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<< Let the exercise of your duties be commensurate with 
the aspirations of the nation, speed of the era, and quality 
of perfection that characterize Bahrain. I will follow up your 
work with all attention you have always witnessed, and 

which we direct to all of the citizens affairs >>

His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa 
King of Bahrain
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Introduction  

At the Institute of Public Administration (BIPA), we adopt an approach to make the change for the sustainable 

development and its impact on the citizens and residents of the kingdom of Bahrain through a set of strategies 

pertaining to learning, consultancies, and academic research. Our interest in the development of the government’s 

leaderships is not less significant than our interest in the development of all professional levels in the public sector.

Since the establishment of BIPA under a Royal Decree in 2006, we have been working together - under the 

umbrella of the Council of Ministers – to enhance the proceeding from the strategic priority and in line with the 

National Action Charter along with the Constitution of the Kingdom of Bahrain and the Government Work Program, 

which aimed for ((Enhance the effectiveness and efficiency of government performance)). To this end, we have 

also been active and engaged in implementing two national economic initiatives within the Bahrain Economic 

Vision 2030, namely finding a distinct program for training the government leaderships and developing leaders in 

the public sector as well as improving the quality and availability of training.

BIPA aims to develop the public administration and to contribute in the preparation and training of the civil 

servants, in accordance to the training needs and development programs, research and consultancy that have 

been endorsed by BIPA’s Board of Directors to raise the public administration level and supporting the economic 

and social development plans.

The success achieved by BIPA in the development and upgrading of government performance in the ministries 

and government institutions, could not have been achieved without the perseverance, creativity, excellence, and 

ambitious work shown by the eager minds of all officials, trainers and staff in the area of training, research, 

consultancy and support services.

A decade ago, BIPA was set off to become “the partner of Choice in Developing First Class Civil Servants”. We 

have trained 21,899 government employees an average of 45.6% of the total public sector employees, provided 

14 consultancy services to government institutions, and total number of research that have been published is 407 
research papers. We have completed 1,820 assessment service and 1,114 coaching hours.

Now the time has come for a change..
In 2016, we are all set to proceed to materialize the ambitious vision reflected in «an advanced government 
performance to achieve sustainable development.»
We realize that together we can achieve a lot for the future of Bahrain. We will work with you to improve 
the government performance in the areas of policies and strategies, resource management, change 
management, and government services through the development of skills, behaviour and knowledge based 
on learning and training; participation in the decision-making process through consultancy; and problem 
solving by means of scientific research. Moreover, we will refine our strategic direction through increasing 
awareness and culture of government performance through strategic communication.

9
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Aspirations of Citizens  

The citizen is considered as the centre of the state development. Therefore, it was imperative to work 

towards achieving further development to realize their aspirations. To that end, we have taken the 

initiative at BIPA to draw a future strategy that will contribute, within the scope of our responsibilities, 

to improve Bahrain’s Government Performance Efficiency Indicator, to be in high rank at per with the 

developed countries, based on the World Happiness Index and Government Performance Efficiency 

indicator.

- The impact of the government performance on the happiness indicator 

Source: World Bank's Report on Worldwide Governance Indicators (2012)

Aspirations of Citizens  

The citizen is considered as the centre of the state development. Therefore, it was imperative to work 
towards achieving further development to realize their aspirations. To that end, we have taken the initiative 
at BIPA to draw a future strategy that will contribute, within the scope of our responsibilities, to improve 
Bahrain’s Government Performance Efficiency Indicator, to be in high rank at per with the developed 
countries, based on the World Happiness Index and Government Performance Efficiency indicator.

- The impact of the government performance on the happiness indicator 

Source: World Bank's Report on Worldwide Governance Indicators (2012)
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Our System Drivers 

BIPA has been working on identifying the main driving forces of the government work system. In light 

of this strategy thinking, we have drawn our strategic steps with persistence to achieve the desired 

objective.

- Government system engines

Our System Drivers .. 

