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<< فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن
وسرعة العصر وجودة اإلتقان الذي م ّيز البحرين ،وسأتابع
عملكم بحول اهلل بكل االهتمام الذي عهدتم ،والذي نوليه
لكل شأن من شؤون المواطنين >>
جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى

مقدمة

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.
معا منذ تأسيس المعهد بمرسوم ملكي سامي عام 2006م -في ظل تبعيتنا لمجلس الوزراء -على تحقيق التنمية من
عملنا ً
أجل الوطن والمواطن ،انطال ًقا من األولوية االستراتيجية ضمن برنامج عمل الحكومة «تعزيز فعالية وكفاءة األداء الحكومي»،
أيضا على ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين ،كما دأبنا على تنفيذ مبادرتين اقتصاديتين
واستندنا في ذلك ً
وطنيتين في رؤية البحرين االقتصادية  2030هما إيجاد برنامج متم ّيز 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
َ
كفل االرتقاء بمستوى اإلدارة العامة
التدريب والتطوير واألبحاث والعمل االستشاري الذي أقره مجلس إدارة المعهد ،على نحو
ودعم خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية.
َ
إن النجاح الذي حققه معهد اإلدارة العامة ،في تطوير ورفع أداء العمل الحكومي في وزارات وهيئات ومؤسسات مملكة البحرين،
لم يكن له أن يتحقق لوال المثابرة واإلبداع والتم ّيز والعمل الطموح الذي انتهجته العقول الطموحة من كافة المسؤولين
والمدربين والعاملين على البرامج التدريبية واألبحاث واالستشارات وبرامج التقييم واإلرشاد والخدمات المساندة.
انطلقنا قبل عقد من الزمن لنكون «الشريك األمثل لتطوير موظفي الخدمة المدنية بتم ّيز» ،قمنا بتدريب  21899موظفً ا حكوم ًيا
قدمنا  14استشارة إلى جهات عدة ،بلغ مجموع البحوث التي نشرناها 407
أي بمعدل  %45.6من مجموع موظفي القطاع العامّ ،
أوراق بحثية ،وبلغت خدماتنا التقييمية  1820خدمة تقييمية و 1114ساعة إرشادية.
وها قد حان وقت التغيير،
لتنمية مستدامة»..
2016م ننطلق بمشيئة اهلل لتحقيق رؤية طموحة متمثلة في «أداء حكومي متطور
ٍ
معا سنحقق الكثير ،من أجل بحرين الغد ،سنعمل بكم لالرتقاء باألداء الحكومي في مجال السياسات
وندرك أننا ً
واالستراتيجيات وإدارة الموارد والتغيير وتطوير الخدمات الحكومية ،من خالل تطوير المهارات والسلوك والمعرفة بالتعلم
والتدريب والمساهمة في عملية صناعة القرار باالستشارات ،وحل المشكالت بوسائل البحث العلمي ،وبناء وتطوير
القدرات بواسطة التقييم واإلرشاد الشخصي ،غير غافلين عن نشر الوعي وثقافة األداء الحكومي باالتصال االستراتيجي.
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طموحات المواطن ..
طموحات المواطن

