرين  دفاع 

يف  وبراعتهم  كفاءتهم  مدى  االأوفياء  الوطن  اأبناء  اأثبت  لقد 

خمتلف التخ�س�سات الع�سكرية والعلمية وكانوا دائماً عند 

ا�ستعدادهم  موؤكدين  بهم  اأُنيطت  التي  امل�سوؤولية  م�ستوى 

الوطن وعزة  اهلل ورفعة  �سبيل  والفداء يف  للت�سحية  الدائم 

املليك املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه.

الكرمية  الزيارات  خالل  من  احلكيمة  القيادة  اأولت 

بالغة  اأهمية  البحرين  دفاع  لقوة  امل�ستمرة  والرعاية 

لالجنازات واالأعمال التي حتققت يف هذه املوؤ�س�سة الع�سكرية 

اأمنه  اأر�س الوطن واحلفاظ على  اإىل الدفاع عن  التي تهدف 

ح�سرة  تف�سل  املنطلق  هذا  ومن  واجنازاته..  وا�ستقراره 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى القائد االعلى حفظه اهلل ورعاه بزيارٍة كرميٍة اإىل الدفاع 

اجلوي امللكي، وبهذه املنا�سبة �سرح ح�سرة �ساحب اجلاللة 

عاهل البالد املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه بقوله: »اإن 

قوة دفاع البحرين هي الدعامة الرا�سخة لهذا الوطن العزيز، 

ا�ستقالله،  الوطن، ويحافظ على  الذي يحمي  املنيع  والدرع 

واأمن وكرامة مواطنيه ووحدتهم الوطنية يف ظل ما يجمعهم 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  وقام  حمبة«.  من 

حفظه  االأعلى  القائد  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

ا�ستمع جاللته  حيث  امللكية،  الدروع  اإىل  بزيارة  ورعاه  اهلل 

اإيجاز حول اخلطط امل�ستقبلية لتطوير الدروع  اإىل  ايده اهلل 

القائد  املفدى  البالد  عاهل  �سرح  املنا�سبة  وبهذه  امللكية، 

االأعلى حفظه اهلل ورعاه قائالً: »اإننا ن�سيد باال�ستعداد التام 

وما  البوا�سل،  رجالنا  بها  يتحلى  التي  القتالية  واجلاهزية 

يت�سم به �سباط و�سباط �سف واأفراد الدروع امللكية العريقة 

من كفاءة عالية يف اداء الواجبات منذ تاأ�سي�سها، والعمل بيداً 

واحدة مع اأخوانهم يف خمتلف وحدات قوة دفاع البحرين«.

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  قام  كما 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه 

اأكد  حيث  البحرين  دفاع  لقوة  العامة  القيادة  اإىل  بزيارٍة 

من  االعتزاز  مو�سع  »اإنكم  بقوله:  املنا�سبة  بهذه  جاللته 

بروٍح  الواجب  اأداء  على  من حر�ٍس  به  تتحلون  ملا  اجلميع 

وطنية«..

من منطلق اهتمام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل 

احلر�س  اإىل  بزيارٍة  قام جاللته  التفقدية.  بالزيارات  ورعاه 

امللكي حيث �سهد عر�ساً لنزول مظلي من قوة التدخل ال�سريع 

امللكي. وبهذه  قفزة من نوعها يف احلر�س  اأول  نفذوا  الذين 

املنا�سبة �سرح جاللته اأيده اهلل قائالً: »اإن هذا لي�س بغريب 

على رجال قوة الدفاع البوا�سل، فاأنتم مو�سع االعتزاز دائماً 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  وقام  املواقف«.  كل  يف  الثقة  وحمل 

االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االعلى 

القيادة  اإىل  بزيارة  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

�ساحب  املنا�سبة �سرح  وبهذه  البحرين.  دفاع  لقوة  العامة 

لكم  وتقديرنا  �سكرنا  عن  نعرب  »اإننا  قائالً:  امللكي  ال�سمو 

واالإميان  بالوالء  مت�سلحني  الوطنية  مب�سوؤولياتكم  لقيامكم 

والعلم والرغبة ال�سادقة يف التطوير«.

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  وتف�سل 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد االعلى حفظه اهلل ورعاه 

ف�سمل برعايته الكرمية حفل تخريج دورة القيادة واالأركان 

امل�سرتكة اخلام�سة، وبهذه املنا�سبة �سرح عاهل البالد املفدى 

القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه بقوله: »اإن هذه الدورة ت�ساهم 

الع�سكرية  والدرا�سات  باملعرفة  كقادة  جميعاً  تاأهيلكم  يف 

املتقن وجماالت  امل�سرتك  العمل  يخدم  العليا، مبا  التعبوية 

قواتنا  واأفرع  �سنوف  جميع  بني  والتنظيم  التخطيط 

امل�سلحة«.

و�سمن هذا املنطلق ونيابة عن ح�سرة �ساحب اجلاللة 

القائد  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  �سهد  ورعاه  اهلل  حفظه  االأعلى 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 

الكرمية حفل  برعايته  ف�سمل  الوزراء  لرئي�س جمل�س  االأول 

اجلامعيني  ال�سباط  مر�سحي  من  الع�سرين  الدفعة  تخريج 

القاد�سية«  »�سرية  ال�سباط  مر�سحي  من  التا�سعة  والدفعة 

�سرح  املنا�سبة  هذه  ويف  امللكية،  الع�سكرية  عي�سى  بكلية 

هذا  م�ستوى  على  نوؤكد  »اإننا  قائالً:  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

الكليات  م�ساف  يف  اأ�سبح  الذي  العظيم  الوطني  ال�سرح 

للتخطيط  نتيجة  امل�ستوى  رفعية  الع�سكرية  واملعاهد 

لتواكب  والتدريبية؛  التعليمية  ملناهجها  امل�ستمر  والتقييم 

التغريات والتطورات العاملية«.

القائمة  احلكيمة  التدريبية  ال�سيا�سية  من  انطالقا 

قوة  اختطته  التي  الرا�سخ  الع�سكري  النهج  على  واملرتكزة 

دفاع البحرين، جرى حتت رعاية اللواء الركن ال�سيخ دعيج 

بن �سلمان اآل خليفة رئي�س هيئة االأركان، حفل تخريج اإحدى 

قوة  تدريب  مبركز  لل�سباط  التاأ�سي�سية  التعبية  دورات 

دفاع البحرين امللكي. �سرح يف هذه املنا�سبة: »اإن قوة دفاع 

م�ستوى  لرفع  الع�سكرية  الدورات  لتطوير  ت�سعى  البحرين 

تاأتي  الع�سكرية«.  االأ�س�س واالأ�ساليب  اأحدث  منت�سبيها وفق 

هذه الدورة �سمن خطط وبرامج التدريب بقوة دفاع البحرين 

يف  الالزم  والتاأهيل  بالتدريب  مزوّدة  كوادر  اإعداد  اأجل  من 

كافة االأ�سلحة والوحدات التابعة لقوة دفاع البحرين. جرى 

تخريج اإحدى دورات التدخل ال�سريع باحلر�س امللكي، وذلك 

بح�سور �سمو العقيد الركن ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة.

التمارين  اإجراء  على  دائماً  البحرين  دفاع  قوة  حتر�س 

الع�سكرية ملا لها من دور هام يف تطوير االأ�ساليب املتبعة يف 

عملياِت رفع م�ستوى اجلاهزية واال�ستعداد، وتن�سيق اجلهود 

تنفيذ  يتم  حيث  ووحداتها  اأ�سلحتها  خمتلف  بني  امل�سرتكة 

عدد من حماور العمل امل�سرتك بني هذه االأ�سلحة والوحدات 

�سقل  على  ي�ساعد  مما  املطلوبة،  اجلاهزية  م�ستوى  ملعرفة 

بني  امل�سرتكة  التمارين  اثناء  والعملية  الع�سكرية  اخلربات 

اجلهات املعنية.

ال�سيخ خليفة بن  و�سمن هذا املنطلق قام امل�سري الركن 

اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بزيارٍة َتَفَقَد 

تنفذ  الذي   »5 الوطن  »درع  مواقع مترين  من  عدداً  ِخاللها 

خاللها اأ�سلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، وبهذه املنا�سبة 

تاأكيداً  متثل  التمارين  هذه  »اإن  بقوله:  العام  القائد  �سرح 

ال�سعِي احلثيِث نحو تطوير وتنمية  الدفاع يف  اللتزام قوة 

القتالية،  قدراتها  رفع  نحو  قدماً  وامل�سي  املقاتلة،  كوادرها 

اأ�سلحتها  كافة  وتقييٍم  اإختباِر  طريِق  عن  والت�سليحية 

متطلباتها  بكافة  تزويدها  عن  ف�سالً  القتالية،  ومنظوماتها 

املجال  يف  امل�ستجدات  كل  لتواكب  احلديثة،  الع�سكرية 

الع�سكري املتطور«.

التعاون  لتكثيف  دائماً  البحرين  دفاع  قوة  ت�سعى 

الع�سكري وتوثيقه على امل�ستويني االإقليمي والدويل من خالل 

اجلهود املتوا�سلة لتو�سيع اآفاق التعاون امل�سرتك مع الدولة 

ال�سقيقة وال�سديقة وتعزيزه ملا فيه خدمة امل�سالح امل�سرتكة 

ودعم اجلهود الدولية للحفاظ على االأمن واال�ستقرار العاملي 

الع�سكري  العمل  تفعيل  منطلق  ومن  التعاون.  ج�سور  ومد 

امل�سرتك، وتعزيزاً للتعاون والتن�سيق يف جمال تبادل الدعم 

وامل�ساندة الع�سكرية، وذلك رفعاً للقدرات الذاتية واجلماعية 

والتدريب  العطاء  من  م�ستوى  اأف�سل  لتحقيق  دفاع،  لقوة 

على تطبيق املهام القتالية املختلفة ح�سب اخلطط الدفاعية، 

اأكرث من مهمة ع�سكرية وتهيئتها  وجعلها قادرة على تنفيذ 

التمارين  هذه  وتاأتي  الع�سكري.  والتعاون  التن�سيق  على 

بهدف اإثراء اخلربات القيادية للقوات امل�ساركة.

من  هامة  مراحل  بتوثيق  الع�سكري  املتحف  ويقوم 

الدفاع  لقوة  املباركة  وامل�سرية  الع�سكري  البحرين  تاريخ 

امل�ستويات  على  حققتها  التي  واالإجنازات  تاأ�سي�سها  منذ 

كافة وي�سم املتحف قاعات و�سوراً مل�سرية تطور قوة دفاع 

ووحداتها،  اأ�سلحتها  ملختلف  رايات  اإىل  اإ�سافة  البحرين 

التاريخية،  القالع  وقاعة  البحرين،  حكام  قاعة  ي�سم  كما 

اال�سيلة،  العربية  اخليل  وقاعة  التاريخية،  الوثائق  وقاعة 

البحرية،  القوات  وقاعات  القدمية،  الفردية  اال�سلحة  وقاعة 

قوة  وم�ساركات  واالأو�سمة  الع�سكرية،  واملالب�س  واجلوية 

دفاع البحرين يف العديد من املهام النبيلة، ويف حرب حترير 

دولة الكويت ال�سقيقة.

بذكرى  البحرين  دفاع  قوة  احتفاالت  مع  وتزامناً 

تاأ�سي�سها اخلام�س واالأربعني تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة 

القائد  املفدى  البالد  عاهل  خلفية  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

االأعلى حفظه اهلل ورعاه ف�سمل برعايته الكرمية حفل افتتاح 

املتحف الع�سكري التابع لقوة دفاع البحرين، وبهذه املنا�سبة 

ورعاه:  اهلل  حفظه  االعلى  القائد  املفدى  البالد  عاهل  �سرح 

الذي  املتحف  اإعجابنا مبا �ساهدناه يف هذا  »اإننا نعرب عن 

يوثق مراحل هامة من تاريخ البحرين الع�سكري، وامل�سرية 

املباركة لقوة الدفاع منذ تاأ�سي�سها واالإجنازات التي حققتها 

العظيم متيزاً  االإجناز  هذا  كافة«. وي�سيف  امل�ستويات  على 

جديداً اإىل قوة دفاع البحرين، حيث يوؤدي املتحف الع�سكري 

دوراً كبرياً يف جت�سيد التاريخ الع�سكري املميز مبحتوياته 

بني  ي�سم  حيث   ، وحديثاً  قدمياً  الكبرية  اإ�سهاماته  واإبراز 

واملراحل  التاريخية  االأحداث  توؤرخ  عديدة  اأجنحة  جدرانه 

الهامة من تاريخ البحرين الع�سكري وامل�سرية املباركة لقوة 

امللك حمد اجلامعي على  البحرين. يحر�س م�ست�سفى  دفاع 

الت�سخي�سية،  النهو�س مب�ستوى اخلدمات  �ساأنه  كل ما من 

ذلك من  باململكة،  العالية  ذات اجلودة  املتطورة  والعالجية 

التقنية  اإليه  باأف�سل ما تو�سلت  تلك اخلدمات  خالِل تطوير 

التي  التحديثية  للخطوات  وتاأكيداً  احليوي.  املجال  هذا  يف 

طبقها م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي يف �سبيل حتقيق هدفها 

اال�سرتاتيجي، ح�سلت وحدة العالج باالأك�سجني النقي على 

�سهادة االعتماد الدولية للغوا�سني )IDAN( وذلك ا�ستناداً 

وبهذه  للوحدة.  النهائي  والفح�س  التقييم  على 

قوة الدفاع : استعداد للدفاع عن كل شبر من الوطن العزيز
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اجلامعي  حمد  امللك  م�ست�سفى  قائد  �سرح  املنا�سبة 

الدوؤوب  والعمل  باجلهد  ونعتز  نفتخر  »اإننا  بقوله: 

الدولية،  ال�سهادة  لنيل  امل�ست�سفى  اإدارة  عليه  قامت  الذي 

وذلك لكي ن�سع اململكة يف م�ساف الدول املتقدمة يف جودة 

اجلامعي  حمد  امللك  م�ست�سفى  ح�سل  كما  الطبية«.  الرعاية 

على �سهادِة اعتماد اأقليمية من �سركِة Siemens العاملية يف 

جماِل االبحاِث والتدريِب والتطويِر. حيث ت�سلم ال�سهادة قائد 

قائد  �سرح  املنا�سبة  وبهذه  اجلامعي،  حمد  امللك  م�ست�سفى 

امل�ست�سفى: »اإن م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي يحر�س وب�سكٍل 

ال�سحية  اخلدمة  مب�ستوى  النهو�سِ  على  وم�ستمٍر  دائٍم 

واأحدث  باأف�سل  الطبية  اخلدمات  كافة  وتطوير  والعالجيِة، 

ما تو�سلت اإليه التقنية الطبية«. ويف اإطِار اهتمام امل�سوؤولني 

امللك  اإدارِة م�ست�سفى  العامة واملتابعة امل�ستمرة من  بالقيادة 

حمد اجلامعي على تقدمِي اأف�سل اخلدمات ال�سحية والعالجية 

واملناهج  التقنيات  اأحدث  وتد�سني  بتطبيق  امل�ست�سفى  قام 

املر�سى، وذلك  الطبية والتي تتجاوب مع جميع احتياجات 

مملكة  ومقيمي  مواطني  جليمع  ال�ساملة  الرعاية  لتوفري 

النظام  م�سروع  بتطويِر  امل�ست�سفى  قاَم  حيُث  البحرين، 

تد�سني  خالل  من   )I-Seha( ال�سحية  للمعلومات  الوطني 

الن�سخة امل�ستحدثة من النظام، وذلك برعاية وح�سور الفريق 

طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الدولة ل�سوؤون 

الدفاع.

اخلدمات  اإليه  و�سلت  الذي  املتقدم  امل�ستوى  اإطار  ويف 

الطبية امللكية، وتزامناً مع مرور خم�سة واأربعني عاماً على 

امللكية  الطبية  اخلدمات  اأقامت  البحرين،  دفاع  قوة  تاأ�سي�س 

حفل افتتاح وحتديث عدد من االأق�سام بامل�ست�سفى الع�سكري، 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  رعاية  حتت 

�سرح  املنا�سبة  وبهذه  الدفاع،  ل�سوؤون  الدولة  وزير  خليفة 

البحرين  دفاع  قوة  »اإن  قائالً:  الدفاع  ل�سوؤون  الدولة  وزير 

اإن�ساء  ال�سحية جلميع منت�سبيها، فتم  الرعاية  تهتم بتوفري 

املن�ساآت الطبية احلديثة، والتي يُعد امل�ست�سفى الع�سكري اأحد 

اأهم االجنازات التي نفتخر بها، ملا ي�سمه من اأق�سام واأجهزة 

احلكومة  �سعي  اإطار  ويف  الدويل«.  امل�ستوى  على  متطورة 

املواطن  ال�سحية وجعل  امل�ستمر ال�ستكمال منظومة اخلدمة 

من  متكاملٍة  �سبكٍة  اإىل  وي�سٍر  ب�سهولٍة  الو�سول  على  قادراً 

الرعايِة العالجيِة واخلدماِت ال�سحيِة راقية امل�ستوى، وجه 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

رئي�س الوزراء املوقر اإىل التعجيل بال�سروع يف بدء املراحل 

التنفيذية مل�سروع م�ست�سفى حممد بن خليفة للقلب يف عوال 

ال�سمو  �ساحب  ّرَح  �سَ وقد  للعطاء،  طرحه  فوراً  يتم  واأن   ،

اإىل  »اإننا نتطلع  املنا�سبة بقوله:  الوزراء بهذه  امللكي رئي�س 

للمواطن  ليتاح  والعالجية؛  الطبية  اخلدمات  مظلة  تو�سعة 

يف  كان  اأينما  تطوراً  واأكرثه  العالج  اأف�سل  على  احل�سول 

مملكة البحرين دون عناء اأو تاأخري«.

خليفة  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اهتمام  منطلق  من 

بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر بالرعاية ال�سحية 

للمواطنني وتقدمي اف�سل اخلدمات ال�سحية والعالجية على 

اإن�ساء م�ست�سفى حممد بن خليفة التخ�س�سي للقلب يف عوايل 

وفريق  الدفاع  ل�سوؤون  الدولة  وزير  �سموه  ا�ستقبل  حيث 

العمل املكلف، واطلع على �سري تنفيذ م�سروع م�ست�سفى حممد 

بن خليفة التخ�س�سي للقلب.

عناية كربى  البدنية  الريا�سة  البحرين  دفاع  قوة  تويل 

حتقيقاً لغاياتها العظمى عمالً بالقول املاأثور العقل ال�سليم يف 

اجل�سم ال�سليم، كان ال بد من االهتمام بهذا اجلانب االأ�سا�سي 

الع�سكرية  بال�سخ�سية  يت�سم  الذي  القوي  اجلندي  خللق 

واملرونة  وال�سجاعة  البدنية  اللياقة  حيث  من  املتكاملة 

اأقيم حتت رعاية ح�سرة  االهتمام  من هذا  والثقة. وانطالقاً 

اآل خليفة عاهل البالد  �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه مناف�سات بطولة العامل 

الع�سكرية االأوىل للقدرة للخيل، وبهذه املنا�سبة �سرح ح�سرة 

اهلل  االأعلى حفظه  القائد  املفدى  البالد  �ساحب اجلاللة عاهل 

اأ�سبحت من  بقوله: »اإن ريا�سة الفرو�سية و�سباقات القدرة 

قبل  من  واهتمام  كبريٍة،  ب�سعبيٍة  حتظى  التي  الريا�سات 

اإىل  ي�ساف  م�سبوق  غري  تاريخي  اإجناٍز  ويف  العامل«.  دول 

�سل�سلِة اإجنازات الريا�سة الع�سكرية، تاأهل منتخب البحرين 

الع�سكري لكرة القدم لبطولة كاأ�س العامل الع�سكرية االأوىل 

ال�سيخ  الركن  امل�سري  �سرح  املنا�سبة  وبهذه  باإذربيجان، 

البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة 

املنتخب  حققُه  الذي  امل�ّسرف  االجناز  هذا  »اإن حتقيق  قائالً: 

جاء  الع�سكرية  العامل  لكاأ�س  بالتاأهل  القدم  لكرة  الع�سكري 

كرة  بلعبة  لالرتقاء  املفدى  امللك  غر�سها جاللة  ثمرة  نتيجة 

القدم يف البالد«. وتربع املنتخب الع�سكري عر�س العاملية يف 

الرجال  ال�ساحية، وذلك من خالل ح�سول م�ستوى  اخرتاق 

على املركز االول ببطولة الفردي واجلماعي وكذلك ح�سول 

عدة  على  وح�سولهن  بالفردي  االأول  املركز  على  ال�سيدات 

الخرتاق  الع�سكرية  العامل  بطولة  �سمن  ذهبية،  ميداليات 

ال�ساحية رقم )55( املقامة يف جمهورية �سربيا.

تتلقاها  التي  احلثيثة  والرعاية  املتوا�سل  الدعم  و�سمن 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  لدن  من  الع�سكرية  الريا�سة 

االعلى  القائد  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

البحرين،  دفاع  لقوة  العامة  بالقيادة  امل�سوؤولني  ومتابعة 

اأناب جاللته امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة 

ال�ساحية  بطولة  حل�سور  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد 

ووحدات  ال�سلحة  ال�سنوية  والرماية  لل�سباط،  الع�سكرية 

قوة دفاع البحرين والقفز احلر باملظالت. ويف هذه املنا�سبة 

�سرح القائد العام قائالً: »اإن قوة دفاع البحرين توؤمن باأهمية 

اخل�سائ�س  اأهم  من  ُتّعد  انها  حيث  الع�سكرية  الريا�سة 

الواجب توافرها عند االإن�سان الع�سكري«.

وحتر�س القيادة احلكيمة بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة 

القائد  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

االأعلى حفظه اهلل ورعاه على االهتماِم باخلدماِت االجتماعيِة 

فقد  خا�سًة،  البحرين  دفاع  قوة  وملنت�سبي  عامة  للمواطنني 

قوة  ملنت�سبي  ورعايتها  عنايتها  ُجَل  العامة  القيادة  اأولت 

اإىل حت�سنِي  يهِدُف  ُكَل عوٍن  تقدمي  البحرين عن طريِق  دفاع 

والطماأنينة  احلياة  اأ�سباب  كل  وتاأمني  املعي�سية  اأو�ساعهم 

امل�سري  ح�سر  املنطلق  هذا  من  الطرق.  باأي�سر  والأ�سرهم  لهم 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�سيخ  الركن 

للع�سكريني  الثاين  اجلماعي  الزاوج  حفل  البحرين  دفاع 

والذي ياأتي �سمن احتفاالت البالد بذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع 

»اإن قوة  العام:  القائد  البحرين اخلام�س واالأربعني، و�سرح 

خمتلف  على  الب�سرية  التنمية  على  حتر�س  البحرين  دفاع 

ال�سعد �سواء اخلدمية اأو التدريبية، وال تتوانى عن الرعايِة 

االجتماعيِة ملنت�سبيها«.

توفري ال�سكن الالئق ملنت�سبي قوة دفاع البحرين

اأولت قوة الدفاع منذ تاأ�سي�سها جانب اخلدمات االإ�سكانية 

عنايًة خا�سًة وجعلتها يف مقدمِة اهتماماتها تقديراً من القيادِة 

العتيد،  ال�سرح  لهذا  املنت�سب  الب�سري  للعن�سِر  احلكيمِة 

ولتوفرِي ا�س�س احلياة الكرمية وال�سكن الالئق ملنت�سبي قوة 

ال�ساد�س  املجيدة وهي  الوطنية  الذكرى  مع  الدفاع. وتزامناً 

االأمن  باإعادة  البحرين  دفاع  قوة  لقيام  مار�س  من  ع�سر 

واال�ستقرار اإىل ربوع الوطن. اأقيم حفل توزيع وثائق وعقود 

منت�سبي  من  االإ�سكانيِة  امل�ساريع  من  للم�ستفيدين  الوحدات 

بقوله:  العام  القائد  اأكد  املنا�سبة  وبهذه  البحرين،  دفاع  قوة 

»اإن قوة دفاع البحريِن م�ستمرًة يف نهجها باالهتماِم باأبنائها 

وتقدمِي كل الدعم لهم يف خمتلِف االأ�سعدِة واملجاالت«.

إنجاز مستويات رفيعة من التدريب والتسليح درع واٍق يصون مكاسب الوطن ويحميه

 قوة الدفاع  

قادرة على 

اأداء واجبها 

املقد�س بكفاءة

بناء قاعدة 

قوية من 

الكوادر 

الوطنية 

املوؤهلة

تنه�س 

بواجباتها 

الوطنية بكل 

كفاءة وروح 

معنوية عالية 
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كتبت - فاطمة �سلمان: 

 هناأ عدد من املوطنني قيادة الوطن متمثلة يف �ساحب 

العهد  وويل  خليفة  اآل  �سلمان  بن  حمد  ال�سيخ  اجلاللة 

اآل خليفة ورئي�س الوزراء ال�سيخ  ال�سيخ �سلمان بن حمد 

البحريني  ال�سعب  هناأوا  كما  اآل خليفة  �سلمان  بن  خليفة 

كافة مبنا�سبة العيد الوطني املجيد، متمنني للملكة مزيداً 

يعزز  ان  �ساأنه  من  الذي  والرقي  والتقدم  االحتفاالت  من 

مبثابة  الوطني  العيد  معتربين  الدول.  بقية  بني  مكانتها 

يف  ي�سعه  ال  الذي  الويف  ال�سعب  على  مير  عظيم  يوم 

للقيادة  العهد واحلب والوالء  املنا�سبة �سوى جتديد  هذه 

ال  بحريني  وعر�س  تاريخية  منا�سبة  باعتبارها  الر�سيدة 

يفّوت.

الغامرة  �سعادته  ال�سندي  يو�سف  فواز  املواطن  اأبدى 

اعترب  حيث  املجيد،  بعيدها  الوطن  احتفاالت  مبنا�سبة 

غرة  يف  مكانة  لها  الغالية  لبالدنا  الوطني  اليوم  ذكرى 

امليزان، وهو اليوم الذي يتذكر فيه املواطن البحريني بكل 

مت  التي  ال�سعيدة  التاريخية  املنا�سبة  بهذه  واعتزاز  فخر 

فيها جمع ال�سمل لهذا الوطن املعطاء.

م�سدر فخر واعتزاز 

واأ�ساد بهذا اليوم واعتربه يوماً لتوحيد الكيان الغايل 

يف  ن�سجل  قائالً  الطيبة  االر�س  هذه  على  مواطن  لكل 

والتي  املعطاء  الوطن  بهذا  واعتزازنا  فخرنا  اليوم  هذا 

تتوا�سل فيه م�سريات اخلري واالإ�سالح وكذلك االجنازات 

فيها  لنعرب  �سنوياً  الذكرى  هذه  علينا  ومتر  احل�سارية 

الوالء  فيها  جندد  والتي  احلكيمة  لقيادتنا  حبنا  مدى 

واملحبة..

واأكد اأنه وبهذه املنا�سبة التاريخية والوطنية ي�سعده 

وي�سرفه اأن يرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام 

خليفة  األ  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

عاهل البالد املفدى واإىل مقام �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

واإىل  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  األ  �سلمان  بن  خليفة 

بن  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  مقام 

الوطني  اليوم  االأمني مبنا�سبة  العهد  اآل حليفة ويل  حمد 

املجيد ململكة البحرين وذكرى يوم اجللو�س جلاللة امللك 

املفدى اأيده اهلل.. �سائالً املوىل عز وجل اأن يحفظ البحرين 

ويدمي عليها نعمة االأمن واالأمان واأن يحفظ �سعبها الويف 

والعزيز على هذه االر�س الطيبة.

معنى خا�س وتاريخ م�سّرف 

معنا  حديثه  بداأ  فقد  جا�سم  خليل  حممد  املواطن  اأما 

الوطني وعيد اجللو�س  العيد  بها مبنا�سبة  بتهنئة توجه 

مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  جاللة  اىل 

�سلمان  بن  خليفة  مري  االأ �سمو  واإىل  احلبيبة  البحرين 

ويل  حمد  بن  �سلمان  مري  االأ و�سمو  املوقر  الوزراء  رئي�س 

مني وكافة عائلة اآل خليفه الكرام و�سعب البحرين  العهد االأ

الويف بهذه املنا�سبة العظيمة..

متمنياً للقيادة وال�سعب مزيداً من التالحم واحلب واأن 

ت�سبح جميع اأيام البحرين ايام فرح و�سرور يف ظل هذه 

التي  اخلالدة  الوطنية  املنا�سبة  هذه  يف  الر�سيدة  القيادة 

خا�س  معني  ا�سيل  بحريني  مواطن  كل  نف�س  يف  تعني 

و�سغرينا  كبرينا  اليوم  هذا  ن�ستقبل  اإذ  م�سّرف،  وتاريخ 

بكل م�ساعر احلب ومبزيد من الفخر واالعتزاز.

الوطني  اليوم  اعترب  طراده  جا�سم حممد  املواطن  اأما 

مبثابة جتديد لالإجنازات والعطاءات املتعددة التي يقدمها 

يف  تزهو  ذكرى  وهي  لقيادته  الويف  ال�سعب  لهذا  الوطن 

نف�س كل مواطن �سريف ال يطمح يف هذا اليوم �سوى مبزيد 

من االأمن واالأمان ومزيد من التقدم واالزدهار لهذا الوطن 

احلبيب..

با�سمي  ارفع  ان  العطرة  املنا�سبة  هذه  يف  وي�سّرفني 

التهاين والتربيكات اىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة ملك 

املوقر  الوزراء  رئي�س  ال�سمو  و�ساحب  املفدى  البحرين 

ورعاهم  اهلل  حفظهم  االمني  العهد  ويل  ال�سمو  و�ساحب 

و�سدد خطاهم وهنيئاً لل�سعب البحريني هذه القيادة وهذا 

الوطن املعطاء..

هناك  يكون  ان  طراده  يتمنى  املواطنني  من  وكغريه 

العديد من االجنازات التي ترفع من �ساأن البحرين عالياً يف 

كلها رخاء  اأياماً  اململكة  الدول االخرى واأن ت�سهد  م�ساف 

االإ�سالحي جلاللته يف  بامل�سروع  واأمن وا�ستقرار، م�سيداً 

وال�سيا�سية  والع�سكرية  املدنية  احلياة  جماالت  جميع 

باالأف�سل  كما ويطمح  والثقافية،  والتنموية  واالقت�سادية 

الأهايل البحرين كافة بال ا�ستثناء. بينما املواطنة �سميحهة 

البحريني  ال�سعب  جلميع  العيد  هذا  اعتربت  النامليتي 

لي�س عيداً للوطن فقط، حيث هو يوم تزدان فيه فرحتهم 

اجلميع  فرحة  يرون  عندما  �سفاه  على  الب�سمة  وتر�سم 

الوطن  هذا  من  وركن  ناحية  كل  تطال  التي  واالحتفاالت 

وتتعاىل ابت�سامات االطفال ومرحهم عندما يرون �سوارع 

له  الوطن وحبهم  تنم عن روح  مزينة ومالب�سهم  اململكة 

البيت  كاأ�سرة واحدة يف ظل هذا  اللحظات  فيق�سون هذه 

ال�سغري الذي يجمعهم على املحبة والوفاء للوطن الذي مل 

يبخل عليهم يوما من خرياته والنعيم باأمانه.

التهاين  اأحر  النامليتي  وجهت  املنا�سبة  وبهذه 

الوطني  العيد  مبنا�سبة  املفدى  البالد  لعاهل  والتربيكات 

ململكة البحرين، كما قدمت تهنئة خا�سة لكل مواطن حمب 

وغيور لهذه االأر�س املعطاء والذي البد واأن تكون له ب�سمة 

التي  الفعاليات  امل�ساركة يف  طريق  عن  املنا�سبة  هذه  يف 

تقيمها البالد �سواء بالتهنئة اأو بارتياد مواقع االحتفاالت، 

للمملكة مبا ي�سب ذلك يف  التقدم واالزدهار  دوام  متمنياً 

م�سلحة الوطن واملواطن.

وعن نف�سها اكدت انها يف هذا اليوم حر�ست من خالل 

موقع عملها �سمن �سركة »برودكا�ست« لتنظيم املعار�س 

بالقيام  وذلك  خليفة«،  اآل  »ثاجبة  ال�سيخة  من  برعاية 

فرحتها  مدى  عن  تعرب  التي  الفعاليات  من  عدد  بتجهيز 

وفريق العمل بهذا اليوم العظيم فقد حر�ست ال�سركة على 

وتلوين  االطفال  األعاب  ومنها  الفعاليات  من  عدد  تنظيم 

تتعلق  التي  ال�سعبية  واالكالت  امل�سغوالت  وبيع  الوجوه 

لهذا  اجلميل  رد  من  كجزء  وذلك  الوطن،  وحب  بالوطن 

الوطن احلبيب..

عر�س بحريني 

بامل�سابيح  اململكة  بتالألوؤ  الكبرية  �سعادتها  ابدت  كما 

امللونة واالأعالم احلمراء والبي�ساء املرفرفة يف كل زاوية 

البحريني  بالعر�س  اأ�سبه  اليوم  هذا  معتربة  و�سارع، 

وقد  ليلتها  تزف يف  اإال عرو�س  هي  ما  البحرين  االأ�سيل، 

تزينت يف اأبهى �سورها لتنال اإعجاب اجلميع..

م�ساعره  مدى  عن  ال�سمالن  خالد  ابدى  جانبه  ومن 

البحرين  معترباً  البحريني،  اليوم  هذا  جتاه  ال�سادقة 

جنة غّناء تربينا على ار�سها و�سممنا عطر هواها وتفّياأنا 

بظالل نخيلها وا�سفاً اياها باأر�س اخللود ووطن التاريخ 

وعنوان احل�سارة وهي ق�سة ع�سق جتذب كل عني اإليها..

ويوا�سل البحرين يف قلب كل بحريني ا�سيل تعي�س 

رفعتها  على  دائماً  نعمل  هدف  وهي  بها  ونعي�س  فينا 

وتطويرها ويف هذا اليوم تقف الكلمات حائرة امام و�سف 

لكن  دوماً  املعطاءة  احلبيبة  االر�س  هذه  جتاه  م�ساعرنا 

يف  االف�سل  لها  نقدم  ان  كمواطنني  اجلاد  عملنا  يكفينا 

خمتلف امليادين..

وختم ال�سمالن حديثة متمنياً للبحرين مزيداً من االمن 

نعمة  تدوم  واأن  مكروه  كل  من  اهلل  يحفظها  واأن  واالمان 

اخلري على اجلميع بف�سل خريات هذا الوطن املعطاء.

 مواطنون يهنئون القيادة احلكيمة بالعيد الوطني املجيد:

فواز ال�سندي �سميحة النامليتيجا�سم حممد

نتمنى للمملكة مزيًدا من التقدم والرقي في يومها الوطني المجيد
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جت�سد الروؤية االقت�سادية ٢030، التي اأطلقها جاللة 

اأكتوبر٢008، روؤية  اآل خليفة يف  امللك حمد بن عي�سى 

وا�سح  توجه  اإن�ساء  اإىل  ت�سعى  البحرين،  ململكة  �ساملة 

اأ�سا�سي  هدٍف  على  الرتكيز  مع  اململكة،  اقت�ساد  لتطوير 

مواطني  جلميع  املعي�سي  امل�ستوى  حت�سني  يف  يتجلى 

�سنوات  اأربع  بعد  الروؤية  اإطالق  ومت  البحرين.  مملكة 

من املناق�سات امل�ستفي�سة مع جمموعة من �سناع القرار 

املوؤ�س�سات  ذلك  يف  مبا  واخلا�س،  العام  القطاعني  يف 

احلكومية والهيئات املخت�سة، باالإ�سافة اإىل بع�س بيوت 

االقت�سادية  الروؤية  تركز  الدولية.  والهيئات  اخلربة 

للمجتمع  متكاملٍة  حكوميٍة  روؤيٍة  بلورة  على   ٢030

اأ�سا�سية  مبادئ  ثالثة  حول  تتمحور  والتي  واالقت�ساد، 

املجل�س  و�سرع  واال�ستدامة.  والعدالة،  التناف�سية،  هي 

لالإ�سالح  برنامج  اإطالق  على  الروؤية  اإطالق  اأعقاب  يف 

الروؤية  اأهداف  مع  متا�سياً  املوؤ�س�سي،  االقت�سادي 

االقت�سادية ٢030. واأف�سى عمل املجل�س وتن�سيقه مع 

الوزارات املخت�سة اإىل اإعداد اأول ا�سرتاتيجية اقت�سادية 

هذه  لتحقيق  طريق  خارطة  مبثابة  كانت  التي  وطنية، 

الروؤية.

يف  ال�ساأن  عظيمة  خربة  البحرين  مملكة  متتلك 

اال�ستجابة  وطريقة  االأجنبية  االأعمال  احتياجات  فهم 

واإمكانية  تناف�سية،  اأ�سعار  وجود  اإىل  يعود  والذي  لها 

الو�سول ال�سهل اإىل باقي مناطق ال�سرق االأو�سط، اإ�سافة 

جيد.  ب�سكل  تاأ�سي�سها  مت  حتتية  عمل  بنية  وجود  اإىل 

واعترب املجل�س اأن اال�ستثمار االأجنبي هو املفتاح لتحقيق 

طويلة  االقت�سادية  لروؤيتنا  املرَتِجمة  املو�سوعة  اخلطة 

تناف�سية  حت�سني  اإىل  تهدف  والتي   ٢030 لعام  االأمد 

للبحرينيني  تخ�س�سية  عمل  فر�س  وخلق  اقت�سادنا 

اإ�سافة اإىل تعزيز م�ستويات املعي�سة. لهذا ال�سبب، نحن 

اأ�سا�سها  على  والبناء  لدينا  املتوفرة  بامليزات  ملتزمون 

لن�سبح املركز االأكرث جاذبية لال�ستثمارات واالأعمال يف 

ال�سرق االأو�سط.

نقدم خم�سة مزايا مهمة لالأعمال املوجودة يف املنطقة:

اأي  اإىل  الدخول  يجعل  اخلليج  قلب  يف  وجودنا   ]

�سوق يف ال�سرق االأو�سط )�سواء عن طريق الرب اأو البحر 

على  ميكنك  حيث  معاً،  اآن  يف  وفعاال  �سريعا  اجلو(  اأو 

ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  الو�سول  املثال  �سبيل 

اإىل  الو�سول  يجعل  مما  �ساعة  من  اأقل  يف  بال�سيارة 

اأربع  اأمراً ممكناً خالل  الريا�س مركز االأعمال يف اململكة 

�ساعات.

الطائرة  با�ستخدام  فيمكنك  اجلو،  طريق  عن  اأما 

الو�سول اإىل كل من االإمارات العربية املتحدة خالل �ساعة 

واحدة ودولة قطر خالل خم�س وع�سرين دقيقة. 

ال�سركة  البحرين موطن  اإن مملكة  بالذكر  كما يجدر 

يف  جوي  ا�سطول  اأ�سخم  متتلك  التي  اخلليج  لطريان 

الأعمال  رئي�ساً  مركزاً  كونها  اإىل  اإ�سافة  اخلليج  منطقة 

الرتانزيت البحري بعد افتتاح مرفاأ خليفة بن �سلمان يف 

ابريل ٢009.

