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>> فليكــن قيامكــم بالواجــب بحجــم تطلعــات الوطــن 
وســرعة العصــر وجــودة اإلتقــان الذي مّيــز البحرين، وســأتابع 
ــذي  ــم، وال ــذي عهدت ــكل االهتمــام ال عملكــم بحــول اهلل ب

نوليــه لــكل شــأن مــن شــؤون المواطنيــن <<

جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى





انتهجنــا فــي معهــد اإلدارة العامــة )بيبــا( طريقــً إلحــداث التغييــر مــن أجــل التنميــة المســتدامة، لنــرى أثرهــا علــى المواطــن والمقيــم 
فــي مملكــة البحريــن، مــن خــالل التدريــب والتعلــم والتطويــر، فــكان اهتمامنــا فــي تطويــر القيــادات الحكوميــة ال يقــل عــن أهميــة تطويــر 

كافــة المســتويات الوظيفيــة فــي القطــاع العــام.

ــوزراء- علــى تحقيــق التنميــة  ــا لمجلــس ال ــا منــذ تأســيس المعهــد بمرســوم ملكــي ســامي عــام 2006م -فــي ظــل تبعيتن ــا مًع عملن
ــة ذات كفــاءة مــن أجــل  ــة االســتراتيجية ضمــن برنامــج عمــل الحكومــة »حكومــة فعّال ــا مــن األولوي مــن أجــل الوطــن والمواطــن، انطالًق
خدمــة المواطنيــن«، واســتندنا فــي ذلــك أيًضــا علــى ميثــاق العمــل الوطنــي ودســتور مملكــة البحريــن، كمــا دأبنــا علــى تنفيــذ مبادرتيــن 
اقتصاديتيــن وطنيتيــن فــي رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030 واالســتراتيجية الوطنيــة، وهمــا إيجــاد برنامــج متمّيــز لتدريــب القيــادات 

ــر القــادة فــي القطــاع العــام، باإلضافــة إلــى تحســين نوعيــة ووفــرة التدريــب. الحكوميــة وتطوي

هــدف المعهــد إلــى تطويــر اإلدارة العامــة فــي القطــاع الحكومــي، واإلســهام فــي إعــداد وتدريــب العامليــن فيــه، وفقــً لمتطلبــات برامــج 
ــى نحــو كفــَل االرتقــاء بمســتوى اإلدارة العامــة  ــره مجلــس إدارة المعهــد، عل ــذي أق ــر واألبحــاث والعمــل االستشــاري ال ــب والتطوي التدري

ودعــَم خطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة. 

إن النجــاح الــذي حققــه معهــد اإلدارة العامــة، فــي تطويــر ورفــع أداء العمــل الحكومــي فــي وزارات وهيئــات ومؤسســات مملكــة البحريــن،  
لــم يكــن لــه أن يتحقــق لــوال المثابــرة واإلبــداع والتمّيــز والعمــل الطمــوح الــذي انتهجتــه العقــول الطموحــة مــن كافــة المســؤولين 

ــة واألبحــاث واالستشــارات وبرامــج التقييــم واإلرشــاد والخدمــات المســاندة.  ــى البرامــج التدريبي والمدربيــن والعامليــن عل

انطلقنــا قبــل عقــد مــن الزمــن لنكــون »الشــريك األمثــل لتطويــر موظفــي الخدمــة المدنيــة بتمّيــز«، قمنــا بتدريــب 218٩٩ موظًفــا حكومًيا 
أي بمعــدل 45.6% مــن مجمــوع موظفــي القطــاع العــام، قّدمنــا 14 استشــارة إلــى جهــات عــدة، بلــغ مجمــوع البحــوث التــي نشــرناها 407 

أوراق بحثيــة، وبلغــت خدماتنــا التقييميــة 1820 خدمــة تقييميــة و1114 ســاعة إرشــادية.

وها قد حان وقت التغيير.. 

2016م ننطلق بمشيئة اهلل لتحقيق رؤية طموحة متمثلة في »أداء حكومي متطور لتنميٍة مستدامة«..