BIPA has been working on identifying the main driving forces of the government work system. In the light of 
this, we have drawn our strategic steps with precision to achieve the desired objective.
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- Government system engines
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Areas of opportunities have been identified for further development in order to attain the utmost levels 

of sustainability.

Opportunities for development 

Areas of opportunities have been identified for further development in order to attain the utmost levels of 
sustainability.

Opportunities for development ..
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Opportunities for development 

Areas of opportunities have been identified for further development in order to attain the utmost levels of 
sustainability.

Opportunities for development ..
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Our Strategy in Brief - Roadmap - 

Our vision
Advanced government performance for sustainable development.

Our mission
Bahrain Institute of Public Administration (BIPA) is working to achieve advanced government performance 

that supports economic and social development plans. Through Performance development for providing 

services aligned  with the  development aspirations; enhancing the management of resources that 

enable the delivery of these services; building capacity to conform  with the creative changes  for the 

continuous development; and developing  policies and strategies that guarantee the achievement of 

sustainable development.

BIPA seeks to achieve its objectives through the provision of learning and training to develop skills, 

knowledge and behaviour; offering consultancy services to contribute to the decision-making process; 

development of scientific research to solve problematic; and execute  coaching  and assessment to 

build and develop capacity; in addition to the delivery of strategic communication activities to promote 

awareness and culture of government performance.

Our strategic objectives
1. Enhanced services aligned with the developmental aspirations

2. Optimal Resource management & leadership enabling service provision.  

3. Enhanced & Supportive Policies for the processes of sustainable development.

4. Culture of continuous change & innovation for development

Our institutional values
1. Creativity: Promptness in providing pioneering and creative ideas, leading to problem solving and 

innovate developed methods that are more responsive to demands, and to enhance productivity.

2. Transparency & Respect: Absolute clarity and professionalism in dealing with customers, both 

internal and External, and credibility in the exchange of information and data, to build strong relationships 

with partners and to enhance the communication.

3. Excellence: Set operations based on organized and clear planning, which contributes to the provision 

of services with high level of accuracy, efficiency and quality in terms of commitments in time, as well as 

excellence in acquiring the best international standards to exceed the customer expectations.

4. Team Work: Integrated, mutually-beneficial relations with commitment and cooperation to bear the 

shared responsibility to achieve the strategic objectives and preserve the interest of all parties. 

5. Discipline & professionalism: Compliance with regulations and laws through the care, attention, 

reward and strictness with all categories of workers, and dealing on the basis of justice and equality.

14

English Book.indd   14 4/16/17   2:28 PM



Our Strategy in Brief - Roadmap - 

- Strategic Plan Components
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Our Strategic Mechanisms 

Learning and Development:

The learning and development programs of the 2016-2018 Strategy aim to meet the training needs of 

the public sector employees by providing them abreast of knowledge and skills in public administration 

sciences. BIPA offers its programme based on a methodology for capacity building.

- Learning & Development Methodology

Our Strategic Mechanisms ..

Qualification and training:

The qualification and training programs of the 2018-2016 Strategy aim to meet the training needs of public 
sector employees by providing them abreast of knowledge and skills in public administration sciences. 
BIPA offers its programme based on a methodology for capacity building.

- Learning & Development Methodology
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Our Strategic Mechanisms 

Research:

BIPA provides series of public administration 

research services that contribute in improving the 

performance of public management, by promoting 

efficiency and productivity. Research services 

in BIPA provided to ministries, government 

institutions and agencies, aim to promote 

evidence-based government policy-making and 

to facilitate problem-solving through means of 

scientific research.

Consultancy:

The Institute of Public Administration works 

within its strategic plan to provide value-added 

consulting services to meet the management 

needs of all the ministries, government institutions 

and agencies. Therefore, BIPA has implemented 

an international methodology in capacity 

development, «CDF» which is adopted by the 

United Nations Development Programme «UNDP», 

to ensure high level outputs of consulting services 

in problem-solving, aiming for optimal utilization 

of human resources, management principles, and 

leadership skills. 

Our Strategic Mechanisms ..

