
 

  

 املحافظة الجنوبية

 التقرير اإلعالمي
ألبرز املبادرات والبرامج واملشاريع األمنية واالجتماعية 
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 الفصل األول

 األمن

في كدفة  للوضرررررن ا م    املحدفظة الجنوبية تولي متدبعة مسرررررتمه فدا  لذلك  يعد االمن والتنمية عنصرررررهاا مالمدا ال الدال ال  ا 

تهسررررريئ اعدما ا مدا والسررررر مة  لضرررررمدا املجتمعينشررررره الو ي باملسررررردلمة إلى جدنب  ا منية القضرررررد داالاسرررررة مندطقالد من خ ل 

 لتوجيهدت في مختلف أالجدء املحدفظة واملقيميا للمواطنيا
ً
الفهيق أول الكن معدلي الشررررررررررررريئ الا رررررررررررررد بن ع د   ل   وذلك تهجمة

جتمن وتفعيل الشرررررررررررررهاكة بدلعمل على تل ية احتيدجدت االلدلي وتعزيز قنوات التواصرررررررررررررل من كدفة ف دت امل خليفة و يه الداخلية

 املجتمعية.

: اللجنة األمنية:
ً
 أوال

 

و يه الداخلية   وذلك خ ل االجتمدع الذي عقده و يه معدلي  أتي تشررررررليل الألجنة ا منية بدملحدفظة الجنوبية بندًء على قهاال من 

  بدا تشرررررررنل الألجنة بهمدسرررررررة املحدف  وعضررررررروية كل من ندمب املحدف   ومد ه 2016 سررررررر تم   8الداخلية من املحدفظيا بتداليئ 

عدم مد هية الشرررررررررررررهطة   ومم ليا عن كل من الااال  العدمة للدفدع املدلي  والااال  العدمة للم دحا وا الة الجندمية  والااال  

دى الشهاكة املجتمعية والت  صدالت احدى ع مدت العدمة للمهوال   حيا تعمل الألجنة على تحقيق ا من الشدمل ع   تفعيل م 

 ا ااء ا م   املشهف في ممللة ال حهين.

 خ ل عدم  11وعليه فقد عقدت الألجنة ا منية في املحدفظة الجنوبية 
ً
  29تا من خ له تقد ا   2020اجتمدعد

ً
 وعهضرررررررررررررد

ً
تقهيها

يسررررررلء الضرررررروء فيهد ل حتيدجدت ا منية املتعلقة بدملنألقة لتعزيز ا من والسرررررر مة بأعلى املقد ملق لجمين ا لدلي واملقيميا  كمد 

 توصية. 13توصية   فيمد أظالهت الجالدت املعنية تفدعلالد في  61توصية لألجالدت املعنية   نفذ منهد  74الفعت الألجنة 

محافظ الجنوبية

ممثل عن اإلدارة العامة 

للدفاع املدني

ممثل عن اإلدارة العامة 

للمرور

ممثل عن االدارة 

للمباحث واألدلة 
الجنائية

مدير عام مديرية 

الشرطة
نائب املحافظ

 اللجنة األمنية باملحافظة الجنوبيةاعضاء 

 بدراسة القضايا األمنية في كافة مناطقها من خالل املساهمةتضطع املحافظة الجنوبية بمتابعة الوضع األمني 

املجتمعي.الوعي  ونشر   
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ا منية   على مندقشررررررررررة وااالسررررررررررة االحتيدجدت ا منية الواالا  من املواطنيا في املحدفظة  وعليه  تا تشررررررررررليل  ويقوم عمل الألجنة

فهيق عمل مشرررررررررررررو ل بدلتعدوا والتنسررررررررررررريق من الجالدت املعنية لهفن التوصررررررررررررريدت ال  مة فيمد  خ  تل ية ال ى وتأللعدت ا لدلي 

 نية الفيعة االمه الذي يسدلا في تعزيز الشهاكة بيا جمين ا طهاف.للوضن ا م   واملجتمعي   والحهص على تقد ا خدمدت ام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصيات حصلت على تجاوب  61التوصيات التي تم تنفيذها 

 13الجهات املعنية 

 11عدد االجتماعات  29عدد التقارير 

 74مجموع عدد التوصيات 
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       لية عمل اجتماعات اللجنة األمنيةآ .1

  . متدبعة الوضن ا م   في املحدفظة 

  اقو اح اسرررو اتي ية امنية للمحدفظدت و املسررردلمة في وضرررن ال  ام  و

 الخألء ا منية

  املسرررررررردلمة في حمد ة ا ملررررررررخدص و املمتلندت و اسررررررررتمهاالية املهافق و

 الخدمدت العدمة

  وضرررررررررررررن توصررررررررررررريدت لتأميا و حمد ة املنشررررررررررررر ت و املهافق ذات ا لمية

 االسو اتي ية 

   ت دال املعأليدت و املعلومدت ذات الألدبن ا م  . 

