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ةبب  رزك ببببببببببببب بب  بببببببببببببب  رزكعبب ابررر ر اراططرزمتخذر اقربب رزكنكزفر سببببببببببببب 
ع

زراعبب د  قخبب طب  رزكب  كبررتلعببمراكز ارزكر كرزكنية ببررا فع

 زمجقمعرب ككؤير زكب زئلرزكقةمنيررزملة  بببركر م رتن دراطمع ردرلنلرميم رر ارتنقعر ز بب ب در ةازفخرزمت يكر زت ا  رط  ر

رزخقالفرمننزطه .

كر قب ر ببببببببببببب يطرر1960اةب رتبي ببببببببببببب  ببببببببببببب رطب دررربرعب ك برر بة خ قب رقب دراعهب رزكقرخ ذرزكنناككر مك ارا كر ي بكرا ب زرزكب  فرر

 اراقحرآاببب دردببب لببب خرتا زفرزملعهببب رزكقةمنيبببرر زمجقمع بببرر  عاياررر2015ك شبببببببببببببكنوارزتخة ركنببب نن رزملعهببب ر ارطببب دررزكقخنيكرز

زكن نضرب كبحنثر زك فز بببببببب  رزملقعلنرربخط زارزنتخذرزكقةمنيررزكشبببببببب الرركل  كرر   بببببببب ئلرتةر  ي كر افز ببببببببررف بببببببب كق ر ار

ط  ركب ابررررط  رطمل بررزكقرخ ذرزكقةمنيرتا يب رزكنب ئمة رزت بببببببببببببعر زت بببببببببببببب ك بمرزكعلم برركلقرخ ذر زكقةم بركر  كب را ب فر

زمل بقني  ر اقر يرزكنكزفز ر سب يوارزك ب   ب  رب ككؤلر زكب زئلرزد بج زت مل ررزملة  ببركرإلب اررإا ريشبكرزكنفار زملعكارر

ر.بنض ل رزكقرخ ذر زكقةم رر م  ه رزكعلم رر زكقخب ن ر

زتخة خر ارزكع ل رررزتطنزد ارراعر  زفخرزكقرخ ذر زكقةم ررزدققصبببببب الررر زملعه  ب طقب فهرزك فز رزكبحثبركلن زفخكران رشبببببب ف رر

انرزملشبببببببك ط  رزملشبببببببج  ررزك برتضبببببببمةلرتن لطرب زئلربحل ررطلم رر طمل رر ارزكقع الراعرمعةرقضببببببب ل ر م ا  رزكقةم ركرر

زكعبب لبب رانرزتدهاخرزنيةنا ببركر مبب ر تنبب لطربكزاترتبب فيل ببرركقخنيكر بةبب ارقبب فز رزكعبب الة ربببخازفز رزكقرخ ذر زملقبب معببرر ارر

م ر اراكزحلرتح لث  رزمتقلرركرررر2030ش ف رخب زارزملعه ر نزار ارإط زار ث نررز ج زت مل ررزكقةم ررزمل ق زار:رفؤيرراصكرر

يبب زربرالفرتةم طرزكعبب لبب رانرزمل تمكز رزكبب  ك ببرر زكةبب  ز رزكعلم ببرر  ف رزكعمببلرزملعة ببرربنضببببببببببببببب لبب رزكقرخ ذر زكقةم ببررر

رر.رزمل ق زا

تقضبببب طئرا ببببعنك ررزملعه ر ارزملكحلررزملنبلررانرخالهراشبببب ف ق رزكر طلرراعرك اررمدهاخرزك  كرر اررفانردهررمخكلكر ببببنر

زكةقبب ئترررر عايار ز بببببببببببببقبب زاببرزكقعبب اببلراعرزكقبب زط بب  رزدققصبببببببببببببب الببرر زددقمبب ط ببررزكةبب دمببررطنردبب ئحببرركنف نبب كر زكعمببلرط  رر

كر زمل بب يمررزكر طلرر اراططرزكنخ ط  ر زددقم فارربكن اتر خخنز رزإلسببالارزدققصبب ايرراصببكرانزإللمل ب ررزك برحننت  رر

زراحل ع ر ا ك ع كرك ك ببببب  حرر زتيشبببببخررزنت ا رر زكصبببببة ط  رزكقحنيل ركرإا رد نمرتناة رزك بببببلعر زدققصببببب الررزت ر رتضبببببكفع

رر.زد ج زت مل ررانراةقمل  رغ زئ رر ا قلاا  ريب ر

رم ب ركلمعه ر ارزكقع الراعرقضببببببببب ل رزكقةم ررزإلقل م رر زملة ن رر اراصبببببببببكربم ر عا ردهنار م رلقنقعر ارزملكحلرر
ع
زكن ااررا فز

زكب  كبرركقحن ارزكقنية رزمي  رتيب زفرزكقةم بررزمل بببببببببببببقب زابركر يب ططرزكقةم بررزإلقل م برر زكعمكزن بررزملقنز نبرر اارم بببببببببببببعر

 زت مل برر خخذرزكقةم برر بكنب اترطمبلرزنيةنابرررزققصبببببببببببببب البرر زدقمب ط بررانلبببببببببببببنط بركر ن بببببببببببببب يطر ارتحن ارميب زفرز بببببببببببببج

ربرصنصراض طرررزملعمنفرزملصكير اططرارخخ  ريشكرزمل  رزمل ق زارر زك   رر ارمفد ارزكنين.ر

زتابلر زكلنبرر ارم رت ايرزنتخبررزد بببببببببببببج زت مل بررزنجب لب خركلمعهب رزكب  فرزكرب طبلر ارز بببببببببببببقب زابرر تخنفرما زفرزملعهب رررركلحب  ي

قعل م رر زد بببببببب شبببببببب فيرر زمجقمع ررك ططرزكقةم ررزمل ببببببببق زارر تحن ارزكقخلع  رزمل شببببببببناخركنيةة ررزكبحل رر زكق فيل رر زك

رزكعايا.ر

 

 

وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ــــــ رئيس  

 مجلس إدارة معهد التخطيط القومي 
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زنتخررزد ج زت مل ررر زكنناكرررر19/2020-2016/ر15الللر زكقرخ ذر نهجررملعه ر تب ىر ر ار
ع
ري ا 

ع
 ثن ارر ام ف   رراةعخر 

رركر زنجناخبم رتقخلب رانرثن ا  ر ام ف   راص حبرركلشر ا رررررزمتقلرركرررزكقرخ ذرزد ج زت جار ارميشخرر مطم هرزملعه ر

مطم هرررركزتازاكر زكقعلط ةازفخرر زتسع خر ار ك ارر ط  ر زكقخنفز ر انر زكع ل ر زك  بنرر زك ةنز ر شه  ر  زمل  اكر.ر ق ر

زملقبعكر يي كرط  رفم ه رتخنيكردئحررتةر  لررد ل خرتقراراعرر ميشخررزملعه رت   ر الاررنه زكقرخ ذرزد ج زت جار جر

كر س  فري ةلرتةم مبرد ل ركلمعه كر تخنيكر ار2017 ارا  مب رررر2015ك ةررررر13س  فرزكن نن رزنج ل ركلمعه رفقطرر

زكق فيببكرر زك ش طر نخ در زملعة ة كر تن  عر زكشكك ار اعر ب كقع   ر زكبحل رر زد  ش فيرررزتيشخرر زملعه ر ق فز ر   عايار

بقي  عر ح خر ع ق لرركأليشخررزكعلم ركر زكقخنفرزنجنيكير ارزك فز   رزكعل  رب نخالدربكن اترد ل ركلم د قة رزملنهبرر

آك   رر خالهر انر كلمعه ر زمجقمع رر كلم عنك رر زتيم رر انر ااي ر إطخ ار إا ر ب إلل ارر زمل ق زار".ر كلقةم رر "زكقرخ ذر

ر.اخ ميشخرراقع 

 ISOكران  رزنيصنهرط  رشه اخرزنجناخ19/2020-15/2016 حنارزملعه رزكع ل رانرزإلنمل  ز رخالهر ةنز رزنتخررر

 اخنهرزملعه ر ارتص  ئرد اعررب  لر ن  ركيح رميطراكز ارزكر كر ارامل هرزكقةم رر ارزكشكدرزت  ذررررك9001-2015

ك  نيارر اقة الرر ز ج زت مل رر ماكين  كر ةط زارخخرر زملعه ر شم هر انقعر زمتقلرركر تخنيكر زملعه ر ميشخق ر اةقمل ت ر

رتح ثراع لة رتص  ئرزمل     ر زملكز ارزكبحل ركرر
ع
ا قبررزملعه رب كة الر فبخه ربمنقعرزملعه كررر فقمة رزإلك ج  يكريبن 

 زطقم اردئحرركقحرةزرزكب حلة رط  رزك شكرزك  ااكر زطقم اردئحررنجنزئارزكقمةزرررك ا  ةررطمل   رزملنزفارزكلشكيررب ملعه 

ر زكقةم ر.ررزكعلمبركأليشخررزكبحل ررزككئ   رركلمعه كر تحرةزرزكب حلة رط  رتيك ئرزك قمرزملكدع رر ارامل د رزكقرخ ذر

إا رز ق م هردهنارزكقخنيكر ارميشخق ر مطم ك رررر24/2025-20/2021 يقخلعرزملعه رطب رزنتخررزد ج زت مل ررزنج ل خرر

زكقةمنيكر تةننعراةقمل ت رر مثكي ر زملعه ر ق  سر زديقم دركقملني ر   نيارخ ا  ر  اركد ت رانرخالهرإطخ ارااي رانر

كر تخنيكردئحررزمل د قة ر زك  قنفزهرزتك المبر ارزكقرخ ذررع مل رر زإلقل م رربم رلنز مرزكقخنفز رزميل رر زكررزكبحل رر

زمت يكر ةازفخرر ز  ب در خب ز ر تخنيكر ط  ر زمل  س بر زكب زاجاكر زكج  ةزر زتك المبر زدطقم ار ط  ر  زكقةم ركر زنيصنهر

كرركر فقمة رنم درزك فز   رزكعل   زت ا  ر ارقخ ط  رزك  كررزمتقلرركر تخنيكراةص  را طلرركلق فيمر زكقعلطرطنرمع

  عايارزنيضنفرزإلقل مبر زك  ااركلمعه ربقخنيكرزكشكزك  رزإلقل م رر زك  ك ر.ر م ر  و رزملعه رملض طررردهناهر اربة ار

إا رز ق م هر تح لثرر زكعلمبر زإلازفير اارمح ثرزكقخنفز ر زملع لة رزكع مل ر.ري زرب إلل ارر زنجه  ينر  تخنيكرق فز ر

كرزكقةم م رر زإلازفيرر نمطرزنجناخكر نمطرإازفخرمسنهرزملعه رزمل الرر زكلند   ركر بم رلحنار ارزكن  لررفؤيررزملعه ررزتي

كر در  عة رإدرر ب لرخب خر ي برا ثكر ارترع لرما زفرس يوارزك      ر اقر يرزكنكزفز رط  رارقلئرزتسع خرب ك  كر

زت ق بكئ  رر زملعه ر إازفخر امللعر يش كر زدققص الرر دم عررم ر زكقرخ ذر زكقةم رر زك ع  ر  يكخر ي كرر زك  قنفخ/ر   خر

رزكعلم ة ر زإلازفية ركلجهنارزملب  كرركقحن ارزكقن درزمل شنا.ررب ملعه رانرزكع الة ر

ك ططرر ا كر ي بر زملعه ر مك ار ا فر كال قمكزفر ار عايار زإلفزاخر زكعايمرر كلر زكنناكر زكقرخ ذر اعه ر دم عع ر ار ك لة ر

زكقن در زككقارزمتخ زكقةم رر تحن ار ا ة خر بم ر عا ر زمل قني  ر ك ارر ط  ر زكنكزفز ر زك      ر اقر ير ة  ر خة ر س 

 ملصكن رزكغ ك ر

 رئيس معهد التخطيط القومي 
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 زهران  الدين محمود عالء /دأ.

رئيس المعهد )رئيس الفريق(

 محمد ماجد خشبة  /دأ.

 باحث رئيس 

 عطية عبد العزيز د. خالد أ.

نائب رئيس المعهد للبحوث والدراسات  

العليا

أماني الريس  /دأ.

المعهد للتدريب واالستشارات  نائب رئيس  

وشئون المجتمع 

السادة مدراء المراكز العلمية بالمعهد   ▪

 أ. د/ مجدة إمام 

 )مدير مركز التخطيط االجتماعي والثقافي( 

 أ. د/ حنان رجائي

 )مدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية( 

 أ. د/ خالد زكريا أمين 

 الكلية( )مدير مركز السياسات االقتصادية  

 أ. د/ بسمة الحداد 

 )مدير مركز األساليب التخطيطية( 

 أ. د/ أحمد البقلي 

 )مدير مركز التنمية اإلقليمية( 

 د/ أحمد رشاد الشربيني

 )مدير مركز العالقات االقتصادية الدولية( 

 أ. د/ سحر البهائي 

 )مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية( 

 د/ مها الشال 

التخطيط والتنمية الصناعية( )مدير مركز 

:  المساند الدعمفريق  ▪

 ي الجهاز العلم ▪

أ. عادل شحاته   أ. د. محمد نصر فريد 

د. على زين العابدين   أ. محمد حسنين 
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 أ. مروة سعودي د. هبة جمال الدين  

 أ. سماح غالب 

 المغربي د محمد 

الجهاز اإلداري:  ▪

 أ.هالة أنور أحمد  أ. طارق عبد الوهاب 
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بالتخطيط المعاصرة في كافة   يعتبر االهتمام  المنظمات  المستقبلية من سمات  الرؤي  االستراتيجي وبناء 
وعلى رأسها المنظمات أو المؤسسات والمراكز والمعاهد العاملة في مجال الفكر والبحث العلمي،    المجاالت،

ائل  ومن بينها معهد التخطيط القومي. وهذه المؤسسات مسئولة بحكم وظائفها الرئيسة عن توفير دعم وبد 
ومسارات للحركة للمخطط ومتخذ القرار وصناع السياسات العامة في التعامل مع قضايا التنمية المختلفة،  

 وبدائل التعامل الستباق وإدارة المخاطر واألزمات.
الخطة   وبناء  االستراتيجي  التخطيط  نهج  تبنى  إلى  القومي  التخطيط  معهد  بادر  فقد  السياق،  هذا  في 

، والتي خضعت للتقييم والمراجعة الدورية عبر السنوات 19/2020-15/2016للفترة  االستراتيجية للمعهد 
 السابقة من خالل التقارير السنوية للمعهد.