اإلدارةـهالعامــة
معهــد
ـنفــي
بادرنــا
ـو لــذا
نحــه،
تطلعاتـ
لتحقيق
التطويـ
ـورمزيــد م
محــو
ـل نح
يعتبــرمــن
ذا كان البــد
تطلعاتــه ،لــذا بادرنــا فــي معهــد اإلدارة العامــة
لتحقيقـ
التطويــر
مزيــد مـ
ـنــهالعمــل
كانـرالبــد مـ
ـن لــذا
التنميــة،
العمــن
المواط
يعتبر المواطن محور التنمية ،لذا كان البد من العمل نحو مزيد من التطوير لتحقيق تطلعاته ،لذا بادرنا في معهد اإلدارة العامة
لمملكــة
الحكومـإلــي
مســتوى كفــاءة األداء
مســتقبلية -إلــى رفــع
مســؤولياتنا
خطــةفــي نطــاق
ستســهم -
ــتقبلية
لمملكــة
الحكومــي
األداءاألداء
كفــاءة
ـتوى
مسـ
رفــع
مســؤولياتنا--
ستســهم
اســتراتيجية
رســم
لمملكة
الحكومي
كفاءة
مستوى
إلىـىرفع
نطــاقمسؤولياتنا
فــي نطاق
ستسهم  --في
استراتيجية مستقبلية
رسم خطة
إلــىإلى
ـيـ للسـ
ـدولالحكومـ
ـاءة األداء
ـيـر كف
مؤشـ
لتكــب
البحريــةـنحسـ
ل المتقدمـ
ـعادة.
العالمــي للسـ
والمؤشــر
الحكوميـي
ـعادة.الحكومـ
األداء
العالمـكف
مؤشرـر
والمؤشــرمؤشـ
ـب
المتقدمة حسـ
ـيـة
المتقدمـ
مصــاف
ـون فـ
للسعادة.
العالمي
والمؤشر
ـاءةاألداء
كفاءة
حسب
مصافالـالدول
لتكون في
البحرين

مؤشر كفاءة األداء الحكومي
 -ارتباط وأثر األداء الحكومي بمؤشر السعادة العالمي

للسعادةالحوكمة العالمي لعام 2012م
الدولي لمؤشر
البنك
* المصدر :تقرير
العالمي
المؤشر
المؤشر العالمي للسعادة
 ارتباط وأثر األداء الحكومي بمؤشر السعادة العالميالسعادة
 ارتباط وأثر األداء الحكومي بمؤشرالعالمياألداء الحكومي بمؤشر السعادة العالمي
ارتباط وأثر
-
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* المصدر :تقرير البنك الدولي لمؤشر الحوكمة العالمي لعام 2012م
البنك2012م
تقريرلعام
العالمي
الحوكمة
ر
الدولي لمؤشر الحوكمة العالمي لعام 2012م
المصدر:
*
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مؤشر كفاءة األداء الحكوميمؤشر كفاءة األداء الحكومي

المؤشر العالمي للسعادة

منظومتنا
محركاتمنظومتنا ..
محركات
رسم
أساسها
فــكانعلى
الحكومــي،فكان
العمــلالحكومي،
لمنظومــةالعمل
المحركــة لمنظومة
الرئيســة المحركة
القــوى الرئيسة
تحديد القوى
رســم
أساســها
علــى
على تحديــد
العامةعلــى
اإلدارةالعامــة
معهداإلدارة
فيمعهــد
عكفنافــي
عكفنــا
الهــدفالمرجو.
لتحقيــقالهدف
بإحــكام لتحقيق
االستراتيجية بإحكام
المرجــو.
خطواتنااالســتراتيجية
خطواتنــا

الدستور  /المؤسسات التشريعية

االتفاقيات والمعاهدات الدولية

المتغيرات الدولية واألزمات

المـؤثــر

نتائج
الموارد البشرية

إدارة الموارد البشرية

القيادة

السياسات
واالستراتيجيات

إدارة العمليات

الشراكة والموارد

نتائج المتعاملين

نتائج العمليات

خدمة المجتمع

النـظــام

المواطنون

المقيمون

الزائرون

منظمات
المجتمع المدني

القطاع الخاص

المتـأثــر

 -محركات المنظومة الحكومية
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للتطوير..
فرصنا للتطوير
وفي مرحلة الحقة ،تم تحديد مواطن الفرص الستغاللها من خالل التطوير من أجل تحقيق التنمية المستدامة..
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للتطوير
للتطوير..
فرصنا
فرصنا
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موجز استراتيجيتنا – خارطة الطريق –
رؤيتنا

