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 .1مقد مة
ت ومنمظات املجمتع املدين عىل وضع خطط
هيدف هذا الدليل إىل مساعدة املؤسسا 
بعيدة األمد ملؤسساهتم ،تضمن أن يقوموا بتصممي مشاريعهم وبراجمهم بنا ًء عىل
رؤيةواحضة،وأهدافمتفقعلهيا.مماحيدمنالتشتتويضمنلملؤسساتالوصول
إىل الغايات اليت نشأت من أجلها ،من خالل حتقيق نتاجئ حمددة متكهنا من حتقيق       
تطوراتمكاتسامهيفمضاناسمتراريهتا.
حياول هذا الدليل تقدمي إجابات معلية عىل ستة أسئلة جوهرية :
•
•
•
•
•
•
•

ماهوالتخطيطاالسرتاتيجيلملؤسسات ؟
ما يه فوائدالتخطيطاالسرتاتيجي ؟
كيف يمت حتضري معليةالتخطيط ؟	 
كيف يمت بناءاخلطةاالسرتاتيجية ؟
ما هو منوذجاخلطةاالسرتاتيجية ؟  
ما يه مكوناتاخلطة ؟
ما هو اإلطارالتنفيذيللخطةاالسرتاتيجية ؟

املهنجيات املوحضة يف هذا الدليل ليست خاصة بنوع معني من املشاريع ،وإمنا يه عامة
ومعلية وبسيطة ،تساعد عىل فتح جمال حتقيق املشاريع عىل أرض الواقع وجتسيدها
عىل أمل جعل هذا العامل أفضل.
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.2

ما هو التخطيط
االسرتاتيجيلملؤسسات ؟

أثبتتالتجارباملختلفةملؤسساتاملجمتعاملدينخطورةأالتعمتداملؤسسةعىلخطة
اسرتاتيجية مكتوبة ،واحضة ومتفق علهيا ،فاخلطة يه مرجعيتنا يف اختاذ القرارات
ويفتوجيهاملؤسسةوبناءعالقهتامعاحمليط،ويهاليتتحمسلنابوضعمؤسساتنا
يفسياقاالحتياجاتالفعليةلملجمتعاتاليتنعملفهيا،مكاأهناالوثيقةاليتتضمن
أنيعملامجليعمضناملؤسسةباجتاهحتقيقنفسالغاياتمتبعنياسرتاتيجياتبسيطة
وواحضةومتاكملة.تحمساخلطةلملؤسساتبالسريبطريقمستقميحنوغاياهتا،وفقط
خالل مرحلة تنفيذ اخلطة وتقيميها بتملس الفريق األمهية الكربى وجدوى اجلهد الذي
وضعيفمعليةالتخطيط.لذايقدمهذاالدليلرشحًاوتوضيحًالملفاهمياليتتتضمهنا
واحضومبسط،حياولأنيكونأداة
اخلططاالسرتاتيجية،ويسىعإىلاتباعمهنجٍ
ٍ
معليةفعالةملساعدةاملؤسساتواملجموعاتمنخاللبناءاملنطقالعاملعمليةالتخطيط
والرتكزيعىلاجلانبالعميلوالمناذجوتقدميأمهاملامرسات.
جتيب اخلطة االسرتاتيجية مبكوناهتا املختلفة عىل سبعة أسئلة مفتاحية حتتاج أي
مؤسسةأنتبينتوافقًاحوهلاسواءداخلاملؤسسة (بنيأعضاءفريقالعمل)أوخارجها
(بنياملؤسسةواملستفيدينواملتعاملني واملتعامالتوالرشاكء).
دوناإلجابةعىلهذهاألسئلة،أيدوناخلطةاالسرتاتيجية،تتحولاملؤسسةتدرجييًا
إىلمزودخدماتملؤسساتأخرى (تنفيذيةأوماحنة)،مكاأهناتبىقمرتبطةباألخشاص
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ماهوالتخطيطاالسرتاتيجيلملؤسسات ؟

الذين قاموا بتأسيهسا دون أن تتحول إىل بنية تنظميية هلا هويهتا واستقالليهتا عن
األفراد.األسئلةالسبعةاليتجتيبعهنااخلطة :
•
•
•
•
•
•
•

ماهوسببوجوداملؤسسة ؟
ملنتتوجهاملؤسسة ؟
مايهنقطةالبدايةعندإعداداخلطة ؟
ماهوالتطوراملنشودمنخاللتنفيذاخلطة ؟
ماالذيينبيغأنتفعلهاملؤسسةلتصلإىلهذاالتطور ؟
ماالذيحتتاجهاملؤسسةللوصولإىلهذاالتطور ؟
كيفسنحددمدىجناحاخلطة ؟
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.3

مايه فوائدالتخطيطاالسرتاتيجي ؟

• بناءهويةاملؤسسةواستقالليهتا :

اخلطةاالسرتاتيجيةيهخارطةالطريقاليتتحمسلملؤسسةبالعملبشلكممهنج
حنو وضع أفضل (التغيرياإلجيايب)الذيوجدتمنأجله.

• اإلرتباطبالواقعواملوضوعية :

اخلطةاالسرتاتيجيةيهاألداةاليتتؤهلاملؤسسةلبناءنشاطهاوعالقهتاباملجمتع
احمليطبنا ًءعىلحتليلوفهمدقيقنيللواقعاحمليطولقدراتاملؤسسةالداخلية.مما
جيعلمناملؤسسةبنيةتنيمتبشلكفعيلإىلجممتعهاواحتياجاتهوتغرياته.

• التحديدالدقيقللرشاكءواجلهاتاملتعاونة :

امتالك خطة اسرتاتيجية ،يحمس لملؤسسة بالتوجه حنو اجلهات املعنية بشلك
دقيق ،مما مينع التشتت وبذل اجلهود يف بناء رشااكت ال تعود بالفائدة عىل
حتقيق املؤسسة ألهدافها.

• بناءالتوافقبنيأعضاءفريقالعمل :

حيثأهنم،منخاللاسرتشادمهباخلطةاالسرتاتيجية،يعملونمجيعًاحنوأهداف
واحضةومتفقعلهيا،ويصبحونأكرثقدرةعىلاختاذالقراراتاألكرثحصةعىل
مجيعاملستوياتاإلدارية.

• تصممياملشاريعوالتخطيطالتنفيذي :

إناخلطةاالسرتاتيجيةيهاإلطارالعريضالذييحمسلملؤسسةبتصمميوختطيط
مشاريعهاوبراجمهاوأنشطهتا لتحققأهدافها .مكا أنه حيمهيامنالعشوائيةومن
أنتصبحأداةتستخدممنقبلاجلهاتاألخرى.
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مايه فوائدالتخطيطاالسرتاتيجي ؟

• التخطيطاملايل :

إناخلطةاالسرتاتيجية،رمغأهنايفحدذاهتاالتتضمنموازنةتضعهااملؤسسة،
إال أهنا عامل حامس يف قدرة املؤسسة عىل التخطيط املايل ،قصري األمد وبعيد
األمد،مبايؤهلهاللحصولعىلاملوارداملطلوبةويضمناسمتراريهتا.

