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'' '' إهداء 

إىل من غابت عن املكان الذي كانت متأله جبدارة وخربة املدير وتواضع املسئول 

حني يكون مهه وضع بصمة بارزة يف مسرية حياته املتميزة.

واليت لوال جهودها وخربهتا يف العمل مع املنظمات غري احلكومية ما كان هلذا 

العمل أن يكتمل ليصبح مرجعًا مهمًا لكل العاملني يف اجملال االجتماعي.

 لقد كانت هذه احلقيبة التدريبية واحدة من الطموحات  اليت تبنتها وعملت فيها 

كواحدة من فريق العمل كما كان شأهنا دائمًا .

فإىل روح  م/ أمة الويل الشرقي – رئيسة وحدة التدريب والدعم املؤسسي 

الطاهرة هندي هذا العمل املتميز ليكون خري خامتة خلري حياة.
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كلمة أفتتاحية

            يف إطار دعم الصندوق االجتماعي للتنمية  للمنظمات غري احلكومية يف اليمن  وخاصة تلك 

 اليت تشاركه هدفه يف املساهمة يف التخفيف من الفقر وحتسني الظروف املعيشية للفئات الفقرية 

 من اجملتمع ، فقد ُقمنا بإعداد وإصدار هذه احلقيبة التدريبية واملكونة من سبعة أدلة تدريبية اشتملت   

اإلع��داد  من  عديدة  ملراحل  خضعت  أج��زاء  ثالثة  من  مكون  دليل  كل  رئيسية  مواضيع  سبعة  على 

ذوي  من  كفوء  بفريق  مستعينني  والواقعية  والسالسة  والفعالية  اجلودة  لضمان  والتقييم  والتطبيق 

اخلربة واملمارسة العملية واملعرفة األكادميية.

يتم  أن  على  عام،  بشكل  األهلية   املؤسسات/  اجلمعيات  احتياجات  احلقيبة  هذه  إعداد  عند  راعينا  وقد 

حتديد احتياجات األفراد بشكل خاص يف مرحلة الحقة.

وقد ُصممت احلقيبة لكي يستفيد منها مجيع املعنيني بتدريب وبناء قدرات  اجلمعيات املؤسسات/ األهلية  

سواء من اجلهات أو األفراد لتحقيق اهلدف املشرتك وهو تطوير وتنمية منظمات اجملتمع املدني الشريك 

املنظمات غري احلكومية  قد أصبح  أن قطاع  والتنمية، حيث  البناء  األساس جلهود احلكومة يف عملية 

اليوم عالمة بارزة من عالمات نهوض ورقي اجملتمع اليمين.

يف اخلتام وبكل مفردات التقدير وأمسى معاني االمتنان نتوجه بالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إعداد 

وإخراج هذه احلقيبة متمنني للجميع دوام التوفيق والرقي والسداد.

                                                                                          الصندوق اإلجتماعي للتنمية
وحدة التدريب و الدعم المؤسسي
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فهرس الدليل
رُقم الصفحةاحملتويات 

10نبذة عن احلقيبة التدريبية و الدليل

الوحدة األوىل : مقدمة عن التخطيط األسرتاتيجي للجمعيات /للمؤسسات األهلية                             22
                        - التخطيط كسلوك

                       - مراحل التخطيط األسرتاتيجي
23

25
الوحدة الثانية : 

املرحلة األوىل:  مرحلة مراجعة قدرات اجلمعية /املؤسسة األهليةملعرفة أولوية اخلطة 
األسرتاتيجية و قدرتها على تنفيذها 

                        o اخلطوة األوىل: هل اخلطة االسرتاتيجية أولوية بالنسبة للجمعية/للمؤسسة 
                        األهلية ؟

                        o اخلطوة الثانية: حتديد قدرات اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى إعداد خطة 
                        اسرتاتيجية وتنفيذها

                        o اخلطوة الثالثة: حتديد املتطلبات األساسية للبدء بإعداد خطة اسرتاتيجية

30

31

32

36

الوحدة الثالثة : 
 املرحلة الثانية:  مرحلة التحضري إلعداد اخلطة االسرتاتيجية

              o اخلطوات الفرعية ملرحلة التحضري إلعداد اخلطة اإلسرتاتيجية

                    • أواًل : توضيح مفاهيم عاّمة عن التخطيط االسرتاتيجي

                                             - تعريفات

                                             - أهمية التخطيط االسرتاتيجي

                                             - التخطيط االسرتاتيجي وطرق التفكري

                                             - توقيت التخطيط االسرتاتيجي واخلارطة الزمنية ملراحل تدريب 

                                             وإعداد اخلطة  االسرتاتيجية للجمعيات/للمؤسسات األهلية

                    •ثانياًً : حتديد االفرتاضات األولية كأساس للبدء بعملية التخطيط األسرتاتيجي

                    •ثالثًا: حتديد فريق التخطيط االسرتاتيجي وفريق حتليل البيئتني اخلارجية  

                    والداخلية

                    •رابعًا: توفري متطلبات البدء بإعداد خطة اسرتاتيجية

             o املراحل الفرعية لتحليل البيئتني اخلارجية والداخلية

                    • أواًل : مجع البيانات عن البيئة اخلارجية وحتليلها وتلخيص نتائجها

                    •ثانياًً ً:: مجع البيانات عن البيئة الداخلية وحتليلها وتلخيص نتائجها

                    •ثالثًا: تلخيص نتائج دراسة حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية

42
42
43
43
45
46
50

53
54

56

58

58

71

74
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رُقم الصفحةاحملتويات 
الوحدة الرابعة :

املرحلة الثالثة: مرحلة حتديد إطار العمل االسرتاتيجي للجمعية/للمؤسسة األهلية                                                   
              o خطوات حتديد اإلطار االسرتاتيجي للجمعية/للمؤسسة األهلية

                   • أواًل : مناقشة نتائج حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية
                                              - نقاط القوة

                                              - نقاط الضعف
                                              - الفرص

                                               - التهديدات
                                              - حتليل سوات

                  •ثانيًا: حتديد اخليارات والبدائل االسرتاتيجية للجمعية/للمؤسسة األهلية
                 •ثالثًا: حتديد املوقع االسرتاتيجي للجمعية/للمؤسسة األهلية

                                                 - طرق التفكري يف حتديد اخليارات/البدائل االسرتاتيجية واملوقع 
                                                 االسرتاتيجي
                 • رابعًا: تطوير وصياغة الرؤية
                 • خامسًا: تطوير وصياغة القيّم

                 • سادسًا: مراجعة الرسالة )املهّمة والقيّم(
                                              - أهمية الرؤية والرسالة

                 • سابعًا: حتديد األهداف االسرتاتيجية/العاّمة
                                              - أهمية األهداف االسرتاتيجية/العاّمة

                                              - صياغة األهداف االسرتاتيجية/العاّمة
                 • ثامنًا: حتديد القضايا الفرعية واالسرتاتيجيات والوسائل ملواجهتها

79
81
82
83
83
84
85
86
87
89

91

94
96
97

100
101
101

102

108
الوحدة اخلامسة:

املرحلة الرابعة : مرحلة استكمال اخلطة االسرتاتيجية                            
              o  حتديد األهداف اخلاّصة/الفرعية

              o  مستويات األثر
              o  حتديد برامج العمل ومؤشرات التقييم
                                              -  الربامج/املشروعات  

                                              - األنشطة واملخرجات                      

             o مراقبة وتقييم اخلطة االسرتاتيجية للجمعية/للمؤسسة األهلية
                 • أواًل : معرفة خطوات وأسس و أهمية عملية املراقبة والتقييم

                                               - تعريفات
                                              - مقارنة بني املراقبة والتقييم

                                              - ملاذا حنتاج للمراقبة والتقييم؟

109

110

110

111

111

113

114

114

116

117

فهرس الدليل
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رُقم الصفحةاحملتويات 
الوحدة اخلامسة:

                   • ثانيًا: التخطيط للمراقبة والتقييم
                                             - صياغة املؤشرات               

                    •ثالثًا: تصميم نظام للمراقبة والتقييم )ومنوذج اإلطار املنطقي(
                   • رابعًا: مجع املعلومات

                    • خامسًا: حتليل املعلومات
                    •سادسًا: اختاذ اإلجراءات/القرارات الالزمة

    o عوامل جناح عمليات التصحيح
                   • منوذج مصفوفة األهداف واملؤشرات )منوذج افرتاضي(

                   • إعداد اخلطط التنفيذية
                   • تطوير اهليكل واللوائح التنفيذية

    املالحق
    املراجع

   معلومات نشر الدليل

117
118
119
123
125
126
128

129

131

133

141
147
151

فهرس الدليل
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رُقم الصفحةاحملتويات 
– مراحل إعداد اخلطة االسرتاتيجية 26• الشكل رُقم )1( 

أولوية بالنسبة للجمعية/للمؤسسة  – هل اخلطة االسرتاتيجية  • الشكل رُقم )2( 

األهلية؟

31

التفكري 49• الشكل رُقم )3( -  جدول خصائص طرق 

51• الشكل رُقم )4( - مرحلة التحضري إلعداد اخلطة االسرتاتيجية 

– اخلارطة الزمنية ملراحل تدريب وإعداد اخلطة االسرتاتيجية  • الشكل رُقم )5( 
للجمعيات/للمؤسسات األهلية

52

البيئة  – شكل توضيحي لتفاعل اجلمعية/املؤسسة األهليةمع  • الشكل رُقم )6( 

اخلارجية

58

البيئة اخلارجية – جوانب حتليل  59• الشكل رُقم )7( 

البيئة اخلارجية – اجتاه عملية حتليل  62• الشكل رُقم )8( 

البيئة اخلارجية – جدول دراسة سياقات  63• الشكل رُقم )9( 

الفرص والتهديدات – جدول توضيحي لكيفية معرفة  67• الشكل رُقم )10( 

املستفيدة الفئة  68• الشكل رُقم )11( - جدول توضيحي لكيفية دراسة احتياجات 

الفئة املستهدفة 69• الشكل رُقم )12( - جدول توضيحي لكيفية دراسة احتياجات 

العاملة يف اجملال ذاته 69• الشكل رُقم )13( - جدول توضيحي لكيفية دراسة اجلهات 

الداعمة واملاحنة 70• الشكل رُقم )14( - جدول توضيحي لكيفية دراسة اجلهات 

الداخلية البيئة  – شكل توضيحي جلوانب حتليل  72• الشكل رُقم )15( 

العمل االسرتاتيجي 80• الشكل رُقم )16( - شكل توضيحي ملرحلة حتديد إطار 

العمل االسرتاتيجي 81• الشكل رُقم )17( - شكل توضيحي خلطوات مرحلة حتديد إطار 

SWOT – حتليل سوات  86• الشكل رُقم )18( 

– املفاضلة بني اخليارات/البدائل االسرتاتيجية باستخدام حتليل  • الشكل رُقم )19( 

سوات

88

الرسالة – شكل توضيحي ملكّونات  98• الشكل رُقم )20( 

فهرس األشكال
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رُقم الصفحةاحملتويات 
– شكل توضيحي لشجرة حتليل املشكالت 103• الشكل رُقم )22( 

التغيري الفرعية واسرتاتيجيات  القضايا  – جدول  105• الشكل رُقم )23( 

– شكل توضيحي لتصميم مستويات األهداف واملخرجات 109• الشكل رُقم )24( 

– شجرة توزيع األهداف واملخرجات 112• الشكل رُقم )25( 

التقييم واملراقبة – شكل توضيحي خلطوات  114• الشكل رُقم )26( 

املراقبة والتقييم – جدول مقارنة بني خصائص  116• الشكل رُقم )27( 

الكمّية والنوعّية – جدول توضيحي للمؤشرات  118• الشكل رُقم )28( 

املنطقي للمشاريع – منوذج اإلطار  122• الشكل رُقم )29( 

القياس – مصفوفة توضيحية للنتائج وملؤشرات  124• الشكل رُقم )30( 

املراقبة  املعلومات يف عمليات  – شكل توضيحي خلطوات حتليل  • الشكل رُقم )31( 

والتقييم

125

– منوذج مصفوفة األهداف واملؤشرات )مثال افرتاضي( 129• الشكل رُقم )32( 

فهرس الدليل
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رُقم الصفحةاحملتويات 
التخطيط  – مرجع بالتعريفات املختصرة للمصطلحات األساسية يف  • امللحق رُقم )1( 

االسرتاتيجي 
142

– منوذج خطة تنفيذية عاّمة 144• امللحق رُقم )2( 

الزمنية ملراحل تدريب وإعداد اخلطة االسرتاتيجية  – اخلارطة  • امللحق رُقم )3( 
للجمعيات/للمؤسسات األهلية

145

املنطقي للمشاريع – منوذج اإلطار  146• امللحق رُقم )4( 

فهرس المالحق
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نبذة عن الحقيبة التدريبية 

“تطوير قدرات الجمعيات و المؤسسات األهلية ”

مدخل: 

إن بناء قدرات إدارة اجلمعيات املؤسسات/ األهلية  هي عبارة عن عمليات متكاملة تستهدف متكني 
العاملني واملتطوعني فيها من أداء مسئولياتهم وفقًا ملتطلبات الدور املناط باجلمعية/ املؤسسة األهلية 
والذي يتوقعه اجملتمع منها كشريك يف التنمية للقطاع احلكومي والقطاع اخلاص، ولتحقيق ذلك 
مبنية  مدروسة  منهجية  وفق  األهلية    املؤسسات/  للجمعيات  املناسب  التدريب  توفري  من   بد  ال 
التدريب  وحدة  أعدت  ولذلك  لديها،  الضعف  نقاط  وحتسني  احلالية  قدراتها  تطوير  أساس  على 
والدعم املؤسسي يف الصندوق االجتماعي للتنمية حقيبة تدريبية متكاملة لبناء قدرات اجلمعيات 

املؤسسات/ األهلية  يف اليمن وفق مستوياتها املختلفة.

وتهدف الحقيبة إلى:

-  رفع مستوى أداء اجلمعيات/ املؤسسات األهليةونقلها تدرجييًا إىل مستوى أداء أفضل مبا يسهم يف 
متكينها من أداء دورها يف املساهمة يف التنمية.

ولتحقيق ذلك اهلدف فإن احلقيبة تتضمن أدلة تدريبية يف اجملاالت التالية:
          1. أساسيات العمل التنموي للجمعيات/ للمؤسسات األهلية .

          2. أساسيات اإلدارة يف اجلمعيات/ املؤسسات األهلية .
          3. اإلدارة املالية يف اجلمعيات/ املؤسسات األهلية 

          4. إدارة املشروعات يف اجلمعيات/ املؤسسات األهلية .
          5. تدبري التمويل للجمعيات/ للمؤسسات األهلية 

          6. التخطيط االسرتاتيجي يف اجلمعيات/ املؤسسات األهلية .
          7. املناصرة وكسب التأييد يف اجلمعيات/ املؤسسات األهلية .
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  و مجيع األدلة  مت إعدادها لغري املختصني يف اجملاالت املوضحة أعاله، وإمنا ُأعدت للممارسني و 
للعاملني يف إدارة اجلمعيات املؤسسات/ األهلية ،  بغض النظر عن ختصصاتهم ومؤهالتهم،  حيث 
روعي يف إعدادها تزويدهم  باخلطوات العملية السهلة لتطبيق حمتويات األدلة وفق أسس سليمة 

ومبسطة ، لذلك مت إعداد كل دليل من ثالثة أجزاء كما يلي: 
          1. اجلزء األول:  اخللفية النظرية للمادة واليت حتتوي على التعاريف واملفاهيم                     

          واخلطوات ...اخل .
         2. اجلزء الثاني: دليل املتدرب والذي يعترب أداة  التفاعل يف التدريب بني املتدرب واملدرب ويعمل 
على حتقيق الفائدة العملية للتدريب أثناء وبعد الدورة ويشمل على األنشطة وملخص عام لكل 

موضوع من مواضيع املادة. 
اجلزء الثالث: دليل املدرب ويشمل على توجيهات عامة للمدرب متكنه من تدريب اجلمعيات  	.3         

وفق أسس تشاركية وعملية أكثر.

   وتعتمد احلقيبة على أساس تقسيم  اجلمعيات /املؤسسات األهليةإىل مستويات 
أداء  مستويات  اختصاصيني،  خربات  من  باالستفادة  التدريب،  وحدة  صنفت  فقد  ولذلك  خمتلفة. 
الذي حيتاج بشكل عاجل وملح  املستوى  تتدرج من  األداء  4 مستويات من  اليمن إىل  اجلمعيات يف 
إىل بناء قدراته وصواًل  إىل املستوى الرابع الذي تكتمل فيه قدرات اجلمعية/ املؤسسه  وهو املستوى 
املأمول التوصل إليه، وعليه لن يتم البدء يف التدريب على حمتويات احلقيبة إال بعد حتديد مستوى 
تقييم   “ وهو  الغرض  هلذا  خصيصًا  معد  دليل  باستخدام  وذلك  األهلية  املؤسسة  اجلمعية/  أداء  

القدرات التنظميية و املؤسسية للجمعيات/ املؤسسات األهلية ”( 
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    مراحل إعداد الحقيبة التدريبية كاملة: 

المرحلة األولى: االعداد وتم فيها:  
التدريبية لعدد من اجلمعيات واملؤسسسات األهلية  • حتديد االحتياجات 

املؤسسات/  للجمعيات  املؤسسية  القدارات  مستوى  “حتديد  دليل   تضمنها  حمددة  منهجية  وفق 
أكثر  يف  اجلمعيات  من  لعدد  التدريبية  االحتياجات  إىل  التوصل  خالهلا  من  مت  واليت   ” األهلية 
– واملالية- وإدارة  من حمافظة واليت تركزت يف  عدد من املواضيع التدريبية يف جماالت اإلدارة 

املشاريع- وتدبري التمويل –...اخل.
 • دراسة وحتليل نتائج التدريب اليت تلقته عدد من اجلمعيات من قبل العديد من املنظمات ومن 
ضمنها الصندوق االجتماعي للتنمية من خالل تنفيذ عدد من الزيارات إىل تلك اجلمعيات ومقابالت 

مع احلاصلني على التدريب وحتليل أثر التدريب على أداء تلك اجلمعيات املؤسسات/ األهلية .
للجمعيات  الداعمة  املنظمات  أغلب  تقدمها  اليت  التدريب  مناهج  من  العديد  وحتليل  دراسة   •

املؤسسات/ األهلية  يف اليمن ومقابلة عدد من املسؤولني عن التدريب يف تلك املنظمات.
اليت  املواضيع  وحتليل  وأجنبية  عربية  اليمن  خارج  املنظمات  من  لعدد  تدريبية  أدلة  دراسة   •

تقدمها وعالقتها بسياق اجلمعيات املؤسسات/ األهلية .
التوصل إىل : • وبناء على ذلك مت 

         o  حتديد للمواضيع الرئيسية والفرعية حملتويات احلقيبة التدريبية.
         o تضمني احلقيبة آلية تدريب عملية تضمن اخلروج مبخرجات فعلية من واقع 

           اجلمعيات املؤسسات/ األهلية  ميكنها االستمرار يف تأدية أعمال اجلمعية عن طريقها.
         o اعتماد منهجية “حتديد القدرات املؤسسية للجمعيات املؤسسات/ األهلية ” 
         كأساس للبدء يف أي تدريب ألي مجعية/ مؤسسة أهلية “ ليتم نقل مستوى 

           أدائها من املستوى احلالي ملستوى أداء أفضل واعتماد التغري يف مستوى أداء اجلمعية 
           وفق املنهجية املذكورة  كأساس للتقييم واملتابعة.

ومت االنتهاء من إعداد املسودة األوىل للحقيبة واليت مشلت السبعة اجملاالت الرئيسية  واملذكورة 
سابقًا وتشمل العديد من املواضيع الفرعية وقد امتدت فرته االعداد هلذه املرحلة حوالي سنة ونصف.
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المرحلة الثانية: تطوير الحقيبة التدريبية وتم فيها:
مجعيات  يف  أعضاء  كونهم  إىل  إضافة  السابقة  اجملاالت  يف  املؤهلني  املدربني  من  فريق  تشكيل 

ومؤسسات ناجحة وقد أجنز الفريق املهام التالية: 
- وضع خطة عمل لتطوير احلقيبة التدريبية.

- حتديد معايري يتم على أساسها مراجعة وتطوير احلقيبة التدريبية.
توزيع  ثم  ومن  املعايري  تلك  وفق  احلقيبة  ضمن  احملددة  التدريبية  األدلة  ملواد  جزئية  مراجعة   -
تلك املواد على أعضاء الفريق، كاًل حبسب ختصصه واهتمامه وخرباته املرتاكمة وقوة مجعيته/ 
مؤسسته يف اجملال ليتم مراجعتها واقرتاح التعديالت اليت يراها مناسبة، ومن ثم مناقشة التعديالت 
من قبل الفريق، وبعد اعتمادها تسلم املادة  ملدرب آخر ملراجعتها مراجعة نهائية فنية ولغوية، مبا 

يضمن ترابط املادة مع املواد األخرى للحقيبة.
مسبقًا  حمددة  معايري  وفق  خمتلفة  مستويات  من  مجعيات  على  التدريبية  األدلة  تطبيق  مت   -

وتضمني الدروس املستفادة من التطبيق يف األدلة.

المرحلة الثالثة: التطبيق العام وتم فيها:
- تدريب مدربني على مواضيع األدلة التدريبية وتضمني االدلة الدروس املستفادة من التطبيق.

لتدريب  للتنمية وعدد من اجلهات  االجتماعي  الصندوق  قبل فروع  للتطبيق من  األدلة   إتاحة   -
اجلمعيات وتضمني األدلة  الدروس املستفادة من التطبيق.

المرحلة الرابعة: الطباعة النهائية وتم فيها:
- مراجعة نهائية للحقيبة التدريبية بشكل متكامل من قبل الفريق كاماًل 

- طباعتها وإخراجها بالشكل النهائي )كإصدار أول(  



14

بة
قي

الح
ن 

ة ع
دم

مق

     لمن هذه الحقيبة:

إدارة  جمال  يف  واملمارسني  للعاملني  موجهة   رئيسية  جماالت  سبعة  تشمل  اليت  احلقيبة  هذه 
العلمي، فقد مت وضع  أيًا كانت ختصصاتهم ومستواهم  اليمن  األهلية  يف  املؤسسات/  اجلمعيات 

األدلة ليتناسب مع مجيع الفئات.

     وهي من أجلك:

             • إذا كنت مهتمًا بالعمل االجتماعي وخدمة جمتمعك.
             • إذا كنت تطمح لتطوير قدراتك.

             • إذا كنت مبادراً وإجيابيًا.
             • إذا كنت من غري املختصني يف هذا اجملال و تسعى الكتساب أفكار عملية 

              جتعل مجعيتك/ مؤسستك األهلية أفضل.
             • إذا كنت تشعر أن الوقت واملال والكفاءة والقيادة ليست متوفرة مبا فيه            

             الكفاية.
             • إذا كنت تريد أن تكتسب مهارات وخطوات عملية لتطوير أداء اجلمعية/ 

             املؤسسة األهليةاليت تنتمي إليها.

     و ليست من أجلك:

           • إذا كنت تعمل يف قطاع اجلمعيات لالستفادة الشخصية.
           • إذا كنت تعمل بشكل فردي وختشى العمل اجلماعي واملؤسسي.

           • إذا كنت ال تؤمن بتمكني املستفيدين من مجعيتك / مؤسستك من االعتماد 
           على أنفسهم.

           • إذا كنت منطي وختشى التغيري والتطور.
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مقدمة عن دليل

    التخطيط االستراتيجي للجمعيات/ 

للمؤسسات األهلية  
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         مدخل: 

للتحّديات  االستعداد  من  متّكنها  للمستقبل  واضحة  رؤية  األهليةإىل  اجلمعية/املؤسسة  حتتاج 
املتوّقعة أو احملتملة وانتهاز الفرص القليلة وسط هذه املنافسة الشديدة على املوارد الشحيحة.

ويساهم التخطيط االسرتاتيجي يف حتسني قدرات اجلمعيات/املؤسسات األهليةعلى حتقيق ذلك، 
كما أنه حيسن قدراتها لتحقيق أهدافها ومجع املزيد من املوارد لضمان حتقيق تلك األهداف بشكٍل 
مستمر. وبهذا الشكل يتحقق أيضًا مبدأ مشاركة اجلمعيات املؤسسات/ األهلية  يف حتقيق األهداف 

التنموية للبلد كمكّمل للقطاع احلكومي والقطاع اخلاص. 

        أهداف الدليل: 

يهدف هذا الدليل إىل تعزيز قدرات ومعارف العاملني يف اجلمعيات/ املؤسسات األهلية  ومتكنهم من 
االسهام الفعال يف العملية التنموية من خالل:

التخطيط  مبادئ  تطبيق  من  متكنهم  اليت  والسلوكيات  واملهارات  باملعارف  العاملني  تزويد   -
االسرتاتيجي يف اجلمعيات/ املؤسسات األهلية بشكل صحيح وتهيئتهم للتطبيق العملي واكتساب 

اخلربة العملية أثناء العمل وفق أسس سليمة.
على  وقدرتها  اسرتاتيجية  خطة  لتطوير  احتياجها  األهليةمبدى  اجلمعية/املؤسسة  تعريف   -

إعدادها وتنفيذها.
- تعريف اجلمعية/املؤسسة األهليةمبدى احتياجها لتطوير خطة اسرتاتيجية، وإعطاءها خطوات 
إعداد  مراحل  وتطبيق  معرفة  يف  ومساعدتها  فاعلة،  اسرتاتيجية  خطة  إعداد  يف  إلتباعها  سهلة 

خطتها االسرتاتيجية املختلفة.

         مكونات الدليل:
  

1- اخللفيه النظرية هلذا الدليل وتشمل:
- مفاهيم عامة عن التخطيط 

- مرحلة مراجعة قدرات اجلمعية/املؤسسة األهلية
- مرحلة التحضري إلعداد اخلطة االسرتاتيجية

- مرحلة إعداد اإلطار االسرتاتيجي للجمعية/للمؤسسة األهلية
- مرحلة استكمال اخلطة االسرتاتيجيه للجمعيه/ املؤسسة األهلية 

- ملخص توضيحي لكل مرحلة 
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- أمثله توضيحيه
2- دليل األنشطة  للمتدرب و تشمل ما يقارب 40 نشاًط عمليًا.

3- دليل األنشطة للمدرب و تشمل أنشطة املتدرب إضافة إىل توجيهات للمدرب.

       طريقة تطوير الدليل

على  القراء  ملساعدة  العملية  واألمثلة  واخلطوات  النظرية  املعلومات  من  جمموعة  الدليل  يقّدم 
أن  على  الدليل  حرص  لقد  األهلية.  مجعياتهم/مؤسساتهم  بوضع  ومقارنتها  التجارب  من  التعّلم 
درجة  ألقصى  منه  األهليةاالستفادة  اجلمعيات/املؤسسات  يف  للعاملني  لتسمح  سهلة  اللغة  تكون 
ممكنه، لكن فهم الدليل بشكٍل كامل قد يتطلب معرفة بأساسيات اإلدارة وأساسيات العمل التنموي 
وكذلك مستوى ثقايف معني. مع ذلك، فالتخطيط االسرتاتيجي يعترب مادة كبرية جتمع الكثري 
اجلمعيات/ من  الكثري  قبل  من  وتطبيقه  فهمه  السهل  من  وليس  والتطبيقية  اإلدارية  العلوم  من 

املؤسسات األهليةاليت غالبًا ما تفتقر إىل املوارد املالية والبشرية الكافية.

حبسب  الرابع  أو  الثالث  املستوى  يف  املؤهلة  األهلية  اجلمعيات/املؤسسات  تكون  أن  لضرورة  ونظراً 
االسرتاتيجية،  خطتها  بإعداد  األهليةللقيام  للجمعيات/املؤسسات  املؤسسية  القدرات  حتديد  دليل 
فإن الدليل يفرتض مستواً ثقافيًا متوسطًا على األقل لتصبح املواضيع املذكورة يف هذا الدليل سهلة 

ومفهومة وذات قيمة تطبيقية حقيقية. 

لقد مت إّتباع اخلطوات التالية يف إعداد هذا الدليل:
أواًل: مجع وتقديم املعلومات:

1- مت مجع املعلومات من العديد من املصادر العلمية اليت ترّكز على مبادئ التخطيط االسرتاتيجي 
النظريات  تفاصيل  الدخول يف  الدليل عدم  اختار معدوا  االسرتاتيجية بصورة عامة. وقد  واإلدارة 

املختلفة أو يف عرض تلك املعلومات النظرية ضمن أجزائه لسببني اثنني: 
            أ. معظم املراجع املوجودة املعروفة عامليًا يف جمال التخطيط االسرتاتيجي ترّكز 

            أساسًا على الشركات الرحبية والتجارية. 
           ب. حتى املراجع اليت رّكزت على التخطيط يف قطاع اجملتمع املدني كان تركيزها 

            على األوضاع املوجودة يف مناطق جغرافية معينة، ومعظم الرتكيز واقٌع على 
            منظمات اجملتمع املدني أو املنظمات اليت ال تهدف إىل الربح يف أوروبا وأمريكا 

            الشمالية واليت هلا ظروف ومناخ سياسي واجتماعي خمتلف وأولويات بعيدة نوعًا 
            ما عن تلك اليت تواجه نظرياتها يف اليمن.
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ومن هنا، مت االكتفاء يف هذا الدليل بطرح املبادئ واألفكار العاّمة اليت اتفقت عليها معظم النظريات 
املعروفة عامليًا يف التخطيط االسرتاتيجي )وميكن الرجوع إىل بعض تلك املراجع املختارة املذكورة 

يف قائمة املراجع اخلاّصة بهذا الدليل ملزيد من املعلومات(. 

مع  حتديداً  يتناسب  بشكٍل  االسرتاتيجي  بالتخطيط  املتعلقة  واملبادئ  اخلطوات  الدليل  يوّضح   -2
ظروف واحتياجات اجلمعيات/املؤسسات األهليةيف اليمن.

األهلية   اجلمعيات/املؤسسات  قدرات  مع  تتناسب  وتوضيحات  وتطبيقات  أمثلة  الدليل  يقّدم   -3
الثالث حبسب تصنيف  املستوى  األهلية يف  أن تكون اجلمعية/املؤسسة  اليمن عمومًا، ويشرتط  يف 
دليل حتديد القدرات املؤسسية للجمعيات املؤسسات/ األهلية . وبالتالي، فإن الدليل يفرتض وجود 
األقل  )على  الدليل  من  املستفيدين  لدى  متوسط  ثقايف  ومستوى  عام  وإطالع  أساسية  معلومات 
األشخاص القياديني يف عملية التخطيط يف اجلمعية/املؤسسة األهلية ( ليتمكنوا من فهم الدليل 

بشكلٍٍ كامل ومن ثم املساهمة يف تطبيق خطوات التخطيط االسرتاتيجي على أرض الواقع. 

4- يقّدم الدليل ملّخص لكل وحدة وجيمع أهم الدروس اليت تساعد القارئ على الربط بني األفكار 
قبل  خطوة  لكل  الرئيسة  النقاط  مراجعة  على  القارئ  يساعد  كما  الدليل.  يف  املوجودة  املختلفة 

االنتقال إىل اخلطوة التالية من عملية إعداد اخلطة االسرتاتيجية.

