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العامة   اإلدارة  لبحوث  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  شبكة  ولدت 
المشاركين  ِقـبل  من  بالـتزكية  2014م،  أبريل  من   23 الـ  في  )مينابار( 
في االجتماع التنظيمي الخاص بها. وقد ُأعلن هذا رسمًيا خالل الحفل 
الختامي لمؤتمر »مينابار« بتاريخ 24 أبريل 2014م وفي المؤتمر الصحفي 

الذي تاله. 

نشأت فكرة بناء شبكة إقليمية للبحوث في اإلدارة العامة في اجتماع 
اإلدارية  للعلوم  الدولي  للمعهد  المشترك  الدولي  للمؤتمر  تمهيدي 
)IIAS( والجمعية الدولية لمدراس ومعاهد اإلدارة )IASIA( في 1 يونيو 
2013م بمشاركة ما يزيد عن 50 شخًصا. مضت الفكرة  ُقُدما في ورشة 
عمل أقامها معهد اإلدارة العامة بالبحرين باالشتراك مع برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي في أوائل نوفمبر 2013م، إذ  كان هدفها تحديد إلى 
ما ستؤول إليه هذه الشبكة وماهي األجندة البحثية التي ستحتويها 
تّوج  استدامتها.  تضمن  حتى  حوكمتها  ونطاق  وكيفية  وتتبناها، 
استمرت  التي  الجهود  كافة  2014م  ربيع  في  »مينابار«  لـ  األول  المؤتمر 

لمدة عاٍم كامل ألجل تفعيل هذه المبادرة وقد تّم ذلك فعاًل! 

مع  تزامن  التي  الشبكة  إنطالقة  ليشهدوا  250 شخًصا  يقارب  ما  جاء 
مؤتمر مينابار  األول، أما عن المؤتمر الثاني فسوف يقام في ربيع عام 
تم  الذي   - التأسيسي  المجلس  وسيقرر  آخر،  بلد  باستضافة  2015م 

تعيينه لمدة سنة- البلد المستضيف لمؤتمر »مينابار« الثاني.

مقدمة



األدلة  على  المبنية  السياسات  تعزيز  في  »مينابار«  مهمة  تكمن 
واتخاذ القرار في اإلدارة العامة من خالل: 

• تطوير ثقافة البحث العلمي والتفكير في القضايا االستراتيجية في 
اإلدارة العامة العربية.

• بناء القدرات البحثية داخل اإلدارة العامة العربية.

• بناء الشبكات وتكثيف الجهود الجماعية الرامية إلى تثبيت الحاجة 
إلى اإلدارة العامة في المنطقة.

الرسالة

)مينابار(   العامة  اإلدارة  لبحوث  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  شبكة 
العربية  المنطقة  المهنيين والمؤسسات في  عبارة عن شبكة تضم 
التي تهتم بالبحوث في اإلدارة العامة. على الرغم من أن تركيزها هو 
مفتوحة  ستكون  مينابار  شبكة  أبواب  أن  إالّ  العربية،  المنطقة  على 
مناطق  جميع  من  والممارسين  واألكاديميين  المؤسسات  لمشاركة 

العالم. 

والعالم  العامة  اإلدارة  بين  مشترك  مشروع  هي  »مينابار«  شبكة 
األطراف  متعددة  والمؤسسات  الحكومية،  غير  والمنظمات  األكاديمي 
باإلضافة  والتطبيقي  النظري  الجانبين  بين  الفجوة  إلى سد  وتـهدف 
إلى بناء القدرات البحثية لتعزيز الحوكمة في اإلدارة العامة في المنطقة 

العربية.

يتم إنشاء شبكة »مينابار« تحت أحكام قوانين مملكة البحرين. 

ما هي “مينابار”؟



تهدف »مينابار« إلى:

• تعزيز ثقافة البحث العلمي ودعم بناء القدرات البحثية في القطاعات 
العامة في المنطقة.