 املسدلمة في وضن الخألء ا منية ملندس دت و فعدليدت املحدفظة 

 املسدلمة في لشه الو ي ا م   على مستوى املحدفظة 

 لخدصة بنل محدفظة و اقو اح و الحلول لالد مندقشة و االاسة املشدكل ا منية ا 

  املسدمل الت   هى املحدف  عهضالد على الألجنة 

 

 وصالت لألخبار الخاصة باللجنة األمنية 

2fwIzON1%2BDqcl472ynoWAXu2Umc6WZSw%3Dhttps://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL 

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDn%2BqWi8AO55cYmgoNeDNgzo%3

D 

alkhaleej.com/news/article/1223780-http://www.akhbar 

wIzON1%2BDgzY1Jb0vMcgB6iTXBC3wBI%3Dhttps://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2f 

 

 

 

 

 

 

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDqcl472ynoWAXu2Umc6WZSw%3D
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDn%2BqWi8AO55cYmgoNeDNgzo%3D
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDn%2BqWi8AO55cYmgoNeDNgzo%3D
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1223780
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDgzY1Jb0vMcgB6iTXBC3wBI%3D
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 التواصل:

 منهد بدلدوال الل ي  الذي من االلدلي من خ ل قنواتهد التواصررررررليةتعمل املحدفظة الجنوبية على بندء ع قدت وطيد  
ً
  وذلك إ مدند

تقوم به تلك الوسرررررردمل في اعا وأبها  ألشررررررألة وبهام  املحدفظة بدلضرررررردفة الى تعهيف املسررررررتخدم بد اواال الت  تقوم  هد املحدفظة 

 تواصرررلية  ومد تقدمه من خدمدت  الى جدنب اوال تلك الوسررردمل في لعب اوال ك ي  في إ صررردل طل دت و رررندوى ا لدلي بوصرررفالد قند

 مفتوحة تصل الفها بدملحدفظة.

 تيح أعلى االجدت التواصررل والتنسرريق من االلدلي بشررقيهد امل د رره والتقليدي مد قند  تواصررلية  22لاملحدفظة الجنوبية  تحتضررن

واالسررت دبة لالد من املواطنيا واملقيميا وتملسرري  اسررتفسرردالاتها و ررندوتها وبدلتدلي السررهاع في الحصررول على الهاوا بألهيقة سرراللة 

وفق أعلى معررد ي  املالنيررة على اعت رردال اا جمين القنوات لالررد القرردال  على الوصرررررررررررررول بنقألررة التقرردء بيا املحرردفظررة الجنوبيررة والفها 

 .بشنل م د ه وااما

 وصالت املحتويات اإلعالمية للتواصل:

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDlKHMO2cgjcwT%2FXopnzJQjs%3D 

https://bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDpMY9gsEIWOFtoUNDybwD8k%3D 

قنوات التواصل 

مع االهالي 
املباشرة 

وااللكترونية

انستغرام املوقع 

يااللكترون التطبيق 

ياإللكترون
إحنا 

نوصلك

الهاتف

املطبوعات 

والنشر

الصحف 

املحلية

الرسائل 

اإلذاعية

املجلس 

التنسيقي
الزيارات 
الفعاليات امليدانية

فيسبوكوالبرامج
املحادثة 

الفورية

البريد 
يااللكترون

نظام 

تواصل

املجلس 

اإلفتراض ي

املكتب 

الذكي

SMS

تويتر

ZOOM

واتس أب

يوتويب

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDlKHMO2cgjcwT%2FXopnzJQjs%3D
https://bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDpMY9gsEIWOFtoUNDybwD8k%3D
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https://www.alayam.com/alayam/local/815353/News.html 

 

 

: التواصل مع االهالي:
ً
 أوال

والذكية  امل د ه لجنوبية تن  على م دأ "التواصل" والذي  تا من خ ل مختلف القنوات إا من ألداف العمل في املحدفظة ا

املتدحة لأللدلي واملقيميا حيا تسرررررررررررررتق ل املحدفظة ع  لد جمين اتالاء واملقو حدت الت  تصرررررررررررررب في التنمية الشررررررررررررردملة والشرررررررررررررهاكة 

 لذه املنهجية إلى تحقيق معد ي : حيا تها ي املحدفظة ع   تأل يقاملجتمعية بيا أفهاا املجتمن الواحد  

 .تعزيز عملية االتصدل الفّعدل وامل د ه من الجمالوال 

 .القمنة عملية التواصل من خ ل تعزيز تقنية النشه الللو ولي 

 .تقليل الجالد والوقت على كدفة اصحدب الشندوى والألل دت 

 .خلق قدعد  معلومدت القمية 

 .تحقيق مفالوم الشفدفية في كدفة التعدم ت 

  إ صرررررررردل املواطنيا وا لدلي من جالة والجالدت الحنومية من جالة ددنية عند نقألة إلتقدء واحد  لضررررررررمدا الحصررررررررول على

 االست دبة القصوى.