ع�سر  الثاين  املركز  يف  البحرين  مملكة  ُت�سنَّف   ]

كاأكرث اقت�ساد مفتوح يف العامل وفق هرييتج فاوندي�سن 

االقت�ساد  حرية  وملحق   )Heritage Foundation(

لوول �سرتيت جورنال )Wall Street Journal( لعام 

٢013 وذلك من خالل التزام اململكة باحلفاظ على بيئة 

اإلغاء ال�سرائب  عملة االأكرث حتررا يف املنطقة من خالل 

املبا�سرة  ال�سرائب غري  ال�سركات اخلا�سة وبع�س  على 

امل�ستثمر  حرية  اإىل  اإ�سافة  واالأفراد  املوؤ�س�سات  على 

للعودة براأ�س املال اإىل الوطن. كما تتيح مملكة البحرين 

والعقارات  االأعمال  موجودات  بتملُّك  لالأجانب  الفر�سة 

القطاعات وذلك خالفاً عن جميع دول منطقة  يف معظم 

اخلليج اإ�سافة اإىل امتالكها قطاع ات�ساالت حر %100.

اقت�ساد  البحرين �سجل فريد من نوعه كاأكرث  ولدى 

اأعمال دويل متطور يعود بتاريخه عدة عقود اإىل الوراء 

خالل  ازدهاراً  االأكرث  املالية  اخلدمات  قطاع  اإىل  اإ�سافة 

اأ�سواق  كاأكرث  املا�سية والذي عرف موؤخرا  الـ ٤0 �سنة 

اخلليج املالية تطورا ومتُر�ساً. )امل�سدر 1(

مزايا  اأهم  من  واحدة  املنخف�سة  التكاليف  تعد   ]

االأكرث  االإيجار  كلف  خالل  من  وذلك  البحرين  مملكة 

انخفا�سا يف املنطقة لكل من املكاتب واالأرا�سي ال�سناعية 

قطاع  يف  واملعونات  اخل�سخ�سة  بني  املزج  اإىل  اإ�سافة 

كلف  على  مبا�سر  ب�سكل  ينعك�س  والذي  العامة  املرافق 

الكهرباء والغاز واملياه والتي تعد تناف�سية ب�سكل كبري 

اأي�سا وهو ما يوؤثر بدوره على اأجور العاملني. كما تعد 

القوى العاملة يف مملكة  البحرين االأكرث تعليما وموهبة 

امل�ستثمرين  على  يخفف  الذي  االأمر  اخلليج،  منطقة  يف 

عبء ا�ستقطاب اخلربات االأجنبية واحلفاظ عليها والذي 

ي�سهم بدوره يف بناء فريق حملي متمّر�س وملتزم ميكن 

ال  املثال  �سبيل  الطويل.على  املدى  على  عليه  املحافظة 

احل�سر: ي�سكل البحرينيون 66% من القوى العاملة يف 

البحرين  املالية وذلك وفق اح�ساءات م�سرف  اخلدمات 

املركزي لعام ٢010.

توقعات  اإىل  التنمية  جمل�س  تقارير  اأ�سارت  وقد 

اإىل  االإنتاج  النفطي كعودة  بالقطاع  متفائلة فيما يتعلق 

طبيعته يف احلقل البحري وارتفاعه مبا ي�سمح بنمو قوي 

املتوقع  االأقل من  النمو  العام، ورغم  القطاع هذا  يف هذا 

يف الربع االأول من العام يف منو القطاعات غري النفطية 

يونيو  امليزانية يف  اإقرار  فاإن  العام  من  االأول  الربع  يف 

املا�سي مع التو�سع الذي اأقر يف النفقات، وتوقع دخول 

م�ساريع متولها �سناديق خليجية مرحلة التنفيذ يرجح 

النفطية  غري  االقت�سادية  القطاعات  منو  معدل  يزيد  اأن 

يف الن�سف الثاين من العام، وتعطي االأرقام الواردة يف 

متفائلة  تقديرات  املا�سي  �سبتمرب  ل�سهر  املجل�س  تقرير 

للنمو املتوقع يف الناجت املحلي االإجمايل يف العام احلايل 

 %٢.9 ت�سخم  ن�سبة  مع   %5.3 يبلغ  اأن  يتوقع  حيث 

بينما يتوقع اأن يبلغ معدل النمو يف العام املقبل ٤.٢%. 

وبقية االأرقام ت�سري اإىل اقت�ساد �سحي بفائ�س يف ميزان 

احل�ساب اجلاري يبلغ 8.9% من الناجت املحلي االإجمايل 

هذا العام و10.٢% العام املقبل.

والقائم  املوا�سالت  وزير  اأحمد،  بن  كمال  واو�سح 

االقت�سادية  التنمية  ملجل�س  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال 

البحرين منا  االإجمايل يف  املحلي  الناجت  اأن  البحرين  يف 

غري  القطاعات  حتقيق  مع   .٢01٢ عام   %3.٤ بن�سبة 

ما حققه  ذلك  6.7% مبا يف  ن�سبته  بلغت  النفطية منوا 

اأكرث من  اإىل  التحويلية من منو و�سل  ال�سناعات  قطاع 

9%، وقطاع اخلدمات املالية الذي و�سلت ن�سبة النمو فيه 

االقت�سادية  التنمية  لتقديرات جمل�س  اإىل 3.5%. ووفقا 

يف البحرين، من املتوقع اأن يحقق النمو االإجمايل يف عام 

٢013 زيادة اأكرث من 5% على خلفية االرتفاع احلا�سل 

القطاع  ي�سهده  الذي  امل�ستمر  والتو�سع  النفط  اإنتاج  يف 

غري النفطي. واأكد على اأن البحرين تلتزم بدعم وتعزيز 

اأ�س�س اأعمالها، حيث اإنها حققت منواً م�ستداما الأكرث من 

ع�سر �سنوات لت�سكل قاعدة حيوية لل�سركات التي تعمل 

حيث  وخارجها،  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  داخل 

املهمني  اخلليجيني  امل�ستثمرين  من  الكثري  فيها  يعمل 

والكثري من ال�سركات الكربى املتعددة اجلن�سيات. وبني 

اأن دور جمل�س التنمية االقت�سادية ياأتي جلذب الكثري من 

اال�ستثمارات االأجنبية اإىل البحرين، مركزا على قطاعات 

اقت�سادية م�ستهدفة ت�سكل ميزة تناف�سية للمملكة. فت�سمل 

قطاعات  عليها  املجل�س  يركز  التي  الرئي�سية  املجاالت 

ال�سناعة وتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، واخلدمات 

من  غريها  اإىل  باالإ�سافة  النقل،  وخدمات  اللوج�ستية 

القطاعات الفرعية. حيث يتميز قطاع اخلدمات املالية يف 

املنطقة.  هام يف  اخل�سو�س مبوقع  على وجه  البحرين 

يعمل  وهو   ٢000 عام  يف  املجل�س  اإن�ساء  »منذ  وقال: 

القطاع  من  ال�سركاء  وخمتلف  احلكومة  مع  بالتعاون 

�سناعة  غرفة  مقدمتهم  ويف  العام،  والقطاع  اخلا�س، 

وجتارة البحرين، على زيادة قيمة اال�ستثمارات الواردة 

اإىل البحرين«.

متولها  م�ساريع  دخول  املوا�سالت  وزير  وتوقع 

تزيد  اأن  املرجح  من  التنفيذ  مرحلة  خليجية  �سناديق 

معدل منو القطات االقت�سادية غري النفطية يف الن�سف 

الثاين من العام. واأكد الوزير اأن احتماالت النمو عالية يف 

منطقة جمل�س التعاون اخلليجي، اإذ قامت دول املجل�س 

االقت�سادي  التنويع  بهدف  كبرية  ا�ستثمارات  ب�سخ 

وتطوير البنية التحتية وحت�سني الظروف املعي�سية، ما 

مبعدل  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  يف  �ساهم 

ويقول:  املا�سي.  العقد  خالل  املنطقة  يف   %5 من  اأكرث 

»�سهدت البحرين عقدا من االإ�سالح االقت�سادي و�سعها 

جمل�س  دول  روؤية  حتقيق  يف  الطريق  مقدمة  على 

معي�سة  م�ستوى  لرفع  امل�سرتكة  اخلليجي  التعاون 

واملهارات  االإقليمية  الهوية  بني  واجلمع  مواطنيها، 

العاملية وفقا للمعايري الدولية«. واأ�ساف: »وجود القوى 

الت�سغيل  وتكاليف  اململكة،  يف  املاهرة  املحلية  العاملة 

اإىل  باالإ�سافة  ال�سفافة،  التنظيمية  واالأ�س�س  املنخف�سة، 

�سهولة الو�سول اإىل االأ�سواق املمتازة، جعل من البحرين 

موقعا مثاليا ميكن من خاللها الو�سول اإىل اأ�سواق الدول 

اخلليجية، التي تبلغ قيمتها حاليا 1.5 تريليون دوالر، 

عام  بحلول  دوالر  تريليوين  اإىل  ت�سل  باأن  توقعات  مع 

٢0٢٢«. وبني اأن الناجت املحلي االإجمايل يف البحرين منا 

غري  القطاعات  حتقيق  ومع   .٢01٢ عام   %3.٤ بن�سبة 

ما حققه  ذلك  6.7% مبا يف  ن�سبته  بلغت  النفطية منواً 

اأكرث من  اإىل  التحويلية من منو و�سل  ال�سناعات  قطاع 

9%، وقطاع اخلدمات املالية الذي و�سلت ن�سبة النمو فيه 

اإىل %3.5.  

وحول دور جمل�س التنمية االقت�سادية، قالت املديرة 

اإن  املجل�س، فيفيان جمال  االأعمال يف  التنفيذية لتطوير 

دورها االأ�سا�سي يتمثل يف ا�ستقطاب اال�ستثمار االأجنبي 

عرب  تطويره  جرى  دور  وهو  البحرين  اإىل  املبا�سر 

ال�سنوات.

واأ�سافت: »ما الحظناه يف ال�سنوات االأوىل للمجل�س 

كنا نحدد القطاعات املوجودة يف البحرين واأين الفجوات 

ونحدد االأهداف يف جلب ال�سركات التي تفيدنا من ناحية 

للخريطة  درا�سات  واأجرينا  والتقنية،  التكنولوجيا 

ا�ستثمارات  اأكرث  يعطي  الذي  من  العاملية  اال�ستثمارية 

مبا�سرة، وافتتحنا مكاتب خارجية لهذا الغر�س اأ�سبحت 

�سبكة عاملية االآن«.

اإىل ذلك، اعترب كبري االقت�ساديني يف جمل�س التنمية 

االقت�ساد  اأن  كوتالين  ت.  جارمو.  د.  االقت�سادية، 

حالة  يف  اقت�سادا  يعترب  االإقليمي  اإطاره  يف  البحريني 

كان  لكنه  مهماً،  نفطيا  اقت�ساد ميتلك قطاعا  فهو  حتول 

عام  يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   %50 ن�سبة  ميثل 

اأنه  اإىل  اأقل من ٢0%. واأ�سار  اإىل  ٢000 ثم تراجع االآن 

اأنها  ولو  القدمية  االآبار  اإنتاج  هبوط  االأ�سباب  بني  من 

هو  الرئي�سي  العامل  ولكن  موؤخرا  اإنتاجها  تزيد  بداأت 

م�ستمر  ب�سكل  االقت�ساد  النفطية يف  القطاعات غري  منو 

ففي عام ٢000 كان هناك  النفطي،  القطاع  واأ�سرع من 

قطاع �سناعي مهم لكنه كان يعتمد على النفط.

يف  منواً  القطاعات  اأ�سرع  اإىل  ننظر  »عندما  وقال: 

 3 هناك  اأن  �سنجد  و٢013   ٢000 بني  يف  االقت�ساد 

وهي   %10 من  اأكرث  �سنوي  منو  فيها  حدث  قطاعات 

التاأمني  مثل  وال�سخ�سية  االجتماعية  اخلدمات  قطاعات 

ال�سحي والتعليم اخلا�س«.

وحول دور جمل�س التنمية االقت�سادي قالت فيفيان 

التنفيذية لتطوير االأعمال يف املجل�س باأن  جمال املديرة 

دورهم االأ�سا�سي هو ا�ستقطاب اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر 

ال�سنوات  عرب  تطويره  جرى  دور  وهو  البحرين  اإىل 

يف  الحظناه  ما  االأو�سط«  »ال�سرق  لـ  قائلة  و�سرحت 

القطاعات املوجودة  االأوىل للمجل�س كنا نحدد  ال�سنوات 

عندنا يف البحرين واأين الفجوات ونحدد االأهداف يف جلب 

التكنولوجيا والتقنية،  ناحية  تفيدنا من  التي  ال�سركات 

من  العاملية  اال�ستثمارية  للخريطة  درا�سات  واأجرينا 

مكاتب  وافتتحنا  مبا�سرة،  ا�ستثمارات  اأكرث  يعطي  الذي 

خارجية لهذا الغر�س اأ�سبحت �سبكة عاملية االآن، فهناك 

مكتب تابعة لنا يف اليابان وكوريا اجلنوبية، ويف الهند 

و�سنغافورة وماليزيا ولدينا مكتب يف بريطانيا يغطي 

اأملانيا  يف  ممثل  وليدنا  فرن�سا  يف  وكذلك  اأوروبا  �سمال 

ومكاتب يف اأمريكا وال�سني، وهدف هذه املكاتب واملمثلني 

يف  اجلغرافية  املناطق  هذه  من  ال�سركات  ا�ستقطاب  هو 

القطاعات التي حتتاج اإىل تغطية فجوات اال�ستثمار فيها. 

املالية  االأزمة  قبل  االأوىل  مرحلتني  عن  فيفيان  وتتحدث 

قبل  وتقول  اليوم.  بعدها حتى  وما  العاملية يف ٢008 

�سركاتها  تعطي  التي  الدول  اأغلب  كانت   ٢008 عام 

وبني  واأوروبا،  املتحدة  الواليات  هي  مبا�سرا  ا�ستثمارا 

٢008 و٢01٢ حدث حتول فقد اأ�سبح هناك الكثري من 

ال�سركات االآ�سيوية التي تبحث عن فر�س جديدة واأ�سواق 

جديدة. وتكونت لدينا نظرة ا�سرتاتيجية جديدة فال ميكن 

التكنولوجيا  ب�سبب  واأوروبا  املتحدة  الواليات  ن�سيان 

واالهتمام الكبري بنا هناك، لكن ا�ستهدفنا الدول ال�سرقية 

التعاون. وعندما كنا نذهب  اإمكانيات  االآ�سيوية لنعرف 

اأي�سا  ت�ستثمروا  اأن  حتبون  هل  ي�ساألوننا  كانوا  اإليهم 

لال�ستثمار.  اجتاهني  من  طريقا  يريدون  اأنهم  اأي  لدينا 

نوفر  تقريبا  �سنوات  اأربع  منذ  اأ�سبحنا  االإطار  هذا  ويف 

خدمة لل�سركات البحرينية التي ترغب يف اال�ستثمار يف 

اخلارج واأ�سبح هناك طريق من اجتاهني، ولكن هدفنا يف 

النهاية هو جلب اال�ستثمار املبا�سر للبحرين.

دور هام في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر إلى البحرين
جمل�س التنمية االقت�سادية:

 توقعات متفائلة 

فيما يتعلق بالقطاع 

النفطي وارتفاعه مبا 

ي�سمح بنمو قوي هذا 

العام 

الأرقام احلديثة ت�سري 

اإىل اقت�ساد بحريني 

�سحي بفائ�س يف 

ميزان احل�ساب 

اجلاري يبلغ 8.9 % 
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ال�سيما  الت�سهيالت  من  العديد  بتوفري  احلكومة  قامت 

املكانة  على  احلفاظ  اأجل  من  والتجاري  املايل  للقطاع 

املتميزة التي تتبواأها اململكة كمركز مايل متميز يف املنطقة، 

ب�سكل  النا�س  اأرزاق  على  التاأثري  عدم  �ساأنه  من  ما  وهو 

مبا�سر ال�سيما الأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 

امل�سريف  النظام  ويتكون  امل�سروعات.  تلك  يف  والعاملني 

اإ�سالمية،  وم�سارف  تقليدية  م�سارف  من  البحرين  يف 

وي�سكل العن�سر االأكرب من النظام املايل، حيث ينفرد باأكرث 

وت�ستمل  للقطاع.  املالية  املوجودات  اإجمايل  من   %85 من 

خلدمات  م�سرًفا   19 على  التقليدية  امل�سارف  �سريحة 

االأفراد، و69 م�سرًفا خلدمات ال�سركات، وم�سرفني اثنني 

مل�سارف  متثيل  مكتب   36 اإىل  باالإ�سافة  متخ�س�سني، 

منتجات  االإ�سالمية  امل�سارف  �سريحة  وتقدم  خارجية. 

ومبادئها،  االإ�سالمية  ال�سريعة  الأحكام  مطابقة  وخدمات 

وت�سمل 6 م�سارف خلدمات االأفراد و18 م�سرًفا خلدمات 

ال�سركات.

املفتوحة؛  ال�سوق  القت�ساد  نتيجة  منًوا  القطاع  حقق 

احلكومية  املالية  وال�سيا�سات  الكلي  االقت�ساد  و�سيا�سات 

املتوافق  الرقابي  االإطار  وم�سداقية  واحلري�سة؛  امل�ستقرة 

القديرة  املحلية  العاملة  والقوى  الدولية؛  املعايري  مع 

مركز  لتدعيم  العوامل  هذه  كل  اجتمعت  وقد  واملوؤهلة. 

الكثري  اجتذاب  اإقليمي جنح يف  البحرين كمحور م�سريف 

يف  بها  مكاتب  الإن�ساء  االأجنبية  امل�سرفية  املوؤ�س�سات  من 

االأخرية  االآونة  يف  القطاع  يف  النمو  تعزز  كما  اململكة. 

نتيجة الرتفاع اأ�سعار النفط وما ترتب عليها من زيادة يف 

اإعادة  يف  حمورًيا  دوًرا  امل�سارف  لعبت  وهكذا  ال�سيولة. 

فر�س  من  واال�ستفادة  النفطية  االإيرادات  فائ�س  ا�ستثمار 

التمويل يف قطاعات اأخرى يف االقت�ساد الوطني.

املركزي«،  املجمعة من قبل »امل�سرف  للبيانات  ووفقاً 

الفئات  االأرباح جميع  الكبرية يف  الزيادة  فقد �سملت هذه 

التقليدية  البنوك  وهي  امل�سريف،  القطاع  �سمن  العاملة 

الزيادة  وهذه  والتجزئة.  اجلملة  قطاعي  يف  واالإ�سالمية 

امل�سريف  القطاع  عمليات  يف  التطور  تعك�س  االأرباح  يف 

يف  التقلبات  ا�ستمرار  من  الرغم  على  وذلك  البحرين،  يف 

العاملية.  املالية  االأ�سواق 

اإىل  امل�سريف  للقطاع  املوحدة  امليزانية  وارتفعت 

 ،٢013 مار�س  نهاية  يف  هي  كما  دوالر  مليار   195.3

كما  تقريباً،  عام  خــالل  اإليه  ت�ســل  م�ستوى  اأعلى  وهو 

امليزانيــة. كــما يف  اأرقـــــام  اأعلى بن�ســـبة 5% من  اإنه 

دي�سمرب ٢01٢ والتي بلغــــت 186.3 مليــــار دوالر. 

ووا�سل قطاع التجزئة امل�سريف يف البحرين منوه يف كل 

القرو�س والودائع على حٍد �سواء، ما يعك�س  من حمفظة 

املركزي.  امل�سرف  بح�سب  الوطني،  االقت�ساد  يف  النمو 

لدى  التجزئة  قطاع  يف  الربح  �سايف  اإجمايل  وت�ساعف 

 509( دينار  مليون   191.9 ليبلغ  التقليدية  البنوك 

مليون دوالر( خالل الربع االأول من هذا العام، مقارنة بـ 

ال�سابق.  العام  من  نف�سها  الفرتة  خالل  دينار  مليون   9٤

بنوك  لدى  القرو�س  ملحفظة  االإجمالية  القيمة  وبلغت 

مليارات   7 قيمته  ما  البنوك«  غري  من  »للعمالء  التجزئة 

دينار كما يف نهاية مار�س املا�سي، منها ٤.٤ مليار دينار 

مليار  بـ٤.٢  مقارنة  التجاري،  القطاع  لقرو�س  بالن�سبة 

اأخرى  جهة  من  املا�سي.  العام  من  الفرتة  لنف�س  دينار 

مقارنة  دينار  مليار   ٢.٤ ال�سخ�سية  القرو�س  بلغت 

ال�سابق.  العام  من  مار�س  نهاية  يف  دينار  مليار  بـ1.٢ 

�سايف  يف  منواً  التقليدية  للبنوك  اجلملة  قطاع  و�سهد 

دوالر  مليون   515 ليبلغ   %365 بلغت  بن�سبة  االأرباح 

االأول من ٢013 مقارنة بـ110 ماليني دوالر  الربع  عن 

لنف�س الفرتة من العام املا�سي ٢01٢.

وت�سم البحرين قطاع �سناديق ا�ستثمار مزدهر، حيث 

البحرين  يف  باخلارج  املن�ساأة  ال�سناديق  تلك  ت�سويق  بداأ 

اأول  ت�سجيل  مت  بينما  الع�سرين،  القرن  ثمانينات  خالل 

�سندوق ا�ستثماري من�ساأ حملياً يف العام 198٤. وقد مت 

اجلماعية  اال�ستثمار  ل�سناديق  تنظيمي  اإطار  اأول  اإ�سدار 

تنقيحه  ومت   ،199٢ عام  يف  املركزي  امل�سرف  قبل  من 

املتعلق  الف�سل  �سدر  عندما   ،٢007 يونيو  يف  ذلك  بعد 

ال�ساد�س  املجلد  �سمن  اال�ستثمارية  ال�سناديق  بوحدات 

الحقاً  مت  وقد  للم�سرف.  الرقابية  التوجيهات  دليل  من 

مراجعة وحتديث النظم والقواعد املتعلقة بعمل ال�سناديق 

»املجلد  منف�سل  جملد  �سكل  يف  واإ�سدارها  اال�ستثمارية 

دليل  من  جزءا  ي�سكل  والذي   ،٢01٢ ابريل  يف  ال�سابع« 

ويحتوي  املركزي.  البحرين  مل�سرف  الرقابية  التوجيهات 

املجلد اجلديد على قواعد واأنظمة �ساملة تتعلق برتخي�س 

حملياً  املوؤ�س�سة  اجلماعية  اال�ستثمار  �سناديق  وت�سجيل 

امل�سجلة  اأو  املرخ�سة  االأجنبية  اال�ستثمارية  وال�سناديق 

�سناديق  عدد  بلغ  وقد  عليهما.  واالإ�سراف  اململكة  يف 

اال�ستثمار امل�سجلة لدى امل�سرف املركزي ٢795 �سندوقاً 

ا�ستثمارياً، منها 1٢1 �سندوقاً ا�ستثمارياً مقرها البحرين. 

كما بلغ عدد �سناديق اال�ستثمار االإ�سالمية 101 �سندوق 

من اجمايل ال�سناديق اال�ستثمارية املرخ�سة وامل�سجلة مع 

نهاية �سهر يونيو ٢01٢. كما بلغت �سايف قيمة االأ�سول 

يف  االأ�سول  قيمة  هي  دوالر  مليار   9.٢ ال�سناديق  لهذه 

يف  االأ�سول  قيمة  وبلغت  حمليا.  املوؤ�س�سة  ال�سناديق 

االإ�سالمية ٢.٢ مليار. اال�ستثمار  �سناديق 

االأ�سواق  ن�ساط  حمور  البحرين  بور�سة  وت�سكل 

البحرين من حيث  البحرين. وقد منت بور�سة  املالية يف 

ت�سمل  اأ�سبحت  والتي  فيها  املدرجة  املالية  االأوراق  عدد 

و�سًكا  �سنًدا  و1٢  مدرجة،  م�ساهمة  �سركة   50 حالًيا 

يف  وكما  ا�ستثمار.  �سندوق  و33  واإ�سالمًيا«  »تقليدًيا 

املالية  لالأوراق  ال�سوقية  القيمة  بلغت   ،٢010 دي�سمرب 

التداول  اأمريكي. ويتم  املدرجة فيها 7.563 مليار دوالر 

يف ال�سوق من خالل 11 و�سيط اأوراق مالية، ويتم تنفيذ 

االآيل.  التداول  نظام  بوا�سطة  اليومية  التداول  عمليات 

والت�سوية  للمقا�سة  ا  اأي�سً اآلًيا  نظاًما  ال�سوق  ت�سم  كما 

واالإيداع املركزي. ويتم اجلمع بني هذين النظامني ل�سمان 

الت�سليم  والتاأكد من  بكفاءة  التداول  تنفيذ عمليات  �سرعة 

لقاء الدفع على اأ�سا�س يوم التداول.

اإدارة  واإ�سراف  لرقابة  املالية  االأ�سواق  وتخ�سع   

املركزي،  البحرين  مب�سرف  املالية  االأ�سواق  مراقبة 

االأولية  االأ�سواق  على  الرقابة  وظائف  تتوىل  والتي 

والثانوية. وبعد �سدور قانون م�سرف البحرين املركزي 

مبجموعة  العمل  بداأ   ،٢006 ل�سنة  املالية  واملوؤ�س�سات 

الدولية.  املعايري  اأف�سل  على  املبنية  اللوائح  من  �ساملة 

اخلا�س  ال�ساد�س  التوجيهات  جملد  يوؤدي  و�سوف 

باالأ�سواق املالية »والذي �سوف يتاألف من املجلد ال�ساد�س 

على  قائم  رقابي  نظام  اإن�ساء  اإىل  التوجيهات«  جملد  من 

ال�سفافية  يكفل  مبا  واالإف�ساح  االأ�سواق  احتياجات  تلبية 

والعدالة يف عمليات االأ�سواق املالية. و�سوف يتم حتديث 

التي  املختلفة  اللوائح  على  ي�ستمل  واحد  دليل  واإ�سدار 

اأن�سطة االأ�سواق املالية. ت�سري حالًيا على 

وفيما يخت�س بالناجت املحلي االإجمايل، ك�سف اجلهاز 

�سجل  االإجمايل  املحلي  الناجت  اأن  عن  للمعلومات  املركزي 

باالأ�سعار  و%6.3  الثابتة  باالأ�سعار   %٤.٢ بواقع  زيادة 

بالفرتة  مقارنة   ٢013 من  االأول  الن�سف  اجلارية خالل 

القطاعات  معظم  �سمل  النمو  اأن  وبني   .٢01٢ من  نف�سها 

اأن هذا  واالأن�سطة االقت�سادية بدرجات متفاوتة، مو�سحاً 

النمو ياأتي رغم اتباع احلكومة ل�سيا�سة مالية اأكرث توازناً 

تفاقم  جتنب  على  منها  حر�ساً  وتر�سيده،  االإنفاق  ل�سبط 

مقبولة  مديونية  ن�سب  على  واحلفاظ  ال�سيادية  الديون 

واالأن�سطة  القطاعات  وحول  املايل.  اال�ستقرار  وتاأمني 

املركزي  اجلهاز  اأو�سح  النمو  �سملها  التي  االقت�سادية 

االقت�سادية  واالأن�سطة  القطاعات  معظم  اأن  للمعلومات 

القطاع  �سهد  حيث  متفاوتة،  بدرجات  منواً  �سهدت 

يناهز  ومبا  الثابتة،  باالأ�سعار   %8 بواقع  زيادة  النفطي 

النفطي  غري  القطاع  و�سجل  اجلارية.  باالأ�سعار   %5،٤

باالأ�سعار  و%6،6  الثابتة  باالأ�سعار   %3،3 ي�ساوي  منواً 

بنحو  التحويلية  ال�سناعة  منت  حني  يف  اجلارية، 

 %٤،8 بن�سبة  زيــادة  حمققـــة  الثابتة  باالأ�سعار   %٢

واملوا�سالت  النقل  ن�ساط  و�سهد  اجلارية.  باالأ�سعــار 

الثابتة  باالأ�سعار   %٤،8 بن�سبــــة  ارتفاعــاً  واالت�ساالت 

اجلهاز  بح�سب  اجلارية،  باالأ�سعار   %7 بن�سبة  وارتفاعاً 

للمعلومات. املركزي 

�سركة   ٢7 من  فهو  البحرين  يف  التاأمني  �سوق  واأما 

تزاول  اأجنبية  تاأمني  ل�سركات  فرعاً  و11  وطنية  تاأمني 

التكافل  اإعادة  التكافل،  التاأمني،  اإعادة  التاأمني،  اأعمال 

مملكة  داخل  اخلا�سة  التابعة  التاأمني  �سركات  واأعمال 

البحرين. حيث ت�ستمل ال�سركات الوطنية على 1٤ �سركة 

اإعادة  �سركات  و٢  تكافل،  �سركات   7 و  تقليدية،  تاأمني 

تابعة  تاأمني  و�سركتني  تكافل،  اإعادة  �سركات  و٢  تاأمني، 

االأجنبية  التاأمني  �سركات  عدد  يتكون  حني  يف  خا�سة. 

تاأمني.  اإعادة  �سركات  و3  تقليدية  تاأمني  �سركات   8 من 

من  كبرًيا  عدًدا  التاأمني  قطاع  ي�سم  ذلك،  اإىل  وباالإ�سافة 

على  ن�ساطها  يقت�سر  تراخي�س  على  احلا�سلة  ال�سركات 

خارج البحرين، منها 33 �سركة تاأمني، ٤ و�سطاء تاأمني، 

ال�سركات  هذه  وتخدم  التاأمني.  ال�ست�سارات  و�سركتني 

ويقدم  البحرين.  مملكة  خالل  من  اأخرى  اإقليمية  اأ�سواقا 

واخلدمات  التاأمني  وا�ست�ساريي  و�سطاء  من  العديد 

لقطاع  متكاملة  م�ساندة  التاأمني خدمات  ل�سركات  االإدارية 

 33 على  التاأمني  قطاع  ي�سمل  البحرين، حيث  التاأمني يف 

وثالث  التاأمني،  ال�ست�سارات  مكاتب   5 و  تاأمني،  و�سيط 

باالإ�سافة  هذا  التاأمني.  ل�سركات  االإدارية  للخدمات  مكاتب 

اإىل عدد من اخلرباء امل�سجلني من بينهم 11 خرباء معاينة 

مكاتب  وخم�سة  اإكتواريا،  خبريا  و٢6  االأ�سرار،  وتقدير 

متثيلية، و 3 تراخي�س للخدمات امل�ساندة لقطاع التاأمني. 

الذين  والوكالء  التاأمني  �سركات  ممثلي  اإىل  باالإ�سافة  هذا 

التاأمينية  املنتجات  ت�سويق  جمال  يف  امل�سورة  يقدمون 

يف  حمددة  تاأمينية  موؤهالت  على  ح�سولهم  وي�سرتط 

وتاأمينات احلياة.  العامة  التاأمينات 

ال�سنوات  يف  ثابًتا  منًوا  التاأمني  قطاع  حقق  وقد 

يف  املالية  اخلدمات  قطاع  منو  مع  بالتنا�سب  االأخرية 

الزيادة يف تنويع اخلدمات واملنتجات  اأدت  فقد   – اململكة 

من  وكان  التاأمني.  خدمات  على  الطلب  زيادة  اإىل  املالية 

�سركات  قيام  االأخرية  ال�سنوات  يف  البارزة  التطورات 

اختار  وقد  االإقليمية،  عملياتها  بتو�سعة  الدولية  التاأمني 

كذلك  لعملياته.  اإقليمية  كقاعدة  البحرين  منها  العديد 

التاأمني  واالإ�سراف على قطاع  للرقابة  الفّعال  الدور  اأ�سهم 

نقد  موؤ�س�سة  وكانت  القطاع.  هذا  يف  النمو  تعزيز  اإىل 

البحرين  م�سرف  حل  التي  الرقابية  ال�سلطة  البحرين، 

 ٢00٢-٤003 الفرتة  خالل  بداأت  قد  حملها،  املركزي 

�سامل  التوجيهات  جملد  لو�سع  رئي�سي  م�سروع  بتنفيذ 

عن  ال�سادرة  االأ�سا�سية  املبادئ  مع  يتوافق  مبا  للتاأمني، 

اجلمعية الدولية ملراقبي التاأمني، وذلك بعد تويل موؤ�س�سة 

التاأمني  االإ�سراف والرقابة على قطاع  البحرين �سلطة  نقد 

 ،٢005 اأبريل  الدليل يف  هذا  وقد �سدر   .٢00٢ عام  يف 

املنطقة على  االأكرث �سموالً يف  الرقابي  العمل  اإطار  لري�سم 

التي  ال�سنوية  النمو  ون�سبة  التاأمني.  �سركات  اأن�سطة 

يقارب  ما  بلغت  البحرين  مملكة  يف  التاأمني  قطاع  حققها 

9% ، حيث حققت اأق�ساط/ا�سرتاكات التاأمني االإجمالية يف 

�سوق التاأمني البحريني ٢39.05 مليون دينار بحريني.. 

اأق�ساط  زيادة  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  الزيادة  هذه  وتعزى 

احلياة  على  »التاأمني  االأجل  طويل  التاأمني  ا�سرتاكات 

اإىل  لي�سل  بحريني  دينار  مليون   5٢.59 من  واالإدخار« 

60.16 مليون دينار بحريني.

البحرين حتافظ عى مكانتها املتميزة كمركز مايل رئي�سي يف املنطقة

الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي ترتفع إلى 195.3 مليار دوالر

اإجمايل �سايف الأرباح 

لدى البنوك التقليدية 

بلغ 191.9 مليون دينار 

بلغ عدد �سناديق 

ال�ستثمار 2795 �سندوقًا 

ا�ستثماريًا، منها 121 

�سندوقًا مقرها البحرين 

 قطاع التجزئة امل�سريف 

بالبحرين يوا�سل منوه 

يف حمفظة القرو�س 

والودائع على حٍد �سواء 
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ال�سكن  بتوفري  البحرين  مملكة  حكومة  اهتمت 

املنا�سب لذوي الدخل املحدود من االأ�سر البحرينية منذ 

اأوىل خطواتها يف هذا  املا�سي، وكانت  القرن  �ستينيات 

ع�سرية  مدينة  تعد  التي  عي�سى  مدينة  اإن�ساء  ال�ساأن 

مبقايي�س ذلك الوقت. بعد ذلك تاأ�س�ست وزارة االإ�سكان 

ال�سكن  خدمات  توفري  يف  لال�ستمرار   1975 عام  يف 

الدخل  ذوي  من  امل�ستحقني  املنا�سب جلميع  االجتماعي 

اإن�ساء  على  تاأ�سي�سها  منذ  الوزارة  وعملت  املحدود. 

يف  زايد  مدينة  ثم  ومن  الثمانينات،  خالل  حمد  مدينة 

عمليات  يف  ا�ستمرارها  جانب  اإىل  الت�سعينات.  اأوائل 

اإعمار كافة مناطق اململكة وبناء الوحدات ال�سكنية التي 

اإىل ما يقارب 91،86٤ خدمة  و�سلت حتى يومنا هذا 

اإ�سكانية. يف قطاع االإ�سكان فقد كان يف �سدارة اأولويات 

احلكومة يف عام ٢013، حيث �سرعت وزارة االإ�سكان 

خالل هذا العام يف تنفيذ العديد من امل�ساريع يف جميع 

حمافظات مملكة البحرين.

وزير  احلمر  يعقوب  بن  با�سم  املهند�س  ويوؤكد 

االإ�سكان قائالً.. مما ال�سك فيه اإن ملف االإ�سكان مبملكة 

حتظى  التي  املعي�سية  امللفات  اأبرز  من  يعد  البحرين 

اأدركته  ما  وهو  البحريني،  املواطن  اهتمامات  باأولوية 

ذلك   على  وبناء  طويلة،  عقود  منذ  الر�سيدة  القيادة 

تاأ�س�ست وزارة االإ�سكان عام 1975 لتكون اجلهة املناطة 

ذوي  للمواطنني  االجتماعي  ال�سكن  توفري  على  بالعمل 

الدخل املحدود، مبوجب الن�س الد�ستوري. واحلقيقة اأن 

اهتمام الدولة بتوفري ال�سكن االجتماعي للمواطنني ميتد 

حتى اإىل ما قبل تاأ�سي�س وزارة االإ�سكان، ففي �ستينيات 

عي�سى  مدينة  م�سروع  احلكومة  اأ�س�ست  املا�سي  القرن 

ال�سكن  وحدات  م�ساريع  من  العديد  بناء  �سهدت  التي 

االجتماعي، ليلحق بها بعد ذلك يف الثمانينات م�سروع 

مدينة حمد، وقد حققتا تلك املدينتني طفرة نوعية على 

�سعيد التو�سع العمراين وتوفري ال�سكن للمواطنني. لكن 

املطردة يف  الزيادة  ظل  ويف  االأخريين،  العقدين  خالل 

النمو ال�سكاين والكثافة ال�سكانية، ارتفعت ن�سبة الزيادة 

على طلب اخلدمات االإ�سكانية التي تقدمها الوزارة، مما 

خلق عبئاً زادت تبعاته يوماً بعد يوم حتى اأوجد حالة 

من تكد�س الطلبات االإ�سكانية، لتبلغ ذروتها خالل العام 

٢011 ي�سل عدد الطلبات املدرجة على قوائم االنتظار 

وزارة  اأن  فيه  ال�سك  ومما  اإ�سكانياً.  طلباً  األف   50 اإىل 

وال  عملت  املوقرة  احلكومة  من  كبري  وبدعم  االإ�سكان 

حلحلة  اأجل  من  احللول  من  العديد  اإيجاد  على  تزال 

اإىل  الو�سول  اأجل  االإ�سكانية، من  الطلبات  الكم من  هذا 

ح�سول  يف  اال�ستدامة  حتقيق  وهي  الكربى،  الغاية 

االإ�سكانية خالل فرتة  املعايري  تنطبق عليه  كل مواطن 

زمنية وجيزة. ويف �سبيل ذلك، و�سعت وزارة االإ�سكان 

خطة ا�سرتاتيجية خم�سية، تت�سمن العديد من االأهداف 

اإىل تخفي�س  الوزارة  التي من خاللها ت�سعى  والربامج 

نهاية  مع  االنتظار  قوائم  على  املو�سوعة  الطلبات 

بناء  تت�سمن  التي  اال�سرتاتيجية  وهي   ،٢016 العام 

التي تعول عليها  التي  البحرين اجلديدة  م�ساريع مدن 

األف   ٢5 اإىل   ٢٤ يقارب  ما  توفري  يف  الكثري  الوزارة 

اجلديد  النهج  على  اال�ستمرار  عن  ف�سالً  اإ�سكاين،  طلب 

لبناء  اخلا�س  القطاع  مع  ال�سراكة  اتفاقيات  توقيع  يف 

اململكة،  ال�سكن االجتماعي مبختلف حمافظات  م�ساريع 

بناء  طفرة يف  اإحداث  �ساأنها  من  التي  االتفاقيات  وهي 

امل�ساريع ويف فرتة زمنية موجزة.