• تسهيل تنفيذ األفكار المبتكرة في اإلدارة العامة في المنطقة.

• تعزيز االتصاالت وإنشاء شبكات بين الممارسين والباحثين وموظفي 
الخدمة المدنية في المنطقة العربية.

• تعزيز العمل البحثي والتبادل األكاديمي/الممارسة حول قضايا اإلدارة 
العامة والسياسات العامة، والحوكمة الرشيدة في المنطقة العربية.

• تسخير الفكر الجماعي والجهود المبذولة من طرف المؤسسات في 
المنطقة لـتعزيز اإلدارة العامة وصنع السياسات المبنية على األدلة.

يتناول  بحيث  العامة  اإلدارة  في  للبحوث  المحلي  الخطاب  تطوير   •
مشاكل اإلدارة العامة في كامل المنطقة كما حددتها الجهات الفاعلة 

المحلية.

على  العامة  اإلدارة  في  الفاعلة  الجهات  لجميع  موارد  قاعدة  توفير   •
الساحة العربية الستخدامها كدليل في صنع السياسات وصنع القرار، 

تشمل هذه الموارد األفراد/ االستشاريين والبحوث والشبكات.

األهداف



الوسائل؛  من  العديد  خالل  من  أهدافها  »مينابار«  شبكة  ستحقق 
أهمها:

• البوابة اإللكترونية لمجتمع الممارسة لـ »مينابار«.
• المؤتمر السنوي لمتابعة أجندة البحوث لـ »مينابار«.

الخبرات  تبادل  ألجل  المفكرين  ســتجمع  التي  المنتديات   / الندوات   •
وأفضل الممارسات في اإلدارة العامة والحوكمة.

• المناهج التدريبية لبناء القدرات البحثية ودعم األهمية للــبحوث في 
القطاع العام.

ودراسات  الفكرية  البيضاء/  األوراق  )مثل:  للبحوث  إنجازات تطبيقية   •
الحالة، والدراسات التجريبية، الخ(.

• نشر النتائج من خالل المطبوعات، نشرات متخصصة في السياسات 
العامة، والمشاركة في الفعاليات المهنية في اإلدارة العامة، الخ.

• تطوير تيارات البحوث والشراكات البحثية والتعاون في مجال البحث، 
باإلضافة إلى تنظيم الفعاليات لدعم التنسيق اإلقليمي في ممارسات 

اإلدارة العامة.
 IIAS، )مثل:  الدولية  المؤتمرات  نقاشية خاصة خالل  تنظيم حلقات   •

IASIA، الخ(.
.)ARPA( تحرير وإصدار المجلة العربية لإلدارة العامة •

العامة  اإلدارة  مجاالت  و  مواضيع  مختلف  في  الممارسة  مجتمعات   •
ومشاريعها.

ستقوم شبكة »مينابار« بتعزيز االتصاالت المؤسسية والتبادالت بين 
المؤسسات المهنية في مجال اإلدارة العامة ضمن منطقتي الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا وحتى خارجهما.

الوسائل



شبكة  ستقوم  نفسها،  الشبكة  وتحديث  إنشاء  إلى  باإلضافة 
»مينابار«  بإدارة النشاطات الرئيسة التالية:

• تنظيم مؤتمر »مينابار« المنعقد كل سنتين.
• المشاركة في تنظيم مؤتمرالـ »يورومينا« المنعقد كل سنتين.

• نشر وإدارة البوابة اإللكترونية لـ مينابار.
.)ARPA( نشر المجلة العربية لإلدارة العامة •

• تسيير فعاليات وحوارات إقليمية مع المجموعات اإلقليمية األخرى من 
العالم )مثل: المنتدى اإلفريقي(، باإلضافة إلى حوار الـ »يورومينا« والذي 
سُيفّعل كل سنتين خالل مؤتمر الـ »يورومينا«،  كذلك ستكون هنالك 

ـنة في برامج مؤتمر »مينابار«. حوارات عدة مع مناطق  أخرى ُمضمَّ

• الشبكة 
تشمل الشبكة جميع أعضاء »مينابار« الذين تمت الموافقة عليهم من 
ِقبل مجلس اإلدارة، والذي بدوره سيضع المبادئ التوجيهية للموافقة 
تم  فقد  الشبكة  في  االشتراك  في  يرغب  ولمن  الجدد،  األعضاء  على 

تضمين دعوة لالشتراك الحًقا في هذا الكتيب.
 