5- يقّدم الدليل جمموعة من الرسوم التوضيحية واجلداول املقارنة والنماذج التطبيقية لتسهيل 
عملية استيعاب املستفيدين من الدليل للخطوات اليت جيب اتباعها. 
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ثانيًا: تعزيز املعلومات النظرية بأمثلة عملية:
مع  بالتعاون  االسرتاتيجي  التخطيط  يف  استشاري  الدليل  من  النظرية  اخللفية  بإعداد  قام   -1
مع  الدليل  من  أجزاء  مناقشة  متت  كما  للتنمية.  االجتماعي  الصندوق  يف  املعين  الربامج  مسئول 
بعض الناشطني والقادة يف مجعيات/مؤسسات أهلية ومتدربني يف جمال التخطيط االسرتاتيجي 
اجلمعيات/ وعمل  اجملتمعي  والعمل  باإلدارة  عالقة  هلا  خمتلفة  جماالت  يف  اخلربة  لديهم  ممن 

املؤسسات األهليةوغريها من اجملاالت ذات العالقة.

حيتوي  للمدّرب(  )وآخر  للمتدّرب  دليل  ختصيص  مت  النظرية،  العلمية  املادة  إىل  باإلضافة   -2
على جمموعة كبرية من األنشطة والوسائل اليت تساعد على إيصال الرسائل واملعلومات املختلفة 
اجلمعية/املؤسسة  تساعد  كما  وميّسرة  سهلة  األهليةبصورة  اجلمعيات/املؤسسات  يف  للعاملني 

األهليةعلى تطبيق تلك األدوات على واقعها.

ثالثًا: ارتباط الدليل بأدلة أخرى متخّصصة تابعة للصندوق االجتماعي للتنمية:
التخطيط  جمال  األهليةيف  للجمعيات/املؤسسات  أساسيًا  مرجعًا  يعترب  الدليل  هذا  أن  رغم 
األهليةملعرفتها.  اجلمعيات/املؤسسات  حتتاج  اليت  اجملاالت  كل  يغطي  ال  فهو  االسرتاتيجي، 
فالدليل مناسب للجمعيات املؤسسات/ األهلية  اليت لديها بعض القدرات األساسية يف إعداد خطط 
اسرتاتيجية حبسب دليل حتديد القدرات املؤسسية للجمعيات املؤسسات/ األهلية . وقد تستفيد من 
للتنمية من أجل اكتساب معلومات  الصندوق االجتماعي  اليت أصدرها  األدلة األخرى  جمموعة 
وخربات يف جماالت متخّصصة مثل أسس اإلدارة وأساسيات العمل التنموي واإلدارة املالية وإدارة 
املشروعات على سبيل املثال ال احلصر. ولذلك، فإن هذا الدليل هو جزء مكّمل لتلك األدلة اليت تساهم 
بشكلٍٍ عام يف تطوير قدرات اجلمعيات/املؤسسات األهليةيف جماالت مكّملة لبعضها البعض وبشكل 

تدرجيي وتراكمي.

رابعًا: مراجعة الدليل:
مّر الدليل مبراحل خمتلفة من املراجعة العلمية والتطبيقية واللغوية. مبا أن موضوع التخطيط 
االسرتاتيجي هو موضوع واسع ومتشّعب، فقد حرصنا على تبسيط املعلومات بقدر اإلمكان لنجعلها 
مفهومة للمستفيدين مع احملافظة على ترابط الدليل بكل أجزائه واملعلومات املوجودة فيه وطرح 

املواضيع بشكٍل مدروس يناسب وضع اجلمعيات/املؤسسات األهلية يف اليمن. 
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استخدام الدليل:

يتم أستخدام هذا الدليل حبسب األجزاء املكونة له كما يلي :-
على  وحيتوي  األهلية   املؤسسات   / اجلمعيات  يف  االسرتاتيجي   للتخطيط  النظرية  اخللفيه   -
املعلومات اخلاصة بالعمل التنموي ويستخدم أثناء التدريب ألداء األنشطة  وفق املعلومات املوجودة 

فيه، إضافة إىل أنه ميكن االطالع عليه واالستفادة من معلوماته بدون حضور دورة تدريبية.
- دليل املتدرب وحيتوي على األنشطة اليت تساعد يف التطبيق العملي للمعلومات املوجودة يف اخللفية 
اخلطوات  فيها  مبا  التدريب  أثناء  تتم  اليت  األنشطة  لكتابة  املتدرب  قبل  من  ويستخدم  النظرية 
العملية اليت ستتخذها اجلمعيه/ املؤسسة األهلية يف نفس اجملال، وبالتالي لن يتم االستفادة منه 

إال حبضور دورة تدريبية.
- دليل املدرب وهو خمصص الستخدامات املدرب فقط ألنه  يشتمل على توجيهات للمدرب لضمان 
كفاءة تطبيق االنشطة واحلصول على املخرجات املتوقعة من التدريب كما يشمل حلول لألنشطة 

الرئيسية.

           وقفه

   قبل أن تبدأ يف قراءة الدليل، هل أنت مستعد لإلستفادة 
منه؟

هل تشعر أن هذا الدليل من أجلك ومن أجل مجعيتك؟
إذا كان كذلك، فإنك ستستفيد منه استفادة كاملة 

وستضيف عليه من خرباتك.
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مقدمة عن التخطيط االستراتيجي 
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     مقدمة عن التخطيط االستراتيجي للجمعيات/للمؤسسات األهليةمق

وتنظيمها  عملها  طريقة  حتسني  مبحاولة  املاضي  القرن  منتصف  منذ  املتقدمة  البلدان  بدأت 
أفضل  األهلية  على حتقيق  املؤسسات   / الشركات واجلمعيات  أساليب فاعلة ملساعدة  واستخدام 

كل  وعرفت  للمستقبل.  السليم  التخطيط  خالل  من  النتائج 
اجلمعيات/املؤسسات األهليةأن التخطيط ضروري لتتمكن 

من مواجهة الظروف الصعبة اليت تعيشها يومًا بعد يوم. بالنسبة 
الوحيدة  وسيلتها  هو  التخطيط  كان  التجارية  للشركات 

لتحقيق أرباح ومبيعات أكرب ومواجهة الشركات املنافسة هلا 
يف اجملال نفسه. ومع مرور الوقت، تطّورت تلك الوسائل وأصبحت 

جزءاً هامًا من علم اإلدارة يف كل اجملاالت.
التخطيط  فإن  األهلية  للجمعيات/للمؤسسات  بالنسبة  أما 
التسعينيات  مطلع  حتى  بكثرة  مستخدمًا  يكن  مل  االسرتاتيجي 

من القرن العشرين، حيث بدأت اجلمعيات/املؤسسات األهليةتدرك 
أنشطتها  فاعلية  لزيادة  واإلدارة ضرورية هلا  التخطيط  املتقدمة يف  الوسائل  تلك  أن  شيئًا فشيئًا 
اجلمعيات/املؤسسات  تعيشها  اليت  الظروف  أن  حيث  املتنامي.  القطاع  هذا  يف  املنافسة  مواجهة  يف 
التخطيط من  القطاعات، وبالتالي فإنها حباجة إىل  األهليةقد تكون أكثر حتديًا من غريها من 
فإن  املادية  الفائدة  حنو  تسعى  التجارية  الشركات  كانت  وإذا  اجملتمعات.  خدمة  مواصلة  أجل 
اجلمعيات/املؤسسات األهليةال ختتلف عنها سوى يف كون املستفيد هو اجملتمع ككل أو جزًء حمدداً 
التنبؤ باملستقبل ومعرفة املخاطر والتحدّيات  منه. لذلك فتحتاج اجلمعيات/املؤسسات األهليةإىل 
ومعرفة األمور اليت قد حتدث يف تنفيذ األنشطة املختلفة وهلا تأثري عليها وكذا مراقبة وتقييم 
أنشطتها باستمرار، وغريها من اإلجراءات. وعلى اجلمعيات/املؤسسات األهليةأيضًا أن حتافظ على 
ثقة الفئات اليت تأسست خلدمتها وتلبية احتياجاتها. وإذا حصل خطأ كبري يف عملية التخطيط أو 
اإلجراءات اإلدارية يف القطاع اخلاص فإن أصحاب تلك املؤسسات األهلية التجارية هم من سيدفع 
األكرب هي  اخلاسر  فإن  واإلدارة  التخطيط  يف  األهلية  فشلت اجلمعيات/املؤسسات  إذا  أما  الثمن. 

الفئات املستهدفة اليت قد تكون حمتاجة جداً للمساعدة لتغيري حياتها حنو األفضل.
وهنالك اعتقاد منتشر بني معظم قيادات اجلمعيات/املؤسسات األهليةيف اليمن بأن التنافس ال يليق 
بعمل اجلمعيات املؤسسات/ األهلية  من حيث املبدأ، فهم يعملون خلدمة اجملتمع وليسوا جّتاراً. وهذا 
مفهوٌم خاطٌئ متامًا، حيث أن املنافسة يف اخلري وخدمة اجملتمع تبقى هدفًا نبياًل ينسجم متامًا مع 
تعليمات ديننا احلنيف طاملا أنها حترتم اآلداب اإلسالمية واإلنسانية يف التعامل واحملاولة احلقيقية 
خلدمة اجملتمع بشكٍل أفضل، عماًل بقول اهلل جّل وعال “ويف ذلك فليتنافس املتنافسون”، صدق اهلل 

العظيم.
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كما أن اجلمعيات/املؤسسات األهليةتواجه حتديًا كبرياً يف احلصول على األموال واملوارد لتتمكن 
واملتغرّية.  الصعبة  الظروف  أمام  ثابتًة  والبقاء  أهدافها  وحتقيق  خدماتها  تقديم  يف  االستمرار  من 
عدد  زاد  كلما  الدعم  تقديم  يف  والداعمة  املاحنة  اجلهات  تتخذها  اليت  اإلجراءات  صرامة  وتزداد 
اجلمعيات/املؤسسات األهليةاملتنافسة يف احلصول على الدعم. وبالتالي فيجب أن تكون اجلمعيات/

منهجية  إجراءات  خالل  من  للدعم  بأحقيتها  الداعمة  اجلهات  إقناع  على  األهليةقادرة  املؤسسات 
أن  أيضًا  الطبيعي  ومن  املستهدفة.  للفئات  فاعلة  خدمة  وتقديم  االحتياجات  لتحديد  ومنطقية 
طّيبة  مسعة  ذات  األهلية  للجمعيات/للمؤسسات  مساعداتها  تقّديم  الداعمة  اجلهات  تلك  حتاول 

وبرامج ناجحة جتعلها تطمئن بأن الدعم الذي تقدمه سيحقق األثر املرجو منه.
األهلية  اجلمعيات/املؤسسات  يساعد  جناة  طوق  يعترب  االسرتاتيجي  التخطيط  فإن  باختصار  و 
على حتسني قدراتها و حتقيق أهدافها و مجع املزيد من املوارد لضمان حتقيق تلك األهداف بشكٍل 
مستمر. و بهذا الشكل يتحقق أيضًا مبدأ مشاركة اجلمعيات و املؤسسات األهلية يف حتقيق األهداف 
االسرتاتيجي  التخطيط  أن  كما  اخلاص.  القطاع  و  احلكومي  للقطاع  كمكّمل  للبلد  التنموية 
يعطي قيادات اجلمعية/املؤسسة األهلية رؤية واضحة للمستقبل و بالتالي ميكنِّها من االستعداد 
املوارد  الشديدة على  املنافسة  القليلة وسط هذه  الفرص  انتهاز  و  أو احملتملة   املتوقعة  للتحّديات 
القليلة. ففي مقولٍة ألمري املؤمنني اإلمام علي ابن أبي طالب كرم اهلل وجهه “انتهزوا فرص اخلري 

فإنها مترِّ مّر السحاب”ٍ.

     التخطيط كسلوك

اليت  اإلدارية  واملمارسات  املفاهيم  من  الكثري  تغيري  جيب  االسرتاتيجي،  التخطيط  مبادئ  لتطبيق 
عمل  طريقة  هو  االسرتاتيجي  التخطيط  أن  حيث  األهليةوقياداتها.  اجلمعيات/املؤسسات  تتبعها 
وسلوٌك متواصل ومتابعة مستمرة للنتائج واألنشطة. كما أن التخطيط االسرتاتيجي حيتاج إىل 

اختاذ إجراءات وتصحيح ممارسات بهدف حتسني األداء كلما تطلب األمر ذلك.
املتوّفرة  بالفرص  أفضل  معرفة  األهلية  للجمعيات/للمؤسسات  االسرتاتيجي  التخطيط  ويعطي 
االسرتاتيجي  التخطيط  خالل  ومن  أيضًا.  املستقبل  ويف  حاليًا  تواجهها  اليت  والتحديات  لديها 
السليم تستطيع اجلمعيات/املؤسسات األهليةاستغالل تلك الفرص واالستعداد للتحّديات، وبذلك 
الداعمة  تصبح أكثر قدرًة على جذب دعم أكثر واكتساب فاعلية أكرب وكسب ثقة اجلهات 

واملستفيدين وغريهم يف الوقت ذاته.
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القدرة  لديها  األهليةليس  اجلمعيات/املؤسسات  بعض  أن  إال  االسرتاتيجي  التخطيط  أهمية  رغم 
الكافية على إعداد خطة اسرتاتيجية فاعلة ومواصلة العمل علي تنفيذها حتى النهاية. فمن الضروري 
أن يكون لدى اجلمعيات/املؤسسات األهليةبعض القدرات واملهارات األساسية يف اإلدارة والتنظيم قبل 
التفكري بإعداد خطة اسرتاتيجية )راجع دليل حتديد القدرات املؤسسية للجمعيات املؤسسات/ األهلية 
من  احلقيقية  القيمة  فإن  لذلك  جداً،  كبرية  جهوٍد  إىل  االسرتاتيجي  التخطيط  عملية  وحتتاج   .)
اخلطة االسرتاتيجية ال تتحقق إال بتحقق النتائج املرجوة من عملية التخطيط وتلك النتائج حتتاج 

إىل وقٍت طويل. 
اخلربات  من  العديد  تنقصها  النامية  البلدان  األهليةيف  اجلمعيات/املؤسسات  من  كثري  أن  ننسى  وال 
والكوادر املؤهلة واملهارات املطلوبة إلعداد وتنفيذ خطط اسرتاتيجية فاعلة. حيث أنه من الصعب على 
اجلمعيات/املؤسسات األهليةإجراء دراسة البيئتني اخلارجية والداخلية بطريقة علمية مدروسة على 
سبيل املثال. وبدون تلك الدراسة الدقيقة ال تستطيع قيادات اجلمعيات/املؤسسات األهليةفهم الوضع 
اجملتمع  فئات  خلدمة  اّطالع  عن  أمامها  املتاحة  اخليارات  أو  البدائل  حتديد  وبالتالي  بوضوح  الراهن 

املستهدفة بشكٍل فاعل )انظر دليل أساسيات العمل التنموي(.

كما أن معظم اجلمعيات/املؤسسات األهليةيف اليمن ختتار لنفسها يف كثري من األحيان أهدافًا واسعة 
وكبرية جداً تفوق إمكانياتها وقدراتها بكثري. وعادًة ما ختتار منطقة جغرافية كبرية وفئة مستهدفة 
واسعة ومبعثرة. وتركض اجلمعيات/املؤسسات األهليةيف اليمن وراء الدعم املتوّفر من اجلهات املاحنة 
حتى وإن كان العمل املطلوب خارج جمال ختصصها، وتعتقد أنها بذلك تقوم بتحسني االستفادة من 
فكلما  اسرتاتيجية.  خطة  وتنفيذ  إعداد  عملية  تعقيد  من  تزيد  األمور  تلك  وكل  املتوّفرة.  الفرص 
األهليةوقّل  اجلمعية/املؤسسة  جهود  تشتتت  كلما  اجملاالت،  وتوّسعت  اجلغرافية  املنطقة  كربت 

تركيز أنشطتها وضعف أثر تلك األنشطة على اجملتمع. 
وجيب أن تعرف اجلمعيات/املؤسسات األهليةأن كل شيء يتغرّي من حوهلا يومًا بعد يوم. لذلك، فإنها 
حباجة لالستعداد لتلك التغرّيات وإىل حتسني أدائها حتى ال تكتشف متأخراً عدم جدوى أنشطتها ولكي 
تضمن استمرار فاعليتها يف نظر املستفيدين من خدماتها وشركائها اآلخرين والداعمني. وقد تعتقد 
ليس  ذلك  أن  واحلقيقة  عليها.  يتغري  ولن  مل  شيئًا  بأن  األهليةالصغرية  اجلمعيات/املؤسسات  بعض 
احمليطة  البيئة  يف  التغرّيات  من  الكثري  تواجه  األهليةالصغرية  اجلمعيات/املؤسسات  فحتى  صحيحًا، 
بها: كتغرّي املستفيدين واحتياجاتهم وتنّقلهم من منطقة إىل أخرى، وتغرّيات يف القوانني واألشخاص 
الذين يطبقوا القوانني، وتغرّيات يف أولويات اجلهات الداعمة واجلهات احلكومية، وكذلك تغرّيات يف 

آراء الفريق داخل اجلمعية/املؤسسة األهليةذاتها بشأن أولويات املراحل القادمة، اخل.
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اجلمعيات/املؤسسات  لدى  تكون  أن  بد  ال  ورق،  على  حرباً  االسرتاتيجية  اخلطة  تبقى  ال  وحتى 
أساسية إلعداد وتنفيذ  بأهمية اخلطة لتحسني عملها وأن يكون لديها قدرات  األهليةقناعة راسخة 
قيادات  تكون  أن  جيب  كما  االسرتاتيجي.  التخطيط  عملية  مواصلة  على  والتصميم  اخلطة  تلك 
اجلمعيات/املؤسسات األهليةمستعدة الختاذ قرارات هاّمة وحامسة أحيانًا إذا تطلب األمر ذلك بغرض 
احلفاظ على تركيز اجلهود حنو حتقيق رسالة اجلمعية/املؤسسة األهليةورؤيتها للمستقبل والبقاء 

يف حدود جماالت ختصصها.

القدرات  القناعات الضرورية ومن ثّم توفري  الدليل هو ترسيخ  بناًء على ما سبق، فإن أهم أهداف هذا 
الدليل  ويقّدم  فاعلة.  اسرتاجتية  خطط  وتنفيذ  األهليةإلعداد  اجلمعيات/املؤسسات  لدى  األساسية 

تفصياًل حول املراحل التالية: 

     مراحل التخطيط االسرتاتيجي

: o مرحلة مراجعة قدرات اجلمعية/املؤسسة األهلية 
            • ملعرفة أولوية اخلطة االسرتاجتية بالنسبة للجمعية/للمؤسسة األهلية )وهذه املرحلة مت             

            تغطيتها بشكٍل مفّصل يف دليل حتديد القدرات املؤسسية للجمعيات/للمؤسسات األهلية(.
            • لتحديد قدرتها على إعداد اخلطة وتنفيذها.

o مرحلة التحضري إلعداد اخلطة االسرتاتيجية:
            • توضيح املفاهيم املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي وتبسيطها للقيادات            

            والعاملني يف اجلمعية/املؤسسة األهلية .
            • حتديد االفرتاضات األولية )القناعات املوجودة لدى قيادات اجلمعية/املؤسسة األهلية 

            األهلية والعاملني فيها بشأن أنشطة املنظمة ووضعها الداخلي واخلارجي( 
           كأساس للبدء بعملية التخطيط االسرتاتيجي.

            • حتديد فريق التخطيط االسرتاتيجي وكذلك فريق مجع املعلومات عن 
            البيئتني اخلارجية والداخلية وحتليلها بتكليف من فريق التخطيط االسرتاتيجي 

            والقيادات العليا للجمعية/للمؤسسة األهلية.
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  o توفري متطلبات عملية التخطيط االسرتاتيجي وإعداد اخلطة االسرتاتيجية: 
            • دراسة البيئة اخلارجية: )بغرض معرفة اجلهات اخلارجية اليت هلا عالقة 
            بعمل اجلمعية/املؤسسة األهليةوالسياسات والقوانني واملوارد اخلارجية اليت 

            ميكن  احلصول عليها والفئة املستهدفة اليت تسعى اجلمعية/املؤسسة األهلية 
             األهلية خلدمتها واحتياجات تلك الفئة واخلدمات اليت حتصل عليها حاليًا، اخل(.                                 

            •دراسة البيئة الداخلية: )بغرض مراجعة القدرات املؤسسية وربطها بنتائج 
            حتليل البيئة اخلارجية، وكذلك دراسة املشاريع املنفّذة يف السابق واملوارد املتوّفرة 

            واملطلوبة واإلجراءات واللوائح املوجودة واملطلوبة، وهكذا(. 
            • حتليل املعلومات: وهنا يتم مجع نتائج حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية 

            وتقدميها بشكٍل مبّسط وخمتّصر يساعد قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى 
            اختاذ قرارات مّطلعة.

o مرحلة إعداد اإلطار االسرتاتيجي للجمعية/للمؤسسة األهلية:
            • مناقشة نتائج حتليل البيئتني والتأكد من مدى صّحة االفرتاضات األولية اليت 

            قامت دراسة البيئتني للتحّقق منها.
            • حتليل نقاط القوة والضعف داخل اجلمعيات/املؤسسات األهليةوالفرص 

            والتحديات خارجها )بواسطة حتليل سوات(.
            • حتديد البدائل االسرتاتيجية املختلفة )االجتاهات اليت بإمكان اجلمعية/املؤسسة األهلية 

            األهلية العمل فيها( اعتماداً على نتائج دراسة حتليل البيئتني ومناقشة تلك املعلومات 
            بشكٍل مجاعي والوصول إىل اتفاق بشأنها.

        

الشكل رُقم )1(- مراحل إعداد الخطة االستراتيجية



27

جي
تي

ترا
إلس

ط ا
طي

تخ
ن ال

ة ع
دم

مق

            • حتديد موقع اجلمعية/املؤسسة األهليةاالسرتاتيجي من خالل التعبري عن  اخليارات 
            االسرتاتيجية بالرتتيب الذي اختارته قيادات اجلمعية/املؤسسة األهلية .

            • مراجعة الرؤية وإعادة ضبط صياغة الرسالة حبيث تعرّبان عن موقع اجلمعية /
              املؤسسة األهلية االسرتاتيجي وتلّخص جممل أهدافها والقيّم اليت قامت اجلمعية/              

              املؤسسة األهلية ملناصرتها.
            • تطوير األهداف العاّمة.

o مرحلة استكمال بناء اخلطة االسرتاتيجية:
            • تطوير األهداف اخلاّصة للجمعية/للمؤسسة األهلية.

            • تطوير اخلطط التنفيذية العاّمة وكذا الربامج واألنشطة.
            • حتديد االسرتاتيجيات الفرعية اليت جيب تنفيذها لتحقيق أهداف فرعية 

             حمددة أو معاجلات مشاكل بعينها.
            • مراجعة آليات التنفيذ واهليكل التنظيمي واإلداري والسياسات واللوائح 

             الداخلية لضمان إسهامها يف خلق املناخ املناسب لتحقيق الرؤية والرسالة.
            • مراجعة/تطوير آليات املراقبة والتقييم املتواصل.

            o البدء بالتنفيذ.
الناجحة من أنشطة              o إجراء تقييم لإلجنازات اليت حتققت واجلوانب غري 

            اجلمعية/املؤسسة األهلية .
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 ملّخص الوحدة

- يهدف الدليل إىل ما يلي:
خطوات  إعطاءها  و  اسنراتيجية،  خطة  لتطوير  احتياجها  مبدى  األهلية  اجلمعية/املؤسسة  تعريف   •
خطتها  إعداد  مراحل  تطبيق  و  معرفة  يف  ومساعدتها  فاعلة،  اسرتاتيجية  خطة  إعداد  يف  إلتباعها  سهلة 

االسرتاتيجية املختلفة.
و  الكوادر  لديها  كان  إذا  االسرتاتيجي:  التخطيط  عملية  من  األهلية  اجلمعية/املؤسسة  ستستفيد   •
التظيمية  القدرات  األداء على األقل حبسب “دليل تقييم  الثالث من  املستوى  املهارات األساسية، و كانت يف 
و املؤسسية للجمعيات و املؤسسات األهلية”، و استطاعت التفريق بني التخطيط التنفيذي و االسرتاتيحي، 
، و احتاجت ملساعدة يف جهودها يف التخطيط للمستقبل، و  و أرادت تركيز جهودها لتحقيق فاعلية أكرب 

كذلك إذا أرادت معرفة مدى تأثري تدخالتها على املستهدفني.
- لقد مت إعداد الدليل من خالل مجع املعلومات النظرية و ربطها بالواقع العملي للجمعيات و املؤسسات األهلية 
يف اليمن وكذا ربط موضوع التخطيط االسرتاتيجي ببقية األدلة اخلاّصة بالصندوق االجتماعي للتنمية. 
احلقيقية  القيمة  يكّمل  متخّصص  تدرييب  دليل  إليه  أضُيف  و  تطبيقي  بشكٍل  العلمية  املادة  طرح  مت  لقد 
للدليل ويساعد على إرشاد اجلمعيات/ املؤسسات األهلية يف تطوير قناعاتها و إعداد خططها االسرتاتيجية و 

تنفيذها.
- تكمن أهمية التخطيط االسرتاتيجي يف كونه السبيل للجمعية/للمؤسسة األهلية للتخطيط للمستقبل 
أن  كما  خلدمتهم.  تأسست  الذين  املستهدفني  شرحية  يف  حقيقي  أثر  وحتقيق  أهدافها  على  ثابتة  والبقاء 
وحتقيق  قدراتها  تعزيز  األهليةعلى  اجلمعيات/املؤسسات  يساعد  جناة  طوق  ميّثل  االسرتاتيجي  التخطيط 
أهدافها وزيادة الدعم لديها. ويساعد أيضًا على توضيح الصورة للمستقبل وبالتالي يعطي اجلمعية/املؤسسة 

األهليةالقدرة على االستعداد للمستقبل املأمول.
- هنالك اعتبارات جيب أخذها بعني االعتبار قبل البدء بإعداد خطة اسرتاتيجية، نوجز منها ما يلي:

للجمعيات/ النبيلة  األهداف  مع  يتناسب  ال  املنافسة  مبدأ  األهليةبأن  اجلمعيات/املؤسسات  بعض  • تعتقد 
السعي لكسب  القليلة ويف  املوارد  املنافسة تزداد على  أن  الرحبية، لكن احلقيقة هو  للمؤسسات األهلية غري 
ثقة املستهدفني. كما أنه ال تناقض على اإلطالق مع املبادئ النبيلة طاملا وأن السعي هو حنو اخلري وخدمة 

اجملتمع.
اإلدارية والسلوكيات  املفاهيم واملمارسات  الكثرياً من  • حتتاج كل اجلمعيات/املؤسسات األهلية إىل تغيري 
من أجل تطبيق مبادئ التخطيط االسرتاتيجي بشكٍل صحيح. فليست اخلطط االسرتاتيجية حرباً على ورق 

وإمنا خارطة طريق جيب إتباعها ومراجعتها من حنٍي إىل آخر.
• رغم أهمية التخطيط االسرتاتيجي إال أن كثرياً من اجلمعيات/املؤسسات األهلية غري مؤهلة وغري قادرة 
اخلطة  توصيات  وتنفيذ  والداخلية  اخلارجية  للبيئتني  دقيق  حتليل  وتنفيذ  اسرتاتيجية  خطة  إعداد  على 

ومواصلة العمل عليها.
جماالت  يف  وتتوسع  حجمها  من  أكرب  أهدافًا  اليمن  األهليةيف  اجلمعيات/املؤسسات  من  كثرياً  حتّدد   •

كثريه تفوق قدراتها وبالتالي فإنها تشتت جهودها وال حتّقق تغيرياً يذكر يف أي  جمال.
املتغرّيات احلاصلة حوهلا ومواكبتها بشكٍل مستمر.  • حتتاج كل اجلمعيات/املؤسسات األهلية ملعرفة 
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المرحلة األولى:

مرحلة مراجعة قدرات الجمعية/المؤسسة األهلية 

لمعرفة أولوية الخطة االستراتيجية وقدرتها على تنفيذها
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تعترب هذه مرحلة هامة جداً للجمعيات/للمؤسسات األهلية اليت تنوي إعداد خطة اسرتاتيجية، وتكمن 
أهمية هذه املرحلة فيما يلي: 

1- معرفة ما إذا كانت اخلطة االسرتاتيجية متثل أولوية بالنسبة للجمعية/للمؤسسة األهلية.
خطة  وتنفيذ  إعداد  على  األساسية  األهليةالقدرات  اجلمعية/املؤسسة  لدى  كان  إذا  ما  معرفة   -2

اسرتاتيجية.
مناسبة  اسرتاتيجية  إعداد خطة  ليتم  األهليةوقدراتها  أعمق ألعمال اجلمعية/املؤسسة  3-  حتليل 
اجلمعية/املؤسسة  إمكانيات  من  أيضًا  وتستفيد  واألخطاء(  )النجاحات  السابقة  جتاربها  من  تستفيد 

األهليةوالفرص املتاحة أمامها.

األهليةحتديد  اجلمعيات/املؤسسات  على  وجيب 
قدراتها أواًل قبل البدء بإعداد خطتها االسرتاتيجية 
حيث أن هذه اخلطوة تعترب متطلب أساسي إلعداد 
بالتفصيل  املوضوع  هذا  تغطية  ومت  اخلطة. 
للجمعيات  املؤسسية  القدرات  حتديد  دليل  يف 
املستفيد  على  فإن  وبالتالي،   . األهلية  املؤسسات/ 

من هذا الدليل مراجعة ذلك الدليل أواًل واستكمال متطلبات تلك الدراسة قبل مواصلة خطوات إعداد 
اخلطة االسرتاتيجية املوّضحة يف هذا الدليل. لكن جيب التنويه إىل نوعني من املتطلبات: 

اسرتاتيجية  خطة  إعداد  بعملية  األهليةللبدء  اجلمعية/املؤسسة  تؤهل  اليت  األساسية  املتطلبات   •
)واليت يغطيها “دليل حتديد القدرات املؤسسية للجمعيات املؤسسات/ األهلية (.

السابقة(  اخلطوة  حبسب  األهلية)املؤهلة  اجلمعية/املؤسسة  إليها  حتتاج  اليت  األساسية  • املتطلبات 
إلجراء عملية إعداد اخلطة االسرتاتيجية )وهذه هي املتطلبات املشمولة يف هذا الدليل ابتداًء من هذه 

املرحلة(.

إذا  ما  بالدليل  األهلية  للجمعية/للمؤسسة  سيتبني  األولية  القدرات  حتديد  عملية  استكمال  وبعد 
العمل  بذلك  للقيام  األولية  القدرات  لديها  كان  إذا  وما  اسرتاتيجية  خطة  إلعداد  مستعدة  كانت 

حبسب وضعها احلالي. حينها تستطيع اجلمعية/املؤسسة األهليةأن تقرّر، انطالقًا من جّديتها، 
يف البدء بإعداد خطة اسرتاتيجية وذلك من خالل اتباع اخلطوات التالية: 
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املؤسسات/  للجمعيات  املؤسسية  القدرات  “حتديد  دليل  من  األهلية  اجلمعية/املؤسسة  استفادت  إذا 
األهلية ” بطريقة صحيحة فإنها ستعرف بوضوح ما إذا كانت اخلطة االسرتاتيجية أولوية بالنسبة 
النهج.  اتفاق بني خمتلف قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى اختاذ ذلك  إذا كان هنالك  إليها وما 
وبناًء على ذلك ميكن للجمعية/للمؤسسة األهلية االستفادة من اخلطوات املوضحة يف هذا الدليل للبدء 

بإعداد خطتها االسرتاتيجية. وهنالك احتماالن يف هذه اخلطوة، يتلّخصان فيما يلي: 
                 o إما أن يتّضح أن اخلطة االسرتاتيجية ليست أولوية بالنسبة للجمعية/

                   للمؤسسة األهلية وبالتالي تتّخذ اجلمعية/املؤسسة األهليةقرارها بالرتكيز على 
                  األولويات اليت حددتها عملية حتديد القدرات املؤسسية حبسب األهمية حبسب 

                  دليل حتديد القدرات للجمعيات املؤسسات/ األهلية .
                 o أو أن ُتظهر الدراسة أن اخلطة االسرتاتيجية أولوية بالنسبة للجمعية/

                  للمؤسسة األهلية وبالتالي فإنها تنتقل إىل حتديد قدراتها اإلدارية والفنية اليت 
                  تساعدها على البدء بإعداد اخلطة االسرتاتيجية وتنفيذها فيما بعد.