Research:

BIPA provides series of public administration 
research services that contribute in improving the 
performance of public management, by promoting 
efficiency and productivity. Research services in 
BIPA provided to ministries, government institutions 
and agencies, aim to promote evidence-based 
government policy-making and to facilitate problem-
solving through means of scientific research.

Consultancy:

The Institute of Public Administration works within 
its strategic plan to provide value-added consulting 
services to meet the management needs of all 
ministries, government institutions and agencies. 
Therefore, BIPA has implemented an international 
methodology in capacity development, «CDF» 
which is adopted by the United Nations Development 
Programme «UNDP», to ensure high level outputs of 
consulting services in problem-solving, aiming for 
optimal utilization of human resources, management 
principles, and leadership skills.

- Research Mechanism Methodology

- Consultancy Mechanism Methodology
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Our Strategic Mechanisms ..

Strategic Communication:

BIPA believes that strategic communication is 

an important mechanism for achieving its goals 

and ambitious plans. Therefore, we work through 

communication to support Institute’s initiatives and 

development projects, along with the creation of 

government performance culture. Through our 

channels of communication and the media to ensure 

the achievement of desired strategic objectives 

based on the transfer of knowledge, dissemination 

of modern concepts, and improve awareness of 

public sector employees on their important role in 

development and sustainability.

Coaching and Assessment:

Institute of Public Administration seeks to achieve full 

integration in the process of developing government 

performance, through the development of 

government leaders and individuals, and introducing 

innovative methods to provide assessment services 

and coaching. This is in accordance to the 

methodology based on the measurement of personal 

skills, and discovering the strengths with the areas 

of improvement, to invest them for upgrading the 

management and leadership skills.

Our Strategic Mechanisms ..

Strategic Communication:

BIPA believes that strategic communication is 
an important mechanism for achieving its goals 
and ambitious plans. Therefore, we work through 
communication to support Institute’s initiatives 
and development projects, along with the creation 
of government performance culture. Through our 
channels of communication and the media to ensure 
the achievement of desired strategic objectives 
based on the transfer of knowledge, dissemination 
of modern concepts, and improve awareness of 
public sector employees on their important role in 
development and sustainability.

Coaching and Assessment:

Institute of Public Administration seeks to achieve full 
integration in the process of developing government 
performance, through the development of 
government leaders and individuals, and introducing 
innovative methods to provide assessment services 
and coaching. This is in accordance to the 
methodology based on the measurement of personal 
skills, and discovering the strengths with the areas 
of improvement, to invest them for upgrading the 
management and leadership skills.

- Coaching & Assessment Mechanism Methodology

- Strategic Communication Mechanism Methodology
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Measurement Indicators ..

To ensure the achievements of our vision, we have identified Performance management indicators for 

monitoring the implementation of achievements the strategic objectives by 2018. Our indicators are as 

follows:

Enhanced services aligned
with the developmental

aspirations

Optimal leadership
and management

of resources that enable
the provision of service

Policies enhancing and
supporting sustainable
development processes

Culture of constant
change and creativity

for development

19
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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



وضعنا بين أيديكم موجز استراتيجيتنا لألعوام 2016م - 2018م

تهدف هذه االستراتيجية إلى تمكين موظفي القطاع العام في مملكة البحرين 
لقيادة عجلة التنمية في كافة 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



مؤشرات القياس 

ولضمان تحقيق رؤيتنا لألداء الحكومي المتطور، حددنا مؤشرات لقياس األداء بما يضمن إنجاز أكبر قدر من األهداف االستراتيجية 
بحلول عام 2018م، فكانت مؤشراتنا كالتالي:  

1٩



آلياتنا االستراتيجية 

االتصال االستراتيجي:

هامة  آلية  االستراتيجي  االتصال  بأن  العامة  اإلدارة  معهد  يؤمن 
من  نعمل  لذا  الطموحة،  وخططه  أهدافه  تحقيق  آليات  ضمن 
الهادفة  المعهد  ومشاريع  مبادرات  دعم  على  االتصال  خالل 
طريق  عن  الحكومي  األداء  ثقافة  خلق  جانب  إلى  التطوير،  إلى 
قنواتنا االتصالية ووسائل اإلعالم، لضمان تحقيق أهداف المعهد 
الحديثة  المفاهيم  ونشر  المعرفة  نقل  على  استناًدا  المنشودة 
وتوعية موظفي القطاع العام بالدور الهام لكل موظف في عجلة 

التنمية المستدامة.

