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ــم  ــة واضحــة المعال ــه، تســتدعي امتــاك رؤي ــر بفرصــه وتحديات ــا المتغي ــر فــي ظــل عالمن ــات اإلصــاح والتطوي إن متطلب

لضمــان ساســة العمليــة التنمويــة. ولقــد تمكنــت مملكــة البحريــن علــى هــذا الصعيــد مــن اســتيعاب تلــك المتطلبــات، 

ــة »2030« ومبادئهــا المرســخة  ــن االقتصادي ــة البحري ــه رؤي ــذي انبثقــت من ــي الشــامل، ال ــا مــن مشــروعنا الوطن انطاًق

ــادة فــي األداء واإلنجــاز. ــى الري ــة والتنافســية واالســتدامة وصــواًل إل للعدال

جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل الباد المفدى 



من الرؤية الشاملة
 لجاللة الملك

ــإدارة العامــة IIAS، مــا طموحنا ينبثق  ــة ل ــا« برئاســة أعــرق منظمــة دولي ــة بمعهــد اإلدارة العامــة »بيب ــن ممثل إن فــوز مملكــة البحري

كان ليتحقــق لــوال الرؤيــة الشــاملة والطموحــة لجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة حفظــه اللــه ورعــاه، الراميــة إلــى 

مواصلــة التقــدم علــى ســلم التنافســية العالميــة بمــا يحقــق تطلعــات الوطــن والمواطــن، فقــد رســم لنــا جالتــه بحكمتــه 

ونظرتــه الشــمولية نهًجــا إدارًيــا واضًحــا لارتقــاء بمنظومــة العمــل الحكومــي فــي مملكــة البحريــن، ورفــع مســتوى كفــاءة 

الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، وســيمضى المعهــد ُقُدًمــا لتكييــف خططــه واســتراتيجياته؛ للحفــاظ علــى ريــادة مملكــة 

ــة لمملكــة  ــدة الحكومي ــة فــي مجــال اإلدارة العامــة، بمــا يتماشــى مــع األجن ــن فــي مؤشــرات التنافســية العالمي البحري

البحريــن. 



رسم لنا مالمح 

منظومة العمل الحكومي

سمو رئيس الوزراء 
ــوزراء الموقــر،  ــن ســلمان آل خليفــة رئيــس ال ــر خليفــة ب ــا النظــرة الحكيمــة لصاحــب الســمو الملكــي األمي لقــد رســمت لن

مامــح منظومــة العمــل الحكومــي بمــا يكفــل رفــع مســتوى كفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، عبــر جعــل المواطــن 

محــور االرتقــاء بالخدمــات الحكوميــة ووضــع تطلعاتــه كأولويــة أساســية ضمــن الخطــط والمبــادرات والمشــاريع الحكومية، 

األمــر الــذي جعــل مملكــة البحريــن تحتــل مكانــة مرموقــة رائــدة فــي مختلــف المجــاالت، ألنهــا اعتبــرت المواطــن ركيــزة 

أساســية لارتقــاء بمنظومــة العمــل الحكومــي، مــا جعلنــا نرســم لنــا طريًقــا واضًحــا لتحقيــق ريــادة دوليــة فــي مجــال اإلدارة 

العامــة ترتقــي بالخطــط الحكوميــة الطموحــة لمملكتنــا الغاليــة.



وضع لنا نهجًا تطويريًا مستدامًا

لالرتقاءبالخدمات المقدمة للمواطنين

ــد سمو ولي العهد  ــب القائ ــي العهــد نائ ــن حمــد آل خليفــة ول ــر ســلمان ب إن النظــرة المســتقبلية الواعــدة لصاحــب الســمو الملكــي األمي

األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه اللــه ورعــاه، رســمت لمنظومــة العمــل الحكومــي نهًجــا تطويرًيــا 

متجــدًدا ومســتداًما؛ لتحقيــق ريــادة عالميــة علــى مختلــف األصعــدة بمــا يتماشــى مــع تطلعــات الوطــن والمواطــن، فقــد 

ــا ســموه مامــح منظومــة العمــل الحكومــي بمــا يكفــل رفــع مســتوى كفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن،  رســم لن

األمــر الــذي جعــل مملكــة البحريــن ُتحقــق صــدارة دوليــة مرموقــة فــي مختلــف المجــاالت، ونحــن وضعنــا علــى عاتقنــا 