واستباقًا لقرب انتهاء أجل االستراتيجية السابقة، فقد بادرت اإلدارة العليا بالمعهد إلى تكليف )لجنة التخطيط  
في   بالشروع  الجودة(  الجديدة االستراتيجي وضمان  االستراتيجية  الخطة  لتطوير  الالزمة  الخطوات  اتخاذ 

للمعهد في إطار تحليل الخبرات والدروس المستفادة من المرحلة السابقة من عمل المعهد، والخبرات المستفادة  
 من تطبيق الخطة االستراتيجية السابقة. 

بناء على ذلك، فقد بادرت اللجنة إلى تكوين الفرق الفنية المسئولة عن إعداد الخطة االستراتيجية الجديدة،  
كما تم إعداد ومراجعة وتحليل استمارات استقصاء التقييم الذاتي للتعرف على آراء الهيئة العلمية والهيئة  

مة، بخالف إجراء مقابالت مقننة إضافية  العلمية المعاونة، وشركاء المعهد بخصوص مالمح المرحلة القاد 
 مع اإلدارة العليا وقيادات الجهاز اإلداري بالمعهد. 

عام   في  للمعهد  االستراتيجي  للوضع  شاماًل  تحلياًل  االستراتيجية  الخطة  منهجية    2020تقدم  من خالل 
الرباعي: التق SWOT Analysis التحليل  استقصاء  استمارات  من  مدخالت  على  واعتمادًا  الذاتي  ،  ييم 

السنوي   والكتاب  السنوية  اإلنجاز  تقارير  فيها  بما  المعهد  بعمل  ذات صلة  وثائق  وتحليل  إليها،  المشار 
للمعهد، واستمارات استقصاء شركاء المعهد. وهي مدخالت هامة خاصة مع نسبة االستجابة المتميزة من  

ستمارة استقصاء التقييم الذاتي والتي وصلت  جانب الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة في التعامل مع ا
 .  %90إلى 

في ضوء ذلك، تقدم الوثيقة رؤية مستقبلية مقترحة للمعهد خالل السنوات الخمس القادمة، كما تقدم رسالة  
وقيم، وأهداف استراتيجية مقترحة يتم من خاللها، وبناء عليها اقتراح مجموعة من برامج العمل التنفيذية  

 يق تلك األهداف عبر سنوات الخطة االستراتيجية.  الالزمة لتحق
ولضمان نجاح الخطة االستراتيجية في تحقيق أهدافها المنشودة في الواقع العملي، تقدم الوثيقة أطر النظم  
الالزمة لدعم تنفيذ االستراتيجية مثل نظام إدارة األداء، نظام الجودة والحوكمة، نظام إدارة المخاطر، ونظام  

المسئولية االجتماعية.   



  

 أوالا 
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من خالل منهجية التحليل ، وذلك  2020حسب الوضع خالل عام  يتم تحليل الموقف االستراتيجي للمعهد  
 يتناول الجوانب التالية:    والذي Analysis  SWOT الرباعي:

 تحليل بيئة العمل الداخلية للمعهد   -
 جوانب القوة في موارد ونظم وعمليات ومخرجات ونتائج عمل المعهد   •
 جوانب الضعف في موارد ونظم وعمليات ومخرجات ونتائج عمل المعهد   •

 لمعهد المؤثرة في عمل اتحليل بيئات العمل الخارجية   -
 والدولية المعهد المحلية واإلقليميةالفرص الراهنة والمتوقعة في فضاءات عمل  •
 . التحديات والمهددات الراهنة والمتوقعة في بيئات عمل المعهد الخارجية •

وتقدم نتائج التحليل االستراتيجي خالصات هامة حول المنطلقات والمسارات المستقبلية المرغوبة للمعهد 
الرؤ  تعتبر مرجعية رئيسة في بلورة  القادمة، والتي  السنوات  للمعهد، وبلورة رسالة وقيم في  المستقبلية  ية 

   المعهد، ومن ثم اقتراح األهداف االستراتيجية للمعهد.   

المتاحة لدى فريق إعداد االستراتيجية، ويعتمد التحليل الرباعي على العديد من األدوات والموارد المعرفية  
 والتي تشمل على األخص:

استقصاءنتائج   - والهيئة  والمقارن:    الذاتيالتقييم    قائمة  العلمية  الهيئة  أعضاء  الستطالع رأى 
العلمية المعاونة بخصوص أداء المعهد مع مقارنة نتائج التقييم الذاتي الراهنة بالسابقة، وبلغت نسبة  

. كما يتم استخالص بعض النتائج الهامة من نتائج المقارنة  (1-ملحق رقم)  %90االستجابة حوالى  
   .(2)ملحق رقمتقييم الذاتي السابقة والحالية، استمارتي ال بين

الستطالع رأى شركاء معهد التخطيط القومي حول أداء المعهد    الشركاء:  قائمة استقصاءنتائج   -
   (3- )ملحق رقم ومقترحات التطوير. 

بمعهد التخطيط القومي، والتي تمت من خالل )مقابالت    التنفيذيةالعليا  نتائج مقابالت القيادات   -
      (.4-ملحق رقم) العمل.شخصية مقننة( وفق إطار منهجي من جانب فريق 

الرئيسةتحليل  نتائج   - السابقة،    KPIs:  المؤشرات  السنوات  يتم    وهيللمعهد في  التي  المؤشرات 
  حسابها سنويًا ضمن أعمال التقرير السنوي للمعهد. 

وقد قام بإعداده استشاري خارجي ضمن أنشطة مشروع  تقرير مراجعة الخطة االستراتيجية للمعهد،   -
 بناء القدرات بالمعهد بالتعاون مع بنك التنمية األفريقي. 

كز الفكر المحلية واإلقليمية والعالمية المناظرة  ، لبعض المعاهد ومراتحليل الخبرات المقارنةنتائج   -
حول )أفضل الممارسات( في عمل تلك المعاهد، والتي يمكن االستفادة منها في تطوير أنشطة  

   المعهد في المرحلة القادمة.
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 نظرة عامة حول التطورات االستراتيجية الرئيسة في عمل المعهد:   .1
للمعهد األضواء على العديد من التطورات النوعية في مسيرة عمل المعهد سلطت التقارير والكتب السنوية  

، وهي تطورات استراتيجية يمكن أن تلعب دورًا أكبر في  2020- 2015خالل السنوات الخمس الماضية  
تحسين وتطوير مجاالت العمل المختلفة في المعهد، وسيتم إلقاء الضوء على تلك التطورات قبل استعراض  

 ع االستراتيجي الراهن للمعهد.تحليل الوض
 خطوات متعددة لتعزيز الهيكلة المؤسسية: التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية:  .1.1

في    2015لسنة    13وذلك بإصدار القانون رقم  إعادة هيكلة اإلطار التشريعي والمؤسسي للمعهد،   -
  3248رئيس مجلس الوزراء رقم شأن معهد التخطيط القومي، وإصدار الالئحة التنفيذية للقانون بقرار 

 . 2016الصادر في ديسمبر عام  
وهو تطور يرتبط بإعادة الهيكلة التشريعية للمعهد وصدور إعادة تطوير الهيكل التنظيمي للمعهد،   -

 .  2020في أبريل    الالئحة التنفيذية، وقت تم اعتماد الهيكل من جانب الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة
لتعزيز التحول الرقمي في عمليات المعهد بتطوير الموقع  جي لنظم العمل بالمعهد،  التطوير التكنولو  -

موقع خاص للمجلة المصرية    ،Facebookاإللكتروني للمعهد، صفحة على موقع التواصل االجتماعي  
رة  للتنمية والتخطيط، األتمتة الكاملة لمكتبة المعهد وأنشطة التوثيق والنشر، وتطوير نظم إلكترونية إلدا

  الموارد البشرية والدراسات العليا.   
   خطوات هامة لتعزيز الهوية وتنافسية األداء  .1.2
وأساسية لبيان وحوكمة    ويعد مرجعية هامة  إعداد ميثاق أخالقيات مهنة العمل األكاديمي للمعهد، -

 حقوق وواجبات أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة وفق الخبرات العالمية ذات الصلة. 
وينظم الجوانب المتعلقة باألنشطة البحثية في المعهد بما فيها قواعد  إعداد دليل األنشطة البحثية،   -

 يير وإدارة النشاط.  التحكيم العلمي المتخصص للمنتجات البحثية، ونماذج تس
يوفر مرجعية هامة    الذي، األمر  إدراج المعهد على مؤشر جامعة بنسلفانيا لمراكز الفكر العالمية -

لمقارنة أداء المعهد بأداء مراكز الفكر المناظرة على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية، والسعي 
 لتعزيز حضوره العملي على تلك المستويات.  

ومن ثم تطبيق المعهد   ،ISO 9001-2015هد على شهادة نظام إدارة الجودة العالمية:حصول المع -
 .  18/12/2019، وقد تم تجديد الشهادة بجدارة في  2018( المعلنة منذ نوفمبر سياسة الجودةلـ: )

بهدف تحسين تنافسية المنتجات والمخرجات    2018منذ عام  إطالق جوائز التميز العلمي في المعهد،   -
 ية والبحثية للمعهد، بما فيها رسائل الماجستير التي يمنحها المعهد.  العلم

حيث صدر بالفعل كتاب )تجديد الفكر االقتصادي(، تفعيل دور المعهد في إصدار الكتب العلمية،   -
 وقد تم طباعته وتوزيعه من خالل الهيئة العامة للكتاب.
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بالهيئة - الباحثين  شباب  أدوار  لتطوير  هامة  مبادرات  المعاونة،  تبنى  تعزيز    العلمية  على  والعمل 
المعهد، واستمرارية تنظيم )  أنشطة  الباحثين(،  مشاركتهم في كافة  عقد دورات    والذيسيمنار شباب 

النمذجة  العامة،  السياسات  تسويق  مناخ األعمال،  االبتكار،  دور  منها  هامة  تناولت قضايا  متعددة 
 اإلحصائية، وغيرها.  

بهدف توسيع قاعدة النشر الدولي للباحثين في المعهد خاصة شباب  وضع نظام لتحفيز النشر الدولي،   -
 والمعرفية في العالم.الباحثين، واالحتكاك بالمدارس البحثية 

 تطوير آليات جديدة الستكمال تفعيل أنشطة المعهد الرئيسة   .1.3

والتي تدعم توسيع أحد أنشطة المعهد الرئيسة وهو نشاط تأسيس وحدة األنشطة العلمية التعاقدية،   •
والمتابعة واإلصالح اإلداري رقم   التخطيط  الدكتورة وزير  بقرار األستاذة    50االستشارات، وذلك 

  بتأسيس الوحدة.   2018ة لسن
المجتمع، • وخدمة  لالستشارات  خاصة  لجنة  المعهد   تأسيس  دور  السابقة  الوحدة  مع  وتدعم 

  االستشاري، كما تعزز دور المسئولية االجتماعية/المجتمعية للمعهد:
  :ومن أمثلتها، تعزيز الشراكات الفعالة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي .1.4
سواء بإعداد بعض البحوث وأوراق تنفيذ شراكات فعالة مع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية،   •

السياسات الالزمة للوزارة، وتنفيذ برامج تدريبية خاصة لصالح الوزارة تهدف لتعزيز قدرات التخطيط 
 والمتابعة في العديد من األجهزة الحكومية. 

كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أو  سواء مع األشراكات محلية أخرى متنوعة،   •
بين مركز السياسات االقتصادية الكلية بالمعهد وكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية بجامعة  

 اإلسكندرية، وغيرها.   
ام  تم توقيعها ع داكار،    – IDEP والتخطيط:مذكرة تفاهم مع المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية   •

 .   2015، وتنفيذ برامج تدريبية في سياقها عام  2014
من خالل اتفاقية مع الحكومة المصرية لصالح المعهد ،  ADBشراكة مع بنك التنمية األفريقي:    •

، وبدأ تنفيذها الفعلي في ديسمبر من  2015لبناء وتعزيز قدرات المعهد، والتي وقعت في مايو عام 
 نفس العام. 

