
ما هو البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية؟

ــًذا لمبادرتيــن اقتصاديتيــن وطنيتيــن فــي  ــا مــن متطلبــات األولويــة االســتراتيجية فــي برنامــج عمــل الحكومــة، وتنفي انطالًق
رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030 وهمــا إيجــاد برنامــج متمّيــز لتدريــب القيــادات الحكوميــة وتطويــر القــادة فــي القطــاع العــام، 
باإلضافــة إلــى تحســين نوعيــة ووفــرة التدريــب، تــم تصميــم البرنامــج الوطنــي لتطويــر القيــادات الحكوميــة كإحــدى اآلليــات 
ــة  ــب آلي ــج ل ــذا البرنام ــد ه ــذا ُيع ــن، ل ــة البحري ــي مملك ــي ف ــاع الحكوم ــي القط ــة ف ــدرات القيادي ــاء الق ــي بن ــتراتيجية ف االس
ــة  ــى منهجي ــتنًدا عل ــوام 2016 -2018م، مس ــدة لألع ــتراتيجيته الجدي ــن اس ــة ضم ــد اإلدارة العام ــي معه ــل ف ــب والتأهي التدري

علميــة لبنــاء القــدرات ارتكــزت علــى المواطــن باعتبــاره المحــور الرئيــس للعمــل الحكومــي.

استراتيجية وطنية

ــة  ــة المدني ــس الخدم ــا مجل ــي أقره ــة الت ــج القيادي ــن البرام ــلة م ــو سلس ــة ه ــادات الحكومي ــر القي ــي لتطوي ــج الوطن البرنام
فــي مملكــة البحريــن كسياســة واســتراتيجية وطنيــة مّوحــدة للتدريــب فــي القطــاع الحكومــي، ويســتهدف البرنامــج 
ــًدا فــي مســتواه الوظيفــي. كمــا أن البرنامــج  بنــاء منظومــة حكوميــة تعتمــد علــى منهجيــة إداريــة تعتبــر كل موظــف قائ
ــام  ــاع الع ــي القط ــتجدين ف ــم كمس ــة انضمامه ــذ لحظ ــن من ــة للموظفي ــات التدريبي ــب االحتياج ــا ليناس ــم خصيًص مصم
ويواكــب التطــور الوظيفــي للموظــف إلــى أن يصــل إلــى المســتويات اإلشــرافية واإلداريــة وصــوًلا إلــى مســتويات القيــادة العليــا 
فــي الســلم الوظيفــي فــي القطــاع العــام، فالبرنامــج يحتضــن الموظــف الحكومــي بمهاراتــه وخبراتــه ليصــل بــه إلــى أقصــى 
ــل  ــى ألفض ــرات المثل ــارب والخب ــة التج ــتمرة بخالص ــة مس ــّده بصف ــل يم ــة، ويظ ــة قيادي ــي كل مرحل ــتيعابية ف ــه االس طاقات

الممارســات التدريبيــة فــي حقــل القيــادات الحكوميــة.

قيادات لتنمية مستدامة

يتكــون البرنامــج الوطنــي لتطويــر القيــادات الحكوميــة مــن سلســة مــن البرامــج القياديــة هــي )تأســيس، بنــاء، تكويــن، كــوادر، 
قيــادات، القيــادة العليــا، باإلضافــة الــى برنامــج النخبــة وهــو برنامــج خــاص ولــه متطلباتــه الخاصــة(، وتســهم كل هــذه البرامــج 
فــي تأهيــل مســؤولين قادريــن علــى دفــع عجلــة التنميــة المســتدامة فــي المملكــة عــن طريــق القيــام بدورهــم القيــادي 

فــي المنظومــة الحكوميــة بــكل كفــاءة.



كن قائًدا، كن جزًءا من التغيير، 
التحق بالبرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية؛ وساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع قسم التسجيل: 
17383833        
17383839        

   registration@bipa.gov.bh        

@BIPABH

* مكونـات البرنامـج

ثقافة حكومية واعية

نشأة قيادية 
وإنجازات نوعية

قيادة واستشراف

أداء وطموح متميز

أداء حكومي مبدع

تفكير استراتيجي
 منافس