ــا مــع  ــا ومبادراتن ــا فــي مجــال اإلدارة العامــة مــن خــال مواصلــة العمــل الــدؤوب وتكييــف خططن أن نحافــظ علــى ريادتن

ــة مســتدامة.  ــق تنمي ــرات المســتقبلية بمــا يســهم فــي تحقي التغي



من مستهلكين 
للبحوث والدراسات 

عمليات تشبيك عالمية قام بها معهد اإلدارة العامة 
ساهمت في إثراء الفكر اإلداري وحصدت اإلنجازات

ينإلىمصد  ر ّ

أيقنــا مبكــًرا أن االرتقــاء بمنظومــة العمــل الحكومــي فــي مملكــة البحريــن يحتــاج إلــى أرضيــة صلبــة مــن األبحــاث العلميــة 

اإلداريــة؛ لصياغــة سياســات حكوميــة ممنهجــة تلبــي التطلعــات التنمويــة لمملكــة البحريــن، بجعــل المواطن محــور االرتقاء 

بالخدمــات الحكوميــة، وهــذه كانــت نقطــة االنطاقــة؛ فاألبحــاث الدوليــة كانــت مرجًعــا رئيًســا لنــا إال أن عمليــة صناعــة 

السياســات المحليــة تحتــاج إلــى منهجيــات علميــة وعمليــة مصممــة خصيًصــا لارتقــاء بمنظومــة العمــل الحكومــي فــي 

مملكــة البحريــن، فبدأنــا عملنــا فــي تأســيس أجنــدة بحثيــة ُتائــم االحتياجــات المحليــة واإلقليميــة لنتحــول مــن مســتهلكين 

للبحــوث والدراســات إلــى مصّدريــن، ولننتقــل بعدهــا إلــى المســاهمة بشــكل فاعــل فــي تشــكيل مامــح األجنــدة الدوليــة 

ــة  ــر مــن 40 منظمــة بحثي ــة قــام بهــا معهــد اإلدارة العامــة مــع أكث ــات تشــبيك عالمي ــة مــن خــال عملي للبحــوث اإلداري

دوليــة، ســاهمت فــي إثــراء الفكــر اإلداري، نحــو تحقيــق ريــادة عالميــة علــى الصعيــد اإلداري لمملكتنــا الغاليــة.



المهنييــن  مــع  دوليــة  تشــبيك  عمليــات   •
العامــة.  اإلدارة  مجــال  فــي  واألكاديمييــن 

• عقد معهد اإلدارة العامة )بـيــبــا( للمنتدى 
.)E-Training( الدولي للتدريب اإللكتروني

2013
التاســع  الدولــي  المؤتمــر  اســتضافة   •
والعشــرين لــإدارة العامــة بالتعــاون مــع أكبــر 
المعاهــد الدوليــة فــي مجــال اإلدارة العامــة 
)IIAS( و)IASIA(، والــذي عقــد علــى مــدار 3 
ــن بمشــاركة  ــة فــي مملكــة البحري ــام متتالي أي
وتــم  دولــة،   70 مــن  شــخص   500 مــن  أكثــر 
تقديــم 250 ورقــة بحثيــة خالــه، كان نصيــب 

البحريــن 41 ورقــة بحثيــة منهــا. مملكــة 

201٤
وشمال  األوسط  الشرق  شبكة  تأسيس   •
.)MENAPAR( إفريقيا لبحوث اإلدارة العامة

• عقد المؤتمر األول لشبكة الشرق األوسط 
العامة  اإلدارة  لبحوث  إفريقيا  وشمال 
)MENAPAR( في المنامة - مملكة البحرين، 
 46 تقديم  خاله  تم  شخص،   250 بمشاركة 

ورقة بحثية تتضمن 38 ورقة عمل بحرينية.

وجلسات  مؤتمرات  إعداد  في  المشاركة   •
اإلدارة  في  العالمي  المستوى  على  عمل 
العامة في جنيف والمغرب وجنوب إفريقيا.

201٥
الشــرق  لشــبكة  الثانــي  المؤتمــر  عقــد   •
اإلدارة  لبحــوث  إفريقيــا  وشــمال  األوســط 
العامــة )MENAPAR( فــي تونــس، الجمهورية 
 87 تقديــم  خالــه  تــم  والــذي  التونســية، 
ــت 21 ورقــة مقدمــة مــن  ورقــة عمــل، تضمن
ورقــة   66 جانــب  إلــى  بحرينييــن  مشــاركين 
مقدمــة مــن دول الوطــن العربــي والبرازيــل 
والواليــات  وإندونيســيا  وفرنســا  وكنــدا 

األمريكيــة. المتحــدة 

• النتائــج البحثيــة ألول مؤتمــر لشــبكة مينابــار 
رســمت لنــا أجنــدة البحــث العلمــي فــي مجــال 

اإلدارة العامــة علــى المســتوى اإلقليمــي.