لتنمية مستدامة.
أداء حكومي متطور
ٍ
رسالتنا

يعمل معهد اإلدارة العامة على الوصول ألداء حكومي متطور يدعم خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وذلك من خالل
ّ
الممكنة لتوفير هذه الخدمات،
تطوير األداء لتقديم الخدمات المواكبة للتطلعات التنموية ،إضافةً إلى تطوير اإلدارة للموارد
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
للمساهمة في عملية اتخاذ القرار ،وإعداد البحوث العلمية لحل اإلشكاليات وإجراء التقييم واإلرشاد الشخصي لبناء وتطوير
القدرات ،كل ذلك باإلضافة ألنشطة االتصال االستراتيجي لنشر الوعي وثقافة األداء الحكومي.
أهدافنا االستراتيجية

مطورة تواكب التطلعات التنموية
 -1خدمات
َّ
الممكنة لتوفير الخدمات
 -2اإلدارة والقيادة المثلى للموارد
ّ
المطورة والداعمة لعمليات التنمية المستدامة
 -3السياسات
ِّ
 -4ثقافة التغيير المستمر واإلبداع من أجل التطوير
قيمنا المؤسسية

مطورة أكثر استجابة للمتطلبات
اإلبداع :االستباق بتقديم األفكار واالقتراحات اإلبداعية الرائدة وحل المشكالت وابتكار أساليب
ّ
مع رفع اإلنتاجية.
الشفافية واالحترام :الوضوح التام واالحترافية في التعامل مع العمالء ،سواء في المحيط الداخلي للمعهد أو الخارجي،
والمصداقية في عمليات تبادل المعلومات والبيانات والتي تسهم في بناء العالقات القوية مع الشركاء ،وتعمل على تعزيز
عملية التواصل.
التميّز :بناء العمليات على أساس برمجة وتخطيط منظم وواضحُ ،يسهم في تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الدقة ،ورفع
كفاءة وجودة الخدمات من حيث االلتزام بالوقت المحدد ،والتم ّيز 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.
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موجز استراتيجيتنا – خارطة الطريق –

اﻻﺗﺼﺎل اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ادارة و اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﻮارد
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻮرة
ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻄﻮرة
واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

أداء ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﺘﻄﻮر
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔٍ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﺑﺪاع
ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

رﺷﺎد
ﻢ وا
ﻘﻴﻴ
اﻟﺘ

اﻟﺘﺄﻫﻴ
ﻞ وا
ﻟﺘﺪر
ﻳﺐ

ات
ﺸﺎر
ﺳﺘ
اﻻ

اﻟﺒ
ﺤﻮ
ث

اﻟﻴﺎت

 -مكونات الخطة االستراتيجية
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االستراتيجية
االستراتيجية ..
آلياتنا
آلياتنا
والتدريب:
والتدريب:
التأهيل
التأهيل

خاللـالل
منــن خـ
العامـام م
القطاعـاع العـ
ـي القطـ
لموظفي
التدريبيةـة لموظفـ
ـات التدريبيـ
االحتياجات
ـة االحتياجـ
تلبية
إلى تلبيـ
2018مإلــى
2016م 2018 --م
استراتيجية 2016م
ضمناســتراتيجية
والتدريبضمــن
التأهيلوالتدريــب
آليةالتأهيــل
آليــة
تهدف
تهــدف
علــى
الحديثة فــي
والمهاراتالحديثــة
المعارفوالمهــارات
بآخرالمعــارف
تزويدهمبآخــر
تزويدهــم
بنــاءعلى
التدريبيــةبناء
خدماتــهالتدريبية
العامــةخدماته
اإلدارة العامة
معهــداإلدارة
يقــدمم معهد
علــوم اإلدارة العامة،
في علوم
يقدّ
العامــة ،إذ ّ
الحكومــي.
للعمــل
الرئيســس
المحــور الرئي
باعتبارهـاره
المواطنـن باعتبـ
علىـى المواطـ
تصميمهاـا علـ
ـي تصميمهـ
القدرات،ارتكــزت
لبناءالقــدرات،
منهجيةلبنــاء
منهجيــة
الحكومي.
للعمل
المحور
ارتكزت فـفي