الدولية:    • للتنمية  األمريكية  الوكالة  تدريبية مع  لدراسات   ،USAIDشراكة  تدريبية  برامج  لتنفيذ 
 . 2015/2016ات الحكومية المصرية  جدوى المشروعات للجه

الشراكة التي تمخض عنها    وهي،  APRM  -شراكة رائدة مع اآللية األفريقية لمراجعة النظراء  •
أشاد به رئيس الجمهورية    والذي إصدار التقرير الوطني األول عن مصر في إطار اآللية المذكورة،  

لتي عقدت في أديس أبابا في الثامن من  في افتتاح قمة منتدى اآللية األفريقية لمراجعة النظراء ا 
 .  2020فبراير عام  
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من خالل توقيع برنامج    شراكة متجددة مع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،  •
تم تفعيله من خالل لقاءات وورش عمل تتناول العديد من   والذي،  2018تنفيذي بين المعهدين عام  

   القضايا وتبادل الخبرات التنموية بين البلدين.
للتخطيط،    • العربي  المعهد  مع  فعالة  متعددة  العربية  شراكات  التنمية  تقارير  إصدار  في  سواء 

جديد التعاون  ، أو في ت 2019)اإلصدار الرابع: حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة عربيًا( عام 
في اإلصدار الخامس حول الديون العربية. كما استضاف المعهد ورشة عمل حول التنمية المستدامة  

 .  2019يونيو  –بمشاركة المعهد العربي والبنك الدولي 
 تنظيم واستضافة العديد من المؤتمرات الدولية لدعم التنمية المستدامة  .1.5
للمعهد  • الدولية  السنوية  المؤتمرات  االستدامة    ،تنظيم  لتعزيز  التعليم  قضايا    ،2017وتناولت 

كما تأجل حتى اشعار آخر    .2019، والزراعة المستدامة  2018والتصنيع لدعم التنمية المستدامة
 . COVID-19 :نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا 2020مؤتمر الطاقة المستدامة لعام 

ومشاركة   • هامة  فياستضافة  وورش عمل  مؤتمرات  السادس   :ومنها  ،تنظيم  العلمي  المؤتمر 
والعشرون لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات بالتعاون مع الجمعية المصرية لنظم المعلومات  

والمنتدى اإلقليمي حول دور األكاديميين والقطاع الخاص    .2019مارس  -وتكنولوجيا الحاسبات 
 .    2019أبريل –عملية الحوكمة بالتعاون مع اآللية األفريقية لمراجعة النظراء  فيفكر ومراكز ال

على أوضاع التنمية في    COVID-19المواكبة الفعالة لتداعيات جائحة فيروس كورونا:   .1.6

  مصر، وعلى األخص من خالل مبادرتين هامتين للمعهد:
وتركز بصورة مباشرة على دعم المخطط ومتخذ القرار    ،مبادرة إصدار سلسلة أوراق السياسات •

تأثيراتها    فيوصناع السياسات الوطنية ببدائل وسياسات للتعامل مع بعض جوانب الجائحة الوبائية  
البنية التكنولوجية والتحول    ،ميزان المدفوعات   ،النمو االقتصادي  :على جوانب تنموية هامة منها

  ، السياحة  ،تحويالت المصريين بالخارج  ،سالسل التوريد   ،جتماعيشبكات األمان اال   ،الفقر  ،الرقمي
   وغيرها. 

األزمة • أوراق  إصدار سلسلة  بعض قضايا    ،مبادرة  وانعكاساتها على  األزمة  تفاعالت  وتتناول 
األبعاد الدولية واإلقليمية ودور    ،األعمال الصغيرة  ،االقتصادية  ،الجوانب الصحية  :ومنها  ،التنمية
السمكية  ،مصر والتطوير  ،الموارد  العلمي  المحليات   ،البحث  النفط  فيالتغيرات    ،دور   ، أسعار 

 .وغيرها االجتماعية،المسئولية 
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 نتائج تحليل بيئة العمل الداخلية للمعهد:  .2

حرص فريق العمل على استخدام ذات عناصر استمارة االستقصاء السابقة للتقييم الذاتي المستخدمة في  
تتبع مدى  2020/ 2019-2015/2016إعداد استراتيجية   تعديالت محدودة، حتى يمكن  ، ومع إدخال 

 التقدم أو التراجع في أداء المعهد على محاور عمله وأنشطته األساسية:   

   :2020-2015تحليل المقارن من خالل استمارتي التقييم الذاتي نتائج رئيسة لل  .2.1
في نظرة أولية، وبمقارنة المتوسطات العامة لإلجابات حول الممارسات الواردة باالستمارتين وعددها  

 :   يليممارسة بين الخطة االستراتيجية األولى والجديدة، يالحظ ما  185
مقارنة بعام   2020هناك تحسن إيجابي في كافة الممارسات الخاصة بالتقييم الذاتي في عام    -

ممارسة( متكررة بين االستبيانين، مع اإلشارة    185وذلك دون استثناء فيما يخص )،  2015/2016
إلى إضافة ثالث ممارسات جديدة في االستبيان الحالي من جانب فريق العمل لم تكن واردة في 

 .   (1ملحق رقم   –استمارة التقييم الذاتي ) تبيان السابق. االس
تشمل: توافر أفضل الممارسات التي شهدت تحسنًا كبيرًا بين الفترتين من وجهة نظر المبحوثين،   -

خطة استراتيجية، تفعيل أدوار الشركاء في األنشطة البحثية للمعهد، إعداد المقترحات البحثية وفق  
منهج  ونماذج  منضبط  للدارسين  نظام  المناسبة  المادية  والتجهيزات  للمعهد،  سنوي  كتاب  اعداد  ية، 

 والمتدربين بمن فيهم ذوي االحتياجات الخاصة.    

 (:  1شكل رقم )
 
في السنوات الخمس املاضية املمارسات األكثر تحسنا  
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الممارسات   وهيأقل بين الفترتين من وجهة نظر المبحوثين،    أهم الممارسات التي شهدت تحسناً  -
التي ستحظى بأهمية أكبر في الخطة االستراتيجية الجديدة: مراجعة لجنة الدراسات العليا للمقررات مع 
للتخطيط   لجنة  توافر  بالمعهد،  للعاملين  المقدمة  االجتماعية  الخدمات  بوضعها،  المكلفين  األساتذة 

استشارية بكل مركز، ومدى قيام   االستراتيجي بكل مركز، توافر لجنة للجودة بكل مركز، وتوافر هيئة
 المراكز العلمية في المعهد بأنشطة التقييم الذاتي ألعمالها، وغيرها.  

 األقل املمارسات    (:2)شكل رقم 
 
 السنوات الخمس املاضية  فيتحسنا

 
 

- 2015نتائج مقارنات التقييم الذاتي النوعية بخصوص أداء أنشطة المعهد الرئيسة بين عامي   -
2020  : 

لنتائج    (2)الملحق رقم  يقدم   الفريق الفني بالتحليل اإلحصائي المقارن  تفصيالت كامله حول قيام 
من خالل تحليل نتائج استمارتي    2020-2015الممارسات الرئيسة في أنشطة المعهد بين عامي  

 التقييم الذاتي لكل من الخطة االستراتيجية السابقة والحالية.
(( نتائج هامة حول أفضل الممارسات  1إليها يقدم الجدول التالي )رقم )ومن واقع التحليالت المشار  

في كل نشاط من أنشطة المعهد الرئيسة، والممارسات التي حققت تحسنًا جيدًا أو تحسنًا بدرجة 
     .أقل في نطاق كل نشاط
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تحسنًا وأقل الممارسات تحسنًا في أداء محاور عمل المعهد   األكثر (: الممارسات 1جدول رقم )
 األساسية بين الخطة االستراتيجية السابقة والحالية

 الممارسات األقل تحسناً  الممارسات األفضل تحسناً  المحور

تطبيق الفكر  
 االستراتيجي 

 لدى المعهد خطة استراتيجية  •
 للمعهد رؤية ورسالة ومؤشرات أداء  •
 المصلحة برؤية المعهد علم أصحاب  •
انعكاس رسالة المعهد في رسائل وقيم   •

 المراكز العلمية

التركيبة المناسبة للهيئة العلمية والهيئة   •
 العلمية المعاونة 

العلمي البحثي ذي  الدوليالتواصل  •
 الصلة

 دعم الهيئة العلمية المعاونة  •
دور لجان التخطيط االستراتيجي   •

 بالمراكز 
 السكرتارية(الدعم اإلداري )عمل  •

إدارة وضمان 
 الجودة

 توافر أماكن للشعائر الدينية  •
 توافر وحدة لضمان الجودة •
 ISO 9001تطبيق إجراءات الجودة: •
 المقارنات مع مراكز الفكر المناظرة  •
تحسن اجراءات األمن والسالمة  •

 المهنية 

 التقييم الذاتي لجودة األنشطة العلمية •
 بالمراكز العلميةتوافر هيئة استشارية  •
 دور لجان الجودة في المراكز العلمية •
دور المعارين بالخارج في دعم المراكز   •

 العلمية
ممارسة األنشطة العلمية المختلفة   •

والتي تتسق مع تخصصات الهيئة  
 العلمية.

أداء إدارة  
 المعهد

 خطة تأليف الكتب العلمية  •
تحفيز الهيئة العلمية والهيئة العلمية  •

 المعاونة المتميزة 
 تقييم أداء اإلدارة العليا  •
األخذ في االعتبار منظور خدمة  •

 المجتمع 

 نظام العالج والتأمين الصحي •
 كفاية وشمول الخدمات االجتماعية  •
 كفاية موازنة المعهد  •
جلب موارد مالية إضافية من خالل   •

 عالقات أعضاء الهيئة العلمية ...... 

البنية  
األساسية  
التحتية  

 والمعلوماتية 

إصدار كتاب سنوي بإنجازات وأنشطة  •
 المعهد

توفير غرف مجهزة للهيئة العلمية   •
 والهيئة العلمية المعاونة 

استخدام شبكة معلومات داخلية في   •
 التواصل

 ت المعهد ميكنة أنشطة وعمليا •
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 تطوير الموقع اإلليكتروني  •
تأسيس وحدة للجودة ووحدة  •

 لالستشارات 
 سياسة واضحة لحفظ وصيانة األصول  •

قاعدة بيانات متكاملة للسير الذاتية  •
 للهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة 

 خطة تطوير البنية التحتية  •

 الدراسات العليا 

 تجهيزات لوجستية للمتدربين والدارسين  •
حاسبات للهيئة العلمية والهيئة العلمية   •

 المعاونة 
 قاعات تدريب ومعامل مجهزة جيدا •
علمية وللدراسات خطة تأليف كتب  •

 العليا

 مقارنة أداء الدارسين مع معاهد مناظرة  •
 مناقشة تقارير المقررات مع األساتذة  •
 دور المرشدين األكاديميين  •
لجنة متخصصة للتواصل مع  •

 الخريجين 

 البحوث

مشاركة أصحاب المصلحة في الخطط  •
 البحثية 

 ضبط وتنظيم األنشطة البحثية  •
 العلمية توافر أجهزة حاسب للهيئة  •
تأليف كتب علمية ضمن األنشطة   •

 البحثية 
 أمن وسالمة األجهزة والتسهيالت  •

آلية التحفيز مقارنة بالمؤسسات  •
 المناظرة 

شفافية عرض المشروعات العلمية   •
 التعاقدية 

 توافر التمويل •
 توزيع األعباء البحثية بعدالة  •
 دعم البحوث التطبيقية  •

 التدريب

 للمتدربين والدارسينتجهيزات مناسبة  •
توافر الحواسيب والقاعات والمعامل  •

 المناسبة 
 االهتمام بجودة النشاط التدريبي  •
 واإلداري المناسب  الفنيتوافر الدعم  •

تدريب الهيئة العلمية في مجاالت  •
 تكنولوجيا المعلومات 

 توزيع األعباء التدريبية بعدالة •
التعاون والتكامل بين المراكز العلمية  •

 تدريبيا 
التحسين المستمر لجودة العملية   •

 التدريبية 

 ملخص جوانب القوة والضعف في أداء المعهد:  .2.2

يقدم العرض السابق المقارن من خالل استمارتي التقييم الذاتي، والخبرات المتراكمة لدى لجنة التخطيط 
االستراتيجي خالل سنوات عملها السابقة العديد من المالمح الرئيسة لجوانب القوة والضعف في أداء المعهدـ  

 بخالف ما تقدمه استمارة استبيان الشركاء.  
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1.2.2. 

 توافر رؤية واضحة للمعهد، وتعرف الشركاء وأصحاب المصلحة عليها  -
 ، للقياس الموضوعي لألداء ودعم المساءلةKPIsتوافر خطط عمل ومؤشرات أداء:  -
 توافر ميثاق أخالقي للعمل األكاديمي بالمعهد   -
 تنظيم نشاط البحوث، وتعزيز العالقة مع الشركاء بشأنه، ونظام لتأليف الكتب العلمية  -
 التطوير المستمر لجودة نشاط التدريب، وتوسيع التدريب التعاقدي -
عملهم،  - بجهات  الدارسين  بحوث  وربط  العليا،  الدراسات  برامج  وإدارة  لتنظيم  وشفافة  منهجية  أطر 

 هد المختلفةوتعزيز مشاركتهم في أنشطة المع
توفير أطر فاعلة لتعزيز نشاط االستشارات، منها تأسيس وحدة متخصصة لألنشطة العلمية التعاقدية،  -

 ولجنة لالستشارات وخدمة المجتمع 
توافر أطر متخصصة للتخطيط االستراتيجي وضمان الجودة، والحصول على شهادة الجودة العالمية  -

ISO 9001-2015  سياسة الجودة(  وتبنى( 
 تبنى آليات لتحفيز وتحسين تنافسية األنشطة البحثية والتميز العلمي بصوره المختلفة   -
ممارسات متعددة لتعزيز رأس المال االجتماعي بالمعهد، من خالل اللقاءات االجتماعية والتكريمية   -

 بمشاركة اإلدارة العليا في مناسبات متعددة ودورية 
، وتقديم بدائل  COVID-19 تطورات محلية وعالمية مؤثرة خاصة أزمة كورونا:التفاعل اإليجابي مع   -

 سياسات ومسارات إلدارة األزمة واحتوائها  
 تواجد المعهد على خريطة مراكز الفكر العالمية المناظرة من خالل مؤشر جامعة بنسلفانيا   -
ير وإطالق الموقع اإلليكتروني،  تعزيز البنى التحتية والتسهيالت اإلليكترونية للمعهد، بما فيها تطو  -

، وأتمتة نظام عمل المكتبة ونشاط التوثيق  Facebookتطوير صفحة تفاعلية على موقع التواصل: 
 والنشر، وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية والدراسات العليا 

يئة  جودة األصول والتسهيالت المادية واللوجستية للمعهد، بما فيها غرف االجتماعات، غرف اله  -
 العلمية والهيئة العلمية المعاونة والجهاز اإلداري والخدمات، والقاعات، والكافتيريا 

 تطوير نظم إدارة األصول والصحة والسالمة المهنية في إطار نظام الجودة بالمعهد    -
 

2.2.2. 