ومع بداية العام اجلديد وقعت وزارة االإ�سكان اأول 

واأكرب اتفاقية لبناء وحدات �سكن اجتماعي بال�سراكة مع 

اإنه مبوجب تلك االتفاقية �سيتم  القطاع اخلا�س، حيث 

بناء اأكرث من ٤000 وحدة �سكن اجتماعي واقت�سادي 

واللوزي،  البحري  ومناطق  ال�سمالية،  املدينة  مب�ساريع 

احللول  اإحدى  باجتاه  جديدة  خطوة  الوزارة  لتبداأ 

اال�سرتاتيجية حلل امللف االإ�سكاين. وقد كان العامل االأبرز 

يف جناح الوزارة يف حتقيق تلك اخلطوات االأخرية هو 

التي  باململكة،  املعنية  الوزارات  مع  وال�سراكة  التكامل 

التحديات  كافة  لتخطي  وملمو�سة  كبرية  جهوداً  بذلت 

واهتمامهم  اإميانهم  منطلق  من  عملنا،  مهام  وت�سهيل 

ب�سرورة حل امللف االإ�سكاين الذي يحتل مقدمة املوا�سيع 

التي ت�سغل بال املواطن البحريني، فلهم منا كل ال�سكر 

والثناء على جهودهم. وال تزال �سفينة وزارة االإ�سكان 

عاقدة العزم على امل�سي قدماً نحو اإيجاد وتطبيق كافة 

احللول التي تقود اإىل اإحداث انفراجة يف امللف االإ�سكاين، 

وهذا بف�سل الدعم الالحمدود من قبل القيادة الر�سيدة، 

اإىل  باالإ�سافة  املوقرة،  للحكومة  ال�سديدة  والتوجيهات 

ممن  وخارجها  بالوزارة  املخل�سة  البحرينية  ال�سواعد 

م�ساحله  على  ويحر�سون  الوطن،  تراب  يع�سقون 

ويهدفون اإىل رفعته ورفعة اأبنائها، وكلنا اأمل اأن نوا�سل 

بحريني  اإ�سكاين  اإيجاد منوذج  اأجل  من  امل�سرية  �سوياً 

يف امل�ستقبل ت�ست�سهد به الدول االأخرى يف كيفية توفري 

ال�سكن االجتماعي للمواطنني... 

بو�سع  املواطنني  مع  االإ�سكان  وزارة  احتفلت  وقد 

حجر االأ�سا�س مل�سروع مدينة �سرقي احلد، حيث و�سعت 

مدينة  يف  ال�سكنية  الوحدات  لتوزيع  برناجماً  الوزارة 

�سرق احلد على مدار االأ�سهر املتبقية من هذا العام، والتي 

ت�ستهدف �سريحة كبرية من الطلبات االإ�سكانية الأعوام 

1993-199٤-1995«. ومن املوؤمل اأن ت�سهم املدينة 

تلبية  يف  هكتاراً   ٢70 م�ساحة  على  املمتدة  اجلديدة 

الطلبات االإ�سكانية على قوائم االنتظار ملحافظة املحرق 

عند اجنازه. وتوقع وزير االإ�سكان االنتهاء من م�ساريع 

غرب الب�سيتني و�سمال �سرق املحرق خالل 3 اأ�سهر، على 

اأن تنتهي الوزارة من م�سروع الدير و�سماهيج يف الربع 

م�سروع  يف  العمل  بدء  بعد  اجلاري،  العام  من  االأخري 

�سرق احلد يف الربع الثاين من العام اجلاري. ومن املقرر 

اأن تنتهي »االإ�سكان« من 1063 وحدات بال�سمالية يف 

الربع الثاين من العام احلايل �سمن خطتها الإن�ساء 15 

األفاً و700 وحدة يف ٤ �سنوات.. واأكد اأن »ا�سرتاتيجية 

الطلبات  لتلبية  �ساملة  خطة  خالل  من  تنفذ  االإ�سكان 

يتم  اأن  على   ٢016 اإىل   ٢01٢ من  بدءاً  اململكة  يف 

توفري 8 اآالف وحدة �سنوياً حتى ٢016 اإال اأن الوزير 

للم�ساريع،  املالية  االعتمادات  بربط  اخلطة  تنفيذ  ربط 

وم�سروع  اخلا�س  القطاع  مع  لل�سراكة  لربامج  اإ�سافة 

ونظام  جاهزة  وحدات  و�سراء  االجتماعي  االإ�سكان 

الرهن العقاري«. و�سرح الوزير ب�ساأن طلبات اإ�سكانية 

االنتظار  قوائم  �ستلبي  »الوزارة  اإن  ال�سمالية  لتا�سعة 

للطلبات االإ�سكانية وفق خطة تبدوؤها يف ٢013 لتلبية 

طلبات 1995، م�ساريع ٢01٤ تغطي طلبات ٢00٢ 

وم�ساريع ٢015 تلبي طلبات حتى ٢00٤ فيما تغطي 

م�ساريع  اأما   ٢008 حتى  الطلبات   ٢016 م�ساريع 

اأن  اإىل  م�سرياً   ،»٢01٢ حتى  الطلبات  فتلبي   ٢017

خطة الوزارة للمحافظة ال�سمالية تقوم على »اإن�ساء 15 

األف و700 وحدة يف ٤ �سنوات الفرتة من ٢013 اإىل 

االنتهاء من م�سروع  املقرر  اأنه »من  واأو�سح   .»٢017

جدحف�س  وم�سروع  وحدة   67 ي�سم  الذي  القلعة 

3٤1 وحدة وم�سروع الهملة ٢٢7 وبوري ٢3 وحدة 

واملالكية ٤05 وحدة يف الربع الثاين من العام احلايل«، 

متوقعاً »االنتهاء من م�سروع دار كليب يف الربع االأول 

من ٢01٤ وهو اليزال قيد التخطيط«.

مل�ساريع  »االأرا�سي  اإن  قال  امل�ساريع  بقية  وعن 

وحدة   100( وكرانة  تقريباً(  وحدة   100( جنو�سان 

تقريباً( ال�ساخورة )٢00 وحدة تقريباً( قيد اال�ستمالك«.

طلبات  تلقي  يف  اعتباراً  االإ�سكان  وزارة  و�سرعت 

متويل  برنامج  من  اال�ستفادة  يف  الراغبني  املواطنني 

الثالث  يف  الوزارة  د�سنته  والذي  االجتماعي،  ال�سكن 

ال�سيخ  رعاية  حتت  املا�سي  اأكتوبر  من  والع�سرين 

خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 

وم�ساركة  االإ�سكان،  وبنك  املالية  وزارة  مع  وبالتعاون 

عدد من امل�سارف والبنوك التجارية و�سركات التطوير 

العقاري. وكانت وزارة االإ�سكان قد اأعلنت عن بدء تلقي 

االجتماعي  ال�سكن  متويل  بربنامج  االنتفاع  طلبات 

نوفمرب  من  الثالث  املوافق  املا�سي  االأحد  من  اعتباراً 

التابع  االت�ساالت  مبركز  االت�سال  خالل  من  اجلاري، 

خدمات  مركز  ملراجعة  موعد  على  للح�سول  للوزارة 

الزبائن، والتاأكد من انطباق كافة معايري الربنامج التي 

مت االإعالن عنها م�سبقاً على مقدم الطلب �سواء من خالل 

املعلومات التي يقدمها مركز االت�ساالت، اأو عرب املوقع 

الربنامج  من  االأول  اليوم  و�سهد  للوزارة.  االلكرتوين 

بطلبات  املتقدمني  املواطنني  قبل  من  مكثفاً  ح�سوراً 

ل�سهولة  ا�ستح�سان  و�سط  الربنامج،  من  اال�ستفادة 

مزايا،  من  الربنـامج  هذا  يقدمه  وما  التقدم،  اإجراءات 

فورية  ب�سفة  �سكنية  �سراء وحدات  اإمكـانية  تتمثل يف 

البقاء على قوائم  اإىل  القطاع اخلا�س دون احلاجة  من 

باالإ�سافة  ببنائها،  الوزارة  تقوم  التي  امل�ساريع  انتظار 

املنزل  الختيار  الطلب  مقدم  اأمام  اخليارات  اإتاحة  اإىل 

املنا�سب من قبل اأحد املطورين العقاريني املعتمدين من 

اأو  قبل الوزارة، �سواء كانت تلك املنازل مكتملة البناء، 

عن طريق �سراء املنزل عرب موقعه على خريطة امل�سروع 

االإ�سكاين التابع للمطور العقاري.

وزارة االإ�سكان.. خطط طموحة حللحلة امللف االإ�سكاين

استراتيجية خمسية لبناء مدن جديدة وتخفيض طلبات االنتظار

م�سروع �سمال �سرق املحرق 

يعد من اأهم واأكرب امل�ساريع 

الإ�سكانية التي نفذتها 

الوزارة موؤخراً 

البدء بتنفيذ م�سروع مدينة 

�سرقي احلد ببناء 483 

وحدة �سكنية تنتهي املرحلة 

الأوىل خالل 14 �سهراً  

 

عدد امل�ساريع املزمع 

تنفيذها حاليًا يبلغ 26 

م�سروعًا اإ�سكانيًا، واإجمايل 

الوحدات يبلغ 4949 وحدة 
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 تبنت حكومة البحرين ممثلة بوزارة ال�سحة ، �سيا�سة 

»توفري الرعاية ال�سحية ال�ساملة جلميع املواطنني واملقيمني«، 

وميكن حتقيق ذلك عن طريق الربامج الوقائية والعالجية من 

التي  ال�سحية على جميع م�ستوياتها  �سبكة اخلدمات  خالل 

ت�سم الرعاية ال�سحية االأولية ، والرعاية ال�سحية الثانوية 

وب�سورة  ال�سحة  وزارة  حتملت  وقد  ال�سريرية.  والرعاية 

املجاالت  كافة  يف  ال�سيا�سة  هذه  تنفيذ  م�سوؤولية  اأ�سا�سية 

الفنية واملادية ، والتن�سيق مع وزارات الدولة، والتعاون مع 

القطاع اخلا�س يف املجال ال�سحي حملياً ودولياً ، باالإ�سافة 

اهتماما  احلكومة  واولت   . البحريني  املجتمع  اأفراد  اإىل 

الثانوية  ال�سحية  الرعاية  من  م�ستوى  اأعلى  لتوفري  كبرياً 

وال�سريرية ، وتقدمي هذه الرعاية عن طريق جممع ال�سلمانية 

يف  متفرقة  للوالدة  م�ست�سفيات  خم�س  اإىل  باالإ�سافة  الطبي 

اأنحاء البالد، وم�ست�سفى للطب النف�سي، وم�ست�سفى العجزة. 

امل�ست�سفى  هناك  يوجد  ال�سحة  وزارة  م�ست�سفيات  وبجانب 

خا�سة،  م�ست�سفيات  واأربع  البحرين  دفاع  لقوة  الع�سكري 

باالإ�سافة اإىل عدد كبري من العيادات اخلا�سة.

حيث  كبريا،  تطورا   ٢013 العام  القطاع  هذا  و�سهد 

و�سعت احلكومة العديد من اخلطط والربامج لتهيئة الكادر 

اأحدث  على  واملعدات  باالأجهزة  وتزويده  بالكفاءات  ال�سحي 

ال�سمو  �ساحب  اهتمامات  و�سمن   .. الطب  جمال  يف  تقنية 

امللكي رئي�س الوزراء ب�سحة املواطنني فقد توا�سل العمل هذا 

العام ل�سرعة تنفيذ توجيهات �سموه توجيهاته لالنتهاء من 

م�سروع مركز بوماهر ال�سحي مبحافظة املحرق. وتبلغ تكلفة 

م�سروع مركز بوماهر ال�سحي 5 ماليني و59٤ األفا و5٢1 

تهدف  التي  احلكومة  �سيا�سة  امل�سروع �سمن  وياأتي  ديناراً. 

االنتهاء  املوؤمل  ومن  للمواطنني،  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  اإىل 

منه بتاريخ يف احلادي من مايو ٢01٤، حيث بلغت ن�سبة 

اإىل اأن امل�سروع ينفذ على  االإجناز حالياً نحو 69 %، م�سرياً 

اأر�س م�ساحتها ٢707 اأمتار مربعة، ويتكون املركز من ثالثة 

اإجمالية  م�ساحة  على  لل�سيارات  ومواقف  و�سرداب  اأدوار 

على  االأر�سي  الدور  ويحتوي  مربعاً،  مرتاً   1367٤ قدرها 

وخدمات  ال�سريع،  للفح�س  واأخرى  الدوري  للفح�س  غرف 

ال�سيدلية  خدمات  اإىل  اإ�سافة  الق�سرية،  واالإقامة  املعاجلة 

االأول  الدور  الطبية.اأما  وال�سجالت  ال�سكر  وعيادة  واالأ�سعة 

في�سمل عيادات االأ�سنان والن�ساء، ويحتوي الدور الثاين على 

اإعادة التاأهيل الفيزيائي من  عيادة رعاية الطفولة وخدمات 

قاعات  املركز على  مائية، ويحتوي  عالج طبيعي ومعاجلة 

وخمازن  اإدارية  ومكاتب  الطبي  والتعليم  لالجتماعات 

وغرفة جلمع العينات وخمترب طبي، ووزعت �سـالمل املبنى 

املر�سى لالأق�سام  املركز؛ لت�سهيل و�سول  بالقرب من مداخل 

املوجودة كافة يف الدورين االأول والثاين.و�سيتم تزويد مبنى 

املركز ال�سحي يف حالة بوماهر بجميع اخلدمات الكهربائية 

لت�سغيله؛  الالزمة  واالأنظمة  التقنيات  واأحدث  وامليكانيكية 

وذلك من اأجل �سمان تقدمي اأف�سل اخلدمات الطبية للمواطنني.

ال�سحية  امل�سروعات  اقامة  يف  التو�سع  اطار  ويف   

التوقيع  ومت  املواطنني،  يخدم  مبا  بها  واالرتقاء  والطبية 

اأي�سا على م�سروع مركز حممد بن خليفة التخ�س�سي للقلب 

وترتاوح  مربع  مرت  األف   30 م�ساحة  على  العوايل  مبنطقة 

طاقته اال�ستيعابية بني 1٢0 و 160 �سريرا.  ووجه �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

مل�سروع  التنفيذية  املراحل  بدء  يف  بال�سروع  التعجيل  اإىل 

فورا  يتم  واأن  عوايل،  يف  للقلب  خليفة  بن  حممد  م�ست�سفى 

الهند�سية  الت�ساميم  من  االنتهاء  اأن مت  بعد  للعطاء،  طرحه 

وبرناجمها  املقرتحة  التنفيذ  مراحل  على  واملوافقة  والفنية 

الزمني. كما وجه �سموه اإىل مراعاة اأن يكون امل�ست�سفى وفق 

للخدمات  م�سافة  قيمة  منه  جتعل  التي  امل�ستويات  اأعلى 

من  للمواطنني  احلكومة  تقدمها  التي  والعالجية  ال�سحية 

وذلك  احلديثة،  واملعدات  التقنيات  باأحدث  جتهيزه  خالل 

امل�ستمر ال�ستكمال منظومة اخلدمة  اإطار �سعي احلكومة  يف 

ال�سحية وجعل املواطن قادراً على الو�سول ب�سهولة وي�سر 

اإىل �سبكة متكاملة من الرعاية العالجية واخلدمات ال�سحية 

الراقية امل�ستوى. واأكد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 

والعالجية  الطبية  اخلدمات  مظلة  تو�سعة  اإىل  نتطلع  اأننا 

تطوراً  واأكرثه  العالج  اأف�سل  على  للمواطن احل�سول  ليتاح 

اأينما كان يف مملكة البحرين من دون عناء اأو تاأخري، م�سريا 

يح�سل  اأن  ن�سمن  لكي  متوا�سلة  اجلهود  اأن  اإىل  �سموه 

املواطن على كل ما يحتاج اليه من خدمات اأ�سا�سية كال�سحة 

والتعليم واالإ�سكان وفق برنامج حكومي نعمل على حتقيقه 

واقعاً. ولقد تابع �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء مراحل 

�سموه  �سدد  حيث  الزمني،  وبرناجمها  املقرتحة  التنفيذ 

للتنفيذ  املو�سوعة  الزمنية  باخلطة  االلتزام  �سرورة  على 

الطاقة  اأن  ُيذكر  امل�ست�سفى جاهزاً مع حلول ٢016.  ليكون 

تبلغ  بعوايل  للقلب  خليفة  بن  حممد  مل�ست�سفى  اال�ستيعابية 

1٤0 �سريراً وي�سم امل�ست�سفى ٤ اأجنحة لعمليات الق�سطرة 

الرئي�سية وغرفة عمليات م�سرتكة  القلب  وغرفتني لعمليات 

لالإنعا�س  اأ�سرة  و10  واحد  اآن  يف  والعمليات  للق�سطرة 

وجناح  ال�سدر  اأمرا�س  لطوارئ  ووحدة  خارجية  وعيادات 

لالأطفال باالإ�سافة اإىل املرافق اخلدمية االأخرى .

ت�سم  التي  الثانوية  ال�سحية  الرعاية  مرافق  فاإن  كذلك 

يرتدد  خارجية  م�ست�سفيات   7 و  الطبي  ال�سلمانية  جممع 

قدمت خالل  �سنويا،  مري�س  ون�سف  مليون  من  اأكرث  عليها 

املتميزة،  ال�سحية  اخلدمات  من  راق  م�ستوى   ٢01٢ عام 

باال�سافة اإىل اأن جممع ال�سلمانية الطبي حقق اإجنازات كبرية 

خالل هذا العام، حيث مت االنتهاء من تو�سعة مبنى امل�سرحة 

اجلديدة  الق�سوى  العناية  وحدة  وافتتاح  بال�سلمانية، 

طوارئ  ا�ستعالمات  مكتب  ا�ستالم  يتم  و�سوف  وال�سيدلية، 

عام  من  االأول  الن�سف  يف  به  العمل  جار  والذي  ال�سلمانية 

٢013م. 

الدم الوراثية  اأمرا�س  كما مت االنتهاء من م�سروع مركز 

خالل الن�سف االأول من عام ٢013م، وومت تطوير خدمات 

االأ�سعة من خالل اإ�سافة جهاز حديث لعالج االورام باالأ�سعة 

اخلارجية،  العيادات  مبنى  ال�ستكمال  والعمل جار  العميقة، 

واأخريا موقف لل�سيارات متعدد الطوابق.وي�سم املركز اأربعة 

االأق�سام  كافة  ت�سمل  �سريراً،   90 ا�ستيعابية  بطاقة  طوابق 

الدم  اأمرا�س  مر�سى  وعالج  لت�سخي�س  الالزمة  واخلدمات 

اأر�سي،  طابق  على  يحتوي  املركز  اأن  مو�سحني  الوراثية، 

اأدوار، حيث ي�سم املركز ق�سما للحوادث والطوارئ،  وثالثة 

للن�ساء  واأ�سّرة  البالغني،  للرجال  واأ�سّرة  لالأطفال،  واأ�سّرة 

وغرف  وعيادات،  خا�سة،  غرف  اإىل  باالإ�سافة  البالغات، 

وقاعة  االأخرى،  امل�ساندة  اخلدمات  كافة  ي�سم  كما  معاجلة، 

لالإقامة  وحدة  على  ي�سمل  كما  ا�ستقبال.  ومكتب  انتظار 

لالأطفال،  ترفيه  وغرفة  الطويلة،  لالإقامة  واأخرى  الق�سرية 

وغرف  اال�ست�ساريني،  وغرف  وخمازن،  ا�سرتاحة،  وغرف 

نفايات، وغرف توزيع الوجبات، وغرف املمر�سني امل�سوؤولني، 

وغرف اجتماعات، وغرفة للتوعية والتثقيف. وبافتتاح مركز 

اأمرا�س الدم الوراثية �سي�سهم يف تقليل ال�سغط والعبء على 

يف  �سي�سهم  كما  الطبي،  ال�سلمانية  مبجمع  الطوارئ  ق�سم 

االرتقاء باخلدمات ال�سحية املقدمة اإىل هذه الفئة من املر�سى، 

والتي بها فريق طبي متمر�س يف اأمرا�س الدم الوراثية. وقد 

الوطني  املركز  الإن�ساء  وخطط  درا�سات  احلكومة  و�سعت 

مر�سى  لتاأهيل  متكامل  ومركز  املحرق،  حمافظة  يف  لل�سكر 

االإدمان، وان�ساء مركز زراعة االأع�ساء، وم�ست�سفى للحاالت 

املزمنة يف حمافظة املحرق، وكذلك مركز الكلى يف املحافظة 

اجلنوبية، ومركز التاأهيل لالإ�سابات، و�ستتوفر م�ست�سفيات 

تخ�س�س  اإىل  اإ�سافة  الهامة  التخ�س�سات  ت�سم جميع  عامة 

الن�ساء والوالدة يف املحافظة اجلنوبية والو�سطى وال�سمالية 

خلدمة اأكرب �سريحة من املر�سى يف هذه املناطق التي ا�سبحت 

من املناطق التي ت�سم كثافة �سكانية عالية، كذلك مت تد�سني 

اأول نظام للعناية املركزة لالأطفال مبملكة البحرين وذلك يف 

املركزة  العناية  نظام  تطبيق  من  االأوىل  املرحلة  تنفيذ  اإطار 

�سمن النظام الوطني للمعلومات ال�سحية.

اخلا�س  القطاع  وا�سهامات  احلكومة  جهود  وبف�سل   

اجلاري  العام  يرتفع  اأن  املنتظر  من  فاإنه  االأعمال  ورجال 

مركزا   ٢6 اإىل  البحرين  يف  ال�سحية  املراكز  عدد   ٢013

ال�سيخ جابر  ومركز  ال�سحي  اأجننري  يو�سف  مركز  بافتتاح 

ال�سلمانية الطبي  ال�سباح يف منطقة باربار.لقد �سهد جممع 

الكمية  يف  ملحوظة  تطورات  املا�سية  القليلة  االأعوام  خالل 

م�سروع  �سمن  ومرافقه  مبانيه  تو�سعت  فلقد  والنوعية 

ومتطورة  جديدة  تخ�س�سية  خدمات  واأ�سيفت  التو�سعة 

الطبية  واالأجهزة  املعدات  بكافة  تزويده  اإىل  باالإ�سافة  هذا 

وتاأهيل  وعالج  ت�سخي�س  عملية  يف  �ساهمت  التي  احلديثة 

فقد  االح�سائيات  اإىل  فبالرجوع   . وامل�سابني  املر�سى 

املر�سى  من  اآالفا  باملجمع  اخلارجية  العيادات  ا�ستقبلت 

حمولني من املراكز ال�سحية حيث متت معاينتهم وعالجهم 

من قبل ا�ست�ساريني ذوي اخت�سا�سات خمتلفة وعلى اأح�سن 

من  اأكرث  املجمع  يف  اأدخل  كما  واملهنية  العلمية  امل�ستويات 

خم�سة و اأربعني األف مري�س قدمت لهم اأف�سل الرعاية الطبية 

والتمري�سية يف اأجنحة متخ�س�سة ومتطورة .

اأما دائرة احلوادث والطوارئ فقد ا�ستقبلت االآالف الذين 

ترددوا وتلقوا اأف�سل اخلدمات العالجية الطارئة وامل�ستعجلة. 

هذا ولقد اأجريت اأكرث من ع�سرين األف عملية جراحية منها 

ن�سبة كبرية من العمليات املعقدة والدقيقة والتي ا�ستعملت 

فيها اأجهزة ومعدات متطورة كاملناظري اجلراحية وغريها . 

كاالأ�سعة  والعالجية  الت�سخي�سية  الدوائر  وا�سلت  وقد  هذا 

تعزيز  يف  جهودها  الطبيعي  والعالج  وال�سيدلة  واملخترب 

امل�ساندة  اخلدمات  حر�ست  وكما   . ال�سحية  اخلدمات 

كالتعقيم واالأمن والتنظيفات وال�سجالت ال�سحية والتغذية 

املنا�سب  املناخ  وتوفري  املجمع  م�سرية  دعم  يف  واالت�ساالت 

والفعال لتقدمي اأف�سل اخلدمات ال�سحية .

و�سمن ا�سرتاتيجة حكومية �ساملة اأ�سدر �ساحب ال�سمو 

بتقييم  املخت�سة  للجهات  توجيهاته  الوزراء  رئي�س  امللكي 

اأ�سعار االأدوية ومراجعتها ودرا�سة امكانية دعمها لتوفريها 

الدواء  ت�سعري  جلنة  واأكدت  للمواطنني.  منا�سبة  باأ�سعار 

اأن  اخلليجي  التعاون  بدول جمل�س  ال�سحة  وزراء  مبجل�س 

�ستعقد  املجل�س  دول  يف  للدواء  املخف�سة  اجلديدة  االأ�سعار 

املواطنني  واأن  دواء..   ٢88٤ وت�سمل  العام  هذا  نهاية  قبل 

قادة  االأ�سعار على �سوء قرار  �سيلم�سون خف�سا حقيقيا يف 

االأ�سعار موحدة يف جميع دول  التعاون.. و�ستكون  جمل�س 

باختالف �سئيل  ال�سماح  ب�سبب  ب�سيط  اختالف  املجل�س مع 

باأ�سعار  موحد  �سراء  هناك  و�سيكون  الربح..  هام�س  يف 

موحدة جلميع دول جمل�س التعاون.

وقد وافق جمل�س الوزراء البحريني على خف�س هام�س 

ربح الدواء يف البحرين ليكون بني ٢5 و35% بدال من ٤5%.. 

واأن االأ�سعار �ستخف�س اإىل م�ستوى االأ�سعار يف ال�سعودية.. 

طريق  عن  االأدوية  ا�سترياد  �سيتم  الكبري  التخفي�س  و�سبب 

�سراء موحد باأ�سعار جديدة جلميع االأدوية التي �ستدخل اإىل 

دول جمل�س التعاون اخلليجي .

اال�ستمرار  على  االإ�سرتاتيجية  الوزارة  خطط  وترتكز 

االأولية،  ال�سحية  الرعاية  وكمية خدمات  نوعية  تطوير  يف 

ال�سكر  مر�سى  لرعاية  املخ�س�سة  العيادات  زيادة  متت  لذا 

وخ�س�ست عيادة ملعاينة كبار ال�سن واأ�س�ست عيادات لرعاية 

املراهقني وال�سباب . كما متت تو�سعة خدمات طب االأ�سنان ، 

حيث مت تاأ�سي�س وحدة طب االأ�سنان لالأطفال، وذلك لتقدمي 

الرعاية  جمال  يف  وبالتحديد  الفئة  لهذه  خا�سة  رعاية 

الوقائية. كذلك متت زيادة �ساعات العمل يف مركزي مدينة 

عي�سى واملحرق حتى منت�سف الليل ومت تزويدهما بخدمات 

للمواطنني  املتاح  الوقت  متديد  بغر�س  واالأ�سعة،  املخترب 

ومن  احلا�سر،  الوقت  ويف  املقدمة.  اخلدمات  من  لال�ستفادة 

اأجل ت�سهيل االإجراءات املتبعة يف املراكز ال�سحية مت اإدخال 

احلا�سب االآيل لبع�س اخلدمات ال�سحية.كما مت اأي�ساً اإدماج 

جميع  يف  والطفولة  االأمومة  رعاية  خلدمات  االآيل  احلا�سب 

االإدارية  التغريات  بع�س  اإجراء  مت  وقد   . ال�سحية  املراكز 

تقوم  حيث  للتمري�س«  »حمطة  كا�ستحداث  والتنظيمية 

املبدئية  باالإجراءات  والقيام  املراجعني  با�ستقبال  املمر�سات 

و   . الطبية  اال�ست�سارات  عيادات  يف  معاينتهم  قبل  الالزمة 

مت تن�سيق »عيادات اال�ست�سارات الب�سيطة« ملعاينة احلاالت 

هو  ذلك  من  االأ�سا�سي  الهدف  اإن  حيث   . الب�سيطة  املر�سية 

اال�ستغالل االأمثل للوقت املحدد لال�ست�سارة الطبية .

والبيئية  ال�سحية  الوقائية  اخلدمات  تقدمي  مهمة  وتقع 

كما  العامة.  ال�سحة  اإدارة  عاتق  على  االأوبئة  ومكافحة 

ال�سحية  واملعايري  املقايي�س  و�سع  يف  رئي�ساً  دوًرا  تلعب 

منها  عدة  خدمات  تقدم  فاإنها  باالإ�سافة  تنفيذها.  متابعة  و 

والغري  املعدية  االأمرا�س  ومراقبة  املهنية  ال�سحة  خدمات 

معدية، وو�سع �سيا�سة للتثقيف ال�سحي، ومكافحة انت�سار 

احل�سرات والقوار�س، والعمل على احلد من انت�سار االأمرا�س 

بلغ  لقد  والوفاة  امليالد  �سهادات  واإ�سدار  ت�سجيل   ، املعدية 

خمتلف  يف  موظفا   8859 حوايل  ال�سحة  بوزارة  العاملني 

البحرنة  �سيا�سة  من  وانطالقا  الوزارة.  وخدمات  مرافق 

ورفع كفاءات العاملني فيها فاإن الوزارة ت�سري بخطى حثيثة 

حيث  الوطنية،  الب�سرية  الكوادر  وتاأهيل  تدريب  جمال  يف 

الوظائف  كبريا يف جمال بحرنة  اأن تقطع �سوطاً  ا�ستطاعت 

الفنية واالإدارية. وقد �ساهمت كلية العلوم ال�سحية التي مت 

تاأ�سي�سها عام 1976 بالكثري يف هذا امل�سمار. وتتوىل اإدارتها 

املهنية. وتعترب  واملهارات  العلمية  الكفاءات  من ذوي  نخبة 

الكلية املوؤ�س�سة الوحيدة يف البحرين التي تقدم برامج التعليم 

امل�ستمر و الربامج التثقيفية لقطاع التمري�س واملتخ�س�سني 

املجتمع  واأفراد  ال�سحة،  وزارة  ملوظفي  ال�سحة،  جمال  يف 

كمنظمة  والدولية  املحلية  ال�سحية  املنظمات  مع  بالتن�سيق 

ال�سحة العاملية.

تطور ملحوظ يف القطاع ال�سحي عام ٢013:

توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين

ارتفاع عدد املراكز 

ال�سحية يف البحرين 

اإىل 26 مركزاً  خلدمة 

الرعاية ال�سحية

�سبكة من اخلدمات 

توفرها احلكومة يف 

دعمها للرعاية ال�سحية 

ال�ساملة للمواطنني 

واملقيمني

م�سروع مركز بوماهر 

ال�سحي بلغت تكاليفه 5 

ماليني و 594 األف دينار 

وينتهي عام 2014
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مبر�سوم  االجتماعية  التنمية  وزارة  تاأ�سي�س  يعد 

اأخذت  والتي  الزاهر  العهد  ثمار  اأحد   ٢005 عام  ملكي 

منظومة  تنفيذ  على  اإن�سائها  ومنذ  دوما  عاتقها  على 

وتعمل  املجتمع  �سرائح  ملختلف  اخلدمات  من  متكاملة 

واإطالق  للمواطنني  االجتماعى  واالأمن  الرفاه  على حتقيق 

�سيا�سات  اعتماد  عرب  االقت�ساد  يف  الكامنة  الطاقات 

وامل�ساركة  ال�سراكة  من خالل  للتنمية  وت�سريعات حمفزة 

اخلا�س  والقطاع  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  املجتمعية 

وحتديث  قواه  وتفعيل  املدين  املجتمع  طاقات  الإطالق 

على  والرتكيز  التنموي  للعمل  واالإدارية  القانونية  االأطر 

العدالة االجتماعية، باالإ�سافة اإىل تطوير البنية املوؤ�س�سية 

اململكة  مناطق  عرب  للخدمات  العادل  اجلغرايف  والتوزيع 

املختلفة وال�سعي يف بناء جمتمع متكافل متما�سك مكت�سب 

ن�سر  عرب  التنمية  رائد يف  وم�سارك  االيجابية  للمتغريات 

ي�سهم  ومبا  واالجتماعي  واالقت�سادي  الثقايف  الوعي 

االجتماعي  اال�ستقرار  ويحقق  املعي�سة  م�ستوى  رفع  يف 

والنهو�س  واملجتمع  الفرد  تنمية  على  وحر�سها  لالأ�سرة 

وتقدمي  وثقافيا  وفكريا  واقت�ساديا  وتربويا  اجتماعيا  به 

كافة اأ�سكال الدعم والرعاية له ومبا ميكنه من تاأدية دوره 

على اأف�سل نحو ممكن جتاه وطنه وجمتمعه.

بن  امللك حمد  ال�سامي ل�ساحب اجلاللة  لالأمر  وتنفيذاً 

وتوجيهات  املفدى  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  االأمري  ال�سمو  �ساحب 

الوزراء املوقر بتخ�سي�س مبلغ بقيمة ٢10 ماليني دينار 

 –  ٢013 املاليتني  لل�سنتني  للدولة  العامة  امليزانية  يف 

االأعباء  للم�ساهمة يف تخفيف  املايل  الدعم  ٢01٤ ل�سرف 

املعي�سية عن املواطنني وفق املعايري اجلديدة كاالتي:

[ اأن يكون املتقدم للت�سجيل بحريني اجلن�سية.

[ اأن يكون املتقدم للت�سجيل رب اأ�سرة.

[  اأن يكون مقيماً اإقامة دائمة يف البحرين، وتنق�سم فئات 

 + االأ�سا�سي  )الراتب  الدخل  جمموع  ح�سب  املايل  الدعم 

العالوة االجتماعية( اإىل ثالث فئات: 

[ الدخل من 0 – 300 دينار ي�ستحق عالوة الدعم املايل 

100 دينار.

الدعم  عالوة  ي�ستحق  دينار   700  –  301 من  الدخل   ]

املايل 70 دينارا.

الدعم  الدخل من 701- 1000 دينار ي�ستحق عالوة   ]

املايل 50 دينارا.

االجتماعية  التنمية  وزارة  تكليف  على  وبناء 

هيئة  مع  بالتعاون  ال�سرف  عملية  على  باالإ�سراف 

للمعلومات  املركزي  واجلهاز  االلكرتونية  احلكومة 

اإن�ساء  مت  فقد  امل�سروع،  بهذا  املعنية  اجلهات  من  وعدد 

املواطنني  ت�سجيل  ت�سهيل  اإىل  يهدف  الذي  الكرتوين  موقع 

املايل  الدعم  ل�سرف  ا�ستحقاقهم  مدى  من  والتحقق 

اأي مواطن تنطبق عليه  الدخل، بحيث ي�ستطيع  ملحدودي 

النظام  و�سيقوم  اإلكرتونياً.  بالت�سجيل  يقوم  اأن  ال�سروط 

بعد ذلك بالتاأكد من بيانات املواطن امل�سجلة لدى االأنظمة 

ال�سفحات  اإحدى  اإىل  االنتقال  ثم  االإلكرتونية  احلكومية 

)احلاالت( التالية ح�سب نتيجة عملية التاأكد:

ودعمت الوزارة مبادرة اإمناء التي هي عبارة عن اأحد 

الهادفة  االجتماعية  التنمية  لوزارة  الرئي�سية  الربامج 

وحت�سني  املجتمع  اأفراد  من  املحتاجة  االأ�سر  متكني  اىل 

الرتكيز  خالل  من  وذلك  املعي�سية  حياتهم  م�ستوى 

واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  واأن�سطة  برامج  على 

على  واحلفاظ  باملجتمع  واالرتقاء  الفرد  لتمكني  امل�ستدامة 

االإبداع  اإمناء على  برنامج  الطبيعية. يعول  البيئة  �سالمة 

باعتبارها  املحلية  التنمية  م�ساريع  وتطوير  وابتكار 

عجلة  لدفع  والالزم  املنا�سب  احلراك  الزاوية خللق  حجر 

االجتماعية  التنمية  نحو  باملجتمع  االيجابي  التحول 

القدرات  تعزيز  امل�ستقبل،  بناء  يتم  وبذلك  واالقت�سادية. 

املهارات  ذوي  لتمكني  املنا�سبة  والبدائل  الفر�س  وتوفري 

ب�سكل  البعيد  املدى  على  العمل  عن  والعاطلني  املتوا�سعة 

تقدمها وزارة  التي  االجتماعية  امل�ساعدات  عام وم�ستحقي 

ال�سمان  قانون  الأحكام  واخلا�سعني  االجتماعية  التنمية 

�سبيل  يف  اإمناء  برنامج  ويقوم  خا�س.  ب�سكل  االجتماعي 

االعتماد  من  االأفراد  لتمكني  الالزمة  الو�سائل  بتوفري  ذلك 

على الذات والقدرة على اكت�ساف املوارد الب�سرية واملادية 

خللق  الفر�س  وا�ستغالل  املحلي  املجتمع  يف  املتوفرة 

واالقت�سادية  االجتماعية  اخلدمات  وحت�سني  الوظائف 

الربنامج  ويعمل  وامل�ستدامة.  املربحة  املهن  لتوفري 

العالقة  ذات  االأطراف  خمتلف  مع  والتن�سيق  بالتعاون 

الدعم  تقدمي  اأو  الوظيفية  الفر�س  بخلق  املهتمة  واجلهات 

ا�ستمرار  �سمان  مع  املبادرة  من  للم�ستفيدين  والتدريب 

بني  الفجوة  لردم  واملايل  الفني  الدعم  تقدمي  يف  الوزارة 

الدخل واحلد االأدنى لالأجور. 

ا�سالمي  كم�سرف  االأ�سرة  بنك  تاأ�سي�س  جاء  وقد 

مع  الوقت  ذات  يف  متوافقا  ال�سغر  متناهي  للتمويل 

واإطالق  االأفراد  متكني  اإىل  تهدف  التي  العاملية  التوجهات 

قدراتهم وحت�سني م�ستوياتهم املعي�سية من خالل موؤ�س�سة 

تنموية متخ�س�سة يف توفر التمويل متناهي ال�سغر كاأحد 

للتاريخ  وترجمة  املحدود،  الدخل  اأ�سحاب  الدعم  اآليات 

التمويل،  من  النوع  هذا  مثل  يف  البحرين  ململكة  احلافل 

1999مببادرة  �سنة  �ستارت«  »امليكرو  م�سروع  بداأ  فقد 

من وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية اآن ذاك وبالتعاون 

مع االأمم املتحدة وثالث جمعيات اأهلية ليدعم ذوي الدخل 

خدمة  يف  باهرة  جناحات  امل�سروع  حقق  وقد  املحدود، 

اإقرا�سهم  خالل  من  املحتاجة  االأ�سر  من  كبرية  �سريحة 

بنك  وياأتي  م�ساريعهم،  بتنفيذ  للبدء  �سغرية  مبالغ 

امل�سرية  لي�ستكمل  متخ�س�س  اإ�سالمي  بنك  كاأول  االأ�سرة 

ويوفر خدمات اأكرث تنوعا. وياأتي تفعيال ملتطلبات الروؤية 

االقت�سادية الوطنية ٢030 وبرناجمها التنفيذي ٢01٤ 

ت�سهيل  مبادرات  تطوير  اإىل  يهدف  والذي   ،  ٢009  –
واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تاأ�سي�س  يف  الريادة 

توفرها  التي  التمويلية  اخلدمات  ملنظومة  وا�ستكماال 

واجلهات الداعمه للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سط مبملكة 

البحرين.