 

 قنوات االتصال املباشرة .أ

 لقاءات سمو املحافظ: .1

تنتهج املحدفظة الجنوبية نهج التواصل 

الوقوف على احتيدجدتها  املستمه لضمدا

 وأا التواصل وا خذ بمقو حدتها 
ً
خصوصد

لو اسدس عمل املحدفظة وذلك لتعزيز 

من  ا م   والتنموي واملجتمعي الجدنب

املتدبعة والتنسيق من الجالدت ذات خ ل 

الع قة ل صدل املقو حدت ال ندء  الت  

تسالا في تحقيق التنمية الشدملة بمد  لب  

 .تأللعدت ا لدلي بمختلف مندطق املحدفظة

25

19

24

0 5 10 15 20 25 30

م لق املحدفظة االس و ي 

الزيدالات امليدانية

لقدءات واجتمدعدت سمو املحدف 

م2020مّعدل تواصل سمو محدف  الجنوبية خ ل عدم 

م2020مّعدل تواصل سمو محدف  الجنوبية خ ل عدم 

https://www.alayam.com/alayam/local/815353/News.html
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   25م بألدلي املحدفظة في 2020د التقى سمو محدف  الجنوبية خ ل عدم وعلى ضوء ذلك  فق
ً
 وأفو اضيد

ً
 م د ها

ً
م لسد

    مل ذلك إلتقدء سموه بل دال الشخصيدت واملسؤوليا والسفهاء في مقه املحدفظة  24كمد اجهى خ ل العدم املدض   
ً
لقدءا

ندطق بدلجنوبية للوقوف على احتيدجدت االلدلي ومتدبعة  يدال  ميدانية إلى عد  م 19وخدالجالد  كمد قدم سموه بإجهاء 

 الخدمدت املقدمة لالا.

 

 

 مجلس املحافظة األسبوعي: .2

 بدلألهيقة التقليد ة واالفو اضية  حيا التقى سمو الشيئ  25نظمت املحدفظة الجنوبية خ ل العدم املدض    
ً
 اس وعيد

ً
م لسد

بدلضيوف من اعضدء م لس   النواب والشوالى  وك دال املسؤوليا في  خليفة بن علي  ل خليفة محدف  املحدفظة الجنوبية

 الدولة  والوجالدء واالعيدا  والجدل االعمدل  ولفيف من املواطنيا واملقيميا.

 

  

 

 

 

 

اجتماعي

10%

خدمي

81%

أمني

9%

 احصائيات املجلس األسبوعي االفتراض ي

 مجلس 25: للمجالس العدد الكلي

 مجالس  3مجالس عقدت في مبنى املحافظة:  

 مجلس 22 مجالس افتراضية:

 عدد الطلبات 

 )الشكاوى واالستفسارات واملقترحات(

 طلب 80
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 وصالت للتغطيات اإلعالمية للقنوات التواصل واملجلس االفتراض ي 

https://bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDrarXmY5iSUX3qrynzzC2SM%3D 

alkhaleej.com/news/article/1253073-http://www.akhbar 

https://albiladpress.com/news/2021/4566/bahrain/702865.html 

https://www.alayam.com/online/local/882762/News.html 

https://bahrain.shafaqna.com/AR/AL/732240 

 

 املجلس التنسيقي: .3

يعد املجلق التنسرررررررررررريقي احد الا القنوات الفعدلة والت  ت    اوال املحدفظة في تعزيز التواصررررررررررررل من ا لدلي واملقيميا  كمد  قوم 

من مختلف الجالدت املختصررة لتنفيذ  املشررو لاملجلق بهصررد ومتدبعة احتيدجدت املواطنيا وتل ية تأللعدتها بدلتعدوا والتنسرريق 

 .كدفة املشدالين القدممة

ويتميز املجلق التنسررررررررررررريقي عن اي ه من القنوات التفردعليرة بتنردمرل الجالردت الخردميرة املم لرة بره بردلضرررررررررررررردفرة الى وجوا عردا من 

املحدفظة الجنوبية على مم ليا ا لدلي الذ ن يسررررررردلموا في تعزيز مفالوم الشرررررررهاكة والو ي بدملسررررررر ولية املجتمعية  كمد وتحهص 

ا مومة لذا املجلق ومخهجدته وأسرررررررررررررتمهاالية وتي   العمل ال  دبية في  تحويل التحد دت الى فهص للتألويه والتحد ا ولذا مد 

