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متكنت مملكة البحرين خالل السنوات األربع املاضية من حتقيق العديد من املكتسبات
واملنجزات يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،اليت قامت على ما سبقها
من اجنازات ،وعلى أساس املشروع الوطين جلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،وقد واصلت احلكومة نهجها يف ترسيخ
دعائم النظام الدميقراطي واالقتصاد احلر واملنافسة املشروعة والشراكة مع
القطاع اخلاص وتعزيز التنمية البشرية واالجتماعية.
ولقد أمثرت هذه السياسات احلكومية جناحات ملموسة متخض عنها ارتفاع قيمة
الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار الثابتة مبعدل جتاوز  %6سنويا ،وتضاعف حجم
الصادرات ،إىل جانب ذلك متكنت اململكة من توسيع القاعدة اإلنتاجية ،وتنويع
مصادر الدخل ،واحملافظة على االستقرار املالي ،وجذب االستثمارات احمللية
واألجنبية ،والزيادة املطردة يف مساهمة القطاع اخلاص يف جهود التنمية ،مما ساهم
يف متكني البالد من التقليل من آثار األزمة املالية العاملية وتداعياتها االقتصادية.
كما استطاعت اململكة حتقيق إجنازات أخرى متثلت يف حتسني املستوى
املعيشي للمواطنني ،وارتفاع دخل الفرد ،وارتفاع عدد العمالة البحرينية بنسبة
 .%40باإلضافة إىل ارتفاع األجور احلقيقية للبحرينيني بنسبة  ،%25وتوسيع فرص
التعليم ،والصحة ،واإلسكان ،وتطوير املشاريع اخلدماتية ،والبنية التحتية ،مما
أدى إىل تبوء اململكة املراكز املتقدمة على املستويني العربي والدولي يف مؤشرات
التنمية البشرية واالجتماعية.
ويعكس برنامج عمل احلكومة للفرتة من ( )2014 -2011التوجهات األساسية
للسياسة العامةً ،
وفقا ملا جاء يف خطاب التكليف من جاللة امللك محد بن عيسى
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آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه ،الذي أشار جاللته فيه إىل ضرورة
وضع اخلطط التنفيذية والربامج اهلادفة اليت تضمن حتقيق األمن واالستقرار وتفعيل
النظام الدميقراطي ،وتعميق التعاون بني السلطتني التنفيذية والتشريعية ،واعتماد
رؤية مملكة البحرين االقتصادية .2030
وراعت احلكومة يف الربنامج حتقيق تطلعات جاللته لتنفيذ الربنامج وفق إطار
علمي مدروس يأخذ بعني االعتبار التوزيع العادل ملكاسب التنمية ،وتطوير مناخ
االستثمار ،وحتفيز القطاع اخلاص للقيام بدوره ،واالرتقاء مبستوى التعليم ،
وتوفري املسكن املالئم لذوي الدخل احملدود ،واستمرار النهوض مبنظومة الرعاية
الصحية وخمتلف اخلدمات االجتماعية ،فضال عما يستلزمه ذلك من املتابعة
املستمرة لألداء مبا يضمن االستغالل األمثل إليرادات الدولة ومصروفاتها وترسيخ
ثقافة وقيم التميز يف مجيع الوزارات واملؤسسات احلكومية لالرتقاء مبستوى
األداء فيها إىل مستوى عال من اجلودة والتميز والقدرة على خلق املبادرات الفاعلة
يف خمتلف القطاعات احلكومية.
وبنا ًء عليه فإن األهداف الرئيسية لربنامج عمل احلكومة لألعوام القادمة تتمثل يف
أربعة حماور رئيسية تشمل اآلتي:
أوال :الصعيد السياسي الذي يتضمن أهم توجهات اململكة يف جماالت السياسة
والشئون اخلارجية اليت تعترب ركيزة أساسية لتعزيز جهود التنمية ،وتوفري بيئة
سليمة وآمنة للمواطنني واملقيمني تسهم يف عملية التطور السياسي والنمو االقتصادي
واالجتماعي .إىل جانب نهج اململكة للسياسة اخلارجية املتوازنة والنشطة اليت
تراعي مصاحل البالد العليا وتليب طموحات شعب البحرين وتعزز العالقات مع دول
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جملس التعاون والدول العربية واإلسالمية والدول الصديقة والتفاعل اإلجيابي مع
اجملتمع الدولي.
ً
ثانيا :السياسات االقتصادية واملالية ،وتهدف إىل تقوية االقتصاد البحريين وحتسني
أدائه وتنويع مصادره لتعزيز تنافسيته ،وحتقيق نسبة منو إجيابي وارتفاع دخل الفرد،
وتوفري فرص العمل ،مبا ينعكس على حتسني املستوى املعيشي للمواطنني.
ً
ثالثا :سياسة التنمية البشرية واالجتماعية اليت تهدف إىل االرتقاء باملواطن باعتباره
الثروة احلقيقية للوطن وهدف التنمية وغايتها ،وتوفري خمتلف أوجه الرعاية والدعم
وتقديم مجيع اخلدمات اليت تكفل حياة كرمية جلميع املواطنني من تعليم وتدريب
وصحة وخدمات اجتماعية وسكن وبنى حتتية.
ً
رابعا :البنية التحتية اليت تهدف إىل دفع عملية التنمية والنشاط االقتصادي والتجاري
وتوفري البنية املالئمة الستقطاب االستثمارات احمللية واألجنبية إىل جانب تأمني
نوعية حياة أفضل جلميع املواطنني.
إن حتقيق هذه السياسات وما تتضمنه من أهداف وطموحات يتطلب التعامل اإلجيابي
مع حتديات املستقبل اليت تشمل ضرورة العودة إىل حتقيق فوائض مالية مستدامة
يف املوازنة العامة .وضرورة وضع اسرتاتيجية اقتصادية جديدة تستجيب إىل التغريات
املتمثلة يف التباطؤ املتوقع يف منو قطاعات اخلدمات املالية والبناء والتشييد مقارنة
بنسب منوها يف العقد املاضي ،واالرتفاع املتوقع يف حجم القوى العاملة البحرينية
اليت ستتطلب توفري املزيد من فرص العمل ،واخنفاض منو اإلنتاجية يف شتى
القطاعات ،وضرورة تقليص االعتماد على األيدي العاملة األجنبية .هذا باإلضافة
8
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إىل التحديات الناجتة عن التطورات والتغريات على الساحتني اإلقليمية والدولية
اليت تتطلب املرونة والواقعية يف التعامل معها.
وستسعى احلكومة لوضع املشاريع والربامج التنموية واملبادرات االسرتاتيجية مبا
حيقق التوازن بني األهداف الطويلة األجل ،واملوارد اليت مت ختصيصها لتحقيق
هذه األهداف ،ويضمن مصاحل مجيع املواطنني ،ويكفل التكيف مع املتغريات
االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف مملكة البحرين لتكون قادرة على التعامل
مع التحديات غري املتوقعة.
وسنضع اآلليات الفعالة للتأكد من حتقيق األهداف واألولويات ،ومن بينها
ً
وخصوصا فيما يتعلق مبؤشرات األداء الرئيسة
استخدام البيانات واملعلومات،
اليت باإلمكان تعقبها وتقييمها ،مع االهتمام بتعزيز ترتيبات احلكم واإلدارة
الرشيدة ضمن الوزارات والقيام مبراجعات دورية لتقييم قدرة األجهزة على تلبية
مسؤولياتها ،وتبسيط اإلجراءات والعمليات احلكومية ،من خالل دراسة بدائل
لألساليب التقليدية للعمل وتقديم اخلدمات ،وتبين تقنيات حديثة واختاذ تدابري
لضمان تلبية اخلدمات احملددة الحتياجات املواطنني.
وسيقوم مركز البحرين للتميز بدعم الوزارات واألجهزة احلكومية لتطوير األداء
اإلداري هلا من خالل منهجيات التميز اليت أثبتت جدوى تطبيقها لدى خمتلف
املؤسسات يف العامل واليت تتناسب مع خصوصية اجملتمع البحريين ،وذلك من أجل
تبسيط وتسريع إجراءات اخلدمات املقدمة للجمهور مع ضمان الدقة والسرعة يف
آن واحد.
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إن احلكومة وهي تسعى لتحقيق برناجمها واألهداف الواردة فيه ،لتؤكد التزامها
املطلق بالدستور ومبادئ امليثاق الوطين وباحلريات األساسية اليت كفلها وبسيادة
القانون واستقالل القضاء وصون احلريات العامة واحرتام حقوق اإلنسان وبالعمل
على منع أي مساس بهذه احلقوق وتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية خلدمة
املصلحة العليا لشعبنا الويف ووطننا العزيز.
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إن حتقيق األمن واألمان واالستقرار والسالمة العامة وتعزيز دعائم الدميقراطية
يشكل أولوية أساسية من أولويات برنامج عمل احلكومة ،إذ أن محاية النظام
السياسي الدميقراطي وحتقيق التنمية والرفاه االجتماعي واالقتصادي ومحاية
حقوق وحريات املواطنني وتالحم النسيج الوطين تعتمد اعتمادا اساسيا على تعزيز
القدرات الدفاعية واألمنية للبالد .وستواصل احلكومة العمل على تعزيز قدرات
وجاهزية واستعداد قوة دفاع البحرين واألجهزة األمنية ودعمها ألداء دورها الوطين
يف احلفاظ على أمن واستقرار البالد ومحاية منجزاتها السياسية ومسريتها التنموية
ً
ً
ً
منيعا يدافع عن مكتسبات الوطن وحيفظ استقالله.
حصنا
دائما
لتبقى
ولرتسيخ مبادئ احلقوق العامة ،سنقوم باستكمال منظومة ما يلزم من التشريعات
والقوانني والنظم واالتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان وحرياته وتكافؤ الفرص
وسيادة القانون .ويف هذا الصدد وبنا ًء على مبادرة من مملكة البحرين فقد بارك
اجمللس األعلى لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف دور انعقاده احلادي
والثالثني بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة من  6إىل  7ديسمرب2010م إنشاء
مكتب حلقوق اإلنسان جمللس التعاون ضمن جهاز األمانة العامة ،وذلك للعمل على
إبراز ما حققته وحتققه دول اجمللس من إجنازات يف جمال حقوق اإلنسان.
وسنحافظ على ما يتمتع به النظام القضائي من االستقاللية واحليادية اليت يتسم
بها ،وبالكفاءة والفعالية من حيث تكلفة التقاضي وتوافر املهنيني القانونيني
املؤهلني تأهيال جيدا والوسائل الفعالة لتنفيذ األحكام ،وإعطاء املزيد من االهتمام
خللق بدائل للنظام التقليدي للمحاكم ألنواع معينة من القضايا ،سواء عن طريق
بدائل جديدة حلل املنازعات أو من خالل حماكم أو هيئات قضائية متخصصة إىل
جانب إجياد خدمات خاصة للتوثيق ووكالء خاصني لتنفيذ األحكام.
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لقد أدى التعاون اإلجيابي بني السلطتني التنفيذية والتشريعية إىل حتقيق العديد من
املنجزات واملكتسبات وإقرار الكثري من التشريعات اليت دفعت جبهود التنمية،
لذا فإننا سنعمل على حتقيق أعلى مستويات التعاون واملشاركة بني السلطتني وفقا
للمبادئ الدستورية.
ولرتسيخ مبادئ التسامح والوسطية واالعتدال فسيتم إيالء املزيد من العناية للمنابر
الدينية ،واحلرص على أال يعتليها إال من تتوافر فيه الكفاءة العلمية الالزمة،
واملواطنة الصاحلة ،واخللق احلسن ،واتباع نهج الوسطية واالعتدال ،ونبذ العنف
وذلك ضمن برنامج شامل لتطوير اخلطاب الديين ،وجعل هذه املنابر منارات
تشع باإلميان والتقوى وتقود اإلصالح وتدفع عجلة التنمية وترص الصفوف وتنشر
احملبة واملودة بني الناس ،وتبين صروح املستقبل وحتافظ على الوحدة اإلسالمية
والوطنية.
كما سنعمل على الوصول إىل منظومة تربوية علمية قائمة على التفاعل اإلجيابي
بني املذاهب ،وتعاونها وتقاربها ،وعلى مبادئ السلم ،واحملبة ،واالعرتاف باآلخر،
واالحرتام املتبادل ،وتعزيز دور املراكز القرآنية واملعاهد الشرعية واملراكز الدعوية
وتنفيذ برامج تشجيعية وأنشطة للطالب واخلرجيني واملتفوقني يف هذه املراكز،
باإلضافة إىل إعداد وتنفيذ الربامج والفعاليات التوعوية والندوات الدينية.
وإنطالقا من أهمية اإلعالم يف دعم اسرتاتيجيتنا من خالل تسليط الضوء على
أهم االجنازات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت تشهدها مملكة البحرين،
ولدوره يف إعطاء املزيد من الزخم للجهود التنموية ،فقد وضعنا اسرتاتيجية واضحة
لتوحيد اخلطاب اإلعالمي احلكومي وتطوير األجهزة اإلعالمية ،وسنواصل دعمنا
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حلرية الرأي والتعبري ووسائل اإلعالم يف إطار االلتزام بالقانون وتوفري الضمانات هلا
لتؤدي رسالتها الوطنية يف أجواء متكنها من املزيد من اإلبداع .وسنعمل على وضع
اسرتاتيجية شاملة تشمل مراجعة مجيع القوانني اليت تنظم الصحافة والطباعة
والنشر ،والبث اإلذاعي والتلفزيوني  ،والدخول يف شراكات والتعاون مع املؤسسات
اإلعالمية احمللية واإلقليمية والدولية.
وسنعمل على تعزيز وتفعيل الرتتيبات الالزمة للتقليل من آثار الكوارث وحاالت
الطوارئ من خالل التخطيط وإبقاء اجلهات املعنية ومن بينها قوات األمن والدفاع
واخلدمات الطبية ومؤسسات اجملتمع املدني على اطالع دائم مبا يلزم بهذا الصدد.
إن الرتتيبات املوضوعة للتخفيف من آثار هذه املخاطر ستقلل من درجة تعرض
مملكة البحرين هلا ،مما يوفر القدرة على التعامل إزاءها بفعالية وسرعة يف حال
حدوثها .وسيتم التنسيق املناسب وتوزيع املسؤوليات بني الوزارات واهليئات ذات
الصلة ،وسنتخذ اخلطوات الالزمة لضمان وجود التشريعات املناسبة ،واإلجراءات
الوقائية.
ويف جمال العالقات اخلارجية تتبع مملكة البحرين نهجا دبلوماسيا متوازنا وسياسة
خارجية نشطة أكدت مكانتها الدولية ودورها اإلقليمي ومكاسبها الوطنية عرب
تعزيز عالقاتها الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة واالرتقاء مبستويات التعاون
والتنسيق على كافة األصعدة معها مما أدى إىل خلق جمموعة واسعة ومتكافئة
من فرص التعاون والشراكات يف املستقبل ،وبناء عالقات اسرتاتيجية على أسس
متينة من املصاحل املشرتكة.