الشكل رُقم )2(- هل الخطة االستراتيجية أولوية بالنسبة للجمعية/للمؤسسة األهلية؟
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ميكن معرفة ما إذا كانت اخلطة االسرتاتيجية أولوية بالنسبة للجمعية/للمؤسسة األهلية ومدى 
دليل  أيضًا  يطرحها  )اليت  األسئلة  تلك  أمثلة  ومن  األسئلة.  بعض  على  اإلجابة  خالل  من  أهميتها 

حتديد القدرات املؤسسية للجمعيات/للمؤسسات األهلية( ما يلي:
- هل لدى اجلمعية/املؤسسة األهليةرؤية واضحة ومكتوبة؟

- هل لدى اجلمعية/املؤسسة األهليةرسالة حمددة وواضحة ومكتوبة )مبعنى آخر، صياغة حمددة 
وواضحة ملهمتها يف الوجود والقيّم اليت قامت على أساسها( ؟

- هل تّتسم أعمال اجلمعية/املؤسسة األهليةبالتشّتت أم الرتكيز؟
اجلمعية/ متتلك  هل  املدى؟  طويل  التخطيط  أسلوب  األهليةعلى  اجلمعية/املؤسسة  تعتمد  هل   -

املؤسسة األهليةالقدرة على إدارة برامج ومشاريع ناجحة؟
- هل لدى اجلمعية/املؤسسة األهليةضعف يف حتديد احتياجات مستهدفيها ويف معرفة مدى رضاهم 

عن اجلمعية/املؤسسة األهلية ؟ 
- هل لدى اجلمعية/املؤسسة األهليةالقدرة على قياس األثر من أنشطتها وبراجمها؟

- وغريها من االسئله اليت ميكن طرحها يف هذا اجملال.

خطة  إعداد  على  األهلية  اجلمعية/املؤسسة  قدرات  حتديد  الثانية:  اخلطوة   
اسرتاتيجية  وتنفيذها:

بعد أن تأكدت اجلمعية/املؤسسة األهليةمن أن اخلطة االسرتاتيجية أولوية بالنسبة إليها ميكنها 
أن عملية  الطبيعي  تنفيذها. ومن  ثّم  إعداد خطة اسرتاتيجية ومن  البدء بتحديد مدى قدرتها على 
واخلربات  املعارف  من  مجلة  ذلك  يف  مبا  عليها  القائمني  لدى  معّينة  قدرات  تتطلب  كهذه  مرّكبة 
واملهارات املضافة من خالل التدريب. حيث أنه بدون توّفر تلك املتطلبات )اليت تضمن صياغة أهداف 
واضحة ومرّكزة(، لن يكون من السهل حتقيق الغاية من إعداد خطة اسرتاتيجية. فعملية التخطيط 
االسرتاتيجي متّكن اجلمعية/املؤسسة األهليةمن بلورة أهداف مدروسة بعناية وعن اّطالع ملواجهة 
البيئة اخلارجية. ومن هنا جيب أن  انتهاز فرص حمتملة يف  حتديات املستقبل وتعزيز قدراتها على 

تتوافر القدرات والظروف التالية كمتطلب للبدء بإعداد خطة اسرتاتيجية:
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1- وجود قناعة بأهمية اخلطة االسرتاتيجية للجمعية/للمؤسسة األهلية: حتتاج اجلمعية/املؤسسة 
كما  ملستقبلها.  بالنسبة  ذلك  وأهمية  اسرتاتيجية،  خطة  إعداد  بضرورة  حقيقية  قناعة  األهليةإىل 
جيب أن يكون لدى قياداتها اقتناعًا كاماًل بأن اخلطة هي الطريقة الوحيدة اليت متكّنها من حتقيق 
لديها  تكون  أن  وجيب  اخلارجية.  البيئة  يف  احلاصلة  التغرّيات  ومواجهة  كاملًة  وطموحاتها  أهدافها 
قناعة أيضًا بأن اخلطة االسرتاتيجية ليست فقط وسيلة إلقناع اجلهات الداعمة واملاحنة بشأن حرص 
اجلمعية/املؤسسة األهلية وقدرتها فحسب، بل ووسيلة لتحقيق نتائج فاعلة ملصلحة الفئة املستهدفة 

أواًل وقبل كل شيء.
حقيقية  معلومات  مجع  على  األهليةحريصة  اجلمعية/املؤسسة  تكون  أن  أيضًا  الضروري  ومن 
وواقعية عن البيئتني اخلارجية والداخلية تعرّب عن الواقع وتعطيها معلومات وتقييم واقعي لرباجمها 
وأنشطتها السابقة واحلالية. وهذه القناعة جيب أن تكون راسخة لدى كل قيادات اجلمعية/املؤسسة 
األهليةوغالبية العاملني فيها، السّيما أولئك الذين سيشرتكون يف عملية التخطيط، فالفريق العامل 
يف اجلمعية/املؤسسة األهلية هو القائم على إعداد اخلطة االسرتاتيجية وتنفيذها بعد إعدادها. لذلك 

فيجب أن يكون لديهم اقتناٌع كامل بأهمية تلك العملية ملستقبل اجلمعية/املؤسسة األهلية .

دور  األهليةمتامًا  تعرف اجلمعية/املؤسسة  أن  جيب   : األهلية  املؤسسات/  بدور اجلمعيات  2- معرفة 
اجلمعيات املؤسسات/ األهلية  عمومًا يف عملية بناء اجملتمع. وبدون تلك املعرفة، ال ميكن ألي مجعية/
مؤسسة أهلية أن تساهم بشكلٍٍ فاعل ومستدام يف التنمية ويف حتسني أوضاع الفئات اليت تسعى خلدمتها.

3-  معرفة بأساسيات اإلدارة: ال ميكن ألي مجعية/مؤسسة أهلية أن تعّد خطة اسرتاتيجية فاعلة أو 
أن تنّفذها بدون أن تكون لديها قدرات ومهارات إدارية أساسية. فاخلطة االسرتاتيجية هي األداة اليت 
متّكن قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةمن توجيه جهودها وإدارة مواردها وتنفيذ اخلطوات واألنشطة 
املذكورة يف اخلطة االسرتاتيجية، وبذلك فإنها حتقق أفضل خدمة ممكنة للفئات املستهدفة. فاملهارات 
واخلربات اإلدارية ضرورية لتطوير أهداف جيدة ومتابعة تنفيذها وحتديد املوارد املطلوبة هلا، وغريها. 
كما أن اخلطة االسرتاتيجية متّثل جمموعة من األهداف املرتابطة واملدروسة بعناية اليت تساعد على 

حتقيق أهداف أعلى، وحتقق رسالة ورؤية اجلمعية/املؤسسة األهليةبأفضل صورة ممكنة.
وبدون معرفة ومهارات وخربات أساسية، لن تستطيع اجلمعية/املؤسسة األهليةأن حتدّد جوانب القوة 
لديها وجوانب الضعف يف طريقة تنظيمها وعملها وطريقة تنفيذ مشاريعها، اخل. كما أنها لن تستطيع 
املهارات  تلك  خالل  من  إال  عليها  املتعارف  الدولية  املعايري  مع  تنسجم  مالية  إدارة  وجود  تضمن  أن 

والقدرات اإلدارية اهلامة.
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وهنالك العديد من األسئلة اليت ميكن للجمعية/للمؤسسة األهلية طرحها ملعرفة مستوى القدرات 
اإلدارية والتنظيمية املطلوبة لديها املتعلقة بإعداد خطة اسرتاتيجية، مثل:

                 a. إىل أي درجة تساعد السياسات واألنظمة الداخلية للجمعية/للمؤسسة 
                 األهلية على حتقيق النتائج املطلوبة من أنشطتها املختلفة؟ 

                 b. هل لدى اجلمعية/املؤسسة األهليةهيكل تنظيمي مناسب وتوزيع مناسب 
                 للمهام يساعدها على حتقيق أفضل النتائج؟ وهل هناك فجوات أو ضعف يف جممل 

                 املهام اليت جيب حتقيقها من أجل حتقيق النتائج؟

                 c. هل املوارد واملوازنات املتوّفرة لدى اجلمعية/املؤسسة األهليةكافية؟ وإن 
                 وجدت، هل يتم إدارة تلك املوارد بشكلٍٍ فاعل؟

                 d. ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف يف األنشطة السابقة للجمعية/للمؤسسة 
                 األهلية يف العمليات اإلدارية املختلفة؟

                 e. ما هي الضوابط واللوائح التنظيمية واإلجراءات اليت تضمن استمرار فاعلية 
                 أداء اجلمعية/املؤسسة األهلية ؟، اخل.

القدرات  بعض  األهليةإىل  اجلمعية/املؤسسة  حتتاج  املالية:  واإلدارة  احملاسبة  بأساسيات  معرفة   -4
واملهارات األساسية يف إعداد حسابات معقولة ومنطقية وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية املتعارف عليها 
والقوانني احمللية. وبدون وجود مثل تلك املهارات والقدرات، لن تتمكن أي مجعية/مؤسسة أهلية من 
إعداد خطة اسرتاتيجية دقيقة وبالتالي تنفيذها بشكلٍٍٍٍ صحيح. إضافًة إىل ذلك، بدون وجود تقارير 
حماسبية ومالية مناسبة لن تتمّكن اجلمعيات/املؤسسات األهليةمن احلصول على دعم من اجلهات 
املاحنة والداعمة ألن معظم تلك اجلهات تتطلب تقارير حماسبية ومالية حترتم القوانني واملمارسات 
العاملية وتدقيق حماسيب ومالي من قبل جهة مستقلة لديها الصالحية. لذلك فإن حتديد نقاط القوة 
ونقاط الضعف يف اجلانب املالي جزٌء ال يتجزأ من دراسة قدرة اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى تطوير 

خطة اسرتاتيجية متكاملة وتنفيذها بشكلٍٍ سليم.
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وأنظمة  طرق  هنالك  واملسئوليات:  والصالحيات  لألدوار  مناسب  وتقسيم  واضح  تنظيمي  هيكل   -5
كثريه مّتبعة يف تطوير اهلياكل التنظيمية للجمعيات/للمؤسسات األهلية. وال توجد طريقة حمدّدة 
واحدة جيب إتباعها من قبل كل اجلمعيات/املؤسسات األهلية ، بل حتتاج اجلمعية/املؤسسة األهليةإىل 
اجلمعية/ احتياجات  لتناسب  االحتياج  حسب  وتعديلها  املختلفة  التنظيمية  اهلياكل  أمثلة  دراسة 

املؤسسة األهليةوظروفها وقدراتها ومراجعتها بشكلٍٍ متواصل وتعديلها كلما تطلب األمر ذلك. ولعمل 
ذلك قد حتتاج اجلمعية/املؤسسة األهليةإىل االستعانة مبتخصصني يف جمال اهليكلة اإلدارية واملالية.

6- قدرة على حتليل جتارب املاضي واالستفادة منها يف املستقبل: جيب أن يكون لدى اجلمعية/املؤسسة 
األهليةالقدرة واملهارات األساسية يف جمال “املراقبة والتقييم”. وتتلّخص املراقبة والتقييم يف: وضع 
أهداف حمدّدة ميكن قياسها والقيام مبراقبة تنفيذها بشكلٍٍٍٍ متواصل وإجراء أعمال تقييم للجمعية/

للمؤسسة األهلية يف أوقاٍت حمّددة. وتهدف أعمال املراقبة والتقييم إىل ضمان حتقيق النتائج املطلوبة 
وتصحيح  املشاكل  معاجلة  األهليةعلى  اجلمعية/املؤسسة  يساعد  ذلك  فإن  وبالتالي  األنشطة،  من 
األخطاء يف وقٍت مبكٍر وقبل فوات األوان. وليس ذلك فحسب، فمثل تلك األعمال تضمن حتقيق أفضل 

النتائج وانتهاز أبعد الفرص املتاحة واجلاهزية لكل الظروف.

تعترب القدرات السابقة من األمور الضرورية اليت يفرتض أن تتوّفر لدى اجلمعية/املؤسسة 
األهليةقبل البدء بإعداد خطة اسرتاتيجية حتى وأن كانت مؤهلة إلعداد خطة اسرتاتيجية 

حبسب دليل حتديد القدرات املؤسسية للجمعيات املؤسسات/ األهلية .
 

على  قدرتها  ازدادت  كلما  اجملاالت،  هذه  األهليةيف  اجلمعية/املؤسسة  قدرات  زادت  فكلما  وبالطبع 
حتقيق جناح ملموس وحقيقي يف إعداد ومن ثّم تنفيذ خطة اسرتاتيجية موّفقة بإذن اهلل تعاىل. وقد 
مّت توضيح تلك القدرات واملهارات واملعارف املطلوبة بشكلٍٍٍ خمتصر يف هذا الدليل. لكن تلك املتطلبات هي 

يف الغالب بديهية إذا توفّرت اإلرادة للمراجعة وتفعيل دور اجلمعية/املؤسسة األهلية .

وبعد التأكد من أن اجلمعية/املؤسسة األهليةمتتلك القدرة على إعداد خطة اسرتاتيجية وتنفيذها، 
ننتقل إىل معرفة املتطلبات األساسية للبدء بإعداد اخلطة االسرتاجتية يف اخلطوة التالية.
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     اخلطوة الثالثة: حتديد املتطلبات األساسية للبدء بإعداد خطة اسرتاتيجية:   

يتم يف هذه اخلطوة حتديد متطلبات البدء بإعداد اخلطة، أي حتديد املعلومات املطلوب توفريها عن خمتلف 
اجلوانب يف البيئة اخلارجية والداخلية ليتم تطوير اخلطة االسرتاتيجية على أساسها. وفيما يلي توضيح 

لتلك املتطلبات:

1- حتديد متطلبات دراسة البيئة اخلارجية للجمعية/للمؤسسة األهلية:
يتم يف هذه اخلطوة حتديد أهم اجملاالت اليت حتتاج اجلمعية/املؤسسة األهليةإىل مجع البيانات واملعلومات 

حوهلا عن البيئة اخلارجية واليت ظهرت من خالل دراسة حتديد القدرات املؤسسية.
اجلمعية/املؤسسة  على  جيب  اليت  األهم  والتهديدات  الفرص  دراسة  يتم  أيضًا  اجلانب  هذا  ويف   

األهليةالرتكيز عليها، مثل:
                - بيانات عن املستهدفني واملستفيدين: فاملستهدف هو كل شخص يستحق أن يتلقى 

                دعم اجلمعية/املؤسسة األهليةحبسب رسالتها ونظامها األساسي. أما املستفيد 
                فهو من تقّدم اجلمعية/املؤسسة األهليةخدماتها هلم بشكلٍٍ مباشر حاليًا أو أولئك 

                الذين استفادوا من اجلمعية/املؤسسة األهليةيف السابق. ويف هذه اخلطوة يتم 
                مراجعة املستهدفني واملستفيدين لتعرف اجلمعية/املؤسسة األهليةحجم الفئة 

                اليت تقّدم هلا اخلدمات حاليًا مقارنًة بالفئة املستهدفة الكلّية اليت حيّددها النظام 
                األساسي وحتّددها الرؤية والرسالة واألهداف وإىل أي درجة تعترب األنشطة 

                املختلفة للجمعية/للمؤسسة األهلية مرتبطة باحتياجات تلك الفئات، وغريها من 
                املعلومات الضرورية عنهم مما له عالقة بأنشطتها.

                - بيانات عن املاحنني والداعمني: تهدف هذه اخلطوة إىل التعّرف على اجلهات 
                املاحنة اليت ميكن أن تقّدم للجمعية/للمؤسسة األهلية الدعم أو املوارد املالية 

                وعالقة اجلمعية/املؤسسة األهليةبهم. ومن خالل دراسة هذا اجلانب اهلاّم 
                تستطيع اجلمعية/املؤسسة األهليةحتديد احتياجاتها وحتسني عالقتها بهم. 

                ويساعدها أيضًا على معرفة مدى حاجتها إىل بناء عالقات جديدة مع داعمني جدد 
                أو احلفاظ على املاحنني والداعمني املوجودين حاليًا، وغريها من القرارات الكبرية 

                واهلامة.
                -  بيانات/معلومات عن اجلمعيات/املؤسسات األهليةاملماثلة هلا: تواجه اجلمعيات 

                املؤسسات/ األهلية  حتديًا كبرياً يف احلصول على املوارد لضمان استمراريتها 
                وحتقيق أهدافها والبقاء ثابتًة أمام الظروف املتغرّية يف البيئة احمليطة. كما أن 

                اجلهات الداعمة متيل إىل االنتقائية يف تقديم الدعم بني اجلمعيات/املؤسسات األهلية 
                اليت تزداد يومًا بعد يوم. ومن الطبيعي أن ختتار تلك اجلهات الداعمة 
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اجلمعيات/املؤسسات األهلية األكثر فاعليًة يف حتديد احتياجاتها وتلك القادرة على حتقيق  التواصل 
اجلمعية/ تدعم  اليت  باجلهات  االهتمام  ينبغي  الداعمة،  اجلهات  دراسة  وعند  الداعمني.  مع  الفاعل 

املؤسسة األهليةحاليًا أو تلك اليت دعمتها يف املاضي القريب. كما ينبغي دراسة شروط تقديم الدعم 
واهتمامات اجلهات الداعمة. 

من  كثرياً  أن  حيث  يسري.  غري  أمراً  الداعمة  اجلهات  حول  معلومات  مجع  عملية  جيعل  ما  وذلك   
التخمني وتعجز عن احلصول على مؤشرات حقيقية تؤكد  اجلمعيات/املؤسسات األهليةتعتمد على 
األهليةإىل مجع معلومات حقيقية  املؤسسة   / األوىل حتتاج اجلمعية  املرحلة  املستقبل. يف  الدعم يف 
هذه  ثقة  لكسب  فاعل  بشكٍل  التخطيط  جيب  بعدها  اجلهات،  تلك  حول  مدروسة  بيانات  قاعدة  وبناء 
القائمني. وإذا ما أكملت اجلمعية/املؤسسة األهليةاملرحلة األوىل   الداعمني  اجلهات واحملافظة على 
العاّمة  والعالقات  للتواصل  متكاملة  خطة  صياغة  ويف  املعلومات  تلك  جتديد  يف  مهمتها  فإن  بنجاح، 

ستكون أسهل مع مرور الوقت.
 - بيانات ومعلومات عن السياق العام )البيئة احمليطة( للجمعية/للمؤسسة األهلية: 

إدراج  مت  فقد  األهلية   باجلمعية/باملؤسسة  احمليطة(  )البيئة  العام  السياق  معرفة  ألهمية  نظراً   
متطلبات هذه الدراسة ضمن املرحلة األوىل. حيث أنه معلوم بأن أي مجعية/مؤسسة أهلية لن يكون 
لديها القدرة على إعداد خطة اسرتاتيجية ما مل تكن لديها اإلرادة والقدرة على مجع املعلومات والبيانات 
الدقيقة حول وضعها الراهن وبيئتها احمليطة. وإذا كانت إرادة اجلمعية/املؤسسة األهليةتقتصر على  
تنفيذ أنشطة منظّمة نوعًا ما وال تؤمن بضرورة مراجعة توجهها العام بناًء على معرفة البيئة احمليطة، 
فيمكنها االكتفاء بتطوير خطة تنفيذية بسيطة. ويف هذه احلالة، فإن اجلمعية/املؤسسة األهليةتكون 
حيث  لقياداتها.  بالنسبة  أولوية  اخلطوة  هذه  تعترب  وال  اسرتاتيجية،  خطة  بإعداد  للبدء  جاهزة  غري 
البيئة احمليطة  دقيقة عن  وبيانات  تستند على معلومات  أن  االسرتاتيجي جيب  التخطيط  أن عملية 
للجمعية/للمؤسسة األهلية كأساس، ويتطلب ذلك عزمية قوية من قبل قيادات اجلمعية/املؤسسة 
األهليةلتصحيح األوضاع أو تغيري األولويات من أجل حتقيق أفضل نتائج ممكنة. فاملعلومة هي أمّثن 
اجلمعية/املؤسسة  حتّققه  قد  جناح  أي  سّر  فإنها  وبالتالي  اسرتاتيجية  خطة  أي  عليه  تقوم  عنصر 
املعلومة الصحيحة تعزز من يقني قيادات اجلمعية/ ملؤسسة  األهلية يف احلاضر واملستقبل. كما أن 
حتقيق  باجتاه  خبطوة  خطوة  ذاتهم  تقييم  على  وتساعدهم  وبدورهم  برسالتهم  األهليةوموظفيها 

الرسالة والرؤية.
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وعندما نتحدث عن السياق العام للجمعية/للمؤسسة األهلية، فإننا نتحدث عن األوضاع االقتصادية 
ونظراً  أنشطتها.  من  األهليةواملستهدفني  باجلمعية/باملؤسسة  حتيط  اليت  والسياسية  واالجتماعية 
لصعوبة حتليل ودراسة كل الظروف اخلارجية احمليطة باجلمعية/باملؤسسة األهلية ، فال بد من 
حتديد أسئلة وثيقة الصلة برسالة ورؤية اجلمعية/املؤسسة األهليةوبالتالي حتديد أولويات لعملية 
األهليةعلى  اجلمعية/املؤسسة  تساعد  اليت  باجلوانب  األولويات  وترتبط  اخلارجية.  البيئة  حتليل 
حتقيق األهداف بشكٍل أكثر فاعلية. وهذه العملية حتتاج إىل جهد ومراجعة كما حتتاج إىل إجراءات 
واضحة للتأكد من قدرة اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى مجع تلك املعلومات والتحّقق من صحتها يف 

الوقت ذاته. لذلك فإن هذه العملية حتتاج إىل مهارات حتليلية خاّصة.

2-  حتديد متطلبات دراسة البيئة الداخلية للجمعية/للمؤسسة األهلية:
يف هذه اخلطوة يتم التأكد من دّقة نتائج دراسة حتديد القدرات اليت مت إجراءها يف املرحلة السابقة 
)حتديد القدرات املؤسسية للجمعيات / للمؤسسات األهلية ( ومقارنتها باالفرتاضات األولية )القناعات 
األولية( اليت مت توثيقها بناًء على آراء قيادات اجلمعية/املؤسسة األهلية . وتشمل هذه اخلطوة ما يلي:

                - حتديد نقاط القوة داخل اجلمعية/املؤسسة األهليةخصوصًا تلك اليت تساعد 
                على حتقيق منافع حمّددة للمستهدفني.

                - حتديد النقاط اليت حتتاج إىل تطوير أو حتسني )نقاط الضعف(. 
                - تقييم مستوى حتقيق اجلمعية/املؤسسة األهليةألهدافها من خالل أنشطتها 

                السابقة بشكلٍٍٍٍٍ عام.
                - إبراز النجاحات اليت حققتها اجلمعية/املؤسسة األهليةيف عملها، وكذلك 

                املشاكل اليت واجهتها وجوانب الفشل اليت مّرت بها.
ويف هذه اخلطوة )دراسة البيئتني اخلارجية والداخلية( ميكن االكتفاء بتحديد املواضيع اليت جيب 
الناقصة حوهلا.  واملعلومات  البيانات  األهليةومجع  واملتعلقة بعمل اجلمعية/املؤسسة  بعناية  دراستها 
وبعد مجع املعلومات والبيانات، ينبغي مراجعة تلك املعلومات والبيانات وحتليلها وتلخيصها، ومن ثّم 
عرض أهم نتائجها للجمعية/للمؤسسة األهلية أثناء عملية حتليل سوات ومناقشتها جبدية. بعدها 
يتم إضافة ملّخص عنها ضمن وثيقة اخلطة االسرتاتيجية النهائية )سيأتي تفصيل هذه اخلطوة يف 

جزٍء الحق من هذا الدليل(. 
اجلمعية/ قدرة  من  يعزز  وحتليلهما  والداخلية  اخلارجية  البيئتني  حتليل  دراسة  فإن  وباختصار، 

والتحديات  التهديدات  ومواجهة  اخلارجية  البيئة  يف  الفرص  من  االستفادة  األهليةعلى  املؤسسة 
وتصحيح  الداخلي  أدائها  حتسني  على  يساعدها  كما  الداخلية.  قدراتها  توظيف  خالل  من  املتوقعة 

األخطاء اليت قد تعرقل حتقيق رسالتها ورؤيتها يف الوقت ذاته. 
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- تكمن أهمية حتديد قدرات اجلمعية/املؤسسة األهليةيف: معرفة ما إذا كانت اخلطة االسرتاتيجية 
متّثل أولوية بالنسبة للجمعية/للمؤسسة األهلية أم ال، ومعرفة ما إذا كان لدى اجلمعية/املؤسسة 
ألعمال  متعّمق  حتليل  إجراء  وكذا  االسرتاتيجية،  اخلطة  وتنفيذ  إلعداد  األساسية  األهليةالقدرات 
يف  والدروس  املعلومات  من  االستفادة  بغرض  السابقة  وبراجمها  األهليةوقدراتها  اجلمعية/املؤسسة 

املرحلة املقبلة.
للجمعيات/ املؤسسية  القدرات  حتديد  “دليل  ل�  األهليةوفقًا  اجلمعية/املؤسسة  قدرات  حتديد  بعد   -

اجلمعية/املؤسسة  ستتخذه  الذي  االجتاه  حتديد  يف  األوىل  اخلطوة  تأتي  األهلية”،  للمؤسسات 
األهليةحبسب نتائج تلك الدراسة: 

               • إذا مل يتبنّي أن اخلطة االسرتاتيجية متّثل أولوية بالنسبة للجمعية/للمؤسسة 
               األهلية، فإن األولوية جيب أن تعطى لتحسني القدرات اليت تؤهل اجلمعية/املؤسسة األهلية 

               األهلية إلعداد اخلطة يف مرحلة زمنية الحقة. 
               • أما إذا أظهرت تلك الدراسة قدرة اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى إعداد وتنفيذ 

               خطة اسرتاتيجية من حيث املبدأ، فأن من مصلحتها أن تفّكر جبدّية يف البدء بإعداد 
               خطة اسرتاتيجية، ولتحقيق ذلك عليها أن تتبع خطوات منهجية مدروسة سيتم 

               ذكرها بالتفصيل يف اجلزء املتبقي من هذه اخللفية النظرية وكذا دليل املتدرب 
               امللحق بها.

- ويف اخلطوة الثانية يتم حتديد قدرة اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى إعداد خطة اسرتاتيجية )وهذه 
املتطلبات ليس بالضرورة أن تكون مطابقة  لتلك املطلوبة يف املرحلة السابقة اخلاّصة بتحديد القدرات(،

 وتتمّثل تلك القدرات يف مدى توّفر األمور التالية:
اخلطة  بأهمية  فيها  األهليةوالعاملني  اجلمعية/املؤسسة  قيادات  لدى  راسخة  قناعة  وجود   -1

االسرتاتيجية.
األهليةخصوصًا  واجلمعيات/املؤسسات  عمومًا  املدني  اجملتمع  منظمات  بدور  عاّمة  معرفة  وجود   -2

ووضع هذا القطاع يف اليمن حتديداً.
3- وجود معرفة بأساسيات اإلدارة.

4- وجود معرفة بأساسيات احملاسبة واإلدارة املالية.
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5- وجود هيكل تنظيمي واضح وتوزيع واضح وحمّدد لألدوار بني الفريق العامل يف اجلمعية/املؤسسة 
األهلية .

من  واالستفادة  السابقة  جتاربها  وحتليل  مراجعة  على  األهليةللقدرة  اجلمعية/املؤسسة  امتالك   -6
دروسها يف املستقبل.

هذه  وتشمل  اسرتاتيجية.  خطة  بإعداد  للبدء  األساسية  املتطلبات  حتديد  يتم  الثالثة  اخلطوة  ويف   -
اخلطوة اإلجراءات التالية:

1- حتديد طريقة وآلية مدروسة لتحليل الوضع يف البيئة اخلارجية بالتفصيل واإلجراءات احملدّدة 
لذلك. وتغطي الدراسة مواضيع هاّمة مثل: وضع املستهدفني ودراسة فرص الدعم املتاحة واالجتاهات 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتحّديات وغريها من املعلومات اليت هلا تأثري على حتقيق رؤية 

ورسالة اجلمعية/املؤسسة األهلية .
ومعرفة  السابقة  املرحلة  خالل  الداخلية  للبيئة  األولي  التقييم  صّحة  من  للتأكد  آلية  تطوير   -2
وخطوات  جاّدة  إجراءات  اختاذ  هنا  وينبغي   . األهلية  اجلمعية/املؤسسة  لدى  والضعف  القوة  جوانب 
مدروسة بعناية لضمان الوصول إىل معلومات مفيدة. ولن تكون تلك املعلومات مفيدة إال إذا ارتبطت 
خلدمة  أفضل  نتائج  وتقديم  حقيقية  فرص  من  االستفادة  على  املنظمة  وبقدرة  اخلارجي  بالوضع 
اجلمعية/املؤسسة  أمام  الطريق  إنارة  على  تعمل  االسرتاتيجية  اخلطة  فإن  لذلك،  املستهدفة.  الفئة 
السابقة  أنشطتها  ومراجعة  املستهدفة  الفئة  لصاحل  لديها  القوة  نقاط  توظيف  من  األهليةلتتمكن 

لتفعيل دورها وتصحيح األخطاء.
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المرحلة الثانية: 
مرحلة التحضير إلعداد الخطة االستراتيجية
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     مرحلة التحضير إلعداد الخطة االستراتيجية

تعترب مرحلة التحضري إلعداد اخلطة االسرتاتيجية من أهم املراحل يف عملية التخطيط االسرتاتيجي، 
للمستقبل  رؤيتها  توضيح  إىل  خالهلا  األهليةمن  اجلمعية/املؤسسة  تتوصل  اليت  املرحلة  أنها  حيث 
املرحلة تساعد اجلمعية/ املستويات. مبعنى آخر، فإن هذه  وحتديد أهداف مدروسة بعناية على كل 

املؤسسة األهليةعلى رسم اخلطوط العريضة واألولويات اليت ترتبط مباشرًة بتحقيق رسالتها بأفضل 
شكل ممكن. 

يف هذه الوحدة، سنقوم بتناول املواضيع التالية:
التخطيط  وخطوات  مببادئ  التعريف   -
للجمعيات/للمؤسسات  وأهميته  االسرتاتيجي 
فيها  والعاملني  قياداتها  أوساط  يف  األهلية 
للتشديد على ضرورة وجود  قناعة تاّمة وجدّية 
قبل  األهلية  اجلمعية/املؤسسة  لدى  كاملة 
وبالتالي  االسرتاتيجية،  اخلطة  بإعداد  البدء 
األهليةستكون  اجلمعية/املؤسسة  قيادات  فإن 

أدائها  لتطوير  هاّمة  قرارات  الختاذ  مستعّدة 
وخدمة مستهدفيها.

البيئتني اخلارجية والداخلية للجمعية/للمؤسسة األهلية  الضرورية عن  املعلومات والبيانات  - مجع 
يتم  ومّطلعة  سليمة  قرارات  الختاذ  حيتاجونها  اليت  واحلقائق  املعرفة  لتعطيهم  لقياداتها  وتقدميها 

االعتماد عليها كأساس خالل املراحل الالحقة من إعداد اخلطة االسرتاتيجية.