ونــدرك أننــا مًعــا ســنحقق الكثيــر.. مــن أجــل بحريــن الغــد.. ســنعمل بكــم لالرتقــاء بــاألداء الحكومــي فــي مجــال السياســات 

واالســتراتيجيات وإدارة المــوارد والتغييــر وتطويــر الخدمــات الحكوميــة، مــن خــالل تطويــر المهــارات والســلوك والمعرفــة 

ــاء  بالتعلــم والتدريــب والمســاهمة فــي عمليــة صناعــة القــرار باالستشــارات، وحــل المشــكالت بوســائل البحــث العلمــي، وبن

ــال  ــي باالتص ــة األداء الحكوم ــي وثقاف ــر الوع ــن نش ــن ع ــر غافلي ــخصي، غي ــاد الش ــم واإلرش ــطة التقيي ــدرات بواس ــر الق وتطوي

االســتراتيجي.

مقدمة .. 

٩



يعتبــر المواطــن محــور التنميــة، لــذا كان البــد مــن العمــل نحــو مزيــد مــن التطويــر لتحقيقــه تطلعاتــه، لــذا بادرنــا فــي معهــد اإلدارة العامــة 
ــى رفــع مســتوى كفــاءة األداء الحكومــي لمملكــة  ــى رســم خطــة اســتراتيجية مســتقبلية ستســهم - فــي نطــاق مســؤولياتنا - إل إل

البحريــن لتكــون فــي مصــاف الــدول المتقدمــة حســب مؤشــر كفــاءة األداء الحكومــي والمؤشــر العالمــي للســعادة.

طموحات المواطن .. 

* المصدر: تقرير البنك الدولي لمؤشر الحوكمة العالمي لعام 2012م

- ارتباط وأثر األداء الحكومي بمؤشر السعادة العالمي

المؤشر العالمي للسعادة
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عكفنــا فــي معهــد اإلدارة العامــة علــى تحديــد القــوى الرئيســة المحركــة لمنظومــة العمــل الحكومــي، فــكان علــى أساســها رســم 
خطواتنــا االســتراتيجية بإحــكام لتحقيــق الهــدف المرجــو.

محركات منظومتنا ..

القيادة

إدارة الموارد البشرية

السياسات 
واالستراتيجيات

الشراكة والموارد

إدارة العمليات

نتائج 
الموارد البشرية

نتائج المتعاملين

خدمة المجتمع

نتائج العمليات

االتفاقيات والمعاهدات الدوليةالمتغيرات الدولية واألزماتالدستور / المؤسسات التشريعية

النـظــام

 المـؤثــر

منظمات الزائرونالمقيمونالمواطنون
المجتمع المدني

القطاع الخاص

المتـأثــر

- محركات المنظومة الحكومية

11



وفي مرحلة الحقة، تم تحديد مواطن الفرص الستغاللها من خالل التطوير من أجل تحقيق التنمية المستدامة.. 

فرصنا للتطوير..
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فرصنا للتطوير..
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رؤيتنا

أداء حكومي متطور لتنميٍة مستدامة.

رسالتنا 

يعمــل معهــد اإلدارة العامــة علــى الوصــول ألداء حكومــي متطــور يدعــم خطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وذلــك مــن خــالل تطوير 
األداء لتقديــم الخدمــات المواكبــة للتطلعــات التنمويــة، إضافــًة إلــى تطويــر اإلدارة للمــوارد الممّكنــة لتوفيــر هــذه الخدمــات، وبنــاء القــدرات 

لتتماشــى مــع التغييــر اإلبداعــي للتطويــر المســتمر، ولصناعــة السياســات واالســتراتيجيات الضامنــة لتحقيق التنمية المســتدامة.
ويســعى المعهــد لتحقيــق أهدافــه مــن خــالل توفيــر التعلــم والتدريــب لتطويــر المهــارات والمعرفــة والســلوك، وتقديــم االستشــارات 
ــر  ــاء وتطوي ــة لحــل اإلشــكاليات وإجــراء التقييــم واإلرشــاد الشــخصي لبن ــة اتخــاذ القــرار، وإعــداد البحــوث العلمي للمســاهمة فــي عملي

ــك باإلضافــة ألنشــطة االتصــال االســتراتيجي لنشــر الوعــي وثقافــة األداء الحكومــي. القــدرات، كل ذل

