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 كلمة األستاذة الدكتورة / هالة السعيد 

 وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ــــــ رئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي
اتببباافربببوا ناعببب ايك  ببب ا ل بببز  اي ببب  ط ا

د
 لسفطسبببطلا لعطكبببااي عطربببطلاتلعبببراكز ابببرا لوطبببزا لًا فببباافي د ا عبببط 

ً بببؤاي سببب نط اي ف   ا طا اإ بببملا  بفبببااتببباات ًكببباا م طسبببنا ااببببطات بببدوافرببببد  لديلبببااي نع ببببؤا بببطلزئلاي لنبببد املا ل  ب

ً رهط. ا ناطازاي ألزكطلارلىا خ الفا ن

ًكك اابزاببرا طببزايا بب  ا  بب  ا لببدي ا دا اي بب1960ك بب اتيسهسببمارببطواا وعطلفببااانةبب  ي ببدا ببطواكعهببدا ل  عببف ا ل بب

ًكزا ل ربببببزن اا ألخةببببب ال بببببطنً ا معهبببببداتبببببااربببببطوا ًكبببببااا2015سبببببط وا ل عببببب تببببباا ببببب دا  بببببط اهدإبببببد األفي  ا معهبببببدا ل  ب

ًكبباا لرببطكلااللديلببااي نع بعفبباايزعركببرا سببطل ماتبباا  لن ببًبا ببطلنوًلاي لد  سببطلا م عل بباا خرببد فا واعبب ا ل  ب

رلبببىا بفبببا اي لببب ا  بببدفاتريكبببدا ل بببطابة اييسبببطاملات وفببب  ط ايف  سببباا ألسبببلاي ألسبببطلفرا لعلبفببباالل  عبببف اي ل 

ًكطلايك  بببببب لا ل ببببببز   لاي ببببببط  اا لسفطسببببببطلا ببببببطلزئ اي لنببببببد املااربلفببببباا ل  عببببببف ا ل  بببببببًلا رلببببببىاملط بببببباا مسبببببب 

ًةااي معز بببببببباا   ببببببببطإطا ل  عببببببببف اي ل  بفببببببببااي سسببببببببهطا لعلبفبببببببباا   سبببببببب   تفسفاا م طسببببببببنا اوعببببببببط ااواببببببببىا رببببببببزا لبببببببب

ا.ي ل عنف فا

ًز    ا  بداربط ملا معهبديبطر نط ها ل    ا لنوثب ا ً وتباااكبؤايز   ا ل  عبف اي ل  بفباا    يبطفإاا للب  ألخةب  اا ألرب

تاا لعدإداكنا مرزيرطلا مر  ااا لت ات ب تات دإوا د املا وثفاارلبفاايربلفااتاا ل عطكملاكؤابعب ا  بطإطا

ًكزايب طءا د  لا لعطكلة ا خف   لا ل   عف اي م طبعااتاا لعدإبداكبناي زكطلا ل  بفا ايت دإوا ز كجاتد كبفاال ع

ً ءاتببااوربببد فاياف ببباا سببب   تفسفاا ل  بفبباا مسببب د كا ا ئكبببااكيبببزا ًكفبببا ااببببطارببط ملاخ ببب  ءا معهبببداسببب  ألههببر ا ووم

 ياتااكز حملاتودإث طا نا لوا ا   ا  الفات ظفوا لعدإداكنا مؤتبز لا لديلفااي ل دي لا لعلبفاايي شااا2030

اي ل  بفاا مس د كا.اا لعبملا مع فاا   طإطا ل  عف 

ًا ًلفاا معهداتباا مزحلباا م نلبااكبناخبالراكربط ا ما لوطرلبااكبؤاملط باا ههبر اافكناههاا خز  اس ت  طرفاكسئ

ً ينببببط اي لعبببببملارلببببىازعركببببراا  لديلبببااتبببباا ل عطكببببملاكببببؤا ل ببببد رفطلا    يببببطفإااي  ه بطرفبببباا ل طهبببباارببببناهطاوبببباامل

ً لا ح بببببببال ا    يبببببببطفلازاي سبببببب د كاا ل  بببببببطاجا حإسط فببببببباا لتببببببب اح    بببببببطاكيببببببب  اي  ه ببببببببطةااكبببببببنا زنبببببببطكجايخعببببببب

ط املطلسببفطحااي أل رببعاا وادكفبباا طايفيلفببد ي مسببط باا لوطرلببااتبباافرببوا ل عطرببطلا    يببطفإاا ألالبب ات ببز د اكولفببد

ً ة ا لسلؤا  س   تفسفااكناك  سطلاغ  افاايكس لركطلاانفا ًكلفا اواىاهطنرات اا.ي لي طرطلا ل و

ً ببؤاتبباا م ا ا بب اللبعهببداتبباا ل عطكببملاكببؤا  ببطإطا ل  بفبباا ح لفبفببااي ممطنفببااتببااكيببزا بببطاابببطاإ 
د
زحلبباا ل طفكبباافي  

ًفا لديلبباال و فببنا ل ببًاة ا نولببىاأل ببد فا ل  بفبباا مسبب د كا ايكببدروا ل  بفبباا ح لفبفببااي لعبز نفبباا يعببرزاههبب

ًرفا اينسبط واتبااتو فبنا  بد  ً زنااي نا سبلا   يبطفإااي ه بطرفبااكًعب فا سب   تفسفاايخعب ا ل  بفباا م 

ً ا ميزلايفربواك ععبطلا ربزا مبد ا مسب د كااي ل افبااتباا ًكاا  يًصاك طرواا معب يبزنطكجاربملا ووم

ا  هطءا لًان.ا

ً ا في  اااكإودي   ألكملاي لث ااتاا  اتؤفلا واعاا  سب   تفسفاا وعدإبد اللبعهبدا لبدي ا لوطربملاتباا سب د كاايتعب

ااي ل علفبفبببااي  س ربببط كااي نع بعفبببباالبببدروا ل  بفببباا مسببب د كاايتو فبببنا ل علعببببطلا معهبببدا لنوثفبببااي ل د كبفببب

ًف الًا  طا لعركر.ا ا منر
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 كلمة األستاذ الدكتور / عالء زهران 

 رئيس معهد التخطيط القومي 

ًككاااا19/2020-15/2016كثلتا واعاا  س   تفسفااا نهجاامعهدا ل  عف ا ل  تن ىا تاا ا
د
ا طكط

د
يكبط سطلااك ععوط يا ط اا

ي ربطرا معهد تاا  رعاا ًف اااا نا لوا ااا ل  عف ا  س   تفجاا ي وع للروط فاا كيطحناا يكبط سطلا ا ط طلا كنا ت علنما  بطا

ي  رعااا تاا ربطرا ملط اا أل عد ا رلىا ً  لا كنا ل ع ً لا لسط  اا لعدإدا ي مسطءلا.اي دارهدلا لس  ي ل علوا ي ف   ا ألف ءا

ً اا معهداتؤاداسالكاانهجا  ًكزا اواات وف إااهدإد ات وناكؤا دي ا ل طن ل  عف ا  س   تفجاا م نؤ ايكيزكارلىا  سهطاتع

للبعهدا  واا تاا أل رعاا لنوثفااا2017تاافيسب  اااا2015لس ااااا13 وعدإدا ًكزا يتع للبعهد ا ت ظفم اهدإدا  اي دي ا فمملا

يزع نعط ا لنرططا ل د كب  ا يتًسفؤا كؤا لرزملطءا مع فة  ا زعط دإاا طل عطي ا يحد ا ركرا د  لا معهدا  س رط كاا  يسهلا

لل  بفااا " ل  عف ا للبطهس ة ا منه ا هدإدا تاا لد  سطلا لعلفطا طنعال ا زنطكجا ً زلا ً ا وع ي ل ع لأل رعاا لعلبفا ا

ًلفاا نع بعفااللبعهداكناخالرا لفطلاي  رعااك عدف  ا. مس د كا".ا طحعط ااواىاورعطءاكركداكنا أل بفااللبسئ

ً لا واعااا ًف 19/2020-15/2016يح نا معهدا لعدإداكنا حنسطز لاخالراس  -ISO 9001 اكن طا وويًرارلىارهطف ا وع

يربطراااا 2015 تاا لرز ا أليس ا كسطرا ل  بفاا تاا كز ارا لوطزا مليحدا  وا هطكعاا نسلوطنفطا تينففا تاا يفخًرا معهدا

ًكنا م اا  زك فط اي رد فاخعاا س   تفسفااك مطكلاال س
د
ً ؤا معهدا حلط  ي كاان ط ًكزاك عهداي  رع مايك  سطتما نا لوا ايتع

ربلفطلاا يكفط اا ً ؤا معهد ا ي بعهطا ب كط ناا معهدا طلمطكملا ي  ب اا ا ي مز ارا لنوثفا ا تينففا مؤسسطلا كعطإة ا ألحدلا

ً  فا لبرزكاا طمعهد ي ر بطاا ا م رلىا لنرزا لدياا ا ل ووةزا لنطحثة ا لأل رعاااي ر بطفا اواا ً ارا ل بةزا لعلم ا وع فا اواا

ا لنوثفاا لزاهسفااللبعهد ايتووةزا لنطحثة ارلىاتيلففا لط را مزهعفااتااكسط لا ل  عف اي ل  بفا.ا

ر  ا واعاا  س   تفسفاا وعدإد اا ي ربطلماااا24/2025-20/2021يك علؤا معهدا تاا  رع ما ًكزا ًفا ل ع هه واىا س طبطرا

ًنؤاك  سطتما لنوثفاايك زهطتماكناخالراورعط ًكناخدكطلا معهداي فطسا از طا ل  بًل ايت  ًكدايزس ااءاكركداكنا    بطوال س

ي ح لفبفا ي لعطمفاا ً  لا نولفاا ً ارا ل ع إ ي ل  بفا اا بطا تاا ل  عف ا ً  ها ألملطفإم ا ي لدا  ًكزا اواا مطهس ة ا يتع  ا

ًكزاخ   لا س نط ا ناطازاي ف   ا ألزكطلاتاا عطرطلااي وويًرارلىا  ر بطفا ألملطفإم ا مؤسس  اي ل   كجا اي  ل  اةزارلىاتع

ًكزاك يطلا طرلاالل د كراي ل علوارنابعد ً ا ح لفم اا اي  ب اانظطوا لد  سطلا لعلفط لديلاا نا لوا ايتع  ايزعركرا وو 

ًفهاا هه م طرواا يس ىا معهدا ابطا ي لديلفا.ا ًكزا لرز ملطلا ح لفبفاا للبعهدا  ع ًكزا د  لا وعهطزكنااي لديااا يتع تاا  طءا

ً  لاي معطإة ا لعطمفا.ا   ا طحعط ااواىا س طبطرايتودإثا ألازا ل  ظفبفااي حف  كااينظواا  لعلم اي حف  لاي نا حدلا ل ع

ًهس فا ايببطاإو ناتاا لن طإاا ئكاا معهداانهتاخ   ايا  اكؤازاتااتو ًرا معهدا مطفإااي لل ًف  اينظواوف   ا   عفملا في  اا وع

ا. ط  اا لسفطسطلايك   لا ل ز   لارلىاك  لفا أل عد ا طلديلا

ًككاململا ح  ف اي لعركباالالس بز  اتاازعركرافي ا معهداابزارا طزايا  الدروا ناععة اا طاتااكعهدا ل  عف ا ل  لدإ طاهبفعد

ًكطلا بطايعرزاكسة  اا        ل  بفاايتو فنا ل  دواي لزقااميزنطا لغطلفا.ي   ط ا لسفطسطلايك   لا ل ز   لارلىاملط اا مس 
 

اا
د
ي ل  بفاا    يطفإاااخ طكط يزكز ا ل  عف ا ف.ا طلاا لسعفدا وف   ا معهدا زاطساا .ا ي ل  دإزانعللا ًهما  طلصا لرطزا  ت

وعبفؤا ر طءا وعهطزكنا لعلم ا ي ل  دإزا ًهما  طلصا لرطزا ابطا ت ي عطلفطلا معهدا نا لوا ا أل رعاا لدربهوا مس بزا

ًف  ًفاكوب ًنماكناهه  د فاي سطلاا معهداتسطهاكؤسسطلا لديلاا نا لوا.اي ناا يكس بز احنسطزااااي حف  لا طمعهد امطاإن ل

ااااا وعبفؤاللعبملامطا فماخة اميزنطا لغطلفا.اهللا
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 القومي الهيكل التنظيمي ملعهد التخطيط  
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ا لهفمملا ل  ظفم اللبز ارا لعلبفاا
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إدارة وتقييم 
المشروعات 
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المشروعات 
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التخطيط الكلي

السياسات المالية 
والنقدية

االستهالك والتجارة 
الداخلية 

سوق العمل

العالقات االقتصادية 
الدولية

التجارة الخارجية 
والتسويق الدولي

التمويل الدولى 
واالستثمارات 

األجنبية

اقتصاديات الخدمات 
الدولية

التكتالت والمنظمات 
االقتصادية الدولية 

واإلقليمية

 أقسام  مراكز 
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 مقدمة 

  في يعتبر االهتمام بالتخطيط االستراتيجي وبناء الرؤي المستقبلية من سمات المنظمات المعاصرة  
مجال الفكر   فيوعلى رأسها المنظمات أو المؤسسات والمراكز والمعاهد العاملة    ،كافة المجاالت 

العلمي القومي  ،والبحث  التخطيط  معهد  بينها  وظائفها   . ومن  بحكم  مسئولة  المؤسسات  وهذه 
بدائل ومسارات للحركة للمخطط ومتخذ القرار وصناع السياسات العامة دعم و الرئيسة عن توفير  