الخطوات الفرعية لمرحلة التحضير إلعداد الخطة االستراتيجية:
- تقديم معلومات عاّمة وتوضيح ملفاهيم وخطوات التخطيط االسرتاتيجي لقيادات اجلمعية/املؤسسة 

األهليةوالعاملني فيها.
- حتديد االفرتاضات األولية )االعتقادات اليت حتتاج اجلمعية/املؤسسة األهليةللتأكد منها( كأساس 

للبدء بعملية التخطيط االسرتاتيجي.
اخلارجية  البيئتني  حول  املعلومات  وحتليل  مجع  وفريق  االسرتاتيجي  التخطيط  فريق  حتديد   -

والداخلية.
- توضيح مراحل التخطيط االسرتاتيجي وحتديد املشاركني يف كل مرحلة.

- توفري متطلبات إعداد اخلطة االسرتاتيجية مبا يف ذلك:
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              o مجع املعلومات والبيانات عن البيئة اخلارجية للجمعية/للمؤسسة األهلية فيما 
               يتعلق باملستهدفني واجلمعيات/املؤسسات األهليةاألخرى العاملة يف اجملال ذاته 
               واجلهات املاحنة والداعمة والسياق العام. من ثّم يتم حتليل كل تلك املعلومات 

                وإعداد ملّخص عنها يسلط الضوء على أهم املعلومات اليت هلا تأثري على نشاط            
                اجلمعية/املؤسسة األهلية . ويقوم بتلك اخلطوة فريق العمل الذي حتّدده اجلمعية/

                املؤسسة األهليةللقيام بهذا العمل من ذوي املهارات واخلربات واالختصاصات 
                  املطلوبة.

               o تلخيص نتائج دراسة البيئة الداخلية للجمعية/للمؤسسة األهلية واخلروج 
               بأهم نقاط القوة ونقاط الضعف لديها. ويشمل ذلك التحليل اجلوانب اإلدارية 

               والتنظيمية والنجاحات واإلخفاقات يف تنفيذ األنشطة والربامج السابقة والتأكد 
               من نقاط القوة ونقاط الضعف اليت هلا تأثري واضح على حتقيق الفرص ومواجهة 

               التحديات يف البيئة اخلارجية.
وفيما يلي توضيح للخطوات املذكورة سابقًا بشكلٍٍ أكثر تفصياًل: 

   أواًل: توضيح مفاهيم عاّمة عن التخطيط االسرتاتيجي :

التخطيط االسرتاتيجي للجمعيات/للمؤسسات األهلية بشكلٍٍ خمتّصر يف مقدمة  مّت توضيح أهمية 
هذا الدليل، وسيتم يف هذه املرحلة حتديد معنى التخطيط االسرتاتيجي وتوضيح املفاهيم املتعلقة به 

وأهميته بالتفصيل. ومن بني تلك املفاهيم ما يلي:  

تعريفات 
1- التخطيط بشكلٍٍ عام هو: 

               o عملية حتّدد وضع اجلمعية/املؤسسة األهليةيف الوقت الراهن، واألهداف اليت 
               تسعى إىل حتقيقها، والوسائل اليت ستستخدمها لتحقيق تلك األهداف.

               o عملية حتّدد “أين كنا؟” و”أين حنن اآلن؟” و”أين نريد أن نصل؟” و”كيف 
               نصل إىل ما نريد؟ و”من سيتحّمل مسئولية ماذا؟” و”ما هي املوارد املطلوبة لتحقيق 

               األهداف”؟ .. اخل.
               o عملية مستمّرة تهدف إىل تنفيذ جمموعة من األنشطة والربامج واإلجراءات 

               املتداخلة واملتشّعبة أحيانًا واالستمرار يف مراقبة ومراجعة النتائج وتعديل األنشطة 
               والربامج واإلجراءات كلما تطلب األمر ذلك حتى تصل اجلمعية/املؤسسة األهلية

               إىل أهدافها. كما أن التخطيط عمومًا هو األساس ملعاجلة املشاكل الراهنة وحتقيق 
               طموحات وأهداف جديدة. 
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وقبل أن نقوم بتعريف التخطيط االسرتاتيجي، سوف نتعّرف أواًل على معنى مصطلح “االسرتاتيجية” 
كما يلي:

2-  االسرتاتيجية:
لقد جاء مصطلح “اسرتاتيجية” يف األساس من اجملال العسكري وأصلها من اللغة اإلغريقية القدمية 

العشرين، وتعين: القرن  Strategos. وقد بدأ استخدامها يف اخلمسينات من 
               o االجتاه العام واألهم الذي تتخذه اجلمعية/املؤسسة األهليةللوصول إىل 

               أهدافها.
               o الطريقة اليت تتخذها اجلمعية/املؤسسة األهليةلتحقيق رؤيتها ورسالتها 

               وأهدافها.
               o وحبسب تعريف “هنري منتزبرج” هي “اخلطة” أو “االجتاه” أو “منهج” العمل 

               املوضوع لتحقيق هدٍف ما، وهي “املمر” أو “اجلسر” الذي يأخذنا من نقطة إىل 
               أخرى بطريقة خمطط هلا. وتتطلب االسرتاتيجية حتديد مكان أو موقع نريد 

               الوصول إليه، أو رسم صورة معينة للمستقبل الذي ستبذل اجلمعية/املؤسسة األهلية 
               كل طاقتها من أجل حتقيقها على أرض الواقع. 

3-  اخلطة االسرتاجتية:
هي الوثيقة اليت تستعرض فيها اجلمعية/املؤسسة األهليةوضعها الراهن )من خالل حتليل البيئتني 
اخلارجية والداخلية( وتراجع رؤيتها وأولوياتها وأهدافها وترسم اخلطوط العريضة لتنفيذ ومراقبة 
األهليةحتقيق  اجلمعية/املؤسسة  تستطيع  الطريقة  وبهذه  األهداف.  حتقيق  حنو  التنفيذ  وتقييم 

طموحاتها للمستقبل وحتقيق أفضل خدمة ممكنة للمستهدفني من أنشطتها.

بعد أن تعّرفنا على مفاهيم التخطيط بشكلٍٍٍ عام واالسرتاتيجية واخلطة االسرتاتيجية بشكلٍٍ خاص 
ميكننا اآلن التعّرف على خصائص عملية التخطيط االسرتاتيجي فيما يلي:

4-  التخطيط االسرتاتيجي يعترب:
               o عملية متكاملة تشارك فيها مجيع قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةوبعض 

               املوظفني فيها لتحليل فاعلية نشاطها وقدرة اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى تطوير 
               أهدافها وبراجمها وأنشطتها، واختيار التوّجهات العاّمة والفرعية )الطرق واخلطط 

               لتحقيق أهم األهداف( ووضع السياسات والربامج واخلطط واملوازنات املناسبة 
               وغريها.
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               o جهد منّظم ومتواصل ينتج عنه قرارات وأعمال هاّمة ومصريية توّضح ما هو 
               عمل اجلمعية/املؤسسة األهلية ، وسبب اختيار هذه األعمال، وكيفية حتقيق 

               الرؤية والرسالة واألهداف.
              o طريقة تساعد اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى حتسني قدرتها اإلدارية وفاعليتها 

              يف إدارة الربامج ومرونتها يف االستجابة للتغرّيات املفاجئة اليت حتدث من حنيٍٍ آلخر 
              يف البيئة اخلارجية.

              o طريقة تساعد يف رسم اجتاه عاّم أو نظرة بعيدة املدى، وصياغة أهداف 
              للجمعية/للمؤسسة األهلية يكون هلا األولوية وكذلك خطط فرعية أخرى 

              لتحقيق غايات حمدّدة على كل املستويات.

   أهمية التخطيط االسرتاتيجي 

هنالك فوائد ال حتصى الختاذ منهج التخطيط االسرتاتيجي يف أي منظمة نذكر منها على سبيل املثال 
ال احلصر ما يلي:

واخلارجية  الداخلية  بيئتها  عن  واهلاّمة  الضرورية  األهليةباملعلومات  اجلمعية/املؤسسة  يزود   o
ويطلعها على املتغرّيات والتطورات فيهما.

o يعطي اجلمعيات/املؤسسات األهليةالقدرة على التعامل مع املتغرّيات واستغالل الفرص املوجودة يف 
البيئة اخلارجية واالستعداد ملواجهة التحدّيات، كما يساعدها على االستجابة للتطّورات اليت حتدث 

يف البيئة اخلارجية بشكلٍٍٍٍ مستمر.
على  يساعدها  كما  عملها،  وجماالت  أولوياتها  حتديد  األهليةعلى  اجلمعيات/املؤسسات  يساعد   o
عملها  طريقة  األهليةوحتسني  اجلمعية/املؤسسة  تطوير  يف  يساهم  بشكلٍٍٍ  ورسالتها  رؤيتها  تطوير 

ملصلحة املستفيدين.
توفري  يف  املساهمة  وبالتالي  األهلية  اجلمعيات/املؤسسات  لدى  والقدرات  املعارف  تطوير  يف  يساعد   o

احتياجات املستهدفني ومتطلباتهم بشكلٍٍ أكثر فاعلية.
أعماهلا  يف  الناجحة  وجتاربها  خرباتها  من  االستفادة  األهليةعلى  اجلمعيات/املؤسسات  يساعد   o

السابقة والتعّلم من التجارب غري الناجحة لتحسني أدائها مستقباًل.
املاحنون/الداعمون  وضعها  اليت  واألموال  مواردها  استخدام  األهليةمن  اجلمعيات/املؤسسات  ميّكن   o
نتيجة  أفضل  حتقّق  اليت  األهم  اجملاالت  يف  وأنشطتها  جهودها  وتركيز  فاعل  بشكلٍٍٍ  تصّرفها  حتت 

ممكنة.
اجلمعيات/ تنشغل  ما  فغالبًا  األهليةوأنشطتها.  اجلمعية/املؤسسة  ملستقبل  الكربى  الصورة  يرسم   o

املؤسسات األهليةباملشاكل اليومية إىل درجة أنها تقّصر يف التفكري بشأن هذه الصورة الكربى. حيث 
أن كثرياً من اجلمعيات/املؤسسات األهليةتبذل جهوداً كبرية يف التخطيط الرباجمي )القيام بأعمال 

وأنشطة ضمن برامج بدون أهداف أو رؤية كربى( وليس بالضرورة يف التخطيط االسرتاتيجي.



46

طة
الخ

اد 
عد

 إل
ضير

تح
ة ال

حل
مر

أهدافها  حتقيق  خالهلا  من  ميكن  اليت  الطرق  حتديد  األهليةعلى  اجلمعية/املؤسسة  تساعد   o
اجلمعية/املؤسسة  عالقات  نطاق  توسيع  أو  لرباجمها،  متطوعني  استقطاب  كيفية  )مثل  الفرعية 

األهليةمع اجلهات الداعمة، أو زيادة التنسيق مع اجمللس احمللي، وما شابه ذلك(.
o تعّزز قدرة اجلمعيات/املؤسسات األهليةعلى إقناع اجلهات املاحنة والداعمة بأحقّيتها لتلقي الدعم. 
حيث ميكنها من استخدام خطتها االسرتاتيجية إلقناع تلك اجلهات بقدرتها على تنفيذ أعمال فاعلة 
املاحنة بقدرة اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى تنفيذ  اقتنعت اجلهات  الفئات املستهدفة. وإذا ما  ختدم 

أنشطة فاعلة فإنها تكون أكثر استعداداً لدعمها.

     التخطيط االسرتاتيجي وطرق التفكري

إذا حّققت اجلمعية/املؤسسة األهليةجناحًا كبرياً يف جمال معني، فإنها قد تفّكر عندها يف التوّسع يف 
جماالت جديدة أو لتغطية فئات أكرب من املستهدفني. أما إذا فشلت يف برنامج معني، فأنها ستحاول 
الوضع  أو فئة مستهدفة أخرى. وبالتالي فإن  آخر  أو الرتكيز على جمال  االنسحاب من هذا اجملال 
الذي متّر به اجلمعية/املؤسسة األهليةأو مستوى النجاح احملّقق يفرض عليها طريقة تفكري جديدة 

ختدم اهلدف املرجو حتقيقه خالل مرحلة قادمة. 
قبل  املختلفة  التفكري  طرق  بعض  على  االطالع  للقارئ  جداً  املفيد  من  أنه  الدليل  هذا  يرى  هنا،  من 
التفكري  طرق  أن  حيث  وأهدافها.  األهليةوأولوياتها  اجلمعية/املؤسسة  رؤية  حتديد  بعملية  البدء 
املختلفة ستكون أداًة فاعلة يستفيد منها املستفيدون من هذا الدليل يف كل مراحل عملية التخطيط 

االسرتاتيجي الالحقة.
وفيما يلي شرح لبعض طرق التفكري تلك على سبيل املثال فقط، حيث ميكن لقيادات اجلمعية/املؤسسة 

األهليةحتديد طرق تفكري خمتلفة ومبتكرة تتناسب مع احتياجاتها املرحلية:

1-  التفكري االسرتاتيجي: وميكن تلخيص طريقة التفكري هذه كما يلي:
               o النظرة لألمام أو النظرة البعيدة: امتالك رؤية واضحة للمستقبل املتوسط 

               والبعيد الذي تسعى اجلمعية/املؤسسة األهليةلتحقيقه وتصّور الفرص واملتطلبات 
               لذلك.

               o النظرة للخلف: امتالك رؤية تستند على الدروس واخلربات والتجارب املكتسبة 
               سابقًا من أجل حتقيٍق مستقبٍل أفضل.

               o النظرة من األعلى )الواسعة(: فهم الصورة الكاملة للبيئة احمليطة باجلمعية/
               باملؤسسة األهليةوأخذ تلك املعلومات الكبرية واملتشّعبة بعني االعتبار أثناء عملية 

               التخطيط االسرتاتيجي.
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              o النظرة من األسفل )النظرة الواقعية(: فهم الواقع على األرض كما هو وعن كثب 
              )األولويات واالحتياجات واإلمكانات والقدرات واملشاكل، اخل(.

              o  النظرة من خمتلف اجلوانب: فهم خمتلف وجهات النظر، واالستعداد للتعامل مع 
              األفكار املختلفة بشكٍل جديد.

خطة  إعداد  عند  األهلية  للجمعيات/للمؤسسات  األول  اخليار  هو  االسرتاتيجي  التفكري  ويعترب 
اسرتاتيجية، حيث أن التخطيط االسرتاتيجي يتطلب أخذ خمتلف اجلوانب والتأثريات بعني االعتبار 
من أجل حتديد األولويات واألهداف والتخطيط لتنفيذها ومراقبتها وتقّييمها بشكلٍٍٍ مستمر. وجديٌر 
بالذكر أنه ميكن استخدام أكثر من طريقة تفكري يف آٍن واحد حبسب الوضع الذي متّر به اجلمعية/

املؤسسة األهليةواهلدف اليت تطمح لتحقيقه مستقباًل. حيث أن كل طريقة تفكري ترى الوضع من 
زاوية معيّنة وتسعى للتوّصل إىل معلومات حمدّدة وحتقيق غايات معّينة. كما أن كل تلك الطرق 
تساعد على تطوير أولويات اجلمعية ودراسة األوضاع الراهنة بشكلٍٍ دقيق، األمر الذي خيدم توجهها 

املستقبلي وبلورة خطة اسرتاتيجية فاعلة.

2-  التفكري اإلبتكاري:
ومبتكر  جديد  بشكلٍٍ  األمور  رؤية  األهليةعلى  اجلمعية/املؤسسة  اإلبتكاري  التفكري  طريقة  تساعد 
يطمح إىل إجياد فرص جديدة أو معرفة أمور خمتفية من أعمال اجلمعية/املؤسسة األهليةأو معرفة 
يف  فاعلية  وأكثر  أفضل  طرق  إجياد  إىل  يهدف  ذلك  كل  بها.  احمليطة  البيئة  عن  جديدة  معلومات 

حتقيق النتائج املرجوة. ويعتمد التفكري اإلبتكاري على ما يلي:
              • استخدام قدرة التخّيل لدى األشخاص املشاركني يف عملية التخطيط 

              االسرتاتيجي إلجياد حلول مبتكرة ملشاكل موجودة أو انتهاز فرص معّينة.
              • لفت األنظار إىل كافة االحتماالت وزيادة قدرة التعامل معها وأخذها بعني االعتبار.

              • املرونة يف التفكري أواًل يليها املرونة يف التنفيذ يف املراحل الالحقة.
وُتستخدم طريقة التفكري اإلبتكاري يف إجياد حلول للمشاكل ويف انتهاز فرص موجودة أو يف زيادة 
عملية  يف  أيضًا  استخدامها  ويتم  ممكنة.  تكلفة  بأقل  أفضل  نتائج  وحتقيق  األداء  يف  الكفاءة  مستوى 
األهليةعن  وبرامج متّيز اجلمعية/املؤسسة  أهداف عاّمة وخاّصة  االسرتاتيجي يف تطوير  التخطيط 
يف  حتى  أو  للمستهدفني  ممكنة  فائدة  أفضل  لتحقيق  أو  ذاته  اجملال  يف  الناشطة  اجلهات  من  غريها 

تطوير أنظمة فاعلة أو مؤشرات دقيقة لقياس األثر.
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      3- التفكري االختزالي:
مباشرة  عالقة  له  وحمدّد  معنّي  جانب  على  الضوء  تسليط  على  االختزالي  التفكري  طريقة  تعتمد 
التفكري  بنشاٍط ما من أنشطة اجلمعية/املؤسسة األهليةمبعزٍل عن بقية اجلوانب. وتساعد طريقة 
هذه على دراسة مواضيع حمّددة مثل إمكانيات اجلمعية/املؤسسة األهليةيف جمال تقنية املعلومات 
 ، األهلية  اجلمعية/املؤسسة  أعمال  من  والفنية  اهلندسية  اجلوانب  بعض  دراسة  أو  الكمبيوترات،  أو 
وغريها. وميكن اعتبار هذه الطريقة مبثابة عدسة مكرّبة لتشخيص مشكلة معينة أو النظر بعناية يف 

مسألة واحدة على حدة.

تطوير  أثناء  بالذات  االسرتاتيجي  التخطيط  عملية  أثناء  مناسبة  هذه  التفكري  طريقة  تكون  وقد 
مرّكزة  اجلهود  تكون  كي  معينة  قضية  مع  التعامل  يف  األهداف  لتحقيق  الفرعية  االسرتاتيجيات 

حنو إجياد حلول هلا بدون الدخول يف أمور متشّعبة ومتداخلة مع قضايا أخرى. على سبيل املثال،
البيئة اخلارجية نقطة ضعف يف براجمها مل تكن  إجراء عملية حتليل  بعد  ما  تكتشف مجعية  قد   
التفكري االختزالي ملعرفة  أن تستخدم  قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى علمٍٍ بها. وهنا تستطيع 

جانب الضعف املكتشف عن كثب ومعرفة أسبابه وطرق التعامل معه.
 

      4- التفكري املتكامل:
يف التفكري املتكامل يتم تناول املوضوع من وجهة نظر واسعة باعتبار أن ما حييط باجلمعية/باملؤسسة 
األهليةمن بيئة داخلية وخارجية )اقتصادية، اجتماعية، بشرية، تقنية، اخل( يؤثر بعضه على اآلخر 

ويتأثر به.

ويساعد التفكري املتكامل على زيادة فهم الصورة املتكاملة من وجهات النظر املختلفة )وجهات النظر 
احلكوميني  والشركاء  واملستفيدين  فيها  العاملني  قبل  األهليةمن  اجلمعية/املؤسسة  برامج  حول 
مثاًل(. كما يساعد على فهم تأثري كل وجهات النظر حول موضوٍع معنّي على عمل اجلمعية/املؤسسة 

األهلية . ويركّز التفكري املتكامل على املاضي واحلاضر واملستقبل يف الوقت ذاته.

يكمن الفرق بني طريقيت التفكري االسرتاتيجي واملتكامل يف أن األول يرّكز فقط على اجلوانب اليت 
هلا أولوية وارتباط مباشر بقدرة اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى حتقيق رسالتها. أما الثانية فتساعد 
على فهم الوضع مبختلف أبعاده وعالقة كل جانب باآلخر. وتساعد طريقة التفكري املتكامل على فهم 
احتياجات املستهدفني واملستفيدين من أنشطة اجلمعية/املؤسسة األهليةمن وجهات النظر املختلفة 
)اجلهات احلكومية املعنية واجلهات الداعمة غري احلكومية وفئات معينة من اجملتمع احمللي وغريهم(. 
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بعد التعّرف على مثل طرق التفكري هذه، جيب التأكيد على أن اجلمعيات/املؤسسات األهليةستستفيد 
االحتياج.  االسرتاتيجي حبسب  التخطيط  التفكري هذه يف عملية  استخدام خمتلف طرق  من  كثرياً 
تستخدم  األهليةأن  اجلمعية/املؤسسة  بإمكان  يصبح  تفكري  طريقة  كل  فائدة  معرفة  خالل  من 
التفكري  األهليةأن تستخدم  لديها. فمثاًل تستطيع اجلمعية/املؤسسة  اليت  للحاجة  املناسبة  الطريقة 
اإلبتكاري يف إجياد حلول فنية يف جمال معني خلفض تكلفة اخلدمة أو التفكري االختزالي يف معاجلة 
اجلمعية/املؤسسة  تستخدم  أن  جيب  كما  أنشطتها.  من  وحمدّد  واحد  جانب  يف  موجودة  مشاكل 
األهليةطريقيت التفكري االسرتاتيجي واملتكامل يف حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية وتطوير رؤيتها 

وأهدافها وأولوياتها، وهكذا. 

التفكري تلك ليست  التفكري لديها جوانب قوة وجوانب ضعف. كما أن طرق  وكلٍٍٍ طريقة من طرق 
الوحيدة. فيمكن للجمعية/للمؤسسة األهلية ابتكار طرق تفكري جديدة تناسب احتياجاتها.

الشكل رُقم )3(- جدول خصائص طرق التفكير

ما هي أبرز خصائصها؟ متى تستخدم؟ ما هي؟ طريقة التفكير
نشاط  من  هامة  جوانب  على  ترّكز   -

اجلمعية/املؤسسة األهلية 
اجلمعية/ ترغب  عندما 

حتديد  األهليةيف  املؤسسة 
أولوياتها وأهدافها للمستقبل

طريقة تفكري ترّكز على 
األولوية  ذات  اجملاالت 

وتساعد على حتديدها

االسرتاتيجي

- يعتمد على االبتكار والقدرات التخّيلية
اليت  واالفرتاضات  االحتماالت  إىل  ينظر   -
بعني  مأخوذة  وغري  مألوفة  غري  تكون  قد 

االعتبار يف السابق
- يتم اقرتاحها من قبل األشخاص املشرتكني 

يف عملية التخطيط االسرتاتيجي

حلول  عن  تبحث  عندما 
أو  موجودة  ملشاكل  جديدة 
خلفض  جديدة  طرق  ابتكار 
حتديد  أو  النشاط  تكلفة 
فرص جديدة مل تكن مأخوذة 

يف احلسبان

طريقة تفكري تساعد على 
ابتكار طرق وآليات وفرص 
قدرة  من  تعزز  جديدة 
اجلمعية/املؤسسة األهلية 
يف  الفاعلية  حتقيق  على 

األداء وخدمة اجملتمع

اإلبتكاري

- تنظر يف قضية معيّنة على حدة بغض 
النظر عن كل اجلوانب األخرى املرتبطة 

بها.
- تأخذ طابع تشخيصي وحتليلي وبشكلٍٍ 

تفصيلي مرّكز

اجلمعية/املؤسسة سعي   عند 
كثب عن   األهليةللتعّرف 
معينة مشكلة  أو  وضع   على 
التعامل أو  معاجلتها   بغرض 

معها

لتشخيص  تفكري  طريقة 
معينة  مشاكل  أو  أوضاع 
ومعرفة  حدة  على  كلٍٍ 
وطرق  اجلذرية  أسبابها 

التعامل معها

االختزالي

- تأخذ بعني االعتبار خمتلف وجهات النظر
- تعتمد احليادية وعدم إلغاء أي رأي مغاير

- تؤكد على ضرورة فهم املوضوع من كل 
جوانبه

اجلمعية/ حماولة  عند 
وضع  األهليةملعرفة  املؤسسة 
كل  من  املستهدفة  الفئة 
اجلوانب ومن خمتلف وجهات 

النظر مثاًل

طريقة تفكري تساعد على 
معني  موضوع  إىل  النظر 
ومن  اجلهات  خمتلف  من 
النظر  وجهات  خمتلف 

املتباينة أحيانًا

املتكامل
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      توقيت التخطيط االسرتاتيجي

حتتاج اجلمعية/املؤسسة األهلية إىل طرح العديد من التساؤالت فيما يتعلق بتوقيت عملية التخطيط 
االسرتاتيجي  التخطيط  عملية  جناح  لضمان  ضرورٌي  أمٌر  هذا  ويعترب  التنفيذ.  وزمن  االسرتاتيجي 

وإعداد اخلطة االسرتاتيجية. من بني تلك التساؤالت اليت ميكن طرحها ما يلي:
التخطيط االسرتاتيجي؟ o متى حتتاج اجلمعية/املؤسسة األهليةإلجراء عملية 

للجمعية/ بالنسبة  ضرورة  االسرتاتيجي  التخطيط  بعملية  البدء  جتعل  اليت  الظروف  هي  ما   o
للمؤسسة األهلية؟ وهل الوقت مناسب اآلن؟ وإذا كانت اإلجابة بال، فلماذا؟

الوقت لتطوير وتنفيذ خطة اسرتاتيجية؟  o كم حتتاج اجلمعية/املؤسسة األهليةمن 
هي  وهل  االسرتاتيجية؟  خطتها  األهليةإلعداد  اجلمعية/املؤسسة  ستحتاجها  اليت  املوارد  هي  ما   o

قادرة على توفريها؟
الزمنية اليت ستغطيها اخلطة االسرتاتيجية؟ اخل. الفرتة  o ما هي 

أن  التخطيط االسرتاتيجي واتضح  البدء بعملية  إذا تبنّي جدّية قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةيف 
القدرة على إعداد وتنفيذ خطة اسرتاتيجية، فبوسعها مواصلة اخلطوات املذكورة يف األجزاء  لديها 
الالحقة من هذا الدليل. ما مل، فإننا ننصح بأن تعود إىل دليل “حتديد القدرات املؤسسية للجمعيات/

للمؤسسات األهلية” إذا مل تكن متأكدة من جاهزيتها أو إىل بداية هذا الدليل إذا مل تكن لديها القناعة 
واجلدّية الكافيتني ملواصلة هذه العملية. 

كم هو الوقت الالزم إلعداد خطة استراتيجية؟
خيتلف الوقت الالزم إلعداد خطة اسرتاتيجية من مجعية/مؤسسة أهلية ألخرى. ويتوقف ذلك على 

العوامل التالية:
              - حجم اجلمعية/املؤسسة األهليةوحجم أنشطتها: فكلما كرب حجم اجلمعية/

            املؤسسة األهلية ، كلما احتاجت لوقت أطول إلعداد خطة اسرتاتيجية.
            - املعلومات املتوفرة لدى اجلمعية/املؤسسة األهلية : بعض اجلمعيات/املؤسسات األهلية 

            األهلية تتوّفر لديها معلومات تفصيلية عن الفئة املستفيدة/املستهدفة أو املاحنني/
            الداعمني، كما تتوّفر لديها دراسات جاهزة حول الظروف االجتماعية واالقتصادية. 

            وبالتالي فإن الوقت الالزم للتأكد من بعض تلك املعلومات لن يكون كبرياً بنفس 
            القدر وسيكون اجلهد أقل بالطبع للحصول على تلك املعلومات مقارنًة باجلمعية/

            باملؤسسة األهليةاليت ليس لديها مثل تلك املعلومات.
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            - عدد الشركاء واجلهات اليت تتعامل معها اجلمعية/املؤسسة األهلية : فكلما زاد عدد 
            الشركاء واجلهات اليت تتعامل معها اجلمعية/املؤسسة األهليةبشكٍل مباشر، كلما 

            احتاجت لوقٍت أطول جلمع املعلومات والبيانات ومراجعة أدوار تلك اجلهات وتأثرياتها 
            على عمل اجلمعية/املؤسسة األهليةوكذلك حتديد طرق مناسبة للتعامل معهم.
            - منهجية/خطة مجع وحتليل املعلومات ومهارات القائمني على العملية: ختتلف 

            املنهجيات املستخدمة يف مجع املعلومات عن البيئتني اخلارجية والداخلية من منظمة 
            إىل أخرى ومن منطقة إىل أخرى. كما ختتلف قدرات فريق العمل على مجع 

            املعلومات من منظمٍة إىل أخرى ومن منطقة إىل أخرى. ويعتمد ذلك جزئيًا على 
            مهاراتهم الفنية )يف املسح امليداني(، ومهاراتهم الشخصية )يف التحليل واستنتاج 

            النتائج والبحث عن معلومات بديلة إذا مل تتوّفر املعلومة األساسية وغريها( وكذلك 
            على عالقات اجلمعية/املؤسسة األهليةباجلهات اخلارجية ومستوى الثقة اليت 

            حتظى بها وحتى على مستوى ثقة العاملني يف اجلمعية/املؤسسة األهليةأنفسهم يف 
            قياداتهم والعكس كذلك.

الشكل رُقم )4(- مرحلة التحضير إلعداد الخطة االستراتيجية
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خلطة االسرتاتيجية للجمعيات/للمؤسسات األهلية
خلارطة الزمنية ملراحل تدريب وإعداد ا

ا
الشكل رُقم )5(

3 أيام
5 أيام

10  أيام
4  أيام

يومان
يومان

 المتطلبات الرئيسية

إعداد الوثيقة  )املرحلة الرابعة(
خلطة االسرتتيجية وإعداد 

مرحلة استكمال ا
الوثيقة

ورشة العمل الثانية  )املرحلة الثالثة(
حتديد إطار العمل السرتتيجي للجمعية 

مرحلة 
/للمؤسسة األهلية

ىل  )املرحلة الثانية( 
ورشة العمل األو

خلطة 
ضري إلعداد ا

مرحلة التح
االسرتتيجية

ضري
حت

فرتة 
للجميع

جلمعية/املؤسسة األهلية 
لقاءات أولية مع ا

ىل(
)املرحلة األو

املخرجات
املدخالت

املخرجات
املدخالت

ف
تكلي

املخرجات
املدخالت

املخرجات
املدخالت

ط 
عند استكمال الشرو

التالية:
1 -وجود قناعة 

خلطة 
راسخة باهمية ا

االسرتاتيجية.
2 -وجود معرفة بدور 

جملتمع املدني 
منظمات ا

ضع ذلك القطاع يف 
وو

حتديداً.
اليمن 

3 -وجود معرفة بأساسيات 
اإلدارة.

4 -وجود معرفة بأساسيات 
حملاسبة واإلدارة املالية.

ا
-5 وجود هيكل تنظيمي 

ضح وتوزيع أدوار 
وا

حمددة.
كامل 

ف 
6 -تسليم مل

حيتوي على  الوثائق 
واللوائح واملشاريع 

ص 
خل للمخت

...إ
صر عن 

خمت
7 -تقرير 

التجارب السابقة.
ص االطالع 

 8 -على املخت
حتديد القدرات 

على دراسة 
املؤسسية للجمعيات 
املؤسسات/ األهلية .

صيلية 
* خطة تف

للمراقبة والتقييم 
)مكتوبة ومطبوعة(.

* خطة تنفيذية عامة 
)مكتوبة ومطبوعة(.

