
يسر معهد اإلدارة العامة اإلعالن عن فتح باب المشاركة في ملتقى “ الممارسات المبتكرة “. ملتقى الممارسات المبتكرة هو منصة 
تفاعلية تسلط الضوء على أفكار ورؤى حول الممارسات المبتكرة والقيادة التحولية داخل القطاع العام في البحرين، وبمشاركة القطاع 
الخاص لتحقيق الفائدة القصوى للمواطنين والمجتمع، تماشًيا مع أهداف رؤية مملكة البحرين 2030 وأولويات وبرنامج عمل الحكومة. 
التواصل وتبادل  كما سيجمع الملتقى بين قادة القطاعين الحكومي والخاص وموظفي الخدمة المدنية وممارسي االبتكار من أجل 

المعرفة والتعاون. يهدف هذا الملتقى إلى:

• دعم الشراكة مع القطاع الخاص 
• تعزيز ثقافة اإلبداع والمعرفة واالبتكار في القطاعين 

• تبادل الخبرات واالستفادة من التجارب والممارسات المبتكرة في القطاعين
• اإلسهام في رسم خارطة طريق االبتكار لمملكة البحرين

ويمكن أن تكون المشاركة بالممارسات المبتكرة في أحد المحاور التالية:

- إعادة بناء ترابط األنظمة المالئمة:
االستراتيجيات المنظمة لالبتكار والسياسات الداعمة لالبتكار وثقافة تبني االبتكار الوطني.

- إعادة تشكيل الوضع الطبيعي: 
نماذج لالبتكارات المفاجئة )المزعزعة(، نماذج األعمال الجديدة ُكليًا.

- االبتكار الرشيق: 
تطوير المنظمات الرشيقة، النماذج القيادية في االبتكار المؤسسي.

- إعادة تصميم الحدود: 
إعادة تصور األنظمة الحالية وتشكيل االبتكار، وتقييم ومعالجة تحديات االبتكار.

- عوامل تمكين االبتكار: 
الشراكات وتعاون المؤسسات الناشئة، وتطوير وابتكار النظم المترابطة.

- االبتكار المفتوح: 
نماذج وممارسات لالبتكار المفتوح من آليات وفوائد.

- أدوات االبتكار: 
التفكير التصميمي، االستبصار االستراتيجي، أطر العمل، المهارات، طرق ومنهجيات االبتكار

دعـــوة للمشـــاركـة في مـلتقـى
"الممــارسـات المــبتكـــرة"



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

1. كيف توضح المشكلة أو التحدي قبل تطبيق الحل وتبنيه كممارسة؟

2. ماهي طريقة تصميم الحل المبتكر والمنهجية المتبعة؟

3. ما هي أهم العوامل التي ساهمت في نجاح أو عدم نجاح الممارسة؟ 

4. ما هو األثر والنتائج المستدامة من الممارسة؟

5. ما هي الدروس المستفادة؟ وما الذي يجدر تغييره من أجل التحسين المستمر؟

تـــواريـــخ مهمــــة:
1. المـــوعــــــــد النهــــــــائي الستـــــالم المشاركــات هو 17 نوفمبـر 2022.
2. سيتم إرســـــال إشعــــــار قبول المشاركة ابتداء من 20 نوفمبر 2022.

3. الموعد النهائي الستــالم العــروض التقديميـة هو 4 ديسمبـر 2022.  

طريقة المشاركة:
1. يتم تقديم الممارسات والتجارب من خالل ملء استمارة المشاركة. 

2. سيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة علمية مختصة في معهد اإلدارة العامة ومن ثم سيتم إشعار المقبولين.

3. تكون مدة كل عرض بين 12 - 15 دقيقة ويخصص وقت لطرح األسئلة واألجوبة بعد نهاية كافة العروض في الجلسة الواحدة.

4. لمزيد من المعلومات أو للتواصل:

- البريد اإللكتروني: 
    a.alansari@bipa.gov.bh

  z.alnajjar@bipa.gov.bh

- هاتف رقم:
17383842 
17383847 