• مجلس اإلدارة 
باإلضافة  أعضاء  وخمسة  للمجلس  رئيس  من  اإلدارة  مجلس  يتكّون 
)بدون حقوق  المقر للشبكة  البلد  البحرين  لـمملكة  إلى عضو ممثل 
التصويت(، إلى جانب عضوية مدير البحوث في مينابار - الذي هو أيًضا 
)بدون   - العامة  لإلدارة  العربية  المجلة  ومحرر  البحوث  مجلس  رئيس 
حقوق التصويت(، كما يمكن لمجلس اإلدارة أن يشمل في المستقبل 

أعضاء مراقبين.

الـ مينابار وحوكمته

النشاطات الرئيسة 



ُينتخب مجلس اإلدارة من ِقـبل شبكة المؤسسات ذات العضوية، ويتم 
مرة  للتجديد  قابلة  سنوات  ثالث  لمدة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب 

واحدة فقط.

الخطة التشغيلية للسنة األولى

لـ  الفورية  التشغيل  خطة  والمجلس  التأسيسي  االجتماع  رسم 
»مينابار« حسب ما يلي: 

- تحديد المسؤوليات داخل المجلس.

- إنشاء مجلس بحوث »مينابار« للقيام باألنشطة العلمية في الشبكة 
اللجنة  مع  بالتعاون  الثاني  للمؤتمر  العلمي  البرنامج  ذلك  في  بما 

مة.  المنظِّ

 - وضع خطة عمل ومجموعات عمل لتنفيذ ما يلي:

o أجندة البحوث.
o المؤتمر الثاني لـ )مينابار(.

o بناء الشبكة. 
o بناء البوابة االلكترونية.

o التسجيل القانوني لـ »مينابار«.
o تفعيل العضوية. 

o العدد صفر من المجلة العربية لإلدارة العامة.
 

تم  الذين  الشبكة  أعضاء  »مينابار«  لـ  القادم  المؤتمر  سيجمع 
سُيدير  الذي  المجلس  سينتخبون  والذين  حينه  إلى  تسجيلهم 

الشبكة لمدة 3 سنوات. 



غاية  إلى  إلدارة شؤونها  التأسيسي  مينابار مجلسها  انتخبت شبكة 
االجتماع األول للشبكة وانتخاب مجلس لإلدارة، والذي سُيعقد في ربيع 

عام 2015م خالل المؤتمر الثاني لـ »مينابار«. 

صّوت مجلس اإلدارة في اجتماعه األول على خطة مؤقتة ودعا األعضاء 
تتعامل  التي  المؤسسات  على  حاليًا  العضوية  تنحصر  لالنضمام. 
التعليم  مؤسسات  جميع  العامة.  واإلدارة  العامة  السياسة  قضايا  مع 
والمنظمات غير  العامة  السياسة  البحوث، ومجموعات  العالي ومراكز 
األطراف...الخ،  المتعددة  والمنظمات  الحكومية،  والدوائر  الحكومية، 
ُمرحٌب بها لالنضمام إلى الشبكة. العضوية مجانية لغاية البت النهائي 

من ِقبل مجلس اإلدارة في عام 2015م. 

الموقع  على  االطالع  الرجاء  »مينابار«  في  عضويتك  على  للحصول 
االلكتروني للشبكة:

 http://www.menapar.net/  

العضوية



تشمل العضوية المزايا التالية: 

• إمكانية دخول البوابة االلكترونية والتفاعل مع مجتمع الممارسة.