ويف إطار جملس التعاون والعالقات الثنائية مع دول جملس التعاون ،ستواصل مملكة
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البحرين نهجها الدبلوماسي من خالل دعم كل خطوات التعاون والتكامل مع
األشقاء يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية  ،ومن هذا املنطلق جاءت أفكار
ومبادرات مملكة البحرين لتفعيل دور جملس التعاون ملواكبة احلركة املتسارعة
يف العامل وأستجابة لتطلعات شعوب اجمللس بإن مصاحلها الميكن أن تتحقق
وتصان إال بالتماسك واإلحتاد و تنفيذ كل ما تتوافق عليه إرادة دول و قادة اجمللس
وحيقق طموحات وآمال شعوبها وخاصة يف جماالت تعزيز املواطنة اخلليجية وتعزيز
مكتسباتها املتمثلة يف التنقل بالبطاقة الذكية ومد احلماية التأمينية ملواطين دول
اجمللس و الربط الكهربائي والسوق اخلليجية املشرتكة و االحتاد النقدي و العمل
على أستكمال متطلبات اإلحتاد اجلمركي واملشاريع اإلسرتاتيجية األخرى وعلى
رأسها السكة احلديد و دعم اجمللس يف جهوده الدبلوماسية للتوصل إىل اتفاقيات
اقتصادية وجتارية مع اإلحتاد األوروبي و دول أمريكا اجلنوبية و جمموعة اآلسيان
والصني واهلند واليابان و اجملموعات االقتصادية األخرى اليت ختدم التوجهات
االقتصادية ومكتسبات التنمية الشاملة لدول اجمللس ،أضافة اىل أستمرار
التنسيق والتشاور حول كافة القضايا اإلقليمية والدولية والتعامل مع مستجداتها
ومتغرياتها بالشكل الذي يعزز أمن واستقرار املنطقة.
وفيما يتعلق بالعالقات العربية الثنائية واجلامعة العربية ستواصل مملكة البحرين
عالقاتها املتميزة مع الدول العربية الشقيقة و العمل على تطويرها و تعزيزها على
ً
فضال عن تعزيز
كافة األصعدة وتنميتها من خالل أجتماعات اللجان املشرتكة،
دورها داخل إطار جامعة الدول العربية ،و احملافظة على نهجنا الثابت يف دعم
التعاون العربي والعمل العربي املشرتك وتكثيف النشاط الدبلوماسي ملساندة
القضايا العربية و على األخص القضية الفلسطينية ،و دعم أي حترك مجاعي
خيدم األمن وتثبيت االستقرار يف املنطقة ودعم كافة اجلهود املبذولة يف اجلامعة
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العربية حنو إقامة الوحدة اإلقتصادية العربية والسوق العربية املشرتكة.
ويف إطار العالقات الثنائية مع الدول واملنظمات الدولية ستواصل مملكة البحرين
تعزيز عالقاتها مع كافة الدول الصديقة يف أوروبا وآسيا واألمريكيتني وأسرتاليا
وكذلك دورهاعلى املستوى الدولي يف املنظمات الدولية و اإلقليمية و على رأسها
منظمة األمم املتحدة و منظمة املؤمتر اإلسالمي ،مبا يضيف إىل رصيد اململكة
كجهة داعمة جلهود و مبادرات اجملتمع الدولي حنو حتقيق االستقرار و السالم و
التنمية و الرخاء يف العامل.
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لقد ساهمت سياسات و مبادرات حتسني االقتصاد الكلي يف دعم النتائج القوية اليت
حققها االقتصاد البحريين وحتسن األداء خالل العقد املاضي ،حيث ارتفعت قيمة
الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار الثابتة مبعدل جتاوز  %6سنويا ،وتضاعف حجم
الصادرات ،وارتفع عدد العمالة البحرينية بنسبة  ،%40وكذلك ارتفعت األجور
ً
تنوعا من ناحية
احلقيقية للبحرينيني بنسبة  .%25وأصبح االقتصاد البحريين أكثر
القطاعات ،مع منو كل من قطاعي الصناعات التحويلية واخلدمات بوترية جتاوزت
نسبة منو الناتج احمللي اإلمجالي ،وزادت حصتها على حساب قطاعات أخرى مثل
اخلدمات احلكومية وإنتاج النفط والغاز .فعلى مدى السنوات اخلمس املاضية
ارتفع ناتج الصناعات التحويلية بنسبة .%80
نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي في البحرين
باألسعار الثابتة
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المصدر :الجهاز المر كزى للمعلومات

وشكلت الصادرات من اخلدمات خالل السنوات املاضية (واليت يتضمن اجلزء األكرب
منها صادرات اخلدمات املالية واملصرفية) ما يقارب ثلث جمموع حجم الصادرات،
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وشكلت الصادرات من السلع غري النفطية ما يزيد ً
قليال على نصف جمموع حجم
ً
انفتاحا بني دول جملس التعاون
الصادرات .وأصبحت البحرين من أكثر االقتصاديات
ً
ً
قياسا حبصة التجارة.
انفتاحا على املستوى العاملي
اخلليجي ومن أكثر الدول
وقد أثبت االقتصاد البحريين متانته ومرونته خالل األزمة االقتصادية العاملية يف
عام  .2009فبالرغم من تباطؤ نسبة منو الناتج احمللي اإلمجالي ونسبة التوظيف
مقارنة بالسنوات املاضية فإن اقتصاد اململكة استطاع أن يسجل نسبة منو تعادل
 %3.1يف عام  2009مع احلفاظ يف نفس الوقت على استقرار نسبة التوظيف على
وجه العموم .ومن املتوقع حتقيق مستويات منو إجيابية يف الناتج احمللي اإلمجالي
احلقيقي مبعدل يرتواح بني  4.5إىل  %5خالل السنوات األربع القادمة.
وخالل املرحلة املقبلة ،سنعمل على تعزيز التنافسية يف االقتصاد البحريين من
خالل مواصلة وتوسعة نطاق جهودنا الرامية إىل خلق بيئة أعمال متميزة لتأسيس
وممارسة خمتلف األعمال التجارية وإزالة احلواجز أمام دخول السوق البحرينية،
واختاذ التدابري الالزمة لتحسني البيئة القانونية والتنظيمية لتعزيز الثقة يف بيئة
األعمال يف مملكة البحرين.
وسعيا للحفاظ على معدالت منو متزايدة تليب الطموحات واآلمال ،فسندفع باجتاه
مواصلة العمل يف جمال تنويع مصادر الدخل ،من خالل االستمرار يف سياسة
تشجيع القطاع اخلاص على تقديم املزيد من املبادرات لتنشيط االقتصاد الوطين
وتوفري املزيد من فرص العمل للمواطنني ،مع العمل كذلك على تطوير شتى
القطاعات االقتصادية وتوفري املساحات املطلوبة من األراضي لبعض األنشطة
التجارية واالستثمارية.
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ولكي تكون الشركات احلكومية والقابضة قادرة على املنافسة وحتقيق
األهداف التنموية اليت أنشئت من أجلها ،فسيتم تقديم الدعم الالزم هلا لتقوية
مراكزها ومتكينها من جتاوز العقبات اليت قد تعرتض أيا منها.
 .1قطاع الخدمات اللوجستية
ميثل قطاع اخلدمات اللوجستية أحد أهم قطاعات االقتصاد البحريين الذي يعتمد
بشكل كبري على التجارة اخلارجية .وعليه فإن توفري البيئة التنظيمية والبنية
التحتية املواتية للخدمات اللوجستية يعد ركائز هامة لضمان استمرار منو الصادرات
والواردات البحرينية وتعزيز القطاعات اليت تعتمد على التصدير بشكل رئيسي،
مثل قطاع الصناعات التحويلية.
وبالرغم من حمدودية حجم مملكة البحرين ومواردها ،نتطلع إىل حتقيق أعلى
مستويات التنافسية كمركز للخدمات اللوجستية والنقل البحري ،وذلك عرب
حتسني جودة وفعالية اخلدمات املقدمة ،واستخدام التكنولوجيا لتحسني وتطوير
وتبسيط اإلجراءات.
ومتثل التجارة مع األسواق اإلقليمية اجملاورة ،اليت تعتمد بشكل كبري على البنية
التحتية الربية والبحرية ،نسبة كبرية ومتزايدة من إمجالي التبادل التجاري ململكة
البحرين .حيث يرتكز قسم كبري من التبادل التجاري غري النفطي على االسترياد
من غري دول اخلليج العربية حبريا ،ومن ثم إعادة التصدير برا إىل اململكة العربية
السعودية .وقدرت نسبة الصادرات غري النفطية املتجهة إىل اململكة العربية السعودية
ودولة اإلمارات العربية املتحدة بنحو ثلث إمجالي صادرات البحرين غري النفطية.
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ً
اهتماما كبرياً لتطوير الربط البحري والربي وتعزيز مرافق
وبناء عليه فإننا سنولي
جسر امللك فهد ،والعمل على إنشاء جسر يربط بني اململكة ودولة قطر ،إضافة
ً
مستقبال .وتعزيز التنسيق والتكامل
إىل تطوير شبكة سكة احلديد اخلليجية
بني اجلهات ذات العالقة بوصفه أمراً بالغ األهمية لضمان سهولة االنتقال بني
وسائل الربط.
وسنواصل خالل املرحلة املقبلة حتسني البنية التحتية للخدمات اللوجستية وخاصة
بعد أن مت تدشني ميناء خليفة بن سلمان عام  ،2009ليحل بذلك حمل ميناء سلمان.
ً
عمقا ويسمح للسفن األكرب بأن ترسو فيه ،مبا
ويوفر امليناء اجلديد قنوات أكثر
ً
فرصا أكرب وأقل كلفة خلدمات االسترياد وإعادة التصدير والشحن.
يتيح
ً
ً
حجما بأن
أيضا زيادة عمق القناة املؤدية إىل امليناء للسماح للسفن األكرب
وسيتم
ترسو يف البحرين .كما مت ختصيص املنطقة احمليطة بامليناء لتلبية احتياجاته
التوسعية املستقبلية .وسيتم استخدام جزء من مرافق ميناء سلمان ألغراض املالحة
والتخزين حبسب احلاجة.
وصممت املنطقة
وتقع منطقة البحرين اللوجستية جبوار امليناء اجلديد يف احلدُ .
بشكل أساسي لتوفري املرافق خلدمات التصدير وإعادة التصدير ،واألنشطة
الصناعية اخلفيفة مثل التغليف والتعبئة والتخزين .وتبلغ مساحة منطقة البحرين
اللوجستية املتاحة للتأجري حنو  1.0كيلومرت مربع يف الوقت احلالي ،مع وجود
خطط لتوسعة مساحتها لتبلغ  2.5كيلومرت مربع.
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وتقدم منطقة البحرين اللوجستية املساحات واملرافق املتاحة للتأجري والتطوير من
قبل شركات القطاع اخلاص لالستخدامات اللوجستية .وإضافة إىل املنطقة احلالية
سوف يتم دراسة توسعة املناطق اللوجستية مبا يليب متطلبات منو القطاع .وقد قمنا
بتطوير املمر الربي الذي يربط بني جسر امللك فهد وميناء خليفة بن سلمان ،حيث
مت استكمال تطوير أول تقاطعني على املمر املذكور .وسيتم بدء العمل على تطوير
التقاطع الثالث الواقع على تقاطع ميناء سلمان.
وتتكون خطة تطوير مطار البحرين من مسارين .ويتمثل املسار األول يف تطوير
وتوسعة املطار احلالي ليتمكن من مواجهة النمو املطرد يف عدد املسافرين وتدفق
ّ
وميكن اململكة من مواكبة
البضائع حبيث يرفع قدرته االستيعابية للعقد القادم
النمو املتوقع لالقتصاد والتجارة وبالتالي حركة املسافرين .وسوف تتيح توسعة
املطار احلالي توفري مساحات إضافية يف مبنى املسافرين وخدمات الشحن السريع
ليليب طلب الشركات احلالية واملستقبلية ،وبناء مساحات جديدة ملواقف الطائرات
وحتسني عمليات سري الشحن والتخزين .وسيبدأ العمل يف هذا املسار خالل عام
 2011لتتمكن شركة مطار البحرين من البدء يف تشغيل هذه املشاريع التطويرية
مع بداية عام  .2014كما ستتواصل شركة مطار البحرين مع املستثمرين
الرئيسيني احلاليني واجلدد لتحديد متطلباتهم وإجياد احللول اليت من شأنها أن
تليب احتياجاتهم بصورة واضحة وشفافة.
ويتمثل املسار الثاني يف البدء بتطوير وبناء مطار جديد ململكة البحرين يقع مشال
منطقة املطار احلالي تتوافر فيه البنية التحتية واملرافق الالزمة اليت من شأنها أن
تواكب النمو املتوقع لطلب خدمات الشحن واملسافرين على املدى الطويل.
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وسوف نستمر يف تطوير ورفع مستوى اخلدمات واإلجراءات اجلمركية وتطوير
اإلطار التشريعي والتنظيمي لقطاع اخلدمات اللوجستية  ،من أجل تنظيم األنشطة
اللوجستية يف اململكة بشكل فعال يأخذ يف االعتبار ضمان جودة اخلدمات
ومعايري السالمة .وسنقوم مبراجعة وحتديث التشريعات املتعلقة بالنقل البحري
والربي وخدمات الشحن السريع .ويف إطار ذلك سيتم إجراء دراسة حتليلية شاملة
للقوانني والتشريعات احلالية وحتديد أوجه النقص والثغرات اليت يتعني معاجلتها.
 .2قطاع النفط والغاز
يسهم قطاع النفط والغاز بشكل كبري وفعال يف االقتصاد البحريين .فمع نهاية
عام  2009بلغ إسهام القطاع يف الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي حنو  ،%25وبلغت
مساهمته يف الصادرات حنو النصف ويف اإليرادات احلكومية حوالي  ،%80كما
حافظ القطاع على نسبة مساهمة يف الناتج احمللي تقارب هذا املستوى خالل الربع
األول من  .2010عالوة على ذلك أسهم قطاع تكرير النفط والبرتوكيماويات
بأكثر من نصف ناتج اململكة من القطاع الصناعي .ويشكل البحرينيون نسبة
 %85من العاملني يف قطاع النفط والغاز .وخالل السنوات األربع القادمة ،سنضع
برناجما استثماريا من أجل رفع إنتاج آبار النفط والغاز الربية على مدى العقود
القليلة القادمة.
وسنواصل تطوير وحتديث قطاع النفط والغاز ،لتحقيق استدامة اإلنتاج والصادرات،
وضمان توفري الوقود والطاقة الالزمة لالستخدامات الصناعية والسكنية ،واحلفاظ
على مستوى العوائد احلكومية من النفط،وضمان تلبية احتياجات مملكة البحرين
من الطاقة اليت تشمل احتياجات توفري الوقود لقطاع التصنيع وتوليد الكهرباء
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والنقل باإلضافة إىل احتياجات الطاقة األخرى .وسنتخذ من اخلطوات ما يكفل
زيادة كفاءة استخدام الطاقة يف البحرين ،وتعزيز املوارد احمللية من النفط والغاز،
واستكشاف الفرص اإلقليمية والعاملية املتاحة السترياد الغاز ،وكذلك البدء يف
إجراء الدراسات واألحباث حول املصادر البديلة للطاقة.