* قائمة باالسرتاتيجيات 
الفرعية )مكتوبة 

ومطبوعة(.
* قائمة بالسياسات 
والقيم واإلجراءات 
)مكتوبة ومطبوعة(.
* وثيقة متكاملة 

ضّم 
مكتوبة ومطبوعة ت

ط 
ىل النقا

ضافة إ
باإل

أعاله أهم املعلومات 
صار املتعلقة 

وباخت
ني 

حتليل البيئت
بعملية 

خلارجية والداخلية 
ا

حتليل 
وأبرز نتائج 

حتديد 
سوات وطريقة 

جلمعية/املؤسسة 
ا

األهليةألولوياتها 
وأهدافها وبالتالي بلورة 

جلديدة.
رؤيتها ا

ف وشرح 
* تعري

ضع 
لطرق و

ط للتقييم 
خط

واملراقبة.
* شرح لطريقة 

عمل خطة 
تنفيذية عامة.

*  شرح لكيفية 
اختيار املبادئ 

األساسية 
للسياسات والقيم 

واإلجراءات.

ط 
عد استكمال الشرو

التالية:
1 - وجود قناعة 
راسخة باهمية 

خلطة االسرتاتيجية.
ا

2 - وجود معرفة 
بدور منظمات 

ضع 
جملتمع املدني وو

ا
ذلك القطاع يف اليمن 

حتديداً.
3 -وجود معرفة 
بأساسيات اإلدارة.
4 - وجود معرفة 

حملاسبة 
بأساسيات ا

واإلدارة املالية.
5 -وجود هيكل 
ضح 

تنظيمي وا
حمددة.

وتوزيع أدوار 
ف 

6 -تسليم مل
حيتوي على  

كامل 
الوثائق واللوائح 
خل 

واملشاريع ...إ
ص.

للمخت
صر 

خمت
7 -تقرير 

عن التجارب السابقة.
ص 

كما أن على املخت
االطالع على دراسة 

حتديد القدرات.

* جلسة تنشيطية 
حول املفاهيم 

ط.
األساسية للتخطي

ض نتائج 
* استعرا

جتميع املعلومات 
صائيات 

والبيانات واإلح
ني.

حول البيئت
ض 

ف وعر
* تعري

ملراحل حياة  
جلمعية/املؤسسة 

ا
األهلية.

ف وتدريب على 
* تعري

صفوفة 
استخدام م

ني 
سوات لتحليل البيئت

خلارجية.
الداخلية وا

صياغة 
* شرح لكيفية 

الرؤية والرسالة، 
والبدائل االسرتاتيجية 
واملوقع االسرتاتيجي، 

ف العامة 
واألهدا

واالسرتاتيجية.
* شرح لكيفية 

اختيار االسرتاتيجيات 
الفرعية.

مجع 
وتنظيم 

وفرز 
املعلومات 
والبيانات 
يت تقدم 

ال
إجابات على 

األسئلة 
حملددة يف 

ا
ورشة العمل 

ىل 
األو

ضها 
وعر

على شكل 
جداول 
ورسوم 
بيانية.

ف 
حتقق التعار

 *
والتوقعات واملساهمة 

مكتوبة
* فريق لديه 

كافية 
معرفة 

ط 
مبفاهيم التخطي
االسرتاتيجي.

كايف لطرق 
* إملام 

ووسائل التفكري 
االسرتاتيجي

ضيات أولية 
* فر

س للبدء 
كأسا

ط 
بالتخطي

االسرتاتيجي.
مساء 

* قائمة بأ
ني 

حتليل البيئت
فريقا 

خلارجية.
الداخلية وا

* فريق لديه معرفة 
كافية لطرق 

ومهارة 
مجع املعلومات وأدوات 

البحث املختلفة.
* فريق لديه معرفة 
س 

مببادئ وأس
أولية 

حتليل 
وأدوات دراسة و

خلارجية 
ني ا

البيئت
حتليل 

والداخلي و
نتائجهما

ف 
* التعار

والتوقعات 
ومساهمة 
ني

ك
املشار

ض 
* عر

للمفاهيم 
والتعريفات.

ض لطرق 
* عر

ووسائل التفكري 
االسرتاتيجي.

ين 
ف ذه

ص
* ع

ونقاشات لتحديد 
ضات 

االفرتا
األولية.

حتديد فريقا 
 *

ني 
حتليل البيئت
الداخلية 

خلارجية.
وا

* تدريب على 
مجع 

مهارات 
املعلومات وأدوات 
البحث املختلفة.
* تدريب على 
حتليل 

طرق 
ضها.

النتائج وعر

ف ومعرفة 
* تعار

جلمعية/
أولية با

باملؤسسة 
األهليةوطبيعة 
جمال عملها 

و
ضائها.

وأع
مساء 

 * قائمة بأ
ني يف 

ك
املشار

الدورة مع معلومات 
كاملة عنهم.

* استبيانات معبئة 
ني 

ك
من قبل املشار

حتليلها الحقًا 
يتم 

من قبل االستشاري.
كد من 

* التأ
ني 

ك
قناعة املشار

ضرورة وأهمية 
ب

ط 
عملية التخطي
االسرتاتيجي.

كامل 
ف 

* مل
حيتوي على 

مجيع املعلومات 
املطلوبة للبدء 

ط 
بعملية التخطي
االسرتاتيجي.

ص 
* زيارة املخت

للمؤسسة/للجمعية 
ف. 

األهلية للتعار
جلمعية/

* تسليم ا
املؤسسة األهليةاستمارة 

لتعبئتها من قبلهم لتحتوي 
ني مع 

ك
مساء املشار

على أ
حمددة عنهم.

معلومات 
جلمعية/املؤسسة 

* تسليم ا
األهليةاستبيان يتم 

ني 
تعبئته من قبل املرشح

كة يف الدورة.
للمشار

* جلسة تعريفية للمرور 
بشكٍل سريع على أهمية 
ط االسرتاتيجي 

التخطي
ط 

وأبرز مفاهيم التخطي
خمرجات 

االسرتاتيجي و
العملية ومتطلباتها
ط هلم 

* عمل نشا
كد من مدى قناعتهم 

للتأ
ط االسرتاتيجي.

بالتخطي
جلمعية/املؤسسة 

* تسليم ا
األهليةقائمة باملتطلبات 

واالحتياجات للدورة مثل: 
الوثائق واللوائح واملشاريع 

خل
...إ
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      ثانيًا: حتديد االفرتاضات األولية )االعتقادات والقناعات( كأساس للبدء بعملية 
التخطيط االسرتاتيجي:

قبل البدء بدراسة البيئتني اخلارجية والداخلية جيب أواًل حتديد جمموعة من االفرتاضات األولية بناًء 
الفرص  عن  فيها  األهليةوالعاملني  اجلمعية/املؤسسة  قيادات  لدى  املوجودة  والقناعات  االعتقادات  على 
القناعات  أو  أدائها من وجهة نظرهم. وقد تكون هذه االعتقادات  القوة والضعف يف  والتهديدات وجوانب 

إجيابية أو سلبية. 

الفئة  أن  أو  ناجح  معنّي  قطاع  أو  برنامج  بأن  األهليةقناعة  اجلمعية/املؤسسة  لدى  يكون  قد  فمثاًل، 
تلك  حقيقة  من  التأكد  ستحاول  البيئتني  حتليل  جهود  فإن  لذلك  معنّي.  لشيء  حباجة  املستهدفة 

االعتقادات والقناعات من خالل مجع املعلومات اليت قد تثبت )أو تنفي( تلك االفرتاضات. 
وتعطي هذه اخلطوة اجلمعية/املؤسسة األهليةتصّور أولي حول اجلوانب البارزة اليت حتتاج إىل دراستها 
بعض  لدى  االعتقاد  أيضًا  ذلك  على  األمثلة  بني  ومن  والداخلية.  اخلارجية  البيئتني  حتليل  خالل  من 
قيادات اجلمعيات/املؤسسات األهليةبضرورة التوّسع لتغطية جماالت أخرى أو فئات جديدة عند دراسة 
البيئة اخلارجية، أو قناعتهم بوجود بعض املشاكل الداخلية اليت تعرقل عمل اجلمعية/املؤسسة األهليةأو 

بوجود مهارات عالية يف جماالت معّينة عند دراسة البيئة الداخلية.

القدرات  الداخلية، فيجب أن تكون تلك االفرتاضات متماشية مع نتائج دراسة حتديد  وبالنسبة للبيئة 
اخلطة  إلعداد  سابقة  مرحلة  خالل  تنفيذها  مت  اليت  األهلية  للجمعيات/للمؤسسات  املؤسسية 
االسرتاتيجية. حيث أن نقاط القوة ونقاط الضعف يف البيئة الداخلية ستكون واضحة إىل حٍد ما من خالل 
تلك الدراسة األولية، وبالتالي فإن الدراسة التفصيلية ستهدف إىل التأكد من بعض تلك املعلومات أو 
اإلضافة إليها حبيث تغطي اجلوانب املرتبطة متامًا بكيفية االستفادة من القدرات الداخلية للجمعية/

للمؤسسة األهلية يف حتقيق الفرص اخلارجية وزيادة فاعلية األداء واألثر ملصلحة املستهدفني. 

إذا كانت مجعية تعمل يف عدة جماالت لكنها حققت جناحًا أكرب يف  للتوضيح.  ونقّدم هنا مثااًل آخراً 
جماٍل تدريب النساء وإكسابهن مهاراٍت خاّصة، فإن قدرة اجلمعية يف هذا اجملال هو أول أفرتاض إجيابي 
جيب أخذه بعني االعتبار. وإذا تبنّي من حتليل البيئتني أن هذه األفرتاض صحيح وأن هذا هو اجملال األقوى 
لدى اجلمعية، فإن بإمكانها اعتبار هذه االفرتاضية ضمن اخليارات االسرتاتيجية نظراً ألهميته وبالتالي 
فإنها سرتّكز قدراً كبرياً من جهودها ومواردها لدراسة مدى ارتباط تلك القدرة برسالة ورؤية اجلمعية 
للمستقبل. أما إذا تبنّي أن ذلك كان اعتقاداً خاطئًا )إما بشكلٍٍ جزئي أو كلّي(، فإن على اجلمعية مراجعة 

البدائل األخرى اليت تساعد ها على حتقيق جناح حقيقي خلدمة املستهدفني.
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      ثالثًا: حتديد فريق التخطيط االسرتاتيجي وفريق حتليل البيئتني اخلارجية   
       والداخلية:

األهلية  بإعداد خطة اسرتاجتية للجمعية/للمؤسسة  للبدء  األساسية  املتطلبات  استكمال  مّت  أن  بعد 
بشكلٍٍٍ عام ومّت حتديد االفرتاضات اليت على أساسها سيتم إجراء البحث، جيب حتديد األشخاص الذين 
االسرتاتيجي(، وكذلك  التخطيط  )فريق  االسرتاتيجية  إعداد اخلطة  بقية مراحل  سيشاركون يف 
بالبيئتني اخلارجية والداخلية.  املتعلقة  املعلومات  بإجراء دراسة مجع وحتليل  الذي سيكّلف  الفريق 
وجيب أن يضّم فريق التخطيط االسرتاتيجي قياديون يف اجلمعية/املؤسسة األهليةوتنفيذيون رفيعي 
املستوى يرأسهم املدير التنفيذي أو شخص ذو قدرات خاصة يعمل حتت إشرافه مباشرًة. كما جيب 
التخطيط االسرتاتيجي وأن يكونوا األكثر  الفريقان مقتنعني متامًا بضرورة ومنهج  أن يكون كال 
البيئتني اخلارجية والداخلية أن  قدرًة على قيادة تلك اجلهود. وباملثل، فإنه يشرتط يف فريق حتليل 
ومن  اجملاالت.  خمتلف  يف  حمّددة  بأعمال  للقيام  املطلوبة  واملهارات  واخلربات  القدرات  لديه  يكون 
الضروري أن يشمل الفريقني )السّيما فريق التخطيط االسرتاتيجي( قيادات فاعلة هلا مسعتها داخل 
تكون  ما  فغالبًا  اإلدارية.  اإلدارة/اهليئة  جملس  عند  مسموع  صوٌت  وهلا  األهلية  اجلمعية/املؤسسة 
قيادات اجلمعية/املؤسسة األهلية)رئيس اجلمعية أو األمني العام أو املدير التنفيذي( مشغولة كثرياً، 
وبالتالي فإنها قد ال تستطيع الرتكيز على جهود البحث واملراجعة املطلوبة إلجناح عملية التخطيط 
االسرتاتيجي بشكلٍٍٍٍ مباشر. وعلى كل حال، ال بّد من حتديد مسؤولية كل فريق واملهام املوكلة إليه 
بشكلٍٍ واضح ودقيق لضمان حتقيق األهداف بشكلٍٍ سليم. وفيما يلي نورد مهام كل فريق والشروط 

املطلوبة لتنفيذها:

      مهام فريق التخطيط االسرتاتيجي

- يعمل رئيس الفريق كمنسق عام لعملية التخطيط االسرتاتيجي ويصبح الشخص الفاعل األول يف 
حتريك عملية التخطيط ومتابعتها حتى النهاية. 

والقيادات  التخطيط االسرتاتيجي  التخطيط االسرتاتيجي كحلقة وصل بني مدّرب  - يعمل فريق 
والعاملني يف اجلمعية/املؤسسة األهلية .

والتحضري  اإلعداد  مراحل  طوال  تنفيذها  الالزم  واخلطوات  اإلجراءات  كل  مبتابعة  الفريق  يقوم   -
للخطة االسرتاتيجية وكذا التقييم واملراقبة الالحقتني لتنفيذ اخلطة.

- يقوم بأعمال اإلشراف لضمان تنفيذ كافة اإلجراءات اليت مت االتفاق عليها مع قيادات اجلمعية/
املؤسسة األهليةبشكلٍٍ فاعل وسليم وفق اخلطة.

- ينّظم الفريق ورش العمل واللقاءات املقرّرة كجزء من أنشطة إعداد اخلطة االسرتاتيجية.
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بتحليل  اخلاّصة  والبيانات  املعلومات  وتلخيص  وحتليل  مجع  عملية  على  باإلشراف  يقوم   -
البيئتني اخلارجية والداخلية.

- يتكّفل بإعداد الوثيقة النهائية للخطة االسرتاتيجية.

الشروط اليت جيب توافرها يف أعضاء فريق التخطيط االسرتاتيجي
- أن يشغل مسئولية رئيس الفريق شخص تنفيذي من أعلى املناصب التنفيذية يف اجلمعية/

املؤسسة األهلية)كمدير تنفيذي أو نائب مدير تنفيذي(.
العليا  القيادات  قبل  من  كبرية  ثقة  على  حاصاًل  الفريق  هذا  لعضوية  املرّشح  يكون  أن   -

والتنفيذية يف اجلمعية/املؤسسة األهليةويف أوساط العاملني فيها.
إدارة  التنفيذية،  )كاإلدارة  املختلفة  اإلدارية  اجملاالت  يف  كبرية  خربة  للمرّشح  يكون  أن   -

املشروعات، العالقات العامة( وميتلك األسس فيما يتعلق باإلدارة املالية. 
- أن يكون األعضاء اآلخرين يغطون جماالت خمتلفة من أعمال املنظمة حبيث يكّمل بعضهم 
3 و4 أشخاص فقط(. فعلى  )عادًة بني  الفريق صغري احلجم  يبقى هذا  أن  بد  بعضًا، لكن ال 
عمل  يف  األساسية  املتخصصة  اإلدارات  بعض  من  قياديني  أعضاء  اختيار  ميكن  املثال،  سبيل 
املنظمة، كاإلدارة املالية وإدارة املشروعات وإدارة الرقابة، وغريها حبسب املهام املوكلة إليهم.

مهام فريق حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية
البيئتني  حتليل  لعملية  الكلّية  التنسيق  مبهمة  املستوى  رفيع  واحد  شخص  تكليف  جيب   -
اخلارجية والداخلية، ويفّضل أن توكل هذه املهمة لرئيس فريق التخطيط االسرتاتيجي أو 

شخص آخر حتت إشرافه.
لعمل  واضحة  تنفيذية  خطة  وتطوير  بوضوح  الفريق  يف  شخص  كل  مسؤولية  حتديد   -
الفريق )حتتوي على توزيع األدوار والفرتة الزمنية للتنفيذ واملوارد املطلوبة للعمل واملخرجات 

وغريها(.
- حتديد اجملاالت اليت سيتم دراستها على شكل أسئلة ومتطلبات حمّددة ومناقشتها مع املعنيني 

يف اجلمعية/املؤسسة األهليةملعرفة كيفية احلصول عليها.
موضوع  لكل  ستستخدم  اليت  والنماذج  والداخلية  اخلارجية  البيئتني  حتليل  أدوات  حتديد   -

)مثل مناذج االستبيانات الستطالع آراء الفئة املستهدفة، وغريها(.
- البدء بعملية مجع بيانات ومعلومات حمّددة ودراستها وتلخيصها.
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بتحديد  يتعلق  فيما  سّيما  ال  بالرأي  واملشاركة  االسرتاتيجية  اخلطة  إعداد  مراحل  يف  املشاركة   -
مؤشرات القياس للمرحلة الالحقة، حيث أن كل نشاط جيب أن يكون له مؤشر جناح ميكن قياسه. 
فمثاًل، يف استطالع آلراء املستهدفني، قد يكون احلد األدنى لنجاح االستطالع هو تلقي 80 استمارة مت 
تعبئتها يف نهاية العملية. إذا مل يتحقق ذلك العدد، فيمكن يف بعض احلاالت أن يلغي ذلك استطالع 

الرأي لكونه ال ميّثل بشكٍل كاٍف آراء شرحية واسعة مبا فيه الكفاية من املستهدفني.

اخلارجية  البيئتني  حتليل  فريق  أعضاء  يف  توافرها  جيب  اليت  الشروط 
والداخلية

ختّصصه  جمال  يف  كلٍٍٍ  وحتليلها،  البيانات  مجع  وطرق  بإساسيات  معرفة  أعضائه  لدى  يكون  أن   -
)كما جيب تدريب الفريق امليداني قبل النزول وإعداد النماذج اليت ستستخدم يف العمل حتى وإن كان 

لديهم اخلربة الفنية الكافية(.
- أن يكون لديهم القدرة على مجع البيانات واملعلومات.

- أن يكون لديهم املعرفة بأسس اإلدارة بشكلٍٍ عام واكتساب بعض اخلربات اإلدارية املتنوعة.
- أن يكون لديهم القدرة على تلخيص النتائج واألرقام والدراسة ككل وإعداد التقارير بشأن النتائج.

- أن يعمل الفريق بشكلٍٍ مجاعي وأن يلتزم كل عضو مبسئولياته الفردية بشكلٍٍ كامل.
البيئتني اخلارجية  - أن يكون األعضاء متفرغني )ولو بشكل جزئي( خالل فرتة إجراء دراسة حتليل 

والداخلية ليتمكنوا من تنفيذ املهام املوكلة إليهم بشكٍل واٍف وحبسب اخلطة املرسومة.

      رابعًا : توفري متطلبات البدء بإعداد خطة اسرتاتيجية

تعتمد عملية التخطيط االسرتاتيجي بدرجة كبرية على نتائج حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية 
بشكٍل دقيق وسليم. وجيب أن تغطي النتائج كافة اجلوانب املرتبطة بالبيئة اخلارجية كاملستهدفني 
واجلمعيات/املؤسسات األهليةالعاملة يف اجملال ذاته واجلهات الداعمة والسياق العام، اخل. وتعتمد أيضًا 
على دراسة تأثريات كل تلك اجلوانب اخلارجية على قدرة اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى االستفادة 
من الفرص ومواجهة التهديدات وبالتالي تعزيز فاعلية أدائها خلدمة الفئات املستهدفة. كما جيب 
إجراء دراسة شاملة للبيئة الداخلية ومراجعة مستوى األداء خالل الفرتة السابقة للتعّرف على نقاط 
املالئمة  القرارات  املعلومات اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى اختاذ  القوة ونقاط الضعف. وتساعد تلك 

بعد دراستها ومناقشتها وعن اّطالع.
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              وباختصار، ميكن توضيح متطلبات البدء بإعداد اخلطة االسرتاتيجية كما يلي:

1- دراسة وحتليل البيئتني اخلارجية والداخلية للجمعية/للمؤسسة األهلية من خالل:
على  تساعد  اليت  اخلارجية  البيئة  عن  املختصرة  املعلومات  من  مجلة  وتلخيص  الدراسة  إجراء   o

حتديد الفرص والتهديدات اخلارجية بأدق صورة ممكنة.
عنها  ملّخص  وإعداد  وحتليلها  للجمعية/للمؤسسة  الداخلية  البيئة  عن  واملعلومات  البيانات  مجع   o

لتحديد أبرز نقاط القوة ونقاط الضعف داخل اجلمعية/املؤسسة األهلية .
اختصار هذه اخلطوة إىل حٍد ما من خالل حتديد جوانب معّينة  األهلية  ميكن للجمعية/للمؤسسة 

والرتكيز على اجلوانب املؤثرة فقط أثناء إجراء دراسة حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية، ومنها
 ما يلي: 

              • جماالت العمل الرئيسة مقارنًة باجملاالت اليت تعمل فيها يف الوقت الراهن. وهنا 
              جيب مراجعة اجملاالت للتعّرف على اجلوانب اليت جيب الرتكيز عليها دون غريها 

              واليت تتناسب مع رسالة ورؤية اجلمعية/املؤسسة األهلية .
              • الفئات املستهدفة واملستفيدة: حيث أن هذه الفئات هي أهم مواضيع البحث 

              والدراسة أثناء حتليل البيئة اخلارجية. ولتحليل وضع تلك الفئات جيب دراسة 
              الوضع يف املنطقة اجلغرافية للمستهدفني اليت تغطيها الرسالة واالحتياجات 

              والظروف اخلاصة اليت متّر بها تلك الفئات وعاداتهم وتقاليدهم املرتبطة بنشاط 
              اجلمعية/املؤسسة األهلية ، وغريها من األمور اهلاّمة املتعلقة بتلك الفئات وعمل 

              اجلمعية/املؤسسة األهلية .
              • الفرص احلقيقية اليت تتناسب مع جماالت العمل الرئيسة. أي أن اجلمعية/

              املؤسسة األهليةتستعد لدراسة جوانب حمّددة يف البيئة اخلارجية بناًء على 
              االفرتاضات األولية اليت مت طرحها فيما يتعلق بالفرص يف البيئة اخلارجية وربطها 

              بالقدرات الداخلية للجمعية/للمؤسسة األهلية.
              • حتديد التهديدات احلقيقية اليت قد تعيق اجلمعية/املؤسسة األهليةعن 

              احلصول على الفرص احلقيقية وحتقيق رؤيتها ورسالتها. ورغم أن البيئة اخلارجية 
              مليئة بالتهديدات، فال بّد من اختيار التهديدات اليت ترتبط مباشرًة مبجاالت عملها 

              وقدرتها على تفعيل رؤيتها ورسالتها يف خدمة الفئات املستهدفة.
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              • جوانب القوة وجوانب الضعف داخل اجلمعية/املؤسسة األهليةاليت جيب على 
              اجلمعية/املؤسسة األهليةالتعامل معها. حيث جيب االستفادة من جوانب القوة 

              املرتبط بالفرص ومعاجلة جوانب الضعف املؤثرة على فاعلية اجلمعية/املؤسسة األهلية.
             وقد تتمّثل جوانب القوة يف خربات فّنية رفيعة املستوى )مرتبطة مبجاالت 

              العمل كاخلربات يف جمال ختّصص اجلمعية/املؤسسة األهلية ( واملهارات واخلربات 
              يف إدارة املشروعات والقدرات اإلدارية والعالقات العاّمة وحشد املوارد والتواصل 
              وغريها. كما جيب االهتمام جبوانب الضعف يف كل اجملاالت املذكورة أعاله، 
              وباألخص تلك اليت هلا تأثري على جودة النتائج وفاعلية األنشطة اليت تنفذها 

              اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى املدى القريب والبعيد.

املراحل الفرعية لتحليل البيئتني اخلارجية والداخلية
املراحل   إىل  األهلية  للجمعية/للمؤسسة  واخلارجية  الداخلية  البيئة  حتليل  عملية  تقسيم  وميكن 

الفرعية التالية: 

      أواًل: مجع البيانات عن البيئة اخلارجية وحتليلها وتلخيص نتائجها

يف هذه اخلطوة يقوم فريق حتليل البيئتني جبمع بيانات ومعلومات حمدّدة عن البيئة اخلارجية حبسب 
املهام املوّزعة عليهم وحتليلها ومن ثّم إعداد ملخص لنتائجها. وتأتي هذه اخلطوة وفقًا خلطة واضحة 
حتّدد: ما هي املعلومة اليت جيب مجعها، وكيف سيتم احلصول عليها، ومن سيقوم باملهمة، وكيف 
سيتم تلخيصها وكم هي املدة اليت سيتم خالهلا توفري املعلومة، اخل. وقد ترتبط تلك املعلومة بإحدى 

االفرتاضات األولية اليت خرجت بها نقاشات قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةيف املرحلة السابقة.

الشكل رُقم )6(-شكل توضيحي لتفاعل الجمعية/المؤسسة األهليةمع البيئة الخارجية 
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دراسة وحتليل البيئة اخلارجية للجمعية/للمؤسسة األهلية
البحث.  تتوه جهود  وبالتالي  البيئة اخلارجية جماالت حمدّدة حتى ال تتشتت  دراسة  أن تغطي  جيب 

وبشكلٍٍٍٍ عام تشمل الدراسة والتحليل للبيئة اخلارجية اجلوانب التالية: 
السياق االجتماعي والثقايف والقيّمي، ويشمل ذلك األوضاع االجتماعية لدى املستهدفني والقناعات   -

والقيّم الراسخة يف اجملتمع )سلبية كانت أم إجيابية( وغريها.
- السياق السياسي والقانوني، ويشمل األوضاع السياسية العاّمة والقوانني واللوائح اليت هلا عالقة مبجال 
عمل اجلمعية/املؤسسة األهليةوالفئة املستهدفة وعمليات صنع القرارات داخل اجلهات ذات العالقة 
األهليةعلى  اجلمعية/املؤسسة  بقدرة  املرتبطة  اهلاّمة  اجلوانب  وكل  املستهدفة  األسر  نطاق  وداخل 

حتقيق أفضل أثر ملستهدفيها.
واملاحنة  الداعمة  واجلهات  للمستهدفني  االقتصادية  األوضاع  ذلك  ويشمل  االقتصادي،  السياق   -
الظروف  من  وغريها   ، األهلية  اجلمعية/املؤسسة  عمل  جماالت  يف  اإلنفاق  يف  احلكومية  واألولويات 
االقتصادية املرتبطة مبجال عمل اجلمعية/املؤسسة األهليةأو بالفئات املستهدفة. ويشمل ذلك أيضًا 
دراسة حتليلية للجهات واجلمعيات األخرى اليت تقّدم برامج وأنشطة مشابهة وكذا دراسة مقارنة 

بني أنشطة اجلمعية/املؤسسة األهليةوأنشطة تلك اجلهات.

الشكل رُقم )7(-جوانب تحليل البيئة الخارجية
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 وفيما يلي توضيح تفصيلي لكيفية دراسة تلك السياقات املختلفة:
السياق االجتماعي والثقايف والقيّمي: جيب على اجلمعية/املؤسسة األهليةدراسة   o

سلوك  على  كبري  تأثرٌي  هلا  واليت  فيها  تعمل  اليت  املناطق  يف  الراسخة  والقيّم  االجتماعية  البيئة 
األفراد من الفئات املستهدفة. كما أن تلك القيّم هي اليت حتكم يف كثرياً من األحيان طريقة تفكري 
تنّفذها  أن  ميكن  اليت  للتدّخالت  وباملثل  حتصل  اليت  واألزمات  للمشاكل  أفعاهلم  وردود  املستهدفني 
باختالف  املدني  اجملتمع  منظمات  نشاط  أن  حيث  املشاكل.  تلك  األهليةملعاجلة  اجلمعية/املؤسسة 
قيّم ومفاهيم خاطئة منتشرة يف  تغيري  ( يرتّكز يف  األهلية  توجهاتها )السيّما اجلمعيات/املؤسسات 
الناس أو تلك املرتبطة بشرائح معينة كالفقراء أو متخذي  اجملتمع سواء تلك املشرتكة بني عاّمة 

القرارات أو ممثلي اجلهات اإلعالمية، وغريها. 
فعلى سبيل املثال، إذا كانت هناك مجعية تسعى إلخراج الفقراء القادرين على العمل يف منطقة معينة 
االجتماعية  القيّم  بعض  على  التعّرف  اجلمعية  على  فإن  دخوهلم،  زيادة  خالل  من  الفقر  دائرة  من 
السائدة يف املنطقة، مثل: السلوكيات االجتماعية الراسخة يف أوساط املستهدفني أنفسهم اليت تساهم 
يف بقائهم داخل دائرة الفقر، وفرص العمل اليت قد يتقبلها اجملتمع وتلك اليت قد يستحقرها البعض، 
ومدى حاجة اجملتمع للخدمات واألعمال اليت ميكن أن يقوم بها املستهدفون، والعوامل اليت تزيد من 

محاس الشباب للبحث عن مصدر للدخل، وباملقابل العوامل اليت تثّبطهم عن العمل، اخل.

السياسي  السياق  األهليةدراسة  اجلمعية/املؤسسة  على  جيب  والقانوني:  السياسي  السياق   o
على  التعّرف  والقانوني  السياسي  السياق  دراسة  وتشمل  عملها.  مبجال  عالقة  له  الذي  والقانوني 
 ، األهلية  أو غري مباشر على جمال عمل اجلمعية/املؤسسة  تأثرٌي مباشر  اليت هلا  القوانني  جمموعة 
أو غريها من  الربملان  أعضاء  أغلبية  القوانني مبصادقة  ُتسّن  السياسية )كأن  القرارات  اختاذ  وطرق 
آليات اختاذ القرار( وكذا حتديد أصحاب القرار يف املؤسسات األهلية احلكومية وغري احلكومية املعنية 
من  التأكد  الضروري  من  أنه  نرى  السابق،  املثال  ومبراجعة  اخل.   ، األهلية  اجلمعية/املؤسسة  بعمل 
جمموعة القوانني اليت حتمي شرحية الفقراء كقوانني وإجراءات الضمان االجتماعي وقدرة الفقراء 
على التأثري على عملية صنع القرارات والسياسات، وهكذا. وتشمل دراسة السياق السياسي والقانوني 
أيضًا معرفة أهم اجلهات واهليئات املؤسسات/ األهلية والشخصيات اليت هلا تأثري على عمل اجلمعية/

املؤسسة األهليةبشكٍل أو بآخر.
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الدراسة جانبني أساسيني:  السياق االقتصادي: تغطي هذه   o
              •الوضع االقتصادي للشرحية املستفيدة واملستهدفة مثل دراسة مؤشرات مستوى 

              دخل الفرد وطبيعة حياة سكان املناطق املستهدفة. ومن خالل معرفة تلك املعلومات، 
              تتمّكن اجلمعية/املؤسسة األهليةمن معرفة حالة املستهدفني من براجمها وحتديداً 

              يف جماالت عملها املختلفة )كالتعليم والصحة وغريها( ومدى تأثري تلك األوضاع 
              على قدرة اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى حتقيق األهداف اليت مت حتديدها.

              •الفرص املتاحة والتحّديات االقتصادية لتمويل أنشطة اجلمعية/املؤسسة األهلية
              اليت ختدم الشرائح املستهدفة، باإلضافة إىل اجلهات األخرى اليت تقدّم اخلدمات 

              ذاتها سواء يف اجملتمع املدني أو القطاع اخلاص أو املؤسسات األهلية احلكومية املعنية، وكذا 
              التعّرف على مصادر التمويل األخرى املتاحة للجمعية/للمؤسسة األهلية.