ة، تطوير  متطلبات بمعالجة فجوات في األنشطة البحثية، تتعلق بتغطية أوسع لقضايا بحثية مستجد  -
وأوراق السياسات(، وتنشيط البحوث التعاقدية والتطبيقية،    – البحوث القصيرة السريعة )أوراق العمل  

 والتعامل مع تحديات تسويق المنتجات البحثية 
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فجوات في أنشطة التدريب، وعلى رأسها ضعف أنشطة تسويق التدريب، ونقص األنشطة التدريبية   -
 األعمال، ونقص الشراكات التدريبية المستدامة التعاقدية خاصة لقطاعات 

العليا، منها تأخر االعتماد المؤسسي والبرامجي، تأخر تطبيق برامج   - فجوات في أنشطة الدراسات 
للدكتوراه األكاديمية، نقص الدبلومات التخصصية في مجاالت عمل المراكز العلمية بالمعهد، والعدالة  

 في توزيع األعباء التدريسية 
أنشطة االستشارات، بينها قصور في القدرة التنافسية االستشارية للمعهد، قصور في تسويق  فجوات   -

 االستشارات، وفى بناء شراكات استشارية فعالة  
الفعالة،   - فجوات نشاط شئون المجتمع / المسئولية االجتماعية، خاصة نقص الشراكات المجتمعية 

 معنية وفجوات في التواصل مع منظمات المجتمع المدني ال
 فجوات في تفعيل أدوار )لجان التخطيط االستراتيجي( و)لجان الجودة( في المراكز العلمية  -
 فجوات في تفعيل جوانب التواصل والشراكات اإلقليمية والعالمية مع مراكز ومعاهد الفكر  -
 نقص موارد التمويل اإلضافية خاصة من عوائد أنشطة االستشارات والتدريب  -
 الموارد البشرية العلمية في المعهد على مستوى الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة نقص في  -
استعواض  - في غياب  اإلداري، خاصة  الجهاز  مستوى  على  المعهد  في  البشرية  الموارد  في  نقص 

 للكوادر البشرية المتقاعدة للمعاش
 فجوات في استكمال نظم التحول الرقمي في المعهد بصورة كاملة   -
 جوات في بعض األنشطة الداعمة، مثل نشاط الترجمة العلمية  ف -

 
 ات العمل الخارجية المؤثرة على أنشطة المعهد:  تحليل بيئنتائج   .3

والمقابالت   االستقصاء،  استمارات  األداء  الشخصية  قدمت  مؤشرات  ونتائج  السابقة،  المقننة،  للسنوات 
المحلية واإلقليمية والعالمية )مثل المركز القومي للبحوث، المعهد  ومراجعة النماذج المقارنة لمراكز الفكر  
(، وغيرهم، بعض المالمح حول الفرص المتاحة للمعهد في  KDI العربي للتخطيط، ومعهد التنمية الكوري:

 مجاالت أنشطته الرئيسة، والمهددات التي تواجه المعهد في استغالله لتلك الفرص على نحو كامل.  

 : الفرص المتاحة والمهددات الراهنة والمحتملة في بيئات عمل المعهد الخارجية(2جدول رقم )
 مالحظات المهددات الراهنة والمحتملة  الفرص المتاحة

تطوير رؤية ورسالة وقيم المعهد 
في ضوء خبرات الخطة  

االستراتيجية األولى والتطورات 
 التنموية محليًا وخارجياً 

مراكز الفكر مزاحمة ومنافسة أدوار  -
والمعاهد البحثية المناظرة محليًا واقليميًا  

 وعالمياً 

تأثيرات جائحة  
كورونا على أدوار 

التركيز  –المعهد 
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محددات االستجابة الفعالة للتعاون من   -
 جانب الجهات المعنية والشركاء

على تمايز الهوية  
 واألدوار والتنافسية

إعادة هيكلة األنشطة والشراكات 
 والمخرجات البحثية 

محددات تنمية واختيار الشراكات  -
 البحثية الفعالة محليًا، اقليميًا وعالمياً 

محددات التسويق الفعال للمخرجات  -
 البحثية، وتقييم االستفادة منها

مزيد من االهتمام  
بقياس وتقييم األثر  

الواقع   البحثي في
 العملي

تطوير وتحسين تنافسية وتمايز 
 التدريب والخدمات التدريبية نشاط 

زيادة أعداد وقدرات مراكز التدريب  -
 المنافسة الحكومية والخاصة واألهلية. 

محددات خاصة بتشخيص االحتياجات   -
 التدريبية، وتسويق الخدمات التدريبية 

فرص لتحييد التنافس  
من خالل الشراكات  

 التدريبية الفعالة 

تنويع وتحسين جودة وتميز  
 لدراسات العليا وبرامج ااألنشطة 

نقص القدرات البشرية وبعض  -
 التخصصات العلمية الالزمة 

 تأخر انجاز االعتماد البرامجي -
محددات تطوير منصات تعليمية   -

 متكاملة 

يفاقم من تداعيات  
النقص قيود 

التعيينات العلمية  
 واإلدارية.

تحسين تنافسية وشراكات نشاط 
 واقليمياً االستشارات محليًا 

توجهات المنافسين في سوق  -
 االستشارات 

محددات تتعلق بقصور الشراكات مع  -
المؤسسات العلمية والبحثية ومراكز 

 الفكر

اختيار األنشطة  
 االستشارية التنافسية 

رؤية جديدة ألنشطة شئون  
المجتمع والمسئولية االجتماعية  

 للمعهد

 محددات تمويلية لغياب شراكات فاعلة  -
محددات خاصة بمدى استجابة   -

المجتمع المدني األهلي والمؤسسات 
 الحكومية 

رؤية جديدة مع تعيين  
نائب متخصص  
لشئون المجتمع  

 بالمعهد 

تطوير منصات تدريبية وتعليمية  
تفاعلية لدعم التدريب والتعليم عن  

 بعد 

 منافسة المراكز والمعاهد المناظرة  -
 الالزممحددات توفير التمويل المناسب  -

محددات توافر الكوادر: بناء وتشغيل   -
 وصيانة وتطوير المنصات 

قضايا اعتماد  
 واالعتراف بالشهادات 
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تعزيز حضور المعهد محليًا من  
  –خالل تأسيس فروع اقليمية  

 وبدائل أخرى 

 محددات التمويل الالزم للتوسع المنفرد  -
محددات اختيار الخدمات المتميزة   -

 محليًا ً 
شراكات الثنائية محددات اختيار ال -

للتواجد محليًا )مع جامعات اقليمية، أو  
 غيرها( 

الربط مع مشروعات  
وزارتي التخطيط  
والتنمية المحلية، 

وهيئة تنمية الصعيد 
 كمثال 

 فرص تعزيز حضور المعهد اقليمياً 

تزايد أعداد ونشاطات مراكز الفكر  -
 المنافسة على المستوى اإلقليمي

بأنشطة فاعلة  قيود التمويل للقيام  -
 اقليمياً 

فرص انتقائية أفضل  
على المستويين  
 العربي واألفريقي 

 فرص تعزيز حضور المعهد دولياً 

تزايد أعداد ونشاطات مراكز الفكر  -
 المنافسة على المستوى العالمي

محددات وقيود اختيار األنشطة  -
 التنافسية على المستوى العالمي

فرص انتقائية مع  
الدولية في المنظمات 

مجاالت التنمية  
 المستدامة المختلفة 



  

 ثانياا 
 

 



 

 

 
 

26 

 

 

 

 ةــــــــرؤيــال            

 

 

 رسالة املعهد ➢

مركز فكر وطني يقدم بدائل الدعم التخطيطي والتنموي 

السياسات على كافة املستويات من  القرار وُصناع ملتخذي

خالل خدمات بحثية وتدريبية واستشارية وتعليمية 

ومجتمعية تنافسية، باستخدام أفضل األساليب 

، بما 
 
 وخارجيا

 
واملمارسات العلمية والشراكات الفعالة محليا

 يعزز تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

 

لقيم ا  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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األهداف  

جاالسرتاتي

ية للمعهد

د تعزيز مكانة المعه 
ج  محلي      اج وخارجي      ا

وزي       ادة اال تم       ام 
بالمخ    اطر الم     ثرة 

ة على عملية التنمي
تط       وير األنش       طة 
والش                          راكات 

ة والمخرج  ات البحثي  
ث  ر وتفعي  ل قي  ا  األ

البحثي 

س ية تحسين تناف
وج                       ودة 
وتس                   ويق 

بي النشاط التدري
وف  ق احتياج  ات

فعلية 

تنوي      ي وتعزي      ز 
ج   ودة واعتمادي   ة 
ب   رامل الدراس   ات 
العلي          ا وف          ق 

ة احتياج  ات التنمي  
المستدامة 

توس      يي وتنوي       ي 
مج    االت الخ    دمات 

ه د االستشارية للمع
وف        ق المي        زات 

التنافسية 

تعزي          ز الج          ودة 
والحوكم  ة والتح  ول 

ة الرقمي في األنش ط
وال     نظم والعملي     ات 

بالمعهد 

امة تعزيز االستد
المالي   ة وتنمي   ة

م      وارد مالي      ة 
إض     افية ل     دعم 
التوس       ي ف       ي 

أنشطة المعهد

تنمي              ة رأ  
الم   ال البش   ر   
وإدارة رأ  
الم     ال الم      ادي 
وف        ق أفض        ل 
الخب                     رات 

والممارسات 

تبن         ى مف         ا يم 
وممارس                   ات 

اري ة وتطبيقات ابتك
لتفعي                ل أدوار 
المس                      ئولية 

د االجتماعية للمعه



 

  

 ثالثاا 
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 البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية لمعهد التخطيط القومي    

حتى نهاية أجل    (5ملحق رقم  )  قدمت نتائج االستمارات الخاصة باألطر العملية لألنشطة الرئيسة للمعهد 
  المعهد، قدمت، والتي طرحتها المراكز العلمية في  2025/    24  -20/2021الخطة الخمسية الجديدة  

العديد من التوجهات العملية والقضايا التي يمكن أن تدعم عملية استخالص برامج تنفيذية هامة للسنوات 
 القادمة. 

 نشطة الرئيسة من وجهة نظر المراكز العلمية: أبرز التوجهات والقضايا ذات الصلة باأل   .1
تغطى تلك التوجهات والقضايا األنشطة الرئيسة الخمسة لمجاالت عمل المعهد، ويمكن استعراض أبرز  

 تلك التوجهات والقضايا المرتبطة بها على النحو التالي:   
 24/2025-20/21(: أبرز التوجهات والقضايا المرتبطة بأنشطة المعهد الرئيسة3جدول رقم )

على   • وتداعياتها  كورونا  أزمة  مخاطر 
 تحقيق أهداف استراتيجية وخطط التنمية 

التحوالت   • من  لالستفادة  مصر  فرص 
 الرقمية والتكنولوجيا البازغة في العالم 

في   • والمواطن  الدولة  األزمات دور 
 والمخاطر

المستوى   • على  واالستدامة  التغيير  إدارة 
ومستوى   والمؤسسي،  والقطاعي  الكلى 

 المحليات 
الكلى   • المستوى  على  الحوكمة  إدارة 

 والقطاعي والمؤسسي، ومستوى المحليات 
أصحاب  • تمكين  فيها  بما  التمكين  إدارة 

 الهمم

نقل التكنولوجيا، التكنولوجيات البازغة، تغير  
الرقمية  الزراعة  القيمة،  سالسل  المناخ، 
فرص  االستراتيجي،  التصنيع  والمستدامة، 
واألفريقي،  العربي  االقتصادي  التعاون 
الحوسبة   التنمية،  قضايا  في  النمذجة 
العمل،  سوق  التعليم،  تنافسية  الكمومية، 

الميا قضايا  البيئية،  والطاقة، المحاسبة  ه 
األمن   القومي،  صناعة  السيبرانياألمن   ،

واإلعالم   الثقافة  دور   ، ، التنموي الخدمات 
الحوكمة، بدائل احتواء المخاطر واألزمات،  
تقييم نقدى للمؤشرات العالمية، الفقر، الصحة  
الوقائية، تعظيم تنافسية المنتجات والخدمات،  
المكانية،   النمذجة  العمراني،  التصميم 

 ركزية. والالم
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 قدرات التدريب عن بعد  •
 تحديث التدريب: المضمون واألدوات •
 خاصة عن بعد   -معايير الجودة والتقييم   •
 تدبير موارد إضافية لتمويل التدريب  •
والهيئة   • العلمية  )للهيئة  الداخلي  التدريب 

العلمية المعاونة والجهاز اإلداري( ال يقل 
 أهمية عن الخارجي 

مهارات التخطيط والمتابعة، ريادة األعمال، 
النشر   المالي،  إدارة الدوليالشمول   ،

التدريس تدريب   المخاطر،  بعد،  عن 
الصادرات،   تنافسية  اإلغراق،  المدربين، 
جدوى   البيئية،  والمحاسبة  اإلدارة  الجودة، 
اتخاذ   دعم  المشروعات،  إدارة  المشروعات، 

 القرار، وتحليل الموازنة العامة
 تعزيز وتطوير قدرات التعليم عن بعد  •
أساليب  • وتحديث  المقررات،  تحديث 

 التدريس
 االهتمام بالجوانب العملية التطبيقية  •
محليًا   • الفعالة  التعليمية  الشراكات 

 وخارجيًا ً 
 ربط الدارسين واألبحاث بقضايا التنمية  •
 الوصول للمحليات، والعمل عبر الحدود  •
)ماجستير   • جديدة  برامج    –إضافة 

 دبلومات(
+طرق  • )اإلحصاء  الدارسين  تهيئة 

 البحث(
العلمية   • الهيئة  العلمية  الهيئة  اشراك 

المعاونة )خاصة في التطبيقات والحاالت  
 العملية(

البحث،  الدوليالتمويل   ومناهج  طرق   ،
ماجستير للمتابعة والتقييم بشراكة اقليمية أو  

المحاسبة دبلوم  البيئية،   عالمية،  والمراجعة 
إدارة  دبلوم  الطبيعية،  الموارد  دبلوم 
المشروعات،  تقييم  دبلوم  المشروعات، 

لدعم   الكمية  األساليب األساليب    القرار، 
العملية،   وتطبيقاتها  والعلمية  اإلحصائية 

الذكاء   االقتصاد  وتطبيقاته،  القياسي 
ريادة  التنموية،  وتطبيقاته  االصطناعي 

مهن برامج  حاجة  األعمال،  وفق  جديدة  ية 
 وتطورات سوق العمل.