ً
ً
طموحا يهدف إىل زيادة إنتاج النفط والغاز يف
برناجما
وقد أطلقنا يف عام 2009
اململكة .وقد شكلت الشركة القابضة للنفط والغاز مشروعا مشرتكا (شركة
تطوير البرتول) مع شركة مبادلة اإلماراتية وشركة أوكسيدنتال برتوليوم لتطوير
حقل البحرين ،بهدف زيادة مستويات إنتاجه من النفط اخلام والغاز .وستعمل شركة
تطوير البرتول مشغال حلقل البحرين وفق اتفاقية التطوير واملشاركة املربمة مع
حكومة البحرين .ومن املتوقع أن يرتفع إنتاج احلقل من النفط اخلام إىل ثالثة
أضعاف إنتاجه احلالي يف غضون ست سنوات .كما تهدف شركة تطوير البرتول
كذلك إىل مضاعفة سعة إنتاج حقل البحرين من الغاز حيث سيتم استخدامه لتلبية
االحتياجات احمللية املتنامية.
ونسعى كذلك لتأمني مصادر إضافية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب احلالي
املتزايد القتصاد اململكة املتنامي .وذلك من خالل التنقيب عن احتياطيات إضافية
ً
فضال عن تأمني إمدادات
من النفط والغاز يف املياه املغمورة ويف حقل البحرين،
الغاز من الدول اجملاورة اإلقليمية والدولية.
وسنواصل تطوير مهارات القوى العاملة البحرينية لضمان تنمية ورفع كفاءة قطاع
النفط والغاز يف اململكة وحتسني برامج التدريب والتطوير احلالية ،وتوفري التدريب
لتلبية االحتياجات املتنامية واملتغرية هلذا القطاع وخاصة يف جمال استخدامات التقنية
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احلديثة ،وإدارة املعرفة واخلربات الالزمة لضمان استدامة مؤسسات وشركات
القطاع ،وتكوين جمموعة من الطاقات البحرينية اليت تسهم يف جعل اململكة
مركزاً متميزاً لتوفري العمالة املاهرة يف هذا القطاع.
وسنعمل على ختصيص نسبة من إيرادات شركات النفط والغاز لالستثمار املباشر
يف قطاع النفط والغاز وذلك لتمديد عمر إنتاج النفط والغاز وتنويع مصادر الدخل
يف هذا القطاع ،وخلق تراكم اسرتاتيجي ألصول النفط والغاز يف أماكن أخرى،
وإعداد القطاعات الصناعية الستبدال الكميات املستوردة مع بدائل اإلنتاج احمللي
من النفط والغاز.
 .3تطوير أداء محفظة الموجودات النفطية وغير النفطية المملوكة للدولة
ً
حصصا متفاوتة يف جمموعة واسعة من الشركات العاملة يف قطاعات
متتلك الدولة
خمتلفة .وقد قمنا بتجميع موجوداتنا ووضعها حتت إشراف شركات قابضة
حكومية بهدف حتسني إدارة وأداء هذه املوجودات.وقد مت وضع معظم األصول غري
النفطية حتت إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ،من أجل إجياد حمفظة
متوازنة من االستثمارات الوطنية واإلقليمية والعاملية حتقق عوائد مرتفعة وتوزع
املخاطر من خالل التنويع اجلغرايف والصناعي ألنشطتها االستثمارية.
ومتثل الشركة القابضة للنفط والغاز الذراع االستثمارية للهيئة الوطنية للنفط
والغاز ،حيث تدير استثماراتنا يف شركة نفط البحرين (بابكو) ،وشركة غاز
البحرين الوطنية (بناغاز) ،وشركة توسعة غاز البحرين الوطنية ،وشركة البحرين
لتزويد وقود الطائرات (بافكو) ،وشركة البحرين لزيت التشحيم األساسي،
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وشركة اخلليج لصناعة البرتوكيماويات ،وشركة تطوير للبرتول.
وستعمل كلتا الشركتني القابضتني على تنمية ثروة مملكة البحرين واملساهمة يف
تنويع االقتصاد الوطين مع حتقيق عوائد مالية مستدامة لالستثمار على املدى الطويل.
باإلضافة إىل تطوير وحتسني أداء الشركات التابعة هلما ،مع دراسة إمكانية خلق
املزيد من القيمة املضافة وحتديد وتطوير مشاريع جديدة من شأنها أن تساعد يف
تنويع اقتصاد اململكة ،وتعزيز الصادرات وتنمية فرص عمل للبحرينيني.
وسيتم تقييم وقياس األداء املستقبلي لألصول اململوكة للدولة باستخدام مؤشرات
حمددة لقياس األداء ومتابعة التقدم .وسيتم كذلك تبين أعلى املعايري املهنية الدولية
لتحقيق قدر أكرب من الشفافية ومواكبة أفضل املمارسات التجارية.
 .4قطاع الصناعات التحويلية
لقد حقق قطاع الصناعات التحويلية نسبة منو حقيقية بلغت  %82خالل الفرتة من
 ،2009 - 2003مقارنة بنسبة منو للناتج اإلمجالي الكلي قدرها  %44خالل هذه
الفرتة .وارتفعت مساهمة قطاع الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجالي من
 %12إىل  %16يف نفس الفرتة .باإلضافة إىل النمو املرتفع لناتج قطاع الصناعات
التحويلية ،منا التوظيف يف هذا القطاع بنسبة  %46خالل الفرتة من ،2009 - 2003
وهو ما ميثل  %10من جمموع منو التوظيف خالل هذه الفرتة.
وسنسعى خالل املرحلة املقبلة إىل تعزيز تنافسية القوى العاملة البحرينية ،وتشجيع
توظيف البحرينيني يف قطاع الصناعات التحويلية عن طريق مواصلة تنفيذ مبادرات
26

ثانياً :السياسة االقتصادية والمالية

لتدريب البحرينيني وتشجيع االستثمارات ذات القيمة املضافة العالية ،لزيادة
اإلنتاجية وتقليل االعتماد على العمال غري البحرينيني ذوي األجور املنخفضة .حيث
أراض ختصص للمشاريع
سنعمل على تبين عدد من املبادرات أهمها توفري وتطوير ٍ
الصناعية وحتسني منوذج إدارة األراضي الصناعية ،وجذب وتشجيع االستثمارات
يف قطاع الصناعات التحويلية .وسنقوم بتحديد املناطق ذات األولوية للتطوير على
مدى السنوات األربع املقبلة ،كما سنحدد طبيعة استخدام كل أرض.
 .5التنمية الزراعية المستدامة
لقد مت تدشني االسرتاتيجية الزراعية للتنمية املستدامة للفرتة من 2014-2010
يف فرباير  2010كخطة متكاملة لالرتقاء بالوضع الزراعي يف البالد متضمنة
األهداف والربامج اليت حتقق النمو الزراعي .وتتوافق هذه االسرتاتيجية مع
إمكانيات البالد واحتياجات املواطنني .وقد مت حتديد األهداف االسرتاتيجية
للتنمية الزراعية املستدامة على النحو التالي:
حتقيق أمن غذائي نسيب عن طريق زيادة اإلنتاج يف بعض السلع الغذائية
االسرتاتيجية لتقليل الفجوة يف ميزان العجز الغذائي.
تشجيع االستثمار الزراعي لتعزيز دور القطاع اخلاص يف عملية التنمية
الزراعية.
الرعاية الصحية الزراعية ملكافحة األمراض النباتية واحليوانية.
احملافظة على املوارد الطبيعية.
التطوير الزراعي واستخدام التقنيات احلديثة.
تنمية ومحاية األراضي الزراعية.
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بناء وتطوير القدرات لرفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة يف جمال
الزراعة.
دعم صغار املزارعني واملربني وذلك من خالل تقديم خدمات الرعاية
العالجية النباتية واحليوانية.
 .6استدامة الموارد البحرية والثروة السمكية
سنعمل على استدامة املوارد البحرية والثروة السمكية من خالل تطوير وتفعيل
قوانني احلفاظ على تلك الثروة وزيادة اإلنتاج من األمساك عرب االستزراع السمكي
وتنمية األرياف البحرية وتعزيز دور القطاع اخلاص يف جمال صناعة األمساك،
ودعم قطاع الصيد واستكمال املرحلتني الثانية والثالثة من مرافئ الصيد وتوفري
التسهيالت الالزمة للصيادين واحملافظة على املوائل الطبيعية.
 .7جذب االستثتمارات المحلية واألجنبية
ارتفعت قيمة االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل البحرين والصادرة بشكل
كبري نتيجة لتجاوب اململكة مع العوملة االقتصادية .ومتكنت اململكة من اجتذاب
استثمارات أجنبية مباشرة فاقت بكثري ًّ
أيا من اقتصاديات دول جملس التعاون
اخلليجي األخرى ،عند قياسها بالنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجالي ،فخالل الفرتة
من  2005إىل  ،2008حققنا أعلى مبلغ من االستثمار االقتصادي األجنيب كنسبة
من الناتج احمللي اإلمجالي االمسي بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
الست بنسبة  %40تقريبا.
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االستثمار األجنبي المباشر الوارد مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي
()2009-2005
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قطر

البحرين*

اإلمارات العربية
المتحدة

الكويت

المملكة العربية
السعودية

عمان

%0

أرقام االستثمار األجنبي المباشر للبحرين تشمل استثمارات قطاع الخدمات المالية فقط
المصدر  :تقرير االستثمار الدولي (االونكتاد) ،الجهاز المركزي للمعلومات ،البنوك المركزية الخليجية

وسنواصل العمل على جذب االستثمارات األجنبية ،من خالل وضع جمموعة من
الوسائل واإلجراءات لتحسني البيئة االستثمارية والقانونية وتطوير نظم تأسيس
األعمال التجارية ،وتوعية املستثمرين باملزايا اليت تتمتع بها البحرين إلنشاء وتوطني
خمتلف املؤسسات ،إضافة إىل تعزيز برامج متويل املشاريع التجارية ورواد األعمال
وتوفري برامج التدريب والرعاية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،واالستفادة من
تعاوننا االقتصادي مع دول العامل والتكتالت االقتصادية الكربى يف الرتويج
ململكة البحرين خارجيا من خالل املؤمترات والندوات العاملية املتخصصة كبيئة
جاذبة لالستثمارات بشتى أنواعها ،والسعي لتوقيع املزيد من اتفاقيات التعاون
االقتصادي والتجاري اليت تعود بالنفع على اقتصادنا الوطين.
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ويف نفس الوقت سنقوم بتشجيع االستثمار احمللي يف تطوير القطاعات االقتصادية
البحرينية املختلفة .حيث متتلك اململكة اقتصادا قويا ومتنوعا وآخذاً يف التوسع.
ونهدف إىل تعزيز املنافسة يف االقتصاد البحريين من خالل مواصلة وتوسعة نطاق
اجلهود الرامية إىل خلق بيئة أعمال متميزة لتأسيس وممارسة خمتلف األعمال
التجارية .وسنستمر يف تعزيز املنافسة وإزالة احلواجز أمام دخول السوق البحريين،
وسنتخذ تدابري لتحسني جممل البيئة القانونية والتنظيمية لتعزيز الثقة يف بيئة
األعمال يف مملكة البحرين.
وقد جعلنا من اجتذاب رواد األعمال واملستثمرين للتأسيس وممارسة األعمال التجارية
يف اململكة أحد أولوياتنا ،من خالل تطوير التشريعات املتعلقة باالستثمار وممارسة
األعمال التجارية وتسهيل وتبسيط نظم تسجيل األعمال التجارية والرتخيص هلا،
وتعزيز إنفاذ أنظمة وقوانني االستثمار ومعاجلة احتياجات مملكة البحرين من
األراضي االستثمارية يف خمتلف القطاعات االقتصادية وتطوير اخلطة الرتوجيية
والتسويقية للبحرين «البحرين بيئة صديقة األعمال».
وكان للنجاح الكبري الذي شهدته مدينة سلمان الصناعية دور كبري يف استقطاب
االستثمارات الصناعية والتجارية وتعزيز التنمية االقتصادية ،وستتم دراسة جدوى
قيام مدينة صناعية اقتصادية كربى تفي باحتياجات مملكة البحرين املستقبلية.
ونسبة ألهمية دور املعارض واملؤمترات يف استقطاب املعارض العاملية والرواج الذي
ً
حاليا ،فقد مت وضع اخلطوات األوىل لتأسيس مدينة املعارض واملؤمترات
تشهده
مبشاركة القطاع اخلاص يف منطقة الصخري لتعزيز مكانة البحرين يف هذا
اجملال.
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 .8قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ندرك أن هناك مكاسب كبرية من حيث اإلنتاجية والقدرة التنافسية ميكن أن
يتم حتقيقها من خالل االستخدام الواسع النطاق لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف مجيع القطاعات االقتصادية.
وقد انتشرت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل مطرد يف مملكة البحرين
خالل العقد املاضي نتيجة لإلصالحات التنظيمية والرقابية ،وحترير قطاع
االتصاالت ،وتوفري منتجات جديدة .وتشمل هذه املنتجات أجهزة احلواسيب بأسعار
معقولة ومبواصفات عالية يف مواقع العمل واملنازل ،وتقنيات اهلواتف النقالة،
وخدمات اإلنرتنت للنطاق العريض (برودباند) ،واالستخدام الكثيف والرخيص
نسبيا لالتصاالت اهلاتفية الدولية.
وخالل السنوات األربع القادمة نعترب أن توفري خدمات اإلنرتنت للنطاق العريض
(برودباند) حبيث تغطي مجيع أرجاء اململكة وبأسعار مناسبة تتاح ملواقع العمل
واملنازل على حد سواء حبلول عام  2014أحد االلتزامات األساسية يف هذا اجملال.
األمر الذي من شأنه أن يسهم يف منو وتطور قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
فضال عن مساهمته كأداة مساندة حتفز النمو يف خمتلف القطاعات االقتصادية
األخرى.
إضافة إىل ذلك سوف نعمل على حتسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية لتطوير سوق تقوم على املنافسة من
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أجل تقديم خدمات اتصاالت مبتكرة متوفرة للجميع وتهدف إىل جذب وتشجيع
االستثمار املستدام واحرتام مصاحل املستهلكني.
 .9قطاع السياحة
خالل العقد املنصرم منا إمجالي ناتج قطاع الفنادق واملطاعم – كمؤشر عن قطاع
السياحة – مبا يزيد على  %159كما ارتفع عدد الزوار القادمني إىل اململكة بنسبة
.%80
وبينما تعتمد السياحة يف مملكة البحرين حاليا بشكل رئيسي على الزوار القادمني
من الدول اجملاورة ،هناك جماالت واسعة لتنويع وتطوير اخلدمات واملشاريع
السياحية والرتويج ململكة البحرين كوجهة سياحية حبيث تستقطب اململكة
املزيد من السياحة العائلية والثقافية.