تناوله هنا  السياق لن يتم  اإلدارة. لكن هذا  العديد من خرباء  التكنولوجي حسب  السياق  أيضًا  وهنالك 
يف  متطورة  تكنولوجيات  على  تعتمد  ال  اليمن  األهليةيف  اجلمعيات/املؤسسات  معظم  ألن  بالتفصيل 
أعماهلا وتكتفي بأجهزة الكمبيوتر الشخصية وتقنيات املعلومات املكتبية املعتادة أو الربامج احملاسبية 
اجلمعيات/ عمل  يف  كبري  دوٌر  هلا  أصبح  قد  املعلومات  تقنيات  فإن  ذلك،  مع  الصغرية.  اإللكرتونية 

تكنولوجية  حتتية  بنية  تتطلب  اليت  اجملاالت  بعض  يف  السّيما  املتقدمة،  البلدان  األهليةيف  املؤسسات 
متطّورة. وتزداد القناعة بأهمية دورها وتنخفض تكاليفها يومًا بعد يوم، ويبّشر ذلك بزيادة استخدامها 

يف كافة األنظمة اإلدارية يف اليمن بإذن اهلل كغريها من بلدان العامل.
وتساعد تلك الدراسات اجلمعيات/املؤسسات األهليةعلى حتديد الفرص احلقيقية لديها باملقارنة مع 
اجلمعيات/املؤسسات األهليةاليت تعمل يف جماالت مشابهة واالستعداد ملواجهة التهديدات اليت قد تؤثر 
على جناح اجلمعية/املؤسسة األهلية يف حتقيق أولوياتها وأهدافها. وتعترب هذه املعلومات ضرورية جداً 
بالنسبة للجمعية/للمؤسسة األهلية من أجل إجياد حلول ووضع نتائج حمّددة تتناسب مع أنشطتها 

ومع احتياجات الفئة املستهدفة واملستفيدة من أنشطتها.
تغطي دراسة البيئة اخلارجية جماالت كثريه وتتطلب الكثري من اجلهد والوقت لتحليلها بشكٍل دقيق. 
رغم ذلك، فإن الكثري من اجلمعيات/املؤسسات األهلية يف اليمن )كما هو احلال يف كثرٍي من البلدان 
النامية( خُتطئ خطًأ فادحًا عندما تتوّسع يف جماالت العمل وحتاول تغطية منطقة جغرافية واسعة 
وفئة مستهدفة أكرب من قدراتها احلقيقية. وبالوقوع يف هذا اخلطأ الشائع تتشّتت جهودها وبالتالي 
فإنها ال تستطيع القيام بتحليل دقيق للبيئة اخلارجية احمليطة بها. ويؤثر ذلك بالتأكيد على قدرتها 

على حتقيق تأثري ملموس وحقيقي يف تلك اجملاالت املتشّعبة.
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البيئة اخلارجية أول وأفضل اختبار ملدى تشّعب جماالت عمل  وهنا ميكن اعتبار القدرة على حتليل 
اجلمعية/املؤسسة األهليةواتساع املناطق اجلغرافية اليت تغطيها والفئة اليت تستهدفها. فإذا استطاعت 
وبالدّقة  املستهدفة كلها  للمناطق  للبيئة اخلارجية  دراسة دقيقة  األهليةإجراء  اجلمعية/املؤسسة 
املطلوبة، فإن ذلك يعّد مؤشراً أوليًا )يف البداية على األقل( لقدرتها على تغطية تلك املنطقة خبدماتها 
وأنشطتها. مبعنى آخر، إذا كانت مجعية ما تستهدف املعاقني حركيًا يف كل حمافظات اجلمهورية 
املستهدفني تظهر عندما  الواسعة من  الفئة  تلك  تغطية  لقدرتها على  اختبار  أول  فإن  مثاًل،  اليمنية 
حتاول دراسة وحتليل البيئة اخلارجية وتوفري املعلومات الضرورية عن الفئة املستهدفة بشكلٍٍ علمي 
وبتفصيلٍٍٍ مناسب. إذا مل تتمّكن اجلمعية/املؤسسة األهليةمن توفري تلك املعلومات، فال شّك يف أنها لن 
تستطيع أن حتّقق جناحًا ملموسًا وكافيًا يف األنشطة واخلدمات اليت ستقّدمها لتلك الفئات املستهدفة 

املتناثرة.

فيما يلي شكل يعطي حملة سريعة عن متطلبات إجراء دراسة حتليلية للبيئة اخلارجية يف السياقات 
املختلفة والوقت التقديري الالزم لكل مرحلة من مراحل الدراسة وكذا مصادر املعلومات االفرتاضية 

لتلك املعلومات للتوضيح فقط:

الشكل رُقم )8(- اتجاه عملية تحليل البيئة الخارجية
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يساعد اجلدول التالي اجلمعيات/املؤسسات األهليةعلى استيعاب أمثلة بعينها من خالل حتديد جماالت 
اجلمعية/املؤسسة  بعمل  وعالقتها  اخلارجية  البيئة  حتليل  يف  عليها  الرتكيز  يتم  افرتاضية  اهتمام 

األهليةوكذا املعلومات املطلوب توافرها يف كل جمال وكيفية احلصول على تلك املعلومات.

 العوامل

 المؤثرة

 مجاالت
 االهتمام

)االفتراضية(

 مدى عالقتها/
تأثيرها على الجمعية/

المؤسسة األهلية

 المعلومات المطلوب
 الحصول عليها

 كيف سيتم الحصول على
 تلك المعلومات

 السياق
 االجتماعي

 والثقايف
 والقيّمي

القبول بعمل 
املرأة 

تعطي اجلمعية/املؤسسة 
األهليةترتيب حسب 
األهمية من 1 اىل 4 

أنواع األعمال املقبولة 
اجتماعيًا

واألعمال غري املقبولة 
وأبرز العادات والتقاليد 

كتلك املتعلقة بعمل 
املرأة، اخل

استبيانات الرأي ، االطالع 
على مصادر وتقارير 

رمسية، مصادر مستقلة، 
اخل

تعطي اجلمعية/املؤسسة الزواج املبّكر
األهليةترتيب حسب 
األهمية من  1 اىل 4 

تأثري الزواج املبّكر على 
عمل املرأة،

وتأثريه على حصول 
املرأة على مصدر دخل

استطالعات الرأي ، تقارير 
األحوال املدنية والشخصية، 

تقارير مستقّلة من 
مجعيات/مؤسسات أهلية 

أخرى أو منظمات دولية
تعطي اجلمعية/املؤسسة الطالق

األهليةترتيب حسب 
األهمية من  1 اىل 4   

تأثري الطالق على 
قدرة املرأة على إعالة 

أو رعاية أسرتها،
واضطرار املرأة إىل 

إعالة آخرين،
ونظرة اجملتمع إليها 

بعد الطالق، اخل

دراسات اجتماعية 
جملموعات )عينات عشوائية( 

من املطّلقات، استطالعات 
للرأي

تعطي اجلمعية/املؤسسة التعليم 
األهليةترتيب حسب 
األهمية من  1 اىل 4 

هل حتصل املرأة 
املتعّلمة على فرص 

عمل، 
وهل يضيف التعليم 
إىل قدرة املرأة على 

املنافسة يف سوق 
العمل، اخل

معلومات وزارة الشئون 
االجتماعية والعمل، تقارير 

مكاتب العمل يف املديريات، 
تقارير املنظمات الدولية، 

تقارير اللجنة الوطنية 
للمرأة، اخل

موقف 
املستهدفني 

من اجلمعيات 

تعطي اجلمعية/املؤسسة 
األهليةترتيب حسب 

األهمية من  1 اىل 4  

هل هناك تقّبل لدور 
اجلمعيات/املؤسسات 
األهليةيف هذا اجملال؟

استطالعات عاّمة للرأي 
بني الفئات املستهدفة 

واجملتمعات احملّلية يف 
املناطق املستهدفة

الشكل رُقم )9(-جدول دراسة سياقات البيئة الخارجية



64

طة
الخ

اد 
عد

 إل
ضير

تح
ة ال

حل
 العواملمر

 المؤثرة

 مجاالت
 االهتمام

)االفتراضية(

 مدى عالقتها/
 تأثيرها على

 الجمعية/المؤسسة
األهلية

 المعلومات المطلوب
 الحصول عليها

 كيف سيتم الحصول على
 تلك المعلومات

 السياق
 القانوني

قانون 
اجلمعيات 

تأثري كبري على 
الفرص والتحّديات 

أمام الفئة املستهدفة

ما هي اجملاالت اليت 
ميكن للجمعية/

للمؤسسة األهلية 
العمل فيها لتعزيز 

عمل املرأة؟ وما هي 
القيود املفروضة 

عليها؟

مراجعة القوانني، تقارير 
بعض اهليئات واملنظمات 
احلقوقية والنسوية، اخل

تأثري كبري على فرص قانون العمل
العمل املتوّفرة للمرأة

ما هي قوانني العمل 
املرتبطة بعمل املرأة 

)حقوق وواجبات(؟ وما 
هي الفرص املتوّفرة 

هلا؟

مراجعة القوانني ذات 
العالقة، دراسات اجتماعية 

حتليلية حول املوضوع إن 
وجدت، تقارير ملنظمات 

مستقلة، اخل
قد تفرض قيود القانون املدني 

قانونية على حتّرك 
املرأة أو على فرصتها 

يف احلصول على هوية 
شخصية

ما هي القوانني املدنية 
اليت توّفر فرص أو 
متّثل حتّديات أمام 

عمل املرأة؟
وكيف ميكن ختطي 

تلك العقبات القانونية 
إن وجدت؟

مراجعة القوانني ذات 
العالقة، استبيانات، 

جمموعات عمل مرّكزة، 
ورشة عمل مع جهات 

وقيادات مطّلعة، اخل

القانون 
التجاري 

تؤثر على الفرص 
املتاحة أمام املرأة 

لتنظيم أعمال خاّصة

ما هي القوانني 
املرتبطة بعمل املرأة 

)قانون إنشاء األعمال، 
التقاضي يف احملاكم 
التجارية، الشراكة، 
وغريها من القضايا(؟

وما هي الفرص مقابل 
املعّوقات اليت تفرضها 

تلك القوانني على 
تطوير املرأة ألعمال 
جتارية خاصة؟ اخل

مراجعة القوانني ذات 
العالقة، استبيانات، 

جمموعات عمل مرّكزة، 
ورشة عمل مع جهات 

وقيادات مطّلعة، االطالع 
على تقارير منظمات 

قانونية أو نسوية 
متخصصة، اخل
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 المؤثرة

 مجاالت
 االهتمام

)االفتراضية(

 مدى عالقتها/
تأثيرها على الجمعية/

المؤسسة األهلية

 المعلومات المطلوب
 الحصول عليها

 كيف سيتم الحصول
 على تلك المعلومات

 السياق
السياسي

املشاركة 
والوعي 

االنتخابي

قد تؤثر على مشاركة 
املرأة كناخبة أو مرّشحة

مدى مشاركة املرأة ووعيها 
حبقوقها وفقًا للدستور 

والقوانني االنتخابية وتأثري 
ذلك على فرصها للعمل يف 

اجملال السياسي، اخل

دراسات حتليلية، 
دراسات اجتماعية، 
دراسة متعمقة يف 

تأثريات ذلك على الفئة 
املستهدفة حتديدًا

مشاركة 
املرأة يف 

صنع القرار 
السياسي

يؤدي تهميش املرأة يف 
عملية صنع القرار إىل 

تقليص دورها يف العملية 
التنموية وحرمانها من 

منافع التنمية

تأثريات مشاركة املرأة )أو 
عدم مشاركتها( يف وضع 

املرأة بشكٍل عام،
واملواقف اإلجيابية والسلبية 
يف مشاركة املرأة يف احلياة 

السياسية، اخل

دراسات حتليلية، 
دراسات اجتماعية، 
دراسة متعمقة يف 

تأثريات ذلك على الفئة 
املستهدفة حتديدًا

 السياق
  االقتصادي

إن ملستويات الفقر تأثرٌي معدالت الفقر 
كبري على حالة املرأة 

املعيشية

تأثري الفقر على الفئة 
املستهدفة،

وطرق مكافحة الفقر لدى 
الفئة،

وتأثري ذلك على املرأة 
حتديداً، 

وكيفية معاجلة تلك 
األوضاع، اخل 

تقارير اقتصادية، 
تقارير دولية عن 

الوضع االقتصادي، 
دراسات إحصائية حول 
وضع الفئة املستهدفة، 
استطالعات للرأي، اخل

التدّخالت 
الناجحة

تساهم التدّخالت الناجحة 
يف تعزيز فاعلية األنشطة 

املستقبلية خلدمة الفئة 
املستهدفة

ما نوع التدّخالت والربامج 
اليت جنحت يف السابق؟

وما طبيعة التدخالت اليت 
تستطيع اجلمعية/املؤسسة 

األهليةحتقيق جناح فيها؟
وما هي الفئات اليت جيب 

على اجلمعية/املؤسسة 
األهليةالرتكيز عليها؟

وهل لدى اجلمعية/املؤسسة 
األهليةاملوارد الكافية 

لتحقيق أثر فاعل؟
وإذا مل تكن املوارد متوّفرة 
فكيف ميكن تغطية تلك 

االحتياجات؟

معلومات عن مشاريع 
سابقة وتقييمها، 

استطالعات للرأي 
حول احتياجات الفئة 

املستهدفة، تقييم 
املستفيدين من الربامج 

السابقة، إجراءات 
تقييم حتديد األثر
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 العوامل

 المؤثرة

 مجاالت
 االهتمام

)االفتراضية(

 مدى عالقتها/
تأثيرها على الجمعية/

المؤسسة األهلية

 المعلومات المطلوب الحصول
 عليها

 كيف سيتم الحصول
 على تلك المعلومات

 السياق
  االقتصادي

اجلهات 
الداعمة

يساهم الداعمون يف 
حتقيق طموحات 

اجلمعية/ املؤسسة 
األهليةملصلحة الفئة 

املستهدفة

ما هي اجلهات الداعمة أو 
املاحنة املهتمة مبجال عمل 
اجلمعية/املؤسسة األهلية ؟

وما هي اجلهات الداعمة 
احمللية اليت تساهم يف هذا النوع 

من املشاريع؟
وما هو اجملال الذي ميكن أن 

يتلقى دعمًا حكوميًا؟
وما هو اجملال الذي يتوّفر 

فيه فرص لرعاية جتارية 
لألنشطة اليت يتم تنفيذها؟ اخل

معلومات عن اجلهات 
الداعمة واملاحنة 
احملتملة، زيارات 

ميدانية لبعض 
اجلهات الداعمة، مجع 

معلومات حول توّجهات 
اجلهات الداعمة، 
اهتمامات الرعاة 

التجاريني، اخل

 السياق
التكنولوجي
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السياق اخلارجي للجمعية/للمؤسسة األهلية: 1. حتليل 
يقّدم اجلدول التالي فكرة توضيحية فقط عن طبيعة األسئلة اليت جيب البحث عن إجابة هلا واهلدف 
من دراستها واألسلوب املتبع للحصول على املعلومات املطلوبة. وال يغطي اجلدول كافة اجلوانب اليت 
جيب دراستها وإمنا يكتفي بتوضيح منهجية افرتاضية إلعطاء فكرة عاّمة عن طبيعة النقاشات اليت 
قد حتصل بني قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةيف املراحل األولية من عملية التخطيط االسرتاتيجي 

حول حتليل البيئة اخلارجية.
الشكل رُقم )10(- جدول توضيحي لكيفية معرفة الفرص والتهديدات

مالحظة: راجع )استمارة تحديد القدرات المؤسسية للجمعيات/ للمؤسسات األهلية (

 هدف دراسة البيئة الخارجية

وجمع المعلومات عنها

 األسلوب المتبع للحصولاألسئلة التي يجب الخروج بإجابة لها

على المعلومات
معرفة جوانب الفرص اليت 

ميكن االستفادة منها 

معرفة التهديدات لتجنبها 

ما هي التحديات واملخاطر اليت واجهتنا سابقًا وأثرت على أداء 
اجلمعية/املؤسسة األهلية ؟

يات واملخاطر اليت تواجهنا كجمعية/كمؤسسة  ما هي التحدِّ
أهلية يف املنطقة اليت نعمل فيها؟

ما هي الفرص اليت جيب علينا اغتنامها يف البيئة اخلارجية 
لتحقيق اآلتي:

• حتسني فرص االستدامة للجمعية/للمؤسسة األهلية 
ومشاريعها.

• مساعدة اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى حتقيق رؤيتها.
املتوّفرة واملطلوبة: هل من احملتمل أن تزداد تلك  املوارد  • معرفة 

املوارد أم أن تتناقص أم أنها ستظل كما هي؟ وما هي املوارد 
املالية اليت ميكن اكتسابها لتحسني وضع اجلمعية/املؤسسة 

األهلية ؟
• معرفة االحتياجات: ما هي االحتياجات اليت تعمل اجلمعية/

املؤسسة األهليةحاليًا على تلبيتها؟ وهل من احملتمل أن يزداد 
الطلب على تلك االحتياجات؟ أم أنه سيتناقص أو أنه سيظل 

كما هو؟ هل من احملتمل أن تظهر احتياجات جديدة خالل الفرتة 
القريبة القادمة؟ اخل.

هل السياسة احلكومية جتاه اجلمعيات/املؤسسات األهليةستظل 
كما هي؟ أم سيكون هناك بعض التغيرّيات؟ كيف ستؤثر تلك 

التغيريات على اجلمعية/املؤسسة األهلية ؟ هل هناك قوانني 
جديدة سيتم إصدارها؟ كيف ستؤثر على اجلمعية/املؤسسة 

األهلية ؟
هل الوضع االقتصادي سيتحّسن أم سيسوء؟ ما هي األوضاع 

االقتصادية السائدة بني الفئات املستهدفة؟ ما هو تأثري ذلك على 
برامج وأنشطة اجلمعية/املؤسسة األهلية ؟ وهكذا

ورشة عمل+ لقاء / 
استبيان + تقارير عامة 

عن الوضع بالذات 
من جهات مستقلة 

متخصصة
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وفيما يلي بعض املواضيع الفرعية اليت جيب الرتكيز عليها يف حتليل البيئة اخلارجية وتأتي أيضًا من 
خالل الوثائق املتوّفرة لدى اجلمعية/املؤسسة األهليةوكذلك نتائج حتليل البيئة الداخلية وبراجمها 

وأنشطتها السابقة:

الفئة املستفيدة:   .2

 الهدف من دراسة الفئة

المستفيدة وجمع المعلومات عنها

 األسلوب المتبع للحصولاألسئلة التي يجب الخروج بإجابة لها
على المعلومات

حتسني اخلدمات اليت تقدمها 
اجلمعية للمستفيدين 

من هم املستفيدون من خدمات اجلمعية/
املؤسسة األهلية ؟

وما هي معايري اختيارهم؟
ما الذي تقدمه اجلمعية/املؤسسة األهليةهلم 

حاليًا؟ وملاذا تقدم تلك اخلدمات حتديدًا؟
ما هي احتياجاتهم احلقيقية؟ وما هي 

االحتياجات اليت ميكن أن تلبيها هلم اجلمعية/
املؤسسة األهليةيف املستقبل؟

ما نسبة املستفيدين من الفئة املستهدفة 
الكّلية؟ هل هذه الفئة هي األحّق بتلقي خدمات 
اجلمعية/املؤسسة األهليةوفقًا ملعايري االختيار؟

هل املستفيدون راضون عن خدمات اجلمعية/
املؤسسة األهلية ؟ ملاذا؟ وإن كان اجلواب بال، 

فلم ال؟
ما الذي يريده املستفيدون من اجلمعية/

املؤسسة األهلية ؟
....................

ورشة عمل، لقاءات، 
استبيانات واستطالعات 

للرأي، دراسة لوثائق 
األنشطة السابقة 

للجمعية/للمؤسسة 
األهلية مع املستفيدين 
أو جلمعيات/ملؤسسات 

أهلية أخرى عملت مع 
تلك الفئة

الشكل رُقم )11(- جدول توضيحي لكيفية دراسة احتياجات الفئة المستفيدة

مالحظة: راجع )استمارة تحديد القدرات المؤسسية للجمعيات / للمؤسسات األهلية (
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الفئة املستهدفة:   .3

العاملة يف اجملال ذاته: 4. اجلهات 

 الهدف من دراسة الفئة
 المستفيدة وجمع المعلومات

عنها

 األسلوب المتبع للحصولاألسئلة التي يجب الخروج بإجابة لها
على المعلومات

متكني اجلمعية/املؤسسة 
األهليةمن التخطيط السليم 

للوصول إىل الفئات املستهدفة 
والتقليل من العشوائية يف انتقاء 

املستفيدين 

من هم املستهدفون من اجلمعية/املؤسسة األهليةيف 
النظام األساسي وحبسب رسالة اجلمعية/املؤسسة 

األهليةورؤيتها؟
كيف تصل اجلمعية/املؤسسة األهليةإليهم؟

كيف تتعامل اجلمعية/املؤسسة األهليةمعهم؟
كيف ختتار اجلمعية/املؤسسة األهليةاملستفيدين 

من بني هذه الشرحية الكلّية؟
ماذا يريد املستهدفون من اجلمعية/املؤسسة 

األهلية ؟
ماذا تستطيع اجلمعية/املؤسسة األهليةأن تقدم 

هلذه الفئة مستقباًل؟
ما هي صورة اجلمعية/املؤسسة األهليةلديهم؟ 

... اخل

ورشة عمل، لقاء، استبيان 

الشكل رُقم )12(- جدول توضيحي لكيفية دراسة احتياجات الفئة المستهدفة

مالحظة: راجع )استمارة تحديد القدرات المؤسسية للجمعيات / للمؤسسات األهلية (

 الهدف من دراسة الفئة
المستفيدة وجمع المعلومات عنها

 األسلوب المتبع للحصولاألسئلة التي يجب الخروج بإجابة لها
على المعلومات

 حتديد املوقع التنافسي للجمعية/
للمؤسسة األهلية مقارنًة باآلخرين 
أو بالدور املكّمل الذي ميكن أن تقوم 

به

ما الذي ميّيز اجلمعية/املؤسسة األهليةعن 
غريها من اجلمعيات/املؤسسات األهليةحاليًا؟ 

وما الذي ميكن أن تتمّيز به مستقباًل؟
اجملال الذي تعمل فيه اجلمعية/املؤسسة األهلية 

: هل هناك مجعيات/مؤسسات أهلية أخرى 
أو جهات فاعلة يف اجملال ذاته؟ أو يف املنطقة 

اجلغرافية نفسها؟ وهل ستكون هناك فرص 
للتنسيق أو التعاون أو التكامل واملشاركة؟

ورشة عمل، لقاءات، 
استبيانات، تقارير 

للربامج واألنشطة 
جلهات ناشطة يف 

اجملاالت نفسها 

مالحظة: راجع )استمارة تحديد القدرات المؤسسية للجمعيات / للمؤسسات األهلية (

الشكل رُقم )13(- جدول توضيحي لكيفية دراسة الجهات العاملة في المجال ذاته
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ومن املفيد أيضَا التفكري بنشاط اجلمعيات/املؤسسات األهليةاألخرى العاملة يف القطاع ذاته من حيث 
أوجه التشابه وأوجه االختالفات ونقاط القوة اليت متّيز كلٍٍ من تلك اجلهات لتحقيق األمور التالية:

• حتديد فرص للتعاون والعمل املشرتك.
التنافسية. • حتديد اجملاالت اليت حتتاج فيها اجلمعية/املؤسسة األهليةإلبراز قدراتها 

التمّيز لدى اجلمعية/املؤسسة األهليةعن بقية اجلهات. • حتديد جانب 

الداعمة واملاحنة: 5. اجلهات 

 الهدف من دراسة الفئة

المستفيدة وجمع المعلومات عنها

 األسلوب المتبع للحصولاألسئلة التي يجب الخروج بإجابة لها
على المعلومات

 حتقيق موارد أكرب من املاحنني
 ودعم أكرب من الداعمني لعمل

اجلمعية/املؤسسة األهلية

 ماذا تعرف اجلمعية/املؤسسة األهليةعن
اجلهات املاحنة؟ وما مدى معرفة اجلمعية/

املؤسسة األهليةبهم وقوة عالقتها بهم؟
ما نوع املنح اليت يقّدمها أولئك املاحنون؟

 ومن هم أبرز املاحنني/الداعمني املوجودين يف
جمال عمل اجلمعية/املؤسسة األهلية ؟

 وما هي شروط املاحنني لتقديم الدعم
للجمعيات/للمؤسسات األهلية؟

وكيف ميكن كسب ثقتهم؟
 ومن هم الداعمون الذين قّدموا مساعدات

 للجمعية/للمؤسسة يف السابق؟ ملاذا توّقف
الدعم من قبلهم؟

 وما هي فرص احلصول على رعاية جتارية
 لبعض األنشطة اليت تنفذها اجلمعية/املؤسسة

األهلية ؟
 وما هي إمكانية عقد شراكات وتقاسم التكاليف

 مع اجلمعيات/املؤسسات األهليةاألخرى اليت
 تعمل يف اجملال نفسه؟

اخل ...

 ورش عمل،  لقاءات،
استبيانات، اخل

الشكل رُقم )14(- جدول توضيحي لكيفية دراسة الجهات الداعمة والمانحة

مالحظة: راجع )استمارة تحديد القدرات المؤسسية للجمعيات/ للمؤسسات  األهلية (
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       ثانيًا: مجع البيانات عن البيئة الداخلية وحتليلها وتلخيص نتائجها

للجمعية/ البيئتني  حتليل  عن  ملّخص  بإعداد  االسرتاتيجي  التخطيط  فريق  يقوم  اخلطوة  هذه  يف 
للمؤسسة األهلية الذي مت إجراءه من خالل دراسة قدرات اجلمعية/املؤسسة األهليةيف املرحلة األوىل 
)دراسة حتديد القدرات املؤسسية للجمعيات املؤسسات/ األهلية (. وجيب أن يشمل التقرير باختصار 
إجابة على األسئلة املوضحة واملتطلبات املذكورة الحقًا واليت من خالهلا ميكن التعّرف على الوضع 
الداخلي يف مجيع املستويات اإلدارية وعلى مدى توّفر متطلبات إعداد وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية. 
من خالل ذلك تستطيع اجلمعية/املؤسسة األهليةأن تتخذ قرارات هاّمة مبنية على أسس ومعلومات 
صحيحة وحقائق وأرقام دقيقة. بعد ذلك يتم مجع تلك املعلومات وتلخيصها ومناقشتها مع قيادات 
اجلمعية/املؤسسة األهليةليتسّنى لتلك القيادات اختاذ قرارات مطلعة ومسئولة. وتشمل بعض تلك 

األسئلة واملتطلبات ما يلي:
القوة اليت ميكن االستفادة منها يف حتقيق الفرص اخلارجية. o حتديد جوانب 

والعاملني  املوظفني  وآراء  وجودها  األهليةأو  اجلمعية/املؤسسة  ورسالة  رؤية  وضوح  مدى  بيان   o
التخطيط  بعملية  البدء  قبل  ومراقبتها  تنفيذها  وآليات  عملها  وطريقة  املوجودة  املشروعات  بشأن 
االسرتاتيجي  التخطيط  مراحل  يف  واألهداف  الرؤية  يف  حيصل  تغيري  أي  أن  حيث  االسرتاتيجي. 

املتقدّمة سيعتمد على املعطيات اجلديدة اليت سيتم مناقشتها يف مرحلة الحقة من هذه املرحلة.
على  وأثارها  السابقة  وجتاربها  األهليةوخدماتها  اجلمعية/املؤسسة  مشروعات  على  التعّرف   o

حتقيق األهداف. 
يات اليت فشلت اجلمعية/املؤسسة األهليةيف مواجهتها خالل السنوات القليلة املاضية  o معرفة التحدِّ

وأسباب فشلها.
األخرية  السنوات  خالل  األهليةمواجهتها  اجلمعية/املؤسسة  استطاعت  اليت  يات  التحدِّ معرفة   o

والعوامل اليت ساهمت يف جناح تلك اجلهود.
عملية  خالل  من  حتقيقها  األهليةيف  اجلمعية/املؤسسة  قيادات  ترغب  اليت  النتائج  معرفة   o

التخطيط االسرتاتيجي على الصعيد الداخلي.
األهليةألهدافها  اجلمعية/املؤسسة  حتقيق  فرص  تعرقل  قد  اليت  الداخلية  األسباب  اكتشاف   o

بشكٍل كامل أو جزئي.
التعّرف على نوٍع املشاكل اليت تواجه اجلمعية/املؤسسة األهليةوكيفية جتنّبها.  o

تلك  تأثري  إن وجدت، ومدى   ، األهلية  داخل اجلمعية/املؤسسة  الصراعات  أو  النزاعات  نوع  o حتديد 
النزاعات والصراعات على عملها.
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املاضية، إن وجدت، واملواضيع اليت ترّكزت تلك  الفرتة  التذّمر والشكاوى خالل  o الكشف عن أسباب 
الشكاوى حوهلا، وكذا سبل معاجلة األسباب اجلذرية هلا.

o التعّرف على فاعلية األنظمة املالية وإجراءات تنفيذ األنشطة واخلدمات وعلى العوامل اليت تساهم 
يف جناح أو فشل تلك األنظمة واإلجراءات.

املستقبل. يات مشابهة يف  o معرفة مدى جاهزية اجلمعية/املؤسسة األهليةيف مواجهة حتدِّ
o مراجعة األمور الداخلية اليت قرّرت قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةالرتكيز عليها خالل األشهر 

القليلة القادمة.
املالية بغرض معاجلتها. الراهن يف جماالت اإلدارة واألنظمة  الوقت  o معرفة نقاط الضعف يف 

o التعّرف على األسباب الظاهرة للمشاكل التنظيمية داخل اجلمعية/املؤسسة األهليةوتلك املختفية 
يف كل جوانب التنظيم الداخلي.

...اخل  o
ويقّدم الشكل التالي اجلوانب املختلفة اليت ينبغي دراستها يف حتليل البيئة الداخلية:

الشكل رُقم )15(- شكل توضيحي لجوانب تحليل البيئة الداخلية
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وباختصار، جيب اخلروج مبعلومات حول النقاط التالية:
اجلمعية/ بها  تتمتع  اليت  اجلّيدة  الصفات/اجلوانب  هي  ما  الضعف:  ونقاط  القوة  نقاط  – تقييم   1

املؤسسة األهلية ؟ ما هي الصعوبات/جوانب القصور اليت تشّكل عقبات بالنسبة للجمعية/للمؤسسة 
األهلية؟

التالية: – مجع معلومات لإلجابة على األسئلة   2
واملعرّب  أساسها  على  أُنشئت  اليت  القيّم  يعكس  الذي  بالشكل  األهليةتعمل  اجلمعية/املؤسسة  هل   o

عنها )بشكٍل مباشر أو ضمي( يف رسالتها ونظامها األساسي؟
o هل تتحّلى اجلمعية/املؤسسة األهليةباملرونة يف تنفيذ أنشطتها لالستجابة للمتغرّيات واالجتاهات 

اجلديدة يف البيئة اخلارجية؟
البعض؟ o هل تعمل اإلدارات املختلفة للجمعية/للمؤسسة األهلية بشكلٍٍ مجاعي وتدعم بعضها 

االسرتاتيجي  التخطيط  عملية  يف  منها  االستفادة  ميكن  اليت  والقدرات  واخلربات  املهارات  هي  ما   o
ويف تنفيذ الربامج بنجاح مستقباًل؟

هي  وما  إجناحها؟  يف  ساهمت  اليت  العوامل  هي  وما  ؟  األهلية  اجلمعية/املؤسسة  إجنازات  هي  ما   o
األهداف أو النتائج اليت مل تتحّقق؟ وملاذا؟

وبعد تلخيص دراسة حتليل البيئة الداخلية وفقًا لألسئلة أعاله، ميكن استعراض النتائج على اهليئة 
اخلطة  إعداد  عملية  من  احملّددة  العمل  ورشة  يف  التنفيذية  والقيادات  اإلدارة  جملس  أو  اإلدارية 

االسرتاتيجية بغرض مناقشتها. ويهدف االستعراض إىل ما يلي: 
              • توضيح الوضع الراهن للجمعية/للمؤسسة األهلية بشفافية وموضوعية.