م  من خ ل تسرررررررخي  التقنيدت الحد  ة والتحول الللو ولي لندفة الجهاءات والجتمدعدت وبمد  حقق ال ية 2020 رررررررالده العدم 

 جنوبية في لذا املجدل.املحدفظة ال

https://bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDrarXmY5iSUX3qrynzzC2SM%3D
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1253073
https://albiladpress.com/news/2021/4566/bahrain/702865.html
https://www.alayam.com/online/local/882762/News.html
https://bahrain.shafaqna.com/AR/AL/732240
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o : آلية عمل املجلس التنسيقي للمحافظة الجنوبية- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي التعرف على إحتياجات االه: أوال

.ولويةودراستها وتصنيفها حسب األ 

 
ً
عنية في التنسيق مع الجهات امل: ثانيا

الوزارات واملؤسسات الخدمية 
اريع املختلفة لتقديم الخطط واملش

من املتعلقة باملحافظة الجنوبية

قتها مع خالل املجلس التنسيقي ملطاب
ات اإلحتياجات واالولويات واملالحظ

.حافظةالتي تلبي تطلعات االهالي بامل

 
ً
بة إعتماد التوصيات املناس: ثالثا

ورفعها للجهات املعنية للدراسة

.واإلفادة في إمكانية التنفيذ

 
ً
ات متابعة تنفيذ التوصي: رابعا

وإطالع رئيس وأعضاء املجلس 
ن التنسيقي على ما تم تنفيذه م

.توصيات
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o ملخص ما تم خالل اجتماعات املجلس التنسيقي 

 

 

 وصالت للتغطية اإلعالمية للمجلس التنسيقي :

http://bahrainnewsapp.com/1/Article/2233/202796733#.YNypLS0Rp0s 

https://w6nnews.com/الخامس/-االجتماع-يترأس-الجنوبية-البحرين/محافظ-اخبار 

http://157.175.90.226/news/2021/4572/bahrain/703762.html 

https://pressn.net/article/11212808?newsالخامس-التنسيقي-املجلس-اجتماع-يترأس-الجنوبية-=محافظ 

 

 

 

 

 

 

 36تا خ ل االجتمدعدت مندقشة 
ً
موضوعد

مقسمة بيا تقداليه وتوصيدت

تا تأل يق سيد ة التحول الهقم  ع   

تحويل جمين االجتمدعدت واالجهاءات 

 
ً
اللو ونيد

 في الفو   من  ند ه 11تا عقد 
ً
اجتمدعد

2020ولغد ة  ايسم   لعدم 

92لس ة ت دوب وتنفيذ التوصيدت بلغت 

%

http://bahrainnewsapp.com/1/Article/2233/202796733#.YNypLS0Rp0s
https://w6nnews.com/اخبار-البحرين/محافظ-الجنوبية-يترأس-الاجتماع-الخامس/
http://157.175.90.226/news/2021/4572/bahrain/703762.html
https://pressn.net/article/11212808?news=محافظ-الجنوبية-يترأس-اجتماع-المجلس-التنسيقي-الخامس
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 :الزيارات امليدانية .4

 يدال   ررررملت مختلف  18بتنظيا م موعة من الزيدالات امليدانية والت   صررررل عدالد الى  ٢٠٢٠قدمت املحدفظة الجنوبية في عدم 

مندطق املحدفظة  هدف تلمق احتيدجدت ا لدلي واملقيميا عن قهب والوقوف على  الائها ومألدلبها ومتدبعتهد ع   التنسررررررررررررريق من 

الجالدت الحنومية املعنية  هدف االالتقدء بمسررررررررتوى الخدمدت املقدمة لالا  كمد  تا طهح مقو حدت ا لدلي في املجلق التنسرررررررريقي 

 وأا الزيدالات امليدانية تعد إحدى  الذي  تا عقده
ً
مه  واحد  في الشررررررررررررراله للتأكد من تحقيق م تغيدلا وتأللعدتها  خصررررررررررررروصرررررررررررررد

قنوات املحدفظة الجنوبية  والت  لالد اوال فعدل في تسررررراليل عملية التنسررررريق والتعدوا من الجالدت املختصرررررة بمد يعوا ذلك بدلنفن 

 على املواطنيا واملقيميا.