وسنعمل على تنمية القطاع السياحي كأحد ركائز التنمية االقتصادية املستقبلية
املستدامة والتنويع االقتصادي ،وأحد أهم القطاعات الواعدة لتحقيق النمو وتوفري
الوظائف .وسيتم تعزيز فرص تنمية هذا القطاع عرب تعظيم االستفادة من مقومات
مملكة البحرين االطبيعية ،وتراثها الثقايف الغين ،وموقعها اجلغرايف املتميز،
وجمتمعها املعتدل واملتسامح ،وطبيعة شعبها املضياف.
وسوف نتبع اسرتاتيجية متكاملة لتطوير قطاع السياحة تركز على حتسني إدارة
القطاع بشكل عام .
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وسوف نقوم بإنشاء هيئة مستقلة لتنمية القطاع السياحي ووضع االسرتاتيجيات
والسياسات اليت من شأنها أن تساعد يف منو القطاع ،إضافة إىل تنفيذ عدد من
املبادرات اليت تهدف إىل حتسني التشريعات والنظم احلالية ،وتطبيقها ،والرتويج
للبحرين كوجهة سياحية عائلية وثقافية وجتارية ،وتعزيز اخلدمات واملرافق
السياحية العائلية والثقافية ،واختاذ مبادرات من شأنها تعزيز البنية التحتية املساندة
لقطاع السياحة ،مبا يف ذلك توسعة مطار البحرين ،وحتسني شبكة الطرق،
وتعزيز كفاءة اإلجراءات اجلمركية.
كما سنقوم بتطوير برامج تدريب البحرينيني لشغل الوظائف يف قطاع السياحة
ملواكبة متطلبات هذا القطاع ،مبا يف ذلك التدريب يف جمال إدارة الفنادق واملرافق
السياحية ،وتأهيل املرشدين السياحيني ،بالتنسيق مع القطاع اخلاص البحريين.
 .10التنمية العقارية
نتيجة للمساهمة املهمة للتنمية العقارية يف النمو االقتصادي ،سنعمل على ضمان
فعالية وموثوقية القوانني العقارية وبيانات األراضي وممارسي املهن العقارية،
لتلبية االحتياجات املتنامية هلذا القطاع من خالل ضمان استقرار وشفافية سوق
العقارات واألراضي وعمله بشكل جيد ،ومراجعة القوانني احلالية وإدخال قوانني
وسياسات وأنظمة عقارية وتطويرية شاملة لضمان أن يتمتع القطاع العقاري بالثقة
وأن يعمل بشكل سليم ،مثل قانون التطوير العقاري وقانون اإلجيارات .إضافة إىل
تطبيق برامج تدريب وتأهيل لتزويد مجيع ممارسي املهن العقارية باملهارات املناسبة
الالزمة ملزاولة عملهم يف هذا اجملال .وإدخال وسيلة توفر فرص احلصول على
أحدث معلومات السوق فيما يتعلق بأسعار العقارات ،واملعامالت العقارية ،وغريها
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من البيانات اهلامة .وسوف يساعد هذا العاملني يف اجملال العقاري على اختاذ
قرارات قائمة على املعرفة وتستند إىل بيانات دقيقة وموثوق بها.
 .11رعاية وتشجيع االبتكار والبحث والتطوير
يتطلب إنشاء اقتصاد قائم على املعرفة ومدفوع باالبتكار تنمية القدرة على التكيف
مع املنتجات واخلدمات املبتكرة ،سواء املنتجة حمليا أو يف اخلارج ،فضال عن
تطوير وخلق منتجات وخدمات جديدة.
ويف الوقت احلالي هناك عدد من الربامج املتوافرة لدعم االبتكار والبحوث املوجهة
حنو ريادة وتطوير األعمال يف مملكة البحرين .فعلى سبيل املثال يقدم صندوق
العمل (متكني) املشورة والتدريب واملساعدة الفنية لألفراد واملؤسسات على حد
سواء يف جمال التكنولوجيا .كما يوفر بنك البحرين للتنمية التمويل ملساعدة رواد
األعمال والشركات القائمة على النمو واالبتكار .وتشمل برامج الدعم ذات الصلة
توفري التمويل ،وتقديم القروض التعليمية ،وترتيب متويل التصدير للسلع املصنعة
يف البحرين.
وسنستمر خالل الفرتة املقبلة يف تشجيع البحوث التطبيقية وتطوير التقنيات
واالستخدام التجاري لألفكار املبتكرة ،مبا يف ذلك تطوير السياسات ،وتعزيز
التنسيق بني املؤسسات ذات العالقة ،وإعداد فريق عمل وطين لالبتكار وتوفري
املنح للبحوث ذات التطبيقات التجارية ،وتوفري متويل رأس املال املخاطر ،وتقوية
إنفاذ قوانني محاية حقوق امللكية الفكرية .كما سيتم النظر يف إمكانية التعاون
مع القطاع اخلاص إلنشاء مناطق خمصصة للبحث والتكنولوجيا ،وسوف ننظر
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يف إمكانية توفري حوافز أو دعم للمشاريع على أساس اجلدوى االقتصادية وحتليل
التكاليف والفوائد.
 .12دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
تساهم املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة بشكل كبري يف اقتصاد
مملكة البحرين ،سواء بشكل مباشر أو من خالل اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها
ً
حجما .ونسعى لضمان منو وازدهار هذه املؤسسات عرب تعزيز
للمؤسسات األكرب
برامج دعمها ومتكينها من إنتاج سلع وخدمات قادرة على املنافسة دوليا وخلق
فرص عمل للبحرينيني وتشجيع الريادة يف تأسيس األعمال التجارية وحتسني البيئة
االستثمارية يف مملكة البحرين ،مبا يف ذلك قانون لتنظيم املنافسة يرمي إىل احلد
من املمارسات االحتكارية والغش والتواطؤ التجاري ،والعمل يف مبادرات لتطوير
برامج التدريب وإعادة التدريب ،وحتسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وتوفري املنح لتشجيع االبتكار واألحباث ،وتطوير وتسهيل إجراءات
تأسيس ومزاولة األعمال التجارية.
وسنقوم بإنشاء مركز لتنمية الصادرات يهدف إىل مساعدة املؤسسات املتناهية
الصغر والصغرية واملتوسطة لتصبح مؤسسات تصديرية ناجحة.
 .13القطاع المالي والمصرفي
تعترب مملكة البحرين مركزا عامليا رائدا للخدمات املالية يف منطقة اخلليج ،حيث
يشكل قطاع اخلدمات املالية أحد القطاعات اهلامة يف االقتصاد البحريين ويسهم
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بنحو  %25من الناتج احمللي اإلمجالي ،موفراً ما يقارب  14,000فرصة عمل نال
البحرينيون اجلزء األكرب منها .وقد استطاع قطاع اخلدمات املالية يف البحرين أن
يتجنب العديد من املشاكل اليت واجهت القطاع قبل وأثناء األزمة .كما استطاع
ً
أيضا أن حيافظ على الوظائف من دون خسائر كبرية حيث زاد عدد الوظائف اليت
استجدت يف القطاع يف العام املاضي بنحو  200وظيفة وذلك بسبب التوسع الذي
شهده قطاع التأمني واخلدمات املالية غري املصرفية .هذا وقد سجل القطاع خالل
الفصول الثالثة األوىل من عام  2010منوا يزيد على نفس الفرتة خالل العام السابق
بنسبة .%6.2
ويدعم هذا القطاع إطار قانوني حمكم ومرن وله مسعة عاملية ممتازة ،باإلضافة
إىل توافر قوى عاملة حملية ذات مهارات عالية .ويشكل هذا املزيج من اخلربة
احمللية والقوانني اجليدة أساسا قويا ميكن ململكة البحرين أن تعتمد عليه يف
ً
وخصوصا مع إعادة هيكلة
تطوير فرص جديدة وناشئة يف قطاع اخلدمات املالية،
القطاع يف أعقاب األزمة املالية العاملية يف عامي  2008و.2009
وسوف نركز يف املرحلة املقبلة على أهمية االستمرار يف تعزيز مكانة اململكة
واختاذ اإلجراءات املناسبة لضمان حمافظتها على مركزها الريادي يف القطاع
املالي واملصريف ،ولتعزيز مكانة البحرين اإلقليمية كمركز للخدمات املالية
واملصرفية ورفع كفاءة البنية التحتية للقطاع وتنويع تركيبته من خالل تطوير
املزيد من املنتجات واخلدمات املالية مثل الصريفة اإلسالمية والتأمني ،واألسواق
الرأمسالية ،وإدارة األصول والثروات ،واخلدمات املصرفية اخلاصة ،واخلدمات
املالية املساندة ،وخدمات إدارة الصناديق املالية.
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وسنعطي األولوية للمبادرات اليت ترفع من مهارة وكفاءة العاملني يف قطاع اخلدمات
املالية ،مع استقطاب مهنيني جدد إىل السوق البحريين ،لتعزيز قدرة القطاع على
اغتنام وخلق فرص النمو بشكل مستدام .ومتاشيا مع سجل البحرين يف اتباع افضل
املمارسات املهنية والرقابية فسيتم العمل على تطبيق األنظمة الرقابية اجلديدة واليت
أقرت من قبل جلنة بازل للرقابة املصرفية ،لتأمني عمل القطاع املصريف بالتوافق
مع األنظمة العاملية وتعزيز تنافسية مركز البحرين املالي.
 .14الميزانية العامة للدولة
ً
تزامنا مع بدء ارتفاع
متكنت البحرين من خفض الدين احلكومي بشكل كبري
أسعار النفط يف عام  .2003واخنفضت نسبة الدين احلكومي من الناتج احمللي
اإلمجالي بأكثر من النصف ،من نسبة  %37يف عام  2003إىل  %15فقط يف ،2008
بينما استمرت نسبة املصروفات احلكومية عالية بني  %25و  %29من الناتج احمللي
اإلمجالي.وبسبب تزايد نسبة العجز يف امليزانية العامة للدولة فمن املتوقع أن يزداد
إمجالي الدين احلكومي العام من  4662مليون دينار يف عام  2010إىل 5800
مليون دينار يف عام .2012
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الفوائض والعجوزات المالية وإجمالي الدين العام مع نسبته من الناتج
المحلي اإلجمالي
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الفائض المالي ( /العجز)

المصدر  :وزارة المالية

وقد مت وضع امليزانية العامة للسنوات املالية  2014-2011اعتمادًا على عدد من
املبادئ ،أهمها تطبيق التمويل االسرتاتيجي ،وزيادة إنتاجية القطاع العام من خالل
تقليص نفقات اجلهاز احلكومي وإعادة توجيه الدعم ،واألخذ مببدأ ترشيد
اإلنفاق كسياسة عامة يف مجيع مراحل إعداد وتنفيذ امليزانية العامة للدولة مبا يف
ذلك مراجعة املصروفات املتكررة وإعادة توجيهها بغرض تغطية احتياجات تنفيذ
املشاريع اجلديدة والقائمة ،وضبط الدين العام وتنويع مصادر التمويل الذاتي.
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وتضمنت احملاور الرئيسية للميزانية دعم رؤية البحرين االقتصادية ،واحلفاظ على
مقومات االستقرار االقتصادي ،ورفع مستوى اإلنتاجية والكفاءة يف األداء ،وتعزيز
دور القطاع اخلاص يف االقتصاد ،وتطوير مظلة الرعاية االجتماعية ،ودعم برامج
ومشاريع حتسني دخل املواطنني ،وتوفري السكن املالئم للمواطنني ،وتطوير التعليم
والتدريب وتشجيع البحث العلمي ،ودعم مشاريع تطوير اخلدمات الصحية ،ومشاريع
البنية التحتية ،وتعزيز موقع البحرين كمركز خلدمات اإلمداد اللوجيسيت.
كما سنركز يف املرحلة القادمة على احملافظة على االستقرار املالي والنقدي،
مع حماولة ترشيد اإلنفاق احلكومي بدون التأثري ً
سلبا على املشروعات اليت يتم
تنفيذها أو اخلطط املوضوعة ،والعمل على معاجلة العجز املالي يف املوازنة وزيادة
االحتياطات النقدية وتقليل الدين العام من خالل سياسات مالية ونقدية أكثر
فاعلية  ،والنظر يف جمموعة واسعة من خيارات اإلنفاق واإليرادات ،للتخلص من
العجز والعودة إىل حتقيق فوائض مالية مستدامة .
أيضا سنسعى إىل طرح العديد من املبادرات لتطوير اإليرادات احلكومية من خالل
تنمية القطاع النفطي واستحداث مصادر متويل غري تقليدية عرب توسيع قاعدة
التعاون والشراكة مع القطاع اخلاص.
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لقد مت حتقيق حتسن مستمر يف مستوى التنمية البشرية خالل األعوام السابقة.
وانعكس ذلك فى تقرير التنمية البشرية لعام  2008 /2007الصادر عن برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي حيث جاءت مملكة البحرين يف املركز الرابع عربيا واحلادي
واألربعني عامليا من بني  177دولة تضمنها التقرير .واحتلت يف تقرير التنمية البشرية
لعام  2009املركز الـ  39عامليا ،وجاءت على رأس الدول املصنفة على أن التنمية
البشرية فيها «عالية» ،واحتفظت مبوقعها املتقدم وسط الدول الصناعية ذات
التنمية البشرية العالية حمققة تقدما ملحوظا ومستمرا يف مؤشر الرفاهية والتنمية
االقتصادية واإلنسانية .وقد نالت إجنازات اململكة تقدير املنظمات الدولية من
خالل اجلوائز العديدة اليت خصصتها تلك املنظمات ،ومنها برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو)
وجائزة األمم املتحدة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .األمر الذي حيمل دالالت
إجيابية عديدة تؤكد جناح السياسات االقتصادية واالجتماعية اليت تنتهجها مملكة
البحرين .وللمضي ً
قدما فيما حققته اململكة يف هذا اجملال سنواصل اجلهد للتنمية
البشرية املستدامة واالرتقاء باملواطن باعتباره الثروة احلقيقة للوطن وهدف التنمية
وغايتها ،وتوفري خمتلف أوجه الرعاية والدعم وتقديم مجيع اخلدمات اليت تكفل
حياة كرمية جلميع املواطنني ،وخاصة يف اجملاالت اآلتية:
 .1الخدمات اإلسكانية
لقد إهتمت احلكومة خالل السنوات املاضية بتطوير ودعم قطاع االسكان حيث
مت صرف مبلغ وقدره  491مليون دينار حبريين هلذا القطاع.
وسنقوم بتحديث وتطوير السياسات واالسرتاتيجيات اإلسكانية لتصبح أكثر
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مرونة واستجابة للمتغريات االقتصادية واالجتماعية .وسوف تغطي هذه السياسات
مسائل مثل معايري االستحقاق للحصول على اخلدمات اإلسكانية ،ونوع وعدد
الوحدات السكنية اليت جيب توفريها سنويا ،وخيارات التمويل اليت ستكون
متاحة إما لشراء وإما لرتميم وإما لبناء وحدات سكنية ،مع تطوير قاعدة بيانات
توفر معلومات دقيقة وحديثة عن مجيع أصحاب الطلبات.