)الحكومة،  • المستفيدين  أولويات  تحديد 
 مجلس الوزراء، مجلس النواب(. 

سوق  • واتجاهات  تطورات  متابعة 
 االستشارات المحلى/ اإلقليمي والعالمي

محليًا   • الفعالة  االستشارية  الشراكات 
 وخارجياً 

والمتابعة،  التخطيط  وأدوات  منهجيات 
التخطيط االستراتيجي، إعداد دراسات جدوى 
التجارة   مناطق  اتفاقيات  وصغيرة،  كبيرة 
العالمية،   التجارة  اتجاهات  تحليل  الحرة، 
تمكين   الحكومية،  المناقصات  مع  التعامل 
إدارة   ومؤسسيًا،  قطاعيًا  المستدامة  التنمية 

مجاالت  في  استشارات  اإلدارة    البيانات، 
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ومتمايزة   • متميزة  استشارية  فرص  تسويق 
 المدنيفي قطاع األعمال والمجتمع 

المؤسسية   الهيكلة  إعادة  والحوكمة،  العامة 
عن   االستشعار  تطبيقات  واإلدارية،  المالية 
التنمية   الجغرافية،  المعلومات  ونظم  بعد 

 المحلية، والمسئولية االجتماعية. 
شراكات مع: مراكز الفكر، لجان مجلس   •

الشركات،   البنوك،  المحافظات،  النواب، 
 سفارات. الجمعيات، وال

تنويع األدوات: قوافل، ورش عمل، تدريب  •
 مباشر أو عن بعد، مطبوعات، وغيرها.

مدينة   • المحلى:  المجتمع  بقضايا  اهتمام 
 نصر 

)العاملين  • الداخلي  بالعميل  االهتمام 
 بالمعهد(

مفاهيم وأدوات المسئولية االجتماعية ذاتها،  
المدارس   طالب  وتمكين  وتوعية  مهارات 

مهارات  وتمكين    والجامعات،   لذوي وتوعية 
المرأة   وتمكين  توعية  الخاصة،  االحتياجات 
وكبار السن، التفاعل مع رجال األعمال من  

التجارة   )غرف  المهنية  التنظيمات    – خالل 
اإلدارة  وحدات  دعم  الصناعات(،  اتحاد 
في   أو  نصر(،  مدينة  )حي  المحلية 

 المحافظات.
   
في ضوء تحليل التوجهات والقضايا السابقة، وفى ضوء نتائج تحليل الموقف االستراتيجي للمعهد في البند 
أواًل من الوثيقة، وفى ضوء الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية المقترحة للمعهد، وفى ضوء تحليل نتائج  

  24/2025- 20/21يمكن طرح البرامج التالية للمعهد في الخطة االستراتيجية الجديدة    استبيان الشركاء،
 كم يوضحها الجدول التالي:  

 24/2025- 20/21. البرامج المقترحة لمعهد التخطيط القومي 4جدول رقم         

  وخارجيًا، تعزيز مكانة المعهد محليًا  
المؤثرة   بالمخاطر  االهتمام  وزيادة 

 على التنمية   

 تأسيس فروع إقليمية للمعهد )منفردة أو بالشراكة( •
 برنامج تطوير الشراكات مع مراكز الفكر محليًا واقليميًا وعالميا  •
 برنامج تأسيس وحدة للمخاطر واألزمات بالمعهد   •

والشراكات   األنشطة  تطوير 
قياس   وتفعيل  البحثية  والمخرجات 

 األثر البحثي   

 

 برنامج القضايا البحثية المحورية الرئيسة السنوية للمعهد  •
في  االستدامة  البازغة،  التكنولوجيات  االقتصاد،  )تنافسية 
المحافظات، البحث العلمي ودوره في األزمات والكوارث، مستقبل  

العمل وسوق  والتنمية    الوظائف  الرقمي  التحول  مصر،  في 
 المستدامة، حصانة الدولة( 
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 برنامج البحوث الجماعية العابرة للتخصصات )المراكز العلمية( •
 برنامج كراسات السياسات  •
 برنامج أوراق عمل السياسات  •
 برنامج التقارير العلمية   •
 برنامج الكتب العلمية المرجعية   •
 والنشر الدولي برنامج البحوث الفردية  •
 برنامج المؤتمرات الدولية  •
 برنامج الفعاليات العلمية المساندة  •
 برنامج الترجمة العلمية  •

وتسويق   وجودة  تنافسية  تحسين 
احتياجات   وفق  التدريبي  النشاط 

 فعلية   

 برنامج تطوير منصة إلكترونية متكاملة للتدريب عن بعد  •
 أعمال، أهلي   برنامج توسيع التدريب التعاقدي: حكومي، قطاع •
 برنامج تطوير مهارات وأساليب تسويق الخدمات التدريبية     •

واعتمادية   جودة  وتعزيز  تنويع 
العليا  برامج   وفق  الدراسات 

    المستدامة احتياجات التنمية 
 

 برنامج استكمال متطلبات وإجراءات االعتماد البرامجي   •
 بعد برنامج تطوير منصة إلكترونية متكاملة للتعليم عن   •
 برنامج استكمال )برنامج الدكتوراه األكاديمية(   •
 الدبلومات العليا النوعية(  -برنامج أولويات )الماجستير   •

الخدمات   مجاالت  وتنويع  توسيع 
الميزات   وفق  للمعهد  االستشارية 

 التنافسية 

برنامج مسح سوق االستشارات المحلى واإلقليمي لتحديد الفرص   •
 االستشارية التنافسية للمعهد  

 برنامج تسويق الخدمات االستشارية التنافسية للمعهد  •
 برنامج الشراكات االستشارية محليًا واقليميًا    •

تعزيز الجودة والحوكمة والتحول 
النظم  األنشطة و الرقمي في 

    والعمليات بالمعهد  

في  • العمل  نظم  وتطوير  البيانات  وإدارة  الرقمي  التحول  برنامج 
 المعهد  

 برنامج تطوير وتحديث المحتوى الرقمي لموقع المعهد    •
وتنمية   المالية  االستدامة  تعزيز 

لدعم   إضافية  مالية  التوسع موارد 
 أنشطة المعهد ي ف

 برنامج تنمية الموارد المالية للمعهد  •
 برنامج تحسين كفاءة اإلنفاق وخفض تكاليف التشغيل   •
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تنمية رأس المال البشرى، وإدارة 
رأس المال المادي وفق أفضل 

   الخبرات والممارسات 
 

والهيئة   • العلمية  للهيئة  التدريبية  االحتياجات  وتلبية  تحديد  برنامج 
 العلمية المعاونة  

منح   • لتوفير  والعالمية  اإلقليمية  الفكر  مراكز  مع  التعاون  برنامج 
 تدريبية للهيئة العلمية المعاونة 

 برنامج لتنمية مهارات وقدرات قوة العمل بالجهاز اإلداري  •
 برنامج تحسين مهارات إدارة وصيانة األصول المادية والتكنولوجية  •

تبنى مفاهيم وممارسات وتطبيقات  
المسئولية   لتفعيل  ابتكارية 

 االجتماعية للمعهد   

 المدنيبرنامج شراكات المسئولية االجتماعية مع منظمات المجتمع   •
 امج شراكات المسئولية االجتماعية مع الجامعات ومراكز الفكر برن •
 برنامج شراكات المسئولية االجتماعية مع قطاعات األعمال   •

 
  أساسيتين:مع اإلشارة إلى مالحظتين 

أن البرامج المذكورة ال تعتبر نهائية أو حتمية، ويمكن أن تطرأ عليها تعديالت بالحذف   المالحظة األولى:
واإلضافة والتعديل، وفق متغيرات العمل بالمعهد من جهة، ووفق المتغيرات المؤثرة في 

 بيئات عمل المعهد من جهة أخرى. 
أن قيود أو فرص التمويل اإلضافية يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ البرامج المذكورة،  :  المالحظة الثانية

  .اء أو احتياجات المستفيدينأو إضافة برامج جديدة إليها وفق متطلبات الشرك

تأسيس فروع اقليمية  
 للمعهد    

المعهد  فروع اقليمية للمعهد  إدارة  مجلس 
العلمي  والمجلس 
 التنسيقي             

 عدد الفروع الجديدة  •
 أنشطة الفروع الجديدة  •
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مع   الشراكات  تطوير 
محليًا   الفكر  مراكز 

 واقليميًا وعالميا 

شراكات   اتفاقيات 
 أو مجددة  –جديدة 

لجنة االتفاقيات +  
المراكز العلمية +  

التخطيط  لجنة 
  االستراتيجي

  وضمان الجودة

 معدل زيادة الشراكات  •
 حجم الشراكات   •
أعداد الشراكات التي تم   •

 تجديدها 

تأسيس وحدة للمخاطر 
 واألزمات بالمعهد  

وحدة إلدارة المخاطر  
 واألزمات 

المجلس العلمي 
التنسيقي + لجنة  

التخطيط  
 االستراتيجي 

 

 وحدة فاعلة للمخاطر واألزمات •

الجماعية   البحوث 
 العابرة للتخصصات  

 العلمية( )المراكز  

عدد   • المراكز العلمية بحوث جماعية   / المنفذة  البحوث  عدد 
 البحوث المستهدفة

 معامل التأثير   •
 عدد التوصيات الفاعلة  •
ومقترحات  • ملخصات 

 السياسات 
  •   المجلة العلمية

لجنة كراسات   كراسات سياسات  كراسات السياسات  
 السياسات 

عدد الكراسات  •
 المنفذة/المستهدفة

اإليجابي  • التغيير  في  األثر 
 العملي

 أوراق السياسات  
 

المجلس العلمي  أوراق السياسات 
التنسيقي +المراكز  

 العلمية

 عدد األوراق المنفذة/المستهدفة •
 دورية وانتظام الصدور  •
 التوصيات الفاعلة عدد  •
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المجلس العلمي  تقارير علمية  التقارير العلمية  
التنسيقي +المراكز  

 العلمية

•  / المنفذة  التقارير  عدد 
 المستهدفة

ومقترحات  • التوصيات  عدد 
 السياسات  

اإليجابي  • التغيير  في  األثر 
  العملي

األنشطة   كتب علمية مرجعية  الكتب العلمية لجنة 
 البحثية 

 المنفذة / المستهدفةعدد الكتب   •
 حجم المبيعات السنوي  •

البحوث الفردية والنشر  
 الدولي  

 

الهيئة العلمية   بحوث فردية
والهيئة العلمية  

 المعاونة 

نصيب كل عضو هيئة علمية  •
 ومعاونة في النشر الفردي

معدل الزيادة في النشر  •
 المحلى واإلقليمي والدولي 

 معامل تأثير وعاء النشر  •
ورش عمل   –بحوث  المؤتمرات الدولية

  –حلقات نقاش   –
عرض لتجارب 

 دولية

المؤتمر   لجنة 
 الدولي 

 معامل تصنيف المؤتمر  •
 عدد الخبراء الخارجيين   •
وصناع   • المسئولين  عدد 

 السياسات 
 التوصيات الفاعلة   •
ومقترحات  • ملخصات 

 السياسات 
 التغطية اإلعالمية   •

العلمية   الفعاليات 
 المساندة

 فعاليات علمية 
  –)لقاءات خبراء 
  -سيمنار الثالثاء 
  –متابعات علمية 
سيمنار شباب  

 الباحثين(  

لجنة الفعاليات 
 العلمية

 دورية االنعقاد  •
 أعداد الحضور •
 مستوى الحضور  •
 التوصيات الفعالة عدد  •
 المعارف الجديدة والبديلة  •
 التغطية اإلعالمية  •
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منصة   تطوير 
متكاملة   إلكترونية 

 للتدريب عن بعد 

منصة تدريب 
 إلكترونية 

 منصة تدريبية عاملة  • لجنة التدريب 
عدد البرامج المنفذة من   •

 المنصة  
 أعداد المتدربين سنوياً  •
 أعداد الزوار والتحميل  •

التدريب   توسيع 
حكومي،  التعاقدي: 

 قطاع أعمال، أهلي 

عدد التعاقدات التدريبية   • التدريب لجنة  تعاقدات تدريبية 
 الجديدة 

 قيمة التعاقدات الجديدة •
 أعداد المتدربين سنوياً  •

مهارات   تطوير 
تسويق   وأساليب 
 الخدمات التدريبية     

أفراد مؤهلين لتسويق  
 التدريب 

 أعداد المتدربين سنوياً  • لجنة التدريب 
البرامج الجديدة التي تم   • أعداد 

 تسويقها 
 

متطلبات  استكمال 
االعتماد  وإجراءات 

 البرامجي   

برامج دراسات عليا معتمدة  
 للمعهد

جانب الهيئة القومية  )من 
لضمان جودة التعليم  

 واالعتماد( 

لجنة التخطيط  
االستراتيجي وضمان  

 الجودة 

الدراسات   • برامج  عدد 
من  المعتمدة  العليا 

 الهيئة   

منصة   تطوير 
متكاملة   إلكترونية 

 للتعليم عن بعد  

 منصة تعليمية عاملة  • لجنة الدراسات العليا  منصة تعليم إلكترونية 
التعليمية   • البرامج  عدد 

 المنفذة عن بعد  
 استكمال  

الدكتوراه   )برنامج 
 األكاديمية( 

الدكتوراه   لجنة الدراسات العليا  برنامج الدكتوراه األكاديمية  برنامج  تفعيل 
األكاديمي   العام  خالل 

 المستهدف  
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)الماجستير   برنامج 
الدبلومات   –