• املرونةوالقدرةعىلالتفاعلمعاملتغريات :

اخلطة االسرتاتيجية يه وثيقة تعمتدها املؤسسات من خالل جمالس إداراهتا،
لذا يه تعترب وثيقة هامة لملؤسسة .إال أهنا وثيقة مرنة ،قابلة للتطوير والتعديل
بنا ًء عىل التغريات املوضوعية احمليطة باملؤسسة دون أن تتخىل املؤسسة عن
أهدافها وأسباب وجودها.

• منيشاركيفوضعاخلطةاالسرتاتيجية ؟

تشاركىفالتخطيطاالسرتاتيجيمجيعاألطرافاملعنيةباملؤسسة (جملساإلدارة
امجلعية العمومية) العاملون باملؤسسة-الرشاكء واملمولون-املسهتدفون من براجماملؤسسة ...اخل) ومه مسؤولون عن تقدمي تصوراهتم ملا يريدون من املنمظة اليت
ينمتونإلهيا،مبايفذلكاملجموعاتاملسهتدفةواليتيهمسؤولةأيضًاعنتقدير
احتياجاهتااحلاليةواملستقبلية،وأخريًاتقععىلجملساإلدارةمسؤوليةالصياغة
الهنائيةللخطة.
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كيف يمت حتضري معليةالتخطيط ؟

ً
رشطا ها ًما جدًا يف بناء خطة
يعترب التحضري اجليد ملرحلة التخطيط االسرتاتيجي
اسرتاتيجيةممتاسكةومالمئةلملؤسسة،ويتضمنالتحضريللتخطيط :

• مجع املعلومات واملعطيات  :عند بدء معلية التخطيط االسرتاتيجي ،جيب أن ينطلق
الفريقمنمعرفةجيدةباملواقعواملجمتعوالفائتاملسهتدفةمناملؤسسة.فاملعلومات
اخلاطئةاليتننطلقمهناتقودناإىلنتاجئخاطئةبالرضورة.

• تفرغفريقالعمل :يشاركالفريقالتنفيذيلملؤسسةيفوضعاخلطةاالسرتاتيجية،
وجيب أن يكون قادرًا عىل املسامهة بشلك فعال ،مما يتطلب تفرغهم ولو بشلك
جزيئيكيكونوافعالني.

• إعطاءالزمنالاكيف :جيبإعطاءمرحلةالتخطيطالوقتالاكيفملناقشهتاوإجنازها
وصياغهتا حىتتصبحوثيقةقابلةلالستخدامداخلاملؤسسةوخارجها.
• ختصيص املوارد الاكفية  :تتطلب معلية التخطيط االسرتاتيجي ختصيص املوارد
املناسبةهلا،وهذهاملواردترتاوححسبجحماملؤسسةوجحمخطهتاوفريقمعلها.

مايه العالقة بني التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقيمي ؟ يرتبط التنفيذ بشلك مبارش
وتنظيميباخلطةاالسرتاتيجية.
أخطر ما ميكن أن حيصل هو أن تكرس املؤسسة موارد مالية وبرشية إلجناز اخلطة
ومنمثتركهنالتعودإىلالعملبشلكعشوايئوبنا ًءعىلالفرصاحمليطةهبافقط.
التخطيط هو املرحلة اليت تحمس لملؤسسة بتحويل األفاكر ،األحالم والمطوحات إىل
توجهاتفعليةوأنتبينمهناأهدافًاحمددةوتصوراتلرباجممعل.مكاتعمتداملتابعة
(ويه معلية مسمترة تقوم هبا املؤسسة  للتأكد من أن التنفيذ يسري بشلك متسق مع
ما خططنا له) بشلك اكمل عىل اخلطة االسرتاتيجية .فنحن ال نستطيع أن نتأكد من
حتققأهدافناإالإذاحددناهذهاألهدافمنذالبداية،وحددناألنفسناولآلخرينمعايري
واحضة للتأكد من حتققها .يأيت التقيمي يف الهناية ليخربنا ما الذي حققناه فعليًا من
خطتنا،وكيفجيبتطويرهاللوصولإىلفعاليةوأداءأفضلعىلمجيعاملستويات.
7

كيف يمت حتضري معليةالتخطيط ؟

ختطيط
اسرتاتيجي
الفكرة

سبب وجود املؤسسة
مدى االحتياج

لملؤسسة 
الرؤية

الرسالة 

األهداف االسرتاتيجية

القضايا االسرتاتيجية

التخطيط
التنفيد
التخطيط

التنفيذ

املتابعة

املتابعة

املوار د البرشية متابعة النتاجئ ونسب
حتقيق الرؤية
األهداف العامة  املوارد املادية  التحقق
متابعة  نسب  التحقق
األغراض 
مدة التنفيذ 

حتقيق النتاجئ
املرجوة 
الرباجم 
األنشطة

التقيمي

التقيمي

تقيمي مدى حتقق األغراض
تقيمي تأثري األنشطة 

تقيمي جودة العنرص البرشى 

متابعة  األداء  لملوارد تقيمي مدى التغيري ىف وضع
البرشية 
املسهتدفني
متابعة املوارد املالية تقيمي االلزتام باملوارد املالية 
واإللزتام  باخلطط
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 .5كيف يمت بناء
اخلطةاالسرتاتيجية ؟

الرؤية

مكونات اخلطة

الرسالة

اهلدف العام

املتابعة/التقيمي
)املؤرشات(

االسرتاتيجيات

األهداف اخلاصة

تتضمن اخلطة االسرتاتيجية مجموعة من املكونات املتسقة املرتابطة واملتسلسلة بشلك
منطيق.ميكنالقولأنمكوناتاخلطةتبدأمنالعاملتنتقلتدرجييًاإىلاخلاصفاألكرث
حتديدًا ...فبيمنا الرؤية يه حمل واسع وعريض تضعه املؤسسة نصب أعيهنا للتغيري
اإلجيايب الذي تسىع للوصول إليه .حتدد الرسالة ويه البطاقة التعريفية باملؤسسة
دوراملؤسسةوجمالمعلهاوقميها.منالرسالةنصلإىلاشتقاقاهلدفالعام،اهلدف
الكبري ولكن احملدد الذي تصب لك جهود املؤسسة لتحقيقه والذي يمت جتزئته إىل
مجموعة من األهداف احملددة والصغرية واملمكنة ،اليت يمت السيع إىل حتقيقها من
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كيف يمت بناءاخلطةاالسرتاتيجية ؟