 . إدارة المخاطر واألزمات الستباق و وبدائل التعامل  ،التعامل مع قضايا التنمية المختلفة في
السياق  في القومي    ،هذا  التخطيط  معهد  بادر  التخطيط    إلى فقد  نهج    وبناء   االستراتيجيتبنى 

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

لقرب   أجل  واستباقًا  بالمعهد    ،حاليةال  االستراتيجيةانتهاء  العليا  اإلدارة  بادرت  تكليف     إلىفقد 
اتخاذ الخطوات الالزمة لتطوير الخطة    في)لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة( بالشروع  

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

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

و  المعاونةالعلمية  العلمية  بخصوص    ،الهيئة  المعهد  القادمةمالمح  وشركاء  بخالف    ،المرحلة 
  .مع اإلدارة العليا وقيادات الجهاز اإلداري بالمعهد إجراء مقابالت مقننة إضافية 

الخطة   للمعهد    االستراتيجيةتقدم  االستراتيجي  للوضع  شاماًل  خالل   2020عام    فيتحلياًل  من 
استقصاء على مدخالت من استمارات    اً واعتماد   ،SWOT Analysis:منهجية التحليل الرباعي

الذاتي   تقارير    ،ليهاإالمشار  التقييم  فيها  بما  المعهد  بعمل  صلة  ذات  وثائق  اإلنجاز  وتحليل 
مدخالت هامة خاصة  وهى    .واستمارات استقصاء شركاء المعهد   ،السنوية والكتاب السنوي للمعهد 

و  العلمية  الهيئة  جانب  من  المتميزة  االستجابة  نسبة  المعاونةمع  العلمية  مع    في   الهيئة  التعامل 
  . %90 إلىوصلت  والتياستقصاء التقييم الذاتي استمارة 

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

 .  االستراتيجيةبرامج العمل التنفيذية الالزمة لتحقيق تلك األهداف عبر سنوات الخطة 
تقدم الوثيقة    ،الواقع العملي  فيتحقيق أهدافها المنشودة    في  االستراتيجيةولضمان نجاح الخطة  

، نظام  الجودة والحوكمةنظام    ،مثل نظام إدارة األداء  االستراتيجيةأطر النظم الالزمة لدعم تنفيذ  
    .االجتماعيةونظام المسئولية  ،إدارة المخاطر
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   التخطيط القومي معهدأوالا. تحليل الموقف االستراتيجي ل 

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

 تحليل بيئة العمل الداخلية   -
 موارد ونظم وعمليات ومخرجات ونتائج عمل المعهد   فيجوانب القوة  •
 موارد ونظم وعمليات ومخرجات ونتائج عمل المعهد   فيجوانب الضعف  •

 تحليل بيئات العمل الخارجية    -
 والدولية فضاءات عمل المعهد المحلية واإلقليمية في الفرص الراهنة والمتوقعة  •
 . بيئات عمل المعهد الخارجية فيالتحديات والمهددات الراهنة والمتوقعة  •

وتقدم نتائج التحليل االستراتيجي خالصات هامة حول المنطلقات والمسارات المستقبلية المرغوبة  
وبلورة    ،بلورة الرؤية المستقبلية للمعهد   فيمرجعية رئيسة   تعتبر   والتي  ،السنوات القادمة  فيللمعهد  

       .للمعهد  االستراتيجية ومن ثم اقتراح األهداف  ،رسالة وقيم المعهد 
المعرفية   والموارد  األدوات  من  العديد  على  الرباعي  التحليل  إعداد  ويعتمد  فريق  لدى  المتاحة 

 : تشمل على األخص والتي  ،االستراتيجية
الذاتي  قائمة استقصاءنتائج   - العلمية    ستطالعالوالمقارن:    التقييم  الهيئة  رأى أعضاء 

المعاونة و  العلمية  المعهد    الهيئة  أداء  الراهنة  بخصوص  الذاتي  التقييم  نتائج  مقارنة  مع 
كما يتم استخالص بعض النتائج الهامة   .%90حوالى  وبلغت نسبة االستجابة    ،بالسابقة

    .التقييم الذاتي السابقة والحاليةاستمارتي  من نتائج المقارنة بين
ستطالع رأى شركاء معهد التخطيط القومي حول أداء  ال :الشركاء قائمة استقصاءنتائج  -

  .المعهد ومقترحات التطوير
ت من خالل تم  والتي  ،بمعهد التخطيط القومي  التنفيذيةالعليا  نتائج مقابالت القيادات   -

  .العملجانب فريق ( وفق إطار منهجي من مقابالت شخصية مقننة)
الرئيسةتحليل  نتائج   - السابقة  فيللمعهد    KPIs  :المؤشرات  المؤشرات   ،السنوات  وهى 

    .ضمن أعمال التقرير السنوي للمعهد   التي يتم حسابها سنوياً 
الخطة   - مراجعة  ضمن    ،للمعهد  االستراتيجيةتقرير  خارجي  استشاري  بإعداده  قام  وقد 

 . بناء القدرات بالمعهد بالتعاون مع بنك التنمية األفريقيمشروع  أنشطة 
اإلقليمية والعالمية  المحلية و لبعض المعاهد ومراكز الفكر    ،تحليل الخبرات المقارنةنتائج   -

 فييمكن االستفادة منها    والتي  ،عمل تلك المعاهد   في  (أفضل الممارسات )المناظرة حول  
   .المرحلة القادمة فيتطوير أنشطة المعهد 
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 : عمل المعهد فيالرئيسة  االستراتيجيةنظرة عامة حول التطورات  .1

للمعهد   السنوية  والكتب  التقارير  النوعية  األضواء  سلطت  التطورات  من  العديد  مسيرة    فيعلى 
يمكن أن  استراتيجية وهى تطورات    ،2020-2015الماضية الخمس  عمل المعهد خالل السنوات  

الضوء على  وسيتم إلقاء  ،المعهد  فيمجاالت العمل المختلفة وتطوير تحسين   فيتلعب دورًا أكبر 
 .تلك التطورات قبل استعراض تحليل الوضع االستراتيجي الراهن للمعهد 

 :والتنظيمية والتكنولوجيةالتشريعية   :المؤسسيةلتعزيز الهيكلة متعددة خطوات  .1-1
للمعهد - والمؤسسي  التشريعي  اإلطار  هيكلة  رقم    ،إعادة  القانون  بإصدار  لسنة    13وذلك 

التخطيط    في  2015 معهد  للقانون    ، القوميشأن  التنفيذية  الالئحة  رئيس  وإصدار  بقرار 
 . 2016ديسمبر عام   فيالصادر  3248مجلس الوزراء رقم 

للمعهد    ،للمعهد  التنظيميالهيكل  تطوير  إعادة   - التشريعية  الهيكلة  بإعادة  يرتبط  تطور  وهو 
 للتنظيم واإلدارة  المركزي وقت تم اعتماد الهيكل من جانب الجهاز    ،وصدور الالئحة التنفيذية

    .2020أبريل  في
  عمليات المعهد بتطوير  فيلتعزيز التحول الرقمي    ،التطوير التكنولوجي لنظم العمل بالمعهد -

للمعهد  اإللكتروني  التواصل    ،الموقع  موقع  على  موقع    ،Facebook  االجتماعيصفحة 
والتخطيط للتنمية  المصرية  للمجلة  التوثيق    األتمتة  ،خاص  وأنشطة  المعهد  لمكتبة  الكاملة 

    والدراسات العليا. إلدارة الموارد البشرية كترونية إلوتطوير نظم  ،والنشر
 لتعزيز الهوية وتنافسية األداء  هامة خطوات  .1-2

األمر الذى يوفر مرجعية    ،إدراج المعهد على مؤشر جامعة بنسلفانيا لمراكز الفكر العالمية -
واإلقليمية   المحلية  المستويات  على  المناظرة  الفكر  مراكز  بأداء  المعهد  أداء  لمقارنة  هامة 

   .والسعي لتعزيز حضوره العملي على تلك المستويات  ،والعالمية
العالمية - الجودة  إدارة  نظام  المعهد على شهادة  ثم    ، ISO 9001-2015:حصول  ومن 

وقد تم تجديد الشهادة بجدارة    ،2018( المعلنة منذ نوفمبر  سياسة الجودة)  :تطبيق المعهد لـ
   .2019/ 12/ 18 في

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

الدولي،  الئحة معتمدة من مجلس اإلدارة  وضع   - النشر  النشر لتحفيز  بهدف توسيع قاعدة 
ب الباحثين، واالحتكاك  المعهد خاصة شباب  للباحثين في  البحثية والمعرفية الدولي  المدارس 

 في العالم.
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العلمية،   - الكتب  إصدار  في  المعهد  دور  الفكر تفعيل  )تجديد  كتاب  بالفعل  صدر  حيث 
 االقتصادي(، وقد تم طباعته وتوزيعه من خالل الهيئة العامة للكتاب. 

المعهد بما فيها    فيوينظم الجوانب المتعلقة باألنشطة البحثية    ،إعداد دليل األنشطة البحثية -
   .ونماذج تسيير وإدارة النشاط ،قواعد التحكيم العلمي المتخصص للمنتجات البحثية

ميثاق أخالقيات   - للمعهدمهنة  إعداد  األكاديمي  لبيان    ، العمل  وأساسية  هامة  ويعد مرجعية 
وفق الخبرات العالمية    الهيئة العلمية المعاونة وحوكمة حقوق وواجبات أعضاء الهيئة العلمية و 

 ذات الصلة. 
المعاونة - العلمية  بالهيئة  الباحثين  أدوار شباب  لتطوير  هامة  مبادرات  على    ،تبنى  والعمل 

والذى   ،سيمنار شباب الباحثين(واستمرارية تنظيم )  ،كافة أنشطة المعهد   فيتعزيز مشاركتهم  
تسويق السياسات    ،مناخ األعمال  ،عقد دورات متعددة تناولت قضايا هامة منها دور االبتكار

 وغيرها.   ،النمذجة اإلحصائية ،العامة
 الستكمال تفعيل أنشطة المعهد الرئيسة تطوير آليات جديدة   .1-3

توسيع أحد أنشطة المعهد الرئيسة  تدعم    والتي   ،األنشطة العلمية التعاقديةتأسيس وحدة   •
بقرار األستاذة الدكتورة وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح وذلك    ،االستشارات وهو نشاط  

   .بتأسيس الوحدة 2018لسنة  50اإلداري رقم 
المجتمع • وخدمة  لالستشارات  خاصة  لجنة  دور   ،تأسيس  السابقة  الوحدة  مع  وتدعم 

   :المجتمعية للمعهد /االجتماعية دور المسئولية كما تعزز المعهد االستشاري، 
   :ومن أمثلتها ،والدوليتعزيز الشراكات الفعالة على المستوى الوطني واإلقليمي  .1-4

سواء بإعداد بعض البحوث   ،تنفيذ شراكات فعالة مع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية •
السياسات   للوزارةوأوراق  تهدف   ،الالزمة  الوزارة  لصالح  خاصة  تدريبية  برامج  وتنفيذ 

 العديد من األجهزة الحكومية. فيلتعزيز قدرات التخطيط والمتابعة 
بين  أو    ،سواء مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري   ،شراكات محلية •

السياسات االقتصادية الكلية بالمعهد وكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية  مركز  
   . وغيرها ،بجامعة اإلسكندرية

والتخطيط: • االقتصادية  للتنمية  األفريقي  المعهد  مع  تفاهم  تم  داكار،    –IDEPمذكرة 
 .  2015سياقها عام  فيوتنفيذ برامج تدريبية  ،2014توقيعها عام  

مع    • األفريقي:  شراكة  التنمية  المصرية    ،ADBبنك  الحكومة  مع  اتفاقية  خالل  من 
وبدأ تنفيذها    ،2015مايو عام  فيوقعت    والتي  ،لبناء وتعزيز قدرات المعهد لصالح المعهد  

  .ديسمبر من نفس العام فيالفعلي 
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األمريكية  • الوكالة  مع  تدريبية  الدولية  شراكة  تدريبية    ،USAID  :للتنمية  برامج  لتنفيذ 
 . 2015/2016لدراسات جدوى المشروعات للجهات الحكومية المصرية  

تمخض  التيوهى الشراكة    ،APRM  -مع اآللية األفريقية لمراجعة النظراءرائدة شراكة    •
والذى أشاد به   ،إطار اآللية المذكورة  فيعنها إصدار التقرير الوطني األول عن مصر  

 فيعقدت    التيافتتاح قمة منتدى اآللية األفريقية لمراجعة النظراء    في رئيس الجمهورية  
   .2020الثامن من فبراير عام  فيأديس أبابا 

من خالل توقيع    ،التنافسية والدراسات الكميةمع المعهد التونسي للقدرة  متجددة  شراكة    •
والذى تم تفعيله من خالل لقاءات وورش عمل    ،2018برنامج تنفيذي بين المعهدين عام  

   .تتناول العديد من القضايا وتبادل الخبرات التنموية بين البلدين
متجددة    • للتخطيطشراكة  العربي  المعهد  الكويت  مع  تقارير    فيسواء    ،بدولة  إصدار 

الرابع )اإلصدار  العربية  عام    :التنمية  عربيًا(  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  حول 
كما استضاف   .اإلصدار الخامس حول الديون العربية  فيتجديد التعاون  في  أو  ،  2019

يونيو    –المعهد ورشة عمل حول التنمية المستدامة بمشاركة المعهد العربي والبنك الدولي  
2019 . 