 الجديدة(

  ودبلومات برامج ماجستير 
 عليا جديدة

 عدد برامج الماجستير   لجنة الدراسات العليا 
 والدبلومات العليا الجديدة 

 

مسح سوق  
االستشارات المحلى 
واإلقليمي لتحديد  

الفرص االستشارية  
 التنافسية للمعهد  

 توافر دراسة مسحية   • لجنة االستشارات  دراسة مسحية 
استغالل فرص متاحة   •

 من الدراسة 

تسويق الخدمات  
االستشارية التنافسية  

 للمعهد   

برنامج تسويقي لخدمات  
 استشارية  

عدد طلبات التعاقد  • لجنة االستشارات 
 على خدمات استشارية 

حجم التعاقدات  •
 االستشارية الجديدة 

الشراكات االستشارية  
 محليًا واقليميًا   

عدد الشراكات  • لجنة االستشارات  شراكات استشارية 
 الجديدة

 عدد الشراكات الفعالة •
 

برنامج التحول  
الرقمي وإدارة 

البيانات وتطوير  
نظم العمل في  

 المعهد   

نظم حوسبية + عمليات  
 مؤتمتة 

المجلس العلمي + 
لجنة المحتوى العلمي  

 للبوابة اإللكترونية 

عدد النظم المؤتمتة   •
 الجديدة

عدد العمليات  •
 المؤتمتة / المحدثة 

تطوير وتحديث 
المحتوى الرقمي  
 لموقع المعهد   

لجنة المحتوى العلمي   محتوى رقمي محدث 
 للبوابة اإللكترونية 

معدالت الزيادة في  •
أعداد المتصفحين  
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والمستخدمين لبوابة / 
 موقع المعهد  

معدالت تحميل   •
 منتجات المعهد 

 

برنامج تنمية الموارد 
 المالية للمعهد  

برنامج عملي لتنمية  
 موارد المعهد

المجلس العلمي + 
البرامجي  إدارة التسويق 

 والمؤسسي

حجم الموارد المالية  •
 اإلضافية للمعهد 

تحسين كفاءة  
اإلنفاق وخفض  
 تكاليف التشغيل 

 
   

برنامج عملي لتخفيض  
 اإلنفاق    

نسبة خفض اإلنفاق   • المجلس العلمي
 وتكاليف التشغيل  

 

تحديد وتلبية  
االحتياجات التدريبية  
للهيئة العلمية والهيئة  

 العلمية المعاونة  

أعداد المتدربين الجدد  • لجنة التدريب  دراسة تحديد احتياجات 
العلمية  من الهيئة 

والهيئة العلمية  
 المعاونة 

اإلضافات المعرفية   •
 والمهارية للتدريب 

التعاون مع مراكز  
الفكر اإلقليمية  

والعالمية لتوفير منح  
تدريبية للهيئة 

 العلمية المعاونة   

اتفاقيات تعاون تدريبي مع  
 مراكز فكر اقليمية وعالمية 

لجنة االتفاقيات +  
 لجنة التدريب 

ن الجدد أعداد المتدربي •
من الهيئة العلمية  
والهيئة العلمية  

المعاونة في مراكز  
 فكر اقليمية وعالمية 
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اإلضافات المعرفية   •
 والمهارية للتدريب 

برنامج لتنمية قدرات  
قوة العمل بالجهاز 

 اإلداري 

برامج عملية منفذة لتنمية  
 وتطوير قدرات 

أعداد المتدربين الجدد  لجنة التدريب 
 من الجهاز اإلداري  

برنامج تحسين  
مهارات إدارة 

وصيانة األصول  
 المادية والتكنولوجية  

برامج عملية منفذة لمهارات 
 إدارة األصول

أعداد المتدربين الجدد  لجنة التدريب 
ضمن برامج إدارة  

 األصول 

 الهدف االستراتيجي التاسع:
 وممارسات وتطبيقات ابتكارية لتفعيل المسئولية االجتماعية للمعهد تبنى مفاهيم 

 المؤشرات  لتنفيذ ا عن المسؤول المخرجات المستهدفة  البرنامج التنفيذي 
شراكات المسئولية  
االجتماعية مع  

منظمات المجتمع  
  المدني

اتفاقيات شراكة عملية مع  
 المدني المجتمع 

لجنة االستشارات  
 المجتمع وخدمة 

 عدد المبادرات  •
 عدد المستفيدين   •
األثر في التغيير   •

اإليجابي المجتمعي  
 والمؤسسي

شراكات المسئولية  
االجتماعية مع  

الجامعات ومراكز 
 الفكر  

اتفاقيات شراكة عملية مع  
 الجامعات ومراكز الفكر

لجنة االستشارات  
 وخدمة المجتمع 

 عدد المبادرات  •
 عدد المستفيدين  •
التغيير  األثر في  •

اإليجابي المجتمعي  
 والمؤسسي

شراكات المسئولية  
االجتماعية مع  

 قطاعات األعمال   

اتفاقيات شراكة عملية مع  
 قطاعات األعمال 

لجنة االستشارات  
 وخدمة المجتمع 

 عدد المبادرات  •
 عدد المستفيدين  •
األثر في التغيير   •

اإليجابي المجتمعي  
 والمؤسسي

 



 

  

 رابعاا 
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 متطلبات تنفيذ الخطة االستراتيجية لمعهد التخطيط القومي   

هناك العديد من النظم المساندة الكفيلة بتهيئة بيئات مواتية لنجاح تطبيق الخطة االستراتيجية وتحويلها إلى  
واقع عملي يدعم تحقيق رؤية ورسالة المعهد وأهدافه االستراتيجية. ويأتي على رأس النظم المذكورة نظام  

المسئولية  إد  ونظام  المخاطر  إدارة  نظام  المالية،  االستدامة  نظام  والحوكمة،  الجودة  نظام  األداء،  ارة 
 االجتماعية.  

1.    
من خالل القيام    المؤسسي والتنظيمي والفرديلتحسين األداء  أداة  يعتبر نظام إدارة األداء في المعهد  

وتحليل  جمع  و األداء،  وقياس  بإجراءات متواصلة ومستمرة لتحديد وتحديث األهداف االستراتيجية لألداء  
 تحسين األداء. والخبرات والتعلم المستمر بغرض البيانات وتبادل 

 أهداف نظام إدارة األداء.   .1.1
المعهد   • وبرامج  وأهداف  ورسالة  رؤية  عملية  ترجمة  وأنشطة  فرعية  أهداف  إلى  االستراتيجية 

 ومخرجات ونتائج قابلة للتقييم والقياس والمحاسبة من جانب المراكز العلمية.
 .  KPIsتحديد واختيار مؤشرات األداء الرئيسة المناسبة:  •
 ضمان استمرارية التعلم والتصحيح المستمر والتحسين المستمر عبر التغذية المرتدة  •

 إدارة األداء  مستويات نظام .1.2
المختلفة • العلمية  المراكز  في  األداء  االستراتيجية  مستوى  الخطط  إطار  في  للمراكز،   والتنفيذية 

 العلمية
 والفردي(  –)التنظيمي  مستوى أداء الجهاز اإلداري  •
، ويتم من خالل مجموعة شاملة من المؤشرات المتنوعة والتي يتم تحديثها  مستوى األداء المؤسسي •

تقارير اإلنجاز  وتطويرها ب المعهد، وتستخدم في إعداد  أداء  لتعطى صورة متكاملة عن  استمرار 
 بما فيها مؤشرات مراكز ومعاهد الفكر.  للمعهد،السنوية 

 مسئوليات إدارة األداء   .1.3
تضطلع )لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة( بالمعهد بدور أساسي في نظام إدارة األداء للخطة  

 :  يلي االستراتيجية الجديدة وفقًا لقرار تشكيلهاـ حيث تختص بما  
 اإلشراف على إعداد الخطة االستراتيجية الخمسية للمعهد  -
 متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للمعهد  -



 

 
 

42 

 إعداد المراكز العلمية واإلدارات المركزية الداعمة لخططها االستراتيجية  اإلشراف على -
 متابعة تنفيذ المراكز العلمية واإلدارات المركزية الداعمة لخططها الخمسية   -
التشغيلية السنوية، سواء على مستوى المعهد أو على مستوى   - اإلشراف على إعداد الخطط 

 الداعمةالمراكز العلمية واإلدارات المركزية 
المراكز  - مستوى  على  أو  المعهد  مستوى  على  سواء  السنوية  التشغيلية  الخطط  تنفيذ  متابعة 

 العلمية واإلدارات المركزية الداعمة
 

 : يمكن إيجازها في التالي هامة    االستراتيجية على مبادئ أداء الخطة  إدارة  وتعتمد  
لجميع    - االستراتيجية  بالخطة  ذلك  ،  بالمعهد العاملين  التعريف  في  العلمية بما  والهيئة  العلمية  الهيئة 

المعاونة والجهاز اإلداري بالمعهد، من خالل وسائط التوصيل والتواصل المختلفة بما فيها ورش العمل 
 المتخصصة 

الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية بما يكفل  ، وعلى األخص  توفير الموارد الالزمة لتنفيذ االستراتيجية   -
 تحقيق أهداف وبرامج االستراتيجية 

المؤسسي    أو المستوى مستوى المراكز العلمية    على   ، األداء دراسة تطبيق األدوات واآلليات الحديثة في إدارة    -
  Balanced Score Card-BSC خاصة: بطاقات األداء المتوازن 

 تعتمد بطاقات األداء المتوازن على أربعة أنواع من المعايير لتقييم األداء:  و  
 المالي المنظور  –المعايير المالية   -أ
  وأصحاب المصلحةمنظور العمالء  –بعمالء وشركاء المعهد المعايير المرتبطة  -ب 
    العمليات واألنشطة منظور  –للمعهد المعايير المرتبطة بالعمليات الداخلية  -ت 
 والنمو واالبتكار واإلبداع والمشاركة منظور التعلم  –بقوة العمل المعايير المرتبطة  -ث 

العالمية   - ، حيث يفرض إدراج المعهد على مؤشر جامعة بنسلفانيا  االهتمام بتضمين مؤشرات مراكز الفكر 
المؤشرات    العتبار لمراكز الفكر العمل العالمية على تحسين ترتيب المعهد المقارن على المؤشر، واألخذ في ا 

 (  5الفرعية التي تشكل المؤشر المذكور ومنها المعروض في الجدول رقم ) 
الجودة  مسئولية لجان الخطة االستراتيجية    - العلمية،ولجان  التنفيذية، في    بالمراكز  البرامج  تنفيذ   متابعة 

 والتواصل مع لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة
 إعداد التقارير  -

 تقرير مؤشرات األداء االستراتيجية على مستوى المعهد  •
       اإلدارية والوحدات العلمية تقرير مؤشرات األداء الرئيسية على مستوى المراكز  •
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 (: أبرز المؤشرات الفرعية لمؤشر جامعة بنسلفانيا لمراكز الفكر العالمية  5جدول رقم )

 الفكر  مركز  أنشطة  غطيةت  • اإلعالم  وسائل
 التي   واألحداث   إعالميًا،
 في   باحثيها  وظهور  ،تنظمها
  البرامج و   األخبار  نشرات 

  Shows Talk الحوارية

  اإلذاعة عبر تواصل  •
 المقاالت، بكتابة، الصحافةو 

  الرأي، ومقاالت  والدراسات،
 األسبوعية...  واألعمدة

المقابالت ومستوى  عدد  • مقابالت 
، الشخصيات التي يتم مقابالتها

  نظر وجهة على  تقديم خاللها  يتمو 
  قضايا بشأن إليها المركز ورؤية
 مثارة 

 ذات   اللقاء   محل  ات الشخصي  عدد  •
  خاصة   المجتمع،  داخل  الحيثية
 دليالً   ذلك  كان  السياسة  صنع  بدوائر
   المراكز تلك قوة على

 المطبوعات
  والمنتجات

 البحثية 

 ومختصر  موضوعي  ملخص  •
/    للسياسات  الموقف  وتقدير 

  المدى   طويلة  سياسات   وراقوأ
Papers  ،المؤتمرات   تقارير 

Event  األحداث   ووقائع
Proceeding 

 ،الدراسات ،  الدوريات   ،الكتب  •
   المقاالت 

 دورية  مؤتمرات  • المؤتمرات 

  قضايا لمناقشة طارئة مؤتمرات  •
  ملحة

 هذه قوة على  الحكم يتم •
 حضور  لمستوى  وفقا المؤتمرات 

 والخبراء المعنين القرار صناع
 لها االعالمية  التغطية، االجانب 

  جلسات
   االستماع

 بخبرة  االستعانة   مرات   عدد  •
  المتخصصين  قبل  من   خارجية
          المشورة وتقديم الرأي إلبداء

 المكالمة
  الشخصية

 خالل  من  الفكر  مراكز  تأثير •
  بينها   ومن  الشخصية  العالقات 

  الهاتفية المكالمات 

  مؤتمرات /  دورية مؤتمرات  • المؤتمرات 
  ملحة قضايا لمناقشة طارئة
   الساحة على

  الدورات
 التدريبية 

 القضايا  حول تدريبات ال عدد  •
  والخارجية الداخلية السياسية

 المثارة 
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  شبكة
  المعلومات
    الدولية

 زيارة  بنسبة  الموقع  قوة  يقاس •
  وبشأن  منه،  والتحميل  الموقع

 بنسبة  فيقاس  المنتديات 
 ،والمشاركة   ،االعضاء
    والتعليقات.. ،واالعجاب 

  المركز
  والتغير
  االيجابي
 بالمجتمع 

 جهود   بين  مباشرة   عالقة  وجود  •
 معينة  قضية في الفكر مركز

  القيم   في  اإليجابي  التغيير •
 القضية هذه بصدد  المجتمعية

 ملخصات
 تشريعات
 مقترحة 

التي  • القوانين  ملخصات  عدد 

ونشرها  باإلعالم  رفعها  تم 

 االعالم 

  الباحثين  مشاركة  مرات   عدد  •
 جلسات   في  الفكر  مركز  من

   عب الش بمجلس االستماع

  طيبة سمعة
  صناع لدى

  السياسة

 بقضايا  القرار صانع  اعتراف •
 معينة 

 له المقدمة الملخصات  عدد   •

  مع الرسمية المقابالت  عدد   •
   وغيرها ،القرار صناع

  عمل زيارات
  دراسية

 Study
Visits 

  تتم   التي  العمل  زيارات   عدد  •
 أفضل  على  التعرف  بهدف

  وتقديم   لتوثيقها،  الممارسات 
 تنفيذه  يمكن  بما   توصيات 
  العمل لتطوير منه واالستفادة