خالل مجموعة اسرتاتيجيات (طرق وأساليب العمل) اليت تتناسب مع قدرات املؤسسة
والظروف اخلارجية اليت تتعامل معها .وطريقتنا للتأكد من حتقق هذه األهداف يه
مؤرشاتنسمتريفمجعهاطوالفرتةالتنفيذلنستطيعأخريًاأننقولهذاماحققناه
وهذا ما مل نمتكن من حتقيقه ...وجيدر بنا أن نعيد النظر مرة أخرى يف خطتنا لرنى
كيفميكنأن نكون أكرث فعاليةيفاملرحلةالقادمة !
انطالقًا من هنا ،نصل إىل الشلك الهنايئ ،المنوذيج ،للخطة االسرتاتيجية .وهو ما
يسىع هذا الدليل إىل متكني مؤسسات املجمتعاملدين منه .وانطالقًا من هذه اللحظة،
سريكز الدليل عىل مفاهمي ومكونات اخلطة ورشح عالقهتا ببعضها البعض وترابطها
وتقدميمناذجوأمثلةمعليةهلا.
خاللإعداداخلطة،وعندكتابةلكمكونمنمكوناهتا ،السؤال الذي جيدر بنا طرحه
هو التايل  :هل تنفيذ هذا املكون حيقق أو يسامه يف حتقيق املكون الذي يسبقه ؟
هل حتقق اهلدف العام يسامه يف حتقق الرسالة ؟ وهل حتقق األهداف احملددة
يضمن حتقق اهلدف العام ؟ ...اخل.
إذا اكن اجلواب نعم ،فهذا يعين أن خطتنا متسقة ومنطقية من حيث ترابط
األسباب بالنتاجئ.
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.6
أي منوذج للخطةاالسرتاتيجية ؟
ّ
يفهنايةهذاالدليل،سميتلكالقارئمجموعةمناملعارفاليتتوجههيفكتابةاخلطة
االسرتاتيجيةكوثيقةتنتجعنمعليةالتخطيط.
تتكوناخلطةاالسرتاتيجيةمنسبعةمكوناترئيسة :

	اهلوية
•
• الرؤية
• الرسالة
	القمي
•
	االسرتاتيجيات
•
• اهلدفالعام
• اإلطارالتنفيذيللخطةاالسرتاتيجية
اهلوية :

فقرة تعريفية عامة ،تلخص حاكية املؤسسة وتارخيها .غالبًا ما تتضمن كيف اجمتع
ِ
ِ
واملؤس َسات وماذا اكنت دوافعهم لالجمتاع وبدء املؤسسة ،هل هناك حدث
املؤسسون
دفعهم/ـهن للبدء ؟ أم أنه تملس حلاجة لدى الفائت املسهتدفة من املؤسسة ؟ هل
معني
ّ
بدأتاملؤسسةبالشلكالذيتوجدهيلعاليومأمأهناهشدتتطوراتجذرية ؟
األهداف املرحلية
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النتاجئ

املؤرشات

أي منوذج للخطةاالسرتاتيجية ؟
ّ

امللحقاتاملرفقةباخلطةاالسرتاتيجية :

هناكملفاتأخرىقدتقومبعضاملؤسساتبإحلاقهاباخلطةاالسرتاتيجية،مثلاهليلك
التنظيميلملؤسسة،املوازنةالسنويةلملؤسسة،نخسةعنالتجسيلالرمسيلملؤسسة،
مطبوعاتمنبراجموأنشطةسابقة.اختياراملرفقاتيعمتدعىلاجلهةاليتترسلهلا
اخلطة.املهمهوفقطأنمتلكاملؤسسةهذهالوثائقوأنحتدثهابشلكمسمتر،حبيث
تعكسواقعاحلاليفحلظةاستخدامها.

أكرثاملرفقاتشيوعًاواستخدامًا :

وصفمعليةالتخطيط :

ويه فقرة توصيفية خمترصة ومكثفة ،ترشح للقارئ كيف قامت املؤسسة بعملية
التخطيط ،من شارك يف وضع اخلطة ،وما يه اخلطوات املتبعة ،الصعوبات اليت
واجههتااملؤسسةخاللوضعاخلطة،هليهاخلطةاالسرتاتيجيةاألوىللملؤسسةأم
أهنابنيتعىلنتاجئتقيمينتاجئتنفيذاخلطةالسابقة،اخل.
حتليلالقوىالربايع

()SWOT

:

إحدىالتقنياتاملستخدمةيفحتليلالوضعالداخيللملؤسسة (نقاطقوهتاوضعفها)       
والوضعاخلاريج.يحمسحتليلالقوىالربايعلملؤسسة (نقاط القوة ،نقاط الضعف،
الفرص ،والهتديدات) بوضع خطهتا بنا ًء عىل معطيات واقعية تصف الوضع الراهن
حلظةوضع(اخلطة).
حتليلاألطرافاملعنية :

ويه تقنية تستخدم لدراسة اجلهات واألفراد املعنيني بعمل املؤسسة ،خاصة
املستفيدين ،املمولني ،اجلهات احلكومية ،اجلهات االقتصادية واملؤسسات املدنية
املعنية بعمل املؤسسة وغريمه ،دون إمهال أي جهة قد تتأثر وتؤثر يف معلنا .يأيت
رشح التقنية أيضًا يف سياق الدليل.
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رؤيةاملؤسسة ()Vision
ترسيخ رؤية املؤسسة  :الرؤيةيهحملمستقبيليصفالتغيرياإلجيايباملنشودالذي
وجدتاملؤسسةلتحقيقه.تعكسمطوحاتوآمالاملؤسسةواليتالميكنحتقيقها
يفظلاملواردواإلماكناتاملتاحةحاليًاخالل (مرحلةوضعاخلطة)وإناكنمناملمكن
الوصولإلهياعىلاملدىالطويل.
ولصياغةالرؤيةصفاتأساسية،أمهها أن تكون :

	خمترصةومكثفةدونرشحأوتفاصيل.
•
• عامةوواسعة،تحمسللكثريمناملؤسساتواألفرادأنجيدواأنفهسمفهيا.
• ملهمةوحمفزة.
• واحضةوبسيطةوالحتمتلتفسرياتمتعددة.
• متفقعلهيابنياملشاركنييفوضعاخلطة.
رسالةاملؤسسة ()Mission

الرسالةيهوثيقةمكتوبةمتثلدستوراملؤسسةواملرشدالرئييسلاكفةالقراراتواجلهود،
مكاتساعدعىلترشيدوختصيصاملواردوتغيطعاد ًةفرتةزمنيةطويلةنسبيًا.ويه
بيانمكتوبيوحضاجتاهاملؤسسةفيهإجابةعىل :
•
•
•
•
•
•
•

ملاذاتوجداملؤسسة ؟الغرضالذيمنأجلهوجدتاملؤسسةأواملشلكةاليتتسىع
إىلحلها.
مايهاملساحةاجلغرافيةلعملاملؤسسة ؟
مايهالوظائفاليتتؤدهيااملؤسسة؟طبيعةمعلها ؟
ملنسيمتتوجيهوأداءهذهالوظائف ؟لعمالهئا ؟
مايهأمهاالسرتاتيجياتأواملساراتالرئيسيةلملؤسسة ؟
ماالذيميزياملؤسسةعناملؤسساتاألخرىيفذاتاملجال ؟
مايهالقميواألخالقياتاليتتلزتمهبااملؤسسة ؟

معايري تقيمي الرسالة  :أن تكون واحضة ومفهومة مجليع األعضاء والعاملني يف
املؤسسة،واملستفيدينمنأنشطهتا .وأنتتضمنإجاباتواحضةعىلالنقاطاملذكورةأعاله.
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مناذجلرؤىبعضاملؤسسات :

• جممتع (س او ع)مشاركفعالقادرعىلاختيارممثليه/ممثالتهومراقبةأداهئم.