 لدعم التنمية المستدامة  تنظيم واستضافة العديد من المؤتمرات الدولية .1-5
للمعهد  • الدولية  السنوية  المؤتمرات  االستدامة   ،تنظيم  لتعزيز  التعليم  قضايا  وتناولت 

كما   .2019الزراعة المستدامة  تعزيز  ، و 2018والتصنيع لدعم التنمية المستدامة   ،2017
حتى   لعام  إتأجل  المستدامة  الطاقة  مؤتمر  آخر  تداعيات    2020شعار    جائحة نتيجة 

 . COVID-19 كورونا
ومشاركة   • هامة  فياستضافة  عمل  وورش  مؤتمرات  العلمي   :ومنها  ،تنظيم  المؤتمر 

الجمعية   مع  بالتعاون  الحاسبات  وتكنولوجيا  المعلومات  لنظم  والعشرون  السادس 
والمنتدى اإلقليمي حول   .2019مارس -ت وتكنولوجيا الحاسبات المصرية لنظم المعلوما

اآللية  مع  عملية الحوكمة بالتعاون    فيدور األكاديميين والقطاع الخاص ومراكز الفكر  
   .  2019أبريل –األفريقية لمراجعة النظراء 

كورونا   . 1-6 جائحة  لتداعيات  الفعالة  التنمية    COVID-19المواكبة  أوضاع    في على 
  :مبادرتين هامتين للمعهدوعلى األخص من خالل  ،مصر

السياسات • أوراق  سلسلة  إصدار  المخطط   ،مبادرة  دعم  على  مباشرة  بصورة  وتركز 
جوانب  بعض  مع  للتعامل  وسياسات  ببدائل  الوطنية  السياسات  وصناع  القرار  ومتخذ 

ميزان   ،النمو االقتصادي  :تأثيراتها على جوانب تنموية هامة منها  فيالجائحة الوبائية  
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الرقمي  ،المدفوعات  والتحول  التكنولوجية  اال  ،الفقر  ،البنية  األمان    ، جتماعيشبكات 
   وغيرها.   ،السياحة ،تحويالت المصريين بالخارج ،سالسل التوريد 

وتتناول تفاعالت األزمة وانعكاساتها على بعض   ،األزمةإصدار سلسلة أوراق  مبادرة   •
األبعاد الدولية   ،األعمال الصغيرة  ،االقتصادية  ،الجوانب الصحية  :ومنها  ،قضايا التنمية

مصر ودور  السمكية  ،واإلقليمية  المحليات   ،والتطويرالعلمي  البحث    ،الموارد   ، دور 
 .وغيرها  ،االجتماعيةالمسئولية  ،أسعار النفط فيالتغيرات 

 : تحليل بيئة العمل الداخلية نتائج   .2

استخدام   على  العمل  فريق  عناصر  حرص  االستقصاء  ذات  الذاتي  السابقة  استمارة  للتقييم 
تعديالت محدودة   ،2019/2020-2016/ 2015إعداد استراتيجية    فيالمستخدمة     ومع إدخال 

التراجع    ،للغاية أو  التقدم  مدى  تتبع  يمكن  محاور    فيحتى  على  المعهد  وأنشطته  أداء  عمله 
   :األساسية

 
   :2020-2015. نتائج رئيسة للتحليل المقارن من خالل استمارتي التقييم الذاتي  2-1

أولية  في العامة  بمقارنة  و   ،نظرة  حول  لالمتوسطات  باالستمارتين  الواردة  الممارسات  إلجابات 
    :يالحظ ما يلى ،األولى والجديدة االستراتيجيةبين الخطة ممارسة   185 وعددها 

إيجابي    - تحسن  الممارسات    في هناك  الذاتي  كافة  بالتقييم    2020عام    فيالخاصة 
متكررة بين    (ممارسة  185)  وذلك دون استثناء فيما يخص   ،2015/2016مقارنة بعام  

من جانب  االستبيان الحالي  فيثالث ممارسات جديدة  إضافة   إلىمع اإلشارة  ين،تان االستب 
   .السابقاالستبيان  فيلم تكن واردة فريق العمل 

الممارسات    - تحسناا    التيأفضل  المبحوثينكبيراا  شهدت  نظر  وجهة  من  الفترتين    ، بين 
باستطالع    األنشطة البحثية للمعهد   فيتفعيل أدوار الشركاء    ،توافر خطة استراتيجية  :تشمل

السنوي  المعهد  برنامج عمل  المصالح عند إعداد  المقترحات   ،آراء أصحاب  البحثية    إعداد 
  والتجهيزات المادية المناسبة   ،للمعهد عداد كتاب سنوي  إ   ،وفق نظام منضبط ونماذج منهجية

    للدارسين والمتدربين بمن فيهم ذوى االحتياجات الخاصة. ألعضاء الجهاز العلمي و 
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 املاضية الخمس  السنوات    في أفضل عشر ممارسات من حيث التحسن (:1)شكل رقم      

 

التي   - الممارسات  بين    تحسناا شهدت  أهم  المبحوثينأقل  نظر  وجهة  من  وهى   ،الفترتين 
بأهمية    التيالممارسات   لجنة    :الجديدة  االستراتيجية الخطة    في أكبر  ستحظى  مراجعة 

بوضعها المكلفين  األساتذة  مع  للمقررات  العليا  المقدمة    االجتماعيةالخدمات    ،الدراسات 
بالمعهد  للتخطيط االستراتيجي  فعيل دورت  ،للعاملين  الجودة  لجنة  وتوافر   ،بكل مركز   ولجنة 

مركز بكل  استشارية  العلمية    ، هيئة  المراكز  قيام  الذاتي    فيومدى  التقييم  بأنشطة  المعهد 
    .وغيرها ،ألعمالها

 أقل  (:2)شكل رقم           
ً
 السنوات الخمس املاضية فياملمارسات التي حققت تحسنا
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مقارنات   - الذاتي  نتائج  الرئيسة  أداء  النوعية بخصوص  التقييم  المعهد    عاميبين  أنشطة 

2015-2020  : 
أنشطة المعهد بين    فيبالتحليل اإلحصائي المقارن لنتائج الممارسات الرئيسة    الفنيالفريق  قام  

الخطة    2020-2015عامي   من  لكل  الذاتي  التقييم  استمارتي  نتائج  تحليل  خالل  من 
 .السابقة والحالية  االستراتيجية

إ المشار  التحليالت  واقع  التالي  ومن  الجدول  يقدم  أفضل   ((1)رقم  )ليها  حول  هامة  نتائج 
أو  جيدًا  والممارسات التي حققت تحسنًا    ،كل نشاط من أنشطة المعهد الرئيسة  فيالممارسات  

     .نطاق كل نشاط فيتحسنًا بدرجة أقل 
 

المعهد محاور عمل  أداء    فيأفضل الممارسات تحسنًا وأقل الممارسات تحسنًا  (:  1)جدول رقم   
 السابقة والحالية  االستراتيجيةاألساسية بين الخطة 

 الممارسات األقل تحسناا  الممارسات األفضل تحسناا  المحور
تطبيق الفكر 
 االستراتيجي 

 د خطة استراتيجية  لدى المعه •
  للمعهد رؤية ورسالة ومؤشرات أداء   •
 صحاب المصلحة برؤية المعهدأعلم  •
المراكز وقيم  رسائل    فيانعكاس رسالة المعهد   •

 العلمية 

المناسبة   • و لالتركيبة  العلمية  العلمية لهيئة  الهيئة 
  المعاونة

 البحثي ذي الصلة   العلميالتواصل الدولى  •
 دعم الهيئة العلمية المعاونة  •
 دور لجان التخطيط االستراتيجي بالمراكز  •
  الدعم اإلداري )عمل السكرتارية(   •

إدارة وضمان 
 الجودة 

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

 التقييم الذاتي لجودة األنشطة العلمية  •
 توافر هيئة استشارية بالمراكز العلمية  •
 المراكز العلمية   فيدور لجان الجودة  •
 العلمية دعم المراكز فيرج دور المعارين بالخا •
تتسق  • والتي  المختلفة  العلمية  األنشطة  ممارسة 

 مع تخصصات الهيئة العلمية.
أداء إدارة  

 المعهد 
 خطة تأليف الكتب العلمية  •
و  • العلمية  الهيئة  المعاونةتحفيز  العلمية   الهيئة 

 المتميزة 
 تقييم أداء اإلدارة العليا   •
 االعتبار منظور خدمة المجتمع فياألخذ  •

 نظام العالج والتأمين الصحي •
 االجتماعية كفاية وشمول الخدمات  •
 المعهد   وازنةكفاية م •
موارد   • عالقات  إمالية  جلب  خالل  من  ضافية 

 ...... الهيئة العلمية أعضاء 
األساسية   البنية 

التحتية 
 والمعلوماتية 

 المعهدإصدار كتاب سنوي بإنجازات وأنشطة  •
و  • العلمية  للهيئة  مجهزة  غرف  الهيئة توفير 

 العلمية المعاونة
   لكترونياإلموقع تطوير ال •
   لالستشاراتوحدة للجودة ووحدة تأسيس  •

 التواصل   فياستخدام شبكة معلومات داخلية  •
 ميكنة أنشطة وعمليات المعهد •
للسير   • متكاملة  بيانات  للهيئة قاعدة  الذاتية 

   الهيئة العلمية المعاونةالعلمية و 
 خطة تطوير البنية التحتية   •



17 
 

 لحفظ وصيانة األصول   واضحة سياسة  •
 تجهيزات لوجستية للمتدربين والدارسين  •  الدراسات العليا 

 الهيئة العلمية المعاونةللهيئة العلمية و  اسباتح •
 قاعات تدريب ومعامل مجهزة جيداً  •
 خطة تأليف كتب علمية للدراسات العليا  •

 مقارنة أداء الدارسين مع معاهد مناظرة   •
 مع األساتذةمناقشة تقارير المقررات  •
 دور المرشدين األكاديميين   •
 مع الخريجين  للجنة متخصصة للتواص •

 الخطط البحثية  فيصحاب المصلحة أمشاركة  • البحوث 
 ضبط وتنظيم األنشطة البحثية   •
 للهيئة العلمية   أجهزة حاسبتوافر  •
 نشطة البحثيةضمن األ مرجعيةتأليف كتب  •
 أمن وسالمة األجهزة والتسهيالت    •

 آلية التحفيز مقارنة بالمؤسسات المناظرة  •
 شفافية عرض المشروعات العلمية التعاقدية •
 توافر التمويل •
 توزيع األعباء البحثية بعدالة •
 دعم البحوث التطبيقية  •

 تجهيزات مناسبة للمتدربين والدارسين  • التدريب 
 توافر الحواسيب والقاعات والمعامل المناسبة •
 االهتمام بجودة النشاط التدريبي •
 توافر الدعم الفنى واإلداري المناسب  •

العلمية   • الهيئة  تكنولوجيا   ت مجاال  فيتدريب 
 المعلومات

 توزيع األعباء التدريبية بعدالة  •
 التعاون والتكامل بين المراكز العلمية تدريبيا  •
 التحسين المستمر لجودة العملية التدريبية •

 : أداء المعهد فيجوانب القوة والضعف ملخص  .2-2
الذاتي التقييم  استمارتي  المقارن من خالل  السابق  العرض  لجنة   ،يقدم  لدى  المتراكمة  والخبرات 

القوة  لجوانب  الرئيسة  المالمح  من  العديد  السابقة  عملها  سنوات  خالل  االستراتيجي  التخطيط 
  .ـ بخالف ما تقدمه استمارة استبيان الشركاءأداء المعهد  فيوالضعف 

 : جوانب القوة .2-2-1
 وتعرف الشركاء وأصحاب المصلحة عليها   ،توافر رؤية واضحة للمعهد  -
 للقياس الموضوعي لألداء ودعم المساءلة ،KPIs :توافر خطط عمل ومؤشرات أداء -
 توافر ميثاق أخالقي للعمل األكاديمي بالمعهد   -
البحوث  - نشاط  الشركاء    ،تنظيم  مع  العالقة  العلمية   ،هبشأنوتعزيز  الكتب  لتأليف  ونظام 

 المرجعية 
 وتوسيع التدريب التعاقدي ،التطوير المستمر لجودة نشاط التدريب  -
العليا - الدراسات  برامج  وإدارة  لتنظيم  وشفافة  منهجية  بجهات   ،أطر  الدارسين  بحوث  وربط 

 أنشطة المعهد المختلفة  فيوتعزيز مشاركتهم  ،عملهم
منها تأسيس وحدة متخصصة لألنشطة العلمية  ،االستشارات توفير أطر فاعلة لتعزيز نشاط  -

 ولجنة لالستشارات وخدمة المجتمع  ،التعاقدية
متخصصة   - أطر  الجودةتوافر  وضمان  االستراتيجي  شهادة   ،للتخطيط  على  والحصول 

-ISO 21001والسعي للحصول على شهادة الجودة     ISO 9001-2015الجودة العالمية  
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واإلعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد       2018
  لجودة(اوتبنى )سياسة )نقاء( 

 بصوره المختلفة   العلميحسين تنافسية األنشطة البحثية والتميز تتبنى آليات لتحفيز و  -
لممارسات   - بالمعهد متعددة  االجتماعي  المال  اللقاءات    ،تعزيز رأس    االجتماعية من خالل 

 مناسبات متعددة ودورية  فيبمشاركة اإلدارة العليا  والتكريمية
  ، COVID-19  كورونا  جائحةالتفاعل اإليجابي مع تطورات محلية وعالمية مؤثرة خاصة   -