حمد  امللك  جلاللة  اال�سالحي  امل�سروع  اأ�سهم  ولقد 

ايجابي  ب�سكل  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  ال  عي�سى  بن 

خمتلف  على  البحرين  يف  الطفولة  اأو�ساع  تطوير  يف 

والثقافية.  والرتبوية  واالجتماعية  القانونية  امل�ستويات 

مملكة  حكومة  اولت  اال�سالحي  الربنامج  هذا  ظل  ويف 

املجتمع  �سرائح  ملختلف  كبرية  ورعاية  اهتماماً  البحرين 

تعمل  حيث  االهتمامات،  هذه  راأ�س  على  الطفولة  وتاأتي 

االجتماعية على توفري  التنمية  احلكومة ممثلة يف وزارة 

على  قادر  جيل  لتن�سئة  اال�سا�سية  املتطلبات  خمتلف 

النهو�س مب�ستقبل البحرين بكفاءة واقتدار.

جاءت  متميزة  اجنازات  البحرين  مملكة  �سهدت  لقد 

كان  دقيق  وتنفيذ  متاأٍن  وتخطيط  كبري  جهد  ثمرة 

قانون  ب�ساأن   3٢ رقم  امللكي  املر�سوم  �سدور  ابرزها 

موؤ�س�سات  عمل  يف  حموريا  تغيريا  �سيمثل  الذي  الطفل 

ت�سريعية  مظلة  حتت  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  الدولة 

تد�سني  وكذلك  الكرمي  العي�س  يف  حقه  له  ت�سمن  للطفل 

اال�سرتاتيجية الوطنية للطفولة التي تعد من اهم املبادرات 

اطارا  الطفولة ومتثل  املهتمة ب�سوؤون  الدول  التي تتخذها 

ت�سرت�سد  لكي  بالطفولة  املعنية  اجلهات  جلميع  موحدا 

اخلم�سة  االعوام  خالل  وبراجمها  خططها  و�سع  يف  بها 

وبرنامج  للطفولة  الوطنية  اللجنة  بني  بالتعاون  املقبلة 

االمم املتحدة االمنائي ومكتب دول اخلليج العربي ملنظمة 

خرباء  اىل  باال�سافة  )اليون�سيف(  للطفولة  املتحدة  االمم 

اجل  انف�سهم جاءت من  امور واالطفال  اكادمييني واولياء 

والتعليمية  ال�سحية  حقوقه  وحفظ  الطفل  مكانة  تعزيز 

واالجتماعية.

وحر�ست مملكة البحرين على االإن�سمام يف االتفاقيات 

الدولية التي تدخل يف اطار حماية و�سون حق الطفل يف 

وعلى   ،  %٤7 يقارب  ما  ن�سبتهم  والبالغ  البحرين  مملكة 

�سادقت  التي  الطفل  حلقوق  املتحدة  االأمم  اتفاقية  راأ�سها 

اململكة  اأبرمت  كما   ،199٢ عام  البحرين  مملكة  عليها 

الدولية  املنظمات  مع  تفاهم  ومذكرات  تعاون  اتفاقيات 

اأهمها  من  والتي  بالطفل  املعنية  لها  التابعة  واللجان 

من  وذلك  )اليوني�سف(  للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة 

اأجل �سمان حقوق الطفل دون متييز، واأن م�سالح الطفل 

االإجراءات  يف  االأ�سا�سي  االعتبار  دائما  ت�سكل  الف�سلى 

اجلمعيات  دعم  على  الوزارة  تعمل  كما  بالطفل،  املتعلقة 

التزاماتها  للدولة  ليحقق  بالطفولة  اخلا�سة  وم�ساريعها 

جتاه اأطفالها وجتاه املواثيق الدولية.

خمتلف  تقدمي  االجتماعية  التنمية  وزارة  تولت    

واالأيتام  االأبوين  جمهويل  لالأطفال  الرعائية  اخلدمات 

املراكز  من  املت�سدعة، وذلك من خالل عدد  االأ�سر  واأطفال 

رعاية  ودار  الطفولة،  رعاية  دار  والوحدات:  والدور 

الفتيان، ووحدة احل�سانة االأ�سرية. وقد مت اإعادة ت�سكيل 

رقم  الوزراء  جمل�س  من  بقرار  للطفولة  الوطنية  اللجنة 

»٤6« ل�سنة ٢007. وذلك تاأكيًدا الهتمام مملكة البحرين 

الرعاية  اأوجه  تطوير وتعزيز  منها يف  بالطفولة، ورغبة 

ال�ساملة املقدمة لالأطفال. 

 العمل على تنمية الطفولة يف كافة مراحلها العمرية 

االأن�سطة  بكافة  واالخت�سا�س  ونف�سًيا،  وثقافًيا  تربوًيا 

ال�سلة بالطفولة. و�سع ا�سرتاتيجية وطنية  واالأمور ذات 

تطوير  على  بالطفولة  املعنية  اجلهات  ت�ساعد  للطفولة 

وتعزيز م�سروعاتها وبراجمها التي تخدم وت�سمن حقوق 

يف  للطفولة  الت�سريعية  احلماية  لتوفري  ال�سعي  الطفل. 

خمتلف املجاالت. التن�سيق بني خمتلف االأجهزة احلكومية 

االزدواجية  وتاليف  التكامل  لتحقيق  االأهلية  واملوؤ�س�سات 

يف جمال اخت�سا�سها. ال�سعي لتعزيز الروابط والعالقات 

مملكة  يف  بالطفولة  املعنية  االأهلية  الهيئات  كافة  مع 

االأ�سا�سية  واالحتياجات  امل�ساكل  ودرا�سة  ر�سد  البحرين. 

رفع  ذلك  يف  مبا  لها  املنا�سبة  احللول  واقرتاح  للطفولة 

يف  املخت�سة  الر�سمية  اجلهات  اإىل  ب�ساأنها  التو�سيات 

العربية  والهيئات  املنظمات  مع  التعاون  البحرين.  مملكة 

الطفولة واال�ستفادة  العاملة يف جمال  املخت�سة  والدولية 

اإن�ساء  اأهدافها. العمل على  من خرباتها وبراجمها لتحقيق 

يف  بالطفولة  يتعلق  ما  لكل  تف�سيلية  معلومات  قاعدة 

بالتن�سيق  حتديثها  متابعة  اإىل  وال�سعي  البحرين  مملكة 

مع كافة االأجهزة املعنية احلكومية واالأهلية. 

ثمة كثري من العوامل امل�ساعدة لقيام عقد اجتماعي من 

اجل التنمية يف البحرين تكون ا�سرتاتيجية وطنية كمكون 

حتقيق  على  نعمل  اأن  يجب  ذلك  اأجل  ومن  فيه.  رئي�سي 

عدد من االأهداف خلدمة االأ�سر املنتجة يف اململكة ومتكينها 

ظل  يف  املجتمع  يف  منتجة  فاعلة  كعنا�سر  العي�س  من 

التحديات املعا�سرة يف عاملنا املتغري. جعل البحرين مركزا 

واملتطورة.  التقليدية  وال�سناعات  املنتجة  لالأ�سر  متميزا 

تنمية املجتمع من خالل دعم العمل واالنتاج والتحول من 

امل�ساعدة اىل امل�ساركة الفاعلة من االقت�ساد الوطني. زيادة 

اعداد االأ�سر املنتجة ون�سر مفهوم التوظيف الذاتي وتنمية 

اجلمعيات  قاعدة  زيادة  اخلا�س.  والعمل  الريادة  روح 

وال�سناعات  املنتجة  لالأ�سر  اخلدمات  تقدم  التي  االأهلية 

القطاع  مع  بامل�ساركة  التنمية  مفهوم  تعظيم  احلرفية. 

وتطوير  دعم  الرعاية.  اىل  التربع  من  والتحول  اخلا�س 

زيادة  االندثار.  من  عليها  واحلفاظ  التقليدية  ال�سناعات 

واملوؤ�س�سات  الوزارة  بني  التن�سيق  عرب  اخلدمات  فاعلية 

البنية  وتطوير  تنمية  املنتجة.  االأ�سر  مع  تتعامل  التي 

االأ�سا�سية والغطاء القانوين مل�سروعات االأ�سر املنتجة.

يف  بالغاً  اهتماماً  االجتماعية  التنمية  وزارة  تويل   

من  املزيد  اكت�سبت  حيث  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�س  رعاية 

الذي  االإ�سالحي الوطني  اإطار امل�سروع  الدعم والزخم يف 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  جاللة  د�سنه 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، وكذلك ما يقوم به املجتمع املدين 

واملوؤ�س�سات االأهلية يف تقدمي خمتلف اأنواع الرعاية لذوي 

وتاأهيل  وثقافية  و�سحية  اجتماعية  رعاية  من  االإعاقة 

اإدماجهم يف املجتمع و�سوق العمل، ومل  وتدريب من اأجل 

املو�سوعة  والقوانني  الت�سريعات  دور  عن  الوزارة  تغفل 

على  احل�سول  يف  االإعاقة  ذي  املواطن  حق  حتمي  التي 

جميع احتياجاته ال�سرورية. ويف �سياق منطلقاتها للوفاء 

احلكومية  املوؤ�س�سات  بني  بتاآزر  تعمل  فاإنها  املهام  بهذه 

التاأهيل  عملية  يف  والرئي�سية  املهمة  االأدوار  من  لها  التي 

ومنظمات املجتمع املدين، اإ�سافة اإىل دور القطاع اخلا�س، 

حيث تتكامل االأدوار على �سكل منظومة �سراكة بني جميع 

االأطراف. 

مع  التعامل  وكيفية  اأ�س�س  االإ�سالمية  التعاليم  حددت 

االإجالل  اأن  هذا جند  ومن  الوالدين،  وبخا�سة  ال�سن  كبار 

احلديث  ح�سن  واأ�سعفهم  واالإح�سان  واالحرتام  واالإكرام 

اأوامر  اهلل �سبحانه وتعاىل وهي  مع عبادة  مرتبطون كلياً 

بالتبعية  اأو  والديه  جتاه  م�سلم  كل  على  التنفيذ  واجبة 

االجتماعية  التنمية  ال�سن عامة. وتوفر وزارة  كبار  جتاه 

لهم  عائل  ال  الذين  اجلن�سني  من  للم�سنني  الرعاية  اأوجه 

التنمية  وزارة  واولت  املختلفة.  الوزارة  فروع  عرب 

ال�سن،  كبار  واأمهاتنا  باآبائنا  بالغاً  اهتماماً  االجتماعية 

وذلك بتوفري خمتلف اأوجه الرعاية واحلماية الالزمة لهم 

بيئتهم  يف  واإدماجهم  اأ�سرهم  وبني  بينهم  ال�سلة  وتعزيز 

اخلارجية، وتقدم الوزارة خدماتها من خالل عدد من دور 

الرعاية املتخ�س�سة والتي تهدف اإىل توفري اأوجه الرعاية 

والرتفيهية  واملعي�سية  والنف�سية  وال�سحية  االجتماعية 

التاأهيل  برامج  لتطوير  ال�سعي  اإىل  باالإ�سافة  ال�سن  لكبار 

ال�سن  لكبار  االإيواء  اأنواع  تقدم خمتلف  كما  لهم،  املنا�سبة 

�سواء االإيواء الدائم اأو املتقطع اأو املوؤقت.  

عمل  فريق  من  للم�سنني  املتنقلة  الوحدة  وتتكون 

متخ�س�س مكون من باحثة اجتماعية وممر�سة وم�ساعدي 

تاأهيل للم�سنني وم�ساعدات تاأهيل للم�سنات، وينطلق عمل 

الرعاية  الدارة  التابعة  امل�سنني  ودور  مراكز  من  الوحدة 

منزلية  بزيارات  الفريق  يقوم  االجتماعي، حيث  والتاأهيل 

للم�سنني لتقدمي اخلدمات الالزمة لهم من نظافة �سخ�سية 

وترتيب  اأ�سري  وار�ساد  طبيعي  وعالج  طبية  وفحو�س 

مواعيد للمراجعة الطبية وغريها مبعدل ثالث زيارات يف 

ما  املتو�سط  العمل يف  فريق  اأ�سرة، ويغطي  لكل  االأ�سبوع 

يقارب )٢0( حالة اأ�سبوعيا ويوجد حالياً خم�س وحدات 

املحيطة  والقرى  املحرق  منطقة  تخدم  االأوىل  متنقلة 

االجتماعية،  للرعاية  املحرق  مركز  قبل  من  ويتم متويلها 

باالإ�سافة اإىل وحدتني يتم متويلها من قبل اللجنة الوطنية 

االأحمر  الهالل  جمعية  من  متويلها  يتم  ووحدة  للم�سنني 

العامة  الهيئة  يتم متويلها من  البحريني ووحدة خام�سة 

االأخرية  االأربع  الوحدات  وتخدم  االجتماعية  للتاأمينات 

منطقة املنامة وكافة مناطق البحرين االأخرى. 

وزارة التنمية االجتماعية اإحدى ثمار العهد الزاهر جلاللة امللك

تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لتحقيق األمن والرفاه االجتماعي

تخ�سي�س 210 ماليني 

دينار ل�سرف الدعم املايل 

للم�ساهمة يف تخفيف 

الأعباء املعي�سية عن 

املواطنني

احلكومة دعمت الأ�سر 

املحتاجة بالرتكيز على 

برامج واأن�سطة التنمية 

القت�سادية

تطوير وتاأ�سي�س ودعم 

املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة من خالل بنك 

الأ�سرة
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واملاء،  الكهرباء  �سعيد  على   ٢013 العام  �سهد 

الكهرباء وحمطات  العديد من حمطات  افتتاح وتطوير 

والتي  واملياه  للطاقة  الدور  اأبرزها حمطة  املياه، وكان 

تكلف تنفيذ املرحلة االأوىل منها ٢.1 مليار دوالر، وعكفت 

هيئة الكهرباء واملاء على متابعة اإعداد وت�سميم وتنفيذ 

م�ساريع تقوية �سبكة اجلهد العايل واجلهد املنخف�س يف 

االنقطاعات  من  للحد  وذلك  اململكة،  حمافظات  خمتلف 

اجلهد  �سبكة  تقوية  م�ساريع  ففي  بال�سيف،  املتكررة 

العايل 11 كيلوفولت مت ت�سكيل جلنة لالطمئنان على 

�سري العمل، و�سمان االنتهاء من بناء وت�سغيل جمموعة 

كرباباد  اأبوقوة وحمطة  كمحطة  الرئي�سة  املحطات  من 

الب�سيـتني وحمطة غرب املحرق، والتى  وحمطة �سمال 

كان لها االأثر الكبري يف تخفيف االأحمال عن ما يزيد عن 

٢50 كابل كهربائي جهد 11 كيلوفولت، حيث ان هذه 

الكابالت قد �ساهمت ب�سكل كبري يف االنقطاعات املتكررة.

اإعداد  على  اأي�سا  واملاء  الكهرباء  هيئة  عكفت  كما 

وت�سميم وتنفيذ ما يقرب من اأربعمائة م�سروع لتقوية 

عن  وذلك  املحافظات،  بجميع  املنخف�س  اجلهد  �سبكة 

طريق مد كابالت اإ�سافية ال�ستيعاب االأحمال الكهربائية 

االإ�سافية، وكذلك عن طريق ا�ستبدال حموالت املحطات 

الفرعية مبحوالت ذات �سعات كهربائية اأكرب حجما. كما 

ت�سعى الهيئة اىل احل�سول على مواقع جديدة بغر�س 

اإن�ساء حمطات كهربائية فرعية جديدة، وذلك ال�ستيعاب 

واملحطات  الكابالت  على  الزائدة  الكهربائية  االأحمال 

االنقطاعات  من  احلد  اأجل  من  ذلك  وياأتي  اجلديدة، 

املتكررة يف �سبكة اجلهد املنخف�س يف ال�سيف املا�سي، 

وكذلك من رفع م�ستوى اأداء واعتمادية ال�سبكة.

كذلك حظى مو�سوع »متاأخرات الكهرباء والبلدية« 

باهتمام كبري من احلكومة بهدف التي�سري على املتخلفني 

عن �سداد فواتريهم مع مراعاة احلاالت االإن�سانية، حيث 

توجيهاته  الوزوؤاء  رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 

القطاع  يف  املتخلفني  من  املتاأخرات  بتح�سيل  للبدء 

املي�سورين،  ثم  اأوالً   وال�سياحي  وال�سناعي  التجاري 

امل�ستفيدة  االأ�سر  عدد  بزيادة  التوجيه  اإىل  باال�سافة 

من  واملاء  الكهرباء  ر�سوم  دفع  احلكومي يف  الدعم  من 

درا�سة مقرتح  اأ�سرة، ف�سال عن  األف  اإىل 15  اآالف   10

مل�ساعدة املواطنني ذوي الدخل املحدود. ولذا فقد جاءت 

باأعلى  واملاء  الكهرباء  خدمات  بتوفري  الهيئة  ر�سالة 

م�ستدامة  تنمية  اأجل  من  املوثوقية واجلودة  من  درجة 

يف مملكة البحرين بحلول عام ٢017 �ست�سبح الهيئة 

منوذجاً متميزاً فى جمال توفري خدمات الكهرباء واملاء 

باأقل قدر من االنقطاعات وحت�سيل االإيرادات يف مواعيد 

اربعة  على  الهيئة  ا�سرتاتيجية  وحتتوي  ا�ستحقاقها.. 

حماور رئي�سية تدعم بدورها روؤية الهيئة، وهي: �سرعة 

اال�ستجابة مع م�ستوى ثابت من اخلدمة ال�سعة الكافية 

موهوبة  عاملة  قوى  الفعالة  املالية  االإدارة  وامل�ستدامة 

وذات م�ستوى عايل من االأداء.

بنجاح  البحرين  يف  واملاء  الكهرباء  هيئة  واأطلقت 

مع  التفاعل  ت�سهيل  اإىل  تهدف  هامة  م�سحية  درا�سة 

امل�سرتكني وحت�سني وتعزيز عملية تقدمي اخلدمات لهم، 

اأهداف  مع  لتن�سجم  هذه  املعلومات  عملية جمع  وتاأتي 

هيئة الكهرباء واملاء لفتح مزيد من قنوات التوا�سل مع 

امل�سرتكني من اأجل زيادة م�ستوى ر�سا العمالء وتقدمي 

خدمات اأف�سل للمواطنني واملقيمني. وتغطي عملية امل�سح 

عدداً من املحاور من بينها تر�سيد الكهرباء واملاء، وخدمة 

على  والتعرف  اأف�سل  ب�سكل  اخلدمات  وتقدمي  العمالء 

و�سنتخذ  امل�سرتكون.  يواجهها  التي  الرئي�سية  امل�ساكل 

مع  ا�سرتاتيجيتنا  ان�سجام  ل�سمان  الالزمة  اخلطوات 

نتائج هذه الدرا�سة. اإن روؤية هيئة الكهرباء واملاء باأن 

ت�سبح منوذجاً لالمتياز يف تقدمي اخلدمات يتطلب منا 

الرئي�سيني،  �سركائنا  مع  االت�ساالت  وتطوير  حت�سني 

اآراء  على  احل�سول  اإىل  ن�سعى  فاإننا  الغر�س  ولهذا 

من  تعترب  التي  العملية  وهي  منتظم،  وب�سكل  مبا�سرة 

اأف�سل املمار�سات العاملية لتح�سني تقدمي اخلدمات. 

اأربع  من  واحدة  امل�سحية  الدرا�سة  هذه  وتعترب 

اال�ست�سارية   ACK Solutionsسركة� تديرها  درا�سات 

فرتة  خالل  البحرين،  ومقرها  اخلارجي،  للت�سويق 

اأن  الدرا�سة يتوقع  املقبلة. ويف هذه  االإثني ع�سر �سهراً 

واملاء  الكهرباء  هيئة  عمالء  من   ٢000 من  اأكرث  يديل 

هيئة  هي  واملاء  الكهرباء  هيئة  الأن  ونظراً  باآرائهم. 

ا�ستفادة  �سمان  على  تعمل  فاإنها  اجتماعياً،  م�سوؤولة 

هذه  وتاأتي  ن�ساطاتها..  من  وال�سكان  املواطنني  جميع 

الدرا�سة امل�سحية بعد حملة م�سحية داخلية جنحت يف 

التعرف على متطلبات املوظفني.. وقد �سارك يف الدرا�سة 

اأكرث من 60% من املوظفني مما جعل منها اأكرب درا�سة 

ومن  الداخلي.  امل�ستوى  على  االآن  الهيئة حتى  جتريها 

املجال،  هذا  الدولية يف  املمار�سات  اأف�سل  اعتماد  خالل 

مع  للتوا�سل  امل�سحية  الدرا�سات  اآليات  وا�ستخدام 

اجلهات املعنية، ت�ستطيع الهيئة اأن توائم ا�سرتاتيجيتها 

من  ميكنها  ب�سكل  عمالئها  ومتطلبات  احتياجات  مع 

�سيدعم  ما  وهو  واملاء  للكهرباء  توفريها  عملية  تعزيز 

التنمية االقت�سادية ململكة البحرين. 

يف  املياه  من  اليومي  الفرد  ن�سيب  تقدير  مت  كما 

احلاالت الطارئة بحوايل ٢1 لرتا لكل فرد يوميا وهي 

كمية املياه املطلوبة يف حاالت الطوارئ ح�سب املعايري 

درا�سات  اإعداد  على  الدرا�سة  نطاق  وا�ستمل  العاملية. 

امل�سروع.  الإقامة  ومنا�سبتها  املحطات  ملواقع  بيئية 

العرب  بحر  �سواحل  على  املياه  انتاج  حمطات  واأهمها 

وخليج ُعمان وعلى اإثر ذلك مت اختيار موقعني للمحطات 

اأحدهما على بحر العرب »االأ�سخرة« واالآخر على خليج 

عمان »�سحار«.

وبني الوزير باأن التكلفة املتوقعة الأف�سل اخليارات 

مليار   10،5 بحوايل  تقدر  الربط:  هذا  لتحقيق  املتاحة 

دوالر اأمريكي موزعة بواقع 3 مليارات الإن�ساء حمطات 

مليار  االكرب ويبلغ 7،5  واملتبقي وهي اجلزء  التحلية 

دوالر خلطوط النقل وحمطات ال�سخ واخلزانات وم�سار 

خطوط �سبكة نقل املياه املقرتح ونقاط التزويد يف كل 

دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي.

ت�سغيل  مت  فقد  املحالة  املياه  �سبكات  وبخ�سو�س 

الكهرباء  الإنتاج  التابعة مل�سروع احلد  املياه  نقل  �سبكة 

هذا  تد�سني  وياأتي  املا�سي  يناير  �سهر  خالل  واملاء 

املياه  لتوفري  العليا  القيادة  توجيهات  �سمن  امل�سروع 

القيادة  حر�س  من  وانطالقاً  اململكة،  وقاطني  ملواطني 

باململكة،  التحتية  البنية  خدمات  م�ستوى  رفع  على 

مت  فقد  املتطورة.  بالدول  اخلدمات  م�ستوى  لتواكب 

لل�سخ  احلد  من حمطة  املحالة  املياه  نقل  ت�سغيل خط 

اإىل حمطة �سلماباد لل�سخ، ومن ثم اإىل حمطات الرفاع 

والغربية  ال�سرقية  عي�سى  ومدينة  للخلط  الغربي 

املنطقة  احتياجات  اخلط  هذا  �سيخدم  حيث  للتوزيع، 

الو�سطى من اململكة با�ستخدام املياه املحالة والتي يتم 

اإنتاجها يف حمطة احلد الإنتاج الكهرباء وحتليه املياه، 

تبلغ  اإ�سافية  بطاقة  للمحطة  كامل  تد�سني  مت  اأن  بعد 

حوايل 60 مليون جالون امرباطوري من املياه املحالة 

يف اليوم ، لت�سل اإىل طاقتها الكلية والبالغة 90 مليون 

جالون يف اليوم.

و�سيتم توزيع الكميات املنتجة من املياه على حمطات 

واحلد  املحرق  منطقة  يف  املختلفة  والتوزيع  ال�سخ 

واحلورة وال�سلمانية واملاحوز وامل�سلى ومدينة عي�سى 

مدن  اإىل  باالإ�سافة  و�سواحيها  والرفاع  و�سواحيها 

وقرى املحافظة ال�سمالية ونقل تلك الكمية من املياه ومن 

ثم توزيعها على خمتلف مناطق اململكة، �سرعت الهيئة 

منذ العام ٢005 يف تنفيذ هذا امل�سروع ال�سخم لبناء 

�سبكة نقل مياه متكاملة متتد عرب اإرجاء اململكة. وي�سمل 

امل�سروع والبالغة تكلفته 7٤ مليون دينار بناء حمطات 

�سخ وتوزيع جديدة يف كل من احلد و�سلماباد وبوقوة 

تاأهيل وتطوير حمطات �سخ وتوزيع  وتوبلي، واإعادة 

وال�سلمانية  واحلورة  واملحرق  احلد  مبناطق  قائمة 

واملاحوز واأم احل�سم وامل�سلى بقدرة �سخ اإ�سافية تبلغ 

81،5 مليون جالون اإمرباطوري يف اليوم لت�سل قدرة 

ال�سخ االإجمالية للمحطات املذكورة »اجلديدة والقائمة« 

حوايل 11٤ مليون جالون اإمرباطوري.

اعتمادية ومرونة �سبكة نقل  بزيادة  الهيئة  وقامت 

املياه ل�سهولة نقل املياه لعدة مناطق يف اململكة لزيادة 

نقل  �سبكات  بناء  مثل  مناطق  لعدة  املياه  تزويد  تاأمني 

احل�سم  واأم  وامل�سلى  ال�سلمانية  بني  الوا�سلة  املياه 

واملاحوز وال�سناب�س و�سرتة والرفاع على اأن يتم تنفيذ 

وبالتن�سيق  القادمة  اأعوام  الثالثة  خالل  امل�ساريع  هذه 

خطوط  ملرور  نظرا  االأ�سغال  بوزارة  الطرق  ادارة  مع 

الطرق  م�ساريع  مع  ولتتزامن  �سعبة  مناطق  النقل يف 

يف هذه املناطق توفريا للوقت واجلهد. وا�ستمل امل�سروع 

كيلومرتا   73 بطول  املياه  لنقل  خطوط  ت�سييد  على 

لريبط  مليمرت،   1٢00-600 بني  ما  ترتاوح  وباأقطار 

ال�سخ والتوزيع يف كل  لالإنتاج مبحطات  حمطة احلد 

من ال�سلمانية واملاحوز واحلورة واأم احل�سم و�سلماباد 

والقرى  وتوبلي  عي�سى  ومدينة  والرفاع  وبوقوة 

ال�سمالية »البديع و�سار وجنو�سان«.

ويهدف هذا امل�سروع احليوي اأي�سا اإىل بناء القدرة 

خالل  من  اململكة  من  املختلفة  باملناطق  التخزينية 

يف  التخزينية  الطاقة  من  جالون  مليون   1٤0 اإ�سافة 

واحلورة  واملحرق  وبوقوة  و�سلماباد  احلد  من  كل 

ت�سل  وبذلك  وتوبلي.  وامل�سلى  وال�سلمانية  واملاحوز 

ال�سعة التخزينية االإ�سرتاتيجية للمياه املحالة باململكة 

املياه  نوعية  فان  وعليه  ا�ستهالك.  اأيام   3 حوايل  اإىل 

يتم  اأن  بعد  �ستتح�سن  �سوف  اململكة  مناطق  معظم  يف 

ت�سغيل هذه ال�سبكة بطاقتها الكاملة.

ومت ا�ستكمال حمطتي بوقوة لل�سخ وحمطة توبلي 

مليون   10 ب�سعة  اأر�سيني  خزانيني  وت�سييد  للتوزيع 

جالون لكل منهما وخزان علوي ب�سعة مليون جالون. 

واملعدات  ال�سخ  معدات  تركيب  من  االنتهاء  مت  كما 

االنتهاء  فور  املحطة  هذه  وت�ستخدم  الكهروميكانيكية. 

وم�سروع  بها،  املحيطة  والقرى  بوقوة  منطقة  منها 

املدينة  املحطة  هذه  �ستزود  كما  االإ�سكاين  ا�سبيلية 

يتم  اأن  فور  م�ستقبال،  املياه  من  باحتياجاتها  ال�سمالية 

ربط حمطة بوقوة لل�سخ، مبحطة التوزيع التي تزمع 

الإقامة حمطة  تخ�سي�سه  مت  موقع  ت�سييدها يف  الهيئة 

لتوزيع املياه باملدينة ال�سمالية. واأما بخ�سو�س حمطة 

ب�سعة  العلوي  اخلزان  �سيد  فقد  فان  للتوزيع  توبلي 

املياه  توزيع  ومعدات  اأنابيب  وتركيب  جالون  مليون 

لتخدم منطقة توبلي نف�سها والقرى املحيطة بها، االأمر 

الذي �سيوؤدي بالتايل اإىل تخفيف ال�سغط على حمطات 

التوزيع القائمة مبدينة عي�سى. ومن املرجو االنتهاء من 

تلك املحطة بحلول �سبتمرب من هذا العام.

هيئة الكهرباء واملاء

تنفيذ 400 مشروع لتعزيز خدمات الكهرباء والماء

 حمطة الدور للطاقة 

واملياه كلفت املرحلة 

الأوىل منها نحو 2.1 

مليار دولر 

ت�سميم وتنفيذ م�ساريع 

تقوية �سبكة اجلهد 

العايل واجلهد املنخف�س 

مبختلف املحافظات

م�ساريع تقوية �سبكة 

اجلهد العايل قللت 

من انقطاعات ال�سيف 

املتكررة
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للعيد  واالأربعون  الثانية  الذكرى  تطل 

لتويل  ع�سر  الرابعة  والذكرى  املجيد  الوطني 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه حامل 

حققتها  رائدة  باجنازات  ال�ساملة  النه�سة  راية 

البالد يف العهد الزاهر جلاللته ، تعك�س وترتجم 

اجنازات احلكومة املوقرة برئا�سة �ساحب ال�سمو 

اآل خليفة رئي�س  امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 

الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه واملتابعة والدعم 

االأمري  امللكي  ال�سمو  لدن �ساحب  امل�ستمرين من 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد االأمني النائب 

االول لرئي�س جمل�س الوزراء نائب القائد االعلى.

اأول: التنمية العمرانية امل�ستدامة

االإ�سرتاتيجي  الهيكلي  املخطط  تنفيذ 

الوطني ٢030: 

حر�ست وزارة البلديات والتخطيط العمراين 

وبناء على توجيهات احلكومة املوقرة على دعم 

التنمية العمرانية باعتبارها احد مرتكزات التنمية 

االأن�سب  اال�ستثماري  املناخ  وتوفري  امل�ستدامة 

للم�ستثمرين.ويف هذا االإطار فقد مت خالل العام 

املن�سرم تنفيذ جمموعة من االإجراءات والربامج 

وامل�ساريع الهادفة لتحقيق التنمية العمرانية من 

املخطط  لتنفيذ  واإعداد خطة  خمططات عمرانية 

التخطيطية  والدرا�سات  اال�سرتاتيجي  الهيكلي 

املتخ�س�سة وتقا�سيم االأرا�سي واإ�سدار املوافقات 

التخطيطية للم�ساريع اال�ستثمارية باالإ�سافة اإىل 

تطوير الت�سريعات املنظمة للعمل العمراين.

الهيكلي  املخطط  ال�سرتاتيجيات  وتنفيذاً 

 ،٢030)NPDS( اال�سرتاتيجي الوطني للمملكة

التف�سيلي  املخطط  اإعداد  من  االنتهاء  مت  فقد 

ال�سيا�سية  ير�سم  والذي  الو�سطى  للمحافظة 

يف  التنمية  لقطاعات  امل�ستهدفة  التعمريية 

درا�سة  على  العمل  جاري  انه  كما  املحافظة، 

اجلنوبية،  للمحافظة  الهيكلي  املخطط  واإعداد 

اأهدافه: تطوير املخططات التف�سيلية  والذي من 

جلميع حمافظات اململكة مع االأخذ بعني االعتبار 

اال�سرتاتيجي  للمخطط  الع�سر  اال�سرتاتيجيات 

 ،٢030 لعام  االقت�سادية  والروؤية  الوطني 

اإعداد خمطط تف�سيلي لكل حمافظة يعتمد على 

املوارد املحلية للمحافظة و�سبل تنميتها، توفري 

امل�ستقبلية  التحتية  والبنى  املجتمعية  اخلدمات 

ذات  تطوير  برامج  و�سع  للمحافظات،  املطلوبة 

اجلهات  مع  بالتن�سيق  حمافظة  لكل  اأولوية 

بدائل  واإيجاد  العمرانية  البيئة  املعنية، حت�سني 

للتو�سع العمراين.

مت  املرور  و  النقل  تخطيط  �سعيد  وعلى 

النمذجة  برنامج  تطوير  م�سروع  من  االنتهاء 

ال�سركة  مع  بالتعاون  للمملكة  املرورية 

اال�ست�سارية املعنية بتنفيذ املخطط اال�سرتاتيجي 

الوطني والذي يهدف اإىل ربط احلركة املرورية 

اخلطوط  اإعداد  ومت   ، االأرا�سي  با�ستعماالت 

واخلطوط   ، املركبات  ملواقف  االإر�سادية 

االإر�سادية للدرا�سات املرورية ، ودرا�سة واعتماد 

 )TIA( جمموعة من درا�سات التاأثريات املرورية

للم�ساريع التنموية الكبرية،ومن ابرز االجنازات 

على هذا ال�سعيد:

االأثر  لتقييم  التوجيهية  املبادئ  مراجعة 

ال�سروط  اإعداد  التنموية،  للم�ساريع  املروري 

واالإنتهاء  ال�سيارات،  ملواقف  املعّدلة  االإر�سادية 

ودرا�سة  املرورية،  النمذجة  برنامج  اإعداد  من 

 )TIA( املرورية  الدرا�سات  تقاييم  من  العديد 

ودرا�سات االأثر املروري )TIS( ملختلف امل�ساريع 

حمافظات  اخلم�س  على  العمل  مع  التنموية، 

للمناطق  ثانوية  مرورية  منذجة  برامج  لعمل 

لتقييم �سبكة الطرق احلالية وامل�ستقبلية وربطها 

باإ�ستعماالت االأرا�سي، باال�سافة اىل التن�سيق مع 

با�سات  م�سار  نظام  لتخطيط  املوا�سالت  وزارة 

النقل العام، حيث مت الأول مرة يف البحرين يتم 

اإعداد خرائط متكاملة مل�سار با�سات النقل العام 

وحتديد  �سحيحة  باإحداثيات   )GIS( بنظام 

حمطات الوقوف للبا�سات على م�ستوى البحرين 

وزارة  مع  العمل  يتم  كما  امل�ستقبلي،  للتخطيط 

املوا�سالت وهيئة احلكومة االلكرتونية لتوقيع 

العام على �سبكة  النقل  م�سار وحمطات با�سات 

Google جلعل هذه اخلدمة متوفرة للمواطنني، 
الطرق  وت�سميم  تخطيط  اإدارة  مع  والعمل 

الكتيب  حتديث  بخ�سو�س  اال�سغال  بوزارة 

كما مت  اململكة،  ال�سوارع يف  لت�سميم  االإر�سادي 

 Trip(املرورية للرحالت  اإر�سادي  كتيب  اإعداد 

واإدارة  اململكة،  م�ستوى  على   )Generation
م�سروع اختيار امل�سار النهائي ل�سكك قطار دول 

نطاق  �سمن  املار  اجلزء  يف  التعاون  جمل�س 

املرجعية  االأ�س�س  وو�سع  التن�سيق  مع  اململكة، 

مل�سروع لدرا�سة �سبكة الطرق امل�ستقبلية والتي 

تربط م�ساريع اجلزر امل�ستقبلية �سمال البحرين 

ال�سمالية،  املدينة  اىل  احلد  �سرق  من  واملمتد 

املرجعية  االأ�س�س  وو�سع  التن�سيق  على  عالوة 

اال�سرتاتيجي  املخطط  م�سروع حتديث  لتحديث 

٢030، والعمل مع ال�سركة اال�ست�سارية املعنية 

اال�سرتاتيجي  الهيكلي  املخطط  تنفيذ  مب�سروع 

برنامج  باإعداد  يتعلق  قيما   ٢030 الوطني 

النمذجة املرورية.

�سكة حديد دول جمل�س التعاون اخلليجي:

متخ�س�سة  ا�ست�سارية  �سركة  تعيني  مت 

لتحديد امل�سار النهائي ل�سكة حديد دول جمل�س 

البحرين  مملكة  يف  املار  اجلزء  يف  التعاون 

والذي ياأتي ترجمة لتطلعات القيادة احلكيمة يف 

التنمية  التكامل اخلليجي والدفع بعجلة  تعزيز 

االقت�سادية والتجارة البينية ينب الدول االع�ساء 

حيث  املجل�س.  دول  بني  االفراد  تنقل  وت�سهيل 

�سوف يتم ربط م�سار �سكة احلديد مبجموعة من 

املواقع احليوية كميناء ال�سيخ خليفة بن �سلمان 

�سكة  م�سروع  ان  يذكر  الدويل.  البحرين  ومطار 

الكويت  من  ميتد  التعاون  جمل�س  دول  حديد 

عن  يزيد  اجمايل  بطول  جنوبا  عمان  ايل  �سماال 

٢000 كم لنقل الب�سائع وامل�سافرين ومن املوؤمل 

البدء يف ان�سائه خالل االعوام القادمة.

تو�سيات املجال�س البلدية 

اجلديد  ملفهومه  وفقا  البلدي  العمل  يعترب 

�ساحب  حل�سرة  الوطني  امل�سروع  روافد  كاأحد 

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة 

ال�ساملة  التنمية  عنا�سر  من  اأ�سا�سيا  عن�سرا 

امل�ستدامة ، وتعترب املجال�س البلدية البيت االول 

للدميقراطية وقد �ساهمت بدورها يف اقرار تنفيذ 

باعتبارها  تراها  التي  لالأولويات  امل�ساريع وفقا 

على  االأقدر  واجلهة  املواطنني  مع  الو�سل  حلقة 

ا�ستندت  وقد   ، وتطلعاتهم  احتياجاتهم  ترجمة 

م�ساريع  على  البلدي  القطاع  يف  الوزارة  خطة 

وخطط املجال�س البلدية املحلية.

لقد رفعت املجال�س البلدية يف دور االنعقاد 

الثالث يف العام ٢013م )377( قرارا وتو�سية، 

بواقع  املحرق  لبلدية  البلدي  املجل�س  ت�سدرها 

لبلدية  البلدي  املجل�س  ثم   ، قرار   )156(

املنطقة ال�سمالية بواقع )69( قرار، ثم املجل�س 

البلدي لبلدية املنطقة املنامة بواقع )67( قرار، 

فاملجل�س البلدي لبلدية املنامة بواقع )٤5( قرار 

، واأخريا املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية 

بواقع )31(.