• املجمتع (س) يمتتعبعدالةيفالوصوللملواردالبيئيةوتوزيععوائدهاويشارك
يفصنعالسياساتالبيئيةوإدارةاملواردمبايضمنالتمنيةاملستدامة.
• املجمتع (س او ع) وممتتع حبقوقه الصحية ،والتعلميية ،واالجمتاعية،
واالقتصادية والثقافية.

•	املجمتع (س) ممتتعحبقوقهاالقتصاديةواالجمتاعيةومشاركإجيايبيفقضايا
التمنيةوالبيئةلملجمتعجبميعفائته ودامعحلقوقاملرأةيفاملشاركة.

مناذجلرسائلبعضاملؤسسات :

• تعمل مؤسسة (س) مبحافظة (ص) عىل متكني الفائت األكرث فقرًا واملهمشة
منالمتتعحبقوقهامنخاللتروجيثقافةحقوقاملواطنني واملواطنات،وتنظمي
املجمتع ،ومتكني الكيانات املستقلة واملؤسسات األهلية والتنفيذية من أداء
أدوارمه  وربطهمبصناعالسياسات،وتبينقضاياحشدالدمععىلاملستوى
احمليلوالوطين.

• تسىعمؤسسة (س) إىلحتقيقوتمنيةروحالتاكفلبنيأفراداملجمتعومتكني
الفائتاملهمشةخاصةاألطفالاأليتاموذوياإلعاقاتمناحلصولعىلحقوقهم
من خالل نرش ثقافة وقمي التاكفل ،وتقدمي خدمات مبارشة للفائت املسهتدفة،
وتقدمي براجم تأهيل لسوق العمل للشباب واملرأة ،وحتسني اخلدمات التعلميية
والصحيةباملنطقة،والتنسيقمعاملؤسساتاخلدميةباملجمتعواجلهاتاملعنية
والعاملةمبجالالتمنية.

• تعمل املؤسسة (س) عىل رفع املستوى االقتصادي واالجمتايع واليحص
لملجمتعبصفةعامةوالطفلواملرأةبصفةخاصةمنخاللتنفيذبراجملمتكني
املرأة والفتاة والنشء ،وجلب اخلدمات من مؤسسات حكومية أو أهلية أخرى،
والتنسيقمعاجلهاتالتنفيذية.

• تعملمؤسسة (س)يفمدينة (ص)عىلمتتعساكهناحبقوقهميفحياةكرمية
من خالل رفع ويع املجمتع بواجباته وحقوقه ،والعمل مع مؤسسات املجمتع
املدين باملنطقة والتنسيق بيهنا وبني اجلهات التنفيذية ،وتصممي وإدارة براجم  
لتحسنيالوضعاليحصوالبييئوالتعليميوغريه.
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يلحق بنص الرسالة حتديد القمي اليت تتبناها املؤسسة وحترص عىل تطبيقها ىف
معلها،وحتددهذهالقميمبايتناسبمعجمالمعلاملؤسسةواملجمتعالذيتعملمضنه
وأهدافهاالعامةورسالهتا.
تتبىن املؤسسات عادة ما بني ثالث إىل مخس قمي .فعندما نرى أن املؤسسة تضع
مجموعةكبريةمنالقميغرياملنجسمة،ندركمتامًاأناملؤسسةالتتبىنفع ً
الأيقمية
بلتضعالقميدوناعتبارحقييقلعالقةهذهالقميبعملها.وجيبأنترتبطالقميبشلك
مبارشباملامرسات.
فعىل سبيل املثال ،عندما نقرأ أن إحدى املؤسسات تتبىن قمية املساواة بني اجلنسني
ونطلععىلهيلكهاالتنظيميلنجدأن  %9منهينيمتإىلأحداجلنسني،ندركأنهذه
القمية غري مطبقة بشلك فعيل يف ممارسات املؤسسة مما يشكك مبصداقيهتا (سواء
لدىاملستفيدين،لدىاملجمتع،أولدىاملمولني) .
مناذجلقميمؤسساتية :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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املساواةوعدمالمتيزيبنياملستفيدينيفتقدمياخلدمات.
املساواةبنياملواطننيواملواطنات وعدمالمتيزيعىلأساسالدين،اجلنس،السن.
املساواةوعدمالمتيزيبنياملواطننيواملواطنات واحرتامثقافةاملجمتعات.
حقاملهمشنيوالفقراءمناملسهتدفنييفاملشاركة.
مشاركةاملجمتعيفتقديراالحتياجاتوتصمميوتنفيذوتقيمياملشاريعواألنشطة.
مشاركة املؤسسة مع املؤسسات األخرى يف صنع القرارات ويف التصدي
للقضايا املسهتدفة.
املشاركةالفعالةواإلجيابيةيفالتخطيطومتابعةمرشوعاتاملؤسسة.
املشاركة يف مجيع مستويات املؤسسة يف تقدير االحتياجات وصنع القرارات
واملتابعة والتقيمي .
ترسيخقمياملشاركةوالعملامجلايعوالشفافيةيفتصمميالرباجموكيفيةتنفيذها.
احرتام الفائت املسهتدفة عند تقدمي اخلدمات وإرشاكهم يف حتديد االحتياجات
وتقيمي املشاريع .
تاكملاحلقوقمباينعكسعىلسلوكوجودةمايقدممناملؤسسةومصداقيهتا.
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•
•
•
•
•

الشفافيةواملصداقيةلتحقيقالثقةاملتبادلةبنياملجمتعواملؤسسة.
الشفافيةىفإتاحةاملعلوماتلملعيننيباملؤسسةونرشاخلرباتبيهنم.
احرتامثقافةاملجمتعوعاداتهوتقاليدهاإلجيابيةيفاملشاريعاملنفذةمناملؤسسة.
أنترايعمشاريعاملؤسسةقميومبادئاملجمتع.
احرتامالقواننيوثقافةاملجمتعاتاليتيمتالتعاونمعها.

حتليلالقوىالربايع (:)SWOT
حتليلالقوىالربايع ()SWOT-Analysisهومنأمهاألدواتيففهمالواقعالراهنيف
املرحلةاليتتوضعفهيااخلطةويساعدبشلكأسايسعىلحتديداسرتاتيجياتالعمل
املستقبلية.إمسالتقنيةهوخمترصألربععواملهذهالعوامليه :
•
•
•
•

نقاطالقوة
نقاطالضعف
الفرص
الهتديدات

ميكنتصنيفبعضالعواملعىلأهنافرصوهتديداتيفنفسالوقت.مفث ً
ال :وجود
عدد كبري من املنمظات املهمتة بنفس الفئة املسهتدفة لملؤسسة .هو فرصة ألنه يحمس
لملؤسسةباالستفادةمنجتارب،معارفوخرباتاملنمظاتاألخرى،إالأنههتديديف
الوقت نفسه ألنه قد يضعف احلاجة إىل وجود املؤسسة إذا مل تستطع تثبيت متزيها
وتقدميهاخلدماتخمتلفةمعاتقدمهاملنمظاتاألخرى.