   وتقديم بدائل سياسات ومسارات إلدارة األزمة واحتوائها 
 تواجد المعهد على خريطة مراكز الفكر العالمية المناظرة من خالل مؤشر جامعة بنسلفانيا   -
و الب  تعزيز   - التحتية  اإللنى  للمعهد التسهيالت  الموقع بم  ،كترونية  وإطالق  تطوير  فيها  ا 

وأتمتة نظام عمل    ،Facebook  :موقع التواصل تطوير صفحة تفاعلية على    ،كترونياإلل
 والدراسات العليا نظم إدارة الموارد البشريةتطوير و  ،المكتبة ونشاط التوثيق والنشر

غرف   ،غرف االجتماعات بما فيها    ، للمعهد واللوجستية  التسهيالت المادية  األصول و جودة    -
 والكافتيريا  ،والقاعات  ،والخدمات والجهاز اإلداري  الهيئة العلمية المعاونةالهيئة العلمية و 

    بالمعهد إطار نظام الجودة   فيالصحة والسالمة المهنية و نظم إدارة األصول تطوير  -
 
 :جوانب الضعف  .2-2-2 

 ، أوسع لقضايا بحثية مستجدةتغطية  تتعلق ب  ،األنشطة البحثية  فيفجوات  بمعالجة  متطلبات  -
البحوث   السريعةتطوير  العمل    القصيرة  السياسات(  –)أوراق  البحوث وتنشيط    ،وأوراق 

 البحثية المنتجات تسويق تحديات  التعامل مع و  ،والتطبيقيةالتعاقدية 
األنشطة ونقص    ،ضعف أنشطة تسويق التدريب وعلى رأسها    ، أنشطة التدريب   فيفجوات   -

 المستدامة الشراكات التدريبية ونقص  ،األعمال ات التدريبية التعاقدية خاصة لقطاع
تأخر تطبيق   ،االعتماد المؤسسي والبرامجي، منها تأخر  أنشطة الدراسات العليا  فيفجوات   -

العلمية مجاالت عمل المراكز    فيالدبلومات التخصصية  نقص    ،األكاديميةمج للدكتوراه  ابر 
 توزيع األعباء التدريسية  فيوالعدالة  ،بالمعهد 

 فيقصور    ،للمعهد   االستشاريةالقدرة التنافسية    فيبينها قصور    ،االستشارات فجوات أنشطة   -
   وفى بناء شراكات استشارية فعالة ،االستشارات تسويق 

المجتمعية  خاصة    ، االجتماعيةالمسئولية    /المجتمع  شئون  فجوات نشاط   - الشراكات  نقص 
 التواصل مع منظمات المجتمع المدني المعنية  فيوفجوات  ،الفعالة

 المراكز العلمية  في)لجان الجودة( )لجان التخطيط االستراتيجي( وتفعيل أدوار  فيفجوات  -
 تفعيل جوانب التواصل والشراكات اإلقليمية والعالمية مع مراكز ومعاهد الفكر  فيفجوات  -
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 والتدريب  االستشارات أنشطة عوائد خاصة من  نقص موارد التمويل اإلضافية -
العلمية    في نقص   - البشرية  و   في الموارد  العلمية  الهيئة  مستوى  على  العلمية  المعهد  الهيئة 

 المعاونة 
البشرية    فينقص   - اإلداري   فيالموارد  الجهاز  مستوى  على  غياب    في خاصة    ،المعهد 

 المتقاعدة للمعاش  استعواض للكوادر البشرية
 المعهد بصورة كاملة   فياستكمال نظم التحول الرقمي  فيفجوات  -
 مثل نشاط الترجمة العلمية   ،بعض األنشطة الداعمة فيفجوات  -

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

االستقصاء استمارات  المصالح  المقننةالشخصية  والمقابالت    ،قدمت  أصحاب  ونتائج    ،مع 
األداء   السابقةمؤشرات  واإلقليمية    ،للسنوات  المحلية  الفكر  لمراكز  المقارنة  النماذج  ومراجعة 

 ، (KDI:ومعهد التنمية الكوري   ،المعهد العربي للتخطيط  ،المركز القومي للبحوث   )مثلوالعالمية  
للمعهد    ،وغيرهم المتاحة  الفرص  المالمح حول  الرئيسة   فيبعض  أنشطته  والمهددات    ،مجاالت 

  .استغالله لتلك الفرص على نحو كامل فيالتي تواجه المعهد 
 بيئات عمل المعهد الخارجية  فيالفرص المتاحة والمهددات الراهنة والمحتملة  (:2)جدول رقم 

 مالحظات المهددات الراهنة والمحتملة  الفرص المتاحة
المعهد   وقيم  ورسالة  رؤية    في تطوير 

الخطة  ضوء    االستراتيجيةخبرات 
و  محليًا األولى  التنموية  التطورات 

  وخارجياً 

مراكز  ومنافسة    ةمزاحم - الفكر  أدوار 
البحثية   و المناظرة  والمعاهد  اقليميًا محليًا 

 وعالميًا  
من   - للتعاون  الفعالة  االستجابة  محددات 

 جانب الجهات المعنية والشركاء 

كورونا  جائحة  تأثيرات 
 –  المعهدأدوار  على  

تمايز   على  التركيز 
واألدوار  الهوية  

 والتنافسية
األنشطة   هيكلة  والشراكات إعادة 

 والمخرجات البحثية 
تنمية   - البحثية واختيار  محددات  الشراكات 

 اقليميًا وعالمياً  ،محلياً  الفعالة
للمخرجات محددات   - الفعال  التسويق 

    وتقييم االستفادة منها  ،البحثية

االهتمام  من  مزيد 
األثر  وتقييم  بقياس  

الواقع    فيالبحثي   
 العملى

تنافسية و  نشاط تمايز  تطوير وتحسين 
 والخدمات التدريبية  التدريب 

مراكز التدريب المنافسة وقدرات زيادة أعداد  -
 الحكومية والخاصة واألهلية 

االحتياجات   - بتشخيص  خاصة  محددات 
 وتسويق الخدمات التدريبية ،التدريبية

التنافس  لتحييد  فرص 
الشراكات  خالل  من 

 الفعالة التدريبية 

جودة   وتحسين  األنشطة  وتميز  تنويع 
 لدراسات العليااوبرامج 

التخصصات  بعض  نقص القدرات البشرية و  -
 العلمية الالزمة 

 نجاز االعتماد البرامجي إتأخر  -

تداعيات   من  يفاقم 
التعيينات  النقص   قيود 

 العلمية واإلدارية 



20 
 

   محددات تطوير منصات تعليمية متكاملة -
تنافسية   نشاط وشراكات  تحسين 

 محليًا واقليميًا   االستشارات
 االستشارات سوق  فيالمنافسين توجهات  -
مع   - الشراكات  بقصور  تتعلق  محددات 

   المؤسسات العلمية والبحثية ومراكز الفكر 

األنشطة  اختيار 
 التنافسية االستشارية

المجتمع   شئون  ألنشطة  جديدة  رؤية 
 للمعهد   االجتماعيةوالمسئولية 

 محددات تمويلية لغياب شراكات فاعلة   -
المجتمع  - استجابة  بمدى  خاصة  محددات 

 المدني األهلي والمؤسسات الحكومية  

تعيين   مع  جديدة  رؤية 
نائب متخصص لشئون 

 المجتمع بالمعهد
وتعليمية   تدريبية  منصات  تطوير 
 تفاعلية لدعم التدريب والتعليم عن بعد 

 منافسة المراكز والمعاهد المناظرة  -
   زم الال  مناسبالتمويل محددات توفير ال -
الكوادر - توافر  وتشغيل    :محددات  بناء 

   وصيانة وتطوير المنصات 

 عتماد  االقضايا 

تعزيز حضور المعهد محليًا من خالل  
 وبدائل أخرى  –فروع اقليمية تأسيس 

 محددات التمويل الالزم للتوسع المنفرد  -
 محليًا ً محددات اختيار الخدمات المتميزة  -
للتواجد   - الثنائية  الشراكات  اختيار  محددات 

  أو غيرها( ،اقليمية)مع جامعات  محلياً 

مشر  مع  وعات  الربط 
التخطيط    وزارتي

المحلية وهيئة    ، والتنمية 
الصعيد على    تنمية 

 سبيل المثال
تزايد أعداد ونشاطات مراكز الفكر المنافسة   -   تعزيز حضور المعهد اقليمياً فرص 

   على المستوى اإلقليمي 
 قليمياً إقيود التمويل للقيام بأنشطة فاعلة  -

أفضل   انتقائية  فرص 
العربي  المستويين  على 

 واألفريقي 
تزايد أعداد ونشاطات مراكز الفكر المنافسة   - تعزيز حضور المعهد دوليًا فرص 

 على المستوى العالمي  
التنافسية   - األنشطة  اختيار  وقيود  محددات 

 على المستوى العالمي  

مع  انتقائية  فرص 
الدولية    فيالمنظمات 

التنمية   مجاالت 
 المختلفة المستدامة 
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   اإلطار االستراتيجي لمعهد التخطيط القومي  :ثانياا 

 رؤية المعهد   .1
وحضور  ،قضايا التخطيط والتنمية على املستوى الوطني فيدور مؤثر ومستدام 

 إقليمي ودولي فعال

 رسالة المعهد   .2
ناع وص   القرار  ملتخذيوالتنموي الدعم التخطيطي بدائل يقدم وطني مركز فكر 

السياسات على كافة املستويات من خالل خدمات بحثية وتدريبية واستشارية 

أفضل األساليب واملمارسات العلمية  باستخدام  ،تنافسيةوتعليمية ومجتمعية 

 والشراكات الفعالة 
ً
 وخارجيا

ً
 بما يعزز تحقيق أهداف التنمية املستدامة  ،محليا

 قيم المعهد   .3
 االنتماء والوالء   -

   أخالقيات العمل األكاديمي  -

 أخالقيات الوظيفة العامة   -

 العمل الجماعي بروح الفريق  -

 الجودة والحوكمة   -

 التعلم املستمر واالبتكار   -

   االجتماعية املسئولية   -

 تواصل األجيال   -

 للمعهد    االستراتيجيةاألهداف  .4 

 تعزيز مكانة املعهد  -
ً
 وخارجيا

ً
       التنمية  عملية  وزيادة االهتمام باملخاطر املؤثرة على  ،محليا

 تطوير األنشطة والشراكات واملخرجات البحثية وتفعيل قياس األثر البحثي    -

   تحسين تنافسية وجودة وتسويق النشاط التدريبي وفق احتياجات فعلية  -

   املستدامةوفق احتياجات التنمية  الدراسات العليا برامج  جودة واعتمادية  تنويع وتعزيز  -

 للمعهد وفق امليزات التنافسية   االستشاريةوتنويع مجاالت الخدمات توسيع  -

 النظم والعمليات باملعهد  األنشطة و  في تعزيز الجودة والحوكمة والتحول الرقمي  -

 أنشطة املعهد  في التوسع تعزيز االستدامة املالية وتنمية موارد مالية إضافية لدعم  -
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   وإدارة رأس املال املادي وفق أفضل الخبرات واملمارسات    ،تنمية رأس املال البشرى  -

   للمعهد االجتماعيةاملسئولية أدوار تبنى مفاهيم وممارسات وتطبيقات ابتكارية لتفعيل   -

     لمعهد التخطيط القومي  االستراتيجيةالبرامج التنفيذية للخطة  :ثالثاا 

حتى نهاية أجل الخطة    قدمت نتائج االستمارات الخاصة باألطر العملية لألنشطة الرئيسة للمعهد 
الجديدة  الخمسي العلمية    والتي  ،2025/    24  -2021/ 20  ة  المراكز    ،المعهد   فيطرحتها 

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

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

     :على النحو التالي ذات الصلةوالقضايا استعراض أبرز تلك التوجهات 
رقم     الرئيسة(:  3) جدول  المعهد  بأنشطة  المرتبطة  والقضايا  التوجهات  -20/21أبرز 

24/2025    
األنشطة  
 الرئيسة 

 أبرز القضايا ذات الصلة  أبرز التوجهات 

األنشطة 
 البحثية

على وتداعياتها  كورونا    جائحةمخاطر   •
 التنمية استراتيجية وخطط تحقيق أهداف 

التحوالت الرقمية فرص مصر لالستفادة من   •
 العالم    فيوالتكنولوجيا البازغة 

 األزمات والمخاطر  فيدور الدولة والمواطن   •
  على المستوى الكلي واالستدامة  إدارة التغيير   •

 ومستوى المحليات  ،والقطاعي والمؤسسي
والقطاعي    إدارة الحوكمة على المستوى الكلي •

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

ناخ،  تغير الم    ،التكنولوجيات البازغة  ،نقل التكنولوجيا
الرقمية والمستدامة، التصنيع    سالسل القيمة، الزراعة

والمستدام العربي الرقمي  االقتصادي  التعاون  ، فرص 
النمذجة   التنمية،  فيواألفريقي،  تنافسية   قضايا 

المياه   ،التعليم البيئية، قضايا  المحاسبة  العمل،  سوق 
القومي  والطاقة، السيبرانى  ،األمن  صناعة   ،األمن 

  ، التنموى دور  الخدمات  واإلعالم  ،  الحوكمة  ،الثقافة 
و احتواء  بدائل   تقييم  المخاطر  نقدى األزمات، 

العالميةل الوقائية  ،الفقر  ،لمؤشرات  تعظيم   ،الصحة 
والخدمات المنتجات  العمراني  ،تنافسية    ، التصميم 

