
يسر معهد اإلدارة العامة  “بيبا”  اإلعالن عن فتح  باب المشاركة في الملتقى اإللكتروني “ممارسات 
حكومية خالل جائحة كورونا” والذي سيسلط الضوء على الدروس المستفادة من الجهات الحكومية 
بمملكة البحرين في التعامل مع أزمة جائحة كورونا. حيث يمكنكم المشاركة بالممارسات الناجحة لجهاتكم 
والبراهين  األدلة  المبنية على  تجاربكم  األزمات من خالل  التعامل مع  بتجنبها في  ُينصح  بممارسات  أو 

العلمية. ويهدف هذى الملتقى إلى:

جائحة  أزمة  مع  التعامل  في  البحرين  العام في مملكة  القطاع  المتميزة في  الممارسات  إبراز   •
كورونا.

• تبادل الخبرات واالستفادة من تجارب الجهات الحكومية في التعامل مع التحديات وحل المشكالت 
التي واجهتها خالل األزمة.

• نشر ثقافة التطوير المستمر والبحث العلمي وتوثيق الدروس المستفادة في العمل الحكومي.
• فتح مجال المشاركة ونشر تجارب المشاركين في المؤتمرات الدولية والعالمية.

ويمكن أن تكون المشاركة بالممارسات في أحد المحاور التالية:

أواًل: الصحة
يعتبر مجال الصحة في مقدمة المجاالت المتأثرة بالجائحة والتي أثرت بشكل جذري على  النظام الصحي 
والسياسات واإلجراءات والقرارات المتخذة سواء المركزية والالمركزية والتي فرضت إعادة توزيع القوى 
العاملة والموارد،  باإلضافة إلى اآلثار التي ترتبت على المواطنين والتي استدعت الرعاية الصحية والصحة 

النفسية للمواطنين.

ثانًيا: البيئة
الطبية والبالستيكية وما  النفايات  زيادة  تأثر بسبب  البيئي والذي  المجال  الجائحة تداعيات على  سببت 
وزيادة  الشخصية،  الوقاية  معدات  من  العشوائي  والتخلص  التدوير  إلعادة  متزايدة  جهود  من  تفرضه 
النفايات البلدية. وفي ذات الوقت أثرت الجائحة بشكل إيجابي على جودة الهواء بسبب قلة عدد السيارات 
وتوقف بعض المصانع عن العمل، واالنخفاض الملحوظ في انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وتحسن 

جودة المياه، وقلة التلوث الضوضائي وفي بعض الحاالت استعادة الحياة البرية.

ثالًثا: السلوكيات
موظفًا  أو  عمياًل  كان  سواء  تجاربه  باختالف  اإلنسان  حياة  نمط  في  جذرية  تغييرات  إلى  الجائحة  أدت 
واإلجراءات  اإلغالق  قرارات  جّراء  التسوق  وسلوك  االستهالك  فيه مشاعر  تغيرت  فالبعض  مواطنًا  أو 
االحترازية المتخذة. كما أثرت الجائحة على جوانب متعددة في سلوك األفراد من خالل استغالل فترة 
اإلغالق في ممارسة الهوايات أو الرياضة أو قضاء الوقت مع العائلة أو تغير نمط تناول الطعام، وشكلت 

أيًضا تحديات في التأقلم مع السلوكيات الجديدة ، وكشفت عن قدرات ومواهب متعددة.

دعوة للمشاركة في ملتقى
"ممارسات حكومية خالل جائحة كورونا"

البريد اإللكتروني:
RC@bipa.gov.bh

j.alkhaja@bipa.gov.bh

هاتف:
17383820

www.bipa.gov.bh

1



رابعًا: إدارة األزمات
فرضت الجائحة على الجهات الحكومية والخاصة التعامل السريع مع األزمة وتداعياتها التي أدت إلى تأخر 
تكنولوجيا  المتزايد في  االستثمار  إلى  التوجه  العمل. كما فرضت  وتحديات في مواصلة  المشاريع  في 
المعلومات واالتصاالت للتعامل مع تداعيات األزمة. بل أن األزمة جعلت الحكومات تسير بوتيرة سريعة 
لم يسبق لها أن تتعامل بها وفق المعطيات المستجدة، وتعد اليوم المرونة وسرعة االستجابة والتعلم 

السريع من أبرز مقومات نجاح العمل الحكومي في ظل األزمات.

خامًسا: الصناعة والتجارة
أثرت الجائحة بشكل كبير على مجاالت الصناعة والتجارة وما ترتب عليها من قيود على عمليات التصدير 
والتوريد والشحن، و نقص الموارد والقوى العاملة نتيجة التأثيرات المالية لألزمة،  وبذلك تأثرت المصانع 
والمحال التجارية فالبعض اتجه نحو تطور ملحوظ في نمو العمل في حين انهارت قطاعات أخرى حتى 

أفلست.

سادًسا: الدعم االجتماعي والحكومي
فرضت الجائحة تغييرات في السياسات االجتماعية ، وتكثيف برامج الدعم الحكومي للمواطنين والقطاع 

الخاص، والذي شكل عبء مالي مترتب على الحكومة بسبب هذه البرامج. 