لك هذه النقاط تنعكس يف خطتنا االسرتاتيجية  :فإذا أشارت إحدى املؤسسات إىل
امتالكهالعالقاتقويةمعوسائلاإلعالمكنقطةقوة،فيجبأننرىاستمثارنقطةالقوة
هذهيفاسرتاتيجياتاملؤسسةمنخاللالرتكزيعىلاسرتاتيجيةالنرشاإلعاليم.وإذا
أشارت املؤسسة إىل نقطة ضعف لدهيا يف ضعف مهارات فريقها يف اإلدارة املالية،
فيجبأننرىيفخطهتالتطويربنيهتااملؤسسيةإماالتعاقدمعمديرمايل،أوإخضاع
أحد/بعضأعضاءالفريقلتدريباتيفاملجال.
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نفسالقاعدةتنطبقعىلالفرصوالهتديدات،استغاللالفرصوالقيامخبطوات لتفادي      
الهتديدات يه من اإلجراءات (األنشطة) أو االسرتاتيجيات اليت البد لملؤسسة من  
التفكريهباخاللمرحلةالتخطيط.

حتليلالبيئةالداخلية :

وهودراسةنقاطالقوة ( )Strengths–Sونقاطالضعف()Weakness-Wاليتتمتتعهبا
املؤسسة .عند حتديد نقاط قوة وضعف املؤسسة جيب حتديدها بشلك فعيل وموثوق،
بعيدًاعناالحمتاالتوالتوقعات.
نقاطالقوة :إماكنياتداخليةذاتيةموجودةفع ً
التساعدعىلاستغاللالفرصاملتاحة
واملمكنةوعىلماكحفةالهتديدات.

نقاطالضعف :ظروفوعواملنقصداخليةموجودةفع ً
التعيقمنقدرةاملنمظةعىل
استغاللالفرص.

غالبًاماجندنقاطالقوةوالضعفيفاملجاالتالتالية :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اهليلكالتنظيمي
		
العالقاتاإلنسانية
			
املواردالبرشية
البنيةالتحتية				
عالقةاملؤسسةباملجمتع
القيادةواالدارة
عالقةاملؤسسةبرشاكهئا
املوارداملالية
النظماملؤسسية

حتليلالبيئةاخلارجية :

وهودراسةالفرصاملتاحة( )Opportunities - Oوالهتديدات (.)Threats - Tمعالرتكزي
عىل الوضع الفعيل حيث الهتديدات املوجودة والفرص غري املستغلة من ناحية  ،مكا
حيللالتغيرياتاحملمتلةيفلكمهناممنناحيةأخرى.

الفرص :ظروفأواجتاهاتخارجيةذاتأثرإجيايبعىلاملجالالذيتمتزيبهاملؤسسة.
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الهتديدات :ظروفأواجتاهاتخارجيةتؤثرسلبًاعىلاملؤسسةواليتقدتقوديف
ظلغياباإلجراءاتاملدروسةإىلخسارةاملؤسسةملوقعها.

غالبًاماجندالفرصوالهتديداتاليت
تواجههااملؤسساتيفاملجاالتالتالية :
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلطارالسيايس
اإلطاراالقتصادي
اإلطاراالجمتايع
اإلطارالقانوين
		           
اإلطارالثقايف
املواطنون
مؤسساتاملجمتعاملدين
مدىتوافراملواردباملجمتع

حتت سيطرتنا

خارج عن سيطرتنا(عوامل خارجية(

نقاط القوة :

الفرص :

اإلماكنات الداخلية.
ما هو اليشء الذي جنيده ؟
مايهقدرةاملؤسسة/املرشوععىلاملنافسة ؟
ما يه مواردنا ؟

مناذجلنقاطقوةاملؤسسات :
• املؤسسةمتتلكهيك ً
التنظمييًاقويًاويليب
•
•
•
•

احتياجاتمعلها.
متتعاملؤسسةمبقرثابتوجماين.
قدرة املؤسسة عىل بناء عالقات إجيابية
معالفئةاملسهتدفة.
تنوعخرباتفريقالعملمضناملؤسسة.
تنوع مصادر المتويل اليت تعمتد علهيا
املؤسسة.

الظروف اخلارجية الىت تساعد ىف
الوصول للهدف  :سياسية  -اقتصادية -
قانونية...اخل.
مناذج للفرص املتاحة لملؤسسة :
•
•
•
•
•

التعديالتالترشيعيةوالقانونيةاحلديثة.
احلاجة املزتايدة خلدمات املؤسسة نتيجة
تراجع احلالاالقتصاديللفئةاملسهتدفة.
هسولةاحلصولعىلأماكنتنفيذاألنشطة
بشلك جماين.
اهمتام رؤوس األموال الوطنية مبجال
معل املؤسسة.
عدمتدخلالوزاراتاملعنيةبعملاملؤسسة.
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نقاطالضعف :
العجزالداخيل.
مايهنقاطالضعف.
ماالذيحيتاجلتطوير.

مناذجلنقاطالضعفلدىاملؤسسة :
•
•
•
•
•

عدمثباتفريقالعمل.
ضعفاإلماكنياتاملاديةلدىاملؤسسة.
املؤسسة جديدة وال متتلك مسعة وهشرة
اكفيةحىتاللحظة.
عدمامتالكاملؤسسةلقدراتاكفيةلتفعيل
معلاملتطوعنيبالشلكاألمثل.
اعمتاداملؤسسةعىلممولواحدرئييس.

الهتديدات :
الظروفاخلارجيةالىتتعوقالوصولللهدف-
سياسية -اقتصادية -قانونية...اخل .

مناذجللهتديداتاليتتواجهاملؤسسة :

•

االضطراباتالسياسيةاملسمترة.

• وجودعددكبريمناملنمظاتاملهمتةبنفس
الفئةاملسهتدفةلملؤسسة.
• عرقلة بعض أنشطة املؤسسة من قبل
اجلهاتاملسؤولة.
• عدم اهمتام الكثري من اجلهات املاحنة
مبجالمعلاملؤسسة.

حتليل األطراف املعنية :
الفائت املسهتدفة (أو املعنيون) مه األخشاص والفائت واملؤسسات اليت تؤثر بشلك
مبارش أو غري مبارش عىل معل املؤسسة سوا ًء اكن ذلك بصورة سلبية أو إجيابية.
يحمس حتليل األطراف املعنية لملؤسسة بتحديد اجلهات والفائت املسهتدفة من العمل
واالسرتاتيجيات الواجب اتباعها لتحقيق األهداف املرجوة ،حيث يساعد التحليل عىل :
•
•
•
•
•

19

حتديد املؤيدين واملعارضني/املعيقني.
حتديد أولوية من جيب اسهتدافه لتحقيق أكرب تأثري.
حتديد اسرتاتيجية التأثري اخلاصة واملالمئة للك طرف.
تركزي االنتباه واملوارد بصورة تحمس بتحقيق الفاعلية القصوى.
عدم تشتت القوة واملوارد.