• الحصول على منشورات »مينابار« بما في ذلك المجلة العربية لإلدارة 
العامة.

منشورات  في  المساهمة  حين  النشر  في  األفضلية  على  الحصول   •
»مينابار«.

وشبكات  الممارسة  مجتمعات  في  »مينابار«  عضوية  من  االستفادة   •
المعلومات.

• المشاركة في مؤتمرات »مينابار« برسوم مخّفضة.

• إمكانية الحصول على دور في اإلدارة وأدوار ناشطة أخرى في »مينابار«.

• تمثيل »مينابار« في مختلف المنتديات. 

• األفضلية في رعاية أو تنظيم فعاليات »مينابار«. 

الدولية  شراكاتها  وفي  »مينابار«  مشاريع  في  المشاركة  إمكانية   •
األخرى.

• المشاركة في تيارات البحوث، والشراكات البحثية لدى »مينابار«.



المجلس التأسيسي 



مرسوم  بموجب  2006م  سنة  بالبحرين  العامة  اإلدارة  معهد  تأسس 
ملكي يهدف إلى تطوير الكفاءة الفردية والمؤسسية في القطاع العام 
المرجع  بكونه  العامة  اإلدارة  معهد  برز  الوقت،  ذلك  ومنذ  البحريني. 
األساسي في مجال تطوير القطاع العام في البحرين حيث تبنى إطار 
تعلم يشمل تدريب القيادات الحكومية وبرامج تخصصية مبنية على 

الكفاءات المهنية ودورات التطوير الشخصي لألفراد. 
برنامج  تطوير  على  الحالي  الوقت  في  العامة  اإلدارة  معهد  يعمل 
الماجستير في اإلدارة العامة تلبيًة الحتياجات منطقة الخليج لمؤهالت 
في  خدماته  بتقديم  المعهد  يقوم  كما  المستوى،  عالية  مهنية 
وتعتبر  القدرات؛  تنمية  إلى  لـسعِيه  تمهيًدا  واألبحاث  االستشارات 
»مينابار« من أهم مبادرات المعهد ضمن استراتيجيته لتطوير البحوث. 

الرئيس: سعادة الدكتور رائد بن شمس
المدير العام لمعهد اإلدارة العامة، مملكة البحرين

raedbenshams@bipa.gov.bh



يد  بالمغرب في سنة 1948م على  لإلدارة  الوطنية  المدرسة  تأسست 
السلطان محمد بن يوسف لتدريب كوادر المستقبل في مجال اإلدارة 
العامة المغربية. وقد اكتسبت المدرسة منذ ذلك الوقت، أفقًا إقليمًيا 
في  العامة  اإلدارة  تدريب  مجال  في  الرائدة  المؤسسات  إحدى  لتصبح 

مناطق إفريقيا الناطقة بالفرنسية.  

في  ليبحث  2012م  عام  مطلع  في  للحوكمة  العربي  المعهد  تأسس 
قضايا الحوكمة في البيئات االنتقالية في المنطقة العربية. 

وقد عقد المعهد عدًدا من الفعاليات حول الحكومة االنتقالية وتقييم 
البحث  تطوير  على  حالًيا  يعمل  كما  المنطقة  في  العامة  السياسات 
وخلق  العربية  المنطقة  في  الموجودة  الحوكمة  قضايا  أهم  لتقييم 
للتأثير  المشترك  الفكر  طرح  يتم  بحيث  المنطقة  أنحاء  في  النقاش 

على المشاكل المشتركة من خالل تبادل الخبرات.

أعضاء المجلس

أ. نادية البرنوسي - مدير باإلنابة
المدرسة الوطنية لإلدارة، المملكة المغربية

n_bernoussi@yahoo.fr

د. خليل عميري - نائب الرئيس
المعهد العربي للحوكمة، الجمهورية التونسية

Khalil.amiri@gmail.com



نظام  لتطوير  حكومية،  كمؤسسة  العام،  الموظفين  ديوان  يسعى 
في  الكفاءة  نسبة  زيادة  طريق  عن  الفلسطيني  المدنية  الخدمة 
النظام  اإلدارية، كما يسعى لضمان تطبيق  البشرية واللوائح  الموارد 
والمساواة،  والشفافية  التكافؤية  لمبادئ  وفًقا  الدولة  موظفي  على 

لضمان تقديم الجودة في الخدمات العامة للشعب الفلسطيني.