املركز البلدي ال�سامل

ال�سامل باكورة تعاون  البلدي  يعترب املركز 

م�سرتك بني الوزارة واملجال�س البلدية واجلهات 

املعنية ، حيث يعترب منوذجا للتطوير امل�ستدام 

للم�ساريع  البناء  تراخي�س  اإ�سدار  لعملية 

اال�ستثمارية يف اململكة.

لقد �ساهم املركز البلدي ال�سامل بعد تطوير 

اإحراز  يف  وت�سهيلها،  البناء  تراخي�س  اإجراءات 

والرابع  عربيا  االأول  للمركز  البحرين  مملكة 

للعام  الدويل  البنك  تقرير  ح�سب  وذلك  عامليا. 

٢01٤ وال�سادر يف اأكتوبر ٢013. وقد تقدمت 

اإجراءات  مملكة البحرين بف�سل تطوير وتي�سري 

الالزمة  الزمنية  الفرتات  وتقليل  البناء  رخ�س 

لتحتل مرتبة مرموقة عاملياً ت�سبقها هوجن كوجن 

اأمام  املجال  يفتح  مما  و�سنغافورة،  وجورجيا 

وجتارب  املركز  جتربة  بني  مقارنة  درا�سات 

الدول الرائدة يف جمال اال�ستثمار العقاري. 

احلدائق واملنتزهات العامة والأ�سواق

املجال�س  مع  وبالتعاون  الوزارة  حر�ست 

العامة  احلدائق  وتطوير  اإن�ساء  على  البلدية 

اململكة  حمافظات  خمتلف  يف  واملنتزهات 

باعتبارها مواقعا عائلية ت�سهم يف تربية الن�سء 

وتوفري امل�ساحات املطلوبة للرتفيه العائلي. فقد 

قامت الوزارة باتخاذ االإجراءات التنفيذية للبدء 

يف جمموعة من امل�ساريع وهي كالتايل : 

وحديقة  الثانية(  )املرحلة  البديع  �ساحل 

حديقة  اإن�ساء  مت   ، �سافرة  وحديقة  الر�سالة 

وم�ساحات  األعاب  لت�سمل  النموذجية  �سافرة 

وحديقة جدعلي ، وحديقة املهاجرين والذي 

النعيم  حالة  وحديقة  الب�سيتني  وحديقة 

وحديقة وادي ال�سيل )A( وحديقة وادي ال�سيل 

الب�سيتني  وحديقة  اجلزري  ابن  وحديقة   )B(

البلديات ويف �سبيل  القدمية . كما عملت وزارة 

اإ�سكان  حديقة  باإن�ساء  العائالت  عن  الرتفيه 

ال�ساية B وحديقة الب�سيتني اآريف 

املجمعات والأ�سواق التجارية

اأف�سل  تقدمي  على  الوزارة  من  حر�سا 

اخلدمات للمواطنني واملقيمني ، فقد قامت الوزارة 

بتنفيذ جمموعة من امل�ساريع وهي كالتايل : 

م�ساحته  تبلغ  والذي  ال�سعبي  ال�سوق 

امل�سروع  تكلفة  وتبلغ  مربع  مرت   1٢0،980

مدة  ان  حيث  بحريني،  دينار   1،563،376

دي�سمرب   –  ٢01٢ يونيو  من  ترتاوح  امل�سروع 

٢013وامل�سروع عبارة عن اإعاده تاأهيل ال�سوق 

املحافظة  يف  عي�سى  مدينة  يف  الواقع  ال�سعبي 

الو�سطى ، حيث يهدف امل�سروع اإىل توفري �سوق 

وتن�سيط  واملقيمني  املواطنني  اإحتياجات  يلبي 

ال�سكل  ويت�سف   . باملنطقة  التجارية  احلركة 

اخلارجي لل�سوق بالطابع العمراين القدمي ، الذي 

يتميز بب�ساطته . 

تبلغ  والذي  املوؤقت  ال�سعبي  ال�سوق 

م�ساحته 7٢50 مرت مربع وتبلغ تكلفة امل�سروع 

مدة  ان  حيث  بحريني،  دينار   150،000

مار�س   –  ٢01٢ يوليو  من  ترتاوح  امل�سروع 

ال�ساحة  تظليل  اإىل  امل�سروع  ويهدف   ٢013

البالغة  عي�سى  مبدينة  ال�سعبي  لل�سوق  املوؤقتة 

حوايل 7٢50 مرت مربع . 

ال�سواحل 

الواجهات  توفري  باأهمية  الوزارة  من  اإميانا 

االأن�سطة  ملمار�سة  الالزمة  وامل�ساحات  البحرية 

الرتفيهية املختلفة ، فقد قامت الوزارة بتنفيذ:

م�ساحته  تبلغ  والذي  الدور  �ساحل  م�سروع 

امل�سروع  مدة  ان  حيث   ، مربع  مرت   66.033

 ٢013 دي�سمرب   –  ٢011 يوليو  من  ترتاوح 

ويعد �ساحل الدور معلما جديدا ومق�سدا للزوار 

على  املطل  املميز  اجلغرايف  مبوقعه  يتميز  اإذ   ،

بحر �ساحل الدور مبا�سرة .

الت�سجري والتجميــــــل

احل�سارية  بالواجهة  االرتقاء  على  حر�سا 

ودورها  اخل�سراء  الرقعة  وزيادة  للمناطق 

عملت  فقد   ، البيئي  التوازن  على  املحافظة  يف 

من  جمموعة  وجتميل  ت�سجري  على  الوزارة 

عي�سى  ال�سيخ  �سارع  ومنها  الرئي�سية  ال�سوارع 

�سلمان  بن  خليفة  ال�سيخ  و�سارع  �سلمان  بن 

و�سارع ال�سيخ �سلمان و�سارع اال�ستقالل و�سارع 

خليفة الكبري و�سارع الغو�س و�سارع احلو�س 

البحرين  خليج  و�سارع  الزالق  و�سارع  اجلاف 

ال�سيف.وقد  ج�سور  واأ�سفل  املعار�س  و�سارع 

النخيل  زراعة  على  التجميل  عمليات  ارتكزت 

باعتبارها موروثا يعك�س تاريخ وهوية اململكة 

حر�ست الوزارة على اأن يكون العن�سر االأ�سا�سي 

وتنفيذ   ، وامليادين  ال�سوارع  وجتميل  لت�سجري 

مواقع  يف  التذكارية  الن�سب  من  جمموعة 

عديدة من البالد والتي تهدف اإىل حفظ املوروث 

احل�سري والثقايف للبالد وتعك�س تراث وهوية 

اململكة وهي كالتايل :

التنمية الزراعية امل�ستدامة

من  الزراعية  الرقعة  على  املحافظة  اإن 

والتخطيط  البلديات  �سئون  وزارة  اأولويات 

�سحة  على  االيجابي  ملردودها  نظرا  العمراين 

االأمن  حتقيق  يف  ودورها  والبيئة  االإن�سان 

اجناز  مت  حيث   ، البالد  يف  الن�سبي  الغذائي 

م�سروع االإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 

والذي ير�سم اآفاق ومالمح التطوير الزراعي يف 

االقت�سادية  الروؤية  اإىل  م�ستندا  البحرين  مملكة 

اإن   .٢030 للبالد  الوطنية  واالإ�سرتاتيجية 

االإ�سرتاتيجية تهدف اإىل حتقيق امن غذائي ن�سبي 

وتطوير القطاع الزراعي من خالل املحافظة على 

للتقانات  االأمثل  واال�ستخدام  الطبيعية  املوارد 

 ، الزراعي  والبحث  والتكنولوجيا  احلديثة 

يف  والتو�سع  القدرات  تعزيز  اإىل  باالإ�سافة 

الزراعة العمودية والزراعة بدون تربة واالطالع 

تعزيز  مع   ، املختلفة  الدولية  التجارب  على 

التعاون مع املنظمات االإقليمية والدولية والدول 

ال�سديقة وال�سقيقة يف هذا املجال.

االإ�سرتاتيجية  هذه  حتقيق  �سبيل  ويف 

واإداراتها  الزراعة  �سئون  هيكلة  اإعادة  مت  فقد 

واأق�سامها املختلفة مع ا�ستحداث مركز للدرا�سات 

التنظيمية  الهياكل  وتطوير  الزراعية  والبحوث 

وا�ستقطاب  املوظفني  قدرات  بناء  يف  ي�سهم  مبا 

الكفاءات وتعزيز قدرتهم على االإيفاء مبتطلبات 

االإنتاج  بزيادة  الوزارة  اهتمت  هذه اخلطة. كما 

املحا�سيل  زراعة  تكثيف  خالل  من  الزراعي 

وتنويعها وتوفري املناخ الالزم لت�سجيع القطاع 

اخلا�س ملزيد من اال�ستثمار يف القطاع الزراعي .

فقد  احليوانية  الرثوة  تنمية  �سعيد  على 

داخل  البيطرية  اخلدمات  خمتلف  تقدمي  مت 

الرثوة احليوانية من  العيادات حلماية  وخارج 

واإجراء  منها،  والوقاية  االأمرا�س  مكافحة  خالل 

احليوانية  االأمرا�س  على  للتعرف  امل�سوحات 

اأ�سباب وطرق  امل�ستوطنة والوافدة ، مع درا�سة 

بالفحو�سات على  انت�سارها ومكافحتها والقيام 

العالئق امل�سنعة والتاأكد من احتوائها على املواد 

وم�سببات  الفطريات  من  وخلوها  ال�سرورية 

االأمرا�س. 

الزراعة بدون تربة:

الوطنية  اال�سرتاتيجية  معطيات  �سمن 

للتنمية الزراعية امل�ستدامة التي حتظى باهتمام 

ومتابعة �ساحبة ال�سمو امللكي قرينة عاهل البالد 

املفدى حفظها اهلل ورعاها فقد مت اطالق جمموعة 

الزراعة بدون تربة يف هورة عايل  من م�ساريع 

االنتاج  لتعزيز  اخلا�س  القطاع  مع  بالتعاون 

هذه  وت�سهم   ، الغذائي  االمن  وحتقيق  الزراعي 

الن�سبي  الذاتي  االكتفاء  ن�سب  رفع  امل�ساريع يف 

من اخل�سروات وال�سلع الغذائية اال�سا�سية.

ال�ستزراع ال�سمكي:

برنامج  على  وبناء  الوزارة  جهود  �سمن 

الغذائي  االمن  لتعزيز  املوقرة  احلكومة  عمل 

القطاع  مع  اتفاقيات  بتوقيع  الوزارة  قامت  فقد 

 ، ال�سمكي  اال�ستزراع  م�ساريع  لتنفيذ  اخلا�س 

اال�سماك  توفري  اىل  امل�ساريع  هذه  تهدف  حيث 

للمواطنني واملقيمني با�سعار متناولة وت�سهم يف 

زيادة الناجت املحلي من الغذاء ، وقد بدات بع�س 

ال�سركات يف العام ٢013 يف االنتاج الفعلي من 

هذه اال�سماك.

إنجازات بالعمل البلدي والزراعي والتنمية العمرانية

تنفيذ املخطط 

الهيكلي ال�سرتاتيجي 

وتوفري املناخ 

ال�ستثماري الأن�سب 

للم�ستثمرين 

 اإعداد خمطط 

تف�سيلي لكل 

حمافظة و�سبل 

تنميتها وتوفري البنى 

التحتية لها 

املركز البلدي ال�سامل 

يحرز املركز الأول 

عربياً  والرابع عاملياً  

برتاخي�س البناء



www.alayam.com

االثنين 12 صفر 1435 - العدد 9016
Monday 16th - December 2013 - No.9016

14

�ساحب  ح�سرة  يف  ممثلة  الر�سيدة  القيادة  دعمت 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

اآل خليفة  و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 

رئي�س الوزراء املوقر، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 

االأعلى  القائد  نائب  االأمني  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، ملا يولونه من دعم 

غري حمدود ل�سركة تطوير للبرتول ولقطاع النفط والغاز 

يف مملكة البحرين بوجه عام. وبابكو �سركة متلكها حكومة 

التي  النفط  �سناعة  جمال  يف  وتعمل  بالكامل  البحرين 

واالإنتاج  واحلفر  النفط  عن  والبحث  اال�ستك�ساف  ت�سمل 

والتكرير وتوزيع املنتجات النفطية والغاز الطبيعي وبيع 

وت�سدير النفط اخلام وامل�ستقات البرتولية.

طاقتها  النفط  لتكرير  م�سفاة  ال�سركة  ومتلك   

٢60.000 برميل يف اليوم، باال�سافة اإىل مرافق لتخزين 

املنتجات  لتوزيع  ومركز  برميل،  مليون   1٤ من  اأكرث 

حملًيا. ور�سيف بحري للت�سدير اإذ ت�سّدر بابكو 95% من 

منتجاتها النفطية املكررة اإىل اخلارج. واأهم االأ�سواق التي 

البرتولية  ومنتجاتها  اخلام  نفطها  بت�سدير  بابكو  تقوم 

اإليها هي اأ�سواق ال�سرق االأو�سط والهند وال�سرق االأق�سى 

الديزل  اإنتاج  اأن  كما  واأفريقيا،  اآ�سيا  �سرقي  وجنوب 

منخف�س الكربيت يف ٢007 �سي�سمح بت�سريف املنتجات 

البرتولية يف االأ�سواق االأوروبية والواليات املتحدة.

وقد ارتفعت القيمة امل�سافة الإنتاج البحرين من النفط 

اخلام والغاز الطبيعي اإىل مليار دينار و559 مليون دينار 

)نحو ٤.1 مليارات دوالر( خالل الن�سف االأول من العام 

٢013، مقارنة بنحو 1.3 مليار دينار للفرتة نف�سها من 

واأكدت  املئة.  يف   1٢ تبلغ  منو  وبن�سبة   ،٢01٢ العام 

اإ�سدار  عن  امل�سوؤول  للمعلومات  املركزي  اجلهاز  بيانات 

النفط  قطاع  اأن  البحرين،  ململكة  املحلي  الناجت  بيانات 

والغاز ي�ساهم بنحو ٢7 يف املئة من اإجمايل الناجت املحلي 

النفط  من  البحرين  اإنتاج  ويبلغ  البحريني.  لالقت�ساد 

اخلام نحو 19٤ األف برميل يومياً، منها 150 األف برميل 

يومياً من حقل اأبو�سعفة، ونحو ٤5 األف برميل يومياً من 

حقل البحرين الذي يتم تطويره. وحقل اأبو�سعفة هو حقل 

م�سرتك بني البحرين وال�سعودية يبلغ اإنتاجه 300 األف 

البلدين. وتقوم �سركة  برميل يومياً، ويوزع منا�سفة بني 

اأرامكو ال�سعودية بعملية اإنتاجه، بينما تقوم �سركة بابكو 

بت�سويق ح�سة البحرين مبا�سرة يف االأ�سواق العاملية.

نفط  �سركة  على  فيباع  البحرين  حقل  اإنتاج  اأما 

لتكريره،  النفط،  م�سفاة  اإىل  مبا�سرة  يوّجه  اإذ  البحرين، 

ومن ثم بيعه على �سكل منتجات نفطية.وتعمل احلكومة 

اإيراداته  وزيادة  النفطي  بالقطاع  لالرتقاء  خطتها  �سمن 

على ا�ستكمال خطة �سركة نفط البحرين »بابكو« لتحديث 

واإنتاج  االإنتاجية  الطاقة  زيادة  اإىل  تهدف  والتي  امل�سفاة 

اأنواع جديدة من امل�ستقات النفطية. وجنحت البحرين يف 

زيادة اإنتاج حقل البحرين اإىل ٤8 األف برميل يومياً بحلول 

مطلع العام )٢01٢(، وت�ستهدف بعد ذلك 70 األف برميل 

يومياً يف غ�سون ثالث �سنوات اإىل اأربع، بح�سب ت�سريحات 

�سابقة ل�سركة نفط البحرين. وت�سعى البحرين ممثلة يف 

�سركة نفط البحرين )بابكو( اإىل اال�ستفادة من النفط اخلام 

الذي ينتج حملياً، يف تنفيذ م�سروع زيادة امل�ستقات غالية 

االأحفورية، وحتقيق  الثمن، بهدف اال�ستفادة من الرثوات 

قيمة م�سافة عالية لتعظيم العائدات النفطية للبحرين.

�سمن  ياأتي  الثمن،  غالية  امل�ستقات  زيادة  وم�سروع 

م�سفاة  وحتديث  لتطوير  كبري  ا�سرتاتيجي  م�سروع 

وتكريرية  اإنتاجية  وحدات  اإ�سافة  خالل  من  البحرين 

ا�ستثمارية تتجاوز 5 مليارات دوالر على  جديدة وبكلفة 

االأولوية  البحرين  واأعطت  املقبلة.  الع�سر  ال�سنوات  مدى 

لتنفيذ م�سروع زيادة اإنتاج امل�ستقات النفطية غالية الثمن، 

ربحية  لزيادة  وذلك  االأقل،  املردود  ذات  املنتجات  وتقليل 

يف  مراكزها  وتقوية  التناف�سية،  قدرتها  وتعزيز  امل�سفاة 

مواجهة التحديات التي تتزايد يف االأ�سواق العاملية.

الن�سف  اإنتاجه خالل  ارتفع  الذي  الطبيعي  الغاز  اأما 

من قبل  بالكامل حملياً  العام ٢01٢، في�ستهلك  االأول من 

املحطات الكهربائية يف البحرين، والتي ت�ستخدم الغاز يف 

اإنتاج الكهرباء، وكذلك ا�ستخدام الغاز يف امل�سانع الكربى 

اخلليج  و�سركة  البحرين  نفط  �سركة  مثل  اململكة  يف 

االأخرى.  وال�سناعات  )جيبك(  البرتوكيماويات  ل�سناعة 

وياأتي ا�ستهالك هيئة الكهرباء و�سركات الكهرباء اخلا�سة 

االأخرى يف املرتبة االأوىل )بن�سبة 35 يف املئة(، تليها �سركة 

البحرين، و�سركة  )األبا(، ثم �سركة نفط  البحرين  اأملنيوم 

ال�سركات  من  وعدد  البرتوكيماويات،  ل�سناعة  اخلليج 

الغاز  وي�ستخدم  البحرين.  مملكة  يف  العاملة  ال�سناعية 

ولالأغرا�س  النفطية،  االآبار  حقن  واإعادة  الطاقة  لتوليد 

البرتول  تطوير  �سركة  حفرت  وقد  االأخرى.  ال�سناعية 

يف  بئراً   173 مقابل   ٢01٢ العام  يف  بئراً   ٢5٤ نحو  

العام ٢011. الطاقة االإنتاجية حلقل البحرين، الذي تقوم 

 ٤0،700 اإىل  ارتفعت  االإنتاج،  لزيادة  بتطويره  ال�سركة 

برميل يومياً من النفط يف نهاية العام ٢01٢، من 38 األف 

برميل يومياً يف نهاية العام ٢011، بعد اأن هبط االإنتاج 

اإىل نحو ٢7 األف برميل يومياً يف العام ٢009.

 وجتري بابكو درا�سات وا�سعة ومتوا�سلة با�ستخدام 

التق�سي عن  بهدف  املتقدمة  الفنية  والطرق  الو�سائل  اآخر 

وجود احتياطات جديدة من النفط والغاز واحل�سول على 

بيانات ومعلومات اأدق عن االحتياطات املوجودة. و�سعًيا 

نحو املحافظة على م�ستويات االإنتاج من حقل البحرين عند 

املعدالت االأمثل، تطبق ال�سركة اأ�ساليب متطورة يف عمليات 

احلفر التي جتريها على االآبار اجلديدة مع اإجراء ال�سيانة 

الالزمة لالآبار املنتجة. ونتيجة الرتفاع احتياجات القطاع 

ال�سناعي املتنامي يف البحرين، عملت ال�سركة على تو�سعة 

الطبيعي.  الغاز  من  االإنتاجية  الغاز ورفع طاقتها  مرافق 

وتعترب م�سفاة البحرين واحدة من اأكرب م�سايف النفط يف 

ال�سرق االأو�سط، وهي اأقدم م�سفاة يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي، وتقوم بتكرير اأكرث من ٢60.000 برميل يومًيا 

من النفط اخلام. وياأتي نحو �سد�س هذا النفط اخلام من 

اململكة  من  امل�سفاة  اإىل  الباقي  ي�سخ  فيما  البحرين،  حقل 

يبلغ طوله ٢7  اأنابيب  بوا�سطة خط  ال�سعودية  العربية 

كيلومرًتا على الياب�سة و٢7 كيلومرًتا حتت �سطح البحر 

وتتم  للبحرين.  الغربي  ال�سمايل  ال�ساحل  ي�سل  اأن  قبل 

عملية التخزين يف اأكرث من 170 خزاًنا يف مواقع خمتلفة، 

غاز  برميل.  مليون  من 1٤  اأكرث  االإجمالية  وتبلغ طاقتها 

البرتول امل�سال، والنفثا، والغازولني، والكريو�سني، ووقود 

الثقيلة،  واملقطرات  الكربيت،  منخف�س  الديزل  الطائرات، 

وزيت الوقود، واالإ�سفلت.

  وت�سّدر بابكو النفط اخلام اإىل اأ�سواق العامل وتبيع 

وتزويد  ببيع  تقوم  كما  وعاملًيا.  النفطية حملًيا  منتجاتها 

وقود الطائرات يف مطار البحرين الدويل من خالل �سركة 

فيها  التي متلك  )بافكو(  الطائرات  لتزويد وقود  البحرين 

بابكو ح�سة ن�سبتها 60 يف املائة. وتعمل ال�سركة على تزويد 

حمطات توليد الكهرباء وغريها من املن�ساآت ال�سناعية يف 

والهيئة  الطبيعي.  الغاز  من  احتياجاتها  بجميع  البحرين 

يف  احلكومية  اجلهة  هي  )نوغا(  والغاز  للنفط  الوطنية 

الهيدروكربونية  امل�سادر  تنظيم  عن  امل�سوؤولة  البحرين 

ال�سركة  بها.  اخلا�سة  ال�سيا�سات  وو�سع  عليها  والرقابة 

الذراع  هي  هولدينغ(  )نوغا  والغاز  للنفط  القاب�سة 

اال�ستثماري لنوغا ووكيل ا�ستثمارات احلكومة البحرينية 

البحرين  غاز  و�سركة  )بابكو(  البحرين  نفط  �سركة  يف 

الوطنية )بناغاز( و�سركة غاز البحرين الوطنية للتو�سعة 

و�سركة البحرين لوقود الطائرات )بافكو( و�سركة البحرين 

لزيوت الت�سحيم و�سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات 

)جيبيك( و�سركة تطوير للبرتول .

 �سركة اوك�سيدنتال برتوليوم كوربوري�سن هي �سركة 

بعمليات  تقوم  والغاز  النفط  واإنتاج  ال�ستك�ساف  عاملية 

اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  وال�سرق  املتحدة  الواليات  يف 

اأمريكية  وغاز  نفط  �سركة  رابع  وهي  الالتينية  واأمريكا 

 OxyChem ح�سب القيمة ال�سوقية لالأ�سهم. وتقوم �سركة

كوربوري�سن  برتوليوم  الوك�سيدنتال  بالكامل  اململوكة 

والفينيل.  القاعدي  الكلور  منتجات  وت�سويق  بت�سنيع 

�سالمة  ومراعاة  البيئة  بحماية  اوك�سيدنتال  وتلتزم 

والقيام  فيها  تعمل  التي  واملجتمعات  العاملني  و�سحة 

مب�سوؤولياتها االجتماعية على خري وجه يف جميع مناطق 

)مبادلة(  للتطوير  مبادلة  و�سركة  العامل.  حول  عملياتها 

وتركز  اأبوظبي.  اإمارة  يف  االقت�سادي  للتنوع  املحفز  هي 

بالكامل  واململوكة  تاأ�سي�سها  التي مت  ال�سركة  اإ�سرتاتيجية 

من قبل احلكومة على اإدارة ال�سراكات واال�ستثمارات بعيدة 

املدى ذات روؤو�س اأموال �سخمة لتحقق عوائد مالية عالية 

وفوائد اجتماعية ملمو�سة لالإمارة، اإىل جانب امل�ساهمة يف 

حمفظة  )مبادلة(  وتدير  اأبوظبي.  اقت�ساد  وتنوع  تنمية 

متنوعة من اال�ستثمارات وال�سراكات على ال�سعيد املحلي 

العديد  يف  الدوالرات  مبليارات  تقدر  والدويل  واالإقليمي 

والرعاية  وال�سناعة  والطاقة  الطريان  منها  املجاالت،  من 

التحتية  والبني  واالت�ساالت  املعلومات  وتقنية  ال�سحية 

والعقارات وال�سيافة.

 اأما مبادلة للنفط والغاز فهي وحدة من وحدات مبادلة 

ت�سعى اإىل فر�س ا�ستحواذ وا�ستك�ساف وتطوير يف ال�سرق 

وجنوب  قزوين  بحر  ومنطقة  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 

�سرق اآ�سيا. وت�سمل حمفظة اأ�سولها Pearl Energy، وهي 

جنوب  يف  دول  اأربع  يف  وتعمل  ملبادلة  بالكامل  مملوكة 

�سرق اآ�سيا ويف جماالت اال�ستك�ساف واالإنتاج يف اجلزائر 

وليبيا وعمان وكازاخ�ستان. ويبلغ االإنتاج ال�سايف احلايل 

وحقل  للطاقة  دولفيـــن  يف  م�ساحلها  مـــن  للـــوحدة 

برميل  األف  من 300  اأكرث   Pearl Energy و  خميزنـــة 

من النفط املكافئ يوميا. 

الهيئة  قدمت  فقد  امل�ستقبلية  امل�ساريع  وبخ�سو�س   

والغاز  للنفط  القاب�سة  وال�سركة  والغاز  للنفط  الوطنية 

اإن�ساء  م�سروع  تطورات  حول  خمت�سراً  تقدميياً  عر�ساً 

مرفاأ ال�سترياد الغاز الطبيعي املُ�سال، ال �سيما فيما يتعلق 

بتحديد موقع امل�سروع واخلطوات القادمة للم�سي قدماأ يف 

ح�سر  البحرين.  ململكة  اال�سرتاتيجي  امل�سروع  بهذا  البدء 

العر�س التقدميي اأكرث من 50 من كبار امل�سوؤولني وممثلني 

عن اجلهات احلكومية الرئي�سية املعنية بامل�سروع والذى 

واخذت  املايل.  البحرين  مبرفاأ  كلوب  الكابيتول  يف  ُعقد 

العديد  طرح  عاتقها  على  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة 

من املبادرات لتلبية الطلب املتزايد على الطاقة يف اململكة، 

الطبيعي  الغاز  ا�سترياد  يف  النظر  اإمكانية  �سمنها  من 

الطبيعي  للغاز  مكمالً  ليكون  البواخر  طريق  عن  املُ�سال 

املُنتج حملياً )اخلف(، ومت اإعطاء ال�سركة القاب�سة للنفط 

والغاز – الذراع اال�ستثماري للهيئة الوطنية للنفط والغاز 

–  تفوي�ساً للبدء باإن�ساء وتطوير وت�سغيل م�سروع مرفاأ 
ال�سترياد الغاز الطبيعي املُ�سال.

املرحلة  والغاز  للنفط  القاب�سة  ال�سركة  بداأت  وقد 

االأوىل من امل�سروع وهي الدرا�سة االولية املبدئية للت�ساميم 

 Pre-Front End Engineering Design الهند�سية 

املوقع  مالءمة  من  للتاأكد  تهدف  والتي   ))Pre-FEED
املحدد للم�سروع، ومن املتوقع االنتهاء من هذه الدرا�سة يف 

نهاية �سهر اأكتوبر ٢013. وجتدر اال�سارة اىل اأن ال�سركة 

 Galway Group  القاب�سة للنفط والغاز قد عينت �سركة

االمريكية كا�ست�ساري للم�سروع والتي بدورها تعاقدت مع 

�سركة Worley Parsons الإجراء الدرا�سة املذكورة. 

و�سات  واقامة  مبوؤمترات  البحرين  مملكة  و�ساركت 

العمل للتعريف بخطة الطوارئ اخلليجية التي هي االإداة 

من  اتخاذها  الواجب  والفنية  التنظيمية  االإجراءات  لكافة 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  يف  االأع�ساء  الدول  قبل 

العربية ل�سد النق�س يف احتياجات اال�ستهالك املحلي من 

وقوع  عند  االأع�ساء  الدول  من  الأي  البرتولية  املنتجات 

حالة طوارئ بها، تت�سبب يف حدوث انقطاع يف االإمدادات 

لفرتة  كلياً  اأو  جزئياً  كان  �سواء  لال�ستهالك  املخ�س�سة 

يف  االأع�ساء  الدول  تعاون  طريق  عن  وذلك  الزمن  من 

توظيف الو�سائل واالأمكانيات املتاحة لديها ح�سب طاقتها 

ومالءمتها الأداء هذه املهمة طيلة فرتة االنقطاع. اأن الهدف 

اجلماعي  االقت�سادي  االأمن  »تعزيز  هو  اخلطة  هذه  من 

االأ�سا�سي  النظام  يف  جاء  ما  مع  ان�سجاماً  املجل�س  لدول 

الدول  وت�سامن  وتعاون  املوحدة  االقت�سادية  واالتفاقية 

تت�سبب يف  طوارئ  منها حلالة  اأي  تعر�س  عند  االأع�ساء 

تلبية  عن  الذاتية  اإمكانياتها  يف  اأوعجز  انقطاع  حدوث 

تتمكن  البرتولية حتى  املنتجات  ا�ستهالك  احتياجاتها من 

من ا�ستعادة اإمكانياتها واالعتماد على م�سادرها الذاتية«.

  كما واإن اأ�س�س برجمة عمليات التزويد يتطلب تعاون 

البرتولية  املنتجات  تبادل  عمليات  لتنفيذ  االأع�ساء  الدول 

االعتبارات  من  جمموعة  مراعاة  الطوارئ  حاالت  يف 

الهامة �سواء ما يتعلق منها بطريقة احت�ساب االحتياجات 

جمموعها  يف  االعتبارات  هذه  وت�سكل  املوقف.  اأوظروف 

حالة  يف  وذلك  التزويد  عمليات  لربجمة  الالزمة  االأ�س�س 

ا�ستغالل  وتعذر  املحلي  االإمداد  مل�سادر  الكامل  التعطل 

االإمداد  مل�سادر  الكامل  التعطل  وحالة  البحرية،  الو�سائل 

وا�ستخدام  التخزين  مرافق  ا�ستغالل  اإمكانية  مع  املحلي 

الو�سائل البحرية.

�سركة  »بناغاز«  الوطنية  البحرين  غاز  �سركة  واما 

ح�سة  البحرين  مملكة  حكومة  متتلك  بحرينية  م�ساهمة 

�سركة  من  كل  متتلك  بينما   ،%75 ن�سبتها  اأ�سهمها  من 

لال�ستثمارات  العربية  وال�سركة  البحرين  �سيفرون 

تاأ�س�ست  وقد  االأ�سهم.  1٢،5%من  )اأبيكورب(  البرتولية 

معاجلة  املتمثلة يف  الرئي�سية  االأهداف  »بناغاز« مبوجب 

اإىل منتجات ت�سويقية، وتزويد  امل�ساحب وحتويله  الغاز 

اإيجاد  على  عالوة  الفائ�س،  بالغاز  املحلية  ال�سناعات 

ت�سم  واليوم  البحرينيني.  املواطنني  وتدريب  عمل  فر�س 

ال�سركة ٤00 موظف تقريبا ميثل املواطنون البحرينيون 

منهم ن�سبة ت�سل اإىل %9٤.

 وقد مت افتتاح م�سنع ال�سركة ر�سميا يف 17 دي�سمرب 

مطلع  يف  املنتجات  من  �سحنة  اأول  و�سّدرت  1979م، 

العام 1980م. وتقوم ال�سركة بت�سدير منتجات الربوبان 

والبيوتان والنفثا اإىل خمتلف االأ�سواق يف العامل، يف حني 

واالإيثان  امليثان  من  اأ�سا�سا  واملكون  الفائ�س  الغاز  تر�سل 

البحرين وم�سفاة بابكو وحمطة توليد  اأملنيوم  اإىل �سركة 

طاقة  ارتفعت  ال�سنوات،  مر  وعلى  بالرفاع.  الكهرباء 

امل�سنع من 110 ماليني قدم مكعب يف اليوم وهي طاقته 

الت�سميمية االأ�سلية اإىل 170 مليون قدم مكعب يف اليوم. 

بتكلفة  امل�سنع م�سروع تو�سعة  العام 1988م �سهد  ويف 

الغر�س منها زيادة طاقته  قدرها 75 مليون دوالر، كان 

اليوم.  اإىل ٢80 مليون قدم مكعب يف  االنتاجية ورفعها 

بداأ ت�سغيله يف اكتوبر من عام 1990م.

قطاع النفظ والغاز ي�ساهم بنمو ٢7% من اإجمايل الناجت املحلي

194 ألف برميل إنتاج البحرين من النفظ يوميًا

ال�ستفادة من النفظ 

اخلام لتنفيذ م�سروع 

زيادة امل�ستقات غالية 

الثمن  

 درا�سات متوا�سلة 

للبحث عن احتياطات 

جديدة من النفظ 

والغاز

 زيادة الطاقة 

الإنتاجية حلقل 

البحرين، بعد اأن هبط 

الإنتاج اإىل نحو 27 

األف برميل يوميًا عام 

 2009
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بداية  »األبا«  البحرين  املنيوم  �شركة  تاأ�شي�س  ميثل 

حققته  الذي  النجاح  فاإن  اخلليج.  يف  ال�شناعي  التنوع 

بالعديد  عاد  اجلودة  عايل  الأويل  للأملنيوم  كمنتج  األبا 

من املنافع القت�شادية الهامة على املنطقة. ففي منت�شف 

اقت�شادها  تنويع  البحرين  حكومة  ارتاأت  ال�شتينات، 

اإىل  تهدف  كانت  اإذ  النفط،  على  الكلي  �شبه  العتماد  من 

تاأ�شي�س �شناعة منا�شبة من اأجل حتقيق اأرباح ل�شادرات 

البلد وخلق فر�س  املوارد يف  ذات قيمة عالية، وتنمية 

موقع  كان  البحرينيني.  من  للكثري  والتوظيف  التدريب 

املواد  م�شدر  تتو�شط  انها  اإذ  ملئما،  اجلغرايف  البحرين 

اخلام، وخ�شو�شا الألومينا يف اأ�شرتاليا، والأ�شواق التي 

ت�شدر اإليها الأملنيوم الأويل يف اآ�شيا واأوروبا والأمريكتني. 

هو  اأي�شا  البحرين  بها  تتمتع  التي  املزايا  اأهم  من  كان 

مواردها الغنية من الغاز الطبيعي يف بئر اخلف، والذي 

لعملية  اللزمة  الهائلة  الطاقة  متطلبات  ي�شتوعب  كان 

اإنتاج الأملنيوم.

وقد اأعلنت �شركة اأملنيوم البحرين )األبا( عن نتائجها 

املالية للربع الأول من العام 2013 حيث ارتفعت مبيعات 

ما  )اأي  مليون دولر  لتبلغ 498  مليوين دولر  ال�شركة 

يعادل 187.1 مليون دينار( بعد اأن بلغت 496 مليون 

الربع  يف  دينار(  مليون   186.4 يعادل  ما  )اأي  دولر 

الأعلى  الفعلية  للعائدات  نتيجة   2012 عام  من  الأول 

وحت�شن الأداء الفعال للإدارة رغم انخفا�س الأ�شعار يف 

�شوق لندن للمعادن، بزيادة بلغت ن�شبتها 2.2% وزيادة 

يف الإنتاج بلغت ن�شبتها 3%، كما بلغت مبيعات املنتجات 

ذات القيمة امل�شافة 66% من جمموع ال�شحنات يف الربع 

الفرتة من  العام 2013 مقابل 62% يف نف�س  الأول من 

العام 2012 موؤكدة ا�شتمرار انتعا�س الطلب الفعلي على 

الأملنيوم، والرتكيز على زيادة القدرة على التحمل بدون 

�شخ ا�شتثمارات كبرية.

)اأي  دولر  مليني   108 ال�شركة  دخل  �شايف  وبلغ 

ما يعادل 40.5 مليون دينار( اأي بزيادة 89% باملقارنة 

مع الربع الأول من العام املا�شي حيث بلغ �شايف الدخل 

دينار(. مليون   21.3 يعادل  ما  )اأي  دولر  مليون   57

وقامت البا يف مار�س 2013 بتوزيع اأرباح للأ�شهم عن 

عام 2012 بقيمة 52 مليون دولر )اأي ما يعادل 19.8 

مليون دينار( لي�شل جمموع الأرباح الكلية للأ�شهم 105 

دينار(.بينما  مليون   39.6 يعادل  ما  )اأي  دولر  مليون 

بلغت  والتي  املحلية  ال�شندات  متويل  اإعادة  ا�شتكمال  مت 

موا�شلتها  ال�شركة  معلنة  دولر،  مليون   169 قيمتها 

لإعداد درا�شة اجلدوى امل�شرفية مل�شروع التو�شعة للخط 

ال�شاد�س. فيما اكدت ال�شركة حتقيق حت�شن ملحوظ يف 

اأداء ال�شلمة، حيث �شجلت 4 مليني �شاعة عمل دون اأي 

اإ�شابات م�شيعة للوقت.

موراي  تيم  البا  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  وعلق 

على  احلفاظ  من  متكنت  البا  ان  قائل  النتائج  هذه  على 

اأدائها املايل القوي يف هذا الربع من العام رغم التحديات 

ال�شركة  للمعادن، كما جنحت  لندن  تواجهها �شوق  التي 

املنتجات يف  عائدات  الكبرية يف  الزيادة  من  بال�شتفادة 

بدوره،  الت�شغيلية.  العمليات  يف  قوي  اأداء  حتقيق  ظل 

الكوهجي  حممود  البا  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأفاد 

توطيد  خلل  من  تناف�شيتها  تعزيز  توا�شل  ال�شركة  بان 

حت�شني العمليات الت�شغيلية الذي اأدى اإىل ارتفاع بارز يف 

م�شتويات النتاج والتي �شاهمت بدورها يف زيادة اأرباح 

البا«  البحرين  الأملنيوم  »م�شنع  اخت�شار  البا  ال�شركة. 

ي�شنف م�شنع البا من اأف�شل امل�شانع امل�شنعة للملنيوم 

والكرث تطورا.

ورغم ان �شركة اأملنيوم البحرين قد تاأ�ش�شت مبوجب 

براءة �شادرة يف �شنة 1968، ومت ت�شغيلها ب�شكل ر�شمي 

بتاريخ 11 مايو 1971 كم�شهر للأملنيوم بطاقة اإنتاجية 

تبلغ 120،000 طن مرتي �شنويا. ال انها اليوم، تنتج 

م�شاريع  بعد  �شنويا  مرتي  طن   850،000 من  اأكرث 

 ،1981 الأعوام  خلل  ال�شركة  �شملت  التي  التو�شعة 

التي  عام 2005  واآخرها يف   ،1997 ،1992 ،1990

جعلت من ال�شركة اأحد اأكرب امل�شاهر املنتجة للأملنيوم يف 

العامل. الأطراف الثلثة امل�شاهمة يف ال�شركة هي حكومة 

البحرين 77% و�شابك 20% وبريتون لل�شتثمارات %3. 