كذلك تشمل هذه السياسات البحث عن حلول لضمان توفري العدد الكايف من
املساكن للمواطنني وبشكل مستمر ،وتوفري الدعم الالزم لسرعة تنفيذ املشاريع
اإلسكانية لضمان توفري السكن املالئم جلميع املواطنني من ذوي الدخل احملدود،
والسعي حنو تقليص فرتة االنتظار عن طريق الشراكة مع القطاع اخلاص ،وذلك
لالستثمار يف بناء مساكن اجتماعية سيتم تشييدها يف مناطق خمتلفة من مملكة
البحرين ،وتشجيع القطاع اخلاص على املشاركة يف حل مشكلة اإلسكان من
خالل تقديم قروض تنافسية يف إطار نظام الرهن العقاري.
وتشمل سياسات اإلسكان أيضا العمل على استكمال املشاريع اإلسكانية
القائمة يف النويدرات ،الرفاع الشرقي ،وادي السيل ،املرخ ،مدينة زايد ،مدينة
محد وغريها من مناطق اململكة ،إىل جانب مواصلة العمل يف مشروع املدينة
الشمالية.
وتتضمن خطة اإلسكان للسنوات األربع القادمة تقديم خدمات إسكانية مبا
تشمله من إنشاء وحدات إسكانية وتوزيع القسائم وغريها من اخلدمات ،يف حدود
مبلغ وقدره  480مليون دينار حبريين .وكذلك توفري األراضي املطلوبة للبناء عن
طريق االستمالك واالستصالح والتعاقد مع أكرب عدد ممكن من الشركات
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ً
وصوال إىل ما نهدف
احمللية املؤهلة للبناء وغريها من الشركات األجنبية املؤهلة،
إليه من تقليص فرتة االنتظار إىل مخس سنوات مع نهاية عام  .2014باإلضافة إىل
تقديم مبلغ وقدره  156مليون دينار حبريين لدعم اخلدمات واملشاريع اإلسكانية،
وختفيض األقساط اإلسكانية وبرنامج عالوة اإلجيار.
وسوف يتم تقديم املساندة والدعم الالزمني لبنك اإلسكان ألداء املهام املوكولة
إليه بشكل فعال.
 .2الخدمات الصحية
ملواصلة العمل على التطوير وحتقيقا للمزيد من اإلجنازات يف جمال الرعاية الصحية،
وضعت احلكومة توجهات حمددة يتم من خالهلا العمل على اإلجناز والتطوير
والتميز يف تقديم اخلدمات .وتشمل التوجهات االسرتاتيجية األهداف التالية:
احلفاظ على صحة السكان من خالل تعزيز الصحة الوقائية
سنقوم حبماية الصحة العامة وتوفري اخلدمات الوقائية عن طريق تعزيز
نظام الرعاية الصحية األولية ووضع وتعزيز السياسات واخلطط الوطنية
للوقاية ومكافحة األمراض غري املعدية وتعزيز أمناط احلياة الصحية.
التنسيق والتكامل بني جهات النظام الصحي
ونظرا لتشعب وأهمية وتعدد التحديات اليت تواجه اخلدمات الصحية وطبيعة
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املشاكل الصحية إىل جانب التحوالت الدميوغرافية وأسلوب احلياة
املعاصرة ،وتعدد اجلهات اليت تعمل يف القطاع الصحي ،سنعمل على تطوير
اخلدمات الصحية من خالل التنسيق والتكامل بني جهات النظام الصحي
على املستوى الوطين لتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.
تعزيز دور وزارة الصحة يف صنع السياسات الصحية واحلوكمة
كما سنعمل على تعزيز دور وزارة الصحة يف صنع السياسات الصحية املبنية
على الرباهني وتطوير نظام احلوكمة جملمع السلمانية الطيب يف إطار أفضل
املمارسات الدولية ووضع اآلليات املناسبة لتطوير آلية اختاذ القرار ومجع
واستخدام املعلومات الصحية ،ودعم تأسيس اهليئة الوطنية لتنظيم املهن
واخلدمات الصحية للرتخيص جلميع املهنيني العاملني يف جمال الرعاية
الصحية وتنظيم مجيع مرافق الرعاية الصحية (العامة واخلاصة) ،إىل جانب
إقامة شراكات مع القطاع اخلاص لتعزيز وتطوير اخلدمات الصحية يف
اململكة.
استدامة اخلدمات الصحية
وسنسعى لضمان استدامة اخلدمات الصحية عن طريق تطوير نظام متويل
الرعاية الصحية ودراسة إمكانية تطبيق نظام التأمني الصحي واالستخدام
األمثل للموارد املالية واملوارد البشرية يف وزارة الصحة وحتسني اخلدمات
اإلدارية وإدارة املشرتيات والصيانة.
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اجلودة أوال
ونسعى إىل البناء على اإلجنازات املتعددة ،وذلك باستكمال تطوير
ً
وفقا ألعلى املعايري يف هذا اجملال لرفع جودة
ورعاية اخلدمات الصحية
وكفاءة تقديم اخلدمات الصحية من حيث العالج والرعاية والتأهيل
الصحي ،واحملافظة على االعتماد الدولي للمرافق الصحية بوزارة الصحة،
وحتقيق أقصى قدر من سالمة املرضى والسعي حنو جعل اململكة مركزاً
متميزاً يف جمال الرعاية الصحية ،والبدء يف تشغيل مستشفى امللك محد
اجلامعي ليكون إضافة مميزة للخدمات الصحية يف اململكة.
مواصلة العمل على أن تكون خدمات الرعاية الصحية يف متناول اجلميع
وإدراكا ألهمية توفري خدمات الرعاية الصحية للسكان اختذنا العديد من
املبادرات لتحسني وتوسيع نطاق اخلدمات املتاحة،وتسهيل وصول الرعاية
الصحية األولية والثانوية وما بعدها إىل اجلميع ،وذلك بتحسني فرص
احلصول على الرعاية الصحية االولية والثانوية لتكون يف متناول اجلميع
وضمان أن تكون ذات جودة مناسبة ومن تلك املبادرات بناء وتشغيل العديد
من املراكز اجلديدة للرعاية الصحية األولية ،والبدء يف تشغيل مستشفى
امللك محد اجلامعي.
ً
أيضا ،إنشاء مركز وطين ملكافحة السرطان وإنشاء
وستشهد الفرتة املقبلة
مركز ألمراض الدم وإنشاء مستشفى للوالدة يف املنطقة الوسطى وجتهيز أربعة
مراكز صحية جديدة يف خمتلف مناطق البالد .وقد وضعت احلكومة معياراً
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لقطاع الرعاية الصحية األولية يتماشى مع املعايري الدولية يف هذا اجملال.
 .3التعليم والتدريب
ً
ً
ملحوظا يف توفري
تقدما
لقد حققت مملكة البحرين ،خالل السنوات املاضية
التعليم للجميع ،و مت حتقيق أإلستيعاب الكامل للطالب يف سن التعليم أإللزامي,
حيث تبوأت اململكه املركز األول على الصعيد العربي يف هذا اجملال ولثالث
سنوات متوالية ،فبلغت نسبة قيد الطلبة يف التعليم االبتدائي حوالي  ،%100ووفرت
الدولة املقعد الدراسي جلميع أبناء البحرين يف املراحل الدراسية املختلفة مع ضمان
املساواة الكاملة بني البنني والبنات ،وستشهد املرحلة القادمة إن شاء اهلل تنفيذ
املزيد من برامج ومبادرات املشروع الوطين لتطوير التعليم والتدريب.
و قد عملت احلكومة من خالل مبادرات املشروع الوطين لتطوير التعليم والتدريب
يف السنوات األربع املاضية على إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وإنشاء
بوليتكنك البحرين اليت توفر درجيت الدبلوم والبكالوريوس يف جمال التعليم
التقين والتطبيقي .باإلضافة إىل إنشاء كلية البحرين للمعلمني اليت من شأنها
إعداد املعلمني املستجدين واملؤهلني للعمل يف وزارة الرتبية والتعليم باإلضافة إىل
تطوير املعلمني احلاليني مهنيا و تطوير برنامج التعليم الثانوي املهين.
كما عملت احلكومة من خالل املشروع الوطين لتطوير التعليم والتدريب على
إدخال عدد من املبادرات التطويرية على جامعة البحرين ومعهد البحرين للتدريب
انعكست يف خططها التنفيذية اجلديدة  .و دشنت عدداً من الربامج الشاملة لتطوير
أداء املدارس والتعليم العالي و التعليم الفين واملهين.
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مواصلة اجلهود لتعزيز البنية األساسية للتعليم
وخالل املرحلة املقبلة سنواصل جهودنا لتعزيز البنية األساسية للتعليم ،مبا يف
ذلك البنية اإللكرتونية ،اليت من شأنها االرتقاء بعمليات التعليم والتعلم،
والتواصل مع أطراف العملية الرتبوية ،لتستجيب لزيادة الطلب على هذه
اخلدمة األساسية بإقامة املزيد من املنشآت التعليمية ومواصلة التوسع يف
إنشاء املزيد من مراكز مصادر املعرفة ،ومنها العمل علي إنشاء مكتبة
امللك محد الرقمية.
كما سنعمل على االرتقاء بنوعية املنشآت املدرسية للمرحلة القادمة وجعلها
متوافقة مع أعلى معايري اجلودة والسالمة ،ومبا ينسجم مع متطلبات املشروع
الوطين لتطوير التعليم والتدريب.
االرتقاء جبودة املخرجات
ً
وبعد أن حققنا قدراً
مشرفا من اإلجناز على الصعيد الكمي ،فإننا سوف
نركز يف املرحلة القادمة على حتقيق إجناز مماثل على صعيد جودة التعليم،
ورفع مستوى خرجيي مدارسنا احلكومية ،وإعداد الطالب وتأهيله ملواجهة
متطلبات سوق العمل على املستويني احمللي والعاملي ،من خالل حتسني أداء
الطلبة بزيادة الوقت املخصص للتعلم والعمل على االرتقاء بنوعية التعليم،
ومراجعة وتطوير املناهج الدراسية ،مبا حيقق املوازنة بني الكفايات املعرفية
واملهارات املطلوبة يف سوق العمل ،باإلضافة إىل اكتساب املهارات احلياتية
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اليت تهيئ ملقومات املواطنة ،كما ستشكل هيئة ضمان جودة التعليم
والتدريب خالل املرحلة املقبلة إحدى أهم أدوات املراجعة والتقييم اخلارجي
احملفز على االرتقاء باألداء املدرسي ،وجبودة املخرجات التعليمية ،حيث
ستقوم اهليئة مبواصلة مراجعاتها جلميع املؤسسات التعليمية وستقوم
مبراجعة رياض األطفال و املدارس اخلاصة ألول مرة يف الدورة احلالية و
سنواصل جهودنا القائمة يف مراجعة املدارس احلكومية و املعاهد التدريبية
و مؤسسات التعليم العالي لتساعد الطالب و أولياء األمور و املعنيني يف
احلكومة على اختاذ القرارات املدروسة.
متهني املعلمني وتدريبهم
وألهمية الدور الذي يضطلع به املعلمون يف تنفيذ هذه التوجيهات التطويرية،
سوف نواصل العمل على االرتقاء مبهنة التعليم ،من خالل كلية البحرين
للمعلمني ،وتوفري املزيد من فرص التمهني والتدريب لشاغلي الوظائف
التعليمية ،والعمل على االرتقاء بأوضاع املعلمني املهنية والوظيفية ،مبا
ميكن من االحتفاظ بالعناصر ذات الكفاءة العالية يف امليدان الرتبوي ،ومبا
يساعد على جذب املزيد من الكفاءات لالخنراط يف هذه املهنة اليت نعمل
ً
مهما،إميانا منا بأن
على أن يكون االنتماء إليهاطموحا وظيفيا واجتماعيا
املعلم اجليد هو العمود الفقري ألي تطوير للتعليم.
االرتقاء مبستوى القيادات املدرسية
ً
اهتماما كبرياً لرفع املهارات القيادية ،والقدرة على التخطيط
وسوف نولي
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االسرتاتيجي لدى القيادات املدرسية ،من خالل التدريب والتمهني
املستمرين ،مبا جيعلها قادرة على قيادة ومتابعة تنفيذ برامج حتسني األداء
ميدانيا.
حتسني أداء املدارس
ولتحقيق اجلودة املطلوبة ستشهد املرحلة املقبلة التوسع التدرجيي يف تطبيق
برنامج حتسني أداء املدارس ،مبا يتضمنه من خريطة متكاملة للتطوير،
حتى يتم تعميمه ليشمل مجيع املدارس احلكومية يف العام الدراسي
 ،2013- 2012وتنفيذ خطة للتطوير واملراجعة ،ضمن دليل شامل لتحسني أداء
املدارس واالرتقاء مبخرجاتها ،وتعزيز آليات التقييم واملساءلة ،وتوفري املزيد
من مستويات الدعم للمدارس ،واالستجابة السريعة ملتطلبات التحسني اليت
يتم حتديدها مبعرفة اخلرباء واملختصني.
تطوير التعليم والتدريب الفين واملهين
وسوف نعمل على االرتقاء بقطاع التعليم والتدريب الفين واملهين ،وحوكمته
ووضع خطة اسرتاتيجية وطنية للنهوض بهذا القطاع احليوي ،وربطه
باحتياجات سوق العمل ومتطلباتنا التنموية ،وبأهداف وبرامج القطاع
الصناعي ،وذلك باالستنارة بآراء ومالحظات ومقرتحات أرباب العمل،
باعتبارهم شركاء يف هذا اجملال ،والعمل على تعزيز املهارات املهنية لدى
املتعلمني ،وحتديد مستويات املؤهالت املطلوبة هلم.
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وستقوم احلكومة (من خالل وزارة الرتبية والتعليم ووزارة العمل و متكني وممثلني
عن كربيات املؤسسات الصناعية وبيوت اخلربة) بتحديد ما يلي:
 اجتاهات التعليم والتدريب املهين يف مملكة البحرين من خالل وضع خطةإسرتاتيجية وطنية ترتبط بالسياسة القطاعية للمملكة ،وتسرتشد باملهارات املطلوبة
اليت مت حتديدها وآراء أصحاب العمل.
 إطار عمل لسياسة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية مبا يف ذلك توفري جمموعاتشاملة من البيانات لدعم الطالب ومتخذ القرار وأولويات التخطيط .
 خطة وطنية للمهارات ،يتم حتديثها بانتظام ،حتدد الفجوات يف املهن واملهاراتمبا يف ذلك مستويات املؤهالت املطلوبة ،ووضع أهداف حمددة لإلجناز ملقدمي
خدمات التدريب.
 ترتيبات تنظيمية جديدة للتعليم والتدريب املهين ،ستحدد املعايري ،وجتمع مابني إدارة الرتخيص وإلغاء الرتخيص ملقدمي اخلدمات ،وتوفري متطلبات تسجيل و
نطاق املؤهالت ،واعتماد الدورات التدريبية ،وإنشاء معايري للمؤهالت الوطنية مع
املعايري املهنية املرتبطة بها ،وضمان اجلودة والتحسني املستمرين.