  المخرجات
 لمراكز الكلية

 الفكر

  السياسات، مقترحات  عدد  •
  المقابالت، المطبوعات،

 المؤتمرات 
 المراكز تلك  باحثي تولي  •

 رسمية  مناصب 

  المعرفة
 الجديدة

 معرفة إنتاج على المركز قدرة •
 سياسات   أو  أفكار  أو  جديدة
 بديلة 

  لُصناع الموجهة التوصيات  عدد  •  التوصيات
 العامة  السياسة

 نظام إدارة الجودة والحوكمة    .2
هناك توجهات لتعزيز ثقافة وممارسات الجودة في المعهد على كافة المستويات، وعلى األخص تفعيل  

  القوميمعهد التخطيط  أدوار )لجان الجودة( بالمراكز العلمية في المرحلة القادمة، خاصة مع حصول  
ار )سياسة وإصد   2018نوفمبر    14بتاريخ    9001:2015شهادة المواصفة الدولية إلدارة الجودة:  على  

الجودة( بالمعهد. وقد تم إصدار قرار بمهام تلك اللجان على مستوى المراكز وعلى مستوى عالقتها  
 االستراتيجي وضمان الجودة. بلجنة التخطيط

لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة( بإدارة الجودة الشاملة في المعهد من خالل المهام )وتختص  
 التالية:
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العمل بالمعهد للوفاء بمتطلبات الحصول على االعتماد األكاديمي المؤسسي من المؤسسات تأهيل بيئة   -
 المحلية والدولية.

تأهيل برامج الدراسات العليا نحو استيفاء متطلبات الحصول على االعتماد األكاديمي من المنظمات   -
 المحلية والدولية المعنية 

العلمية والهيئة العلمية المعاونة في كافة المجاالت ذات  وضع خطة تضمن تأهيل أعضاء الهيئة   -
 الصلة بمتطلبات ضمان الجودة

دعم عمليات التحسين المستمر لتحقيق مستويات الجودة القياسية والوصول إلى أفضل الممارسات  -
 في كافة أنشطة المعهد  

مدخالت ومخرجات تلك  االرتقاء بمستويات أداء األنشطة المختلفة من خالل قياس مؤشرات األداء ل -
 األنشطة 

 مكونات رئيسة: ثالثمن  يتألف نظام إدارة الجودة بالمعهدو 
 (2018تم البدء في تطبيقها في نوفمبر ) سياسة الجودة -
 لجودةادليل  -
 نظام إدارة الجودة إجراءات  -

 : وهيبالمعهد تطبيق مبادئ الجودة السبعة، إدارة الجودة ويستهدف نظام 
 العمل على تلبية متطلبات المستفيدين من خدمات المعهد وتحقيق رضاهم •
 التحسين المستمر لألداء •
 Evidence-Based: بناء على حقائقوالممارسات اتخاذ القرارات  •
 المعهد بناء عالقات متبادلة النفع مع أصحاب المصلحة والمستفيدين من خدمات   •
 مشاركة العاملين في اتخاذ القرار  •
مكماًل ومتشـابكًا بصـورة تفاعلية مع األنشـطة  عتبر كل نشـاط بالمعهد ياألخذ بمبدأ العمليات بحيث   •

 األخرى 
 القيادات المفوضة بمهام وصالحيات بناء وتطوير قدرات  •
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 2020-2019(: سياسة الجودة بمعهد التخطيط القومي 3شكل رقم )
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الجودة  لنظام  الدولية  المواصفة  لشهادة  المعهد  حيازة  متطلبات  تنفيذ  متابعة  األول:  المحور 
ISO9001:2015،   حيث تم من خالل المراجعات المنهجية للنظام تجديد منح الشهادة للمعهد

. ويواصل الفريق الفني للجودة بلجنة  2019المراجعة السنوية للنظام في نوفمبر عام  بجدارة في  
التخطيط االستراتيجي العمل على التأكد من توطين النظام وآلياته المختلفة بفعالية في نظم وعمليات  

 المعهد المختلفة.
بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان    ،ات االعتماد المؤسسي والبرامجيالمحور الثاني: استكمال إجراء

جودة التعليم واالعتماد، حيث تم االنتهاء، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة، من إعداد جانب كبير من  
اإلجراءات والنماذج الالزمة، وتم تمويل البرامج التدريبية الالزمة لتنفيذها من جانب الهيئة ألعضاء  

 ونة في المعهد. الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعا

المحور الثالث: النظر في حصول معهد التخطيط القومي على شهادات مواصفات جودة دولية جديدة  
 ومن بينها:    ،لدعم أنشطته المختلفة وفق معايير عالمية

  ISO 21001: 2018 إلدارة المؤسسات البحثية / التعليمية: الدولية المواصفة •
 ISO 26000المواصفة الدولية للمسئولية االجتماعية:  •
 ISO 45001المواصفة الدولية للسالمة والصحة المهنية:  •

بخالف ،  المحور الرابع: توسيع نطاق تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية بالمعهد في مجال الجودة
تأهيل الفريق الفرعي الفني للجودة بلجنة التخطيط االستراتيجي تخطط اللجنة لتوسيع دائرة المشمولين  
العلمية   والهيئة  العلمية  الهيئة  من  جديدة  مجموعات  لتشمل  الجودة  بخصوص  والوعي  بالتأهيل 

 المعاونة والجهاز اإلداري بالمعهد.  
 

جاالت اهتمام نظام إدارة الجودة بالمعهد، وذلك من خالل ( فإنها تعتبر أحد مالحوكمة)أما بخصوص  
  متابعة تحسين وانضباط نوعين من اإلجراءات: 

بالمعهد وفقا   اإلداري ، وتهتم بضبط أداء النظام  9001:2015إجراءات على مستوى نظام األيزو  األول:  
إدارة التغير وإدارة المخاطر وأهداف الجودة، سياق المنظمة، إجراء القيادة   وهيالجودة،    لمبادئ

وااللتزام، مراجعة اإلدارة، المراجعة الداخلية، المعلومات الموثقة، ضبط المعلومات الموثقة، التحسين  
 . والوقائية التصحيحيةاإلجراءات باإلضافة إلى المستمر، إرضاء العميل، 

ــطة   الثاني: إجراءات ــبط أداء العمليات واألنشـ ــتوى العمليات بالمعهد، وتهتم بضـ يقوم بها   التيعلى مسـ
، إدارة المراكز االســــــــتراتيجيتفتيش الواردات، مراجعة العقود، المشــــــــتريات، التخطيط    :وهيالمعهد، 
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ــة البحوث، العالقـــات   ــة،العلميـــة، إدارة متـــابعـ ــارجيـ ــة الخـ ــب    العلميـ ــب، المكتـ ــدريـ ، التخزين  الفنيالتـ
االنتقاء والتعيين، إدارة  والدراســـــات العليا،  إجراء التعليم  ومركز المعلومات،  والصـــــرف، إجراء المكتبة

ــيانة   ــاالت، تعيين الكادر العلمي، مراقبة الصـــ ــيانة  االتصـــ ــبية وصـــ ــيانة الحوســـ بأنواعها بما فيها الصـــ
 الكفاءة والتوعية. األصول،

 نظام تعزيز االستدامة المالية   .3
لخطط وبدائل عملية لتوفير  المعهد  حيازة  :  Financial Sustainabilityالستدامة المالية  يقصد با

   برامجه ومشروعاته المستهدفة خالل المدى الزمنى لالستراتيجية.األموال الالزمة لتنفيذ 
 ز التالية:  ويعتمد تحقيق االستدامة المالية للمعهد على الركائ      
ويمكن تفعيل ذلك من خالل   ،والتخطيط المالي المستدام للمعهدالترابط بين التخطيط االستراتيجي   -

التنسيق بين )لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة( وبين )لجنة الموازنة( في المعهد بما يعزز  
 هذا الترابط.   

 ويمكن في هذا الخصوص النظر في: ،تنويع بدائل ومصادر التمويل -
 .تعزيز فرص التمويل من خالل تنشيط نشاط االستشارات  ✓
تعزيز فرص التمويل من خالل تنشيط التدريب التعاقدي الحكومي، ومع قطاعات األعمال،  ✓

 المدني.ومنظمات المجتمع 
تمثيل   ✓ ومكاتب  )منظمات  والدولية  اإلقليمية  الشراكات  خالل  من  التمويل  فرص  تعزيز 

يط،  منظمات األمم المتحدة في مصر، اإلسكوا، بنك التنمية األفريقي، المعهد العربي للتخط
 . اآللية األفريقية لمراجعة النظراء وغيرها(

 . تعزيز فرص التمويل من خالل المنح من منظمات دولية أو حكومية ✓
   .خفض تكاليف التشغيل ✓

 : من خالل محاور متعددة والتي يمكن تحقيقها ،المعهدكفاءة اإلدارة المالية في  -
، 2019لسنة  1167رئيس مجلس الوزراء  قرار    وفق  ،األول: تفعيل دور موازنات البرامج واألداء

بجانب التخطيط االستراتيجي  ط التنمية  أحد أهم األدوات التخطيطية المنهجية لخطوالتي تعتبر  
اإلنفاق العام في الموازنة العامة وتقييم كفاءة  لربط    اً مباشر   وتعتبر مدخال  والتخطيط بالمشاركة.

في كل جهة ومن بينها معهد التخطيط القومي. ( المتوقع الحصول عليها  النتائج)   للدولة بـ:
 كما تعتبر مساندة لعملية نشر ثقافة التوجه باألداء ودعم القرار في المعهد.
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سواء باكتساب مهارات وأدوات االستدامة المالية، او تطبيقات    ،الثاني: تحسين كفاءة الموارد البشرية
الحكومية   والمحاسبية  المحاسبة  المالية  الرقمية  والتطبيقات  األنظمة  مع  والتعامل  الحديثة، 

 الحديثة، وإدماج معايير االستدامة في األنشطة المالية. 
في سياق خطط التحول الرقمي في المعهد، وبالتعاون  ،  الثالث: استكمال تطوير النظم اآللية المساندة

  مع نشاط نظم المعلومات والتحول الرقمي.  
للمعهد      المالية  القدرات  تعزيز  أفكار  آليات لطرح  تطوير  التخطيط  ،  الرابع:  لجنة  سواء من جانب 

االستراتيجي وضمان الجودة، لجنة الموازنة، المراكز العلمية المختلفة، أعضاء الهيئة العلمية 
 والهيئة العلمية المعاونة، أو من جانب الشئون المالية.  

 بشرية: الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والجهاز اإلداري توفير متطلبات الموارد ال .4
 االحتياجات الالزمة لدعم الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة: .4.1

األداة   يعتبر  للمعهد حيث  الحقيقي  المعرفي  المال  األكاديمي رأس   / العلمي  البشرى  المورد  يمثل 
الحقيقية الفعالة لتنفيذ كافة أنشطة المعهد الرئيسة، ومع اتجاهات التوسع في األنشطة المذكورة في  

الع فريق  على  الضروري  من  كان  للمعهد  االستراتيجية  األهداف  وفق  القادمة  تقدير المرحلة  مل 
االحتياجات الالزمة لدعم الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة باحتياجاتها خالل السنوات التالية. 

 .   (5)ملحق رقموقد تم استخدام نموذج خاص لتقدير تلك االحتياجات من قوة العمل 

المدرسينتق .4.1.1 من  االحتياجات  احتياجات  :  دير  تقدير  التالي  الجدول  من ويوضح  المعهد 
 المدرسين والتخصصات الالزمة لكافة المراكز العلمية خالل فترة الخطة االستراتيجية 

 (: تقدير االحتياجات من المدرسين بالهيئة العلمية للمعهد 6جدول رقم )

 تخصص الدكتوراه  عدد تخصص الدكتوراه  عدد 

 1 اقتصاد اقليمي  1
تنمية اقتصادية )مرتبطة بالتنمية  -اقتصاد

 الصناعية( 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 1 إدارة محلية /تنمية محلية  1

 )ادارة املشاريع(  –هندسة  1 عمرانية أو  /تنمية إقليمية اقتصادية  1

 نمذجة  1 تخطيط سكان و/ أو قوة عاملة  1

 تخطيط اجتماعي  1 التخطيط الكلى  2

 تخطيط سياحي  1 السياسات املالية والنقدية  2

 تخطيط صحي  1 والتجارة الداخلية  االستهالك  2

 ادارة موارد بشرية 1 سوق العمل  2
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 ) حيوية عامة)احصاءات صحة  1 املوارد الطبيعية  1

 طب اسرة  1 التخطيط البيئي  1

 تكنولوجيا تعليم  1 اقتصاديات البيئة  1

 العلوم االجتماعية تطبيقات الحاسب في   1 املحاسبة البيئية  1

 منظمات دولية  1 اقتصاد دولي  1

   تجارة خارجية  1
 تقدير االحتياجات من الهيئة العلمية المعاونة: المعيدين والمدرسين المساعدين  .4.1.2

ودعم الهيئة العلمية في األنشطة  تلعب الهيئة العلمية المعاونة دورًا حيويًا في دعم أنشطة المعهد الرئيسة،  
 البحثية والتعليمية والتدريبية وغيرها من األنشطة. 

(( تقديرات احتياجات المراكز العلمية ألعداد وتخصصات المعيدين والمدرسين  7ويقدم الجدول التالي )رقم ) 
 المساعدين الالزمين لدعم أنشطة المراكز خالل زمن الخطة االستراتيجية.   