الفحم  افتتاح م�شنع تكلي�س  العام 2002م  ولقد مت يف 

يف  »األبا«  �شركة  ا�شهامات  من  �شريفع  والذي  النفطي 

القت�شاد الوطني والزدهار الجتماعي، اإذ �شيبلغ العائد 

ال�شتثماري لهذا امل�شروع قرابة 50 مليون دولر اأمريكي 

�شنويا.

كما ان هذا امل�شروع يتبعه معمل لتحلية املياه يعتمد 

ن�شاطه على احلرارة الناجتة عن عملية التكلي�س لنتاج 

41،000 مرت مكعب من املياه العذبة يوميا والتي ت�شخ 

تغطية  يف  ي�شهم  وبذلك  احلكومية،  التوزيع  �شبكة  اىل 

اجلانب  اما  البلد.  يف  العذبة  املياه  على  الطلب  تنامي 

وا�شع  وحتديث  ارتقاء  يف  فيتمثل  امل�شروع،  من  الثالث 

النطاق ملرفاأ ور�شيف ال�شركة وت�شهيلت مناولة اخلامات 

م�شتودعني  وجتهيز  ت�شييد  اكتمال  ذلك  و�شمل  الأولية 

�شخمني للألومنيا ي�شعى كل منهما 50،000 طن مرتي 

ال�شفن و�شبكة نقل  الألومنيا من  ووحدة �شخمة لتفريع 

يف  املكل�شن  الفحم  لتحميل  اأخرى  ووحدة  اتوماتيكية 

ال�شفن ور�شيف ا�شايف. يذكر اأن الر�شيف اجلديد موؤهل 

لر�شو �شفن حمولتها 60،000 طن، اأي بزيادة 20،000 

طن يف احلمولة مقارنة بالر�شيف القدمي، وقد مت ت�شغيل 

الر�شيف اجلديد اوائل العام 2001م.

كلفته  بلغت  الذي  النفطي  الفحم  تكلي�س  معمل  اإن 

400 مليون دولر امريكي هو الأول من نوعه يف ال�شرق 

اأر�س  فوق  �شيد  الذي  امل�شروع  هذا  ان  كما  الأو�شط، 

األبا  يف  مربع  مرت   140،000 م�شاحتها  م�شت�شلحة 

التف�شيلي  التخطيط  من  عامني  من  اأكرث  بناوؤه  ا�شتغرق 

من  غالبيتهم  موظفا   144 وا�شتوعب  والت�شييد، 

لل�شركة،  املحتمل  الدخل  من  يزيد  ول�شوف  البحرينيني، 

وتبلغ  الكلف.  خف�س  يف  ي�شهم  ان  املتوقع  من  انه  كما 

الطاقة الق�شوى لنتاج هذا املعمل 450،000 طن مرتي 

الفحم  من  احلايل  األبا  باحتياج  �شيفي  وبذلك  �شنويا 

حني  يف  �شنويا  مرت   250،000 بواقع  املكل�شن  النفطي 

اىل  للت�شدير  مرتي  طن   200،000 اأي�شا  �شنويا  ينتج 

خمتلف البلدان. 

التكنولوجيا  احدث  على  التكلي�س  معمل  ويعتمد 

املتقدمة واملت�شمنة اأي�شا احدث نظم احلماية البيئية التي 

الكفاءة  حيث  من  العامل  يف  م�شنع  اأف�شل  منه  �شتجعل 

وامل�شتوى الرفيع من التكنولوجيا النظيفة. لقد قام معمل 

ما  بانتاج  2003م  العام  خلل  النفطي  الفحم  تكلي�س 

املكل�شن  الكوك  األف طن مرتي من فحم  يزيد على 267 

العايل اجلودة لي�شل اجمايل انتاج املعمل منذ افتتاحه يف 

العام 2001م اىل حوايل 379 األف طن مرتي.

ال�صركة تعلن موا�صلتها لإعداد 

درا�صة اجلدوى امل�صرفية مل�صروع 

التو�صعة للخط ال�صاد�س لل�صهر

األبا تتمكن من احلفاظ على 

اأدائها املايل القوي هذا العام رغم 

التحديات التي تواجهها ب�صوق 

لندن للمعادن

انتاج اأكرث من 850,000 طن 

مرتي �صنوياً  بعد م�صاريع التو�صعة 

التي �صملت ال�صركة بالأعوام 

املا�صية

ارتفاع مبيعات ألبا إلى 185 مليونًا وصافي األرباح 40 مليون دينار
اأ�شبحت اأحد اأكرب امل�شاهر املنتجة للأملنيوم يف العامل
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جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  دعيج  ال�سيخ  اأكد 

اأن  »اأ�سري«  ال�سفن  واإ�سالح  لبناء  العربية  ال�سركة  اإدارة 

اإىل مرحلة جديدة، حيث نقوم  االآن لالنتقال  ال�سركة تتاأهب 

بتهيئة ال�سركة ا�سرتاتيجياً ال�ستيعاب جميع الفر�س اجلديدة 

الفر�س  هذه  وت�سمل  املنطقة.  يف  البحري  النقل  �سناعة  يف 

اال�ست�سارات البحرية وت�سليح اأبراج حفر اآبار النفط وتوفري 

ذا  االإعداد  هذا  كان  لقد  ذلك كثري. وقال  الطاقة وغري  حلول 

�سقني: 

اأ�سواق  واخرتاق  نقدمها  التي  اخلدمات  تنويع  االأول: 

اأ�سري يف مركز  الأننا ن�سع  املوؤ�س�سية  جديدة ورفع مكانتنا 

االآن  هي  بل  ال�سفن  الإ�سالح  حو�ساً  كونها  على  يقت�سر  ال 

مركزاً خلدمات بحرية متعددة. وهذا يعني اأننا ن�سلك طريقاً 

هو  الثاين  االأمر  اأن  اإىل  م�سرياً  جديدة،  فر�س  اقتنا�س  نحو 

خدمات  توفري  على  القدرات  لدينا  باأن  جانبنا  من  التاأكيد 

لتلك الفر�س اجلديدة وذلك بتو�سعة احلو�س وزيادة اأنواع 

باأن  موؤكداً  لدينا،  العاملة  القوة  بكفاءة  واالرتقاء  مرافقنا 

اجلمع بني هذين االأ�سا�سني لرفع مكانتنا املوؤ�س�سية وتطوير 

قدراتنا، ن�ستطيع االآن ا�ستقطاب واإجناز االأنواع اجلديدة من 

انطالقاً  مركزنا  عززنا  لقد  وباخت�سار  املنطقة.  يف  االأعمال 

نحو موا�سلة التقدم.

واجلهد  الطاقة  من  كثرياً  يتطلب  التقدم  اأن  على  و�سدد 

كما تفعل الروؤية امل�ستقبلية، موؤكداً باأن هذه الطاقة تاأتي من 

رئي�س تنفيذي جديد »نيلز كري�ستيان بريج«، الذي �سيحدث 

كونها  التي  بخربته  مدعوماً  »اأ�سري«،  الإدارة  جديداً  زخماً 

من خالل عمله »اأ�سي« ومبوؤازرة مني �سخ�سياً ومن زمالئي 

با�سرتاتيجية  ي�سرت�سد  و�سوف  االإدارة.  جمل�س  اأع�ساء 

خم�سية جديدة مت اعتمادها موؤخراً من جمل�س االإدارة لت�سكل 

املتو�سط.  املدى  على  اأ�سري  تقدم  ال�ستمرار  طريق  خارطة 

كالتو�سع  اجلديدة  التطويرات  بع�س  ذلك  �سمن  وياأتي 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  االآبار  حفر  اأبراج  ت�سليح  يف 

وموا�سلة حتديث احلو�س اجلاف وبناء حو�س عائم جديد 

يف امل�ستقبل باالإ�سافة اإىل عدد اآخر من امل�سروعات.

مت�سكنا  التقدم  هذا  يواكب  اأن  املهم  من  »فاإن  وقال 

عليه،  كما هي  ناجحة  �سركة  »اأ�سري«  ملا يجعل  باالإخال�س 

ال�سراكة  من  نابع  ال�سركة  حتققه  التي  التقدم  باأن  موؤكداً 

املتميزة مع مالك ال�سفن، والتي تنعك�س اإيجابياً على احلو�س 

اجلاف حيث اإن اأغلب ال�سفن التي تزور »اأ�سري«، تعود اإليها 

اإىل اأن العالقات طويلة االأجل تعترب جزءاً  من جديد، م�سرياً 

باأن  فخورون  ونحن  واالأداء  التعامل  يف  اأ�سري  اأ�سلوب  من 

اإخال�سنا لعمالئنا ومهارات ال�سيانة والت�سليح لدينا حتظى 

بوالء من جانب عمالئنا«، م�سدداً على اأن التزامنا بالتميز ال 

يعادله اإالّ اعرتاف عمالئنا به، وحتى يف االأوقات الع�سيبة ـ 

كما هي عليه االآن ـ ن�ستمر يف تذكري اأنف�سنا باأن جناحكم هو 

جناح لنا.

لبناء  العربية  ال�سركة  قامت  التي  ال�سفن  عدد  وحول 

واإ�سالح ال�سفن »اأ�سري« بت�سليحها يف مرافقها خالل الفرتة 

من يناير اإىل يونيو ٢013، وما مقارنة هذه الفرتة مبثيلتها 

يف العام ٢01٢، قال ال�سيخ دعيج بن �سلمان اآل خليفة لقد 

اأجرت »اأ�سري« عمليات ت�سليح على 100 �سفينة يف الن�سف 

يف  اإ�سالحها  مت  �سفينة   96 مقابل   ،٢013 العام  من  االأول 

نف�س الفرتة من العام ٢01٢. 

واأ�سار اإىل اأن حتليل نتائج الن�سف االأول من ال�سنة اأظهر 

وجود تعاف طفيف يف ال�سوق نظراً الأن متو�سط ما ي�سرف 

االآن  اأن بقاء هذا االجتاه كما هو  اإالّ  ال�سفينة قد ارتفع،  على 

يحتاج اإىل انتظار وترقب. وحول ال�سوق ال�سعودية قال »لقد 

العام ٢013 دخول ٢8 �سفينة من  االأول من  الن�سف  �سهد 

التي مت  �سفينة  الـ 100  بني  من  ال�سعودية  العربية  اململكة 

ت�سليحها يف مرافقنا، مما يجعلها ثاين اأكرب م�ساهم وطني يف 

اإيرادات تلك الفرتة بعد االإمارات العربية املتحدة التي تعترب 

امل�ساهم االأكرب، لذلك تعترب اململكة العربية ال�سعودية جزءاً 

االهتمام  نحو  التوجه  مع  »اأ�سري«،  الأعمال  بالن�سبة  هاماً 

امل�ستمر وتعزيز حركة ال�سوق بهدف حتقيق منو يف امل�ستقبل.

من  اأنه  خليفة  اآل  �سلمان  بن  دعيج  ال�سيخ  واأو�سح 

الطبيعي اأن يكون كل ما اأجنزناه م�ستحيالً لوال والء العمالء 

اإىل  باالإ�سافة  ر�سالتنا،  يف  �سركاء  هم  الذين  الوكالء  وثقة 

اجلهود الكبرية التي يقوم بها عمال وموظفو ال�سركة بتنفيذ 

االأعمال وفق اأعلى معايري اجلودة ب�سكل يتما�سى ومتطلبات 

كافة عمالء وزبائن ال�سركة. واأ�ساف اأن اجلهود الكبرية التي 

ومن  التنفيذية  واالإدارة  ال�سركة  وموظفو  عمال  بها  يقوم 

التناف�سية  ال�سركة  قدرات  من  عزز  االدارة  جمل�س  خلفهم 

على  ايجابي  ب�سكل  انعك�س  والذي  اجلودة  حت�سني  وكذلك 

ال�سركات  من  »اأ�سري«  اأ�سبحت  حتى  امل�ستويات  خمتلف 

ال�سنة«  »م�سفن  بجائزة  فازت  حتى  وعاملياً  اإقليمياً  الريادية 

القارة  و�سبه  االأو�سط  لل�سرق  لي�ست  لويدز  جوائز  �سمن 

العالية يف �سناعة  التكرميية  التي تعد من اجلوائز  الهندية 

ال�سفن، فقد اأقر احلكام املرونة التي متيز بها احلو�س اجلاف 

خالل ظروف ال�سوق ال�سعبة وقدرته على النمو والتو�سع يف 

وقت عجز فيه املناف�سون عن حتقيق ذلك.

ال�سنوات  ال�سركة �سهدت تطورات كبرية خالل  اأن  يذكر 

العام  يف  بداأت  التي  التو�سعة  اأجنزت  فقد  املا�سية  اخلم�س 

اال�ستيعابية  الطاقة  تطوير  على  موؤخراً  وانتهت   ٢009

مكانة  يحتل  وجعلته  بها،  يتميز  التي  والقدرات  للحو�س 

املناف�سة  على  والتغلب  املواجهة  من  بنجاح  ليتمكن  اأقوى 

ال�سديدة املتنامية من جانب اأحوا�س ال�سفن االأخرى االإقليمية 

وهي  احلو�س  اإيرادات  االآن  ن�سهد  لذلك  ونتيجة  والعاملية 

ترتفع اإىل اأعلى م�ستوى لها يف تاريخ ال�سركة. واالأهم �سهدنا 

تنويعاً مل�سادر الدخل يف احلو�س اجلاف وخا�سة يف جمال 

اخلدمات البحرية وهو توجه عظيم ي�سمن لنا امل�ستقبل البعيد 

اأن احلو�س ال  اإىل  االإ�سافة  ال�سركة، ومع ذلك البد من  لهذه 

يزال يواجه اأوقات ع�سيبة وحتديات اأ�سدة ق�سوة.

وقد اأكدت ال�سركة العربية لبناء واإ�سالح ال�سفن »اأ�سري« 

اأن ا�سرتاتيجيتها ترتّكز على حتويل قدرات احلو�س اجلاف 

اأكرث  لتكون  التو�سعة  برنامج  اإطار  يف  تطويرها  مت  التي 

فاعلية واأكرث اإنتاجية، كما اأن اإعادة تنظيم العمليات التجارية 

م�ستقلة، من خالل و�سع  مراكز ربحية  تكون  اأن  �ساأنها  من 

ال�سركة يف مركز ميّكنها من اقتنا�س فر�س اإيرادات حمتملة، 

اإىل  ال�سفن  ال�سركة من جمّمع الإ�سالح  ويبقى حتويل موقع 

النجاح  على حتقيق  قادر  البحرية  للخدمات  متكامل  جمّمع 

املطلوب، ملواجهة حتديات ال�سنوات املقبلة.

الوقت  ويف  »اإنه  ال�سنوي:  تقريرها  يف  ال�سركة  وقالت 

تنوع  بف�سل  جناحاً  البحرية  اخلدمات  ق�سم  حقق  الذي 

خدماته، متّكن ق�سم الطاقة من ا�ستكمال بناء اجل�سم الرئي�سي 

الأول �سندل بحري لتوليد الكهرباء يف موؤ�سر على التوجهات 

بداأ  فيما  الدخل،  م�سادر  لتنويع  االإدارة  جمل�س  من  اجلادة 

ق�سم اخلدمات اال�ست�سارية الذي مت تد�سينه يف الربع االأول 

من العام ٢013 تنفيذ املهام املوكلة اإليه لي�سكل عموداً مهماً 

جلميع  تقدم  جديدة  خدمات  عرب  الدخل  م�سادر  تنويع  يف 

اال�ستمرار  ذلك  يواكب  املحتملني،  والزبائن  ال�سركة  زبائن 

يف خدمات اإ�سالح ال�سفن والتي تعد العمود الرئي�سي لعمل 

ال�سركة والتي يتم حت�سني جودتها با�ستمرار لتحقيق اأف�سل 

العوائد لل�سركة.

وجاءت هذه اال�سرتاتيجية مع ا�ستكمال برنامج التو�سعة 

العمود  ي�سكل  والذي  دوالر  مليون   188 كلفته  البالغة 

حتديث  اإىل  تهدف  التي  الطموحة  لال�سرتاتيجية  الرئي�سي 

يف  ال�سناعي  القطاع  طليعة  يف  مكانته  وتعزيز  احلو�س، 

جمال بناء واإ�سالح ال�سفن، وقد ا�ستكملت خالل العام املا�سي 

اإطار هذا امل�سروع،  »٢01٢« العديد من امل�ساريع املهمة يف 

كيلومرت   38،1 بطول  ال�سفن  الإ�سالح  بحري  ر�سيف  وهي 

بني  ما  يرتاوح  وبعمق  مرت  بطول 1٢00  جدار  من  يتكون 

10 اأمتار اإىل 8 اأمتار، وجدار راجع بطول 180 مرتاً بعمق 

طناً/   80 حمولة  مع  الثقيل  البناء  من  ودعامات  اأمتار،   7

مرت مربع.

على  رافعتني  تركيب  ا�ستكمالها  مت  التي  امل�ساريع  ومن 

كيلومرت   ٢،1 بطول  ال�سفن  اإ�سالح  ر�سيف  بامتداد  �سكك 

 ٢8 عند  طناً   30 الرافعتني  اإمكانات  وتبلغ  ال�سفن،  خلدمة 

و13٢  مرتاً   99 خطاف  بارتفاع   ،٤7 عند  طناً  و30  مرتاً 

مرتاً على التوايل، ومت تزويد كل رافعة مبولد ديزل. وتولت 

�سركة اأردليت االأملانية بناء وتركيب الرافعتني. وتدعيما لذلك 

خالل  من  البحري  اأ�سطولها  تعزيز  على  »اأ�سري«  حر�ست 

بناء ٤ قاطرات جديدة وفق اأحدث الت�سميمات يف هذا املجال، 

ويبلغ طول كل قاطرة 8،٢5 اأمتار، وعر�س ٢/91 مرت مع 

ت�سميم غاط�س بطول ٤ اأمتار، وتتميز القاطرات بقوة �سحب 

مزدوجة  مروحة  مع  عقدة،   1٢ و�سرعة  ح�سان،   3600

اأنواع  )رفا�س( ت�سمن �سهولة املناورة، وكفاءة التعامل مع 

خالل  من  العمال  �سكن  مرافق  تو�سيع  مت  كما  كافة.  ال�سفن 

االأغرا�س، وحمطة  بناء ع�سرة مباٍن جديدة، وقاعة متعددة 

فرعية وذلك يف اأبريل/ ني�سان ٢01٢، ومت تخ�سي�س اثنني 

املن�سات  يف  العاملني  لطاقم  اأعلى  مب�ستويات  املجّمعني  من 

املجمعات  �سخ�س يف  ت�سكني 600  وقد مت  للنفط،  البحرية 

اجلديدة التي اأقيمت على م�ساحة 7٢00 مرت مربع.

موقعها  تعزيز  اإىل  الهادفة  ال�سركة  �سيا�سات  اإطار  ويف 

العالية  امل�سافة  القيمة  ذات  البحرية  ال�سناعات  قطاع  يف 

ولتنويع م�سادر الدخل لزيادة العوائد اأ�س�ست قطاعاً حيوياً 

 ،٢011 العام  يف  الطاقة  قطاع  وهو  املجال  هذا  يف  مهماً 

اإنتاج  عن  ال�سركة  يف  وامل�سوؤول  املتخ�س�س  القطاع  وهو 

القطاع  اأنهى  ال�سفن، وقد  الطاقة وغريها من  تزويد  �سنادل 

االأول  مهمني،  اإجنازين  بتحقيق  الت�سغيل  من  االأول  عامه 

ا�ستكمال  والثاين  القاطرات،  من  اجلديد  االأ�سطول  ا�ستكمال 

»اأ�سري«.  الطاقة يتم ت�سنيعه يف  لتزويد  اأول �سندل  هيكل 

عمليات  �سمن  املهم  دوره  تعزيز  يف  الطاقة  قطاع  وجنح 

الرئي�سي  املنتج  يرتكز  وبينما  العام ٢01٢،  ال�سركة خالل 

للقطاع على �سنادل تزويد الطاقة، اإال اأنه حر�س اأي�ساً على 

م�ساريع  اإجناز  على  القدرة  لي�سمل  اأعماله  نطاق  تو�سيع 

البناء اجلديدة االأخرى مثل ال�سفن البحرية، وقوارب العمل، 

وغريها، ويف �سوء اخلربة العريقة التي تتمتع بها ال�سركة 

يف قطاع هند�سة ال�سفن والتي تزيد على 35 عاماً، فاإن قطاع 

الطاقة ي�سعى اإىل اال�ستفادة من تلك اخلربة يف الرتكيز على 

م�ساريع البناء اجلديدة، وميكن التاأكيد هنا اأن �سنادل تزويد 

الطاقة متثل املنتج االأ�سا�سي لهذا القطاع، وت�ستمل على اأحدث 

التكنولوجيا املتطورة، واأف�سل تقنيات ممار�سات البناء، مبا 

الطاقة  توليد  لوحدات  الرا�سخ  االأ�سا�س  و�سع  على  ي�ساعد 

العائمة.

مت  موؤخراً  ال�سادر  لل�سركة  ال�سنوي  للتقرير  ووفقاً 

ا�ستكمال م�سروع بناء اأربع قاطرات بكلفة ٢0 مليون دوالر 

وذلك يف الربع الثالث يف العام ٢01٢، والذي كان ي�ستهدف 

االأحوا�س وذلك بتد�سني  العمليات يف  اأ�سطول �سفن  حتديث 

الطاقة  قطاع  وحقق  اجلديد.  االأ�سطول  من  االأخرية  القاطرة 

اأول هيكل ل�سنادل  بناء  ا�ستكمال  اآخر متثل يف  مهماً  اإجنازاً 

نظاماً  بي 1٢5  بي  تي  ال�سندل  ي�ستخدم  اإذ  الطاقة؛  تزويد 

للعمل  �سمم  وقد  الطاقة  لتوليد  االحتواء  ذاتي  متطوراً 

قطاع  ويتوىل  املحمية.  ال�سواحل  اأو  االأنهار،  اأو  املوانئ،  يف 

الطاقة ت�سنيع هيكل ال�سندل، بينما تقوم �سركة �سينرتاك�س 

الطاقة با�ستخدام توربني  الربيطانية بت�سنيع معدات توليد 

رولزروي�س، ويتم جتميع هذه العنا�سر يف قطاع الطاقة قبل 

االأولية من  املرحلة  واأثبتت  الزبون،  اإىل مواقع  نقلها  اأن يتم 

عالية مت خاللها  قيمة  ذات  ا�ستك�سافية  عملية  اأنها  امل�سروع 

االإطار  وو�سع  الالزمة،  العمالة  وتهيئة  االإنتاج،  خط  اإعداد 

الزمني، وقد اأ�سفرت تلك اجلهود اال�ستك�سافية يف هذه املرحلة 

االأولية عن خف�س وقت بناء ال�سندل الواحد اإىل اأقل من �ستة 

�سهور.

بداأ قطاع »خدمات اأ�سري اال�ست�سارية« ن�ساطه يف العام 

٢01٢، بتوفري خدمات م�ستقلة للت�سميم البحري واخلربة 

الهند�سية واالإدارية، ويف ظل خرباتها الهند�سية واالإنتاجية 

جنحت  عاماً،   35 من  اأكرث  مدى  على  البحري  القطاع  يف 

ال�سركة يف تكوين فريق عمل رائد من املعماريني البحرينيني، 

والكفاءة  اخلربة  ذوي  من  احلو�س  ومديري  واملهند�سني، 

من  احلد  على  ت�ساعد  التي  واملعرفة  القدرة  ميلكون  الذين 

مع  تتوافق  بحرية  م�ساريع  توفري  مع  املحتملة،  املخاطر 

االأخري  القطاع عملياته يف اجلزء  العاملية. وبداأ هذا  املعايري 

من العام ٢01٢، وقد جنح يف ا�ستقطاب جمموعة متنوعة 

الزبائن  تاأهيل  على  القطاع  مهمة  وترتّكز  امل�ساريع،  من 

البيئية  واملعايري  التنظيمية،  املتطلبات  لتلبية  وم�ساريعهم 

و�سفن  البحرية  ال�سفن  وت�سميم  بالطاقة  املرتبطة  واملخاطر 

والتعديالت  الهند�سي،  العمل  عرو�س  واإعداد  العمليات، 

اأنظمة معاجلة مياه  باأنواعه مثل  التجديد  الهيكلية، واأعمال 

التوازن، وتكنولوجيا اخلف�س التحفيزي االنتقائي، ومنظفات 

ت�سميم  واأعمال  الهجني،  الدفع  وم�سّغالت  واأنظمة  الغاز، 

الطاقة  تزويد  ل�سنادل  اجلديدة  باملباين  الزبائن  وتزويد 

اأحوا�س  واإدارة  لت�سميم  اال�ست�سارية  واخلدمات  العائمة، 

ال�سفن وتعزيز اال�ستفادة منها.

اأ�سري ا�سرتاجتية خم�سية جديدة لتعزيز مكانة ال�سركة يف جمال بناء واإ�سالح ال�سفن

188 مليون دوالر الستكمال برامج التوسعة وتنويع مصادر الدخل

حتديث احلو�س اجلاف 

وبناء حو�س عائم 

جديد يف امل�ستقبل 

بالإ�سافة لعدد من 

امل�سروعات  

ا�ستكمال م�سروع 

الر�سيف البحري لإ�سالح 

ال�سفن بطول 38،1 

كيلومرت وبعمق 10 

اأمتار 

امتالك القدرات على 

توفري خدمات جديدة 

بتو�سعة احلو�س 

وزيادة اأنواع املرافق 

بال�سركة
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الر�سيدة  لتطلعات احلكومة  الديوان  تطبيق  اإطار  يف 

جديرة   ب�سرية  »طاقات  الديوان  روؤية  ترجمتها  والتي 

االرتقاء  يف  الديوان  �سعى  احلكومي«  باالأداء  واالرتقاء 

جودة  ورفع  االإجراءات  اجناز  و�سرعة  احلكومي  باالأداء 

العمل من خالل تطوير الطاقات الب�سرية البحرينية ورفع 

م�ستوى اأدائها، وبذلك متكن لديوان من اجناز العديد من 

امل�ساريع واالجراءات والدرا�سات خالل عام ٢013م. 

التوظيف يف عام ٢013م  اإجراءات  بلغ جمموع  فقد 

التوظيف  اإجراءات  عدد  �سكلت  حيث  اإجراًء،   )1566(

االأكرب  الن�سبة  العمومية  اجلداول  على  متريرها  مت  التي 

من اإجمايل عدد االإجراءات بحيث بلغت )70٤( اإجراءات، 

وتاأتي من بعدها اجلداول التعليمية والتي بلغت )517( 

اإجراًء،   )٢6٤( التخ�س�سية  اجلداول  ثم  ومن  اإجراًء، 

وبعدها اجلداول التنفيذية )٢0( اإجراًء، يف حني اأن بلغت 

اإجراءات التوظيف بالرواتب املقطوع بنظام العمل اجلزئي 

)61( اإجراًء.

اخلدمات  قطاع  يف  التوظيف  ن�سبة  بلغت  كما 

اإجراًء،   )1151( يبلغ  بعدد  االأكرب  الن�سبة  االجتماعية 

وبعدها  اإجراًء،   )٢1٢( االأ�سا�سية  البنية  قطاع  ثم  ومن 

ياأتي قطاع االإدارة العامة بـ )18٤( اإجراًء، يف حني بلغت 

ن�سبة التوظيف يف القطاع االقت�سادي )19( اإجراًء.

كما اأجنز الديوان 997 درا�سة تنظيمية �سملت درا�سة 

٢٢ هيكالً رئي�سياً، ودرا�سة الهياكل التنظيمية التف�سيلية 

اإجناز  مت  كما  وظيفة.   ٤58٢ ودرا�سة  اإدارة،   ٤٤ لـ 

10٤ درا�سات يف جمال امل�سوحات وال�سقوف والوظيفية 

ت�سمنت ٤٢ درا�سة لل�سقوف الوظيفية و58 درا�سة للعمل 

اجلزئي و٤ درا�سات م�سوحات وظائف، كما مت االنتهاء من 

ت�سكني 3٢73 موظفاً يف خمتلف اجلهات احلكومية.

م�سرفات  ميزانية  يف  وفراً  الدرا�سات  حققت  وقد 

بحرينيا  دينارا   ٤،3٤5،09٢ مبقدار  العاملة  القوى 

موظفاً   3٢73 ت�سكني  من  االنتهاء  اىل  باالإ�سافة  �سنوياً، 

موظفي  كافة  �سمنهم  من  احلكومية  اجلهات  خمتلف  يف 

امل�سنني  ورعاية  الوالدة  مل�ست�سفيات  التمري�س  خدمات 

الهياكل  اإعادة ر�سم  البالغ عددهم 7٢9 موظفاً، حيث مت 

التنظيمية وفقاً لكادر التمري�س اجلديد.

من  العديد  �سم  مت  فقد  املعامالت  اإجناز  ول�سرعة 

للموارد  االإدارية  املعلومات  نظام  اإىل  احلكومية  الهيئات 

اجلهات  م�سروع �سم  وذلك �سمن   )Horison( الب�سرية 

احلكومية التي تنظم �سوؤون موظفيها لوائح خا�سة حتت 

تهيئة  خالل  من  ال�سم  عملية  تتم  حيث  الديوان،  مظلة 

النظام اأوال من خالل تطويره بحيث يعك�س بع�س االحكام 

املن�سو�س عليها يف لوائح تلك الهيئات ومن ثم ا�ستحداث 

الهياكل التنظيمية لتلك الهيئات يف النظام، وبعد ذلك يتم 

املقدمة  امللفات  ح�سب  النظام  يف  املوظفني  بيانات  ادخال 

من تلك الهيئات للديوان. كما مت تطوير عمليات الرواتب 

يف النظام، حيث يتم ار�سال ملفات خا�سة لوزارة املالية 

اعداد  وكذلك  للهيئات  اجلديدة  االحتياجات  مع  تتنا�سب 

ال�سم  عملية  و�ستعود  بذلك.  اخلا�سة  التقارير  وتوفري 

بالنفع الكثري لتلك الهيئات، حيث �سيتمكن املوظفون من 

نظام  طريقة  عن  املقدمة  الذاتية  اخلدمات  من  اال�ستفادة 

االجازات  كخدمة  الب�سرية  للموارد  االإدارية  املعلومات 

والتقييم الوظيفي، وكذلك خدمة ك�سف الراتب االإلكرتوين، 

االإلكرتونية  اخلدمات  من  اال�ستفادة  اإىل  باالإ�سافة 

 Work( العمل  �سري  طريق  عن  للديوان  تر�سل  التي 

احل�سور  كنظام  االأخرى  االلكرتونية  واالنظمة   )Flow
واالن�سراف.

جديدة  ا�سرتاتيجية  خطة  اعداد  على  الديوان  وعكف 

للموارد الب�سرية وتد�سينها مبا يتما�سى مع اال�سرتاتيجية 

احلكومية املعتمدة، والتي تاأتي يف اإطار توجيهات القيادة 

ال�سيا�سية واهتمامها بالتنمية ال�ساملة يف خمتلف املجاالت 

ويف مقدمتها االهتمام بالعن�سر الب�سري باعتباره الرثوة 

احلقيقية يف بناء وتنمية الوطن.

وتهدف اال�سرتاتيجية اإىل اإعداد كفاءات وطنية جديرة 

واأداء حكومي متميز، ويكون ذلك من خالل حت�سني االداء 

ثقافة  وت�سجيع  االنتماء  وتعزيز  والفردي  املوؤ�س�سي 

البحث والتطوير وا�ستقطاب الكفاءات واخلربات الوطنية 

الداخلية  والرقابة  االن�سباط  وحتقيق  عليها  واحلفاظ 

اجلهات  مع  الفعال  التوا�سل  اإىل  باالإ�سافة  وامل�ساءلة، 

احلكومية والراأي العام وو�سائل االإعالم، كما هو مو�سح 

هذه  ت�سمنت  وقد  التقرير.  هذا  يف  املرفق  اجلدول  يف 

املوارد  اإدارة  لتح�سني  م�سروعا   17 تنفيذ  اال�سرتاتيجية 

الب�سرية يف القطاع العام. 

امللك  اجلاللة  ل�ساحب  ال�سامي  التوجيه  �سوء  ويف 

املفدى  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

يف  املراأة  احتياجات  الإدماج  الوطني  النموذج  بتفعيل 

رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  وعلى  التنمية، 

برامج  لتنفيذ  الالزمة  االجراءات  باتخاذ  املوقر  الوزراء 

عمل احلكومة لالأعوام ٢011 - ٢01٤، �سدر عن جمل�س 

املدنية قرارا باملوافقة على مذكرة ديوان اخلدمة  اخلدمة 

الفر�س«  تكافوؤ  دائمة ت�سمى »جلنة  باإن�ساء جلنة  املدنية 

جماالت  جميع  يف  املراأة  احتياجات  اإدماج  اإىل  تهدف 

مبداأ  حتقيق  على  وتعمل  احلكومية  اجلهات  يف  العمل 

تكافوؤ الفر�س بني املوظفني وذلك بالتعاون والتن�سيق مع 

االآليات  اتخاذ  الديوان ب�سدد  للمراأة. واإن  االأعلى  املجل�س 

املنا�سبة لتنفيذ قرار املجل�س.

ت�سنيف  معيار  من  الديوان  املخت�سون يف  اأنهى  وقد 

املختلفة يف اخلدمة  بتخ�س�ساتها  الهند�سة  فنيي  وظائف 

الوظائف  معيار  من  نهائية  م�سودة  واإعداد  املدنية. 

الرتبية  بوزارة  واملدار�س  التعليم  اإدارات  يف  التعليمية 

وظائف  ت�سنيف  معيار  من  اأخرى  م�سودة  والتعليم، 

اإر�سالها  ومت  ال�سحة  بوزارة  الطبية  اخلدمات  م�ساعدي 

متهيداً  املالحظات  الإبداء  املعنية  احلكومية  اجلهات  اإىل 

الإعدادها ب�سورة نهائية، باال�سافة اىل درا�سة تقييم اأكرث 

اأكادميياً، من خمتلف اجلامعات املحلية  من )1٤( موؤهالً 

واخلارجية يف العديد من التخ�س�سات، منها درا�سة موؤهل 

ال�سادر  االإ�سالمية  ال�سريفة  يف  ال�سريعة  بكالوريو�س 

عن جامعة البحرين، و�سهادة الدبلوم العايل يف االإر�ساد 

امليكاترونيك،  هند�سة  يف  والبكالوريو�س  االجتماعي، 

باالإ�سافة اإىل اإجراء درا�سات مقارنة يف التخ�س�سات بني 

عدة جامعات.

الديوان  مرر  فقد  الب�سرية  املوارد  تنمية  جمال  ويف 

الربامج  طلبات  لتمرير  اإجراء   ٢٢8 منها  اإجراًء   519

لطلبات  اإجراًء   1٢1 اململكة،  وخارج  داخل  التدريبية 

الربامج االأكادميية، و170 اإجراءات االإدارية االأخرى.

فر�سة   5٢8٢ التدريبية  الفر�س  جمموع  بلغ  وقد 

لت�سمل  الوزارات  موظفا يف خمتلف  منها 3666  ا�ستفاد 

من  املوظفني  ح�سة  بلغ  واخلارجي.  املحلي  التدريب 

كانت  كما   ،)%5٤( املوظفات  وح�سة   )%٤6( التدريب 

 )%88( البحرين  مملكة  داخل  املحلي  التدريب  ن�سبة 

والتدريب اخلارجي )%1٢(.

اجلودة  اإدارة  لنظام  الديوان  مراجعة  اإطار  و�سمن 

 16 بتنفيذ  الديوان  قام  فقد  اأدائه،  فعالية  مدى  وتقييم 

عملية تدقيق على اإدارات الديوان املختلفة تنوعت ما بني 

تدقيق اأويل وتدقيق ملتابعة نتائج التدقيق االأول خا�سة ً 

التنظيمي  الهيكل  اعتماد  ا�ستحداثها مع  التي مت  لالإدارات 

فرق  اأن  بالذكر  اجلدير  املدنية.  اخلدمة  لديوان  اجلديد 

املدققني الداخليني قد �ساهموا يف طرح 69 مالحظة تنوعت 

يقدمها  التي  للخدمات  احلالية  لالإجراءات  تطوير  بني  ما 

الديوان واالإجراءات املتعلقة بنظام اإدارة اجلودة باالإ�سافة 

اآلية قيا�س وحتليل ر�سا امل�ستفيدين واقرتاح  اإىل تطوير 

احللول التي من �ساأنها احلّد من املعوقات التي تواجه هذه 

االإدارات يف تقدمي خدماتها للم�ستفيدين على اأكمل وجه. 

قانونية  ثقافة  تر�سيخ  اىل  الديوان  �سعي  اطار  يف 

باجلهات  الب�سرية  املوارد  اجهزة  باإدارات  العاملني  لدى 

�سرح  يتوىل  تدريبي  برنامج  بت�سميم  قام  احلكومية، 

اجراءات التحقيق االداري و�سماناته والذي يعترب حجر 

الزاوية يف العمل االداري وي�سهم يف رفع الوعي القانوين 

واالآراء  امل�سورات  تقدمي  اىل  باال�سافة  العاملني.  لدى 

�سواء  قانونية  م�سائل  من  يعر�س  ما  حول  القانونية 

كانت متعلقة باحلقوق الوظيفية للموظف اأو ما يقع على 

عاتقه من واجبات والتي اأن اأخل باإحداها ا�ستوجب تدخل 

كجهة  املدنية  اخلدمة  ديوان  ثم  ومن  املخت�سة  ال�سلطة 

اخلدمة  ديوان  قانون  اأحكام  لتطبيق  خمت�سة  رقابية 

املدنية، باال�سافة اىل قيام املعنيني بزيارات ميدانية لعدد 

من اجلهات احلكومية وذلك لفح�س جلان التظلمات واآلية 

عملها والرد على جل اال�ستف�سارات املتعلقة بهذا ال�ساأن.

وقرارات  التحقيق  جلان  مبراجعة  الديوان  قام  كما 

االكتفاء  �سواء  تو�سيات  من  عليه  ر�ست  وما  ت�سكيلها 

العمل  الوقف عن  اأو  الكتابي  االإنذار  اأو  ال�سفوي  بالتنبيه 

ملخالفة  ج�سيم  كجزاء  اخلدمة  عن  الف�سل  اأو  والراتب 

توازيها والتي �سكلت ب�ساأنها جمال�س تاأديبية بلغت )9( 

جمال�س حتى االآن لتلك احلاالت املقرتحة بالف�سل.

ل�سنة   )36( رقم  بقانون  املر�سوم  �سدور  اثر  وعلى 

موظفي  ومزايا  رواتب  ا�ستحقاق  �سوابط  ب�ساأن   ٢011

الهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية، و بادر املخت�سون باإعداد 

على  الطالعها  الهيئات  لتلك  امليدانية  للزيـارات  برنامج 

 9 لعدد  اخل�سو�س  بهذا  بها  املعمول  واالأنظمة  القوانني 

هيئات حكومية ح�سرها عدد )109( موظفني.