 أهدافنا االستراتيجية  

رة تواكب التطلعات التنموية 1- خدمات مطوَّ
2- اإلدارة والقيادة المثلى للموارد المّمكنة لتوفير الخدمات

رة والداعمة لعمليات التنمية المستدامة 3- السياسات المطوِّ
4- ثقافة التغيير المستمر واإلبداع من أجل التطوير

قيمنا المؤسسية 

اإلبــداع: االســتباق بتقديــم األفــكار واالقتراحــات اإلبداعيــة الرائــدة وحــل المشــكالت وابتــكار أســاليب مطــّورة أكثــر اســتجابة للمتطلبــات 

مــع رفــع اإلنتاجيــة.

الشــفافية واالحتــرام: الوضــوح التــام واالحترافيــة فــي التعامــل مــع العمــالء، ســواء فــي المحيــط الداخلــي للمعهــد أو الخارجــي، 

ــز  ــة مــع الشــركاء، وتعمــل علــى تعزي ــات والتــي تســهم فــي بنــاء العالقــات القوي والمصداقيــة فــي عمليــات تبــادل المعلومــات والبيان
عمليــة التواصــل.

التمّيــز: بنــاء العمليــات علــى أســاس برمجــة وتخطيــط منظــم وواضــح، ُيســهم فــي تقديــم الخدمــات بأعلــى مســتوى مــن الدقــة، ورفــع 

كفــاءة وجــودة الخدمــات مــن حيــث االلتــزام بالوقــت المحــدد، والتمّيــز فــي االختيــار ألفضــل المعاييــر العالميــة والتــي تفــوق التوقعــات مــن 
أجــل رضــى العمــالء.

العمــل الجماعــي: العالقــات المتكاملــة ذات المنفعــة المتبادلــة، مــع االلتــزام والتعــاون فــي تحمــل المســؤولية المشــتركة، التــي تحقــق 

األهــداف االســتراتيجية وتصــب فــي مصلحــة جميــع األطــراف. 

االنضبــاط والمهنيــة: االلتــزام باألنظمــة والقوانيــن مــن خــالل الرعايــة واالهتمــام والمكافــأة والحــزم مــع جميــع فئــات العامليــن والتعامــل 

علــى أســاس العــدل والمســاواة علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي للمعهــد.

موجز استراتيجيتنا – خارطة الطريق –
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موجز استراتيجيتنا – خارطة الطريق –

- مكونات الخطة االستراتيجية

15



التأهيل والتدريب: 

تهــدف آليــة التأهيــل والتدريــب ضمــن اســتراتيجية 2016م - 2018م إلــى تلبيــة االحتياجــات التدريبيــة لموظفــي القطــاع العــام مــن خــالل 
تزويدهــم بآخــر المعــارف والمهــارات الحديثــة فــي علــوم اإلدارة العامــة، إذ يقــّدم معهــد اإلدارة العامــة خدماتــه التدريبيــة بنــاء علــى 

ــاره المحــور الرئيــس للعمــل الحكومــي. ــاء القــدرات، ارتكــزت فــي تصميمهــا علــى المواطــن باعتب ــة لبن منهجي

آلياتنا االستراتيجية ..

- منهجية التأهيل والتدريب
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آلياتنا االستراتيجية ..

االستشارات:

علــى  االســتراتيجية  العامــة ضمــن خطتــه  اإلدارة  يعمــل معهــد 
تقديــم خدمــات استشــارية ذات قيمــة مضافــة، تّلبــي االحتياجــات 
الحكوميــة.  والهيئــات  والمؤسســات  الــوزارات  لجميــع  اإلداريــة 
 ”CDF“ وتبّنــى المعهــد المنهجيــة الدوليــة فــي تطويــر القــدرات
المعتمــدة مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي »UNDP« لدعــم 
االستشــارات لتكــون ذات مخرجــات علــى مســتوى عــاٍل يضمــن 
البشــرية  للمــوارد  األمثــل  االســتغالل  وتحقــق  اإلشــكاليات  حــل 
فــي  تســهم  بصــورة  القياديــة  والمهــارات  اإلداريــة  والمقومــات 
تحقيــق التمّيــز فــي تلبيــة االحتياجــات وتوفيــر الخدمــات بصــورة 

أكثــر فاعليــة وإنتاجيــة للقطــاع العــام.