تعزيز نظم املتابعة والتقييم للمدارس اخلاصة ولرياض األطفال
ولضمان االنسجام بني مستويات التعليم يف املدارس احلكومية واملدارس
ً
اهتماما ملتابعة وتقييم أداء املدارس
اخلاصة ورياض األطفال ،فإننا سنولي
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اخلاصة ورياض األطفال ،وتعزيز دورها التعليمي والرتبوي ،مبا يضمن قدراً
كافيا من التكوين املشرتك على األصعدة املعرفية واملهارية والقيمية،
لتكون خمرجاتها منسجمة مع خمرجات تعليمنا النظامي ،كما سنعمل
على مراجعة ترتيبات وأنظمة الرتخيص هلذا القطاع ،مبا يتوافق مع
احتياجات مملكة البحرين التنموية.
تنظيم التعليم العالي وإعادة رسم أولوياته
ستشهد املرحلة القادمة مراجعة شاملة لقطاع التعليم العالي ،وإعادة رسم
أولوياته ،من حيث بنيته وتنظيمه وتراخيصه وبراجمه ونوعية خمرجاته ،مبا
يتوافق مع أولوياتنا التنموية ،ومبا حيقق أهداف رؤية البحرين
االقتصادية  ،2030اليت تهدف إىل جعل البحريين اخليار األفضل يف سوق
العمل ،وسيتم الرتكيز على تنفيذ أجندة وطنية لتطوير هذا القطاع
احليوي ،تستهدف رفع مستوى التحصيل األكادميي ،وتلبية احتياجات سوق
العمل ،من حاملي املؤهالت اجلامعية املؤهلني أكادمييا وفنيا ،مبا يليب
طموحات اململكة التنموية.
ً
وفقا
كما سيتم بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة حول التعليم العالي،
ألحدث املعايري الدولية ،لدعم القرارات املتعلقة بإعداد اخلطة العامة والسياسات
اخلاصة بالتعليم العالي والرتاخيص بشكل فعال ،وتوجيه مجيع مؤسسات التعليم
العالي إىل توفري بيانات ومعلومات دقيقة ملساعدة الطلبة وأولياء أمورهم يف حتديد
اخليارات الدراسية بالشكل الصحيح ،والعمل على إحداث تطوير شامل جلميع
قطاعات التعليم العالي ،وزيادة االهتمام بالبحث العملي ،ونظم احلوكمة والتمويل
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واإلدارة ،لضمان تكامل خمتلف مؤسسات التعليم العالي احلكومية واخلاصة يف
مملكة البحرين ،ضمن معايري موحدة وشفافة حتول دون االزدواجية يف الربامج
األكادميية اليت تقدمها اجلامعات ،حبيث يتم تقليص الربامج األكادميية ذات
فرص العمل احملدودة وتوجيه قطاع التعليم العالي إىل تعزيز وتطوير الربامج اليت
حيتاج إليها سوق العمل ،والتنمية ،مع العمل على خلق التوازن املطلوب بني الربامج
األكادميية والربامج املهنية يف مملكة البحرين.
يضاف إىل ذلك البدء يف تطبيق نظام جديد لالعتماد األكادميي ،يتوافق مع
املعايري الدولية ،ومع املعايري املعتمدة من جملس التعليم العالي ،ومن هيئة ضمان
جودة التعليم والتدريب ،حبيث خيضع أي ترخيص ملؤسسات التعليم العالي اخلاصة
أو براجمها للمراجعة كل مخس سنوات ،يف ضوء هذه املعايري ،ويف ضوء تقييم
أدائها ،سعيا لتطوير خمرجات التعليم يف هذا القطاع.
أما بالنسبة إىل طلبات الرتخيص اجلديدة ملؤسسات التعليم العالي اخلاصة ،فسوف
يتوىل جملس التعليم العالي التشاور بشأنها ،مع هيئة ضمان اجلودة ومع بيوت
اخلربة املختصة ،قبل املوافقة النهائية على منح هذه الرتاخيص ،لضمان أقصى
درجات الدقة واجلودة.
وعلى هذا الصعيد سوف تعمل احلكومة على االرتقاء جبامعة البحرين إىل
مصاف اجلامعات ذات اجلودة العالية على مستوى العامل واملنطقة ،من خالل
تنفيذ إسرتاتيجيتها التطويرية اجلديدة ،اليت تشمل تطوير الربامج املقدمة للطلبة،
باإلضافة إىل تعزيز البحث العلمي ،وزيادة عدد برامج الدراسات العليا ،مبا
يف ذلك برامج الدكتوراه ،مبا يدعم البحث العلمي ،وخيدم حاجاتنا التعليمية
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ً
فضال عن مراجعة إجراءات التمويل جلميع مؤسسات التعليم العالي
والتنموية ،هذا
احلكومية ،للتأكد من تلبياتها الحتياجات اقتصادنا الوطين.
كما سنوجه جملس التعليم العالي حنو االستمرار يف جهوده يف محل اجلامعات على
االلتزام بتطبيق القانون واللوائح املنفذة له ،وإصدار القرارات اليت تسهم يف تعزيز
االستثمار يف التعليم العالي ،والنظر يف ما يواجهه من حتديات ،واقرتاح الوسائل
الكفيلة بتذليلها ،مع احلفاظ على جودة خمرجات هذا القطاع ،مبا يعزز مكانة
مملكة البحرين كمركز إقليمي للتعليم العالي اخلاص ،ومواصلة اجلهد الختاذ
القرارات املناسبة يف ضوء مراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ،ومتابعة
أداء مؤسسات التعليم العالي اخلاصة ،واختاذ التدابري الالزمة لضمان التزامها
باملمارسات األكادميية الصحيحة ،وبضمان جودة خمرجاتها ،حبيث تكون
مقدمة على الرحبية التجارية.
وعلى صعيد متصل ،فإننا بصدد االنتهاء من تطوير وتنفيذ إطار للمؤهالت الوطنية
واختاذ الرتتيبات الالزمة إلدارته ،مبا يف ذلك التحقق من املؤهالت وفقا للمعايري
الوطنية الذي سيساعد الطلبة وأولياء األمور وأصحاب األعمال على مقارنة املؤهالت
بشكل علمي وحيادي يضمن حقوق أصحاب املؤهالت يف اململكة.
ً
اهتماما بالتعليم جبميع مراحله ،ملا يشكله من أهمية
إن ما مت اإلشارة إليه يؤكد
كبرية ،وما يضطلع به من دور يف تأهيل وتدريب العنصر البشري القادر على
املساهمة يف مسرية التنمية الشاملة يف مملكة البحرين.
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 .4العمالة وسوق العمل
استطعنا خالل العقد املاضي خلق فرص عمل للبحرينيني  ،إضافة إىل تنويع جماالت
عملهم خارج نطاق الوظائف احلكومية.
وسوف نواصل جهود توفري فرص عمل ذات أجور جمزية لتوظيف اخلرجيني واملتسربني
ً
فصال تعسفيا من املواطنني
من التعليم واملنتقلني من الوظائف األخرى واملفصولني
عن طريق وضع معايري حمددة ألجر الوظائف وربطها بالوظائف املتوافرة وإجراء
مسوحات ميدانية حلصر مستويات األجور املختلفة وربطها بالفئات الوظيفية.
باإلضافة إىل تنظيم املعارض الدورية ملؤسسات القطاع اخلاص لعرض الشواغر
لديهم وتنفيذ دورات توعية لطلبة املدارس واجلامعات حول احتياجات سوق العمل،
وحصر الوظائف اليت ال يتوافر يف ختصصاتها البحرينيون وتأهيل األعداد املطلوبة
واملتوقعة.
وسنستمر يف سعينا احلثيث لتوفري فرص العمل للبحرينيني من خالل التنمية
االقتصادية ،وسنسعى إىل تعزيز توجه التأمني ضد التعطل بزيادة برامج التدريب
والتوظيف اليت تقدمها ،حيث يقدم برنامج التأمني احلالي ضد التعطل  -والذي
بدأ العمل به يف نوفمرب  – 2007منافع كثرية للعاطل عن العمل مبنية على أساس
األداء ،ومشروطة مبدى جتاوبه مع تلك الربامج.
ويف املستقبل ستصبح هذه الربامج أكثر صرامة ،وسنسعى إىل أن يستفيد من
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التدريب الذي تقدمه «متكني» ووزارة العمل للباحثون عن العمل ،وطالب املدارس،
وخرجيو املدارس اجلدد ،وكل من يرغب يف تغيري عمله ،كما سيتم الرتكيز يف
هذه الربامج على بناء املهارات املطلوبة يف اجملاالت اليت تتميز بزيادة طلب السوق
عليها.
وسنعمل على احملافظة على املعدل املنخفض للبطالة والبالغ  %3.6يف شهر سبتمرب
 ،2010وتوظيف أكثر من  19ألف حبريين يف القطاعني العام واخلاص -من خالل
برامج معدة بغرض إدماج العاطلني عن العمل ضمن القوى العاملة وتطوير الكفاءة
اإلنتاجية للباحثني عن العمل للتنافس مع نظرائهم غري البحرينيني يف القطاع اخلاص
عن طريق زيادة نسبة الربامج التدريبية املقدمة هلم والربامج التأهيلية ألصحاب
الشهادات اجلامعية ،إىل جانب إعداد دراسات متكاملة جملاالت التنوع املتاحة يف
الربامج التدريبية .
وسنعمل على حتسني جودة معاهد التدريب اخلاصة واملساهمة يف رفع مستوى
خمرجاتها التعليمية لتمكينها من تلبية متطلبات سوق العمل الرئيسية من خالل
إنشاء منظومة املعايري املهنية حبسب تكليف اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب وتطوير
نظام التفتيش والتدقيق على املؤسسات التدريبية اخلاصة ،إىل جانب إجراء مسح
للمعايري املعتمدة حاليا إلصدار ترخيص لتلك املؤسسات وإضافة معايري جديدة
وإصدار اللوائح التنظيمية.
وسنطور األدوات الرقابية لتعزيز وضمان حقوق أطراف اإلنتاج يف سوق العمل
البحريين ،و نشر التوعية الالزمة بني أعضاء النقابات اجلدد حول حقوق النقابات
وواجباتها وإعداد وتنفيذ ورش عمل تفاعلية و االستمرار يف تكريم العمال املتفوقني
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إىل جانب استحداث آليات حمفزة ملؤسسات القطاع اخلاص لدعم عمل النقابات
العمالية.
إضافة إىل ذلك ،سوف نواصل جهود تنظيم سوق العمل اليت تهدف بشكل أساسي
إىل جعل البحريين اخليار األمثل للتوظيف برفع مستوى أداء العمالة البحرينية
وإدخال تدابري للحد من املنافسة غري العادلة يف سوق العمل.
كما سنعمل على سن وتنفيذ التشريعات اخلاصة بتنظيم سوق العمل ووضع خطط
وطنية وقرارات تنظيمية إىل جانب عمل املسوحات والدراسات امليدانية الالزمة لذلك.
 .5الرعاية االجتماعية
انطالقا من اإلميان بأهمية الدور الذي يلعبه اجملتمع املدني يف زيادة وعي اجملتمع
بقضاياه وتعزيز املمارسات الدميقراطية ،ودعم الشراكة اجملتمعية والتكافل
بني أفراد اجملتمع ،فسوف نواصل مد جسور التعاون مع مجيع مؤسسات اجملتمع
املدني ،وإعداد بيئة مالئمة لتفعيل دور املنظمات األهلية وتطوير قدراتها واقرتاح
القوانني والتشريعات الالزمة لتفعيل دورها يف اجملتمع.
وسنقوم بوضع سياسات اجتماعية تضمن أن تقدم برامج الضمان االجتماعي خدماتها
األساسية للشرائح السكانية األكثر حاج ًة إليها من ذوي األجور املتدنية ،واملسنني
وذوي اإلعاقة ،والذين يعانون من التفكك األسري ،واألرامل وغريهم من الفئات
احملتاجة يف اجملتمع .وسوف تغطي هذه السياسات جوانب مثل املساعدات النقدية،
ومتكني تلك الشرائح اجتماعيا واقتصاديا ،وتوفري معلومات دقيقة عن احملتاجني
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لتحديد معايري استحقاق املساعدة ،وقياس مدى تأثري برامج املساعدة االجتماعية
اليت سوف يتم تنفيذها ،لضمان فعالية ومساواة شبكة األمان االجتماعي.
وسنحرص على توجيه اجلزء األكرب من املساعدات املخصصة للرعاية االجتماعية
إىل برامج االستثمار االجتماعي ً
بدال من املساعدات النقدية وهذا من شأنه أن يساهم
يف التغلب على اخنفاض املستوى املعيشي ،بتشجيع ذوي احلاجة على اكتساب
الكفاية الذاتية من خالل توفري الدعم والتدريب الالزم ،كتأهيلهم إلنشاء عمل
خاص بهم أو بإحلاقهم بالقوى العاملة.
ويف إطار اهتمامنا املستمر بذوي الدخل احملدود ،والتزامنا بالنهوض بأوضاعهم
وحتسني مستواهم املعيشي ،سنقوم بدراسة أفضل السبل ووضع خطط طموحة
لتوجيه الدعم االجتماعي هلم .إىل جانب تقديم برامج الرعاية االجتماعية لألسر
احملتاجة واملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة ،ووضع خطة وطنية لتنمية األسر
احملتاجة وبرنامج األسر املنتجة ،وبرامج التمويل للمشاريع املتناهية الصغر ،وذلك
من أجل متكني األسر ذات الدخل احملدود .
وسنعمل على حتقيق التمكني والتماسك االجتماعي والتالحم الوطين بني فئات
اجملتمع البحريين من خالل مشروع وطين للتماسك االجتماعي وتكثيف برامج
االستقرار واالندماج والتماسك األسري واجملتمعي ،إضافة إىل تطوير خدمات
اإليواء والرعاية االجتماعية عن طريق حتديث وتطوير مباني دور اإليواء والرعاية
االجتماعية وتقديم برنامج الرعاية البديلة ألبناء األسر املتصدعة ورعاية األحداث،
مع استمرار تطوير ومتابعة تنفيذ القوانني والتشريعات اخلاصة باألسرة ومحاية
أفرادها وخدمات األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني.
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وسيتم التوسع يف تقديم خدمات لألفراد واألسر واجملتمع جبودة عالية من خالل بناء
مراكز اجتماعية جديدة وتطوير نوعية الربامج واخلدمات التنموية املقدمة عرب تلك
املراكز وتأسيس الصندوق االجتماعي الوطين املتعدد احلقائب جملموعات خمتلفة
من املستفيدين (املسنني – األشخاص ذوي اإلعاقة -األطفال)
وسيتم التوسع اجلغرايف يف اخلدمات االجتماعية والرعائية املقدمة لكبار السن
من خالل حتويل إدارة وتشغيل دور املسنني لإليواء الدائم إىل املنظمات األهلية ضمن
مشروع الشراكة اجملتمعية والتوسع يف إنشاء األندية النهارية للمسنني وتطوير
براجمها والعمل على إدماج املسن باجملتمع ،إىل جانب توحيد اجلهود احلكومية
واألهلية العاملة يف جمال املسنني ووضع اسرتاتيجية وطنية للمسنني.
