خطة عمل اﻻس اتيجية workplan 22-20
)مستقاة من الفقرات "معالم اﻻس اتيجة" و" ّ
تصور خطة العمل"  ،و"مخرجات قابلة للقياس" بوثيقة اﻻس اتيجية(
اﻷ داف
الر ع 1

اﳌدى الزم ) ل ر ع عادل  3أش ُ ر(  -من س تم  2020ح أغسطس 2022
الر ع 7
الر ع 6
الر ع 5
الر ع 4
الر ع 3
الر ع 2

آليات التنفيذ واﻷ شطة اﳌتعلقة

مخرجات قابلة للقياس

الر ع 8

أولو ات اﻹصﻼح ال يك

تحس ن أوضاع
العامل ن

 بناء التوافق )اجتماعات وتوليف اق احات  -إنجاز ال ي ل ال شاطيّ
اﳌعدل ووضع اللوائح
ومراجعات(؛
للوحدات ا ديدة ،مع
 شكيل ان ال قيات والتظلماتوضع مؤشرات اﻷداء
اﻻست نائية؛
اﳌفتاحية ) (KPIومؤشرات
 مراجعة اللوائح الداخلية؛ حقوق ا صول ع اﳌعلومات ،وحقوقالتقييم واﳌتا عة والتعلم
).(MEL
التنظيم؛
 إنجاز التغي ات دعم مبادرات العامل ن؛ّ
اﳌؤسسية ﻷوضاع العامل ن
 مراجعة لوائح التعي ن وال ل افةالفئات ،واعتماد لوائح ّ
)اللوائح و ئة العمل(.
معدلة.
 تدش ن مع د السياسات طرح عديل ال ي ل ومناقشته ،مع فرصةالصناعية ،و دء أ شطته:
اق احات؛
مشروع ،ومؤتمر ،ودورة
 مراجعة ال ي ل بواسطة الوز ر ومجلستدر ية ،وم صات
اﻹدارة ،و جازة ال ي ل؛
 توط ن ال ي ل ّسياسات )(policy briefs
اﳌعدل؛
لقطاعات وقضايا
 متا عة إجراءات يل واعتماد ال ي لّ
اس اتيجية.
اﳌعدل للمؤسسة.

تنو ع موارد
اﳌركز

 وضع و جازة اﻻس اتيجية؛ مراجعة وضع ا سابات اﳌالية ﻹم انيةّ
تلقي منح مباشرة؛
 رصد متطلبات الصيانة وتمو ل البحوث،وكتابة اﻷطروحات للمانح ن ّ
اﳌتنوع ن،
وحشد اﳌوارد ا ارجية.

ديناميكية
ال ي ل
واﻻ سياب

مﻼحظات
 عت تدش ن مع دالسياسات الصناعية
ضمن أولو ات
اﻹصﻼح ال يك نظرا
ﳌسا مته غي
صورة اﳌركز وفعالياته
اﻷساسية ،لكنه أيضا
جزء من أولو ات
اﳌوضعة اﻻس اتيجية.
 التغي ات اﳌؤسسيةالداخلية )ال ي لية
والوظيفية( مرتبطة
بإجراءات واعتمادات
من خارج اﳌركز )مثل
وزارة الصناعة ووزارة
اﳌالية ،وديوان شؤون
ا دمة اﳌدنية،
ومجلس الوزراء(.
عمل اﳌركز داخليا
ع إنجاز م امه ب نما
ﻻ ستطيع ّ
تحمل
مسؤولية س اﻷوضاع
ووت ا ا ات
ا ارجية.

أولو ات اﳌوضعة ﻻس اتيجية

تنظيم
اﳌعلومات
الصناعية

رفد التدر ب
والتحف

تأس س
ا اضنات
الصناعية
سو ق
اﻻس شارات
الصناعية

ترميم العﻼقات

التم ّ

اﳌؤس
وترميم
العﻼقات مع
الشر اء

 بناء موقع الك و ي جديد ،بمحتوى مفيدو غذية مستمرة ،و شاء بر د الك و ي
رس للوحدات واﳌ سو ن؛
 اﻻش اك مكتبات الك ونية ،وتحس نمكتبة اﳌركز ؛
 اﳌشاركة اﳌ الصنا الشاملوت شيط وتطو ر نقطة التجارة باﳌركز؛
 ت شيط عملية ال شر اﳌكتوب والدرل شر الو الصنا .
 زادة الدورات التدر ية اﳌعتمدة اليقدم ا اﳌركز؛
 ز ادة فرص تدرب ورفع قدرات م سو ياﳌركز ع اﳌؤسسات اﻹقليمية ال للمركز
عضو ة ف ا؛
 يع تبادل ا ات وا دمات ب نم سو ي اﳌركز واﳌؤسسات البحثية اﻷخرى.
 تصميم و جازة مشروع حاضنة باﳌركز،و شكيل مجلس إدارة وتوف تمو ل أو
ودفعة أو من ا تضن ن.
 إعادة ب ت ا ة للمركز ،وتوفيق أوضاعحساب اﻻس شارات والتمو ل؛
 ر ط ا دمات اﻻست شارة باﳌوقعاﻻلك و ي ،وتفعيل خدمات السياسات
الصناعية.
 دمج باقة اﻹصﻼح ال يك واﳌوضعةاﻻس اتيجية ﻹعادة تقديم اﳌركز للشر اء
ّ
حلته ا ديدة؛
 تفعيل أ شطة مع د السياساتالصناعية؛
 التواصل اﻷقوى مع الشر اء وعقداﻷ شطة اﳌش كة.

 تأس س حاضنة اﻷعمال  -تتعدد أ شطةاﳌوضعة اﻻس اتيجية
الصناعية باﳌركز؛
ذه اﳌرحلة ،وت نوع
 قيام اﳌوقع اﻹلك و يا اور البحثية
واﻹيميﻼت اﳌؤسسية
واﳌكتبة اﻻلك ونية ،وثبات واﻻس شارة خدمة
ا ضور اﻻلك و ي للمركز القطاع الصنا
ومبادرات ع مستوى
وعودة شر اﳌعرفة
ُ
القطر أو مستو ات
الصناعية )مجلة الصناعة
الوﻻيات/اﻷقاليم،
والتنمية ،واﳌشاركة
لكن ذه اﻷولو ات
اﳌ شورات ا ارجية مثل
مجلة ا رطوم ،مع أوراق واﻷ داف تبقى
وتقار ر ومؤلفات للمركز( ،محاور العمل
اﻷساسية ف ة ذه
مع العمل ع تفعيل دار
اﻻس اتيجية.
ال شر التا عة للمركز.
 تدش ن  ٤-٣مشار عرادية )(flagship projects
ضمن أجندة اﳌوضعة
اﻻس اتيجية ،و يجاد
تمو ل وا ل ا.
 إكمال إعادة ترت باﻷوضاع اﳌالية
لﻼس شارات والتمو ل
ا ار والوحدات
اﳌستقلة.
 إقامة  ٦-٤مناشطمش كة ومذكرات تفا م
مع أ اب اﳌص ة
)القطاع الصنا ،
منظمات وشب ات شر كة،
مؤسسات قطاع عام
وج ات بحثية/أ اديمية(.

 يبدأ ترميم العﻼقاتّ
فعليا منذ بداية
استﻼم اﻹدارة
ا ديدة للم ام ،لكن
تصبح أولو ة وا ة
لﻼس اتيجية حسب
ذا ا دول.