ما يه مكوناتاخلطة ؟

الدور احلايل

الطرف

الدور املتوقع منه

إجراءات املؤسسة

مايهاإلجراءات (األنشطة
ما الدور الذي حتتاج و/أو االسرتاتيجيات) اليت
سلوك الطرف وتأثريه عىل
املؤسسة من هذا الطرف ستقومهبااملؤسسةلضامن
املؤسسة يف الوقت احلايل
أنيقومبهيكيكوندامعًا أنينتقلالطرفاملعين من
(حمايد،إجيايب،سليب…).
الدور الراهن إىل الدور
يفحتقيقأهدافها ؟
املستقبيل .

وزارةالرتبية.

أهايلاألطفال
ا ملسهتد فني .

حمايد (ليست الوزارة عىل
تهسيلمعلاملؤسسة
اطالع حىت اللحظة عىل
يفاملدارساملسهتدفة.
معلاملؤسسة).

تعريفالوزارةعىلاملؤسسة
وأنشطهتا.
اقرتاح توقيع مذكرة تعاون
بنيالوزارةواملؤسسة.

إجيايب (األهايل مهمتون
التجاوبمعمبادرةاملؤسسة
باستمكالاألطفال  دراسهتم) .إلعادةاألطفالإىلاملدارس.

سليب(ال ميتلكون الدوافع االلزتام بالتدريب وتطوير جلسات حوار مع املدرسني
املدرسون يف
الاكفيةلالطالعوالتدربعىل قدراهتمالستخداماملناجه بغيةحتفزيمه.
املدارساحلكومية.
املناجه املقرتحة).
التعلمييةاملقرتحة.
وضعنظامحوافزلملدرسني.

اهلدفالعام :

اهلدف العام ،أو اهلدف االسرتاتيجي ،هو اهلدف بعيد املدى والذي تسهتدفه املؤسسة
ويمتاشتقاقهمنالرؤيةحيثمتالتعبريعنهعندماوصفتاملؤسسةرؤيهتالملجمتع.تمت
صياغته بصورة فعل تسىع املؤسسة لتحقيقه.
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الرؤية
جممتع (س او ع) ومشارك فعال
قادرعىلاختيارممثليهومراقبةأداهئم.

اهلدف
متكني أهايل املجمتع من املشاركة الواعية
يف اختيار مرحشهيم ومراقبة أداهئم
وتطوير جممتعاهتم .

املرأة يف املجمتع (س)ممتتعة حبقوقها يف
املشاركةبفاعليةيفصناعةالقراراتالعامة.

متكنياملرأةمبجمتع (س)منالمتتعحبقوقها
يفاملشاركةيفصنعالقراراتالعامة.

جممتع (س او ع) وممتتع حبقوقه الصحية،
والتعلميية،واالجمتاعية،واالقتصاديةوالثقافية.

متكني أهايل املجمتع (س) من المتتع
حبقوقهم الصحية والتعلميية واالجمتاعية
واالقتصادية والثقافية.

ذوي االحتياجات اخلاصة الذهنية هلم دور,
مدجمني وفعالني باملجمتع (س) ممتتعني
حبقوقهم يف الرعاية والمنو مبا يضمن هلم
حياةكرمية.

متكنيذوياالحتياجاتاخلاصةمبنطقة (س)

من االندماج يف املجمتع والمتتع حبقوقهم  
يفالرعايةوالمنومبايضمنهلمحياةكرمية.

االسرتاتيجيات :

االسرتاتيجيةيهطريقةأوأسلوبمعلتتبعهاملؤسسةلتحقيقأهدافها.يمتاختيارها
متامًا بعد حتديد األهداف ،فهي اليت جتيب عىل سؤال  :كيف سيمت حتقيق األهداف
اليتوضعهتااملؤسسةلنفهسا  .
    
يمتاختياراالسرتاتيجياتاألمثلبناءعىلعدةعوامل :
•
•
•
•
•
•
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حتليلاألطرافاملعنيةوكيفيةالتأثريفهيا.
حتليلبيئةالفائتاملسهتدفةوأيمناالسرتاتيجياتأكرثتاثريًا.
نوعالقضيةاليتيمتالتعاملمعهاباخلطةاالسرتاتيجية.
اخلرباتالسابقةلملؤسسة.
فرصجناحاالسرتاتيجيةيفحتقيقأهدافاخلطة     .

ما يه مكوناتاخلطة ؟

باإلضافةملاسبقفإنلملؤسسةرؤيهتااخلاصةمفث ً
ال :

لو فكرت مبنطق مؤسسة خريية قد اختارت اسرتاتيجيات تقدمي اخلدمات الرضورية
بتاكليفمنخفضة،أودمعاألرسماديًاإلحداثتوازنبنيالدخلومتطلباتاحلياة ،فإنّ
املؤسساتاخلرييةتتبعغالبًااسرتاتيجياتتقدميخدماتلوفكرتمكؤسسةتمنوية  قد
ق مشاريع صغرية ،خلق فرصمعلبعائد
أختاراسرتاتيجياتزيادةدخلاألرسعنطري 
أكربعىلاألرسة،وهذهاسرتاتيجياتحتققتمنيةبعيدةاألمد،والتسىعإىلسدنقص
آينبلإىلمتكنياملسهتدفنيمن  مستوى معيشهتم،وهذهمعومًااسرتاتيجياتتمنوية.
وإذا فكرت مبنطق مؤسسة تمنوية تعمل باملهنج احلقويق قد اختار أ ًيا مهنا باإلضافة
إىل العمل عىل مضان حد أدىن لألجور ،ويه اسرتاتيجية تسىع إىل التغيري عىل
مستوىالسياساتممايضمنعدمعودةاملستفيدينإىلحالةماقبلمعلاملؤسسةمن
خاللتغيريالقوانني.

مناذجالسرتاتيجياتمستخدمةيفاملؤسساتاملدنية :

اسرتاتيجياتتطويراملؤسسة :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقويةقدراتاملؤسسةالبرشيةواملاليةوالتنظميية.
تطوير قدرات املؤسسة وإجياد آليات دامئة وثابتة لتمنية املوارد املالية والبرشية
لملؤسسةمبايضمناسمتراريةرسالهتا.
بناءقدراتاملؤسسة منخاللهيلكتنظيميواحضوإداراتمتخصصةفنيًاوإداريًا.
العمل عىل دمع دور املؤسسة يف معليات الدفاع واحلشد والضغط (تفعيل دور
الشباكتالدوليةوتفعيلمشاركةفائتمؤثرة).
بناءمناذجتمنويةقادرةعىلاملنافسةبامتالكاملؤسسةألصولثابتةوإدارةمراكز
تمنويةشاملةمعتطويربراجمها.
نرشثقافةالعملالتطويعمبايضمنتوافركوادرلتبينالقضيةومساندةاملؤسسة.
العملعىلتمنيةموارداملؤسسةمبايضمناسمتراريهتااملالية.
العملعىلعدداملتطوعنيوتأهيلهم,وإنشاءوحدةإلدارةاملتطوعنيوزيادةمهاراهتم
وحتفزيمهوالتخطيطلدجمالراغبنييفأجهزةاملؤسسةمستقب ً
ال.
العملعىلتفعيلأجهزةاملؤسسة,وزيادةعددأعضاءاهليئةالعامة.
استقطابكفاءاتوختصصاتمضنأجهزةاملؤسسة.
تقيمي اإلدارة اجليدة لملوارد املالية.
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أمثلة عىل االسرتاتيجيات
املستعملة يف منمظات املجمتع املدين :
اسرتاتيجياتتقدمياخلدمات :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