  والالمركزية ،النمذجة المكانية
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 قدرات التدريب عن بعد  •  التدريب 
  المضمون واألدوات :تحديث التدريب •
   خاصة عن بعد - الجودة والتقييممعايير  •
  تدبير موارد إضافية لتمويل التدريب •
و  • العلمية  )للهيئة  الداخلي  الهيئة  التدريب 

المعاونة يقل    العلمية  ال  اإلداري(  والجهاز 
   أهمية عن الخارجي

األعمال،   ريادة  والمتابعة،  التخطيط  مهارات 
إدارة   الدولى،  النشر  المالي،  المخاطر،   الشمول 

اإلغراق المدربين،  تدريب  بعد،  عن   ،التدريس 
الصادرات، والمحاسبة    تنافسية  اإلدارة  الجودة، 

المشروعات إدارة  المشروعات،  جدوى  ،  البيئية، 
   تحليل الموازنة العامة القرار،  اتخاذ دعم 

الدراسات 
 العليا 

 تعزيز وتطوير قدرات التعليم عن بعد  •
 وتحديث أساليب التدريس  ،تحديث المقررات •
 االهتمام بالجوانب العملية التطبيقية •
 الشراكات التعليمية الفعالة محليًا وخارجيًا ً  •
 بقضايا التنمية واألبحاث ربط الدارسين  •
 والعمل عبر الحدود  ،الوصول للمحليات •
 دبلومات( –إضافة برامج جديدة )ماجستير  •
 طرق البحث(  تهيئة الدارسين )اإلحصاء + •
 الهيئة العلمية المعاونة و شراك الهيئة العلمية  إ •

 التطبيقات والحاالت العملية(   في)خاصة  

ماجستير طرق ومناهج البحث،    ،التمويل الدولى
دبلوم  للمتابعة والتقييم بشراكة اقليمية أو عالمية،  

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

القرار،     ، المشروعات لدعم  الكمية  األساليب 
 ، العملية  وتطبيقاتهاوالعلمية  األساليب اإلحصائية  

وتطبيقاته،   القياسي  الذكاء اإلقتصاد 
التنمويةاالصطناعي     ، ريادة األعمال،  وتطبيقاته 

حاجة   وفق  جديدة  مهنية  سوق  برامج  وتطورات 
  العمل

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

  االستشارات سوق  تطورات واتجاهات  متابعة   •
 والعالمي   اإلقليمي المحلى/

 الفعالة محليًا وخارجيًا  االستشاريةالشراكات  •
استشارية   • فرص  و تسويق   في متمايزة  متميزة 

  قطاع األعمال والمجتمع المدني

والمتابعةوأدوات  منهجيات   التخطيط    ،التخطيط 
كبيرة    إعداداالستراتيجي،   جدوى  دراسات 

الحرة،    ،وصغيرة التجارة  مناطق  تحليل اتفاقيات 
العالمية التجارة  مع   ،اتجاهات  التعامل 

المستدامة التنمية  تمكين  الحكومية،   المناقصات 
ومؤسسياً  البيانات،    ،قطاعيًا   فياستشارات  إدارة 

والحوكمة العامة  اإلدارة  الهيكلة    ،مجاالت  إعادة 
االستشعار  تطبيقات    ، المالية واإلداريةالمؤسسية  

و  بعد  الجغرافيةعن  المعلومات  التنمية   ،نظم 
 االجتماعيةوالمسئولية  ،المحلية
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خدمة  
 المجتمع

مع • الفكر  :شراكات  مجلس  لجان    ،مراكز 
 ، الشركات  ،البنوك  ،المحافظات  ،النواب

 والسفارات ،الجمعيات
األدوات • عمل  ، قوافل  :تنويع  تدريب   ،ورش 

 وغيرها ،مطبوعات ،مباشر أو عن بعد
 مدينة نصر  :اهتمام بقضايا المجتمع المحلى •
 االهتمام بالعميل الداخلي )العاملين بالمعهد(  •

المسئولية   وأدوات   ،ذاتها  االجتماعيةمفاهيم 
المدارس   طالب  وتمكين  وتوعية  مهارات 

لذوى    ،والجامعات وتمكين  وتوعية  مهارات 
توعية وتمكين المرأة وكبار   ، االحتياجات الخاصة

خالل    ، السن من  األعمال  رجال  مع  التفاعل 
التجارة   )غرف  المهنية  اتحاد    –التنظيمات 

وحدات    ،الصناعات( )حي  دعم  المحلية  اإلدارة 
  المحافظات  فيأو  ،مدينة نصر(

 
  :لمعهد التخطيط القومي االستراتيجيةلتحقيق األهداف البرامج التنفيذية المقترحة . 2

وفى ضوء نتائج تحليل الموقف االستراتيجي للمعهد    ،في ضوء تحليل التوجهات والقضايا السابقة
وفى   ،المقترحة للمعهد  االستراتيجيةواألهداف وفى ضوء الرؤية والرسالة  ،في البند أواًل من الوثيقة

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

 2025/ 24-21/ 20البرامج المقترحة لمعهد التخطيط القومي  (:4)جدول رقم         
 المقترحة مبادراتال االستراتيجية األهداف  

محلياا   المعهد  مكانة  تعزيز 
االهتمام    ، وخارجياا  وزيادة 

    بالمخاطر المؤثرة على التنمية 

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

والشراكات   األنشطة  تطوير 
وتفعيل   البحثية  والمخرجات 

 قياس األثر البحثي   
 

 قضايا البحثية المحورية الرئيسة السنوية للمعهد  ال •
البازغة، االقتصاد )تنافسية   التكنولوجيات    في االستدامة    ، 

األزمات والكوارث، مستقبل    فيودوره    العلميالبحث    المحافظات،
العمل   وسوق  والتنمية  مصر  فيالوظائف  الرقمي  التحول   ،

 (  حصانة الدولة ، المستدامة
 الترجمة العلمية  •

تحسين تنافسية وجودة وتسويق  
احتياجات   وفق  التدريبي  النشاط 

 فعلية   

 للتدريب عن بعد متكاملة كترونية منصة إلتطوير  •
 أهلي    ،قطاع أعمال ،حكومي : التعاقديتوسيع التدريب   •
      الخدمات التدريبية  تسويق ساليب أمهارات و تطوير  •

واعتمادية   جودة  وتعزيز  تنويع 
العليا  برامج   وفق  الدراسات 

    المستدامة احتياجات التنمية 

 استكمال متطلبات وإجراءات االعتماد البرامجي   •
 بعد للتعليم عن  متكاملة  إلكترونيةتطوير منصة   •
 استكمال )برنامج الدكتوراه األكاديمية(   •
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   (النوعية  الدبلومات العليا -)الماجستير أولويات   • 
الخدمات   مجاالت  وتنويع  توسيع 

الميزات    االستشارية وفق  للمعهد 
 التنافسية 

سوق   • الفرص    االستشاراتمسح  لتحديد  واإلقليمي  المحلى 
 التنافسية للمعهد   االستشارية

 التنافسية للمعهد   االستشاريةتسويق الخدمات  •
   محليًا واقليميًا   االستشاريةالشراكات  •

تعزيز الجودة والحوكمة والتحول 
النظم  األنشطة و  في الرقمي 

    والعمليات بالمعهد  

 المعهد  فيالتحول الرقمي وإدارة البيانات وتطوير نظم العمل  •
 لموقع المعهد   الرقمي تطوير وتحديث المحتوى   •

وتنمية   المالية  االستدامة  تعزيز 
لدعم   إضافية  مالية  موارد 

 أنشطة المعهد  في التوسع 

 تنمية الموارد المالية للمعهد   •
 تحسين كفاءة اإلنفاق وخفض تكاليف التشغيل   •

وإدارة  ،تنمية رأس المال البشرى 
رأس المال المادي وفق أفضل 

   الخبرات والممارسات 
 

و  • العلمية  للهيئة  التدريبية  االحتياجات  وتلبية  العلمية تحديد  الهيئة 
   المعاونة

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

 قدرات قوة العمل بالجهاز اإلداري  مهارات و تنمية  •
 تحسين مهارات إدارة وصيانة األصول المادية والتكنولوجية •

وممارسات   مفاهيم  تبنى 
لتفعيل   ابتكارية  وتطبيقات 

 للمعهد    االجتماعية المسئولية 

 مع منظمات المجتمع المدنى   االجتماعيةشراكات المسئولية   •
 مع الجامعات ومراكز الفكر   االجتماعيةشراكات المسئولية   •
 مع قطاعات األعمال     االجتماعيةشراكات المسئولية   •

 

 
 تين أساسيتين : مالحظ إلىمع اإلشارة 

 

األولى ال  :المالحظة  حتمية  مبادرات أن  أو  نهائية  تعتبر  ال  عليها    ،المذكورة  تطرأ  أن  ويمكن 
  ، وفق متغيرات العمل بالمعهد من جهة  ،بالحذف واإلضافة والتعديلتعديالت  

 . المتغيرات المؤثرة في بيئات عمل المعهد من جهة أخرى  ووفق
الثانية تنفيذ    :المالحظة  في  حيويًا  دورًا  تلعب  أن  يمكن  اإلضافية  التمويل  فرص  أو  قيود  أن 

المذكورة جديدة    إضافةأو    ،البرامج  وفق  إبرامج  أو متطلبات  ليها  الشركاء 
   .المستفيديناحتياجات 
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    عمل المعهد اإلطار التنفيذي لبرامج   .3
   :األول الهدف االستراتيجي
 وزيادة االهتمام بالمخاطر المؤثرة على التنمية     ،محلياا وخارجياا تعزيز مكانة المعهد 
المخرجات  البرنامج التنفيذي 

 المستهدفة
 المؤشرات  المسئول عن التنفيذ 

 )بما فيها مؤشرات مراكز الفكر(  

قليمية إتأسيس فروع 
ببعض   للمعهد

   المحافظات

اقليمية  فروع 
 بالمحافظات  للمعهد

إدارة   المعهد  مجلس 
  العلمي المجلس  و 

              التنسيقي

 عدد الفروع الجديدة   •
وارتباطها   أنشطة الفروع الجديدة •

 بتوطين التنمية المستدامة  

مع  الشراكات  تطوير 
محلياا   الفكر  مراكز 

 واقليمياا وعالميا 

شراكات  اتفاقيات 
 أو مجددة   –جديدة 

لجنة االتفاقيات +  
لجنة  المراكز العلمية + 

  التخطيط االستراتيجي
   وضمان الجودة

 معدل زيادة الشراكات  •
 حجم الشراكات  تطور  •
 أعداد الشراكات التي تم تجديدها  •
 تنوع الشراكات   •

للمخاطر   وحدة  تأسيس 
  واألزمات بالمعهد 

إلدارة   وحدة 
 المخاطر واألزمات  

  التنسيقي العلميالمجلس 
التخطيط   لجنة+ 

 االستراتيجي 

 وحدة فاعلة للمخاطر واألزمات  •
 عدد الفعاليات   •
 نوعية الفعاليات   •

   :الثانيالهدف االستراتيجي 
    تطوير األنشطة والشراكات والمخرجات البحثية وتفعيل قياس األثر البحثي  

المخرجات  البرنامج التنفيذي 
 المستهدفة

 المؤشرات  المسئول عن التنفيذ 

الجماعية   البحوث 
 العابرة للتخصصات  

 ) المراكز العلمية(   

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

   معامل التأثير •
 عدد التوصيات الفاعلة  •
 ملخصات ومقترحات السياسات  •

 المجلة العلمية 
المصرية    )المجلة

 للتنمية والتخطيط( 

 التطور فى معامل تأثير المجلة   • هيئة تحرير المجلة بحوث محكمة 
    دورية اإلصدارتطور   •

لجنة كراسات   كراسات سياسات كراسات السياسات 
 السياسات 

 عدد الكراسات المنفذة/المستهدفة  •
 األثر في التغيير اإليجابي العملي  •

 أوراق السياسات 
 

 المجلس العلمي سياسات الأوراق  
التنسيقي +المراكز  

 العلمية

 لمستهدفة ا/عدد األوراق المنفذة •
 دورية وانتظام الصدور  •
 عدد التوصيات الفاعلة  •

 المجلس العلمي تقارير علمية  التقارير العلمية 
التنسيقي +المراكز  

 المستهدفة عدد التقارير المنفذة /  •
ومقترحات  • التوصيات  عدد 

   العملية  السياسات
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 األثر في التغيير اإليجابي العملى   • العلمية
 عدد الكتب المنفذة / المستهدفة  • لجنة األنشطة البحثية مرجعية  كتب علمية الكتب العلمية

 حجم المبيعات السنوي  •
 الفعاليات ذات الصلة بالكتب   •

والنشر   الفردية  البحوث 
 الدولي 

 

الهيئة الهيئة العلمية و  بحوث فردية
 العلمية المعاونة 

علمية  • هيئة  عضو  كل  نصيب 
 النشر الفردي في ومعاونة 

معدل الزيادة في النشر المحلى  •
 واإلقليمي والدولي  

   معامل تأثير وعاء النشر •
ورش   –بحوث  المؤتمرات الدولية

حلقات   –عمل 
عرض  –نقاش 

 لتجارب دولية

 معامل تصنيف المؤتمر  • لجنة المؤتمر الدولي
 عدد الخبراء الخارجيين   •
 عدد المسئولين وصناع السياسات  •
 التوصيات الفاعلة  •
 ملخصات ومقترحات السياسات  •
 التغطية اإلعالمية   •