للخدمة  تابع  المالي - وهو مركز تعلم  باسل فليحان  يختص معهد 
يضّم  المعهد  أن  كما  والجمارك.  العامة  المالية  اإلدارة  في  المدنية- 
GIFT-الـ شبكة  وأمانة  العالمية  الجمارك  لمنظمة  اإلقليمي  المركز 

 .MENA
المالية،  وزير  وصاية  تحت  تعمل  مستقلة  عامة  هيئة  المعهد  يعتبر 
بفرنسا  المالية  وزارتي  بين  اتفاق  خالل  من  1996م  عام  تأسس  حيث 
السنيورة،  فؤاد  الوزراء  رئيس  سعادة  من  بمبادرة  هذا  وكان  ولبنان، 
من  كل  من  المقدم  المالي  الدعم  من  المعهد  استفاد  وبعدها 
الصندوق  إلى  باإلضافة  األوروبي،  واالتحاد  وهولندا  كندا  حكومتي 
2004م  عام  منحه  تم  أن  إلى  واالجتماعية،  االقتصادية  للتنمية  العربي 

استقالليته المالية واإلدارية. 

معالي السيد موسى أبو زيد
رئيس ديوان الموظفين العام، دولة فلسطين

 chairman@gpc.gov.ps

د. لمياء المبيض
مدير معهد باسل فليحان المالي، الجمهورية اللبنانية

LamiaM@finance.gov.lb



غير  عربية  إقليمية  منظمة  وهو  للتخطيط،  العربي  المعهد  يهدف 
ربحية، إلى دعم تطوير البلدان العربية من خالل بناء القدرات الوطنية 

والبحوث واالستشارات والمنتديات واإلصدارات العلمية. 

خليجية  دول  ثالث  بين  مشترك  كمشروع  جيبك  شركة  تأسست 
)البحرين والكويت والسعودية(، وهي تستخدم الغاز الطبيعي إلنتاج 

األمونيا واليوريا والميثانول. 
البحرين  في  الصناعية  التنمية  جوهرة  لتصبح  الشركة  تطورت  وقد 
وإحدى أفضل الشركات العالمية المدارة في هذا المجال. باإلضافة إلى 
شركة  تدعم  المحلي،  االقتصاد  في  دوالر  مليون   100 بنحو  المساهمة 
إلى  تهدف  التي  والمساعي  »مينابار«  مثل  العامة  المبادرات  جيبك 

االرتقاء بالقطاع العام نحو مستويات عالية من الكفاءة والفاعلية. 

د. بدر المال اهلل
المدير العام - المعهد العربي للتخطيط ، دولة الكويت

dg@api.org.kw

السيد عدنان المحمود
شركة   - المعرفة  وإدارة  المعلومات  تكنولوجيا  مدير 

الخليج لصناعة البتروكيماويات، مملكة البحرين
almahmood@gpic.net

أعضاء المجلس



البحثية  لإلستراتيجية  استكمال  هي   )MENAPAR( مينابار  شبكة 
بين  القدرات  لبناء  المشترك  المشروع  إطار  العامة في  اإلدارة  لمعهد 
األبحاث  قسم  وسيواصل  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  وبرنامج  المعهد 
تحقيق  حين  إلى  الشبكة  تأسيس  في  الرائد  عمله  المعهد  في 

إستقالليتها.

د. سفيان الصحراوي
ومدير  )بيبا(  العامة  اإلدارة  معهد  في  أول  مستشار 

األبحاث في »مينابار«، مملكة البحرين
s.sahraoui@bipa.gov.bh