 

 

 

 الشهر الزيارات امليدانية #

  ند ه  يدال  فهيق الااال  إلى مد نة خليفة 

  ند ه  يدال  فهيق الااال  الى منألقة جووعسله والدوال  

  ند ه  يدال  فهيق الااال  الى منألقة حفي   

  ند ه  يدال  فهيق الااال  الى منألقة الهفدع الغهبي 

 ف  ا ه متدبعة سمو املحدف   إحتيدجدت منألقة الهفدع الشهقي 

 ف  ا ه  يدال   سمو املحدف   ملنألقة الهفدع الغهبي 

  ونيو  يدال  فهيق الااال  ملنألقة بوكوالاال  

 أاسألق متدبعة  سمو املحدف   إحتيدجدت منألقة  ال وكواال  

 أاسألق  يدال  فهيق الااال  ملسدكن العمدل وتصحيح أوضدعالا 

  

 

 

 متدبعة  سمو املحدف  إحتيدجدت مد نة خليفة

 ف  ا ه

 ف  ا ه 

  ونيو 

 س تم   

 ايسم   

 س تم   متدبعة  سمو املحدف    إحتيدجدت منألقة الدوال  

 نوفم    يدالات فهيق الااال  ) م داال  س مة االبك( 

 ايسم    يدال  فهيق الااال  الى السوق الشعب  

 ايسم    يدال  فهيق الااال  الى منألقة ال حي  
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 للزيارات امليدانية:الوصالت اإلعالمية 

https://bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDou%2F0ruzwcfOUrDHJpM

Zxuo%3D 

https://albiladpress.com/news/2020/4182/bahrain/635364.html 

https://albiladpress.com/news/2020/4434/bahrain/682939.html 

alkhaleej.com/news/article/1254541-http://www.akhbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDou%2F0ruzwcfOUrDHJpMZxuo%3D
https://bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDou%2F0ruzwcfOUrDHJpMZxuo%3D
https://albiladpress.com/news/2020/4182/bahrain/635364.html
https://albiladpress.com/news/2020/4434/bahrain/682939.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1254541
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 قنوات التواصل االلكترونية: .ب

 نظام تواصل: .1

 ررررررررررررنوى  346الجنوبية اسررررررررررررتق لت املحدفظة 

وطرررلررررررب عررر ررر  الرررنرررظرررررردم الررروطررر ررر  لرررلرررمرررقررروررر حرررررردت 

والشرررررررندوى )تواصرررررررل(  توّ ع م موع ذلك على 

 رررررررررررنوى وطلب   123املجدل االجتمد ي بواقن 

 رررررررررررررنوى وطلب   102وت ه املجدل الخدمي ب

  نوى وطلب. 76واملجدل االم   

 

 

https://alwatannews.net/article/914988/Bahrain/ تواصل-ع  -للمحدفظة-الواالا -الألل دت-من-65-الجنوبية-محدف-

 اجتمدعية-خدمية

 

 تطبيق املحافظة الجنوبية .2

 

 

 

تأل يق "الجنوبية" ضرررررررمن اسرررررررو اتي ية املحدفظة الجنوبية في العمل الحنومي لتحقيق التميز املؤسرررررررسررررررر   القدما على دقدفة  أتي 

املعهفة واالبتندال  بمد يسررررررررررالا في إبها  التواصررررررررررل امل د رررررررررره لتحقيق منظومة أمنية واجتمدعية وتنموية وفق أعلى املعد ي  العدملية 

واالسررررررتقدال االجتمد ي والتنموي في م تمن املحدفظة  حيا يسررررررالا  ا منلعمل على تهسرررررريئ الت  تسررررررتألين املحدفظة من خ لالد ا

 التأل يق في تقد ا العد د من الخدمدت الذكية للمواطنيا بألهيقة ساللة ومواك ة  حدث التقنيدت في لذا املجدل.

https://www.bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDshcofwW8KhFnwmUjH2mhjA%3D 

https://albiladpress.com/news/2020/4446/bahrain/684738.html 

 

 

76
102

123

45

0

50

100

150

أمني خدمي اجتماعي مجاالت أخرى 

عدد 

الطلبات

346

https://alwatannews.net/article/914988/Bahrain/محافظ-الجنوبية-65-من-الطلبات-الواردة-للمحافظة-عبر-تواصل-خدمية-اجتماعية
https://alwatannews.net/article/914988/Bahrain/محافظ-الجنوبية-65-من-الطلبات-الواردة-للمحافظة-عبر-تواصل-خدمية-اجتماعية
https://www.bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDshcofwW8KhFnwmUjH2mhjA%3D
https://albiladpress.com/news/2020/4446/bahrain/684738.html
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 املكتب الذكي: .3

 لتنوا  املرردضررررررررررررر   العرردم" الررذكي امللتررب" املحرردفظررة أطلقررت

 لتفيررذ وذلررك امل تله   القنررد  لررذه ت ترردع جالررة أول  بررذلررك

 بإح ل كوالوند لفي وس للتصدي الوط   الفهيق تعليمدت

 وجه حيا العم ء  من التعدمل في االللو ونية الوسررررررررررررردمل

 بتنفيرررررذ حينررررره من الجنوبيرررررة املحررررردفظرررررة محررررردف  سرررررررررررررمو