تقدمي املساعدات الفورية واإلنسانية لملحرومني والفقراء واملهمشني لسد احلاجات
األساسيةمنمسكنوحصةوتعلميوإغاثة.
تقدمياخلدمات،والرتكزيعىلاملرأةوالطفلاألكرثاحتياجًا.
تقدميالدمعلاليتام.
حتسنيوتقدميبعضاخلدماتاألساسية.
تنفيذبراجمللفائتاملسهتدفةهبدفمتكيهنماقتصاديًاوتعلمييًا.
تصمميوإدارةبراجملتحسنيالوضعاليحصوالبييئوالتعليمي.
التنسيقمعاجلهاتالتنفيذيةواملاحنةهبدفتلبيةاالحتياجات.
حتسنيقدرةاملجمتععىلالتاكفلاالجمتايعواملشاركة.
تقدميمنظومةمتاكملةمنالرباجمالتأهيليةلذوياالحتياجاتاخلاصةذهنيًاولألرس  
اليت تسامه يف دجم املسهتدفني بشلك إجيايب يف املجمتع ويف احلد من نسبة
اإلعاقاتالذهنية.
التنسيقمعاجلهاتالتنفيذيةواملاحنةهبدفتلبيةحقوقالنساء.
العمل مع مؤسسات املجمتع املدين والتنسيق فميا بيهنا واملؤسسات التنفيذية
لتحسنياألثرالتمنوي.
بناءحتالفاتمتخصصةتعملعىلإجيادفرصمعلواحلدمنالبطالةوالفقرمع
رشاكءحكومينيوغريحكوميني.

اسرتاتيجياتالمتكني :

• نوعية النساء والفقراء من صغار الفالحني والصيادين ومعال احملاجر حبقوقهم
ومتكيهنم  مناحلصولعلهيامنخاللدمعهمبروابطمتثلهموتعربعنمصاحلهم.
• العملعىلإرشاكالفقراءواحمللينييفصياغةاملستقبلوإرشاكالفائتاملختلفة
ىف احلوار حول الدستور والترشيعات املختلفة من أجل وضع قضايا الفقراء يف
السياساتوالترشيعاتاجلديدة.
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• العمل عىل حتقيق العدالة االجمتاعية للفتيات والنساء وتأمني امحلاية والتعلمي
والصحة والفرص احلقيقية لملشاركة املجمتعية هلم ،واملساعدة يف صياغة
ترشيعات وسياسات تدمع حقوقهن وتنبذ املامرسات اجلائرة جتاههن.

• التشبيكمعاملؤسساتاألهليةيفالداخلواخلارج.

• تفعيل وبناء حتالفات متخصصة معنية بذات القضايا ،والتنسيق مع املؤسسات
احلكوميةوغرياحلكوميةللعملمعًامنأجلمتتعالفائتاملسهتدفةحبقوقها.

اسرتاتيجياترفعالويعباحلقوق :
•
•
•
•
•

نرشالويعبثقافةاحلقوقواملواطنةوقبولاآلخروثقافةالتساحمونبذالعنف.
نرشثقافةاحلقوقيفاملجمتعوالرتكزيعىلإرشاكالقياداتيفبراجمالتوعية.
رفعويعاملجمتعحبقوقهوواجباته.
رفع الويع باحلقوق البيئية للفائت والرشاحئ املختلفة خاصة لملهمشني يف قضايا
مثل  إدارةمياهالرشب.
مواجهةالصناعاتاخلطرة -التغرياتاملناخية.
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 .8اإلطارالتنفيذي
للخطةاالسرتاتيجية
يساعد اإلطار التنفيذي للخطة االسرتاتيجية عىل مراجعة اخلطة وتقيمي أداء
املؤسسة حنو حتقيقها                     .

األهداف املرحلية :
واليتتستخلصمناهلدفالعام.وللكهدفعاميوضعمجموعةمناألهدافاحملددة،
تقود مبجملها إىل حتقيق اهلدف العام .ويه أهداف يراد حتقيقها خالل فرتة زمنية
حمددة بسنة أو اثنتني أوثالث سنوات.
واألهداف املرحلية جيب أن تكون  SMARTمبعىن أن تتوافر هلا اخلصائص التالية :
•
•
•
•
•

حمددة       Spécifique
قابلة للقياس Measurable
قابلة للتحقيق Atteignable
واقعية       Réaliste
حمددة الوقت      Temporelle

النتاجئ املتوقعة :
النتيجةيهالتغرياإلجيايب،القابلللقياس،الذييؤديحتققهإىلحتققاألهداف احملددة.
ويهتعربعنتغيريميكنوصفهوقياسهعىلمستوىاألفرادأواملجموعاتأواملجمتعات
أو املنمظات مكحصلة لتنفيذ أنشطة.
ويه غالبًا مرتبطة بالتغري يف :
• معارف ومهارات املسهتدفني.
• توجهات وقدرات املسهتدفني.
• توافر الفرص اليت مل تكن موجودة من قبل.
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وهذا ما يؤدي يف مرحلة أطول زمنيًا إىل التغيري يف :
•
•
•
•

املؤسسات.
النظم.
الترشيعات.
وضع فئة من الفائت.

مواصفات النتيجة :
•
•
•
•
•

حمددة  :طبيعة هذا التغيري والفئة املتأثرة واملنطقة املتأثرة.
قابلة للقياس  :ميكن قياهسا باستخدام مؤرشات.
قابلة للتحقق  :واقعية .
مالمئة.
هلا وقت حمدد.

املؤرشات :


يه معايري حمددة تستخدم يف قياس  :عدد ،حقيقة ،تغري ،رأي ،وجهة نظر بغية قياس
كفاءةسريالعملباإلضافةإىلقياسمدىالتقدماحلادثحنوحتقيقالنتيجةاملرغوبة.
من خالل املؤرشات.
وهناك نوعان من املؤرشات :

املؤرشات المكية  :يه قياسات إحصائية ،مكية مثل عدد ،نسبة ،تكرار .لقياس
املؤرشات المكية نستخدم  :االسمتارات ،إحصائيات ،تعدادات مجلع البيانات
اخلاصة هبذه املؤرشات .