وسنعمل على تطوير برامج الدمج لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع ويف املدارس
احلكومية ،وتطوير الربامج اخلدماتية اخلاصة عن طريق مشروع الشراكة
وتقديم اخلدمات االجتماعية واحلقوقية هلذه الفئة و توفري الدعم املالي للمراكز
واملؤسسات العاملة يف جمال اإلعاقة  ،والسعي حنو تطوير مهارات ذوي اإلعاقة يف
سلوكيات العمل وريادة األعمال ووضع خطة تنفيذية لالسرتاتيجية الوطنية حلقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
وسنواصل توحيد اجلهود احلكومية واألهلية العاملة يف جمال اإلعاقة عن طريق
تطوير آلية رصد اإلعاقة يف مملكة البحرين ووضع اسرتاتيجية وطنية لألشخاص
ذوي اإلعاقة.
وسنقوم بتطوير برامج وخدمات أندية األطفال والناشئة والسعي حنو إنشاء أندية
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مركزية شاملة ،إىل جانب تكثيف الربامج واخلدمات يف املراكز االجتماعية
وتطوير قدرات ومهارات هذه الفئة يف جمال العلوم من خالل تأسيس املراكز
العلمية والتكنولوجية ومراكز اخلدمات املتنقلة ،وتوحيد اجلهود احلكومية
واألهلية العاملة يف جمال الطفولة ووضع اسرتاتيجية وطنية للطفولة ،إىل جانب
تطوير خدمات رعاية الرضع وأطفال احلضانات وتقديم برامج تدريب وتأهيل
العامالت باحلضانات.
ويف ظل ما يقوم به الشباب من دور حيوي وما ميثلونه من دعامة قوية لنهضة أي
خاصا للشباب ورعايتهم وصقل مهاراتهم عن طريق إقامة
جمتمع  ،سنولي اهتماما ً
برامج وورش عمل وفعاليات تهدف إىل شغل أوقات فراغهم مبا يساهم يف تعزيز روح
املواطنة والشراكة اجملتمعية وخلق جيل رياضي قادر على متثيل اململكة بالصورة
املثلى يف املشاركات الشبابية والرياضية اخلارجية ،إىل جانب املشاركة الفعالة
يف الربامج والفعاليات الداخلية.
كما سنسعى إىل زيادة وتطوير البنية التحتية و استكمال مرافق األندية واالحتادات
واملراكز الشبابية حبسب املعايري الدولية.
لقد أصبحت املرأة البحرينية شريكا رئيسيا يف التنمية مبختلف أبعادها وتزايدت
نسبة مشاركتها يف قوة العمل والنشاط االقتصادي واالجتماعي والثقايف ومجيع
جماالت احلياة ،وسنأخذ على عاتقنا مواصلة جهود متكني املرأة اقتصاديا وسياسيا
واجتماعيا ،من خالل عدد من اآلليات واإلجراءات من بينها إدماج احتياجات املرأة
يف التنمية ،وتفعيل دور اجمللس األعلى للمرأة.
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 .6الثقافة
نسعى إىل جعل الثقافة ركنا من أركان التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البالد،
وتعزيز مسعة البحرين كدولة منفتحة ثقافيا على الساحة الدولية وحتفيز اإلبداع
واالبتكار يف مجيع جماالت الثقافة والفنون .وتوظيف الثقافة يف عملية التنمية
االقتصادية من خالل األنشطة الثقافية والسياحية ،حيث ميكنها أن تساهم بدور
كبري يف النمو االقتصادي من خالل توفري العديد من فرص العمل ،وحتقيق عوائد
جمزية على االستثمار ،واملساهمة يف تدوير رؤوس األموال احمللية .لذا سنعمل على
هيكلة املساهمة االقتصادية واالجتماعية للثقافة من خالل الرتكيز على محاية
وتطوير وترويج مواقع الرتاث الوطين ومحاية املواقع األثرية والرتاثية وخاصة فيما
يتعلق باملواقع املدرجة على قائمة الرتاث العاملي.
ونسعى كذلك إىل إدراج موقعني جديدين يف قائمة الرتاث اإلنساني ملنظمة
اليونسكو هما تالل املدافن يف عالي ومسار اللؤلؤ يف احملرق .وسوف ندعم هذين
املوقعني ومننحهما األولوية للرتويج هلما على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية
مبجرد إعالن منظمة اليونسكو إدراجهما على قائمة الرتاث العاملي .كما سندعم
الربامج واملؤسسات الثقافية والفنية اليت تساهم يف بناء اجملتمع والثقافة .وسيتم
حتقيق ذلك من خالل دعم األعمال األدبية وإقامة الندوات واملؤمترات الثقافية ورعاية
املواهب الفنية وتكريم الرواد من الفنانني وتقديم اجلوائز الثقافية للمشاركات
الفنية اخلارجية.
إىل جانب ذلك سنعمل على عقد شراكات اسرتاتيجية مع القطاع اخلاص من
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خالل مشروع «االستثمار يف الثقافة» خالل السنوات القادمة لدعم املشهد الثقايف
يف اململكة بتمويل مشاريع إنشائية كاملسرح الوطين ومتحف الفن احلديث.
كما سنقدم كل دعم ممكن للجمعيات الثقافية والفنية اليت تعمل على نشر
وتعزيز الثقافة يف اململكة .وسوف تعمل هذه اجلمعيات بشكل متزايد على مشاريع
مشرتكة تعزز التعاون وتوليد األفكار .ويشكل هذا أهمية ألنه يضمن استدامة
تدفق األفكار واجلهود املبذولة يف اجلوانب الثقافية يف البحرين.
وسوف يؤدي حتديث األنظمة واللوائح احلالية مثل إضافة نظام منح حوافز تشجيعية
للجمعيات اليت تقيم أنشطة غري رحبية إىل توثيق العالقة بصورة أكرب باجلمعيات
الثقافية والفنية مبا يعود بالنفع على احلركة الثقافية يف البحرين.
 .7تعزيز التنمية الحضرية المستدامة
سنواصل جهود تعزيز التنمية احلضرية املستدامة لالرتقاء بالبيئة احلضرية وتطوير
املناطق وزيادة الرقعة اخلضراء والواجهات املائية وإنشاء املنتزهات واحلدائق العامة
ومضامري املشي واالستمرار يف تأهيل البيوت القدمية ومشروع تنمية املدن والقرى
واستحداث الساحات العامة على مستوى اململكة وتطوير البنية التحتية واملرافق
العامة للمناطق احلضرية وزيادة املراكز ذات الطابع املميز وإنشاء وتطوير األسواق
الشعبية واملركزية.
هذا إىل جانب االرتقاء باخلدمات البلدية والزراعيـــــــة التجميلية ،وتعزيز دور القطاع
اخلاص يف اخلدمات البلدية وزيادة مساهمة القطاع اخلاص يف متويل املشاريع
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البلدية وتنمية املوارد وتعزيز االستثمار يف األمالك البلدية بالتعاون مع اجملالس
البلدية.
 .8حماية البيئة الطبيعية واستدامتها
تشكل محاية البيئة الطبيعية واستدامتها من خالل اإلدارة الفاعلة واحلفاظ على
مواردها الطبيعية احملدودة أحد األهداف الرئيسية .لنا وكأحد متطلبات حتقيق
التوازن بني التنمية واحملافظة على البيئة ،فقد مت وضع اسرتاتيجية وطنية للبيئة
واحلياة الفطرية تعزز استدامة البيئة الطبيعية .ولتحقيق هذا اهلدف ،سوف نسعى
إىل تطبيق أساليب أكثر كفاءة حلفظ وترشيد استهالك الطاقة واملياه وتطبيق
أنظمة املباني اخلضراء.
كما سنشجع على استخدام الطاقات النظيفة واملتجددة من أجل حتقيق التوازن
الصحيح لضمان بقاء البحرين مكانا مفضال وجذابا للعيش من خالل توفري مجيع
احتياجات مواطنيها واحملافظة على بيئة صحية ومستدامة.
وسنعمل على حتسني كفاءة استخدام الطاقة واملياه يف املباني القائمة من خالل
اعتماد معايري لكفاءة استخدام الطاقة واملياه يف تصميم املباني اجلديدة .ومراجعة
مجيع تشريعات البناء احلالية لضمان أن تركز مجيع اإلنشاءات اجلديدة على زيادة
مستوى كفاءة الطاقة من خالل اشرتاط استخدام وسائل أفضل للعزل احلراري
والتهوية الطبيعية وغريها من تقنيات توفري الطاقة ،باإلضافة إىل حتسني كفاءة
مواد البناء للتقليل من استهالك الطاقة.
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سيؤدي تنفيذ هذه اإلجراءات إىل خفض استخدام الكهرباء واملياه ،وحتقيق وفر
يف الطاقة والتكاليف يتجاوز حجم االستثمار األولي على املدى الطويل.
ومن أجل تلبية الطلب املستقبلي على الطاقة واملياه سنقوم بدراسة استحداث تقنيات
أكثر فعالية ومصادر متجددة للطاقة ،ومنها إنتاج الطاقة من موارد متجددة مما
يؤدي إىل خفض التأثري البيئي لتوليد الطاقة ،كما يؤدي إىل حتقيق فوائد كبرية
من حيث توفري البيئة الصحية ،وحتقيق اكتفاء ذاتي أكرب للطاقة .واختاذ تدابري
لضمان استدامة استخدامات البالد من الكهرباء واملاء مثل العمل على زيادة
الوعي ،إىل جانب استحداث عدد من املبادرات اجلديدة ،منها وضع معايري جلودة
معدات املياه والتسليك ،والكفاءة يف استخدام املياه يف األنشطة التنموية املختلفة،
واحملافظة على مورد املياه اجلوفية ،واالستفادة القصوى من استخدام املياه املعاجلة
ألغراض الري .وتبين تقنيات جديدة خلفض االستهالك يف الكهرباء ،و اعتماد
مبادرات مثل تربيد املناطق وحتسني معايري ومواصفات البناء ،وسوف تسهم يف
خفض استهالك الكهرباء.
 .9مكافحة التلوث
من أجل مكافحة التلوث سنقوم بالتوسع يف تطبيق القوانني واملعايري اليت تضمنتها
االسرتاتيجية الوطنية للبيئة واحلياة الفطرية والتنسيق بني اجلهات املعنية من أجل
تقليل النفايات ،وتوفري املزيد من فرق الرصد والتفتيش ملراقبة جماالت ومناطق
املخالفات يف البحرين ،وتطوير آليات الرصد احلالية ،ومراجعة التشريعات.
وسوف نعمل على تعديل الغرامات لتعكس بشكل أفضل التكلفة االقتصادية
للمخالفات.
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وتعترب االنبعاثات الصادرة عن حمطات الطاقة واملصانع ،فضال عن األدخنة املنبعثة
من مركبات النقل املصادر الرئيسية لتلوث اهلواء يف البحرين .وبالرغم من أن
مساهمة البحرين يف جمموع انبعاثات الغازات السامة على املستوى العاملي منخفضة
فإنه سوف يتم املضي يف عملية تقليل هذه االنبعاثات حتقيقا اللتزامات اململكة
الدولية واالقليمية .وسوف يتم اختاذ املزيد من اخلطوات يف سبيل التخفيف من
االنبعاثات الناجتة عن املصانع والسيارات.
ولتقليل هذه االنبعاثات ،ستتم زيادة التفتيش لضمان قيام املصانع باختاذ اخلطوات
الالزمة لإلبقاء على انبعاثاتها ضمن احلدود الضرورية .كما سنعمل على استحداث
وترويج استخدام الوقود النظيف ،والسعي حنو إنشاء نظام رصد فعال للغازات
املنبعثة من السيارات ،ومراجعة وحتسني التشريعات احلالية حول انبعاث الغازات
السامة لضمان تطبيقها والتقيد بها.
كما سنقوم مبراجعة وتعزيز األنظمة احلالية واعتماد نظم ملراقبة االلتزام بتطبيق
توصيات تقييم األثر البيئي يف مجيع املشاريع التنموية التطويرية ،للتقليل من
التأثريات السلبية على البيئة البحرية واحلياة الفطرية.
 .10حماية التنوع البيولوجي
تعترب محاية التنوع البيولوجي من بني القضايا الرئيسية على الصعيدين العاملي
واحمللي ،وحنن نسعى ملعاجلتها من خالل جهودنا الرامية إىل توفري بيئة معيشية
مستدامة لألجيال احلالية واملقبلة .وترويج ومحاية التنوع البيولوجي باإلضافة إىل
احلفاظ على املواقع الطبيعية الرئيسية يف البحرين من خالل تطبيق التشريعات
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وتعزيز الرقابة واستخدام التقنيات احلديثة يف جمال متابعة وتقويم الوضع البيولوجي
هلذه احملميات.
ويف هذا اإلطار ،سوف نوفر محاية أكرب للبيئة الطبيعية والثروة السمكية واحليوانية
والزراعية ومناطق الشعب املرجانية والتنوع يف الثروة البيئية بإجراء دراسات تتناول
التأثريات البيئية عند التخطيط لتنفيذ مشاريع التطوير اجلديدة ،وبتعزيز القوانني
احلالية وزيادة محالت التفتيش واملعاينة .ويعترب هذا مهما بشكل خاص يف املناطق
الغنية باحلياة الفطرية واملساحات الساحلية املعرضة خلطر التلف.
 .11تطوير األداء الحكومي
يف إطار التوجه حنو تطوير األداء احلكومي ،سنواصل العمل لضمان توفري عنصر
الفعالية يف عملية وضع السياسات ،وسنولي املزيد من االهتمام لتطوير اخلربات يف
جمال وضع وتنفيذ السياسات ،فضال عن بناء القدرات التنظيمية للقيام بذلك.
وتعترب حكومة البحرين املوظفني الذين يعملون يف قطاعاتها املختلفة أهم أصوهلا،
حيث إن أداءهم سيكون له األثر األكرب يف مواجهة التحديات الكثرية ،و يف
نوعية اخلدمات اليت يتم توفريها للمواطنني .ومن هذا املنطلق سنعمل على اختاذ
مجيع التدابري املمكنة لتجهيز القوى العاملة وإعدادها جبميع املقومات الالزمة
لتحقيق النجاح ،من خالل تكاتف اجلهود بني اجلهات املناط بها تطوير األداء
املتمثلة يف معهد اإلدارة العامة وديوان اخلدمة املدنية ومركز البحرين للتميز ،إىل
جانب بعض اجلهات الداعمة هلم مثل اجلهاز املركزي للمعلومات وهيئة احلكومة
اإللكرتونية.
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وسنقوم بتطوير الربامج التدريبية الكفيلة بتطوير أداء موظفي احلكومة عن
طريق تقديم الربامج املطورة يف جمال القيادة والتخطيط االسرتاتيجي والتمويل
العام وبرامج تنمية الكوادر احلكومية وغريها من الربامج ذات اجلودة العالية
واملواكبة للتغريات والتكنولوجيا احلديثة .وسيشرف معهد اإلدارة العامة على هذه
الربامج ،وسيتم تقييم فعاليتها بانتظام من خالل متابعة املشاركني واملسوحات
االستقصائية.