 ترردمررة االيحيررة إضرررررررررررررفرردء أجررل من الواقن  االض على الفله 

 بدلضرررررردفة واقو احدتها   ررررررنوالا توصرررررريل في ا لدلي لدى

  ا لدلي  جمين الضررررررررد  حقق بمد وتذ لالد المندنيدت كدفة تسرررررررراليل إلى
ً
 لو الجنوبية املحدفظة في العمل ألداف من وأا خصرررررررروصررررررررد

 والخدمدت التقنيدت أحدث تأل يق خ ل من العمل  ليدت تألويه إلى ذلك أجل من املحدفظة تسررررررررعى حيا" الللو ولي البداع"

 .الللو ونية

o :يوفر املكتب الذكي شاشات للخدمة الذاتية لزوار مقر املحافظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alwatannews.net/article/877181/Bahrain/الذكي-الجنوبية-املحدفظة-ملتب- د ن-خليفة- ل-علي-بن-خليفة 

https://www.alayam.com/online/local/856962/News.html 

 

.شاشة املبادرات والبرامج

.خارطة املحافظة اإللكترونية

.شاشة للدخول للمحادثة الفورية وشاشة لبرنامج تواصل

.ونيةشاشة للموقع االلكتروني وتقديم الطلب عن طريق االستمارات اإللكتر

https://alwatannews.net/article/877181/Bahrain/خليفة-بن-علي-آل-خليفة-يدشن-مكتب-المحافظة-الجنوبية-الذكي
https://www.alayam.com/online/local/856962/News.html
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 :املوقع اإللكتروني .4

 

نت
ّ

 ا لدلي من التواصرررررررل تعزيز في املحدفظة جالوا وذلك ضرررررررمن  "بعد عن" الهسرررررررم  موقعالد االللو ولي الجنوبية املحدفظة ا ررررررر

 ابتندال خ ل من الهقم   والتحول  االللو ولي لالا  وملواك ة التواصرررررررل امل تله  االللو ونية الخدمدت أفضرررررررل لتقد ا واملواطنيا

 وتأللعدتها احتيدجدتها ومتدبعة لهصرررررررد وذلك فدعلية  أكث  املواطنيا من االتصررررررردل عملية جعل في تسررررررردلا الت  ا اوات أفضرررررررل

 .الهامد  والتنموية واالجتمدعية االمنية املجدالت مختلف في التنموية

o :تقديم االستفسارات والشكاوى من خالل االستمارات االلكترونية التي تم تقسيمها على النحو التالي 

 

 

 

alkhaleej.com/news/article/1218048-http://www.akhbar 

http://157.175.90.226/newspaper/4361/670535.html 

 

 

 

.استمدال  ل ستفسدالات والشندوى 

oاستمدال  لتقد ا املقو حدت.

.استمدال  لأللب العد ة بهندم 

.عنداستمدال  العدندت الألدالمة  واستمدال  تواصل م

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1218048
http://157.175.90.226/newspaper/4361/670535.html
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 :احنا نوصلك .5

املحدفظة الجنوبية منصة "إحند نوصلك" والت  تعمل ع   المز "ال دالكوا" الستق دل االستفسدالات الخدمية ت نت 

طل د بمختلف املجدالت في الفو   من  ند ه إلى ايسم    99واالجتمدعية من ق ل ا لدلي  حيا بلغت عدا الألل دت من املنصة 

 وأا اط ق لذه املنصة  تعز  من مفالوم2020
ً
الشهاكة املجتمعية والتواصل من ا لدلي ع   مختلف الوسدمل    خصوصد

 ومن بينهد التأل يقدت االللو ونية.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.khabrk.com/news/3187611-

 محافظ_الجنوبية_املحافظة_حريصة_على_تقديم_وتطوير_الخدمات_االلكترونية_ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.khabrk.com/news/3187611-محافظ_الجنوبية_المحافظة_حريصة_على_تقديم_وتطوير_الخدمات_الالكترونية_ال
https://www.khabrk.com/news/3187611-محافظ_الجنوبية_المحافظة_حريصة_على_تقديم_وتطوير_الخدمات_الالكترونية_ال


16 
 

: خطة 
ً
 :التحول الرقمي للمحافظة الجنوبيةثانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alwatannews.net/article/884214/Bahrain/ الهقم -التحول -ملواك ة-حد  ة-م داالات-الجنوبية-محدف 

alkhaleej.com/news/article/1235029-http://www.akhbar 

: جائزة
ً
 العمالء: مع التواصل في التميز  ثالثا

  م ٢٠٢٠ للعدم العم ء من التواصل في التميز جدمز  الجنوبية املحدفظة ندلت

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDlKHMO2cgjcwT%2FXopnzJQjs%3D 