العلمية  الفعاليات 
 المساندة 

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

 (  الباحثين

 دورية االنعقاد  • لجنة الفعاليات العلمية
 أعداد الحضور  •
 مستوى الحضور  •
 عدد التوصيات الفعالة •
 المعارف الجديدة والبديلة  •
 التغطية اإلعالمية  •

 الثالث:   الهدف االستراتيجي
    تحسين تنافسية وجودة وتسويق النشاط التدريبي وفق احتياجات فعلية   

المخرجات  البرنامج التنفيذي 
 المستهدفة

 المؤشرات  المسئول عن التنفيذ 

منصة    إلكترونيةتطوير 
عن   للتدريب  متكاملة 

 بعد 

منصة تدريب  
 إلكترونية

 منصة تدريبية عاملة  • لجنة التدريب 
 من المنصة  عدد البرامج المنفذة  •
 أعداد المتدربين سنوياا  •
 أعداد الزوار  •
 التحميل  معدالت  •

التدريب  توسيع 
 ،حكومي  :التعاقدي

 أهلي ،قطاع أعمال

 عدد التعاقدات التدريبية الجديدة   • لجنة التدريب  تعاقدات تدريبية 
 قيمة التعاقدات الجديدة  •
 أعداد المتدربين سنوياا  •

وأساليب   مهارات  تطوير 
الخدمات   تسويق 

 التدريبية     

أفراد مؤهلين 
 لتسويق التدريب 

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

 تسويقها 
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   :الرابع الهدف االستراتيجي
      المستدامة  التنميةوفق احتياجات الدراسات العليا تنويع وتعزيز جودة واعتمادية برامج  

 المؤشرات  المسئول عن التنفيذ  المخرجات المستهدفة البرنامج التنفيذي 
متطلبات   استكمال 
االعتماد  وإجراءات 

 البرامجي   

برامج دراسات عليا معتمدة  
 للمعهد 

)من جانب الهيئة القومية لضمان  
 جودة التعليم واالعتماد( 

لجنة التخطيط 
وضمان  االستراتيجي

 الجودة 

العليا   • الدراسات  برامج  عدد 
 المعتمدة من الهيئة   

منصة    إلكترونيةتطوير 
   متكاملة للتعليم عن بعد

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

 المنفذة عن بعد  
 استكمال 

الدكتوراه   )برنامج 
  األكاديمية(

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

 –)الماجستير  برنامج  
 الجديدة(  الدبلومات

دبلومات و برامج ماجستير 
 عليا جديدة 

 عدد برامج الماجستير   لجنة الدراسات العليا 
 والدبلومات العليا الجديدة 

   :الخامس الهدف االستراتيجي
        للمعهد وفق الميزات التنافسية  االستشارية توسيع وتنويع مجاالت الخدمات 

 المؤشرات  المسئول عن التنفيذ  المخرجات المستهدفة البرنامج التنفيذي 
  االستشارات مسح سوق  

واإلقليمي  المحلى 
الفرص   لتحديد 

التنافسية   االستشارية
 للمعهد  

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

 متاحة من الدراسة 

الخدمات   تسويق 
التنافسية   االستشارية

 للمعهد  

برنامج تسويقي لخدمات 
 استشارية  

عدد طلبات التعاقد على  • االستشارات لجنة 
 خدمات استشارية 

  االستشاريةحجم التعاقدات  •
   الجديدة

تنوع مجاالت التعاقدات   •
 اإلستشارية  

  االستشارية الشراكات  
    محلياا واقليمياا 

 عدد الشراكات الجديدة  • االستشارات  لجنة شراكات استشارية 
 عدد الشراكات الفعالة  •
 مجاالت الشراكات   •
فاعلية الشراكات من وجهة   •

 نظر الجهات المستفيدة 
   :السادس االستراتيجيالهدف 
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         النظم والعمليات بالمعهد األنشطة و  فيتعزيز الجودة والحوكمة والتحول الرقمي 
 المؤشرات  المسئول عن التنفيذ  المخرجات المستهدفة البرنامج التنفيذي 

الرقمي  التحول  برنامج 
وتطوير   البيانات  وإدارة 

 المعهد    فينظم العمل 

نظم حوسبية + عمليات 
 مؤتمتة 

+  العلميالمجلس 
 لجنة المحتوى العلمي
 للبوابة اإللكترونية

المؤتمتة   • النظم  عدد 
 الجديدة 

المؤتمتة • العمليات   /  عدد 
 المحدثة 

تطوير وتحديث المحتوى  
    الرقمي لموقع المعهد

 العلميلجنة المحتوى  محتوى رقمي محدث
 للبوابة اإللكترونية

أعداد   • في  الزيادة  معدالت 
والمستخدمين   المتصفحين 

 لبوابة / موقع المعهد  
منتجات   • تحميل  معدالت 

 المعهد 
   :السابع الهدف االستراتيجي

             أنشطة المعهد  في التوسع تعزيز االستدامة المالية وتنمية موارد مالية إضافية لدعم  
 المؤشرات  المسئول عن التنفيذ  المخرجات المستهدفة البرنامج التنفيذي 

الموارد   تنمية  برنامج 
 المالية للمعهد  

برنامج عملي لتنمية  
 موارد المعهد 

+  العلميالمجلس 
إدارة التسويق البرامجي  

 والمؤسسي

المالية   • الموارد  حجم 
 اإلضافية للمعهد  

اإلنفاق   كفاءة  تحسين 
    وخفض تكاليف التشغيل

برنامج عملي لتخفيض 
    اإلنفاق 

اإلنفاق   • العلميالمجلس  خفض  نسبة 
 وتكاليف التشغيل  

   :الثامن الهدف االستراتيجي
               وإدارة رأس المال المادي وفق أفضل الخبرات والممارسات  ،تنمية رأس المال البشرى 

 المؤشرات  المسئول عن التنفيذ  المخرجات المستهدفة البرنامج التنفيذي 
وتلبية   تحديد 
التدريبية   االحتياجات 

و  العلمية  الهيئة للهيئة 
   العلمية المعاونة

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

 العلمية المعاونة 
المعرفية   • اإلضافات 

   والمهارية للتدريب
التعاون مع مراكز الفكر 
والعالمية  اإلقليمية 
تدريبية   منح  لتوفير 
 للهيئة العلمية المعاونة   

اتفاقيات تعاون تدريبي مع  
 مراكز فكر اقليمية وعالمية

+  لجنة االتفاقيات
 لجنة التدريب 

الجدد من   • المتدربين  أعداد 
و  العلمية  الهيئة  الهيئة 

المعاونة في مراكز    العلمية 
 وعالمية  فكر اقليمية

اإلضافات المعرفية   •
 والمهارية للتدريب  

برنامج لتنمية قدرات قوة 
 العمل بالجهاز اإلداري 

تنمية لمنفذة عملية  برامج 
 وتطوير قدرات

من   لجنة التدريب  الجدد  المتدربين  أعداد 
 الجهاز اإلداري  
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مهارات  تحسين  برنامج 
األصول  وصيانة  إدارة 

  والتكنولوجيةالمادية 

برامج عملية منفذة 
 لمهارات إدارة األصول

الجدد ضمن   لجنة التدريب  المتدربين  أعداد 
 برامج إدارة األصول  

   :التاسع الهدف االستراتيجي
                  للمعهد    االجتماعيةتبنى مفاهيم وممارسات وتطبيقات ابتكارية لتفعيل المسئولية 

 المؤشرات  المسئول عن التنفيذ  المخرجات المستهدفة البرنامج التنفيذي 
المسئولية   شراكات 

منظمات    االجتماعية مع 
   المجتمع المدنى

مع  شراكة عملية  اتفاقيات 
 المجتمع المدنى 

  االستشاراتلجنة 
 وخدمة المجتمع 

 عدد المبادرات   •
 عدد المستفيدين   •
اإليجابي   • التغيير  في  األثر 

والمؤسسي    المجتمعي 
 )نماذج عملية( 

المسئولية   شراكات 
الجامعات    االجتماعية مع 

 ومراكز الفكر   

تفاقيات شراكة عملية مع  ا 
 الجامعات ومراكز الفكر 

  االستشاراتلجنة 
 وخدمة المجتمع 

 عدد المبادرات   •
 عدد المستفيدين  •
اإليجابي   • التغيير  في  األثر 

والمؤسسي    المجتمعي 
 )نماذج عملية( 

المسئولية   شراكات 
قطاعات    االجتماعية مع 

    األعمال

اتفاقيات شراكة عملية مع  
 قطاعات األعمال 

  االستشاراتلجنة 
 وخدمة المجتمع 

 عدد المبادرات   •
 عدد المستفيدين  •
اإليجابي   • التغيير  في  األثر 

 المجتمعي والمؤسسي 
 

   لمعهد التخطيط القومي  االستراتيجيةمتطلبات تنفيذ الخطة  : رابعاا 

الخطة   تطبيق  لنجاح  مواتية  بيئات  بتهيئة  الكفيلة  المساندة  النظم  من  العديد    االستراتيجية هناك 
س  أويأتي على ر   .االستراتيجيةواقع عملي يدعم تحقيق رؤية ورسالة المعهد وأهدافه    إلى وتحويلها  

األداء إدارة  نظام  المذكورة  والحوكمة  ،النظم  الجودة  المالية   ،نظام  االستدامة  إدارة   ،نظام  نظام 
   .االجتماعيةالمخاطر ونظام المسئولية 

   االستراتيجيةنظام إدارة األداء للخطة  .1
من خالل    المؤسسي والتنظيمي والفرديلتحسين األداء  أداة  المعهد    فييعتبر نظام إدارة األداء  

لتحديد وتحديث األهداف   بإجراءات متواصلة ومستمرة   ،األداءوقياس  لألداء    االستراتيجية القيام 
 تحسين األداء.والخبرات والتعلم المستمر بغرض البيانات وتحليل وتبادل جمع و 
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  .. أهداف نظام إدارة األداء1-1
أهداف فرعية وأنشطة عملية    إلى  االستراتيجية ترجمة رؤية ورسالة وأهداف وبرامج المعهد   •

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

 مستويات نظام إدارة األداء   .1-2
األداء   • المختلفة  فيمستوى  العلمية  الخطط    في  ،المراكز  والتنفيذية    االستراتيجيةإطار 

 للمراكز العلمية
 والفردي(  –)التنظيمي  مستوى أداء الجهاز اإلداري  •
 والتيويتم من خالل مجموعة شاملة من المؤشرات المتنوعة    ،مستوى األداء المؤسسي •

المعهد  أداء  عن  متكاملة  صورة  لتعطى  باستمرار  وتطويرها  تحديثها   فيوتستخدم    ،يتم 
  ، بما فيها مؤشرات مراكز ومعاهد الفكر. تقارير اإلنجاز السنوية للمعهد إعداد 

 مسئوليات إدارة األداء  .1-3
بدور أساسي   بالمعهد  الجودة(  االستراتيجي وضمان  التخطيط  األداء    في تضطلع )لجنة  إدارة  نظام 

   : الجديدة وفقًا لقرار تشكيلهاـ حيث تختص بما يلى   االستراتيجية للخطة  
 الخمسية للمعهد  االستراتيجيةاإلشراف على إعداد الخطة  -
 للمعهد  االستراتيجيةمتابعة تنفيذ الخطة  -
  االستراتيجية إعداد المراكز العلمية واإلدارات المركزية الداعمة لخططها  اإلشراف على -
 متابعة تنفيذ المراكز العلمية واإلدارات المركزية الداعمة لخططها الخمسية   -
سواء على مستوى المعهد أو على مستوى    ،اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية السنوية -

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

 العلمية واإلدارات المركزية الداعمة

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

من خالل وسائط التوصيل والتواصل المختلفة بما    ،والجهاز اإلداري بالمعهد   العلمية المعاونة 
 فيها ورش العمل المتخصصة
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وعلى األخص الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية بما   ، االستراتيجية توفير الموارد الالزمة لتنفيذ    -
 االستراتيجية يكفل تحقيق أهداف وبرامج  

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

   :تعتمد بطاقات األداء المتوازن على أربعة أنواع من المعايير لتقييم األداءو  
 المالي المنظور  –المعايير المالية   -أ

  وأصحاب المصلحةمنظور العمالء  –بعمالء وشركاء المعهد المعايير المرتبطة  -ب 
    واألنشطة العمليات منظور  –للمعهد المعايير المرتبطة بالعمليات الداخلية  -ت 
 والنمو واالبتكار واإلبداع والمشاركة  منظور التعلم –بقوة العمل المعايير المرتبطة  -ث 

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

   ( 5رقم )   الجدول   في المؤشرات الفرعية التي تشكل المؤشر المذكور ومنها المعروض   تبار االع 
متابعة تنفيذ البرامج  في    ،بالمراكز العلميةولجان الجودة    االستراتيجيةمسئولية لجان الخطة    -

 والتواصل مع لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة ،التنفيذية
 إعداد التقارير  -

 تقرير مؤشرات األداء االستراتيجية على مستوى المعهد  •
    اإلدارية والوحدات العلمية تقرير مؤشرات األداء الرئيسية على مستوى المراكز  •

 أبرز المؤشرات الفرعية لمؤشر جامعة بنسلفانيا لمراكز الفكر العالمية   (:5)جدول رقم 
 أدوات وفرعيات المؤشر  المؤشرات  أدوات وفرعيات المؤشر  المؤشرات 

 إعالميًا،  الفكر  مركز  أنشطة   غطيةت  • اإلعالم وسائل
 باحثيها   وظهور  ، تنظمها   التي  واألحداث 