التقييم واإلرشاد: 

يسعى معهد اإلدارة العامة إلى وجود تكامل في عملية تطوير 
األداء الحكومي من خالل تطوير القيادات الحكومية واألفراد، وعن 
طريق طرح أساليب مبتكرة في تقديم خدمات التقييم واإلرشاد 
واكتشاف  الشخصية،  المهارات  قياس  على  تقوم  وفق منهجية 
نقاط القوة ومجاالت التحسين، والعمل على استثمارها من أجل 

رفع المهارات اإلدارية والقيادية.

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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آلياتنا االستراتيجية 

االستشارات:

االستراتيجية  خطته  ضمن  العامة  اإلدارة  معهد  يعمل 
تّلبي  مضافة،  قيمة  ذات  استشارية  خدمات  تقديم  على 
والهيئات  والمؤسسات  الوزارات  لجميع  اإلدارية  االحتياجات 
تطوير  في  الدولية  المنهجية  المعهد  وتبّنى  الحكومية. 
المتحدة  األمم  برنامج  من  المعتمدة   ”CDF“ القدرات 
اإلنمائي »UNDP« لدعم االستشارات لتكون ذات مخرجات 
على مستوى عاٍل يضمن حل اإلشكاليات وتحقق االستغالل 
والمهارات  اإلدارية  والمقومات  البشرية  للموارد  األمثل 
تلبية  في  التمّيز  تحقيق  في  تسهم  بصورة  القيادية، 
وإنتاجية  فاعلية  أكثر  بصورة  الخدمات  وتوفير  االحتياجات 

للقطاع العام.

البحوث: 

يقوم معهد اإلدارة العامة بإجراء سلسلة من البحوث ُتسهم 
كون  واإلنتاجية،  الكفاءة  ورفع  العامة  اإلدارة  تطوير  في 
البحثية  خدماتنا  وتهدف  واالزدهار.  التنمية  عصب  البحوث 
الحكومية  والهيئات  والمؤسسات  الوزارات  لكافة  الُمقدمة 
األدلة  على  المبنية  الحكومية  السياسات  صناعة  دعم  إلى 

والبراهين، وحل المشكالت بوسائل البحث العلمي.

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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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 منهجيــة لبن

آلياتنا االستراتيجية ..

- منهجية التأهيل والتدريب

16

التأهيل والتدريب: 

تهدف آلية التأهيل والتدريب ضمن استراتيجية 2016م - 2018م إلى تلبية االحتياجات التدريبية لموظفي القطاع العام من خالل 
على  بناء  التدريبية  خدماته  العامة  اإلدارة  معهد  يقّدم  إذ  العامة،  اإلدارة  علوم  في  الحديثة  والمهارات  المعارف  بآخر  تزويدهم 

منهجية لبناء القدرات، ارتكزت في تصميمها على المواطن باعتباره المحور الرئيس للعمل الحكومي.

آلياتنا االستراتيجية 

- منهجية التأهيل والتدريب
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        التأ

ثقافة التغيير
 المستمر وا�بداع 
من اجل التطوير

السياسات المطورة
والداعمة لعمليات
 التنمية المستدامة

ا�دارة و القيادة
 المثلى للموارد

 الممكنة لتوفير
الخدمات

خدمات مطورة
 تواكب التطلعات

 التنموية
أداء حكومي متطور 

لتنميةٍ مستدامة

ا�هداف ا�ستراتيجية ا�لياتالرؤية

موجز استراتيجيتنا – خارطة الطريق –

- مكونات الخطة االستراتيجية
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رؤيتنا

أداء حكومي متطور لتنميٍة مستدامة.