 

https://alwatannews.net/article/884214/Bahrain/محافظ-الجنوبية-مبادرات-حديثة-لمواكبة-التحول-الرقمي
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1235029
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDlKHMO2cgjcwT%2FXopnzJQjs%3D
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 املبادرات املجتمعية

نل ا وب على إ رررررررهال مؤسرررررررسررررررردت املجتمن املدلي واالفهاا ضرررررررمن م داالاتهد املجتمعية من خ ل تعمل املحدفظة الجنوبية وبشررررررر

طهح مشرررردالين وبهام  اجتمدعية وتنموية تسررررتهدف ال ّندء ال  دبي والتعويل على االبتندال والبداع  بمد  تمدؤرررر ه من ال ية والداف 

 وأا اللتمدم بم تمن املحدفظة الكيز  من الكد
ً
مز املحدفظة لتعزيز صررررررررررررروالتهد الذلنية القدممة على ا من املحدفظة  خصررررررررررررروصرررررررررررررد

 والتواصل والتنمية.

تأتي تلك املسد ي ضمن جالوا املحدفظة لتعزيز مفالوم الشهاكة املجتمعية ع   إامدج مختلف ف دت املجتمن في العمل التألو ي 

الحيلمة حفظالد   والعدلد  ممد  نصرررررررررررب ذلك في الفن  هدف  إذكدء الوح التعدوا والتعدضرررررررررررد وتعزيز مفالوم الوالء ات ده القيدا  

 مداالل افهاا املجتمن وتقوية مالدالاتها وقدالاتها وت قيفالا ات ده خدمة م تمعالا.

 

 

 

 

 

 أوال: البرامج والفعاليات:

: مبادرات املحافظة الجنوبية ملكافحة انتشار فيروس كورونا:
ً
  ثانيا

تعزيز صورة 

املحافظة الذهنية 
األمن، : القائمة على

والتواصل، والتنمية

إذكاء روح التعاون 

والتعاضد وتقوية 
قدراتهم لخدمة 

مجتمعهم

إشراك مجتمع 

املحافظة بمختلف 
املبادرات االجتماعية 

والتنموية

ملبادرات املحافظة الجنوبية دور بارز في تعزيز الشررراكة املجتمعية لدى مختلف األفراد وتقوية مهاراتهم وقدراتهم اتجاه 

 خدمة مجتمعهم
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 توزيع السالل الغذائية:  .1

 فّيند خي :

https://www.albiladpress.com/news/2020/4437/bahrain/683359.html 

https://bahrain.shafaqna.com/AR/AL/709491 

https://www.bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDkZkpIeHNAo095RoDxN

366s%3D 

bytk-fy-k-gdhw-mshrw-sndyq-twzwi-ljnwby-news/lmhfz-https://theworldnews.net/bh 

 

 توزيع املواد الوقائية:

 توزيع الكمامات الطبية: 2.1

alkhaleej.com/news/article/1225497-http://www.akhbar 

 

 إستالم الكمامات من الشركات الداعمة )شركة إكويفا الطبية( 2.2

http://157.175.90.226/newspaper/4217/642428.html 

 تسليم مديرية الشرطة كمامات وقائية: 2.3

.htmlhttps://www.alayam.com/online/local/855684/News  

 . استالم كمامات مصنوعة بأيدي بحرينية: 2.4

https://bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDjZobfBtm46VZmAMK1uHoBo%3D 

14
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البرامج 

االمنية

حملة فينا

خير

البرامج 

االجتماعية

البرامج 

الصحية

حمالت 

التعقيم

حمالت 

توزيع 

الكمامات

الحمالت 

البيئية

البرامج 

والفعاليات

الوطنية

البرامج 

الرياضية

البرامج 

الدينية 

الجوائز

إحصائية لعدد الفعاليات حسب النوع

https://www.albiladpress.com/news/2020/4437/bahrain/683359.html
https://bahrain.shafaqna.com/AR/AL/709491
https://www.bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDkZkpIeHNAo095RoDxN366s%3D
https://www.bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDkZkpIeHNAo095RoDxN366s%3D
https://theworldnews.net/bh-news/lmhfz-ljnwby-twzwi-sndyq-mshrw-gdhw-k-fy-bytk
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1225497
https://www.alayam.com/online/local/855684/News.html
https://bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDjZobfBtm46VZmAMK1uHoBo%3D
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 دعم التعليم عن بعد: .2

https://www.mkfbh.org/ar/almabarrah-alkhalifia-foundation-successfully-concludes-100-

laptops-initiative.html 

 حمالت التعقيم في مختلف مناطق املحافظة:   .3

https://albiladpress.com/newspaper/4318/661852.html 

https://www.albiladpress.com/newspaper/4285/655561.html  

 توعية املجتمع: .4

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDlbcibaDRoAIGtHQ2WU527Y%3D  

https://bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDvF5Wp7kCshLmYzOBHsd3i8%3D  