وسيقوم ديوان اخلدمة املدنية بتطوير حزم لألجور واملزايا تكون أكثر جاذبية،
واستخدام معايري وطرق اختيار أكثر فعالية ،وهياكل للوظائف ،وعمليات للتقدم
إىل الوظائف وعروض التوظيف .وسيتم إيالء عناية خاصة للمجاالت ذات األولوية
املتفق عليها ،والرتتيبات الجتذاب اخلرجيني من ذوي املستوى التعليمي املرتفع مع
األخذ يف االعتبار أهمية تصميم نظام شامل إلدارة األداء عن طريق ربط املكافآت
باألداء .باإلضافة إىل مراجعة تشريعات وأدوار وعمليات اخلدمة املدنية وهيكلها
التنظيمي والتأكد من أن الرتتيبات التنظيمية واإلدارية للوزارات مناسبة للقيام
مبسؤولياتها.
لقد قام مركز البحرين للتميز جبهود بارزة يف نشر ثقافة التميز بني املؤسسات
احلكومية ،لذا فإننا سنعمل على ترسيخ منوذج البحرين للتميز كثقافة وقيم يف
خمتلف القطاعات احلكومية واخلاصة ،ودعم توجهات مركز البحرين للتميز
الرامية إىل حتسني كفاءة التشغيل والتنافسية للمؤسسات احلكومية من أجل
الوصول إىل حكومة متميزة قائمة على االقتصاد املعريف ،الذي يكفل تبسيط
اإلجراءات واالنتقال من معايري إدارة اجلودة احلكومية إىل معايري تنشد التميز
يف األداء والثقافة املؤسسية وبناء القدرات والطاقات البشرية والرتكيز على إدارة
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املعرفة واألصول البشرية ،وتقليل اهلدر وجتويد اخلدمات احلكومية من خالل
إعادة تنظيم اخلدمات املتكررة والتكامل يف تقدميها.
كما سنعمل من خالل اجلهاز املركزي للمعلومات وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية
لإلحصاءات على وضع اسرتاتيجية وطنية لإلحصاء من شأنها أن تعطي مجيع
األطراف املعنية فرصة لتقييم الوضع احلالي لإلحصاءات الوطنية ،ومراجعة
االحتياجات من البيانات ووضع خطة متوسطة األجل ملعاجلة املعوقات الرئيسية.
كما سنعمل على تعزيز دور اللجنة الوطنية لإلحصاء من أجل حتسني مستوى
التعاون والتنسيق بني اهليئات واملؤسسات احلكومية اليت توفر مثل هذه البيانات
لتكوين قاعدة بيانات مركزية وموحدة.
وسنسعى إىل إنشاء منظومة إلكرتونية تشمل مستودعا للبيانات املكونة
للمؤشرات الوطنية والدولية ،املفردة واملركبة ،حبيث يتم تغذية املعلومات املوجودة
يف املستودع من قبل املؤسسات احلكومية وغري احلكومية واملنظمات واللجان
املعتمدة والباحثني ،وتتوىل اجلهة املاحنة للبيانات مسئولية التحديث والتأكد من
صحة تلك البيانات واملؤشرات ،ونراعي فيها منع ازدواجية البيانات ،عن طريق
توحيد التصنيفات والتعريفات مبا يتطابق مع التصنيفات الدولية ،وتعميمها على
مجيع اجلهات املاحنة للبيانات.
وتهدف هذه املنظومة إىل مراقـبة مؤشـرات وتصنيف البحرين يف املؤشرات والتقارير
العاملية ،وتوفري وحتسـني نوعية البيانات واملعلومات املبنـية على أسـس علمـية وواقعـية
ً
ِّ
أسـاسـا يعتمد علـيه املسـئولون عند إدالئهم بأية تصـرحيات لوسـائل اإلعـالم
تشـكل
املخـتلفة .
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إضافة إىل ذلك ،سنواصل تعزيز أداء احلكومة اإللكرتونية لضمان الفعالية يف
تقديم اخلدمات احلكومية للمواطنني واملقيمني ورجال األعمال .إىل جانب تبسيط
اخلدمات والعمليات احلكومية ،من خالل دراسة بدائل لألساليب التقليدية للعمل
وتقديم اخلدمات عرب الوسائط و القنوات اإللكرتونية املختلفة ،وتبين تقنيات
حديثة واختاذ تدابري لضمان جودة اخلدمات اإللكرتونية.
وسنواصل دعم الربنامج الوطين االسرتاتيجي للحكومة اإللكرتونية من خالل
املشاريع اليت تنفذها هيئة احلكومة اإللكرتونية واليت تعنى بتطوير السياسات
واملعايري اخلاصة بتقنية املعلومات وأمن البيانات احلكومية ورفع كفاءتها حبسب
أفضل السياسات واملعايري الدولية ،مع مراعاة سهولة إتاحتها ملختلف األطراف
املستفيدة منها ومن خالل خمتلف الوسائل والوسائط اإللكرتونية.
إضافة إىل مشاريع الربط احلكومي اإللكرتونية املختلفة اليت ختتص بربط األنظمة
والتطبيقات اإللكرتونية ملختلف اجلهات احلكومية اليت تهدف إىل تشكيل إطار
عمل اسرتاتيجي يشمل مجيع الوزارات واملؤسسات احلكومية املختلفة ،مما سريفع
جودة وكفاءة اخلدمات اإللكرتونية ،إضافة إىل خفض التكلفة اإلمجالية لتنفيذ
مشاريع تقنية املعلومات واالتصاالت من خالل املساهمة يف دعم إعداد االسرتاجتية
الوزارية وخمتلف اجلهات احلكومية ملشاريع تقنية املعلومات.
سيعمل مشروع زاجل الذي ُيعنى بنظم أمتتة املراسالت احلكومية وأرشفتها
وحتويل عمليات ووسائل تداول املراسالت الرمسية ومناقلتها بني خمتلف اجلهات
احلكومية واملؤسسات التشريعية إىل عمليات إلكرتونية على تسريع املراسالت
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.
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وسنعمل على خلق بيئة رقابية وإشرافية شفافة وحتسني جودة واتساق عمليات
الرقابة واإلشراف لضمان أن تتم هذه العملية بفعالية وبشكل منتظم قادرة على
التغلب على املعوقات.
ومن أجل الوصول إىل أعلى مستوى ممكن من الشفافية ،سيتم تنفيذ مبادرات
تركز على املشرتيات احلكومية ،وعلى الشفافية يف عملية صنع القرار والعمليات
التشغيلية للخدمات اليومية للمؤسسات احلكومية .وتقييم عملية توفري اخلدمات
احلكومية يف مقابل األهداف املتفق عليها.
وسنعمل أيضا على تعزيز دور جملس املناقصات وحتسني أدائه لضمان أعلى مستويات
الشفافية والعدالة يف املشرتيات ،واملبيعات ،والتأكد من االلتزام باألنظمة والقوانني
يف مجيع مراحل عملية املناقصة ،إضافة إىل وضع نظام متكامل لتصنيف املقاولني
واملوردين ،وعرض أمساء أولئك املؤهلني للمشاركة يف مناقصات حمددة.
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ً
انطالقا من أهميتها
تولي احلكومة أهمية كربى لتطوير البنية التحتية وحتديثها
يف دفع عملية التنمية والنشاط االقتصادي والتجاري وتوفري البنية املالئمة الستقطاب
االستثمارات احمللية واألجنبية إىل جانب تأمني نوعية حياة أفضل جلميع املواطنني.
لضمان التنفيذ السليم جلميع مشاريع البنية التحتية وصيانتها وجناح املشاريع
التطويرية واالستثمارية يف مملكة البحرين ،سنعمل على توفريمعلومات دقيقة
ومتكاملة عن املواقع وطبيعة املعامل فوق األرض وحتتها (املعلومات املكانية).
كما سنعمل على توحيد اجلهود وتنظيم إجراءات املعلومات املكانية للقضاء على
االزدواجية وعدم التنسيق يف مجع املعلومات .وسنسعى إىل حتسني وتطوير وصيانة
نظام متكامل للبيانات املكانية ،وتطوير املعايري واملواصفات والقوانني التنظيمية
حبسب املقاييس الدولية للبيانات املكانية من خالل التشاور والتعاون مع اجلهات
املعنية.
من مشروعات البنية التحتية اليت سيكون هلا أولوية ،ما يلي :
 .1الطاقة اإلنتاجية للكهرباء والماء
توسيع الطاقة اإلنتاجية للكهرباء واملاء وتقليل نسبة االنقطاعات وحتسني الطاقة
اإلنتاجية عن طريق تطوير مشاريع ستزيد من القدرات املتاحة حاليا إلنتاج ونقل
الكهرباء واملاء مثل مشروع إنشاء حمطة مستقلة إلنتاج الكهرباء واملاء واليت بدأ
بناؤها يف منطقة الدور اجلزء اجلنوبي الشرقي من اململكة على أربع مراحل .وعند
اكتمال هذا املشروع سيسهم يف تأمني احتياجات اململكة املستقبلية من الكهرباء
واملاء ،وذلك من خالل توفري ما يزيد على  4000ميجاوات من الكهرباء تعزيزا
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للقدرة املركبة احلالية وكذلك  90مليون جالون من املياه احملالة إضافة إىل
العمل على إعادة تأهيل حمطة سرتة وبناء وحدة معاجلة املياه احملالة وتوسيع قدرة
شبكات نقل وتوزيع الكهرباء واملاء.والسعي حنو ختفيض الفاقد من شبكات
توزيع املياه للوصول إىل املعدالت العاملية من خالل اتباع اإلجراءات واآلليات ،ومنها
استبدال الشبكات القدمية وإكمال برنامج استبدال عدادات املياه .والتطوير
الفعلي لشبكات نقل الكهرباء احلالية واستحداث شبكات اجلهد الفائق 400
كيلوفولت لتقليل مستوى قصر الدائرة الناتج عن تطوير توسع شبكة الكهرباء
وزيادة األمحال يف اململكة.
وسيضيف الربط الكهربائي اخلليجي الذي مت تدشني املرحلة األوىل منه يف صيف
 2009الكثري من اخليارات املتاحة للمملكة للحصول على الطاقة الكهربائية
عند احلاجة إليها مع إمكانية االستفادة من مصادر الطاقة يف دول جملس التعاون
اخلليجي ،وتوسيع نطاق اخليارات املتاحة لتنفيذ مشاريع تعاونية يف املستقبل.
وسنسعى إىل تنويع مصادر الطاقة من خالل االستثمار يف الطاقات املتجددة
والبديلة.
 .2صيانة وتحسين وتوسيع شبكات الطرق
سنواصل تنفيذ الربامج اليت من شأنها تسهيل حركة املرور وتوفري العبور اآلمن
للمواطنني ومرتادي الطرق وذلك من خالل استمرار برامج حتسني وإنشاء وصيانة
شبكة الطرق واجلسور مبا فيها مشروع تطوير القرى واإلسراع يف تنفيذ املشاريع
االسرتاتيجية الرئيسية ومن بينها تقاطع مدينة عيسى وتقاطع ميناء سلمان لتحويل
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شارع الشيخ عيسى بن سلمان إىل شارع حر وسريع من جسر امللك فهد وحتى ميناء
خليفة بن سلمان .كما سيتم تطوير شارع امللك فيصل لزيادة الطاقة االستيعابية
وحل مشكلة االزدحام املروري ،باإلضافة إىل تنفيذ مشروع جسر املنامة الشمالي.
وسنقوم بدراسة بناء نظام سريع للنقل ( )Rapid Transitباستخدام القطارات
اخلفيفة ،وختفيض حركة املرور من خالل توفري وسائل بديلة للمواصالت تربط
ً
جذبا للحركة املرورية يف البحرين مثل ضاحية السيف واجلفري
املناطق األكثر
ومطار البحرين .كما ستتواصل اجلهود املبذولة من أجل خفض احلوادث على
الطرق من خالل تنفيذ اخلطة الوطنية للسالمة املرورية.
 .3تطوير أنظمة الصرف الصحي في البحرين
متكنت احلكومة من ربط حنو  %91من السكان بشبكة الصرف الصحي
الرئيسية .،وسنواصل جهودنا املستمرة لتوسعة وإعادة تأهيل شبكة الصرف
الصحي بهدف ربط  %95من السكان بالبنية التحتية الرئيسية للصرف الصحي
حبلول عام  .2020وقد مت االنتهاء من املخطط االسرتاتيجي للصرف الصحي الذي
سيوجه هذا التوسع.
ً
أيضا على زيادة الطاقة االستيعابية للمحطات والشبكات لتواكب
كما سنعمل
ً
فضال عن رفع كفاءة عملياتها
التطور العمراني والتنمية االقتصادية يف اململكة،
يف أنظمة معاجلة مياه الصرف الصحي واالستفادة منها وإعادة استخدامها ،وذلك
مبشاركة القطاع اخلاص .وسيبدأ برنامج اخلصخصة لقطاع الصرف الصحي مع
إنشاء حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي يف احملرق ،حيث سيقوم القطاع اخلاص
ببناء وتشغيل احملطة وكذلك أجزاء من شبكة الصرف الصحي اليت تغذيها.
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ً
أيضا بناء حمطة جديدة ملعاجلة مياه الصرف الصحي
وستشمل جهود اخلصخصة
يف توبلي موازية للمحطة القائمة يتوىل القطاع اخلاص بناءها ،وتوسعة بعض أجزاء
الشبكة الرئيسية اليت تغذي احملطة ،وسنعمل على مواصلة تطوير شبكات نقل
مياه الصرف الصحي ضمن برنامج يتوافق مع ما ورد يف املخطط االسرتاتيجي .
 .4تنفيذ المخطط الهيكلي االستراتيجي
سنواصل العمل على تنفيذ املخطط اهليكلي االسرتاتيجي ململكة البحرين
لضمان توجيه النمو حبيث يكون التطور والتوسع يف اململكة من خالل املواءمة
بني النمو االقتصادي من جهة ،واستخدامات األراضي من جهة أخرى وان تنفيذ
هذا املخطط سريسم مالمح التنمية الشاملة مبختلف أوجهها من خالل توفري بيئة
جاذبة لالستثمار وبنية حتتية متطورة مبعايري عاملية مدعومة ببيئة سليمة ومتوائمة
مع املعايري البيئية العاملية ،وداعما للموارد الطبيعية ,ملبيا لالحتياجات السكانية،
مسهما يف إنشاء جمتمعات حملية متميزة ،وحمققا القتصاد متخصص يف األسواق
العاملية واإلقليمية ،مؤسسا للرتويج للمستقبل الواعد للمملكة خبطى واثقة.
ستواصل احلكومة دعم اجملالس البلدية لتعزيز دورها يف عملية التنمية وفقا
الختصاصاتها املنوطة بها ،وحرصا على دعم املشاركة الشعبية يف صنع واختاذ
القرار يف جمال العمل البلدي وترمجة احتياجات املواطنني.
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إننا أمام مرحلة من مراحل العمل الوطين تتعاظم فيها املسؤوليات وتتطلب
مضاعفة اجلهود الرمسية والشعبية من أجل محاية املكتسبات وحتقيق املزيد من
اإلجنازات.
ً
وحتقيقا ملا نسعى إليه عرب برناجمنا يتطلب األمر أعلى مستويات التعاون اإلجيابي
والتواصل البناء وفقا للمبادئ الدستورية.
وحنن على ثقة بأن السلطة التشريعية مبجلسيها ( الشورى والنواب ) ستكون داعما
قويا لكل ما من شأنه رفعة الوطن يف ظل القيادة احلكيمة جلاللة امللك املفدى.
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