 2010

مسيرتنا
 في سنوات

201٦
)الحــوار  األول  المشــترك  المؤتمــر  عقــد   •
 – العامــة  اإلدارة  حــول  األوروبــي  العربــي 
الشــرق  لشــبكة   )Euromena يورومينــا 
اإلدارة  لبحــوث  إفريقيــا  وشــمال  األوســط 
لــإدارة  األوروبيــة  المجموعــة  مــع  العامــة 
مرســيليا  إكــس  وجامعــة   )EGPA( العامــة 
عمــان،  ســلطنة  مســقط،  فــي   )AMU(
بمشــاركة250 أكاديميــًا وممارســًا ومهنيــًا فــي 
مجــال علــوم اإلدارة العامــة مــن مؤسســات 
والمؤسســات  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
العلميــة، حيــث مثلــوا حوالــي 17 دولــة مــن 
الــدول األوروبيــة والشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا، وبلــغ عــدد أوراق العمــل المقدمــة 

علميــًا. محكمــة  عمــل  ورقــة   84

201٧
الشــرق  لشــبكة  الرابــع  المؤتمــر  عقــد   •
اإلدارة  لبحــوث  إفريقيــا  وشــمال  األوســط 
العامــة )MENAPAR( بالتعــاون مــع الجمعيــة 
 )IASIA( اإلدارة  لمــدارس ومعاهــد  الدوليــة 
والــذي عقــد فــي رام اللــه - فلســطين، وتــم 
خالــه تقديــم أكثــر مــن 300 ورقــة بحثيــة مــن 

فلســطينية، ورقــة   100 بينهــا 

201٨
فــي  وتســجيلها  »مينابــار«  شــبكة  •اعتمــاد 
ــة فــي مجــال  ــة إقليمي ــكا كمنظمــة بحثي بلجي
البحريــن  مملكــة  واعتمــاد  العامــة،  اإلدارة 

مقــًرا دائًمــا لهــا.

• توقيــع اتفاقيــة تعــاون بيــن شــبكة مينابــار 
ــن  ومكتــب األمــم المتحــدة للتعــاون فيمــا بي
إلــى  تهــدف   ،»UNOSSC« الجنــوب  بلــدان 
للفكــر  العالمــي  التحالــف  اســتدامة  دعــم 

الجنــوب. بلــدان  فــي   GCTT

مؤتمر  في  عامة  علمية  جلسة  تصميم   •
 )IIAS( اإلدارية  للعلوم  الدولي  المعهد 
التحديات  بين  اإلدارية  »المرونة  بعنوان 
والفرص« والذي عقد في تونس، الجمهورية 

التونسية.

• المؤتمر المشترك الثاني )يورومينا( لشبكة 
لإدارة  األوروبية  المجموعة  مع  مينابار 
مرسيليا  إكس  وجامعة   )EGPA( العامة 

)AMU(، والذي ُعقد في غرناطة، اسبانيا.

201٩
ــار كمنظمــة إقليميــة  • اعتمــاد شــبكة ميناب
ممثلــة للوطــن العربــي فــي المعهــد الدولــي 

 .)IIAS( للعلــوم اإلداريــة



أرقام تعكس 
مسيرتنا البحثية

بحث
 1٧٥0
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مشارك 

بحث دولة

المشاركين البحوث الدولية 

البحوث المحلية الدول 



ممثلــة  البحريــن  مملكــة  انتخــاب 
عضــًوا  العامــة  اإلدارة  معهــد  فــي 
فــي مجلــس إدارة الجمعيــة الدوليــة 

اإلدارة ومعاهــد  لمــدارس 

)IASIA(

 2011
انتخــاب مملكــة البحريــن ممثلــة فــي 
فــي  عضــًوا  العامــة  اإلدارة  معهــد 

اإلداريــة للعلــوم  الدولــي  المعهــد 

 )IIAS(

201٤
رئاسة شبكة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيــــــا لبحــــــوث اإلدارة العــــــــامـــة 