 

 

 املشاريع والخدمات

 أكث  اليدا ة لتشررررالد 
ً
أخذت املحدفظة الجنوبية على عدتقالد اوالا

املشدالين املنفذ  على ا الض حجا الجالوا الت  تتولى مسؤوليتهد 

لجررررل خرررردمررررة املواطنيا وااللرررردلي  وذلررررك من خ ل  ليررررة عمررررل 

تقوم على الصرررررررررررررررررد فهيق العمرررررل امليررررردالي لحتيررررردجررررردت منررررردطق 

املحرردفظررة  دا تعزيزلررد بواسرررررررررررررألررة تقررداليه  وانتهرردًء بمنرردقشرررررررررررررتهررد 

سرررررررررررررتمهاال في خ ل العقرررردا اجتمرررردع املجلق التنسررررررررررررريقي من اال 

متدبعة الجالدت املعنية تنفيذ توصررررررررررررريدتهد  بمد  خدم ذلك عد  

 ألداف:

 

 تواصل املحافظة الجنوبية نهج الريادة في رصد احتياجات االهالي لضمان تعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات

رصد إحتياجات 
االهالي وفق تقارير 

موثقة

مناقشة نتائج 
عملية الرصد خالل 
اجتماع المجلس 

التنسيقي

اصدار توصيات 
بشأن االحتياجات 

ومتابعة تنفيذها مع 
الجهات المعنية

https://albiladpress.com/newspaper/4318/661852.html
https://www.albiladpress.com/newspaper/4285/655561.html
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDlbcibaDRoAIGtHQ2WU527Y%3D
https://bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDvF5Wp7kCshLmYzOBHsd3i8%3D
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 الروابط اإلعالمية للمشاريع والخدمات 

https://www.alayam.com/online/local/888986/News.html 

https://www.bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDk2DBDlBO9sQ%2ByY%2BmC2Hyyo%3D 

https://www.albiladpress.com/news/2020/4357/bahrain/669730.html 

icle/946447/Bahrainhttps://alwatannews.net/art/عيس ى-مدينة-أهالي-احتياجات-يتفقد-الجنوبية-محافظ  

https://www.albiladpress.com/news/2021/4544/bahrain/699238.html  

https://alwatannews.net/article/866597/Bahrain/األمررنرري-الرروعرري-تررعررزز -األمررنرريررررررة-املرربررررررادرات-الررجررنرروبرريررررررة-مررحرررررررافررظ-

  واملجتمعي

https://alwatannews.net/article/866597/Bahrain/األمررنرري-الرروعرري-تررعررزز -األمررنرريررررررة-املرربررررررادرات-الررجررنرروبرريررررررة-مررحرررررررافررظ-

  واملجتمعي

 

 آلية رصد فريق العمل الميداني إلحتياجات االهالي

 استدامة متابعةالتنموية وتطوير منهجيةالمشاريعضمان استدامة
.بناء على حاجة المجتمع المشروعمخرجات

 تحقيق طموحات وتطلعات أهالي المحافظة الجنوبية وتوفير حياة كريمة
للمواطنين 

 المقامة بنجاح وتلبية ألحتياجات األهالي المشاريعضمان تسليم مخرجات
.من الخدمات األسكانية والتعليمية والصحية 

 .مواكبة أخر التطورات األستثمارية والسياحية بالمحافظة الجنوبية 

https://www.alayam.com/online/local/888986/News.html
https://www.bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDk2DBDlBO9sQ%2ByY%2BmC2Hyyo%3D
https://www.albiladpress.com/news/2020/4357/bahrain/669730.html
https://alwatannews.net/article/946447/Bahrain/محافظ-الجنوبية-يتفقد-احتياجات-أهالي-مدينة-عيسى
https://www.albiladpress.com/news/2021/4544/bahrain/699238.html
https://alwatannews.net/article/866597/Bahrain/محافظ-الجنوبية-المبادرات-الأمنية-تعزز-الوعي-الأمني-والمجتمعي
https://alwatannews.net/article/866597/Bahrain/محافظ-الجنوبية-المبادرات-الأمنية-تعزز-الوعي-الأمني-والمجتمعي
https://alwatannews.net/article/866597/Bahrain/محافظ-الجنوبية-المبادرات-الأمنية-تعزز-الوعي-الأمني-والمجتمعي
https://alwatannews.net/article/866597/Bahrain/محافظ-الجنوبية-المبادرات-الأمنية-تعزز-الوعي-الأمني-والمجتمعي