رسالتنا 

خالل  من  وذلك  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  خطط  يدعم  متطور  حكومي  ألداء  الوصول  على  العامة  اإلدارة  معهد  يعمل 
الخدمات،  هذه  لتوفير  الممّكنة  للموارد  اإلدارة  تطوير  إلى  إضافًة  التنموية،  للتطلعات  المواكبة  الخدمات  لتقديم  األداء  تطوير 
وبناء القدرات لتتماشى مع التغيير اإلبداعي للتطوير المستمر، ولصناعة السياسات واالستراتيجيات الضامنة لتحقيق التنمية 

المستدامة.
ويسعى المعهد لتحقيق أهدافه من خالل توفير التعلم والتدريب لتطوير المهارات والمعرفة والسلوك، وتقديم االستشارات 
وتطوير  لبناء  الشخصي  واإلرشاد  التقييم  وإجراء  اإلشكاليات  لحل  العلمية  البحوث  وإعداد  القرار،  اتخاذ  عملية  للمساهمة في 

القدرات، كل ذلك باإلضافة ألنشطة االتصال االستراتيجي لنشر الوعي وثقافة األداء الحكومي.

 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 

اإلبداع: االستباق بتقديم األفكار واالقتراحات اإلبداعية الرائدة وحل المشكالت وابتكار أساليب مطّورة أكثر استجابة للمتطلبات 

مع رفع اإلنتاجية.

الخارجي،  أو  للمعهد  الداخلي  المحيط  في  سواء  العمالء،  مع  التعامل  في  واالحترافية  التام  الوضوح  واالحترام:  الشفافية 

تعزيز  على  وتعمل  الشركاء،  مع  القوية  العالقات  بناء  والتي تسهم في  والبيانات  المعلومات  تبادل  عمليات  والمصداقية في 
عملية التواصل.

التمّيز: بناء العمليات على أساس برمجة وتخطيط منظم وواضح، ُيسهم في تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الدقة، ورفع 

كفاءة وجودة الخدمات من حيث االلتزام بالوقت المحدد، والتمّيز في االختيار ألفضل المعايير العالمية والتي تفوق التوقعات من 
أجل رضى العمالء.

العمل الجماعي: العالقات المتكاملة ذات المنفعة المتبادلة، مع االلتزام والتعاون في تحمل المسؤولية المشتركة، التي تحقق 

األهداف االستراتيجية وتصب في مصلحة جميع األطراف. 

االنضباط والمهنية: االلتزام باألنظمة والقوانين من خالل الرعاية واالهتمام والمكافأة والحزم مع جميع فئات العاملين والتعامل 

على أساس العدل والمساواة على الصعيدين الداخلي والخارجي للمعهد.

موجز استراتيجيتنا – خارطة الطريق –
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وفي مرحلة الحقة، تم تحديد مواطن الفرص الستغاللها من خالل التطوير من أجل تحقيق التنمية المستدامة.. 

فرصنا للتطوير

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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رسم  أساسها  على  فكان  الحكومي،  العمل  لمنظومة  المحركة  الرئيسة  القوى  تحديد  على  العامة  اإلدارة  معهد  في  عكفنا 
خطواتنا االستراتيجية بإحكام لتحقيق الهدف المرجو.

محركات منظومتنا 

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
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يعتبر المواطن محور التنمية، لذا كان البد من العمل نحو مزيد من التطوير لتحقيق تطلعاته، لذا بادرنا في معهد اإلدارة العامة 
الحكومي لمملكة  األداء  إلى رفع مستوى كفاءة  إلى رسم خطة استراتيجية مستقبلية ستسهم - في نطاق مسؤولياتنا - 

البحرين لتكون في مصاف الدول المتقدمة حسب مؤشر كفاءة األداء الحكومي والمؤشر العالمي للسعادة.

طموحات المواطن  

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

- ارتباط وأثر األداء الحكومي بمؤشر السعادة العالمي

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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انتهجنا في معهد اإلدارة العامة )بيبا( طريقًا إلحداث التغيير من أجل التنمية المستدامة، لنرى أثرها على المواطن والمقيم في 
مملكة البحرين، من خالل التدريب والتعلم والتطوير، فكان اهتمامنا في تطوير القيادات الحكومية ال يقل عن أهمية تطوير كافة 

المستويات الوظيفية في القطاع العام.