البحوث: 

يقــوم معهــد اإلدارة العامــة بإجــراء سلســلة مــن البحــوث ُتســهم 
فــي تطويــر اإلدارة العامــة ورفــع الكفــاءة واإلنتاجيــة، كــون البحــوث 
الُمقدمــة  البحثيــة  خدماتنــا  وتهــدف  واالزدهــار.  التنميــة  عصــب 
دعــم  إلــى  الحكوميــة  والهيئــات  والمؤسســات  الــوزارات  لكافــة 
صناعــة السياســات الحكوميــة المبنيــة علــى األدلــة والبراهيــن، 

وحــل المشــكالت بوســائل البحــث العلمــي.

- منهجية عمل البحوث

- منهجية عمل االستشارات
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آلياتنا االستراتيجية ..

االتصال االستراتيجي:

يؤمــن معهــد اإلدارة العامــة بــأن االتصــال االســتراتيجي آليــة هامــة 
ضمــن آليــات تحقيــق أهدافــه وخططــه الطموحــة، لــذا نعمــل مــن 
خــالل االتصــال علــى دعــم مبــادرات ومشــاريع المعهــد الهادفــة 
إلــى التطويــر، إلــى جانــب خلــق ثقافــة األداء الحكومــي عــن طريــق 
قنواتنــا االتصاليــة ووســائل اإلعــالم، لضمان تحقيــق أهداف المعهد 
المنشــودة اســتناًدا علــى نقــل المعرفــة ونشــر المفاهيــم الحديثــة 
ــكل موظــف فــي  ــدور الهــام ل وتوعيــة موظفــي القطــاع العــام بال

عجلــة التنميــة المســتدامة.

التقييم واإلرشاد: 

عمليــة  فــي  تكامــل  وجــود  إلــى  العامــة  اإلدارة  معهــد  يســعى 
الحكوميــة  القيــادات  تطويــر  خــالل  مــن  الحكومــي  األداء  تطويــر 
واألفــراد، وعــن طريــق طــرح أســاليب مبتكــرة فــي تقديــم خدمــات 
التقييــم واإلرشــاد وفــق منهجيــة تقــوم علــى قيــاس المهــارات 
الشــخصية، واكتشــاف نقــاط القــوة ومجــاالت التحســين، والعمــل 

علــى اســتثمارها مــن أجــل رفــع المهــارات اإلداريــة والقياديــة.

- منهجية عمل التقييم واإلرشاد

- منهجية عمل االتصال االستراتيجي
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مؤشرات القياس ..

ولضمــان تحقيــق رؤيتنــا لــأداء الحكومــي المتطــور، حددنــا مؤشــرات لقيــاس األداء بمــا يضمــن إنجــاز أكبــر قــدر مــن األهــداف االســتراتيجية 
بحلــول عــام 2018م، فكانــت مؤشــراتنا كالتالــي:  
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وضعنا بين أيديكم موجز استراتيجيتنا لألعوام 2016م - 2018م

تهــدف هــذه االســتراتيجية إلــى تمكيــن موظفــي القطــاع العــام في مملكــة البحرين 
لقيــادة عجلــة التنميــة فــي كافــة المجاالت..

رسمنا خططنا بناًء على تحليٍل دقيق للوضع الراهن،
ر والتطور المستمر في مجال اإلدارة العامة،   آخذين في الحسبان التغيُّ

واضعين نصب أعيننا ماذا وكيف نريد أن نكون في المستقبل القريب..

فكانت الخطة االستراتيجية لمعهد اإلدارة العامة



We presented you a summary of our strategy for the years 2016 - 2018

This strategy aims to empower public sector employees in the Kingdom of 
Bahrain for leading development in all fields.

We set our plans based on a thorough analysis of the current situation, 
Keeping in consideration the change and development in the field of 
public administration,
and bearing in our mind what and how we want to be in the near future

So was the strategic plan for the Institute of Public Administration