والتدريب
التأهيلوالتدريب
منهجيةالتأهيل
- -منهجية
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االستراتيجية ..
االستراتيجية
آلياتنا آلياتنا
البحوث :البحوث:

ُسهم
البحوث
سلسلة من
ـراءبإجراء
العامة
ُستــهم
البحــوث ت
سلســلة مــن
اإلدارة بإجـ
معهدالعامــة
يقوماإلدارة
يقــوم معهــد
كون
العامة
اإلدارة
تطوير
واإلنتاجية،ــوث
الكفاءةـة ،كــون البح
ورفعواإلنتاجيـ
الكفــاءة
ورفــع
العامــة
فياإلدارة
فــي تطويــر
البحثية
وتهدف
واالزدهار.
التنمية
البحوث عصب
خدماتناقدمــة
الم
خدماتنــا
وتهــدف
واالزدهــار.
عصــب التنميــة
البحثيــة ُ
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات
قدمة لكافة
الم
ُ
إلــى دعــم
الحكوميــة
الوزاراتوالهيئــات
والمؤسســات
الــوزارات
لكافــة
األدلة
المبنية على
السياسات
السياســاتصناعة
صناعــة إلى دعم
والبراهيــن،
الحكوميةاألدلــة
المبنيــة علــى
الحكوميــة
بوسائل البحث العلمي.
والبراهين ،وحل
المشكالتالعلمــي.
بوســائل البحــث
وحــل المشــكالت

 -منهجية عمل البحوث

االستشارات:
االستشارات:

يعمل معهد اإلدارة العامة ضمن خطته االستراتيجية
يعمــل معهــد اإلدارة العامــة ضمــن خطتــه االســتراتيجية علــى
على تقديم خدمات استشارية ذات قيمة مضافة ،ت ّلبي
االحتياجــات
مضافــة ،ت ّلبــي
قيمــة
اإلدارية ذات
استشــارية
تقديــم خدمــات
والهيئات
والمؤسسات
الوزارات
لجميع
االحتياجات

الحكوميــة.
والهيئــات
والمؤسســات
اإلداريــة لجميــع
تطوير
الدولية في
المنهجية
الــوزاراتّى المعهد
الحكومية .وتبن
األمم“”CDF
القــدرات
تطويــر
“”CDFـة الدوليــة ف
القدراتالمنهجيـ
وتب ّنــى المعهــد
المتحدة
برنامج
المعتمدةــيمن

ذات لدعــم
«»UNDP
لدعمــدة اإلنمائـ
ـم المتح
برنامــج األمـ
المعتمــدة مــن
مخرجات
ـي لتكون
االستشارات
«»UNDP
اإلنمائي
وتحقق يضمــن
عــال
مســتوى
علــى
علىلتكــون
االستشــارات
ٍ
االستغالل
اإلشكاليات
مخرجــاتحل
عال يضمن
مستوىذات ٍ
اإلدارية البشــرية
والمقوماتللمــوارد
االســتغالل األمثــل
حــل
والمهارات
وتحقــق البشرية
اإلشــكاليات للموارد
األمثل

في فــي
تســهم
والمهــارات
والمقومــات
تلبية
بصــورةالتم ّيز
القياديــةتحقيق
تسهم في
اإلداريــةبصورة
القيادية،
فاعليةبصــورة
الخدمــات
فــي تلبيــة
تحقيــق التم ّيــز
وإنتاجية
وتوفيــرأكثر
االحتياجــاتبصورة
وتوفير الخدمات
االحتياجات
للقطاع العام.
وإنتاجيــة للقطــاع العــام.
أكثــر فاعليــة