عملنا مًعا منذ تأسيس المعهد بمرسوم ملكي سامي عام 2006م -في ظل تبعيتنا لمجلس الوزراء- على تحقيق التنمية من 
الحكومي«،  األداء  »تعزيز فعالية وكفاءة  الحكومة  برنامج عمل  االستراتيجية ضمن  األولوية  انطالًقا من  والمواطن،  الوطن  أجل 
اقتصاديتين  مبادرتين  تنفيذ  على  دأبنا  كما  البحرين،  مملكة  ودستور  الوطني  العمل  ميثاق  على  أيًضا  ذلك  في  واستندنا 
وطنيتين في رؤية البحرين االقتصادية 2030 هما إيجاد برنامج متمّيز لتدريب القيادات الحكومية وتطوير القادة في القطاع العام، 

باإلضافة إلى تحسين نوعية ووفرة التدريب.

هدف المعهد إلى تطوير اإلدارة العامة في القطاع الحكومي، واإلسهام في إعداد وتدريب العاملين فيه، وفقًا لمتطلبات برامج 
العامة  اإلدارة  االرتقاء بمستوى  المعهد، على نحو كفَل  إدارة  أقره مجلس  الذي  التدريب والتطوير واألبحاث والعمل االستشاري 

ودعَم خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

إن النجاح الذي حققه معهد اإلدارة العامة، في تطوير ورفع أداء العمل الحكومي في وزارات وهيئات ومؤسسات مملكة البحرين،  
المسؤولين  كافة  من  الطموحة  العقول  انتهجته  الذي  الطموح  والعمل  والتمّيز  واإلبداع  المثابرة  لوال  يتحقق  أن  له  يكن  لم 

والمدربين والعاملين على البرامج التدريبية واألبحاث واالستشارات وبرامج التقييم واإلرشاد والخدمات المساندة. 

انطلقنا قبل عقد من الزمن لنكون »الشريك األمثل لتطوير موظفي الخدمة المدنية بتمّيز«، قمنا بتدريب 218٩٩ موظًفا حكومًيا 
أي بمعدل 45.6% من مجموع موظفي القطاع العام، قّدمنا 14 استشارة إلى جهات عدة، بلغ مجموع البحوث التي نشرناها 407 

أوراق بحثية، وبلغت خدماتنا التقييمية 1820 خدمة تقييمية و1114 ساعة إرشادية.

وها قد حان وقت التغيير، 

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

السياسات  مجال  في  الحكومي  باألداء  لالرتقاء  بكم  سنعمل  الغد،  بحرين  أجل  من  الكثير،  سنحقق  مًعا  أننا  وندرك 

واالستراتيجيات وإدارة الموارد والتغيير وتطوير الخدمات الحكومية، من خالل تطوير المهارات والسلوك والمعرفة بالتعلم 

وتطوير  وبناء  العلمي،  البحث  بوسائل  المشكالت  وحل  باالستشارات،  القرار  صناعة  عملية  في  والمساهمة  والتدريب 

القدرات بواسطة التقييم واإلرشاد الشخصي، غير غافلين عن نشر الوعي وثقافة األداء الحكومي باالتصال االستراتيجي.

مقدمة  

٩





الوطن  تطلعات  بحجم  بالواجب  قيامكم  فليكن   <<
وسأتابع  البحرين،  مّيز  الذي  اإلتقان  وجودة  العصر  وسرعة 
عملكم بحول اهلل بكل االهتمام الذي عهدتم، والذي نوليه 

لكل شأن من شؤون المواطنين <<

جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى
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صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد - نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الموقر

حضرة صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى

صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء الموقر 



  ص.ب 76167 المنامة، مملكة البحرين
       هاتف: 17383838  - فاكس: 17383839

www.bipa.gov.bh

@Bipabh

 مـعـًا للتغييــر  

الطبعة الثانية )٢٠١٧م(
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