سابًعا: السياحة والنقل
أدت قرارات اإلغالق واإلجراءات االحترازية إلى تأثيرات بالغة على جانب السياحة والسفر الذي تدهور خالل 
والخدمات  السيارات  وسوق  الوقود  واستهالك  النقل  جانب  على  التأثيرات  إلى  باإلضافة  الفترة،  هذه 

اللوجستية التابعة له. 

ثامًنا: التحول في إدارة األعمال
تأثر قطاع األعمال بشكل كبير بالجائحة، حيث فرض على أصحاب األعمال التحول إلى النظام الرقمي أو 
الى ما فرضته من مخاطر في االستثمار ورأس  باإلضافة  تام.  أو اإلغالق بشل  المعروضة  السلع  تغيير 

المال.

تاسًعا: التعليم والتدريب
جديدة  أساليب  تبني  عنه   أسفر  الذي  و  والتدريب  التعليم  مجال  في  تام  اضطراب  إلى  الجائحة  أدت 
والتي  بعد،  عن  للتعلم  المناسبة  التقنيات  توفر  إلى  كبيرة  بدرجة  يعود  والفضل  التنفيذ،  في  ومبتكرة 
نتج عنها حوارات ونقاشات تطرح موضوع إعادة النظر في مدى مرونة أنظمة التعليم والتدريب وجودة 
األساليب التقليدية المتبعة. كما صدرت العديد من السياسات واألنظمة في فترة قصيرة حول التعليم،  
أدت بعضها إلى زعزعة ثقة البعض في جدوى نظام التعليم عن بعد، في حين قفزت مؤسسات تعليمية 

بالمناهج واألنظمة اإللكترونية والهيئة التعليمية بمراحل متقدمة.
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عاشًرا: العمل والوظائف
الكشف  إلى  بعد”  “العمل عن  أسلوب  أدى  العمل، حيث  نظام وأسلوب  تاًما في  تحواًل  الجائحة  فرضت 
باألداء واإلنتاجية، ومنها ما  يتعلق  عن تحديات مؤسسية وفردية جديدة على حٍد  سواء فمنها ما كان 
يتطرق إلى مفهوم الثقة المتابدلة بين الموظف والمؤسسة التي يعمل فيها، ومنها أيًضا الصحة الذهنية 
للموظفين والتي شكلت جزًءا  كبيًرا من النقاشات خالل الملتقيات العامة والخاصة وكذلك البحوث العلمية، 

كما أدت الجائحة إلى تغييرات في الهياكل و حجم العمل في بعض الجهات.

ومن هنا نود طرح األسئلة التالية للنقاش عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة: 

1. ما هي الممارسات الجيدة التي تم تطويرها والعمل بها في رصد انتقال العدوى لفيروس كورونا ؟

الخطوات  أخذ  إلى  أدت  والتي  العامة  السياسات  صناعة  مستوى  على  التغييرات  أهم  هي  ما   .2

الالزمة في الوقت المناسب للحد من انتشار الجائحة؟

3. ما مدى تأثير الجائحة على البيئة المناخية في المملكة وهل يمكن استبصار الممارسات المستقبلية 

من أجل المحافظة على النتائج اإليجابية واستدامتها بعد األزمة؟     

4. ما هي الشراكات  والقطاعات التي أثبتت جدواها وفعاليتها في تفعيل عمليات إدارة األزمة؟

5. ما هي الحلول االستباقية التي يمكن تطبيقها من أجل العودة إلى الحياة المجتمعية بعد االنتهاء 

من التباعد االجتماعي؟ 

للمعتاد ومدى سرعة  مغايرة  إجراءات  تطبيق  من  المستنتجة  الفوائد  ما هي  األزمة،  6. في ظل 

تغييرها في حال لم ينجح تطبيقها؟ ماذا تعلم منها القطاع الصحي في البحرين؟  

7. ما الذي يمكن استنتاجه إثر المقارنة بين البحرين ودول أخرى في مجال إدارة األزمات والتجاوب 

مع التغيير واالمتثال المجتمعي؟ 

التغيرات الجذرية في الممارسات العامة والخاصة ومدى ازدهارها حتى من بعد  8.هل يمكن تنبؤ 

األزمة؟   
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طريقة المشاركة:
1. تقديم الممارسات والتجارب من خالل ملء استمارة المشاركة و إرسالها عبر البريد اإللكتروني:

 RC@bipa.gov.bh 
2. يتم تقييم المشاركات من قبل لجنة خاصة في معهد اإلدارة العامة واختيار المشاركات التي تتناسب 

مع موضوع الملتقى.
كافة  نهاية  بعد  واألجوبة  األسئلة  لطرح  وقت  ويخصص  دقيقة   20-15 بين  عرض  كل  مدة  تتراوح   .3

العروض. 
4. الموعد النهائي الستالم المشاركات 4 نوفمبر 2021م. 

5. يتم إشعار مقدمي العروض لعرض تجاربهم خالل الملتقى اإللكتروني قبل مدة أقصاها أسبوع قبل 
موعد الملتقى.   

6. يتم التواصل مع المشاركين والرد على استفساراتهم عبر وسائل االتصال التالية: 
 j.alkhaja@bipa.gov.bh  :البريد -

- الهاتف:  17383820

موعد الملتقى: 7 ديسمبر 2021، من 9:00 صباًحا إلى  12:00 ظهًرا 
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