 البرامجو   األخبار  نشرات  في
  Shows Talk الحوارية

 بكتابة  ، الصحافة و  اإلذاعة   عبر تواصل  •
  الرأي،   ومقاالت والدراسات،  المقاالت، 
 األسبوعية... واألعمدة

المقابالت ومستوى الشخصيات التي عدد  • مقابالت 
  وجهة على تقديم   خاللها يتمو  ،يتم مقابالتها

 مثارة  قضايا  بشأن  إليها  المركز  ورؤية نظر
  الحيثية   ذات   اللقاء   محل  اتالشخصي  عدد •

  السياسة   صنع   بدوائر  خاصة   المجتمع،   داخل
    المراكز تلك قوة على  دليالً  ذلك كان
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  المطبوعات
  والمنتجات

 البحثية

  للسياسات ومختصر موضوعي ملخص •

 طويلة   سياسات  وراقوأوتقدير الموقف / 
  المؤتمرات تقارير ،  Papers المدى
Event  األحداث ووقائع

Proceeding 

    المقاالت  ، الدراسات  ، الدوريات ، الكتب  •

 دورية  مؤتمرات  • المؤتمرات 

   ملحة  قضايا  لمناقشة  طارئة مؤتمرات  •

  وفقا  المؤتمرات  هذه   قوة على الحكم  يتم •
  المعنين القرار صناع  حضور لمستوى 
 لها االعالمية  التغطية  ، االجانب   والخبراء

  جلسات
    االستماع

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

          المشورة

  المكالمة
  الشخصية

  العالقات  خالل   من   الفكر  مراكز  تأثير  •
  الهاتفية  ات المكالم بينها ومن  الشخصية

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

  الدورات
 التدريبية

  السياسية القضايا  حول  تدريبات ال عدد •
 المثارة  والخارجية  الداخلية

  المعلومات شبكة
     الدولية

  الموقع   زيارة  بنسبة   الموقع  قوة  يقاس •
  فيقاس   المنتديات وبشأن   ، منه  والتحميل 

  واالعجاب   والمشاركة  االعضاء  بنسبة
    . .والتعليقات

 والتغير المركز
 االيجابي
 بالمجتمع

  الفكر   مركز  جهود   بين  مباشرة   عالقة  وجود •
 معينة  قضية  في

  المجتمعية  القيم  في  اإليجابي  لتغييرا •
 القضية  هذه بصدد 

  ملخصات
 مقترحة تشريعات

تم   • التي  القوانين  ملخصات  رفعها عدد 

 باإلعالم ونشرها االعالم 

  مركز   من  الباحثين  مشاركة   مرات  عدد •
  بالبرلمان االستماع  جلسات  في الفكر

  طيبة سمعة
  صناع لدى

  السياسة

 معينة  بقضايا  القرار صانع  اعتراف •

 له  قدمةالم  الملخصات عدد  •

  ، القرار صناع  مع  الرسمية المقابالت  عدد  •
   وغيرها

  عمل زيارات
Study   دراسية

Visits 

  بهدف   تتم   التي  العمل   زيارات   عدد •
  الممارسات   أفضل   على   التعرف 

  يمكن   بما  توصيات  وتقديم  لتوثيقها، 
   العمل لتطوير منه واالستفادة تنفيذه

 المخرجات
  لمراكز الكلية

 الفكر 

  المطبوعات،  السياسات،  مقترحات عدد •
 المؤتمرات  المقابالت، 

 رسمية مناصب المراكز  تلك باحثي تولي   •

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

  السياسة  ناعلص    الموجهة  التوصيات عدد •   التوصيات
 العامة 

 نظام إدارة الجودة والحوكمة    .2
وعلى األخص    ،المعهد على كافة المستويات   فيهناك توجهات لتعزيز ثقافة وممارسات الجودة  
العلمية   بالمراكز  الجودة(  )لجان  أدوار  القادمة  فيتفعيل  حصول    ،المرحلة  مع  معهد  خاصة 

نوفمبر    14بتاريخ    9001:2015  :شهادة المواصفة الدولية إلدارة الجودةعلى    القوميالتخطيط  
بالمعهد   2018 الجودة(  )سياسة  مستوى    .وإصدار  على  اللجان  تلك  بمهام  قرار  إصدار  تم  وقد 

 المراكز وعلى مستوى عالقتها بلجنة  التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة.
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االستراتيجي التخطيط  الجودة  وتختص)لجنة  الشاملة  وضمان  الجودة  بإدارة  من    في(  المعهد 
 خالل المهام التالية:

المؤسسي تأهيل   - األكاديمي  االعتماد  على  الحصول  بمتطلبات  للوفاء  بالمعهد  العمل  بيئة 
 من المؤسسات المحلية والدولية.

استيفاء متطلبات الحصول على االعتماد األكاديمي من    وتأهيل برامج الدراسات العليا نح  -
 المنظمات المحلية والدولية المعنية 

كافة المجاالت   في الهيئة العلمية المعاونةة و وضع خطة تضمن تأهيل أعضاء الهيئة العلمي -
 ذات الصلة بمتطلبات ضمان الجودة

والوصول   - القياسية  الجودة  مستويات  لتحقيق  المستمر  التحسين  عمليات  أفضل   إلىدعم 
 كافة أنشطة المعهد  فيالممارسات 

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

 :من ثالثة مكونات رئيسة يتألف نظام إدارة الجودة بالمعهدو 
 (2018نوفمبر  فيتطبيقها  فيتم البدء ) سياسة الجودة -
 لجودةادليل  -
 نظام إدارة الجودة إجراءات  -

 بالمعهد تطبيق مبادئ الجودة السبعة، وهى: 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   •
 اتخاذ القرار فيمشاركة العاملين   •
مكماًل ومتشابكًا بصـورة تفاعليـة مـع عتبر كل نشاط بالمعهد ياألخذ بمبدأ العمليات بحيث  •

 األخرى األنشطة 
 القيادات المفوضة بمهام وصالحيات بناء وتطوير قدرات  •
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 2020-2019سياسة الجودة بمعهد التخطيط القومي   (:3)كل رقم ش
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   :محاور أساسية 4تعمل اللجنة خالل السنوات القادمة على  ،ضوء ذلك في

األول الجودة    :المحور  لنظام  الدولية  المواصفة  المعهد لشهادة  متطلبات حيازة  تنفيذ  متابعة 
ISO9001:2015،  حيث تم من خالل المراجعات المنهجية للنظام تجديد منح الشهادة

بجدارة   للنظام    فيللمعهد  السنوية  عام    فيالمراجعة  الفريق 2019نوفمبر  ويواصل   .
وآلياته   النظام  توطين  من  التأكد  على  العمل  االستراتيجي  التخطيط  بلجنة  للجودة  الفنى 

 .نظم وعمليات المعهد المختلفة فيالمختلفة بفعالية 
بالتنسيق مع الهيئة القومية    ،المحور الثانى: استكمال إجراءات االعتماد المؤسسي والبرامجي

جود  واالعتماد لضمان  التعليم  االنتهاء  ،ة  تم  من    ،حيث  الهيئة،  مع  والتنسيق  بالتعاون 
وتم تمويل البرامج التدريبية الالزمة   ،إعداد جانب كبير من اإلجراءات والنماذج الالزمة
  .المعهد  في الهيئة العلمية المعاونةلتنفيذها من جانب الهيئة ألعضاء الهيئة العلمية و 

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

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

 

 ،مجال الجودة  فيتوسيع نطاق تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية بالمعهد    :المحور الرابع
اللجنة   تخطط  االستراتيجي  التخطيط  بلجنة  للجودة  الفنى  الفرعى  الفريق  تأهيل  بخالف 

الجودة لتشمل مجموعات جديدة من  لتوسيع دائرة المشمولين بالتأهيل والوعى بخصوص  
 والجهاز اإلداري بالمعهد.   الهيئة العلمية المعاونةالهيئة العلمية و 

 

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

األيزو    :األول نظام  النظام  9001:2015إجراءات على مستوى  أداء  بضبط    اإلداري ، وتهتم 
إدارة التغير وإدارة المخاطر وأهداف الجودة، سياق    الجودة، وهى:  لمبادئبالمعهد وفقا  

المنظمة، إجراء القيادة وااللتزام، مراجعة اإلدارة، المراجعة الداخلية، المعلومات الموثقة،  
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ا المعلومات  العميل،  ضبط  إرضاء  المستمر،  التحسين  اإلجراءات    إلىباإلضافة  لموثقة، 
 .والوقائية التصحيحية

 التـيإجراءات على مسـتوى العمليـات بالمعهـد، وتهـتم بضـبط أداء العمليـات واألنشـطة    الثانى:  
ــا المعهـــــد، وهـــــى: تفتـــــيا الـــــواردات، مراجعـــــة العقـــــود، المشـــــتريات، التخطـــــيط  يقـــــوم بهـــ

 ،العلميــــة الخارجيــــةة المراكــــز العلميــــة، إدارة متابعــــة البحــــوث، العالقــــات ، إدار االســــتراتيجي
 إجـراء التعلـيم ،ومركـز المعلومـات   التدريب، المكتب الفنى، التخزين والصرف، إجراء المكتبة

مراقبـة الصـيانة  ،العلمياالنتقاء والتعيين، إدارة االتصاالت، تعيين الكادر   ،والدراسات العليا
 .الكفاءة والتوعية ،بأنواعها بما فيها الصيانة الحوسبية وصيانة األصول

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

    .برامجه ومشروعاته المستهدفة خالل المدى الزمنى لالستراتيجيةلتوفير األموال الالزمة لتنفيذ 
   :ويعتمد تحقيق االستدامة المالية للمعهد على الركائز التالية

التخطيط االستراتيجي   - بين  الماليالترابط  للمعهد  والتخطيط  ذلك   ،المستدام  تفعيل  ويمكن 
من  خالل التنسيق بين )لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة( وبين )لجنة الموازنة(  

   .المعهد بما يعزز هذا الترابط في
 :فيهذا الخصوص النظر   فيويمكن  ،تنويع بدائل ومصادر التمويل -

 االستشارات تعزيز فرص التمويل من خالل تنشيط نشاط  ✓
الحكومي ✓ التعاقدي  التدريب  تنشيط  خالل  من  التمويل  فرص  ومع   ،تعزيز 

 ومنظمات المجتمع المدنى  ،قطاعات األعمال
)منظمات ومكاتب   ✓ والدولية  اإلقليمية  الشراكات  التمويل من خالل  تعزيز فرص 

بنك التنمية األفريقي، المعهد    ،اإلسكوا  ،مصر  فيتمثيل منظمات األمم المتحدة  
  (اآللية األفريقية لمراجعة النظراء وغيرها  ،العربي للتخطيط

 ة تعزيز فرص التمويل من خالل المنح من منظمات دولية أو حكومي ✓
 خفض تكاليف التشغيل   ✓

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

بجانب ط التنمية  أحد أهم األدوات التخطيطية المنهجية لخطتعتبر    والتي  ،2019
بالمشاركة والتخطيط  االستراتيجي  مباشر وتعتبر    .التخطيط  وتقييم  لربط    اً مدخال 
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( المتوقع الحصول عليها  النتائج)  اإلنفاق العام في الموازنة العامة للدولة بـ:كفاءة  
القومي التخطيط  معهد  بينها  ومن  جهة  كل  نشر    .في  لعملية  مساندة  تعتبر  كما 

 .المعهد  فيودعم القرار ثقافة التوجه باألداء 
سواء باكتساب مهارات وأدوات االستدامة المالية،   ،تحسين كفاءة الموارد البشرية  :الثانى

او تطبيقات المحاسبة الحكومية الحديثة، والتعامل مع األنظمة والتطبيقات الرقمية  
 . األنشطة المالية في وإدماج معايير االستدامة   ،والمحاسبية الحديثةالمالية 

اآللية  استكمال    :الثالث النظم  الرقمي    في   ،المساندةتطوير  التحول  خطط   فيسياق 
  وبالتعاون مع نشاط نظم المعلومات والتحول الرقمي.   ،د المعه

القدرات  تطوير    :الرابع      تعزيز  أفكار  لطرح  للمعهدآليات  لجنة    ،المالية  جانب  من  سواء 
الجودة وضمان  االستراتيجي  الموازنة  ،التخطيط  المختلفة،    ،لجنة  العلمية  المراكز 

 أو من جانب الشئون المالية.   ،الهيئة العلمية المعاونةأعضاء الهيئة العلمية و 

البشرية  .4 الموارد  متطلبات  و   :توفير  العلمية  العلمية  الهيئة    المعاونة الهيئة 
   والجهاز اإلداري 

 : المعاونةالهيئة العلمية .اإلحتياجات الالزمة لدعم الهيئة العلمية و 4-1

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

وفق    في القادمة  العمل  للمعهد    االستراتيجيةاألهداف  المرحلة  فريق  على  الضروري  من  كان 
الالز  االحتياجات  لتقدير  و دعم  مة  العلمية  المعاونة الهيئة  العلمية  خالل   الهيئة  باحتياجاتها 

  .وقد تم استخدام نموذج خاص لتقدير تلك االحتياجات من قوة العمل .السنوات التالية

المدرسين4-1-1 من  االحتياجات  تقدير  المعهد   :.  احتياجات  تقدير  التالي  الجدول  ويوضح 
 االستراتيجية من المدرسين والتخصصات الالزمة لكافة المراكز العلمية خالل فترة الخطة 
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 تقدير االحتياجات من المدرسين بالهيئة العلمية للمعهد  (:6)جدول رقم 

 المدرسين االحتياجات الالزمة لدعم الهيئة العلمية من 
 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