              • تفعيل النقاشات اجلادة واستعراض اخليارات والبدائل االسرتاتيجية املتاحة 
              أمامها واملفاضلة بينها.

بعد اإلجابة على األسئلة السابقة حول البيئتني اخلارجية والداخلية وحتليل نتائجهما جيب اختصار 
الفرص  وكذا  الضعف  وجوانب  القوة  جلوانب  قليلة  نقاط  مبجموعة  واخلروج  النتائج  تلك  أهم 
هذا  من  الحق  جزٍء  يف  سوات  مصفوفة  شرح  يأتي  )سوف  سوات  مصفوفة  يف  وتعبئتها  والتهديدات 

الدليل(. فيما يلي توضيح ملرحلة تلخيص نتائج حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية.
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         ثالثًا: تلخيص نتائج دراسة حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية

تعترب نتائج حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية من أهم مكوّنات وثيقة اخلطة االسرتاتيجية. ويتم 
تلك  مثل  أن  حيث  الوثيقة.  مع  التفاصيل  من  مزيد  إرفاق  وميكن  النتائج  تلك  عن  ملّخص  تقديم 
قرارات  اختاذ  على  القدرة  األهليةواعطائها  اجلمعية/املؤسسة  قيادات  إرشاد  بغرض  مهّمة  املعلومات 

حامسة وحكيمة حتدد مستقبلها. 

الضروري  فمن  والداخلية،  اخلارجية  البيئتني  حتليل  عملية  يف  املشمولة  املعلومات  حلجم  ونظراً 
اختيار أهّمها وإضافتها إىل وثيقة اخلطة االسرتاتيجية ليتبنّي لقارئ اخلطة االسرتاتيجية املنهجية 
اليت توّصلت من خالهلا اجلمعية/املؤسسة األهليةإىل حتديد أولوياتها. كما أن الوثيقة تظهر جهود 
والتزامها  خدماتها  وحتسني  أدائها  فاعلية  زيادة  على  وحرصها  األهليةاملبذولة  اجلمعية/املؤسسة 
مبستويات عالية من اجلودة. وبذلك تصبح اخلطة االسرتاتيجية أداًة فاعلة جداً يف حشد املوارد والدعم 
أمام قيادات اجلمعية/املؤسسة  الطريق  أنها ستبقى مصباحًا ينري  األهلية. كما  للجمعية/للمؤسسة 
األهليةوالعاملني فيها للنجاح والتطور وحتقيق رؤيتها للمستقبل واالستعداد للتحّديات وكذا تعزيز 

والئهم ألولويات اجلمعية/املؤسسة األهليةواملبادئ اليت قامت لتحقيقها. 
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لرتسيخ  وأهميته  االسرتاتيجي  التخطيط  مببادئ  التعريف  التالية:  املواضيع  على  املرحلة  هذه  اشتملت   -
القناعة بالتخطيط كمنهج، ومجع املعلومات والبيانات عن البيئتني اخلارجية والداخلية كأساس متني 

لبناء اخلطة، وكذا حتديد اجلوانب اليت سيتم إجراء حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية حوهلا.

- تشمل اخلطوات الفرعية ملرحلة التحضري إلعداد اخلطة االسرتاتيجية ما يلي: توضيح مفاهيم التخطيط 
التخطيط  فريق  وحتديد  التخطيط،  بعملية  للبدء  كأساس  األولية  االفرتاضات  وحتديد  االسرتاتيجي، 
االسرتاتيجي الذي سيشرف على كل أعمال إعداد اخلطة ومن ثّم تنفيذها، وكذلك فريق حتليل البيئتني 
عملية  متطلبات  توفري  وكذا  البيئتني،  وحتليل  التخطيط  عملييت  يف  املشاركني  بني  األدوار  وتقسيم 

التخطيط االسرتاتيجي من خالل مجع وتلخيص أهم نتائج دراسة البيئتني اخلارجية والداخلية.

- ميكن تلخيص بعض املصطلحات املستخدمة يف عملية التخطيط االسرتاتيجي كما يلي:
       • التخطيط: هو عملية مستمرة لتحديد وضع اجلمعية/املؤسسة األهليةالراهن وأهدافها 

       للمرحلة القادمة وتنفيذ األنشطة والربامج ومراقبة وتقييم النتائج احملّققة على مدار الوقت 
       حتى حتقيق األهداف العليا للجمعية/للمؤسسة األهلية.

       • االستراتيجية: هي اخلطة اليت تنتقل باجلمعية/باملؤسسة األهليةإىل حتقيق أكرب درجة 
       من الفاعلية وإىل حتديد أهداف طموحة قابلة للتحقيق هلا األولوية والعمل على حتقيقها 

       بطرق مدروسة بعناية فائقة ومراقبة األداء بشكٍل متواصل.
       • الخطة االستراتيجية: هي الوثيقة اليت تسرد أهم االجتاهات واألولويات للجمعية/للمؤسسة 
       األهلية والوسائل واإلجراءات اليت ستتبعها لتحقيق تطلعاتها للمستقبل وحتقيق أفضل أثر        

       ممكن ملصلحة املستهدفني.
       • التخطيط االستراتيجي: هو عملية التخطيط اليت متّكن اجلمعية/املؤسسة األهليةمن 
       حتديد رؤيتها للمستقبل وأهدافها اليت جيب أن حتظى باألولوية وحتّدد الكيفية واألدوات 

       واخلطوات اليت ستتمّكن من خالهلا اجلمعية/املؤسسة األهليةمن حتقيق أهدافها على أساٍس 
       متني من الدراية والتخطيط خطوة خبطوة واملراقبة املتواصلة. 

- تكمن أهمية التخطيط االسرتاتيجي يف كونه: يعطي اجلمعية/املؤسسة األهليةالقدرة على االستعداد 
للمتغرّيات واستغالل الفرص، ويساعدها على رسم االجتاهات وجماالت العمل األهم وتطوير رؤيتها، وعلى 
والتجارب  الدروس واخلربات  االستفادة من  املستهدفني، وعلى  احتياجات  لتلبية  وقدراتها  تطوير معارفها 
توجيه  األهليةمن  اجلمعية/املؤسسة  االسرتاتيجي  التخطيط  ميّكن  كما  أساسها.  على  والبناء  الناجحة 

مواردها بشكٍل فاعل وتركيز تدّخالتها يف جماالٍت حمددة، ويساعدها على رسم الصورة الكربى ملستقبل 
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 ملّخص الوحدة

اجلمعية/املؤسسة األهليةبعيداً عن املشاكل اليومية، ويعطيها إطار عمل اسرتاتيجي يساعد على حتديد 
الداعمة  اجلهات  من  مالية  موارد  على  احلصول  من  كذلك  وميّكنها  الفرعية،  واسرتاتيجياتها  أولوياتها 

وزيادة ثقة الداعمني للجمعية/للمؤسسة األهلية واملستهدفني من أنشطتها.

نشاطها،  األهليةوحجم  اجلمعية/املؤسسة  حجم  على:  اسرتاتيجية  خطة  إلعداد  الالزم  الوقت  يعتمد   -
األهلية   اجلمعية/املؤسسة  شركاء  وحجم  والداخلية،  اخلارجية  البيئتني  عن  لديها  املتوّفرة  واملعلومات 
اخلارجية  البيئتني  عن  والبيانات  املعلومات  وتلخيص  وحتليل  مجع  يف  تتبّعها  اليت  والطريقة  واملنهجية 

والداخلية. 

- تبدأ معظم اجلمعيات/املؤسسات األهليةعملية التخطيط االسرتاتيجي من خالل حتديد فرضيات معينة 
يف بداية األمر من خالل القناعات واالعتقادات يف أوساط قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةوالعاملني فيها 
يف  والبدء  األولية  االفرتاضات  تلك  توثيق  ويتم  الضعف.  ونقاط  القوة  ونقاط  والتحّديات  الفرص  بشأن 

التأكد من مدى صّحتها من خالل دراسة حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية.

القيادية  املهارات  ولديه  فاعل ومؤهل  والداخلية فريق  البيئتني اخلارجية  إجراء وحتليل  تتطلب عملية   -
واإلدارية الالزمة وحيظى بثقة العاملني يف اجلمعية/املؤسسة األهليةوقياداتها التنفيذية واإلدارية. وجيب 
أن تكون لدى ذلك الفريق معرفة بأسس اإلدارة ومجع املعلومات وحتليل النتائج وصياغة التقارير والعمل 
اجلماعي والتفّرغ ولو بشكٍل جزئي للوفاء مبتطلبات عمل الفريق خالل املراحل الالحقة. ويتكّفل كل عضو 
يف الفريق مبهمة تنسجم مع مهاراته ومع جمال اختصاصه وينبغي أن حيصل على الوقت والدعم الالزمني 

إلجناح مهّمته.

- من خالل حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية يتّم إجراء دراسة متكاملة لكافة االفرتاضات األولية احملّددة 
إلرشاد  حوهلا  ومعلومات  هلا  إجابة  عن  البحث  يتم  حمّددة  ومعلومات  ومؤشرات  أسئلة  حتديد  خالل  من 
عملية صنع القرار يف اجلمعية/املؤسسة األهلية . كما يتّم حتديد القضايا األهم اليت جيب على اجلمعية/

واملستفيدة،  املستهدفة  والفئات  العمل،  جماالت  مثل  البحث،  عملية  يف  عليها  األهليةالرتكيز  املؤسسة 
والفرص املتوّفرة، والتهديدات، وجوانب القوة وجوانب الضعف.

- يتم حتليل البيئة اخلارجية من خمتلف اجلوانب، وحتديداً: السياق االجتماعي والثقايف والقيمي )ويشمل 
الوضع االجتماعي والقناعات لدى املستهدفني وأصحاب القرار، اخل(، والسياق السياسي والقانوني )ويشمل 

السياسات العاّمة والقوانني واللوائح التنظيمية واإلجرائية، اخل(، والسياق االقتصادي )ويشمل الوضع 



77

طة
الخ

اد 
عد

 إل
ضير

تح
ة ال

حل
مر  ملّخص الوحدة

االقتصادي بشكٍل عام وللمستهدفني بشكٍل خاص والدعم والفرص املتاحة، والتحّديات االقتصادية أمام 
الفئات املستهدفة، وغريها(.

اليمن هو حتديد جماالت متعددة للعمل  الشائعة لدى اجلمعيات/املؤسسات األهليةيف  - من األخطاء 
ومساحة جغرافية واسعة. ويتبني ذلك التحدي بشكٍل واضح عندما حتاول تلك اجلمعيات/املؤسسات 
مجع  األهليةمن  اجلمعية/املؤسسة  تتمكن  مل  فإذا  اخلارجية.  للبيئة  حتليل  دراسة  األهليةإجراء 
املعلومات عن تلك الفئة اليت تستهدفها، فمن الطبيعي أال تتمكن أيضًا من تقديم اخلدمات هلم مجيعًا. 
أما إذا متّكنت بسهولة من دراسة البيئة اخلارجية، فإن قدرتها على تغطية تلك الفئة باخلدمات ستكون 

أفضل يف املراحل الالحقة.

أو  األولية،  االفرتاضات  تتأكد  أن  فإما  النتائج.  أهم  يتم تلخيص  البيئتني  دراسة حتليل  إجراء  بعد   -
أن تأتي النتائج خمالفة هلا، أو أن تظهر أمور جديدة مل ُتأخذ بعني االعتبار. ويتم يف هذه املرحلة ربط 
جوانب القوى وجوانب الضعف بالفرص والتهديدات من خالل منوذج حتليل سوات ليصبح من السهل 
التخطيط  عملية  من  الالحقة  املرحلة  يف  ستأتي  اليت  اخلطوة  )وهي  املعطيات  تلك  كل  مع  التعامل 

االسرتاتيجي(. 

- يف ختام هذه املرحلة يتم تلخيص نتائج دراسة حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية وحتليلهما. وبناًء 
يصبح  أولوياتها،  اختيار  يف  األهلية  اجلمعية/املؤسسة  قيادات  وحكمة  املعلومات  تلك  دّقة  مدى  على 
يف  األهلية  اجلمعية/املؤسسة  جناح  مستوى  عليها  سيتوقف  وحكيمة  مّطلعة  قرارات  اختاذ  بإمكانها 

املستقبل.



جي
تي

ترا
ألس

ط ا
طي

تخ
ال

78

ية
دار

اإل
تا 

ليا
عم

ال

الوحدة الرابعة

المرحلة الثالثة: 
مرحلة تحديد إطار العمل االستراتيجي 

للجمعية/ للمؤسسة األهلية
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       مرحلة تحديد إطار العمل االستراتيجي للجمعية/للمؤسسة األهلية

البيانات  ومجع  األهلية  للجمعية/للمؤسسة  والداخلية  اخلارجية  البيئتني  حتليل  من  االنتهاء  بعد 
االسرتاتيجي  العمل  إطار  بتحديد  البدء  ميكن  االسرتاتيجية،  اخلطة  إلعداد  املطلوبة  واملعلومات 
للجمعية/للمؤسسة األهلية. وتشمل مرحلة حتديد إطار العمل االسرتاتيجي استعراضًا لنتائج حتليل 
البيئتني اخلارجية والداخلية ومناقشتها بشكلٍٍ مجاعي مع قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةومراجعة 
املتاحة.  االسرتاتيجية  والبدائل  اخليارات  بني  املفاضلة  بعد  رؤيتها  وتعديل  وتطوير  رسالتها  صياغة 

فيها  تتحول  اليت  االنتقالية  املرحلة  هي  وهذه 
املعلومات إىل أدوات لصانعي القرارات

حتديد  يف  األهليةوتساهم  اجلمعية/املؤسسة  يف   
وهي  الالحقة.  الفرتة  خالل  وأولوياتها  مستقبلها 
إىل  الدراسات  مرحلة  من  انتقالية  نقطة  أيضًا 

مرحلة القرارات. 
وتنتهي هذه املرحلة بتحقيق األمور التالية: 

o  تصّور واضح بشأن جوانب القوة وجوانب الضعف 
داخل اجلمعية/املؤسسة األهليةوالفرص والتهديدات يف البيئة اخلارجية.

o  تصّور واضح بشأن اخليارات والبدائل االسرتاتيجية اليت ميكن للمنظمة أن تعمل فيها بعد الربط 
بني جوانب القوة لدى اجلمعية/املؤسسة األهليةوالفرص املوجودة يف البيئة اخلارجية.

الرؤية  هذه  تكون  األهلية)وقد  اجلميعة/املؤسسة  قيادات  عليها  تّتفق  للمستقبل  واضحة  رؤية    o
صيغة معّدلة من الرؤية السابقة لعملية إعداد اخلطة االسرتاتيجية أو رؤية جديدة متامًا(.

تبقى  ما  )وعادًة  الرئيسية  األهليةوهويتها  اجلمعية/املؤسسة  وجود  سبب  تبنّي  واضحة  رسالة    o
أو  العمل  جماالت  حصر  خالل  من  قلياًل  تعديلها  يتم  قد  لكن  األولية  صيغتها  من  قريبة  الرسالة 

الفئات املستهدفة جلعلها أكثر تركيزاً وفاعليًة، أو من خالل توضيحها فقط، اخل(.
العاّمة واخلاّصة قابلة للقياس.  o  منظومة متكاملة ومرتابطة من األهداف 

o  سياسات ولوائح تساهم يف توجيه مسار العمل يف اجلمعية/املؤسسة األهليةوترشد عمليات التنفيذ 
مع احملافظة على القّيم الثابتة لديها.

 o اسرتاتيجيات فرعية داخلية وخارجية )خطط فرعية لرتكيز اجلهود على حتقيق األهداف العاّمة 
من  واالستفادة  التهديدات  وجتنب  الفرص  الغتنام  لنفسها(  األهلية  اجلمعية/املؤسسة  حّددتها  اليت 

نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف.
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oوفيما يلي توضيح للخطوات املذكورة سابقًا بشكلٍٍ أكثر تفصياًل: 

جيب أن تكون تلك العناصر الظاهرة يف الشكل السابق متكاملة ومرتابطة مع بعضها البعض. حيث جيب 
األهلية  اجلمعية/املؤسسة  قامت  اليت  القّيم  مع  األهليةمنسجمة  اجلمعية/املؤسسة  رسالة  تبقى  أن 
أن تكون األهداف  الرسالة. وبدورها جيب  القيّم ومع  الرؤية مع تلك  أن تنسجم  على أساسها. وجيب 
أن األهداف اخلاّصة  . كما  الرؤية وحتقق رسالة اجلمعية/املؤسسة األهلية  العاّمة مشمولة ضمن 
فإن  الرؤية. وهكذا  بدورها من  العاّمة  األهداف  وتتفّرع  العاّمة  األهداف  تتفّرع من  أن  والربامج جيب 

كافة تلك العناصر مرتبطة ارتباطاًً تكاملياًً مع بعضها البعض.

الشكل رُقم )16(- شكل توضيحي لمرحلة تحديد إطار العمل االستراتيجي
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األهليةجمموعة  اجلمعية/املؤسسة  تعطي  االسرتاتيجي  التخطيط  عملية  فإن  الطريقة  وبهذه 
متكاملة ومرتابطة من األعمال املدروسة يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذية حمدّدة وبشكٍل يرّكز على 
األولويات خالل كل مرحلة من املراحل. ومن ذلك يتبنّي جلّيًا أن عملية التخطيط االسرتاتيجي هي 
عملية متشّعبة وليست بالسهلة، لكنها تستحق اجلهد حيث أنها توّفر أسباباًً كثرية لنجاح اجلمعية/

املؤسسة األهلية ، ليس يف تنفيذ أنشطتها فحسب، بل ويف حتقيق أثر ملموس وممّيز ملصلحة الفئة 
املستهدفة على املدى البعيد أيضًا. ويضمن ذلك أن تعمل كل اجلمعيات/املؤسسات األهليةبنجاح يف 

ختصصاتها وتعزز قدراتها وتكّمل بعضها بعضًا.

       خطوات حتديد اإلطار االسرتاتيجي للجمعية/للمؤسسة األهلية:

التنفيذية يف  األهلية وقياداتها  العليا للجمعية/للمؤسسة  القيادات  أن تشرتك  املرحلة جيب  يف هذه 
العملية بشكٍل مكّثف. فحضور تلك القيادات ضروري حيث أنها املرحلة اليت سيتم فيها اختاذ قرارات 

مصريية بشأن مستقبل اجلمعية/املؤسسة األهلية . ويف هذه املرحلة يتّم اختاذ اخلطوات التالية:

الشكل رُقم )17( – خطوات مرحلة تحديد إطار العمل االستراتيجي
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العليا  القيادات  وجود  يف  واستعراضها  والداخلية  اخلارجية  البيئتني  حتليل  نتائج  ملّخص  توزيع  يتّم 
)اهليئة اإلدارية أو جملس اإلدارة وبعض القيادات التنفيذية(. ومن املهم يف هذه املرحلة طرح احلقائق 
عن الوضع الراهن بدون إصدار أحكام مسبقة وبدون حتّيز حتى يتم استعراض كافة اجلوانب حبيادية 
إىل  التوّصل  يتّم  حتى  األخرى  تلو  واحدًة  احلقائق  تلك  مبناقشة  البدء  ذلك  بعد  وميكن  وموضوعية. 
قناعات وقرارات مجاعية بشأنها )راجع مناقشة نتائج حتليل البيئتني يف اجلزء الالحق من هذه الوحدة(.

    أواًل: مناقشة نتائج حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية:

بعد انتهاء مهمة مجع وحتليل البيانات واملعلومات عن البيئتني اخلارجية والداخلية، يتّم تلخيص نتائج 
والتنفيذية  األهليةالعليا  قيادات اجلمعية/املؤسسة  األخرى مع  تلو  واستعراضها نقطًة  الدراسة  تلك 

وبعض العاملني فيها. 

جيب حتديد “ميّسر” مستقّل إلدارة احلوار أثناء حلقات النقاش اخلاّصة مبناقشة تلك النتائج. وجيب 
امليّسر ذو معرفة وخربة جيدتني يف جمال اإلدارة بشكلٍٍٍ عام السّيما يف جمال اإلدارة عمومًا  أن يكون 
وجماالت إدارة املشروعات أو إدارة منظمات اجملتمع املدني واجلوانب األخرى املرتبطة بعمل اجلمعيات/

املشورة  وتقديم  النقاشات،  إدارة  يف:  يتمّثل  امليّسر  دور  فإن  وبالتالي،  خاص.  األهليةبشكٍل  املؤسسات 
للفريق بشأن اخلطوات العلمية املناسبة من منطلق جتربته ومعرفته. كما أن امليّسر يقّدم وجهة نظر 
مستقلة عن نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات، وقد تكون تلك النظرة احملايدة مفيدة 
جداً لقيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةيف مراجعة جهودها السابقة وتوجهها العاّم. وجيب أن حيصل 
حلقات  انعقاد  قبل  والداخلية  اخلارجية  البيئتني  حتليل  دراسة  ونتائج  األولية  املعلومات  على  امليّسر 
النقاش من أجل فهم املواضيع املطروحة بشكلٍٍ كامٍل مسبقًا. ويف حال نقص املعلومات، فإن على امليّسر 
قبل  استكماهلا واحلصول على نسخة منها  األهليةبضرورة  قيادات اجلمعية/املؤسسة  انتباه  يلفت  أن 

االجتماع ملناقشة أولويات املستقبل.

وبعد استعراض النتائج، يقوم املشاركون يف حلقة النقاش برتتيب نقاط القوة ونقاط الضعف يف البيئة 
الداخلية وكذا الفرص والتهديدات يف البيئة اخلارجية حبسب األولوية واألهمية وحبسب املعلومات 
املشاركني على  املرحلة يكون تركيز  البيئتني. ويف هذه  اليت توّفرت مؤخراً من خالل دراسة حتليل 
والفرص  الضعف  وجوانب  القوة  جوانب  من  جانب  لكل  نقاط(   6 إىل   4 )من  قائمة خمتصرة  تطوير 
والتهديدات. وعند اختصار القائمة جيب االهتمام مبدى تأثري تلك النقاط املختارة )إجيابًا أو سلبًا( على 

أداء اجلمعية/املؤسسة األهلية وعلى قدرتها على حتقيق أهدافها وتطّلعاتها. 
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وهنالك أدوات تساعد على إعطاء أوزان لكافة تلك النقاط من خالل تأثرياتها على اجلمعية/املؤسسة 
األهليةومن خالل التصويت عليها من قبل املشاركني يف ورشة العمل.

وقبل االنتقال إىل بقية خطوات حتديد إطار العمل االسرتاتيجي، جيب تقديم وتعريف بعض املفاهيم 
اهلاّمة اليت ترتبط بهذه املرحلة واليت نوردها كما يلي:

- نقاط القوة:
أدائها  يف  إجيابي  بشكٍل  األهليةتساهم  اجلمعية/املؤسسة  لدى  عالية  قدرة  جوانب  هي  القوة  نقاط 
وقد  املختلفة.  وأنشطتها  براجمها  يف  للمستهدفني  فائدة  أكرب  حتقيق  وكذلك  أهدافها  وحتقيق 
تشمل تلك القدرات مهاراٍت إدارية أو فنية أو خربات أو موارد مالية أو كوادر حمرتفة ومتمّكنة يف 
اجلهات  األهليةمع  اجلمعية/املؤسسة  متتلكها  اليت  اجلّيدة  العالقات  تشمل  قد  كما  معّينة،  جوانب 
اخلارجية اليت هلا تأثري على عملها، اخل. وميكن طرح العديد من األسئلة للتحّقق من جوانب القوة لدى 

اجلمعية/املؤسسة األهلية ، من أمثلة ما يلي:
o ما هي األشياء اليت جتيدها اجلمعية/املؤسسة األهليةوأكدتها دراسيت حتديد  	

القدرات املؤسسية األولية ودراسة حتليل البيئة الداخلية األخرية؟ 	
o ما هي جوانب التمّيز لديها؟ )كوادر فنية، موارد، عالقات قوية مع جهات  	

حكومية/غري حكومية/دولية، اخل(؟ 	
o ما هي املهارات الفنية/البشرية املوجودة لديها؟ 	

o ما هي إيراداتها املالية؟ وما هي مصادر الدعم )املالي واالجتماعي والسياسي(  	
اليت متتلكها؟ وهل هذه املوارد مستدامة؟ 	

o ما هي براجمها الناجحة حاليًا؟ وما هي أسباب جناحها؟ وكيف يراها  	
املستفيدون؟ وكيف تراها اجلهات الداعمة واجلهات احلكومية املعنية؟ 	

- نقاط الضعف:
سلبًا  تؤثر  وقد  فيها  األهليةقصوٌر  اجلمعية/املؤسسة  لدى  اليت  اجلوانب  يف  الضعف  نقاط  تتمّثل 
على حتقيق اجلمعية/املؤسسة األهليةلبعض أو كل أهدافها أو عرقلة جهود حتقيق بعض النتائج 
املرجّوة. وعند حتديد نقاط الضعف يتّم الرتكيز على األمور اليت تؤثر على مسعة اجلمعية/املؤسسة 
احلال  هو  وكما  ورؤيتها.  رسالتها  حتقيق  إىل  الرامية  وخمرجاتها  أنشطتها  فاعلية  األهليةوعلى 
بالنسبة لنقاط القوة، هنالك العديد من األسئلة اليت قد تساعد اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى حتديد 

جوانب الضعف لديها، نورد منها على سبيل املثال ما يلي:
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o ما هي جوانب الضعف اليت حتتاج إىل معاجلات/حلول مباشرة وسريعة من  	
وجهة نظر العاملني يف اجلمعية/املؤسسة األهلية ؟ 	

o ما هو أكثر أمر/أمور تؤثر سلبًا علي قدرتها على حتقيق الفائدة القصوى  	
للفئات املستهدفة من أنشطتها؟ 	

o ما هي األمور اليت تؤثر على قدرة العاملني يف لعب دور فاعل لتحقيق أهدافها  	
ورؤيتها ورسالتها؟ 	

o هل هناك عجز يف املوارد املالية لتنفيذ األنشطة القائمة؟ وما سبب ذلك العجز؟ 	
o هل األهداف واملخرجات واضحة ويتّم تنفيذها باستمرار وبثبات؟ 	

o هل هناك آليات واضحة وحمّددة للمراقبة والتقييم لضمان حتقيق النتائج  	
املرجّوة بشكلٍٍ مستدام؟ 	

o هل هناك قصور يف جوانب أخرى كحشد الدعم والتأييد والعالقات العامة  	
واملشرتوات وغريها من املهام الداعمة؟ وإن كان األمر كذلك، فما هو حجم القصور  	

وما هو مدى تأثريه على حتقيق أولويات اجلمعية/املؤسسة األهلية ؟ 	

- الفرص:
للجمعية/ مكاسب  حتقيق  شأنها  من  اخلارجية  البيئة  يف  فيها  مرغوب  أوضاع  أي  الفرص  تتضمن 

للمؤسسة األهلية أو ملستهدفيها. وكثرياً ما ختطئ اجلمعيات/املؤسسات األهليةيف اختيار فرص صعبة 
التحقيق أشبه ما تكون باألحالم. وال ميكن اعتبار أي شيء تصادفه اجلمعية/املؤسسة األهلية فرصة 
إال إذا توّفرت بعض الدالئل واملؤشرات الثابتة على أن فرصة احلصول عليها تتجاوز ال� 80 باملائة على 
األقل. كما جيب اختيار الفرص اليت هلا ارتباط مباشر جبوانب القوة لدى اجلمعية/املؤسسة األهلية ، 
أي أن يكون لدى اجلمعية/املؤسسة األهليةالقدرة الداخلية على االستفادة من تلك الفرص، كما جيب 

أن ترتبط مبجال عملها وفقًا للرسالة وللرؤية.
فرصة  هناك  كانت  إذا  التالي.  املثال  خالل  من  اختيارها  يتم  اليت  الفرص  طبيعة  توضيح  وميكن 
للحصول على دعم ملشروعٍٍٍٍ معنّي من جهٍة ماحنة، فيجب أن تكون اجلمعية/املؤسسة األهليةقد توّصلت 
إىل اتفاٍق مبدئي مع تلك اجلهة أو استوفت شروط املنحة ومل يعد هنالك إال بعض اإلجراءات اإلدارية 
لصرف مبلغ الدعم أو لتوقيع اتفاقية الدعم. يف هذه احلالة، ميكن اعتبار ذلك الدعم احملتمل فرصة 
املؤشرات  رغم  النهاية  يف  ال حيصل  قد  الدعم  ذلك  أن  املعلوم  ومن  يؤكدها.  ما  لوجود  نظراً  حقيقية 
اإلجيابية، إال أن الدالئل تعطي اجلمعية/املؤسسة األهليةبعض التأكيد على جدّية اجلهة الداعمة. 
ورغم ذلك فإنه ال جيوز بأي حاٍل من األحوال اعتبار مبلغ الدعم احملتمل ضمن املوازنة املالية للجمعية/

للمؤسسة األهلية أو املخّصصات املالية للمشروعات قبل أن يتم توقيع االتفاق النهائي بشأنها مع تلك 
اجلهة وينبغي للجمعية/للمؤسسة األهلية أن تتّوقع عدم حصول الدعم رغم التأكيدات لكي ال حيصل 

إرباك ألعماهلا يف حال عدم احلصول على الدعم، وعلى ذلك يكون القياس.
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- التهديدات:
تلك  أو  الراهن  الوقت  يف  سواء  اخلارجية  البيئة  يف  فيها  مرغوب  غري  اجتاهات  أو  أوضاع  أي  تتضمن 
املتوّقعة يف املستقبل. ويف هذا اجلانب، ال بّد من التعّرف على الكثري من األوضاع اخلارجية اليت هلا صلة 
التهديدات  تلك  تكون  ما  . وكثرياً  األهلية  مباشرة( مبجال عمل اجلمعية/املؤسسة  أو غري  )مباشرة 
والتقاليد  العادات  التهديدات  تشمل  وقد  األمور.  لكل  وانتباه  وبصرية  حكمة  إىل  وحتتاج  متخّفية 
املوجودة يف اجملتمع واليت قد يكون هلا دور يف عرقلة جهود اجلمعية/املؤسسة األهليةلتحقيق رسالتها 
اليت  والقيّم  املبادئ  اليت حتارب  السياسية  التهديدات اجلهات  قيّمها. كما قد تضّم  ورؤيتها وترسيخ 
تسعى اجلمعية/املؤسسة األهليةلتفعيلها خلدمة الفئة املستهدفة، أو التغيريات السياسية اليت تؤثر 
على تلك الفئة وبالتالي على فرصة حتقيق رسالة ورؤية اجلمعية/املؤسسة األهلية ، أو حتى جمرد 

وجود احتمال بأن الفئات املستهدفة لن ُتقبل على خدمة معينة، وغريها من األمور املهدّدة لنشاطها.