املؤرشاتالنوعية :يه أراء الناس وأحاكمهم حول موقف أو موضوع ما .تستخدم
طرق املقابالت ،مجموعات النقاش ،البحث الرسيع باملشاركة...إخل مجلع البيانات
اخلاصة بتلك املؤرشات.
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املؤرشهومقياسجناح،فالجيبأنيكونمبالغًايفالمطوحفيحبطالفريقواملؤسسة
نتيجةعدمحتققهوالمتواضعًااليشلكحتديًالملؤسسة.
يوضع املؤرش بشلك متوازن ومنطيق بناء عىل معيار أسايس من خالل اإلجابة عىل
سؤال :هلحتققاملؤرشاتاليتخنتارهادلي ً
الاكفيًاعىلحتققالنتيجةاملطلوبة ؟

ال تظن أن املؤرش اليمك ال يرتكز عىل عدد .لك املؤرشات حتتوي عىل عدد حمدد أو
نسبة من املستفيدين حيصل التغيري لدهيا .الفرق بني املؤرش النويع واليمك هو يف
طبيعة التغيري .فعدد مرات حضور جلسات توعية تقوم املؤسسة بتنظميها هو جانب
مكي ،مفجرد حضور عدد حمدد أو نسبة حمددة من املسهتدفني جللسة التوعية هو
مؤرش ميكن وجيب قياسه .لكن هل حصل التغيري املنشود لدى من حرضوا جلسات
التوعية ؟هنانبحثعنمؤرشنويع.
يفحالهدفمرتبطببناءقدرات 30منمؤسساتاملجمتعاملدينيفبلدحمدد،فإن
الزتام املؤسسات املسهتدفة بالتدريبات هو مؤرش مكي ،بيمنا حتسن قدرة املؤسسات
الـ30يفجمالالتخطيطاالسرتاتيجيهواملؤرشالنويعالذينبحثعنالتحققمنه.
هذاالتحققميكنأنيمتبطرقخمتلفة،مهنامراجعةاخلططاالسرتاتيجيةاليتأنتجهتا
املؤسساتبعدالتدريبالذيحصلتهيلع      .
عرباملؤرشاتالمكيةوالنوعية،يمتالتأكدمن :

•
•
•
•
•
•
•

تنفيذاألنشطةوفقًاللجدولالزميناملوضوع.
وصولاألنشطةللفئةاملسهتدفة.
حتقيقاألنشطةلملخرجاتاملتوقعةمهنا.
تغيريأوإضافةجديدةعىلمستوىاملعلوماتواملهاراتوالسلوكيات.
تغيريعىلمستوىالوضعاالجمتايعواالقتصاديبالنسبةلملستفيدين.
نوعيةومستوىاملشاركة.
كفاءةاستخداماملوارداملتاحة.

•
•
•
•

واحضوحمدد.
مالمئ.
موضويع.
قابلللفحصوالقياس.

مواصفاتاملؤرش :
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األهداف املرحلية

النتاجئ

حتسني قدرة  1000من النساء
(س)
والشباب مبنطقة
باملعارف واملهارات لتقيمي
براجماملرحشنيبهنايةعامني .

 30من الشباب والنساء
باملنطقة لدهيم مهارات نقل
التوعية ألقراهنم باملجمتع
بهنايةالعاماألول.

• انتظام  30من الشباب
والنساء يف التدريبات اليت
تسهتدفرفعقدراهتمخالل
 3هشور من بداية اخلطة.
• مدى التحسن يف مهارات
30منالشبابوالنساءيف
نقل التوعية خالل  3هشور
من بداية اخلطة.

 1000من الشباب والنساء
املسهتدفني لدهيم معارف
ومهارات لتقيمي براجم
املرحشنيبهنايةالعاماألول.

• حرض (س) لقاءات التوعية
املنفذةمناملتدربنيألقراهنم
يفالعاماألول .
• انتظام  1000من الشباب
والنساء يف لقاءات التوعية
خاللالعاماألولمناخلطة.
• مدىحتسنمهارات1000
من الشباب والنساء يف
تقيمي براجم املرحشني
لالنتخابات بهناية العام
األولمناخلطة.

 50شاب مبنطقة (س) لدهيم
مهارات دراسة احتياجات
املجمتع وترتيب األولويات
بهنايةستةأهشر.

•انتظام  50شاب   ىف
التدريبات الىت تسهتدف
رفعقدراهتمخالل3هشور.
• مدى التحسن يف مهارات
 30من الشباب يف دراسة
االحتياجات  بهناية3هشور
منبدايةاخلطة.
• دراسة احتياجات جممتعية
مت االنهتاء مهنا بهناية 6
هشورمنبدايةاخلطة.

أهايل جممتع (س) لدهيم
اجتاهاتإجيابيةحلشداملوارد
وتبين مبادرات جممتعية
حتسنمنأحوالاملعيشة.

(س) مبادرة جممتعية مت
تنفيذها من قبل املجمتع
لتحسني األوضاع بهناية
العاماألولمنبدايةاخلطة.

متكني  50من شباب  جممتع
(س) من حتديد احتياجات
جممتعهم وتبين  3مبادرات
لتحسنيأوضاعهمبهنايةعامني.

املؤرشات
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.9

خامتة

قدم هذا الدليل مهنج التخطيط االسرتاتيجي ملؤسسات املجمتع املدين دون حماولة
مشل مجيع مفاهمي وتقنيات التخطيط االسرتاتيجي .بل اكن الرتكزي الرئييس عىل
وضعمهنجيةواحضةمبسطةومكثفة،تساعداملؤسساتيفحالاتباعهاعىلالوصول
إىلوضعخطةاسرتاتيجيةممتاسكة،تحمسلملؤسسةبالعملبشلكترامكيومنطيق،
ويساعدها عىل الوصول إىل األهداف اليت وضعهتا لنفهسا.
اخلطة االسرتاتيجية يه اليت ستحمس لنا مكؤسسات بوضع اخلطط الفرعية األخرى :
اخلطةالتنفيذية،اخلطةاملالية،خطةالتسويقوالرتوجي،خطةاملواردالبرشية...اخلويهما
نمسيهباخلططالتشغيلية.
فبيمنا جتيب خطتنا االسرتاتيجية عىل أسئلة جوهرية مرتبطة برؤية ورسالة املؤسسة،
وبالتايل بالتغيري بعيد األمد الذي نسىع إىل حتقيقه .تحمس لنا اخلطط التنفيذية،
قصريةاألمد،برمسالطريقالذييقودناإىلحتقيقأهدافخطتنااالسرتاتيجيةبشلك
تدرجيي وترامكي.
تمكن اخلطورة لدى املؤسسات الناشئة يف عدم امتالك خطة اسرتاتيجية يف أن
تتحول إىل منفذ للخطط االسرتاتيجية لملؤسسات املدنية األخرى ،أو حىت لملؤسسات
املاحنة .كثريًا ما تبدأ املؤسسات الناشئة بالتفكري بأنشطة حمددة ترغب بتنفيذها وتبدأ
مبارشةبالتنفيذوالعمل،وحتققجناحاتصغريةومرضية،وهذهليستبالرضورةبداية
خاطئة ،لكن اسمترار املؤسسة هبذا الشلك لوقت طويل قد يقود فعليًا إىل غياب يف
هوية املؤسسة .اخلطة االسرتاتيجية مبكوناهتا يه اليت تبين هوية وصورة املؤسسة
الرئيسية،مهامتنوعتأنشطهتاوبراجمها،ومهامحدثمنتغرياتيففريقالعملويف
إدارهتا ،تبىق خطة املؤسسة يه املرشد األساس هلا يف منوها وحتقيقها ألهدافها.
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