وبعد �سدور القرار رقم )33( ل�سنة ٢01٢ ال�سادر 

تقريـر  ب�ساأن  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن 

مكافاأة �سراء مدة اخلدمـــة االفرتا�سية ملوظفي اجلهـــات 

ب�ساأن   )6( رقم  املدنية  اخلدمة  وتعليمات  احلكوميــة 

قواعد و�سوابط منح مكافاأة �سراء مدة اخلدمة االفرتا�سية 

املدنية  اخلدمة  ديوان  اعتمد  احلكومية،  اجلهات  ملوظفي 

بعد  حكومية  جهة   )٢٢( لعدد  اإجراًء   )13٢( عدد 

ا�ستيفائها ل�سروط اال�ستحقاق.

االعالم  لو�سائل  احلديثة  اال�ستخدامات  مع  ومتا�سياً 

االجتماعي واحلر�س على التوا�سل مع املواطنني وت�سهيل 

ح�ساب  الديوان  د�سن  االعالمية  الديوان  ر�سالة  و�سول 

»االن�ستغرام« بهدف ن�سر كافة �سور  الديوان يف تطبيق 

واي  التوظيف  واعالنات  الديوان  يقيمها  التي  الفعاليات 

مواد اعالمية تتنا�سب مع التطبيق، حيث مت ن�سر )٢75( 

�سورة لفعاليات واأن�سطة الديوان، وفيما يتعلق بـ »تويرت« 

فقد مت ن�سر )1115( تغريدة. باال�سافة اىل �سل�سلة عمود 

يف  واالجنليزية  العربية  باللغتني  املدنية  اخلدمة  ثقافة 

جميع ال�سحف املحلية وموقع وكالة انباء البحرين والتي 

انتقل فيها الديوان من اىل التعريف مبهام واجراءات جميع 

احلكومية  اجلهات  موظفي  توعية  بهدف  الديوان  اإدارات 

باالإدارة املعنية بكل اأجراء مطلوب ل�سمان �سرعة وجودة 

اخلدمات التي يقدمها الديوان.

احلكومية  اجلهات  بني  التوا�سل  عملية  لتفعيل  و 

على  احل�سول  لت�سهيل  الديوان  اإدارات  وخمتلف  قامت 

والذي  امل�ستفيدين  ر�سى  من  والتاأكد  املطلوبة  املعلومات 

كان من خالل االجتماع الثاين مل�سئويل املوارد الب�سرية يف 

تاريخ 18 اأبريل ٢013م والذي يهدف اإىل تعزيز ج�سور 

والديوان  احلكومية  اجلهات  بني  واالت�سال  التعاون 

حيث  لها،  املنا�سبة  احللول  واإيجاد  ال�سعاب  وتذليل 

ح�سر االجتماع ما يقارب 70 موظفاً من خمتلف اجلهات 

احلكومية.

وب�ساأن التعاون بني ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية 

قام الديوان بدرا�سة ما يقارب 33 طلبا �سملت ردود على 

مرئيات  بو�سع  يتعلق  فيما  والنواب  ال�سورى  جمل�سي 

اأما  طلبا،   18 عددها  بلغ  برغبة  اقرتاحات  على  الديوان 

فقد  املدنية  باخلدمة  ال�سلة  ذات  القوانني  م�سروعات  عن 

الديوان بالرد عليها  بلغ عددها 7 م�ساريع، والتي �سعى 

بالتن�سيق مع بقية اإدارات الديوان.

املنبثقة من جمل�سي  اللجان  بتزويد  الديوان  قام  كما 

والرد  واالح�سائيات  باملعلومات  والنواب  ال�سورى 

املدنية  اخلدمة  يتعلق مبوظفي  فيما  النواب  ا�سئلة  على 

الوظيفية،  واملزايا  باالأجور  املتعلقة  واملو�سوعات 

ديوان  ممثلي  قام  كما  الوظائف،  وتقييم  والتوظيف، 

ال�سورى  جمل�سي  جل�سات  بح�سور  املدنية  اخلدمة 

اخلدمة  تخ�س  موا�سيع  من  يطرح  ما  ملناق�سة  والنواب 

املدنية.

من  بالعديد  ٢013م  عام  خالل  الديوان  وقام 

�سملت  درا�سة   1٢9 بلغت  االأجور  جمال  يف  الدرا�سات 

يف  املعتمدة  واالإجازات  والبدالت  والعالوات  االأجور 

مبا  بها  اخلا�سة  الت�سريعات  واإ�سدار  املدنية  اخلدمة 

ومعايري  اأ�س�س  على  طراأت  التي  املتغريات  مع  يتواكب 

اإقرارها وذلك يف اإطار تنفيذ التوجيهات واالأهداف الرامية 

يف  ي�ساهم  مما  للموظفني  متنح  التي  املزايا  زيادة  اإىل 

تطوير اخلدمات والربامج احلكومية، باالإ�سافة اإىل تقدمي 

لتتمكن  احلكومية  للجهات  الفنية  واال�ست�سارات  الدعم 

من تنفيذ براجمها وم�ساريعها، ومبا يتم�سى مع القوانني 

واللوائح املعمول بها يف اخلدمة املدنية.

ورواتب  درجات  جدول  وا�ستحداث  مراجعة  مت  فقد 

وظائف التعليم العايل واتخاذ االإجراءات الالزمة لزيادة 

رواتب االكادمييني واملحا�سرين بجامعة البحرين ودرا�سة 

الهيئات  بع�س  يف  التنفيذية  الوظائف  �ساغلي  اأو�ساع 

بزيادة  الهيئات  بع�س  طلبات  درا�سة  وكذلك  احلكومية، 

رواتب موظفيها بعد اإدراجهم حتت مظلة اخلدمة املدنية، 

للمحا�سرين من خارج  ال�ساعة  اأجور  ومراجعة معدالت 

مقارنات  اإعداد  اإىل  باالإ�سافة  للتدريب.  البحرين  معهد 

الرواتب يف مملكة البحرين ودول جمل�س التعاون لدول 

واالأطباء،  العليا  الوظائف  رواتب  مثل  العربية  اخلليج 

وغريها من املوا�سيع.

ديوان اخلدمة املدنية

رفع جودة العمل من خالل تطوير الطاقات البشرية البحرينية
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اأن  اإىل  حديثا  �سدرت  درا�سة  خل�ست 

جتربتها  حداثة  ورغم  البحرين  مملكة 

االإ�سالحية ا�ستطاعت اأن حتقق م�ستوى جيدا 

هو  مما  يقرتب  اأو  ي�ساهي  رمبا  احلرية  من 

دميقراطية،  متقدمة  اأخرى  دول  يف  موجود 

واجهتها،  التي  التحديات  �سعوبة  رغم  واأنه 

الداخلية منها واخلارجية، لكنها منحت حرية 

الراأي والتعبري اهتماما كبريا، مدللة على ذلك 

هذا  يف  املتبعة  البحرينية  ال�سيا�سة  بتوافق 

حلرية  املعتمدة  الدولية  املعايري  مع  ال�ساأن 

الراأي والتعبري.

عن  �سدرت  التي  الدرا�سة  وقالت 

اال�سرتاتيجية،  للدرا�سات  اخلليج  مركز 

ا�ستنادا  اإنه  بلندن،  الرئي�سي  مكتبه  ومقر 

الدولية  املنظمات  من  املو�سوعة  لل�سوابط 

الراأي والتعبري مثل فريدوم  املعنية بحريات 

الدويل  واملعهد  حدود  بال  ومرا�سلون  هاو�س 

لل�سحافة وجلنة حماية ال�سحافيني وغريها، 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  م�سروع  فاإن 

املفدى  البالد  ال خليفة عاهل  حمد بن عي�سى 

�سعى   ٢001 عام  انطالقه  منذ  االإ�سالحي 

اإىل تفعيل كل �سور حرية الراأي والتعبري يف 

وامل�سموع  املرئي  االإعالم  بو�سائل  بدءا  البالد 

واملطبوع واالإنرتنت وانتهاء بال�سماح بتنظيم 

ومرورا  واالعت�سامات  وامل�سريات  التظاهرات 

التي  واملحا�سرات  واملوؤمترات  الندوات  بعقد 

تناولت امللفات املختلفة دون حظر اأو قيد.

عمر  الدكتور  اأعدها  التي  الدرا�سة  واأكدت 

�سلكت  البحرين  اأن  املركز،  رئي�س  احل�سن 

ممكنة  ممار�سة  اأف�سل  لتحقيق  م�سارات  عدة 

راأ�سها  على  ياأتي  والتعبري،  الراأي  حلريات 

املنظم  والقانوين  الد�ستوري  االإطار  تطوير 

البناء  هيكلة  اإعادة  ثم  االإعالمية،  للممار�سة 

كفاءة  حت�سني  واأخريا  لالإعالم،  التنظيمي 

يف  يخدم  ومبا  الوطنية  الب�سرية  الكوادر 

االإعالمية  الر�سالة  اإنتاج  مراحل  النهاية 

تفعيل  جانب  اإىل  هذا  ون�سرها،  املختلفة 

للدولة  اخلارجية  االإعالمية  العالقات 

اأن  واأ�سافت  املختلفة.  االإعالمية  وموؤ�س�ساتها 

ميثاق العمل الوطني عام ٢001 كفل احلقوق 

ومنها  املواطنون  بها  يتمتع  التي  والواجبات 

ما يخت�س باحلريات العامة ومن بينها حرية 

الراأي والتعبري، وذلك يف اإ�سارة للفقرة االأوىل 

من الباب الرابع التي تن�س على اأن لكل مواطن 

احلق يف التعبري عن راأيه بالقول اأو الكتابة اأو 

اأي طريقة اأخرى من طرق التعبري عن الراأي، 

موؤكدة اأن هذا احلق حماط ب�سوابط حلمايته 

مثلما حتدد املادة ٢3 من د�ستور اململكة املعدل 

عام ٢00٢ الذي تن�س املواد ٢٤ و٢7 و٢8 

واملرا�سالت  والن�سر  ال�سحافة  حرية  على 

على  اأي�سا  واالجتماع  اجلمعيات  وتكوين 

التوايل.

ووجدت الدرا�سة اأن هذه احلريات املحاطة 

ب�سمانات  اأي�سا  ُكفلت  د�ستورية  ب�سمانات 

قانونية عديدة من قبيل املر�سوم بقانون رقم 

ال�سحافة  تنظيم  ب�ساأن   ٢00٢ ل�سنة   ٤7

والطباعة والن�سر، والذي خ�سع لتقييم �سامل 

وتطوير عامي ٢003 و٢006، وقد ا�ستهدف 

تفر�س  اأن  قيود ميكن  اأية  اإزالة  التطوير  هذا 

الذي �سمل  االأمر ذاته  الراأي، وهو  على حرية 

وُينتظر  وامل�سموع،  املرئي  االإعالم  موؤ�س�سات 

االإعالم  لتنظيم  �سموال  اأكرث  قانون  اإقرار 

وو�سائله  موؤ�س�ساته  بكل  اململكة  يف  الوطني 

خالل الفرتة القادمة. وراأت الدرا�سة اأن البيئة 

وا�سعا  جماال  توفر  البحرين  يف  ال�سيا�سية 

اأريحية،  بكل  والتعبري  الراأي  حرية  ملمار�سة 

القيادة  ت�سريحات  يف  ينعك�س  ما  وهو 

الر�سيدة يف هذا ال�ساأن، كما ينعك�س يف �سماح 

التي  واالعت�سامات  امل�سريات  بتنظيم  الدولة 

الثالثة  االألفية  من  االأول  العقد  منذ  بلغت 

 1589 يناهز  ما   ٢013 يوليو  نهاية  حتى 

يف   1٢٢ مبعدل  وتظاهرة  واعت�سام  م�سرية 

الذي  االأمر  الواحد،  ال�سهر  يف  و11  ال�سنة 

املو�سوع، هذا  البع�س حول هذا  ينفي حجج 

بالرغم من تخلل مثل هذه املمار�سات لعمليات 

االأجهزة  معها  تعاطت  و�سغب  واإرهاب  عنف 

املخت�سة بنهج متوازن اأعلت فيه من امل�سلحة 

العليا للوطن واأولوية اأمن املجتمع.

اأخرى  موؤ�سرات  عدة  الدرا�سة  واأبرزت 

جلاللة  االإ�سالحي  امل�سروع  اهتمام  تعك�س 

والذي  التعبري،  بحرية  املفدى  البالد  عاهل 

-اإ�سافة  �سمحت  حيث  خا�سة،  عناية  اأولته 

 ٢000 عام  لل�سحفيني  جمعية  تاأ�سي�س  اإىل 

وت�سجيع   ٢003 عام  لنقابة  حتولت  التي 

الدولية وغري  املعلومات  �سبكة  على  االنفتاح 

ذلك- �سمحت بحرية عقد املوؤمترات والندوات 

لكل  تطرقت  والتي  املحا�سرات،  وتنظيم 

املختلفة  املجتمع  لقوى  فيها  واأُتيح  الق�سايا، 

بالتعبري عن نف�سها واالإدالء باآرائها، وقد بلغ 

 ٢001 عام  منذ  املعلنة  الفعاليات  هذه  عدد 

ندوة  يناهز ٤٤٢3  ما  يوليو ٢013  وحتى 

ال�سنة و٢8  نقا�سية مبعدل 339 يف  وحلقة 

اإ�سدار  �سيا�سة  الدولة  دعمت  كما  ال�سهر،  يف 

�سحيفة   1٤ بلغت  والتي  اجلديدة  ال�سحف 

 ٢010 العامني  بحلول  واأ�سبوعية  يومية 

و٢011 هذا ف�سال عن ٤ �سحف اإليكرتونية. 

ونتيجة لهذا التو�سع واالهتمام بحريات الراأي 

االإعالم  مواقع  تاأثري  زاد  املختلفة،  باأ�سكالها 

حتتل  اأ�سبحت  اململكة  ان  حتى  االجتماعي 

حاليا املرتبة الـ 98 عامليا من حيث احل�سور 

�سنوي  زيادة  مبعدل  الفي�سبوك  موقع  على 

األف   ٢3.3 اإىل  ي�سل  امل�سرتكني  اأعداد  يف 

م�سرتك ح�سبما اأوردت الدرا�سة التي اعتربت 

اإن�ساء كيان  اأن البحرين تعد االأوىل عامليا يف 

احلديث،  االإعالمي  التوا�سل  الأدوات  ر�سمي 

»الرابطة   ٢011 عام  اأطلقت  اأن  بعد  وذلك 

البحرينية الأدوات التوا�سل االجتماعي«.

البحرينية  ال�سحف  اأن  الدرا�سة  واأكدت 

تتمتع مب�ستوى عال من اال�ستقاللية، وذلك يف 

اإطار حتليلها للعالقة ما بني الدولة وال�سحف 

�سواء القومية منها اأو اخلا�سة، حيث اأ�سارت 

اإىل اأن متويل هذه ال�سحف ياأتي باالأ�سا�س من 

الدولة  موارد  اأن  �سيما  التجارية،  االإعالنات 

حمدودة، وال ميكن اأن تقدم الدعم لها، كما راأت 

اأن اململكة مل ت�سع اأية قيود رقابية على حركة 

وحدة  تتعر�س  عندما  اإال  والن�سر  املطبوعات 

الدولة واأمن املجتمع للتهديد.

التجاوزات  مبعيار  يتعلق  وفيما 

ال  البحرين  اأن  الدرا�سة  اأكدت  واالنتهاكات، 

ما  خالف  على  واحد  راأي  �سجني  بها  يوجد 

تورده بع�س التقارير الدولية املعنية بحرية 

ورمبا  خلطا  هناك  اأن  معتربة  ال�سحافة، 

تداخال ما بني ال�سيا�سي واالإن�ساين تنتهجه مثل 

للو�سع  وتقييمها  قراءتها  عند  التقارير  هذه 

ال�سحايف باململكة، وذلك يف اإ�سارة اإىل ترتيب 

اململكة على �سلم هذه التقارير.

التقارير  من  كثريا  اأن  الدرا�سة  واعتربت 

اإ�سافة  ال�سحفية،  باحلريات  املعنية  الدولية 

يف  وال�سحفي  ال�سيا�سي  بني  ما  التداخل  اإىل 

وظروف  خ�سو�سيات  تراعي  ال  تقييماتها، 

جمود  ان  كما  البحرين،  ومنها  الدول،  بع�س 

بع�س  مو�سوعية  وعدم  تقييماتها  معايري 

القائمني عليها وعدم قدرتهم على التمييز بني 

ال�سرق،  بنظريه يف  مقارنة  للغرب  ي�سلح  ما 

�ساهم كل ذلك يف هذه القراءة املغلوطة للو�سع 

ال�سحايف يف البحرين خا�سة واخلليج عامة.

من  بالرغم  اأنه  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 

منها  تخلو  ال  التي  املمار�سة  �سلبيات  بع�س 

الغالب  يف  تعود  -والتي  الدول  من  دولة 

امل�سلحة  تقت�سيها  معينة  ظروف  اإىل  االأعم 

ظلت  التي  امل�سلحة  تلك  للمجتمع،  العليا 

املتقدمة  الدول  لكربيات  حتى  حاكما  عامال 

والواليات  املتحدة  اململكة  ومنها  دميقراطيا، 

املتحدة وغريها- فاإن البحرين تعد رائدة يف 

حقوق  وهي  والتعبري،  الراأي  حرية  جماالت 

املفدى  العاهل  من  �سخ�سية  ب�سمانة  مكفولة 

ثم بالد�ستور والقانون..

الر�سيدة  البحرينية  القيادة  اأن  واأ�سافت 

تعاملت مع كل االأمور املثارة بال�ساحة كنتيجة 

هناك  اإن  بل  بحكمة،  والتعبري  الراأي  حلرية 

الوطني  االإعالم  قطاع  لتطوير  جبارة  جهودا 

بو�سائله املختلفة، وذلك بهدف زيادة م�ستوى 

ق�سايا  خدمة  يف  ودوره  وتناف�سيته  حريته 

اململكة يف الداخل واخلارج.

بالبالد  والتعبري  الراأي  حريات  تفعيل  اإىل  �سعى  املفدى  امللك  جلاللة  الإ�سالحي  امل�سروع 

وال�سحف  الدولة  بني  ما  للعالقة  حتليلها  باإطار  ال�ستقاللية  من  عال  مب�ستوى  تتمتع  البحرينية  ال�سحف 

اأريحية  بكل  والتعبري  الراأي  حرية  ملمار�سة  وا�سعًا  جمالً  توفر  البحرين  يف  ال�سيا�سية  البيئة 

حرية الرأي والتعبير بالبحرين تضاهي الدول المتقدمة ديمقراطيًا
رغم حداثة جتربتها االإ�سالحية.. درا�سة حديثة:
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التوافق الوطني بدعوة  تاأتي مبادرة حوار 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  جاللة  من  كرمية 

خليفة عاهل البالد املفدى، وذلك بهدف حتقيق 

اإىل قوا�سم  االن�سجام والوئام الوطني للتو�سل 

يف  البحريني  ال�سعب  اآمال  حتقق  م�سرتكة 

ال�سلم والعدالة. وكان جاللته قد اأطلق الدعوة 

عام  الوطني  احلوار  طاولة  على  لالجتماع 

التوافق  تطلعات  حتقيق  بهدف  وذلك   ،٢011

الوطني حول ق�سايا �ساملة من �ساأنها اال�ستمرار 

يف  ال�ساملة  والتنمية  االإ�سالح  بعجلة  والدفع 

مملكة البحرين يف ظل الوحدة الوطنية لل�سعب 

البحريني وقيمه املجتمعية.

وقد كلف جاللة امللك املفدى رئي�س جمل�س 

حوار  رئا�سة  مبهمة  الظهراين  خليفة  النواب 

للعمل   ٢011 يوليو  يف  املنعقد  التوافق 

امل�ساركة  وت�سجيع  احلوار  اآليات  تفعيل  على 

النظر.  وجهات  جميع  على  االنفتاح  عرب  فيه 

حوار  م�سرية  البحرين  اأبناء  ي�ستكمل  واليوم 

التوافق الوطني برئا�سة وزير العدل وال�سوؤون 

اآل  علي  بن  خالد  ال�سيخ  واالأوقاف  االإ�سالمية 

خليفة.

وا�ستكماالً للحوار االأول الذي عقد يف �سهر 

يوليو ٢011، ت�ستعد البحرين ال�ستكمال حوار 

التوافق الوطني يف املحور ال�سيا�سي.

والع�سرين  ال�ساد�سة  اجلل�سة  عقدت  وقد 

االأربعاء  يوم  الوطني  التوافق  ال�ستكمال حوار 

عي�سى  مركز  يف  ٢013م  دي�سمرب   ٤ املوافق 

وائتالف  احلكومة  ممثلي  بح�سور  الثقايف 

من  وامل�ستقلني  ال�سيا�سية  الوطنية  اجلمعيات 

مغلقة  جل�سة  عقدت  ثم  الت�سريعية،  ال�سلطة 

انتهى  ما  على  بناًء  التايل:  البيان  اإىل  خل�ست 

حوار  ال�ستكمال  الت�ساوري  االجتماع  اإليه 

اأكتوبر   30 بتاريخ  املنعقد  الوطني  التوافق 

على  امل�ساركة  اأطرافه  توافقت  حيث  ٢013م، 

دي�سمرب   3 حتى  اخلم�س  اجلمعيات  اإمهال 

٢013م لبيان موقفها النهائي من امل�ساركة يف 

ا�ستكمال احلوار يف املحور ال�سيا�سي.

من  اخلم�س  اجلمعيات  ان�سحاب  واإزاء 

بذلك  ُمكر�سة  الوطني،  التوافق  حوار  ا�ستكمال 

ت�سييع  يف  وا�ستمرارها  الالم�سوؤول  نهجها 

الفر�س ومبا يعزز القناعة بعدم جديتها جتاه 

احلوار، فاإن امل�ساركني يف ا�ستكمال احلوار ومن 

فيما  التوافق  وبعد  الوطنية،  امل�سوؤولية  واقع 

بينهم يعلنون ما يلي:

دعم  على  امل�ساركني  من  حر�ساً  اأوالً: 

يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  الدميقراطي،  التطور 

املرحلة  خالل  الد�ستورية  اال�ستحقاقات  �سوء 

االنتقال  من  اململكة  ت�سهده  ما  ظل  يف  القادمة 

يف  الدميقراطي  التطور  من  جديد  ف�سل  اإىل 

�سوء التعديالت الد�ستورية التي جاءت تنفيذاً 

فقد  االأول،  الوطني  التوافق  حوار  ملخرجات 

العمل  »اأولويات  بحث  على  امل�ساركون  توافق 

يف  الد�ستورية  املتطلبات  �سوء  يف  ال�سيا�سي 

يف  رئي�سي  كبند  واإدراجه  القادمة«  املرحلة 

جدول االأعمال.

اأي  اأن  على  يوؤكدون  امل�ساركني  اإن  ثانياً: 

من  جميع  تاأكيد  على  اإال  يقوم  ال  وطني  حوار 

واحرتام  امليثاق  مرجعية  على  فيه  ي�سارك 

الد�ستور وحكم القانون واملوؤ�س�سات الت�سريعية 

القائمة وجميع ما نتج عن امل�سروع االإ�سالحي 

جلاللة امللك واأن يكون ذلك اأ�سا�ساً لالإ�سالحات 

ال�سيا�سية التي يتم التوافق عليها.

اأن  على  امل�ساركون  اأكد  بيانهم،  ختام  ويف 

امل�سوؤولية الوطنية احلقة تكون باحرتام طاولة 

اأعمال  جدول  يف  الفوري  والدخول  احلوار 

املو�سوعات بعيداً عن النهج املتبع يف اختالق 

الذرائع، فاأي اأفكار اأو طرح مكانه اجللو�س اأوالً 

امل�سرتك  ال�سعي  ثم  ومن  احلوار  طاولة  على 

الهادف اإىل حتقيق املزيد من التوافقات الوطنية 

يف جمال التطور ال�سيا�سي.

هو  االإ�سالح  مفهوم  يحدد  الذي  املبداأ   .1

البحرين  اأو�ساع  يف  احلقيقي  التطور  حتقيق 

اال�ستقرار  على  احلفاظ  مع  االأف�سل،  نحو 

والتقدم والتنمية، بل وبحيث يوؤدي امل�سي قدماً 

اال�ستقرار  من  املزيد  اإىل  االإ�سالح  طريق  على 

والتقدم والتنمية.

باأن منظومة االإ�سالح ال ميكن  ٢. االقتناع 

على  والتاأكيد  احلقوق،  تعزيز  دون  تكتمل  اأن 

دعم  يتطلب  االأهداف  هذه  وحتقيق  امل�ساركة. 

احلديثة،  املدنية  للدولة  االأ�سا�سية  الركائز 

وتر�سيخ الطابع املدين للدولة، الذي يقوم على 

امل�ساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات، 

االأ�سل،  اأو  اجلن�س  اأو  الدين  عن  النظر  بغ�س 

الوحدة  على  تقوم  مدنية  موؤ�س�سات  وعلى 

الوطنية واحرتام الد�ستور والقانون.

3. الت�سليم ب�سرورة تعزيز حكم القانون، 

وتبني ت�سريعات ع�سرية تتنا�سب مع مقت�سيات 

ناجزة،  عدالة  وتوفري  والتحديث،  النه�سة 

ت�سمن للمواطن �سيانة حقوقه وحقوق اأ�سرته، 

وحتمي م�ساحله بي�سر وكفاءة، وتطبق القانون 

م�سقة،  دون  اأحكامها  وتنفذ  وجترد،  بح�سم 

وتعطي املواطن ال�سعور بالثقة واالأمان، وتعمق 

باحلريات  املواطن  متتع  اإن  للوطن.  انتماءه 

للممار�سة  االأ�سا�سية  الدعائم  اأحد  يعد  العامة 

الدميوقراطية، والبد من �سمان احلقوق املتعلقة 

والطفل  املراأة  والتعبري، وحقوق  الراأي  بحرية 

هذه  يكفل  الذي  الد�ستوري  االإطار  وتفعيل 

احلقوق يف اإطار املواثيق الدولية.

ال�سيا�سية  التعددية  دعم  اأهمية   .٤

كاأ�سا�س لنظام احلكم، وتعزيز دور اجلمعيات 

ال�سيا�سية، باعتبارها االأداة الرئي�سية للم�ساركة 

من  اإطار  يف  املواطنني جميعاً  مطالب  وجتميع 

الوحدة الوطنية والتعبري عنها.

مدين  جمتمع  منظمات  م�ساندة  يتحتم   .5

االأمر  الت�سيي�س،  عن  بعيداً  تعمل  حقيقية، 

العقبات  واإزالة  فاعليتها،  زيادة  يتطلب  الذي 

دورها  اأداء  من  لتمكينها  ن�ساطها،  تواجه  التي 

التنمية  باأن  االإدراك  �سرورة  مع  التنموي، 

م�ساركة  دون  تتحقق  اأن  ميكن  ال  ال�ساملة 

اإيجابية من املراأة وال�سباب، مما يتطلب تفعيل 

�سيا�سات  وتبني  العامة،  احلياة  يف  اإ�سهامهما 

توؤدي اإىل تدعيم مكانتهما اقت�سادياً واجتماعياً، 

بكافة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  على  وت�سجيعهما 

�سورها.

6. حوار التوافق الوطني ميثل انطالقة يف 

مملكة  بها  مرت  التي  املوؤ�سفة  االأحداث  اأعقاب 

البحرين للتاأكيد على االإ�سالح، ومن خالله يتم 

وب�ستى  ممكن  نطاق  اأو�سع  من  االأفكار  تداول 

مكونات البلد �سواء اأكانت ر�سمية اأوغري ر�سمية 

اجتماعات  خالل  من  االإ�سالح،  اأفكار  لبلورة 

ت�سم اجلميع، مبختلف األوان الطيف يف الواقع 

جمعيات  من  والثقايف،  والفكري  ال�سيا�سي 

وال�سورى  النواب  جمل�سي  واأع�ساء  �سيا�سية، 

ورجال  وفكرية  اإعالمية  و�سخ�سيات  ووزراء 

دين، وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

احلوار  اإجناح  اأهمية  على  حر�ساً   .7

من  عليه  التوافق  �سيتم  ما  وا�ستدامة  الوطني 

نتائج، البد من تقوية وتعزيز اجلبهة الداخلية 

والعمل  الوطنية،  الوحدة  بثوابت  االلتزام  عرب 

بروح الفريق الواحد، وممار�سة االنتماء للدولة 

واحل�سارية،  والوطنية  ال�سيا�سية  وهويتها 

وتعزيز مفهوم الوالء، وتعميق �سعور االعتزاز 

باملواطنة والهوية البحرينية، وزيادة م�ساحات 

التنفيذية  ال�سلطات  بني  املوؤ�س�سي  احلوار 

فيما  واالإعالم  والق�سائية  والت�سريعية 

االأخرى  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  ومع  بينها، 

واملواطنني، واعتماد ا�ستمرارية احلوار كو�سيلة 

للتوا�سل وحل امل�سكالت.

يتمتع  حقيقياً  التوافق  يكون  ولكي 

بال�سرعية الالزمة، ويحقق اأهدافه، البد اأن ياأخذ 

باملعايري التالية:

االتفاق  ما مت  »البناء على  قاعدة  1.اعتماد 

عليه، والتحاور فيما مت االختالف فيه«.

٢. اأن يح�سل التوافق الوطني �سمن دائرة 

م�سلحة ال�سعب البحريني العامة، ولي�س �سمن 

التوافق  يفقد  مبا  ال�سيقة  املتحاورين  م�سلحة 

غطاءه ال�سرعي. 

3. اتباع املنهج ال�سمويل يف احلوار والبعد 

التع�سب  على  املبني  اجلزئي  التحليل  عن 

بني  امل�سافات  تقريب  بهدف  واالنغالق،  للراأي 

املتحاورين نحو اخلروج بتف�سري اأو بند يتوافق 

عليه كافة االأطراف.

هو  الوطني  التوافق  هدف  يكون  اأن   .٤

ال�سعب  مكونات  بني  ال�سلمي  التعاي�س  حتقيق 

احلقوق  وحماية  البعيد  املدى  على  البحريني 

كاآلية  احلوار  اإىل  واال�ستناد  الأفراده  االإن�سانية 

ذاتية ثابتة يف حل اخلالفات.

ال�سرائح  كافة  من  ممثلني  يت�سمن  اأن   .5

والقطاعات املجتمعية يف البحرين.

احلوار  ي�ساعد  اأن  على  معقود  واالأمل 

الثقة،  بناء  اإعادة  على  البحرينيني  الوطني 

جتاه  والت�سامح  امل�سرتك،  التفاهم  وتعميق 

البع�س،  بع�سهم  مع  والتقارب  االآراء،  تعدد 

وتلبية املطالب، والتو�سل اإىل اتفاقات موحدة، 

ومتكني املواطنني من امل�سي قدماً نحو امل�ستقبل 

بان�سجام.

التو�سل  الوطني هو  الهدف من احلوار  اإن 

التي  الق�سايا  اأو�سع جملة من  توافق حول  اإىل 

هو  التوافقي  واالتفاق  البحريني.  ال�سعب  تهم 

يف  الفر�س  باأعلى  ويحظى  ممكن  اتفاق  اأقوى 

يف  والدخول  النهائية  املوافقة  على  احل�سول 

حيز التطبيق.

ولكن قد يكون من غري املمكن التو�سل اإىل 

توافق يف جميع الق�سايا قيد البحث. ويف �سوء 

هذا االحتمال، يقرتح اأن تنظر اللجنة يف اإمكانية 

االأخذ باأكرث من م�ستوى لالتفاق، مع ال�سعي اإىل 

التوافق اأوالً.

جلميع  ميكن  اتفاق  هو  هنا  واملق�سود 

االأطراف املعنية اأن تدعمه اأو تقبل به اأو تتعاي�س 

معه اأو يف اأ�سعف االأحوال، ال تعار�سه.

العام لالتفاق  الدعم  يف هذه احلالة يتوفر 

البع�س.  لدى  الراأي  يف  تباينات  وجود  مع 

االأطراف  تقوم  اأن  ميكن  هذا،  يحدث  وعندما 

�ساحبة الراأي املعار�س مبا يلي:

1. توافق على عدم عرقلة قرار تو�سلت اإليه 

اللجنة بكاملها.

الق�سم  نظر  بوجهة  القبول  على  توافق   .٢

اأن  اللجنة  اللجنة، ولكنها تطلب من  االأكرب من 

تقر بتحفظاتها.

الق�سم  نظر  بوجهة  القبول  على  توافق   .3

بت�سمني  الطلب  مع  ولكن  اللجنة،  من  االأكرب 

حتفظاتها يف تقرير مكتوب.

بقاء بع�س التباينات قائمة: 

ال يزال على االأطراف اأن تتو�سل اإىل اتفاق. 

ويف هذه احلالة ميكن لالأطراف:

اخلالفية  الق�سايا  اأو  الق�سية  اأن حتيل   .1

»جلنة  اإىل  اأو  عدداً  اأ�سغر  فريق  اإىل  املتبقية 

�سياغة  على  للعمل  وذلك  اخلا�سة«،  املراجعة 

حلول تكون مقبولة لدى جميع االأطراف.

٢. اأن حتدد الق�سايا وامل�سالح التي ال يتم 

تناولها واإيجاد احللول املقبولة لها.

3. اأن حتدد جماالت التباين بعينها وت�سرح 

االأ�سباب الكامنة وراء هذا التباين.

٤. اأن توا�سل طرح احللول املمكنة ملعاجلة 

النقاط اخلالفية.

5. حتديد اخليارات املحتملة لالتفاق والتي 

لي�س  ولكن  املختلفة،  امل�سالح  تلبي  اأن  ميكن 

ب�سورة كاملة. 

والع�سرين  ال�ساد�سة  اجلل�سة  عقدت   .6

االأربعاء  يوم  الوطني  التوافق  ال�ستكمال حوار 

ال�ساعة  متام  يف  ٢013م  دي�سمرب   ٤ املوافق 

بح�سور  الثقايف  عي�سى  مركز  م�ساًء يف   ٤:30

الوطنية  اجلمعيات  وائتالف  احلكومة  ممثلي 

الت�سريعية،  ال�سلطة  من  وامل�ستقلني  ال�سيا�سية 

ثم عقدت جل�سة مغلقة خل�ست اإىل البيان التايل:

االجتماع  اإليه  انتهى  ما  على  بناًء   .7

الوطني  التوافق  حوار  ال�ستكمال  الت�ساوري 

حيث  ٢013م،  اأكتوبر   30 بتاريخ  املنعقد 

اإمهال اجلمعيات  اأطرافه امل�ساركة على  توافقت 

اخلم�س حتى 3 دي�سمرب ٢013م لبيان موقفها 

يف  احلوار  ا�ستكمال  يف  امل�ساركة  من  النهائي 

املحور ال�سيا�سي.

من  اخلم�س  اجلمعيات  ان�سحاب  واإزاء   .8

بذلك  ُمكر�سًة  الوطني،  التوافق  حوار  ا�ستكمال 

ت�سييع  يف  وا�ستمرارها  الالم�سوؤول  نهجها 

الفر�س ومبا يعزز القناعة بعدم جديتها جتاه 

احلوار، فاإن امل�ساركني يف ا�ستكمال احلوار ومن 

فيما  التوافق  وبعد  الوطنية،  امل�سوؤولية  واقع 

بينهم يعلنون ما يلي:

دعم  على  امل�ساركني  من  حر�ساً  اأوالً: 

يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  الدميقراطي،  التطور 

املرحلة  خالل  الد�ستورية  اال�ستحقاقات  �سوء 

االنتقال  من  اململكة  ت�سهده  ما  ظل  يف  القادمة 

يف  الدميقراطي  التطور  من  جديد  ف�سل  اإىل 

�سوء التعديالت الد�ستورية التي جاءت تنفيذاً 

فقد  االأول،  الوطني  التوافق  حوار  ملخرجات 

العمل  »اأولويات  بحث  على  امل�ساركون  توافق 

يف  الد�ستورية  املتطلبات  �سوء  يف  ال�سيا�سي 

يف  رئي�سي  كبند  واإدراجه  القادمة«  املرحلة 

جدول االأعمال.

اأي  اأن  على  يوؤكدون  امل�ساركني  اإن  ثانياً: 

من  جميع  تاأكيد  على  اإال  يقوم  ال  وطني  حوار 

واحرتام  امليثاق  مرجعية  على  فيه  ي�سارك 

الد�ستور وحكم القانون واملوؤ�س�سات الت�سريعية 

القائمة وجميع ما نَتج عن امل�سروع اال�سالحي 

جلاللة امللك واأن يكون ذلك اأ�سا�ساً لالإ�سالحات 

ال�سيا�سية التي يتم التوافق عليها.

اأن  على  امل�ساركون  اأكد  بيانهم،  ختام  ويف 

امل�سوؤولية الوطنية احلّقة تكون باحرتام طاولة 

اأعمال  جدول  يف  الفوري  والدخول  احلوار 

املَتّبع يف اختالق  املو�سوعات بعيداً عن النهج 

الذرائع، فاأي اأفكار اأو طرح مكانه اجللو�س اأوالً 

امل�سرتك  ال�سعي  ثم  ومن  احلوار  طاولة  على 

الهادف اإىل حتقيق املزيد من التوافقات الوطنية 

يف جمال التطور ال�سيا�سي.

حوار التوافق الوطني:

دعوة كريمة من جاللة الملك لتحقيق االنسجام والوئام الوطني

ت�سجيع امل�ساركة عرب 

النفتاح على جميع 

وجهات النظر

امل�سوؤولية الوطنية 

تكون باحرتام احلوار 

ومبادئه بعيداً عن 

امل�ساكل

مفهوم الإ�سالح 

هو حتقيق التطور 

احلقيقي بالأو�ساع 

واحلفاظ على 

ال�ستقرار والتقدم 

والتنمية 
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�ساع  التي  امل�سطلحات  من  االإن�سان  حقوق  تعد 

ا�ستخدامها يف ع�سرنا احلايل، على الرغم من قدم امل�سطلح 

اأحداث احلرب العاملية الثانية، ففي  الذي ظهر متزامناً مع 

االإن�سان،  حقوق  مبادئ  املتحدة  االأمم  اأعلنت  19٤8م  عام 

هذه املبادئ التي تعرتف باالإن�سان وحقه االأ�سيل يف احلياة 

واالتفاقات  الدولية  املواثيق  و�سيغت  التعبري،  وحرية 

التي تر�سخ هذا احلق االأ�سيل املرتبط باالإن�سان و�سخ�سه. 

االإن�سان  اإىل االهتمام الدويل الذي حتظى به حقوق  ونظرا 

فاإن مملكة البحرين - كغريها من الدول - ركزت يف مفهوم 

حقوق االإن�سان، و�سدقت على املواثيق الدولية واالتفاقيات 

اململكة  و�سجعت  اإليها،  واالن�سمام  احلقوق  بتلك  املتعلقة 

اإن�ساء العديد من اجلمعيات واملنظمات امل�ستقلة التي تعنى 

بتعزيز ثقافة حقوق االإن�سان. 