)مينـــــابار(

 )MENAPAR(

201٥
ومــــــدارس  معـــــاهد  لجنــــة  عضويــــة 
التعـــــاون  بمنظمــــة  العـــــامة  اإلدارة 

االقتـــصـــادي والتنميــــــة 

)OECD(

 2010

مكتسبات بحثية أهلت مملكة البحرين
لتبوء مناصب إقليمية ودولية

201٦
عضويــة اللجنــة االســتراتيجية لحوكمة 
اإلداريــــــة  للعلــوم  الدولــي  المعهــــد 

 )IIAS(

201٧
انتخــاب مملكــة البحريــن ممثلــة فــي 
لرئيــس  نائًبــا  العامــة  اإلدارة  معهــد 
اإلداريــة  للعلــوم  الدولــي  المعهــد 
وشــمال  األوســط  الشــرق  لمنطقــة 

إفريقيــا

)IIAS(

اإلدارة  معهــد  كــوادر  أحــد  تعييــن 
لســكرتارية  عاًمــا  مديــًرا  العامــة 
اإلداريــة للعلــوم  الدولــي  المعهــد 

)IIAS(

 201٨
ممثلة  البحرين  مملكة  انتخاب 
عضًوا  العامة  اإلدارة  معهد  في 
لمــــدارس  الدوليــة  الجمعيـــة  في 

ومـعــــــاهــد اإلدارة

)IASIA(

انتخــاب مملكــة البحريــن ممثلــة فــي 
لرئيــس  نائًبــا  العامــة  اإلدارة  معهــد 
اإلداريــة  للعلــوم  الدولــي  المعهــد 

العالــم دول  لعمــوم 

)IIAS(



أين
 نحن
 اليوم؟

 IIAS رئاسة المعهد الدولي للعلوم اإلدارية
بعد منافسة قوية مع الصين والمجر وسنغافورة وإيطاليا



مزايا رئاستنا 
للمعهد الدولي للعلوم اإلدارية

)IIAS(

تضــم المنظمــة أكثــر مــن 600 عضــو مشــارك مــن مختلــف الــدول واألجهــزة الحكوميــة والمؤسســات األكاديميــة واألفــراد 

ومؤسســات المجتمــع المدني.

ــة بروكســل فــي  ــة ومقــره مدين ــوم اإلداري ــة فــي العل ــر وأعــرق منظمــة دولي ــة هــو أكب ــوم اإلداري ــي للعل المعهــد الدول

بلجيــكا، وأنشــئ عــام 1930م.

وصــول مملكــة البحريــن إلــى قــارات أوروبــا وأســيا واألمريكيتيــن الشــمالية والجنوبيــة وأســتراليا مــن خــال المجموعــات 

المنبثقــة مــن المعهــد الدولــي للعلــوم اإلدارة وهــي: 

.UN ECOSOC حصول مملكة البحرين على عضوية استشارية في المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة

أصبحت مملكة البحرين بيت خبرة دولي في مجاالت بحوث وعلوم وثقافة اإلدارة العامة.

المساهمة في وضع أجندة قمة مجموعة العشرين G20 لعام 2020

الجمعية الدولية 
لمدارس ومعاهد 

اإلدارة العامة
)IASIA( 

المجموعة 
األوروبية لإلدارة 

العامة
 )EGPA( 

المجموعة 
اآلسيوية لإلدارة 

العامة
)AGPA(

مجموعة أمريكا 
الالتينية لإلدارة 

العامة
 )LAGPA( 

شبكة الشرق 
األوسط وشمال 
إفريقيا لبحوث 
اإلدارة العامة 
)MENAPAR(

الرابطة 
اإلفريقية لعلوم 

اإلدارة العامة
)AAPAM( 



طموحنا
مملكــة البحريــن جــزٌء فاعــٌل ومؤثــر فــي المجتمــع الدولــي، فقــد وضعــت منــذ عهــد طويــل بصمــة إداريــة دوليــة وهــا هــي 

اليــوم تقــود أكبــر منظومــة دوليــة فــي مجــال اإلدارة العامــة، ونحــن كمعهــد اإلدارة العامــة ســنواصل عملنــا الــدؤوب مــع 

شــبكٍة واســعة مــن المهنييــن واألكاديمييــن الدولييــن؛ لتشــكيل مامــح مســتقبل اإلدارة العامــة؛ نحــو توظيــف أحــدث 

المنهجيــات فــي تحقيــق اســتدامة دوليــة علــى مختلــف األصعــدة.
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