 دارة املشاريع( إ) –هندسة  1 عمرانيةأو /تنمية إقليمية اقتصادية  1

 الكمية نمذجةال 1 عاملة ى سكان و/ أو قو تخطيط  1

 تخطيط اجتماعي  1 التخطيط الكلى 2

 تخطيط سياحي  1 السياسات املالية والنقدية  2

 تخطيط صحي  1 والتجارة الداخلية االستهالك 2

 بشريةالوارد املدارة إ 1 سوق العمل 2

 )حصاءات حيويةإ(صحة عامة  1 املوارد الطبيعية  1

 تجارة خارجية 1 التخطيط البيئي 1

 تعليم التكنولوجيا  1 اقتصاديات البيئة  1

 االجتماعيةتطبيقات الحاسب في العلوم   1 املحاسبة البيئية 1

 دوليةالنظمات امل 1 اقتصاد دولي 1

 المعيدين والمدرسين المساعدين :تقدير االحتياجات من الهيئة العلمية المعاونة  .4-1-2
 فيودعم الهيئة العلمية  ،دعم أنشطة المعهد الرئيسة فيدورًا حيويًا تلعب الهيئة العلمية المعاونة 

 األنشطة البحثية والتعليمية والتدريبية وغيرها من األنشطة.
تقديرات احتياجات المراكز العلمية ألعداد وتخصصات المعيدين   ((7) رقم  )ويقدم الجدول التالي  

    .االستراتيجيةالخطة  فترةوالمدرسين المساعدين الالزمين لدعم أنشطة المراكز خالل 

   :بعض البدائل المتاحة حال تعذر تلبية كل االحتياجات أو جانباا منها إلىويمكن اإلشارة 

واألنشطة - المهام  بعض  ألداء  المؤقتة  الخارجية  االستعانة  أو  من    ،االنتداب  خاصة 
بخصوص مهام    ،من جهات أخرى وبعض الخبراء    ،الجامعات ومراكز ومعاهد البحوث 

   .الهيئة العلمية
بخصوص تأدية بعض مهام الهيئة العلمية    ،الدراسات العليا المتميزيناالستعانة بطلبة   -

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

 االحتياجات الالزمة لدعم الهيئة العلمية المعاونة 
 معيدين  –التخصص  عدد   مساعدين مدرسين – التخصص عدد 
 دراسات سكانية  2 ريفي اجتماع 1
 تخطيط إقليمي وعمراني )تخطيط إقليمي(  2 سمكية  ثروة 1
 آداب )جغرافيا( 2 زراعي تسويق 1
 إحصاء 5 مائية وموارد   ري 1
 اقتصاد  7 بشرية  موارد     1
  مرتبطة  اقتصادية  تنمية)  اقتصاد 1

 اقتصاد زراعي  2 ( قياسي  اقتصاد  -الصناعية بالتنمية
  تكنولوجيا / طاقة/    نقل) هندسة 2

 تنمية محلية / تنمية ريفية / إدارة محلية 2 ( المشاريع ادارة  /االنتاج
 إدارة أعمال  1 وابتكار أعمال  ريادة  /عامة  دارةإ 1
 هندسة ) نقل/ طاقة/ تكنولوجيا انتاج(  2 حصاء إ 1
 موارد بشرية   -دارة إ 1 واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 1
 تكنولوجيا المعلومات  1 ثقافي  تخطيط  1
 عالم ) كلية اآلداب(إ  1 اجتماعي  تخطيط       1
 سياحة 1 تربوي  تخطيط      1
 جتماع إ 1 صحي   تخطيط    1
 تكنولوجيا تعليم  1 ( حيوية  احصاءات ) عامة  صحة     1
   في  اآللي  الحاسب  تطبيقات      1

 حصاء سكانيإ 1 االجتماعية  العلوم
 بحوث العمليات  1 الطبيعية الموارد 1
 بحتة رياضيات             1 البيئي التخطيط  1
 علوم حاسب        1 البيئة  اقتصاديات 1
 نظم معلومات         1 البيئية  المحاسبة 1
 اجتماع سياسي        1 القرار  اتخاذ  ودعم العمليات بحوث  1
 عاملة ى / سكان و/أو قو  رافيجديمو  2  سياحي تخطيط  1
   دولي  اقتصاد 1
   خارجية  تجارة 1

   :الجهاز اإلداري بالمعهدقوة العمل بحتياجات الالزمة لدعم اال .4-2

 فيضوء اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد    في يكتسب تحديد تلك االحتياجات أهمية كبيرة  
  استكمال كافة احتياجات الهيكل من الموارد البشرية المناسبة.   إلىوالحاجة    ،2020عام  أبريل  
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االحتياجات   لتقدير  نموذج  بتصميم  العمل  قام فريق  العمل  وقد  قوة  اإلداري   فيمن   في  الجهاز 
     . 2020بريل أ فيالمعتمد للمعهد الهيكل التنظيمي الجديد ضوء معطيات 

 :مالحظات وتقييمات هامة إلىهذا الخصوص  فيويمكن اإلشارة 

ومن بينها على    ،هناك أنشطة بالهيكل التنظيمي المعتمد ال يتوافر بها قوة عمل تماماا  -
المثال والحوكمة،    :سبيل  الداخلية  الهندسيةالمراجعة  المؤسسي   ،الشئون  التسويق 

  .كتروني النشر اإلل ،والبرامجي
 ،ومنها الدراسات العليا  ،قوة العمل المتخصصة  فيهناك أنشطة تعانى من نقص حاد   -

والترجمة والنشر  البشرية  ،التوثيق  الرقمي  ،الموارد  والتحول  المعلومات  الحركة   ،نظم 
 .  اإلحصاء والتقارير ،والنقل

العمل اإلدارية مرشحة للتصاعد   - وقلة  المعاش    إلىظل معدالت الخروج    فيأزمة قوة 
نقص   إلى  السنوات القادمة  فيالمعاش    إلىحيث تشير تقديرات الخروج    فعالية الندب،

قوة العمل   فيحال عدم استعواض الفجوات    فيالمعهد    فيحاد سيواجه أنشطة متعددة  
اإلداري.   يواجه بالجهاز  العمل  قوة  نقص  الستعواض  الندب  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 

  .تحديات متعددة
خاصة مع عدم استعواض   ، المراكز العلمية  فيأفراد الدعم اإلداري    في هناك نقص حاد   -

 المعاش  إلىالمراكز العلمية الذين خرجوا من الخدمة  فيأفراد السكرتارية اإلدارية 
 ، المعهد  فيتوفير أنواع من التدريب الراقي ألنشطة هامة أو جديدة    إلىهناك حاجة   -

والبرامجي المؤسسي  التسويق  المثال:  سبيل  على  المواهب   ،ومنها   االستشارات   ،تنمية 
المجتمع وخدمة  والحوكمة   ،العلمية  الداخلية  والنشر  ،المراجعة  برامج    ،الترجمة  إدارة 

إدارة   ،التخطيط االستراتيجي والسياسات وضمان الجودة  ،التحول الرقمي  ،الدراسات العليا
 وإدارة وصيانة األصول ،المخاطر

 نظام إدارة المخاطر  .5

نظام إدارة الجودة  التخطيط االستراتيجي و عملية  من    أيشكل االلتزام بإدارة المخاطر جزء ال يتجز 
الفكر ومعاهد  ومراكز  البحثية  المؤسسات  فيها  بما  المعاصرة  المنظمات  كافة  لهذه   ،في  ونتيجة 

بهدف تعزيز قدرات    ISO 31000األهمية فقد ظهرت مواصفة دولية خاصة إلدارة المخاطر:
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زيادة    المؤسسات  أهدافها  على  تحقيق  على  من    ،االستراتيجيةفرص  قدراتها  تحسين  خالل 
  .الموارد الالزمة للتعامل معها بفعالية، وتخصيص تشخيص مخاطرها ومهدداتها

ومن أبرزها إعطاء أهمية    ،على المواصفة المذكورةوقد تم ادخال العديد من التحسينات الجوهرية  
البشرية والثقافية في تحقيق  وأهمية أكبر لدور العوامل    ،أكبر لدور إدارة المخاطر في خلق القيمة

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

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

   . والمعلنة المعتمدة    االستراتيجية 
سوف تقوم )لجنة التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة(    ، الجديدة   االستراتيجية وبخصوص الخطة  

 على المنهجية التالية:   بناء بوضع خطة جديدة إلدارة المخاطر  
لمعهد  لألعوام   الجديدة ل   االستراتيجية في الخطة    االستراتيجية الصورة النهائية لألهداف  تحديد   -

20    /2021-  24   /2025 
  استراتيجى  المتعلقة بكل  هدف    االستراتيجية المخاطر  تحديد وتصنيف   -
    / الحدوث لكل منها    وتقدير احتمالية الظهور   ، تقييم المخاطر  -
 واآلثار التراكمية للمخاطر المتعددة   ، تقييم جوانب الترابط أو التفاعل بين المخاطر  -
 احتمالية حدوثها واألثر المحتمل بوجه عام ترتيب المخاطر وفقًا ألولويتها بناًء على  -
تنفيذ   - قبل  المخاطر  آليات فعالة إلدارة  توافر  تنفيذها الستباق  وخاللها    االستراتيجية ضمان 

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

 للمعهد سنويا   االستراتيجية مع مراجعة وتحديث الخطة   د إجراءات تخفيف آثارها وتحدي 
 
 االجتماعية المسئولية نظام . 6

بالمسئولية   االهتمام  العاملة    االجتماعيةتزايد  والمراكز  المؤسسات  كافة  بين  المجتمعية    في / 

البحث   تلك    العلمي مجال  بين  والتفاعل  التواصل  تعزيز  أدوات  أحد  باعتبارها  الفكر  ومراكز 

 .  بمكوناته المختلفةالمؤسسات والمحيط االجتماعي الذى تتفاعل معه داخل الوطن 

المسئولية    إلىتنظر  واقليمية متعاظمة أصبحت  سياق اهتمامات عالمية    في ويأتي هذا االهتمام  

دول العالم    فيللمؤسسات باعتبارها أحد أدوات تعزيز وتحقيق )التنمية المستدامة(    االجتماعية

ذلك  توقد    ،المختلفة للمسئولية    فيجسد  الدولية  المواصفة    ، ISO 26000:  االجتماعيةتطوير 

تعزيز   وعلى    ،األعمال داخل المؤسسات األنشطة وممارسة  واستدامة  تركز على سالمة    والتي
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كما يوضح الشكل التالي     ،التي تعمل فيهاالتنمية المستدامة للمجتمعات    في ة المؤسسات  مساهم

   .  ISOللمنظمة الدولية للتقييس:  

 :من أبرزها  ،للمعهد االجتماعية وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات لتفعيل المسئولية 

ومن   ،2019عام   فيتعيين نائب لرئيس المعهد للتدريب واالستشارات وشئون المجتمع  -

 1/7/2019 فيوخدمة المجتمع( بالمعهد  االستشارات ثم تشكيل لجنة )

  االجتماعية وخدمة المجتمع العديد من المهام لتعزيز المسئولية    االستشارات تتولى لجنة   -

 : للمعهد ومن بينها

المعهد   • دور  تحقيق  تكفل  التي  العامة والخطط والبرامج  السياسة  واقتراح    في دراسة 

 خدمة المجتمع 

لقيادات  • والمعرفية  المهارية  القدرات  المجتمع    تطوير  بمنظمات    المدني والعاملين 

 بأشكالها المختلفة 

محلياً   • المناظرة  العلمية  المؤسسات  مع   التعاون  وأوجه  االتفاقيات  واقلمياً  تفعيل 

 ً  ونقل الخبرات والتشارك المعرفي معها  لتطوير برامج خدمة المجتمع  ، ودوليا

المجلس   • قرارات  وتنمية    العلميتنفيذ  المجتمع   بخدمة  يتعلق  فيما  للمعهد  التنسيقي 

 البيئة 

تحقيق التنمية   في للمؤسسات  / المجتمعية   االجتماعية دور المسئولية  (: 5)شكل رقم  

 المستدامة 
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المرحلة القادمة   فيفإن توجهات المعهد    ،توجهات المراكز العلمية وشركاء المعهدوفى ضوء  
  :/ المجتمعية تتبلور فيما يلى االجتماعيةبخصوص المسئولية 

ضوء خبرات مراكز الفكر   في/ المجتمعية    االجتماعيةتبنى سياسات وأولويات للمسئولية   -
 والمستويين اإلقليمي والعالمي ،المناظرة على المستوى المحلىالمعاهد البحثية و 

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

بالمسئولية   - المعنية  الخاص  القطاع  مؤسسات  مع  الشراكات  وتوفير   ،االجتماعيةتعزيز 
 بالمعهد  االجتماعيةة ألنشطة المسئولية بعض مصادر وموارد التمويل الالزم

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

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

الجودة   - نظام  على  للحصول  المسئولية  الدولية  السعي    ISO26000  :االجتماعيةإلدارة 
 هذا الخصوص وفق معايير عالمية  فيلتفعيل نشاط المعهد 

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

بالدارسين   - عملهم    فياالستعانة  وجهات  بالمعهد  العليا  الدراسات  بعض   في برامج  تنفيذ 
 للمعهد  االجتماعيةأنشطة وبرامج المسئولية 

من خالل أدوات وبرامج    ،لفئات من قوة العمل بالمعهد   االجتماعيةشمول برامج المسئولية   -
 لعميل الداخلي خاصة ل

المعهد    فيالهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والجهاز اإلداري  ومشاركات  تنمية قدرات   -
 للمعهد  االجتماعيةبخصوص اقتراح وتنفيذ برامج المسئولية 

ا

 