العربية  الدول  جلامعة  الوزاري  املجل�س  رحب  وقد   

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  مببادرة 

االن�سان  باإن�ساء حمكمة حلقوق  املفدى  البالد  خليفة عاهل 

العربية. وعقدت يف املنامة على مدار يومني، موؤمترا برئا�سة 

وزير العدل البحريني واأمني عام اجلامعة العربية اإىل جانب 

من  وعدد  اللبناين  اخلارجية  ووزير  القطري  العدل  وزير 

اأعدت  امل�سوؤولني اخلليجيني والعرب، لالطالع على درا�سة 

من قبل عدد من اخلرباء واملخت�سني متعلقة بتفعيل مبادرة 

جاللة امللك املفدى التي اأطلقها العام املن�سرم باإن�ساء حمكمة 

عقب  املوؤمتر  هذا  انعقاد  وجاء  االإن�سان.  حلقوق  عربية 

عر�س املبادرة ب�سورتها املتكاملة من قبل وزير اخلارجية 

على  قرر  والتي  لها،  العربية  اجلامعة  وتبني  البحريني 

من  م�ستقلني  عرب  قانونيني  من  عليا  جلنة  ت�سكيل  اإثرها 

كل من املغرب وتون�س واليمن وم�سر لدرا�ستها، مع وجود 

اأن  م�سيفا  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  من  اخلرباء  بع�س 

هذه  اأهمية خروج  على  م�سددا  للمناق�سة،  جاهزة  الدرا�سة 

اأن تت�سكل حمكمة  اإىل حيز التنفيذ، حيث من املهم  املبادرة 

حلقوق االإن�سان يف العامل العربي.

 وحول اأهمية اإن�ساء حمكمة عربية حلقوق االإن�سان، فان 

هذه املحكمة تاأتي على غرار املحكمة االأوروبية واالأفريقية 

لتوؤكد  اأتت  امل�سروع  مواد  واأن  املتحدة،  الواليات  ويف 

امل�ساواة بني االأفراد يف احلقوق واحلريات، مع حظر االجتار 

باالأع�ساء الب�سرية، كما جاءت لتوؤكد اأن االأ�سرة هي الوحدة 

بحمايتها  واملجتمع  الدولة  تتكفل  التي  للمجتمع  الطبيعية 

وحفظ كيانها.. وقد اأعرب ال�سيخ خالد بن عبداهلل بن علي اآل 

خليفة وزير العدل وال�سوؤون اال�سالمية عن االعتزاز بدعوة 

االن�سان..  عربية حلقوق  اإن�ساء حمكمة  املفدى  امللك  جاللة 

م�سيفا باأن مبادرة البحرين تنطلق من اميان را�سخ بقيمة 

االن�سان وما ا�سبغه اهلل عليه من نعمة التكرمي وتوؤكد على 

ان احرتام حقوق االن�سان ي�سكل ار�سية قوية لنمو االن�سان. 

احلقوق  واحة  واحة  هي  البحرين  مملكة  ان  اىل  وا�سار 

االن�سانية منذ القدم يف التعاي�س والت�سامح واالخاء واملودة 

وهي القيم النبيلة التي يتميز بها اأهل البحرين حتى يومنا 

هذا.

على  احلكومة  حر�ست  فقد  ال�سيا�سي(  )ال�سعيد  على 

ا�ستملت عليه مرئيات حوار  اأق�سى اجلهود لو�سع ما  بذل 

امل�ستقلة  البحرينية  اللجنة  وتو�سيات  الوطني  التوافق 

الفعلي وفق جدول زمني  التنفيذ  لتق�سي احلقائق مو�سع 

حمدد، االأمر الذي يعك�س اإدراكها ملا ي�سكالنه من اأهمية يف 

اأوجه  ومعاجلة  واملوؤ�س�سات  القانون  دولة  اأ�س�س  تقوية 

الق�سور، وحتقيق االإرادة ال�سعبية الهادفة اإىل اإر�ساء قاعدة 

االإجنازات  من  املزيد  نحو  والدفع  الوطني،  للعمل  �سلبة 

م�سلحة  ت�سع  خمل�سة  وطنية  تفاهمات  على  املرتكزة 

حقوق  �سعيد  وعلى  اعتبار.  اأي  فوق  وم�ستقبله  الوطن 

حقوق  مبلف  كبرًيا  اهتماًما  احلكومة  اأولت  فقد  االن�سان 

االإن�سان عام ٢013، وهو ما يبدو جليا من خالل توجيهات 

على  الدائم  وتاأكيده  الوزراء،  رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

ال�سادر عن  االإن�سان، والقرار  اأن احرتام احلريات وحقوق 

باإن�ساء »جلنة  املوقر  الوزراء  امللكي رئي�س  ال�سمو  �ساحب 

مع  بالتن�سيق  تخت�س  االن�سان«،  حلقوق  عليا  تن�سيقية 

اجلهات احلكومية يف كافة امل�سائل املتعلقة بحقوق االن�سان 

امل�سائل، مبا  تلك  مع  للتعامل  ال�سيا�سات  اف�سل  يحقق  مبا 

البحرين  بجهود  الدفع  على  احلكومة  مدى حر�س  يعك�س 

نحو تاأكيد احرتامها الدائم حلقوق االإن�سان كالتزام متار�سه 

تنفيذها  على  احلكومة  واأكدت  �سغوط.  اأو  قيود  اأية  بال 

احلقائق،  لتق�سي  امل�ستقلة  البحرينية  اللجنة  لتو�سيات 

م�سددة على اأنها �سوف توا�سل العمل على املزيد من املتابعة 

والبناء �سمن م�سرية التنفيذ واالإ�سالح والتطوير يف جميع 

املجاالت مبا يحّقق مزيٍد من التقدم واالزدهار.. واإيجازاً ملا 

اأوفت به مملكة البحرين يف هذا ال�ساأن وهو كالتايل:

نظرت  م�ستقلة  وطنية  جلنة  البحرين  �سكلت   .1 

من  بعدد  مو�سيًة  بها  املعمول  واالإجراءات  القوانني  يف 

التعديالت املالئمة ا�ستناداً لتو�سيات تق�سي احلقائق.

مل�ساءلة  وحمايدة  م�ستقلة  اآلية  البحرين  اأوجدت   .٢ 

تعد  اأعمال  من  منهم  ارتكب  ومن  احلكوميني  امل�سوؤولني 

خمالفة للقانون ومن بدر منهم من تق�سري اأو اإهمال.

 3. قامت البحرين باإعادة تنظيم وزارة الداخلية ليكون 

مكتب املفت�س العام منف�سل عن الت�سل�سل الهرمي بالوزارة 

كما اأن�ساأت اأمانة عامة م�ستقلة للتظلمات.

جهاز  تاأ�سي�س  مر�سوم  بتعديل  البحرين  قامت   .٤ 

املعلومات  بجمع  فقط  معني  اجلهاز  ليكون  الوطني  االأمن 

اال�ستخباراتية كما ا�ستحدثت فيه مفت�س عام م�ستقل.

للنائب  توكل  ت�سريعية  اإجراءات  البحرين  تبنت   .5 

العام مهام التحقيق يف دعاوى التعذيب و�سوء املعاملة.

االإدانة  اأحكام  جميع  مراجعة  من  البحرين  انتهت   .6 

ال�سادرة عن حماكم ال�سالمة الوطنية.

وتوا�سل  خا�سة  حتقيق  وحدة  البحرين  اأن�ساأت   .7 

حالياً هذه الوحدة اأعمالها بفعالية وفقاً ملبادئ الردع الفعال 

والتحقيق وقد اأحالت للق�ساء ق�سايا كثرية.

 8. كونت البحرين هيئة م�ستقلة دائمة للتحقيق يف كل 

�سكاوى التعذيب و�سوء املعاملة اأو ا�ستخدام القوة املفرطة.

 9. نفذت البحرين برناجماً مو�سعاً للتدريب على قواعد 

النظام العام وذلك للعاملني بقوات االأمن العام وجهاز االأمن 

الوطني وقوة الدفاع.

االإيقاف  عملية  تنظم  اإجراءات  البحرين  اتخذت   .10 

واملقبو�س عليهم  املوقوفني  القب�س وت�سمن حقوق  واإلقاء 

يف اإطار املو�سى به يف هذا اخل�سو�س.

لقوى  اأفراد  ال�ستيعاب  برناجماً  البحرين  اأوجدت   .11 

االأمن من كافة الطوائف ومت تفعيله وتطبيقه.

 1٢. قامت البحرين بتدريب اجلهاز الق�سائي واأع�ساء 

منع  يف  وظائفهم  ت�ساهم  اأن  �سرورة  على  العامة  النيابة 

وا�ستئ�سال التعذيب و�سوء املعاملة.

�سمعي  ت�سجيل  معدات  باإيجاد  البحرين  قامت   .13 

مع  الر�سمية  املقابالت  كافة  ت�سجيل  يت�سنى  حتى  ومرئي 

االأ�سخا�س املوقوفني.

 1٤. انتهت البحرين من مراجعة اأحكام االإدانة ال�سادرة 

وتخفيفها اأو اإلغاءها ان �سملت جرائم تتعلق بحرية التعبري 

ال�سيا�سي.

عقوبة  بتخفيف  املتعلقة  التو�سية  بخ�سو�س   .15 

تكون  بذلك  قط  ي�سدر  مل  نهائياً  ُحكماً  ان  وحيث  االإعدام 

البحرين قد اأوفت مبتطلبات هذه التو�سية.

مبا  املتوفني  عائالت  بتعوي�س  البحرين  قامت   .16 

يتالءم مع ج�سامة ال�سرر عرب �سندوق تعوي�س املت�سررين 

املُن�ساأ لهذا الغر�س.

املدنية  الت�سويات  مكتب  باإن�ساء  البحرين  قامت   .17  

من  بفعالية  بعمله  املكتب  ويقوم  واالإ�سابة  الوفاة  حلاالت 

تلقي الطلبات ومراجعتها ودفع التعوي�سات.

18. اتخذت البحرين اإجراءات ت�سمن اأال يكون من بني 

املوظفني املف�سولني من ف�سل ب�سبب ممار�سته حقه يف حرية 

التعبري واإبداء الراأي والتجمع.

و�سمنت  �سالحياتها  با�ستخدام  البحرين  قامت   .19 

اإعادة جميع املف�سولني يف القطاع اخلا�س الذين مت ف�سلهم 

لعدم ح�سورهم لعملهم اإبان االأحداث.

املف�سولني  الطالب  جميع  باإعادة  البحرين  قامت   .٢0 

كما  عنف  اأعمال  بارتكاب  جنائياً  اتهامهم  يتم  مل  الذين 

اعتمدت اإجراءات تاأديبية عادلة ووا�سحة.

الدينية  املن�ساآت  بناء  اإعادة  البحرين  توا�سل   .٢1 

املخالفة بعد ت�سحيح اأو�ساعها القانونية وتخ�سي�س اأماكن 

تنا�سب مكانتها و�ستنتهي امل�ساريع يف ٢01٤.

٢٢. تقوم البحرين باإعداد قانون جديد متطور لالإعالم 

حلقوق  العاملية  واملبادئ  املعايري  مع  يتما�سى  واالت�سال 

االن�سان وحرية التعبري والتعددية.

لالإعالم  م�ستقلة  عليا  هيئة  البحرين  اأن�ساأت   .٢3 

لالإعالم  مهنية  معايري  بو�سع  حاليا  تقوم  واالت�سال 

واالت�سال تت�سمن مدونة �سلوك واآلية تنفيذ.

دون  للحيلولة  اإجراءات  باتخاذ  البحرين  داأبت   .٢٤ 

واالأ�سكال  والطائفية  والكراهية  العنف  على  التحري�س 

االأخرى من التحري�س والعمل متوا�سل يف ذلك.

وتربوية  تعليمية  برامج  بتطوير  البحرين  قامت   .٢5

الديني  الت�سامح  على  ت�سجع  الدرا�سية  املراحل  جلميع 

وال�سيا�سي وتعزز حقوق االن�سان و�سيادة القانون.

 ٢6. تقدمت البحرين يف تنفيذ برامج م�ساحلة ت�ستهدف 

من يعتقد انه يعاين من احلرمان من امل�ساواة يف احلقوق 

ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية. 

بجل�سة  االن�سان  حقوق  �سوؤون  وزارة  �ساركت  وقد 

العام  هذا   ،)٢٤( دورته  يف  االإن�سان  حقوق  جمل�س 

و�سفراء  الوزراء  من  عدد  مع  ُعقدت  التي  واالجتماعات 

الك�سف  مت  والتي  حقوقية  وجهات  الدبلوما�سية  البعثات 

التي  االأطراف  بع�س  تثريها  التي  املغالطات  عن  خاللها 

ربوع  يف  الفو�سى  واإ�ساعة  االأمن  وزعزعة  االإ�ساءة  هدفها 

عزمية  تو�سيح  اللقاءات  خالل  مت  كما  البحرين،  مملكة 

مملكة البحرين يف امل�سي يف تعزيز وحماية حقوق االإن�سان 

الواقع. ورحبت دول  اأر�س  التي حتققت على  واالإجنازات 

اإليه مملكة البحرين  جمل�س التعاون اخلليجي ملا تو�سلت 

الت�سريعات  اإقرار  خالل  من  حقوقي  وازدهار  تطور  من 

عن الرتحيب اخلليجي مبقرتح  واالأجهزة احلقوقية ف�سالً 

مملكة البحرين باإن�ساء جلنة خليجية عليا حلقوق االإن�سان، 

وهو ما يعزز من عمل املنظومة اخلليجية، التي �ستكون خري 

االإجنازات  باململكة. واما عن  العمل احلقوقي  داعم مل�سرية 

اال�ستعرا�س  بتو�سيات  اخلا�سة  القانونية  واملراجعات 

 1٢7 عددها  والبالغ  تنفيذها  مت  والتي  ال�سامل  الدوري 

على  �ستعمل  االإن�سان  حقوق  وزارة  تعمل  حيث  تو�سية، 

لتو�سيات  االأمني  التطبيق  فيه  يعك�س  تقرير طوعي  اإعداد 

جنيف و�سيَقدم ملجل�س حقوق االإن�سان يف عام ٢01٤. 

واأما عن اخلطوات التي اأعدتها اللجنة الفرعية املعنية 

باإعداد اخلطة الوطنية حلقوق االإن�سان حيث ت�ستلزم حتديث 

احلكومية  واجلهات  الوزارات  مبختلف  التدريبية  اخلطط 

من  اخلطة  تت�سمنه  ملا  اال�ستجابة  اأجل  من  وذلك  املعنية 

واجلهات،  الوزارات  هذه  تخ�س  م�ساريع  اأو  مبادرات 

باعتبارها الداعم القوي لتنمية القدرات والتطبيق ال�سحيح 

يف  الطوائف  خمتلف  تنري  التي  احلقوقية  الثقافة  لن�سر 

املجتمع، كما اأكد الوزير �سرورة االنتهاء من م�سودة اخلطة 

الوزراء.  جمل�س  على  عر�سها  للجنة  ليت�سنى  الوطنية 

املنظمات  بزيارة  اخلا�سة  واملعايري  ال�سوابط  اإىل  ا�سافة 

الزيارات  تنظيم  بهدف  البحرين،  ململكة  الدولية  احلقوقية 

ر�سميا  ادراكا  يعك�س  ذلك  واأن  البحرين،  ململكة  احلقوقية 

باأهمية املنظمات الدولية والتعاون معها. 

على  الرد  يف  للوزارة  املتوا�سلة  اجلهود  ظل  ويف   

حقوق  �سوؤون  وزارة  ردت  احلقائق،  واإظهار  املغالطات 

االإن�سان على بيانات ومذكرات ومعلومات مغلوطة ملنظمات 

حقوقية ب�ساأن تو�سية املجل�س الوطني التي تن�س على »منع 

االعت�سامات وامل�سريات والتجمهر يف العا�سمة املنامة« وما 

اأن  الوزارة  واأكدت  ت�سريعي.  تعديل  من  �سوئها  يف  �سدر 

القرار الوطني مبنع االعت�سامات اأو امل�سريات او التجمعات 

او حتديد اماكنها قائم على اأ�س�س قانونية �سحيحة ومل يكن 

البع�س.وقالت  له  يروج  كما  تع�سفية  او  ب�سورة حتكمية 

الوزارة انه »يتبني من ال�سكوك الدولية واالإقليمية املعنية 

ال  احلق  هذا  ملمار�سة  ال�سوابط  و�سع  ان  االن�سان  بحقوق 

للقانون  طبقاً  كانت  طاملا  ممار�سته  يف  احلق  مع  تتناف 

وتقت�سيها ال�سرورة ل�سيانة االأمن الوطني اأو النظام العام 

اأو  العامة  االآداب  اأو  العامة  ال�سحة  اأو  العامة  ال�سالمة  اأو 

حلماية حقوق الغري وحرياتهم«.

من  البحرين  مملكة  به  قامت  ما  اأن  الوزارة  وراأت 

يف  التجمعات  اأو  امل�سريات  اأو  االعت�سامات  منع  تقنني 

العا�سمة املنامة، م�سلك متوافق عليه يف ال�سكوك الدولية 

احلقوق  اإعمال  جمال  يف  منوذجا  تعترب  التي  الدول  ويف 

ويف  احلق  هذا  البحريني  امل�سرع  اعطى  حيث  واحلريات، 

ميار�س  بل  مطلق  غري  حق  فهو  عليه،  حافظ  الوقت  ذات 

وفق �سوابط وقواعد، الهدف منها لي�س م�سادرة هذا احلق 

النظام  اأو  الوطني  االمن  تقت�سيها حماية  ل�سرورات  وامنا 

العام اأو االآداب العامة اأو ال�سحة العامة اأو حماية حقوق 

الغري وحرياتهم. واأكدت الوزارة يف مذكرة راأيها القانوين 

اأو  امل�سريات  ممار�سة  يف  احلق  بني  العالقة  ان  واحلقوقي 

العام،  النظام  على  واملحافظة  االعت�سامات  اأو  التجمعات 

من  اأمنه  و�سمان  املجتمع  ا�ستقرار  غايتها  تكاملية  عالقة 

ناحية  من  وحقوقهم  بحرياتهم  املواطنني  ومتتع  ناحية، 

العهد  يف  ورد  مبا  ردودها  يف  الوزارة  وا�ستندت  اأخرى. 

الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والذي ان�سمت 

له مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )56( ل�سنة ٢006 

ين�س يف املادة )٢1( منه: »يكون احلق يف التجمع ال�سلمي 

ممار�سة  على  القيود  من  يو�سع  اأن  يجوز  وال  به  معرتفا 

هذا احلق اإال تلك التي تفر�س طبقا للقانون وت�سكل تدابري 

اأو  �سرورية، يف جمتمع دميقراطي، ل�سيانة االأمن القومي 

العامة  ال�سحة  اأو حماية  العام  النظام  اأو  العامة  ال�سالمة 

وحرياتهم«.  االآخرين  حقوق  حماية  اأو  العامة  االآداب  اأو 

كما ورد يف امليثاق العربي حلقوق االن�سان والذي �سدقت 

ل�سنة   )7( رقم  القانون  مبوجب  البحرين  مملكة  عليه 

٢006 يف املادة )٢٤( الفقرة )6( و)7( منه على اأن: لكل 

مواطن احلق يف »حرية االجتماع وحرية التجمع ب�سورة 

هذه  تقييد ممار�سة  يجوز  »ال  على  اأي�ساً  �سلمية«، ون�ست 

احلقوق باأي قيود غري القيود املفرو�سة طبقاً للقانون والتي 

وحقوق  احلريات  يحرتم  جمتمع  يف  ال�سرورة  تقت�سيها 

االإن�سان ل�سيانة االأمن الوطني اأو النظام العام اأو ال�سالمة 

العامة اأو ال�سحة العامة اأو االآداب العامة اأو حلماية حقوق 

من  اليه  االإ�سارة  �سبق  ما  اإىل  واإ�سافة  الغري وحرياتهم«.  

االوروبية  االتفاقية  اإىل  الوزارة  اأ�سارت  دولية،  ن�سو�س 

على  منها   )11( املادة  يف  تن�س  التي  االن�سان  حلقوق 

ال�سلمية، وحرية  اإن�سان احلق يف حرية االجتماعات  »لكل 

تكوين اجلمعيات مع اآخرين، مبا يف ذلك حق اال�سرتاك يف 

»ال  اأي�ساً  ون�ست  م�ساحله«،  حلماية  التجارية  االحتادات 

تخ�سع ممار�سة هذه احلقوق لقيود اأخرى غري تلك املحددة 

يف القانون ح�سبما تقت�سيه ال�سرورة يف جمتمع دميقراطي 

النظام  وحفظ  اجلماهري،  و�سالمة  القومي،  االأمن  ل�سالح 

اأو حماية حقوق  ومنع اجلرمية وحماية ال�سحة واالآداب، 

مملكة  م�سلك  اأن  يت�سح  �سبق  مما  وحرياتهم«.  االآخرين 

ال  والتجمعات  وامل�سريات  املظاهرات  تنظيم  يف  البحرين 

يخالف ال�سكوك االأممية ويتما�سى مع املعايري الدولية.

لتوؤكد امل�ساواة بني االأفراد يف احلقوق واحلريات

الجامعة العربية ترحب بمبادرة الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق اإلنسان

مواد م�سروع املحكمة 

العربية حلقوق الإن�سان 

توؤكد امل�ساواة بني الأفراد 

يف احلقوق واحلريات 

 احلكومة نفذت 26 

من تو�سيات اللجنة 

البحرينية امل�ستقلة 

لتق�سي احلقائق مو�سع 

التنفيذ الفعلي  

تطوير برامج تعليمية 

وتربوية لت�سجيع 

الت�سامح الديني 

وال�سيا�سي و�سيادة 

القانون
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 كتبت - زينب طالب:

ا�سبح  اأعوام.. فيوم 16 دي�سمرب  يف كل عام ومنذ 

يوما وطنيا وخالدا يف تاريخ الوطن.. فهذا اليوم يحتفل 

املجيد،  الوطني  بالعيد  الويف  البحرين  به �سعب مملكة 

جمددين الوالء للقيادة احلكيمة.. ومعربين عن فرحتهم 

يعي�س على هذه  مواطن  كل  يعز على  الذي  اليوم  بهذا 

االر�س الطيبة.. فما ان يحل دي�سمرب حتى يبث احلما�س 

عن  للتعبري  االحتفال  طريقة  حول  منهم  كل  بداخل 

االأ�سواق  اىل  يتهافتون  فرتاهم  ووطنيتهم،  م�ساعرهم 

للتجهيز لهذه املنا�سبة متمثال ذلك يف اقتناء املالب�س ذات 

اللونني االحمر واالبي�س، اقتناء الكا�سيتات التي حتوي 

�سياراتهم  تزيني  عن  ناهيك  املعربة،  الوطنية  االغاين 

وبيوتهم باالعالم و�سور رموز الدولة.

ان هذه الفرحة ال تقت�سر على الكبار بل لالأطفال دور 

املعطاء،  البلد  التعبري عن وطنيتهم جتاه هذا  كبري يف 

وبعوفيتهم وبرائتهم يبذلون اق�سى ما بو�سعهم للتعبري 

�سواء  البحرين  لبلدهم  املحبة  الفيا�سة  م�ساعرهم  عن 

كان ذلك يف مدار�سهم او بيوتهم مع افراد ا�سرتهم الذين 

قد غر�سوا حب الوطن بداخلهم منذ ال�سغر.

ح�سور املهرجانات

وب�سدة  احلما�س  ينتابهم  الذين  االأطفال  بني  ومن 

لولوة  اجللو�س هي  وعيد  الوطني  العيد  يومي  حللول 

والطرق  ال�سوارع  �ساهدت  ان  فما  �سنوات(،   5( خالد 

حتى  واالأنوار  الوطنية  واللوحات  باالعالم  زينت  قد 

لهذه  ا�ستعداد  البحرين  علم  اقتناء  على  تلح  ا�سبحت 

تذهب  بيدها يف كل مكان  العلم  بهذا  املنا�سبة، لرتفرف 

اليه برفقة ا�سرتها.

االحتفالية  حل�سور  اال�ستعداد  امت  على  انها  كما 

خاللها  والتي  رو�ستها  تنظمها  �سوف  التي  الوطنية 

الوطني  بالعيد  فرحتهم  االطفال  بقية  ت�سارك  �سوف 

االعالم  وحمل  املعربة  الوطن  بكلمات  بالتغني  متمثال 

لها  جهزت  قد  والدتها  ان  اىل  الفتة  الهدايا،  وتوزيع 

البحرين  علم  هيئة  على  املنا�سبة  لهذه  خا�سا  ف�ستانا 

هذا  ترتديه،  عندما  �سك  بال  مميزة  تكون  �سوف  والذي 

باال�سافة اىل حر�سها على اقتناء قبعة الراأ�س والو�ساح 

واال�سوار التي حتمل جميعها علم اململكة.

وبعد االنتهاء من حفلة الرو�سة �سوف تذهب برفقة 

�ستنظمها  التي  الوطنية  االحتفاالت  حل�سور  اال�سرة 

بجميع  عامرة  و�ستكون  واملحافظات  الر�سمية  اجلهات 

اجواء  خاللها  يعي�سون  و�سغارا  كبارا  املجتمع  فئات 

وطنية جميلة، هذا باال�سافة اىل االحتفال مع افراد اال�سرة 

يف البيوت واملخيمات عن طريق تزيينها بالبالونات ذات 

اللونني االحمر واالبي�س واالعالم و�سور الرموز.

املالب�س ال�سعبية

ومل تختلف الطفلة �سهد حمد العريفي )7 �سنوات( 

يف التعبري عن لهفتها و�سوقها لالحتفال بالعيد الوطني 

وم�ساركة اقرانها من اأطفال البحرين بهذه املنا�سبة، حيث 

يف  املدر�سة  تنظمها  �سوف  التي  الفقرات  يف  �ست�سارك 

حفل بهيج تعرب فيه الطالبات عن والئهن لبلدهن الغايل 

الكبري  الف�سل  يف  لهم  الذين  الكرام  وللقادة  البحرين 

وبهذه  املجاالت،  جميع  يف  عاليا  اململكة  ا�سم  بلوغ  يف 

املنا�سبة �سرتتدي �سهد املالب�س ال�سعبية البحرينية.

كما انها �سوف ت�ستغل ايام االجازة املخ�س�سة للعيد 

واملوؤ�س�سات  التجارية  املجمعات  ارتياد  يف  الوطني 

واجلهات الر�سمية التي �سوف تنظم الفعاليات املختلفة 

الهدايا  وتوزيع  كامل�سابقات  املنا�سبة  بهذه  ابتهاجا 

الفرتة  هذه  خالل  لبا�سها  و�سيكون  اللوحات،  ور�سم 

مقت�سرا على اللونني االحمر واالبي�س مزينا بال�سعارات 

االهتمام  البحرين  اطفال  جميع  من  متمنية  الوطنية، 

بهذه املنا�سبة الوطنية وم�ساركة ا�سرهم يف االحتفاالت 

التي �سوف تغر�س بداخلهم حب الوطن واحلفاظ عليه، 

�سري�سمون  الذين  امل�ستقبل  اجيال  انهم  وخ�سو�سا 

بطموحهم م�ستقبل الوطن، وبهمتهم وتفانيهم �سيتطور 

ويزدهر.

جولة يف اأرجاء اململكة 

اأما جنود اأحمد )8 �سنوات( فقد ذهبت برفقة والدتها 

باللون  وحذاء  ف�ستانا  وا�سرتت  املالب�س  بيع  اىل حمال 

حفلة  خالل  الوطني  العيد  يوم  يف  لرتتديه  االأحمر 

املدر�سة، كما انها خططت ووالدتها تخ�سي�س يوم للقيام 

البحرين  مملكة  حمافظات  �سوارع  جميع  يف  بجولة 

وال�سيارات  املزينة  الطرق  بروؤية  لال�ستمتاع  بال�سيارة 

التي ابدع يف جتميلها وكاأنها ا�سبه بعر�س �سخم ي�سارك 

يف ح�سوره وفرحته اجلميع من مواطنني ومقيمني.

كما انها قامت بت�سميم لوحة فنية م�سمونها املالب�س 

ال�سعبية البحرينية بهدف تعليقها على جدران املدر�سة، 

فخالل هذا اليوم �ستقيم املدر�سة مهرجانا وطنيا يت�سمن 

اأيام  اأما  ال�سعبية،  والرق�سات  االطباق  وبيع  االلعاب 

واملنتزهات  العامة  احلدائق  �سرتتاد  الوطنية  االجازة 

واملجمعات التجارية التي بال �سك لن تخلو من االحتفاالت 

واحلنة،  الوجوه  على  والر�سم  وامل�سابقات  والفعاليات 

الفتة اىل انها قد قامت ب�سراء علم البحرين لرتفرف به 

خالل جتوالها يف ال�سيارة مع ا�سرتها.

م�سريات وطنية 

وباملثل �سي�سارك الطفل �سعد حممد )1٢ �سنة( بقية 

يحتفي  الذي  املجيد  الوطني  عيدها  يف  البحرين  اطفال 

به �سعب اململكة من كل عام، ويذكر انه ويف هذا العام 

املهرجان  ح�سور  على  براجمه  تقت�سر  لن  بالتحديد 

الوطني الذي �ستقيمه املدر�سة، بل انه خطط وجمموعة 

من اأ�سدقائه الرتياد خميم احد ا�سرهم لالحتفال بالعيد 

الوطني املجيد، هذا باال�سافة اىل اخلروج يف امل�سريات 

الوطنية برفقة االهل والتي �ستقام يف غالبية حمافظات 

البحرين حاملني االعالم و�سور الرموز.

أطفال البحرين يعّ برون عن مشاعرهم تجاه الوطن

باململكة  ويعملون  يعي�سون  ممن  مغرتبون  اأ�ساد 

مب�ستوى احلب واملطماأنينة التي منحتهم اياهم البحرين، 

الثاين،  منزلهم  مبثابة  اليوم  هي  اململكة  اأن  اىل  واأ�ساروا 

واملنزل االأول الأبنائهم اللذين ترعرعوا فيها. كما واأ�سادوا 

البحرين،  مبملكة  واالجتماعية  الدينية  احلرية  مب�ستوى 

ومتنوا لها قيادًة و�سعباً املزيد من التقدم يف ذكرى العيد 

الوطني وعيد اجللو�س. 

مع  البحرين  مبملكة  يعي�س  الذي  باردي،  فياز  وقال 

اأنا  اجلميل،  البلد  هذا  يعي�س يف  اأجنبي  اأي  »مثل  والدته، 

اأقرب لقلبي  اأعترب مملكة البحرين هو منزيل الثاين، وهي 

متنح  بلد  هي  »البحرين  وتابع  االأ�سلي«.  موطني  من 

واالأجانب  ملواطنيها  مت�ساوي  ب�سكل  واالأمان  الطماأنينة 

بنا جميعاً  التي تعتني  االأم  بها، وهي مثل  الذين يعملون 

من غري اأي تفرقة«.

واأ�ساف » اأود اأن اأقدم خال�س اأمنياتي لل�سعب البحريني 

الطيب وقيادته الر�سيدة مبنا�سبة العيد الوطني املجيد. ال 

يوجد هناك اأي �سك اأن مملكة البحرين متتلك جميع املوارد 

باملنطقة.  الدول تطوراً  اأكرث  اأحد  الالزمة للنمو واأن تكون 

وباخلتام اأمتنى املزيد من النجاح واالزدهار ململكة البحرين 

و�سعبها«.

والع�سو  ادارة  جمل�س  رئي�س  اأ�ساد  جانبه،  ومن 

املنتدب ل�سركة »ا�س بي اأيه �سي« مبا حتمله البحرين من 

وقال  �سركته.  جناح  يف  �ساهمت  مميزة  جتارية  مقومات 

الزبدة،  مع  اخلبز  البحرين  اأعطتني  »لقد  يونيكري�سنان 

الكرامة  الرعاية واالحرتام مع  اإىل جنب مع  واحلب جنبا 

ع�ست  الأنني  �سعيد  واأنا  التعبري،  يف  احلق  مع  واحلرية 

مطابقة  تتمتع مبزايا  والتي  البحرين  �سنة يف مملكة   ٢0

اأجلها  من  اأ�سلي  واأنا  للبحرين  �سكراً  العاملية.  للمعايري 

مل�ستقبل اأف�سل«.

احدى  يف  مدر�سة  دانييل،  جميمة  �سبهت  وبدورها، 

بالن�سبة  باجلنة  البحرين  باململكة،  اخلا�سة  املدار�س 

للمغرتبني. وقالت »اأن البحرين، بال �سك هي مبثابة اجلنة 

للمغرتبني، وهذا االأمر كذلك بالن�سبة يل ولعائلتي، حيث اإن 

هذه اجلزيرة املميزة باإطاللة ال�سم�س فيها هي مبثابة املنزل 

الدين  حرية ممار�سة  اإن  الودود.  �سعبها  ديفء  بف�سل  لنا 

واالأن�سطة االجتماعية يف مملكة البحرين تتميز بات�ساعها 

مقارنة بالدول االأخرى باملنطقة، وهذا بف�سل حكومة مملكة 

البحرين  ململكة  االقت�سادية  االآفاق  اأن  الر�سيدة.  البحرين 

الوجهة  �ستظل  البحرين  مملكة  اأن  متوؤكدة  واأنا  مب�سرة، 

املف�سل للمغرتبني«. 

ومن جانبهما، و�سف بينوي �سامويل وزوجته راجي 

مبملكة  ال�سحافة  مبجال  يعمالن  اللذان  يونيكري�سنان 

اأن  اىل  م�سريين  الثاين  منزلهما  مبثابة  باأنها  البحرين 

الكلمات تعجز عن و�سف م�ساعرهما جتاخ مملكة البحرين. 

واح�سا�سك جتاه  م�ساعرك  ت�سف  اأن  تتمنى  »عندما  وقاال 

�سخ�س قريب من قلبك، فاإن الكلمات تعجز عن ذلك. وهذا 

ما ن�سعر به عندما نفكر مبملكة البحرين«.

واأ�سافا »اإنها مبثابة منزلنا الثاين، ولكنها املنزل االأول 

البنتنا التي ترعرعت منذ �سغرها يف اأح�سان اململكة، اىل 

اأن اأ�سبحت اليوم �سابة. عندما ننظر اىل 1٤ �سنة مبملكة 

لقد  الدايفء.  امل�سرقة وال�ستاء  االأيام  فاإننا نتذكر  البحرين 

واأجمال  عمرنا  �سنوات  اأبرز  البحرين  مملكة  احت�سنت 

حلظاتها وذكرياتها«.

وتابعوا »عندما تغلق عينك وتتذكر ال�سعب، واالأماكن 

كاللوحة  جتدها  البحرين،  مبملكة  واللحظات  اجلميلة 

اجلذابة«.

واأ�سافوا »ومبجال عملنا ك�سحفيني، ال نرتدد اأن نقول 

اأن مملكة البحرين هي من اأف�سل بلدان املنطقة مبجال حرية 

ال�سحافة والتعبري، واالآن هي تعترب مقيا�ساً لتطور م�ستوى 

�سحافة املنطقة وحداثتها. ويف عيد البحرين الوطني، نود 

و�سعباً  قيادًة  للمملكة  نبارك  الأن  الفر�سة  هذه  ننتهز  اأن 

بهذه املنا�سبة ون�سكرهم الأنهم جعلوا االآالف منا ي�سعرون 

كاأنهم يعي�سون مبنزلنا باأمان. �سكراً للبحرين!«.

املدار�س  باأحدى  طالبة  انوباما،  بداأت  وبدورها 

اأحب البحرين«،  اخلا�سة، حديثها عن اململكة بالقول »اأنا 

م�سيفًة »لقد ترعرعت هنا يف اململكة وفيها جميع ذكرياتي. 

اتذكر االحتفاالت ال�سابقة بالعيد الوطني ململكة البحرين، 

حيث كانت اأعالم اململكة هي اأبرز �سيء باالحتفاالت. ولكن 

اململكة تتزين باالأ�سواء واالأعالم والزينة،  اأ�سبحت  اليوم 

كالعرو�س، مبا ميثل اأن البحرين ت�سبحى اأحلى مع تقدم 

مل�ساعري  بالن�سبة  ال�سيء  نف�س  بال�سبط  وهذا  ال�سنني. 

كل  مبرور  وا�سراقاً  تلوناً  اأكرث  ت�سبح  اإنها  اململكة،  جتاه 

يوم«.

واختتمت اأنوباما حديثها بالقول »اأ�سكر اهلل على نعمه 

عيد  ول�سعبها.  لقيادتها  اأ�سلي  واأنا  البحرين،  على مملكة 

وطني مبارك!«.

حاملني االأعالم و�سورالقيادة احلكيمة 

الجاليات األجنبية تشيد بمستوى الحرية الدينية واالجتماعية في البحرين
اأكدت اأن البحرين اأعطتهم الكرامة واحلرية مع احلق يف التغيري
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أعيـــــــاد الوطـــــن
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البحرين تتألأل في أعيادها الوطنية
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والطيبه  الــنــفــ�ــس  ـــرمي  ك ــا  ي حــمــد  مليكنا 

الفر�ساين اأ�سهم  يــا  يالفذ  �سلمان  بــو  يــا 

تراحيبه  يــثــنــي  طــيــبــك  ل�سمو  الــقــ�ــســيــد 

ــاأين ــس ــ� ال ــايل  ــع ــت م بــالــفــخــر  داوم  ــك  ــل م

ــة مــلــوك مــنــا�ــســبــهــا عــريــبــه  ــالل ــس   مـــن �

ــن اأزمـــــان االزمــــاين ــل م ــاف ــا ح ــاريــخــه وت

به  راقــــي  ــم  ــل ــع وال ــمــوخ  الــ�ــس عــز  مليكنا 

االعــيــاين ل�سمول  وعـــزوة  ــن  ــوط ال �سناد 

تهليبه  ورجــالــه  باحلكمة  ــــراي  ال �ــســديــد 

ال�سجعاين منبع  وائـــل  قـــوم  ن�سل  ــن  م

ــعــال عـــايل تــراتــيــبــه  ــد جمـــد ت مــلــيــكــنــا حــم

الــثــاين يقبل  ــا  م االول  دوام  بــالــ�ــســداره 

ـــا ا�ــســعــبــهــا كــلــهــا تــعــتــزي به  املــمــلــكــة وي

االثماين بارخ�س  ترخ�س  ــدوه  ف ــا  ــه اأرواح

تهيبه الــكــرامــه  ياللي  الــكــرامــه  ل  هيبة  يــا 

االمـــاين وحتــقــيــق  ــر  احلــا�ــس م�ستقبل  ــا  ي

ــال يــالــلــي الــفــكــر يــحــي به ــي ــا فــكــر ل االج ي

ــكــة يف كـــل االحــيــاين  املــمــل يـــا نـــربا�ـــس 

به ن�سلي  فــر�ــســا  عـــدد  مليكنا  ــا  ي ــه   حتــي

ــزاين ــن ركــــم  مل ــا هــطــل م ــــداد غــيــث م وع

رنا بنت عي�سى اأحمد عبداللـه الغتم
مليكـــــــنا حمـــــــد