 ويمكن اإلشارة إلى بعض البدائل المتاحة حال تعذر تلبية كل االحتياجات أو جانبًا منها:  
المؤقتة ألداء بعض المهام واألنشطة،  االنت - الخارجية  الجامعات  داب أو االستعانة  خاصة من 

 ومراكز ومعاهد البحوث، وبعض الخبراء من جهات أخرى، بخصوص مهام الهيئة العلمية. 
بخصوص تأدية بعض مهام الهيئة العلمية المعاونة  االستعانة بطلبة الدراسات العليا المتميزين،   -

 سين مساعدين(. مدر  –)معيدين  
 (: تقدير االحتياجات من الهيئة العلمية المعاونة 7جدول رقم )             

 مدرسين مساعدين –التخصص  عدد  معيدين  –التخصص  عدد 
رزدقم  رفيركر1رافز   ر ة ن رر 2

2 
ترخ ذرإقل مبر طمكزيكر)ترخ ذر

رإقل مب(
رثك خر م  ررر1

ر  نيار فزفار1رآازبر)دغكزا  (ر 2

رنمطراعلنا  ر فزط ررر1رإحص ا 5

رفير انزفارا ئ ررر1رزققص ا 7

ر1رزققص ار فزفا 2
رر-زكصة ط رررزققص ار)تةم ررزققص الرراكتبخررب كقةم رر

رزققص ارق  س ب(

2 
تةم رراحل رر/رتةم ررفير رر/رإازفخر

راحل رر
ر2

ي قر/رت ةنكند  رزدنق ج/رزازفخررية  رر)ننلر/رر

رزملش فنع(ر

رزازفخرط ار/رفي اخرمطم هر زبقة فرر1رإازفخر 1

رزحص ار1رنق ج(رإي قر/رت ةنكند  ررر/)ننلرية  رر 2
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رت ةنكند  رزملعلنا  ر زدتص د ر1رمشكيرررانزفار-زازفخرر 1

 رخ ذرثن  اتر1 ت ةنكند  رزملعلنا  ر 1

 ترخ ذرزدقم فارر1 زآلازب(ر)كل رطالدرإر1

 افز   ر   ح ررر1    حررر1

 ترخ ذرسحار1 زدقم  رر1

 صيررط ارر)زحص از رح نير(رر1 ت ةنكند  ر عل طر1

 يمرز كخرر1 حص ار ة يكرإر1

رانزفارمشكيررر1 بحنثرزكعمل   رر1

رترخ ذرتكبنيرر1ربحقرررفي ل   ر1

رت ةنكند  ر عل طر1رطلندرح  مر1

رزدقم  رثن  اطلطرر1رنمطراعلنا  رر1

رزددقم ط ررر ارزكعلندتخب ن  رزني  مرزآلاارر1رزدقم  ر   س برر1

ر2
ررلر/ر ة  ر /م رقنررالمندكز ا

رط الر
رزملنزفارزكخب ع ررر1

رزكقرخ ذرزكب ئبرر1رر

رزققص ال  رزكب عررر1رر

رزمي  بررزكب ئ ررر1رر

ربحنثرزكعمل   ر اططرزتر  رزكنكزفرر1رر

را   حرترخ ذر 1ر 

رزققص ارا اا 1  

راةمم  را ك رر 1  

رتمل فخرخ فد رر 1  

    الالزمة لدعم قوة العمل بالجهاز اإلداري بالمعهد: االحتياجات .4.2
يكتسب تحديد تلك االحتياجات أهمية كبيرة في ضوء اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد في أبريل 

الهيكل من الموارد البشرية المناسبة. وقد قام فريق ، والحاجة إلى استكمال كافة احتياجات  2020عام  
ضوء    في  (6)ملحق رقم    العمل بتصميم نموذج لتقدير االحتياجات من قوة العمل في الجهاز اإلداري 

     . 2020معطيات الهيكل التنظيمي الجديد المعتمد للمعهد في أبريل 
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 هامة:ويمكن اإلشارة في هذا الخصوص إلى مالحظات وتقييمات 
تمامًا،   - قوة عمل  بها  يتوافر  المعتمد ال  التنظيمي  بالهيكل  أنشطة  بينها على سبيل  هناك  ومن 

المثال: التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة، المراجعة الداخلية والحوكمة، االستشارات العلمية 
 . وخدمة المجتمع، الشئون الهندسية، التسويق المؤسسي والبرامجي، النشر اإلليكتروني

التوثيق    ومنها الدراسات العليا،من نقص حاد في قوة العمل المتخصصة،    تعانيهناك أنشطة   -
اإلحصاء   والنقل،  الحركة  الرقمي،  والتحول  المعلومات  نظم  البشرية،  الموارد  والترجمة،  والنشر 

 والتقارير. 
 ة فعالية الندب،أزمة قوة العمل اإلدارية مرشحة للتصاعد في ظل معدالت الخروج إلى المعاش وقل -

نقص حاد سيواجه أنشطة متعددة   إلى  حيث تشير تقديرات الخروج إلى المعاش في السنوات القادمة
في المعهد في حال عدم استعواض الفجوات في قوة العمل بالجهاز اإلداري. باإلضافة إلى ذلك 

زايا المالية  فإن الندب الستعواض نقص قوة العمل يواجه تحديات متعددة على رأسها ضعف الم
ليست   بيئة  المعهد  بما يجعل  الدولة  الحكومية في  الجهات واألجهزة  بالعديد من  مقارنة  بالمعهد 

 .جاذبة لخيار الندب 
العلمية،   - المراكز  الدعم اإلداري في  أفراد  أفراد  هناك نقص حاد في  خاصة مع عدم استعواض 

 .لخدمة إلى المعاشالسكرتارية اإلدارية في المراكز العلمية الذين خرجوا من ا 
ومنها على  هناك حاجة إلى توفير أنواع من التدريب الراقي ألنشطة هامة أو جديدة في المعهد،   -

سبيل المثال: التسويق المؤسسي والبرامجي، تنمية المواهب، االستشارات العلمية وخدمة المجتمع، 
الدراسات العليا، التحول الرقمي، التخطيط  المراجعة الداخلية والحوكمة، الترجمة والنشر، إدارة برامج  

 .االستراتيجي والسياسات وضمان الجودة، إدارة المخاطر، وإدارة وصيانة األصول
 نظام إدارة المخاطر  .5

من عملية التخطيط االستراتيجي ونظام إدارة الجودة في    أيشكل االلتزام بإدارة المخاطر جزء ال يتجز 
ا المؤسسات البحثية ومراكز ومعاهد الفكر، ونتيجة لهذه األهمية فقد  كافة المنظمات المعاصرة بما فيه

على زيادة    تعزيز قدرات المؤسسات   بهدف ISO 31000ظهرت مواصفة دولية خاصة إلدارة المخاطر:
ومهدداتها مخاطرها  تشخيص  على  قدراتها  تحسين  خالل  من  االستراتيجية،  أهدافها  تحقيق  ، فرص 

 الموارد الالزمة للتعامل معها بفعالية. وتخصيص 
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وقد تم ادخال العديد من التحسينات الجوهرية على المواصفة المذكورة، ومن أبرزها إعطاء أهمية أكبر  
العوامل   أكبر لدور  القيمة، وأهمية  المخاطر في خلق  إدارة  تحقيق أهداف لدور  والثقافية في  البشرية 

واتخاذ القرار، وفى هيكل  صنع  آليات  دمج إدارة المخاطر في  المنظمات، مع تعزيز وتكريس عملية  
 األنشطة والعمليات، وفى نظام التخطيط االستراتيجي في كافة المؤسسات. 

بوضع خطة إدارة    في سياق نظام إدارة الجودة بالمعهد، قام المعهد بالتعاون مع الفريق االستشاري المساند، 
للخطة   االستراتيجية  تبعًا    2010/ 2019- 2016/ 2015)المنقضية(    االستراتيجية المخاطر  ألهدافها 
 المعتمدة والمعلنة.  

وبخصوص الخطة االستراتيجية الجديدة، سوف تقوم )لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة( بوضع  
 الية: على المنهجية الت   بناء خطة جديدة إلدارة المخاطر  

النهائية لألهداف   - الخطة االستراتيجية  تحديد الصورة  للمعهد لألعوام  االستراتيجية في  /  20الجديدة 
2021 -  24   /2025 

 استراتيجي.   بكل هدف المخاطر االستراتيجية المتعلقة  تحديد وتصنيف   -
 تقييم المخاطر، وتقدير احتمالية الظهور / الحدوث لكل منها     -
 تقييم جوانب الترابط أو التفاعل بين المخاطر، واآلثار التراكمية للمخاطر المتعددة  -
 ترتيب المخاطر وفقًا ألولويتها بناًء على احتمالية حدوثها واألثر المحتمل بوجه عام  -
تجنب ظهور  تنفيذها الستباق و وخاللها  قبل تنفيذ االستراتيجية  ضمان توافر آليات فعالة إلدارة المخاطر   -

 وتحييدها   المخاطر/ تخفيف آثارها/ نقلها 
وتحديد  المستجدة    / تحديث خطة إدارة المخاطر بشكل مستمر، من خالل تحديد المخاطر الجديدة   -

 مع مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية للمعهد سنويا  إجراءات تخفيف آثارها 
 

 نظام المسئولية االجتماعية  .6
تزايد االهتمام بالمسئولية االجتماعية / المجتمعية بين كافة المؤسسات والمراكز العاملة في مجال البحث 
والمحيط   المؤسسات  تلك  بين  والتفاعل  التواصل  تعزيز  أدوات  أحد  باعتبارها  الفكر  ومراكز  العلمي 

 االجتماعي الذي تتفاعل معه داخل الوطن بمكوناته المختلفة.  

اال هذا  المسئولية ويأتي  إلى  تنظر  أصبحت  متعاظمة  واقليمية  عالمية  اهتمامات  سياق  في  هتمام 
االجتماعية للمؤسسات باعتبارها أحد أدوات تعزيز وتحقيق )التنمية المستدامة( في دول العالم المختلفة،  

، والتي تركز على ISO 26000وقد تجسد ذلك في تطوير المواصفة الدولية للمسئولية االجتماعية:  
المؤسسات في   المؤسسات، وعلى تعزيز مساهمة  داخل  سالمة واستدامة ممارسة األنشطة واألعمال 

 .  ISOالتنمية المستدامة للمجتمعات التي تعمل فيها، كما يوضح الشكل التالي للمنظمة الدولية للتقييس:  
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 رزها:وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات لتفعيل المسئولية االجتماعية للمعهد، من أب

، ومن ثم تشكيل 2019تعيين نائب لرئيس المعهد للتدريب واالستشارات وشئون المجتمع في عام   -
 2019/ 1/7لجنة )االستشارات وخدمة المجتمع( بالمعهد في 

للمعهد  - المسئولية االجتماعية  لتعزيز  المهام  العديد من  المجتمع  تتولى لجنة االستشارات وخدمة 
 ومن بينها: 

 واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور المعهد في خدمة المجتمع. دراسة   •
بأشكالها   • المدني  المجتمع  بمنظمات  والعاملين  لقيادات  والمعرفية  المهارية  القدرات  تطوير 

 المختلفة. 
يًا، ونقل  تفعيل االتفاقيات وأوجه التعاون مع المؤسسات العلمية المناظرة محليًا وإقليميا ودول •

 الخبرات والتشارك المعرفي معها لتطوير برامج خدمة المجتمع. 
 تنفيذ قرارات المجلس العلمي التنسيقي للمعهد فيما يتعلق بخدمة المجتمع وتنمية البيئة. •
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 ولية االجتماعية / المجتمعية للم سسات في تحقيق التنمية المستدامة (: دور المس5شكل رقم )
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توجهات المراكز العلمية وشركاء المعهد، فإن توجهات المعهد في المرحلة القادمة بخصوص  وفى ضوء  
 :  يليالمسئولية االجتماعية / المجتمعية تتبلور فيما 

تبنى سياسات وأولويات للمسئولية االجتماعية / المجتمعية في ضوء خبرات مراكز الفكر والمعاهد  -
 والمستويين اإلقليمي والعالمي البحثية المناظرة على المستوى المحلى،

االهتمام برصد وتحديد االحتياجات المجتمعية فيما يخص مجاالت وبرامج خدمة المجتمع والمسئولية   -
 االجتماعية في مجال عمل المعهد، وفى ضوء قدرات وموارد المعهد  

عض مصادر تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بالمسئولية االجتماعية، وتوفير ب -
 وموارد التمويل الالزمة ألنشطة المسئولية االجتماعية بالمعهد 

اقتراح شراكات وبرامج مشتركة للمسئولية االجتماعية بالتعاون مع مراكز فكر أو مؤسسات ومعاهد  -
 بحثية ومؤسسات أكاديمية داخل وخارج الوطن 

من خالل آليات وأدوات وبرامج    الكبرى المعنية  المدنياقتراح برامج وشراكات مع منظمات المجتمع   -
 مجتمعية غير تقليدية 

لتفعيل نشاط    ISO26000السعي للحصول على نظام الجودة الدولية إلدارة المسئولية االجتماعية:   -
 المعهد في هذا الخصوص وفق معايير عالمية 

لتوسيع مجاالت  طرح برامج وآليات للتعاون والتنسيق المشترك مع المنظمات الدولية العاملة في مصر   -
 عمل المسئولية االجتماعية للمعهد 

االستعانة بالدارسين في برامج الدراسات العليا بالمعهد وجهات عملهم في تنفيذ بعض أنشطة وبرامج   -
 المسئولية االجتماعية للمعهد 

شمول برامج المسئولية االجتماعية لفئات من قوة العمل بالمعهد، من خالل أدوات وبرامج خاصة   -
 ل الداخليللعمي

تنمية قدرات ومشاركات الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والجهاز اإلداري في المعهد بخصوص   -
 اقتراح وتنفيذ برامج المسئولية االجتماعية للمعهد 



 

 