 -منهجية عمل االستشارات
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االستراتيجية ..
االستراتيجية
آلياتناآلياتنا
واإلرشاد:
التقييم
واإلرشاد:
التقييم

عمليــة
فــي
العامةإلــى
العامــة
اإلدارة
معهــد
يســعى
تطوير
عملية
تكامــلفي
وجــود تكامل
إلى وجود
اإلدارة
معهد
يسعى
القياداتالقيــادات
تطويرتطويــر
خالل خــالل
من مــن
الحكومــي
األداء
الحكوميــةوعن
الحكومية واألفراد،
الحكومي
تطويــراألداء
واإلرشاد
التقييم
خدمات
تقديم
مبتكرة
طرح
خدمــات
تقديــم
ـرة فــي
فيمبتكـ
ـاليب
أساليبـرح أسـ
طريــق طـ
طريقــن
واألفــراد ،وع
واكتشاف
الشخصية،
المهارات
قياس
تقوم على
المهــارات
علــى قيــاس
تقــوم
منهجيــة
منهجيةوفــق
وفقواإلرشــاد
التقييــم
منـلأجل
استثمارها
ـاالتعلى
والعمل
ومجاالت
ـخصية،القوة
الشـ نقاط
والعمـ
التحســين،
التحسين ،ومجـ
نقــاط القــوة
واكتشــاف
والقيادية.
اإلدارية
علــى رفع
المهــارات اإلداريــة والقياديــة.
أجــل رفــع
المهاراتمــن
اســتثمارها

 -منهجية عمل التقييم واإلرشاد

االتصال االستراتيجي:
االتصال االستراتيجي:

يؤمن معهد اإلدارة العامة بأن االتصال االستراتيجي آلية هامة
يؤمــن معهــد اإلدارة العامــة بــأن االتصــال االســتراتيجي آليــة هامــة
ضمن آليات تحقيق أهدافه وخططه الطموحة ،لذا نعمل من
ضمــن آليــات تحقيــق أهدافــه وخططــه الطموحــة ،لــذا نعمــل مــن
خالل االتصال على دعم مبادرات ومشاريع المعهد الهادفة
خــالل االتصــال علــى دعــم مبــادرات ومشــاريع المعهــد الهادفــة
إلى التطوير ،إلى جانب خلق ثقافة األداء الحكومي عن طريق
طريــق
ـي عــن
الحكومـ
اإلعالم،األداء
ووسائل ثقافــة
االتصاليةــب خلــق
قنواتناـر ،إلــى جان
إلــى التطويـ
المعهد
أهداف
تحقيق
لضمان

المعهد
ونشر أهداف
المعرفةتحقيــق
نقللضمان
اإلعــالم،
المنشودةـة ووسـ
قنواتنــا االتصاليـ
الحديثة
المفاهيم
ـائلعلى
استنادا
ً
الحديثــة
المفاهيــم
بالدورونشــر
المعرفــة
علــى نقـ
ـتنادا
المنشــودة
اسـ ً
عجلة
موظف في
الهام لكل
القطاعـلالعام
موظفي
وتوعية
ـاع العــام بالــدور الهــام لــكل موظــف فــي
موظفــي القطـ
وتوعيــة
المستدامة.
التنمية
عجلــة التنميــة المســتدامة.

 -منهجية عمل االتصال االستراتيجي
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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:

19

وضعنا بين أيديكم موجز استراتيجيتنا لألعوام 2016م 2018 -م
تهدف هذه االستراتيجية إلى تمكين موظفي القطاع العام في مملكة البحرين
لقيادة عجلة التنمية في كافة المجاالت..
تحليل دقيق للوضع الراهن،
بناء على
رسمنا خططنا
ٍ
ً
التغير والتطور المستمر في مجال اإلدارة العامة،
آخذين في الحسبان
ُّ
واضعين نصب أعيننا ماذا وكيف نريد أن نكون في المستقبل القريب..
فكانت الخطة االستراتيجية لمعهد اإلدارة العامة