ميكن  النقاش،  خالل  من  والتهديدات  الفرص  وأبرز  الضعف  ونقاط  القوة  نقاط  أبرز  حتديد  بعد 
استخدام منوذج حتليل سوات )حتليل جوانب القوة وجوانب الضعف والفرص والتهديدات( لتلخيصها يف 
جدوٍل واحد. ويعترب حتليل سوات من أبسط األدوات املستخدمة واألكثر انتشاراً يف عمليات التخطيط 
ومقارنتها  البعض  بعضها  مقابل  النقاط  تلك  كل  وضع  إىل  اخلطوة  هذه  وتهدف  االسرتاتيجي. 
ومناقشتها ملعرفة أوجه الرتابط والتداخل بني جوانب القوة الداخلية والفرص اخلارجية مثاًل والنظر 
فيما إذا كانت هنالك تهديدات يف البيئة اخلارجية من شأنها عرقلة حتقيق تلك الفرص. ويفيد ذلك 
يف معرفة التأثريات املختلفة على الفرص وعلى استغالل اجلمعية/املؤسسة األهليةلقدراتها وبالتالي 
على حتقيق النتائج اجليدة املرجّوة.  إن حتليل سوات يعترب أداًة فاعلة يف إدارة احلوار والنقاشات داخل 
ثمَّ  ومن  املمكنة  االسرتاتيجية  والبدائل  اخليارات  ببعض  اخلروج  األهليةبغرض  اجلمعية/املؤسسة 
التوّصل إىل ترتيٍبها منطقيًا حبسب النتائج املقّدمة ووفقًا لقناعات قيادات اجلمعية/املؤسسة األهلية .
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-  تحليل سوات:

نقاط القوةالبيئة الداخلية
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

نقاط الضعف
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

الفرصالبيئة اخلارجية
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

التهديدات
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

SWOT الشكل رُقم )18(- تحليل سوات
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        ثانيًا: حتديد اخليارات والبدائل االسرتاتيجية للجمعية/للمؤسسة األهلية:

املوقع االسرتاتيجي. ويصبح  يعترب حتديد اخليارات والبدائل االسرتاتيجية خطوة ضرورية لتحديد 
إذا  غريها(  األهليةعن  اجلمعية/املؤسسة  ميّيز  الذي  )التوّجه  االسرتاتيجي  املوقع  حتديد  السهل  من 
اتضحت اخليارات والبدائل االسرتاتيجية املتاحة لديها. وال تتأتى تلك اخليارات والبدائل إاّل من خالل 
مناقشة أبرز جوانب القوة وجوانب الضعف الداخلي وكذلك الفرص والتهديدات اخلارجية. وعندما 
يقابل الفرصة اخلارجية قوة داخلية، ميكن للجمعية/للمؤسسة األهلية أن تقوم بتطوير هدف عاّم 
يربط بني الفرصة وجانب القوة. وإذا قرّرت اجلمعية/املؤسسة األهليةأن هذا اهلدف حيظى باألولوية 
على األهداف األخرى، فإن ذلك جيعله مباشرًة من بني أحد اخليارات/البدائل االسرتاتيجية اليت قد 

ميّيز اجلمعية/املؤسسة األهلية عن غريها.
خاّصة  داخلية  قدرات  ما  مجعيٍة  لدى  كان  إذا  التالي.  املثال  مراجعة  ميكن  النقطة  هذه  لتوضيح 
كبري  دعم  لتلقي  مؤكدة  فرص  وتوّفرت  مثاًل  اإلجنابية  والصّحة  اجملتمعية  التوعية  جمالي  يف 
ملشروعات يف هذا اجملال من قبل منظمة دولية. وكانت كل الشروط املطلوبة للدعم متوّفرة لديها. 
وهنالك انسجاٌم كامل بني األهداف العليا لكٍل من املنظمة الدولية واجلمعية. كما أن هنالك جتربة 
عمل مشرتكة إجيابية بينهما يف السابق وعرّبت اجلهة الداعمة عن ثقتها ورضاها عن املشروع السابق. 
يف هذه احلالة، ميكن صياغة هدف عاّم للتقّدم بطلب دعم ملشروع حول جمال التدّخل التالي: “تعزيز 

الوعي اجملتمعي بقضايا النوع االجتماعي يف أوساط شباب املناطق )أ( و )ب(”.

وباختصار، فإن احملرك وراء اختيار هدف عاّم هو القدرة الذاتية للجمعية/للمؤسسة األهلية وليس 
منه  االستفادة  قوة ميكن  ذلك ميّثل جانب  فإن  معًا  العامالن  توّفر  ما  إذا  إمنا  اخلارجي.  الدعم  وجود 
مراجعة  يتم  وهكذا  مستهدفيها.  خدمة  األهليةوبالتالي  اجلمعية/املؤسسة  وأهداف  رؤية  خلدمة 
الفرصة  حجم  وحبسب  حوهلا.  أهداف  وإعداد  خارجية  بفرص  املرتبطة  القوة  جوانب  خمتلف 
وارتباطها جبوانب القوة الداخلية وأهميتهما بالنسبة هلوية اجلمعية/املؤسسة األهلية ، يتّم يف النهاية 
ترتيب تلك اخليارات/البدائل االسرتاتيجية حبسب األولوية وفقًا لقناعات قيادات اجلمعية/املؤسسة 
األهليةأثناء عمليات املراجعة. ويساعد امليّسر على توضيح الصورة للمشاركني أثناء النقاشات من أجل 
التأّكد من اإلمكانيات العملية املتوّفرة والقناعات الغالبة لدى قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةوأخذ 

كل تلك األمور بعني االعتبار.
 ويف بعض األحيان، يتبنّي أن هناك جانب قوة يقابلها فرصة يف البيئة اخلارجية، لكن تلك الفرصة 
أن هناك قيادات جمتمعية  تبنّي  يصاحبها تهديٌد كبري. فمثاًل، عند احلديث عن الصحة اإلجنابية، 
املفاهيم  تلك  بشدة  القيادات  تلك  وتعارض  ما،  مشروع  تنفيذ  من  املستهدفتني  املنطقتني  داخل  قوية 
متنع  قد  القيادات  تلك  أن  شّك  ال  احلالة،  هذه  يف  اجملتمع.  على  دخيلة  مفاهيم  وتعتربها  اجلديدة 

اجلمعية/املؤسسة األهليةمن تنفيذ أنشطتها التوعوية أو حتى دخول مناطقها بشكٍل كامل.
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قابل  األساسي  اهلدف  كان  إذا  ما  دراسة  فاألفضل  النحو،  هذا  على  املشروع  هذا  يف  التهديد  كان  إذا 
للتحّقق رغم الظروف وبالتالي هل ميكن اعتباره خياراً اسرتاتيجيًا. حيث أن حجم التهديد قد يعرقل 
عمل اجلمعية/املؤسسة األهليةيف حتقيق النتائج املرجّوة، وبالتالي فإنه يؤثر على مدى ثقة املستهدفني 

واجلهات األخرى ذات العالقة يف اجلمعية/املؤسسة األهلية .

بعد نقاٍش مرّكز حول كٍل من اخليارات االسرتاتيجية املتاحة، يتم اخلروج بأهّم 2-3 أهداف ميكن 
اعتبارها مرّشحة لتصبح خيارات/بدائل اسرتاتيجية بالنسبة للجمعية/للمؤسسة األهلية. أي أن يتم 
حتديد تلك األهداف العاّمة األهم اليت متتلك مقابلها اجلمعية/املؤسسة األهليةقدرات خاّصة ولديها 
النظر يف مدى  املفاضلة بني تلك اخليارات من خالل  البيئة اخلارجية. بعدها يتّم  فرص حقيقية يف 
وثاقة الصلة بني القوة الداخلية والفرصة اخلارجية، ودرجة تأثري جوانب الضعف والتهديدات على 
حتقيق ذلك اهلدف. ويتّم استخدام منوذج حتليل سوات إلجراء تلك املفاضلة ومناقشتها كما يف الشكل 

التالي:

البيئة الداخلية

البيئة اخلارجية

 جوانب القوة
.........................................................
.........................................................
.........................................................

 جوانب الضعف
..........................................................
..........................................................
.......................................................

الفرص
...........................................
...........................................
...........................................
..........................................

	)1(
استعمال جوانب القوة 

واالستفادة من الفرص املتوّفرة 
)طريقة تفكري هجومية-تتسم 

باجلرأة واملغامرة(

 )2(
معاجلة جوانب الضعف 

واالستفادة من الفرص املتوّفرة 
)طريقة تفكري عالجية-ترّكز 
على معاجلة املشاكل املوجودة 

اليت تعيق حتقيق األهداف األهم(

 التهديدات/ املخاطر
...........................................
...........................................
...........................................
..........................................

)3( 
استعمال جوانب القوة وتقليل 

التهديدات )طريقة تفكري 
دفاعية-ترتبط بتعزيز القدرة 

على مواجهة التهديدات 
واملخاطر اخلارجية (

)4( 
تقليل جوانب الضعف وتقليل 

التهديدات )طريقة تفكري 
انكماشية-ترتبط بتقليص 

األنشطة غري الضرورية اليت 
لدى املنظمة ضعف فيها(

الشكل رُقم )19(- المفاضلة بين الخيارات/البدائل االستراتيجية باستخدام تحليل سوات
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جوانب  بعض  ملعاجلة  القوة  نقاط  بعض  من  تستفيد  أن  أيضًا  األهلية  للجمعية/للمؤسسة  وميكن 
الضعف لديها يف البيئة الداخلية. فإذا كان لدى اجلمعية/املؤسسة األهليةقدرات إدارية وتنظيمية 
ممّيزة مثاًل فإنها تستطيع أن تستقطب بعض اخلربات الفنية لتقوية قدراتها على االستفادة من الفرص 
الداخلي، كاالستفادة من  املتاحة. كما ميكن االستفادة من فرصة خارجية لتحسني مستوى األداء 
دعم خارجي يف بناء القدرات الداخلية للجمعية/للمؤسسة األهلية، لكن ذلك غري حمبذ دائمًا، حيث أن 
كثرياً من اجلهات املاحنة لديها شروط تتعلق بتوجيه املوارد املقّدمة مباشرًة حنو املستهدفني. وهنالك 
طرق متعددة للتفكري يف عملية املفاضلة بني اخليارات غري تلك املذكورة يف اجلدول السابق وقد ال 
يكون هلا مسمّيات حمّددة. مع ذلك، فإن للجمعية/للمؤسسة األهلية أن تستخدمها كأدوات حبسب 

االحتياج لتحقيق وترتيب أولوياتها وأهدافها. 
وجديٌر بالذكر أيضًا أن هنالك العديد من الطرق واألدوات للمفاضلة بني األولويات يف هذه املرحلة 
الدليل  هذا  اكتفى  فقد  املسألة،  تبسيط  وبغرض  تعقيداً.  أكثر  تكون  قد  لكنها  سوات،  حتليل  غري 
)بشقيه النظري والتدرييب( على حتليل سوات باعتباره األداة األكثر شيوعًا اليت تؤدي الغرض بالنسبة 

للجمعيات/للمؤسسات األهلية املستفيدة.

         ثالثًا: حتديد املوقع االسرتاتيجي للجمعية/للمؤسسة األهلية:

بعد حتديد اخليارات أو البدائل االسرتاتيجية )على شكل أهداٍف عاّمة(، تأتي اخلطوة التالية املتمّثلة 
اخلطوة  هذه  تتم  أن  وجيب  األهلية.  للجمعية/للمؤسسة  االسرتاتيجي  املوقع  وصياغة  حتديد  يف 
التوّجه الذي ختتاره اجلمعية/املؤسسة األهليةلنفسها  بعناية فائقة حيث أنها اخلطوة اليت ستحدد 
أثناء مرحلة حتديد اخليارات/البدائل االسرتاتيجية على توضيح معنى  امليّسر  املستقبل. ويساعد  يف 
تلك اخليارات بالنسبة للموقع االسرتاتيجية للجمعية/للمؤسسة األهلية وتقديم وجهة نظر نقدية 
عند اللزوم إلثراء احلوار ولفت انتباه قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةإىل أموٍر قد ال تكون واضحة 

للقريبني منها. ونظراً ألهمية هذه املسألة، نقدم هنا مثااًل افرتاضيًا بغرض التوضيح:
يف إحدى اجلمعيات اليت تعمل يف جمال الصّحة، مت إجراء دراسة حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية، 
ومن خالل الدراسة تأكد أن أهم جوانب القوة والتمّيز لديها يتمّثل يف كوادرها الطبية املتخصّصة 
وعالقاتها القوّية باملراكز الصّحية يف املديريات واحملافظة املستهدفة. وكانت هنالك فرصة للدخول 
يف شراكة مع جهات حملّية ودولية من خالل إنشاء حتالف أو شبكة لتقديم تلك اخلدمات الصحّية 
ملنطقة أكرب يف احملافظة. يف هذه احلالة، ميكن اعتبار إنشاء ذلك التحالف خيارًا/بدياًل اسرتاتيجيًا 
والنقاشات  البيئتني  حتليل  معطيات  حبسب  أخرى  اسرتاتيجية  خياراٌت  هنالك  تكون  وقد  حمتماًل. 

الدائرة بني قيادات اجلمعية/املؤسسة األهلية . 
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فلنفرتض أيضًا أن نتائج حتليل البيئة اخلارجية تفيد بأن هنالك حاجة أكرب لتقديم بعض اخلدمات 
اليت تهدف إىل تأهيل املرضى نفسيًا أو تلك الرامية إىل تعزيز التوعية الصحّية بداًل من التدّخل الطيب 
جمال  يف  وكذا  نفسه  اجملال  يف  املستوى  رفيعة  كوادر  األهليةلديها  اجلمعية/املؤسسة  وأن  املباشر، 
القطاع الصحّي. يف هذه  املنطقة ويف  املعنية يف  التوعية اجملتمعية ولديها عالقات قوية مع األطراف 
احلالة، قد يكون اخليار االسرتاتيجي األول بالنسبة للجمعية/للمؤسسة األهلية هو ذلك اجلانب الذي 
يوجد فيه فرصة حقيقية يف البيئة اخلارجية )الدعم النفسي أو التوعية الصّحية( يقابلها قوة داخلية 

)املهارات الصّحة النفسية أو التوعوية(. 
لتحقيقه.  وأهمية خاّصة  أولوية  األهليةستعطي  فإن اجلمعية/املؤسسة  اسرتاتيجيًا  وباعتباره خياراً 
فإذا كان اخليار االسرتاتيجي األول الذي اختارته قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةهو إنشاء التحالف 
املوقع  صياغة  االفرتاضي  الواقع  هذا  خالل  من  فيمكن  الطبية،  اخلدمات  تقديم  هو  الثاني  واخليار 
للمستهدفني  الطبية  لتقديم اخلدمات  الفاعلة  “التنسيق بني اجلهات  الذي سيتمّثل يف  االسرتاتيجي 
عرب شراكات فاعلة”. وهنا تعتمد اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى تقديم اخلدمات الطبية بشكٍل أوسع 

ويف إطار شراكة واسعة مع جهات أخرى. وعلى ذلك ميكن القياس.
وبالتالي فإنه ميكن تعريف املوقع االسرتاتيجي على أنه: تعبرٌي عن اخليارات والبدائل االسرتاتيجية اليت 
اختذتها اجلمعية/املؤسسة األهليةلنفسها برتتيٍب معنّي وحبسب األولوية. ويلّخص املوقع االسرتاتيجي 
ذاته. ويشري  اليت تعمل يف اجملال  اليت متّيز اجلمعية/املؤسسة األهليةعن غريها من اجلهات  اجلوانب 
واليت  حتقيقها  األهليةعلى  اجلمعية/املؤسسة  ستعمل  اليت  األهداف  جممل  إىل  االسرتاتيجي  املوقع 

ستكون األساس لتطوير رؤيتها وأهدافها وأنشطتها. 

وتتطلب عملية اختيار وصياغة اخليارات االسرتاتيجية واملوقع االسرتاتيجي ما يلي: 
• جهوداً كبرية. 	

• مشاركة واسعة من خمتلف املستويات القيادية.  	
• أفكاراً مبتكرة. 	

• رؤية قوية وطموحة للمستقبل. 	
•تطّلعًا قاباًل للتحقيق.  	

• معلومات دقيقة عن البيئتني اخلارجية والداخلية.  	
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جناح  فرص  أن  حيث  والداخلية،  اخلارجية  للبيئتني  دقيق  حتليل  إجراء  أهمية  تتبنّي  هنا  ومن 
اجلمعية/املؤسسة األهليةيف حتقيق رسالتها ورؤيتها وأهدافها املختلفة تعتمد بشكلٍٍٍ أساسي على دقة 
املعلومات املتوّفرة من خالل حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية وعلى القرارات اليت ستتخذها قيادات 

اجلمعية/املؤسسة األهليةبناًء على تلك املعلومات. 

      طرق التفكري يف حتديد اخليارات/البدائل االسرتاتيجية واملوقع االسرتاتيجي:

هنالك عدة طرق للتفكري عند حتديد اخليارات/البدائل االسرتاتيجية واملوقع االسرتاتيجي للجمعية/
للمؤسسة األهلية. وتنسجم تلك الطرق مع ما ختتاره اجلمعية/املؤسسة األهليةمن توّجٍه للمستقبل 

يف جماالٍت حمّددة. وفيما يلي بعض األمثلة لطرق التفكري املختلفة:  

1-  طريقة تفكري هجومية: يشري املربع )1( يف الشكل رُقم )19( حول املفاضلة بني اخليارات/البدائل 
االسرتاتيجية إىل أن اجلمعية/املؤسسة األهليةيف هذه احلالة غالبًا ما يكون لديها فرصًا كبرية يف 
ذاته.  تعمل يف اجملال  اليت  بها عن غريها من اجلهات  تتمّيز  قوة  نقاط  أيضًا  ولديها  البيئة اخلارجية 
يف  العمل  أو  التوسع  يف  وتطمح  املبادرة  تأخذ  أن  )أي  هجومية  بطريقة  تفّكر  أن  فيمكنها  وبالتالي، 
جماالت جديدة داخل جمال العمل العام مثاًل(. وبهذا الشكل فإن اهلدف األهّم يف طريقة التفكري هذه 
األهليةالداخلية  املوجودة وتعزيز قدرات اجلمعية/املؤسسة  الفرص  االستفادة من  إمكانية  زيادة  هو 
التفكري اهلجومية هي اخليار األفضل عندما  املرتبطة بتلك الفرص حتديداً. وعادًة ما تكون طريقة 
تكون للجمعية/للمؤسسة األهلية جوانب متّيز خاّصة وعندما ال يكون لديها يف املقابل جوانب ضعف 

مرتبطة بالفرص أو تهديدات كبرية تعيق حتقيق النتائج.

2- طريقة تفكري عالجية: إن اجلمعية/املؤسسة األهليةالواقعة ضمن املربع )2( تتوّفر لديها فرصًا 
من  فإنه  لذلك  الفرص.  تلك  استغالل  من  متنعها  قد  ضعف  جوانب  بعض  من  تعاني  لكنها  مناسبة 
الضروري يف هذه احلالة تصحيح ما تعانيه اجلمعية/املؤسسة األهلية من ضعٍف داخلي لكي تصبح 
اسرتاتيجيًا بالنسبة  قادرة على االستفادة من تلك الفرص. لكن ذلك اهلدف ال ينبغي أن يكون خياراً 
بالضرورة  يقود  لن  األحيان  من  كثرٍي  يف  الضعف  معاجلة  أن  حيث  األهلية.  للجمعية/للمؤسسة 
وبسرعة إىل حتسني األداء بالشكل الذي يسمح للجمعية/للمؤسسة األهلية بانتهاز الفرص. مبعنى 
تركيزها  لكن  مثاًل،  التنظيمية  مشاكلها  بعض  األهليةملعاجلة  اجلمعية/املؤسسة  تسعى  قد  آخر، 
األول يبقى يف تعزيز جوانب القوى وتوظيفها يف اجتاه حتقيق الفرص ملصلحة املستهدفني. لذلك فإن 

طريقة كهذه للتفكري تعترب ثانوية مقارنًة بتلك املرتبطة باخليارات/بالبدائل االسرتاتيجية.
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وال يوجد ما مينع تطبيق أكثر من طريقة تفكري واحدة يف الوقت ذاته، فمثاًل ميكن تطبيق طريقة 
التفكري  املتوّفرة وتطبيق طريقة  الفرص  األساسية لالستفادة من  القوة  اهلجومية يف جانب  التفكري 
تنفيذ  األهليةعلى  اجلمعية/املؤسسة  قدرة  لتعزيز  املشروعات  إدارة  يف  الضعف  ملعاجلة  العالجية 
املشروعات املقرتحة ضمن اخليارات/البدائل االسرتاتيجية )راجع أيضًا اجلزء الذي ُيعنى باالسرتاتيجيات 

الفرعية يف الوحدة الالحقة(.

أن  أي   ،)3( رُقم  املربع  يف  األهليةنفسها  اجلمعية/املؤسسة  جتد  عندما  دفاعية:  تفكري  طريقة   -3
لديها جوانب قوة لكنها تواجه تهديدات يف الوقت ذاته، فإنها تستطيع أن تعّزز وتستثمر جوانب القوة اليت 
لديها وتستعد يف الوقت ذاته ملواجهة التهديدات. مع ذلك، فإن هذه الطريقة ال تتناسب مع جوانب القوة 
والتمّيز اليت متتلكها اجلمعية/املؤسسة األهلية ، حيث أن األفضل يف تلك احلالة هو استخدام طريقة 
تفكري هجومية على سبيل املثال. أي أنها حتى وإن رّكزت على االستعداد للتهديدات، فإنها لن تتمّكن 
بالضرورة من خالل ذلك فقط من حتقيق رؤيتها إال إذا كانت هنالك فرص كبرية وجوانب قوة بارزة، 
كما أن تلك التهديدات جيب أن تكون غري مؤثرة لدرجة عرقلة جهودها لتحقيق األولويات. كما أن 
طريقة التفكري الدفاعية تعترب وسيلة مساعدة ملعاجلة مشاكل قد تعرقل حتقيق أولويات اجلمعية/

املؤسسة األهليةيف املستقبل أو لتمهيد الطريق أمام اجلمعية/املؤسسة األهليةلتحقيق نتائج أفضل يف 
املستقبل. أي أنها متّثل وسيلة لتحقيق األولويات وليست أولوية حبد ذاتها.

4- طريقة تفكري انكماشية: تتجه يف هذه احلالة اجلمعية/املؤسسة األهليةحنو إتباع طريقة تفكري 
البيئة اخلارجية )كما  تهديدات يف  ويقابلها  لديها جوانب ضعف  أن  اليت جتد  انكماشية يف اجملاالت 
يف املربع )4( من الشكل السابق(. وبالتالي، فإن الطريقة األفضل للتعامل مع مثل هذا الوضع هو ترك 
تلك اجملاالت جلمعيات/ملؤسسات أهلية أخرى أكثر قدرًة على مواجهة تلك التهديدات ولديها القدرات 
الداخلية الضرورية لتحقيق النتائج املرجّوة. وبانسحابها من تلك اجملاالت، تستطيع اجلمعية/املؤسسة 
األهليةالرتكيز على اجلوانب اليت لديها قدرة خاّصة تؤهلها لتحقيق أكرب أثر ممكن ملصلحة الفئات 

اليت تستهدفها.
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 باختصار، جيدر التوضيح بأن التخطيط االسرتاتيجي يعتمد على استخدام كل تلك الطرق 
من التفكري. فاجلمعية/املؤسسة األهليةختتار طريقة التفكري اهلجومية يف اجلوانب اليت لديها 
قوة يف البيئة الداخلية يقابلها فرصة يف البيئة اخلارجية، وطريقة تفكري انكماشية يف اجلوانب 
اليت لديها ضعف يقابله تهديدات حقيقية يف البيئة اخلارجية. كما ميكنها استخدام طريقة 
اخليارات/البدائل  يف  النتائج  أفضل  حتقيق  تعيق  قد  اليت  الضعف  جوانب  يف  عالجية  تفكري 
الطرق  تلك  كل  تستخدم  األهليةقد  اجلمعية/املؤسسة  فإن  وبالتالي،  وهكذا.  االسرتاتيجية، 

املذكورة حبسب األوضاع املختلفة وبالطريقة اليت تساعد على حتديد أولوياتها.

خمتلف  مع  التعامل  األهلية  للجمعية/للمؤسسة  ميكن  سابقًا  املذكورة  التفكري  طرق  وباستخدام 
األوضاع والظروف اليت متّر بها وحتقيق أولوياتها يف جمالٍٍ حمّدد، فمثاًل: 

-  حتقيق االستقرار يف جمال عمل معنّي ومواصلة العمل فيه.
-  حتقيق النمو التدرجيي يف حال كانت املوارد قليلة لكنها تتنامى بصورة تدرجيية.

-  خفض التكاليف يف حال احتياج اجلمعية/املؤسسة األهليةلتقليل تكلفة اخلدمة لديها باملقارنة مع 
جهات أو مجعيات/مؤسسات أهلية أخرى تعمل يف اجملال ذاته.

-  حتقيق التمّيز يف جمال/برنامج/ختصّص معنّي ميّيز اجلمعية/املؤسسة األهليةعن اجلهات األخرى 
العاملة يف اجملال نفسه.

-  حتقيق الرتكيز )على فئة حمّددة – جمال حمّدد- وغريها( يف حال تشّعب جماالت عمل اجلمعية/
املؤسسة األهليةيف الوقت الراهن.

-  بناء شراكات تقوم على أساس:
o التشبيك مع اجلهات األخرى اليت تعمل يف اجملال ذاته. 	

o التعاون يف تنظيم أنشطة وبرامج مع جهات أخرى تشرتك مع اجلمعية/ 	
املؤسسة األهليةيف األهداف واألولويات. 	

o التكامل بني اجلهات الناشطة يف جمال عمل اجلمعية/املؤسسة األهليةلتقديم  	
أفضل خدمة ممكنة للمستهدفني. 	

-  تشذيب األنشطة غري الضرورية وغري الفاعلة اليت تتمّثل يف استبعاد بعض األعمال/الربامج غري 
الفاعلة من أجل زيادة فعالية بقية الربامج وتركيز اجلهود يف جوانب تستطيع حتقيق أثر حقيقي 

فيها، اخل.
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    مدة صالحية املوقع االسرتاتيجي/فرتة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية:

اخلارجية  البيئتني  حتليل  على  بناًء  االسرتاتيجي  األهليةموقعها  اجلمعية/املؤسسة  حتّدد  عندما 
بني  ترتاوح  ما  )وعادًة  االسرتاتيجية  اخلطة  تغطيها  اليت  للفرتة  رؤيتها  حتّدد  بذلك  فإنها  والداخلية 
الفرتة من  انتهاء تلك  املرتبط بالرؤية بعد  املوقع االسرتاتيجي  5 سنوات(. وجيب مراجعة ذلك  3 إىل 
خالل دراسة جديدة لتحليل البيئتني. حيث أن أموراً كثريه قد تتغرّي وجهات فاعلة جديدة قد تظهر 
اجلمعية/املؤسسة  تواصل  أن  يتطلب  وذلك  حاليًا.  املوجودة  املوازين  تقلب  أن  شأنها  من  الساحة  يف 
جديٌر  لكنه  وأخرى.  فرتٍة  بني  أولوياتها  تراجع  وأن  االسرتاتيجي  التخطيط  نهج  على  األهليةسريها 
اجلمعية/ فيها  تسعى  اليت  األوىل  املرة  هي  االسرتاتيجي  التخطيط  من  مرحلة  أصعب  أن  بالذكر 

املؤسسة األهليةإىل إعداد خطة اسرتاتيجية. بعدها، تكون العملية أسهل بكثري حيث أن دراسة حتليل 
قد  األهليةستكون  اجلمعية/املؤسسة  أن  كما  التعقيد،  بذات  تكون  لن  والداخلية  اخلارجية  البيئتني 

اكتسبت اخلربات الضرورية إلجراء تلك العملية بنجاح.

    رابعًا: تطوير وصياغة الرؤية

الذي  االسرتاتيجي  واملوقع  تطويرها  مت  اليت  االسرتاتيجية  للخيارات/للبدائل  ترمجًة  الرؤية  تأتي 
ذاته. وألن اجلمعيات/ الناشطة يف اجملال  األخرى  األهليةعن غريها اجلهات  ميّيز اجلمعية/املؤسسة 

املؤسسات األهليةتعمل لتحقيق تغيري حقيقي يف حياة فئة معّينة من اجملتمع، فإنه جيب أن يكون لديها 
تصّوراً واضحًا ملا تريد أن حتققه مع مرور األيام. وحتدّد تلك الرؤية املستقبلية أهدافًا كبرية تشرتك 
وغري  احلكومية  األهليةواجلهات  اجلمعيات/املؤسسات  من  العديد  األهليةمع  اجلمعية/املؤسسة  فيها 
احلكومية والدولية. لكنها تصف اجلوانب اليت متّيز هوية وأولويات اجلمعية/املؤسسة األهليةوموقعها 
االسرتاتيجي على وجه التحديد عن غريها من اجلهات. وتساهم الرؤية يف إرشاد كل أنشطتها وتوجهاتها 

حنو حتقيق األولويات املرحلية.

فمثاًل، ميكن التعبري عن الرؤية يف املثال اخلاّص باجلمعية اليت تعمل يف اجملال الصّحي )املذكور آنفًا( 
من خالل التعبري عن خياريها االسرتاتيجيني بعبارٍة واحدة على النحو التالي: شراكاٌت فاعلة ووعٌي 
تقديم  جمال  يقّدم  االسرتاتيجية  اخليارات/البدائل  ترتيب  كان  وإذا  املرض.  انتشار  من  يقّلل  أكرب 
خدمات  “نوّفر  التالي:  النحو  على  عنه  التعبري  فيمكن  مثاًل  الشراكات  خلق  على  الصّحية  اخلدمات 

الصّحة األولية للمرضى لتقليل املرض من خالل شراكات جمتمعية فاعلة”، وهكذا.
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أن  جيب  معّينة  وخصائص  صفات  هنالك  لكن  للرؤية.  خاطئة  وصيغة  صحيحة  صيغة  توجد  وال 
تتوّفر يف الرؤية الفاعلة. فالرؤية عبارة عن: 

o صيغة خمتصرة تعرّب عن طموح اجلمعية/املؤسسة األهليةوإطار عملها العاّم  	
الذي سرتّكز عليه خالل املرحلة املقبلة )غالبًا ما بني 3 إىل 5 سنوات(. 	

o تعبري عن الوضع النهائي املأمول الذي ترغب اجلمعية/املؤسسة األهلية 	
الوصول إليه )بالتعاون مع شركائها التنمويني( وميكن من خالله حتقيق وقياس  	

أثر حمّدد باجتاه ذلك الوضع بعد انتهاء فرتة اخلطة االسرتاتيجية األوىل. 	

جيب أن تصاغ الرؤية يف عباراٍت خمتصرة تعرّب عن طموح اجلمعية/املؤسسة األهلية ورؤيتها للمستقبل 
إىل  مستندة  الرؤية  تكون  أن  وجيب  رسالتها.  ويف  األساسي  نظامها  يف  حّددتها  اليت  الفئة  خدمة  يف 
نتائج دراسة حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية وإىل اخليارات/البدائل االسرتاتيجية اليت حّددتها 
لنفسها بناًء على تلك النتائج. كما أن صيغة الرؤية جيب أن تأتي تعبرياً عن قناعات وطموحات قيادات 

اجلمعية/املؤسسة األهليةوالعاملني فيها. 
وعلى الرغم من عدم وجود شروط حمّددة للرؤية اجلّيدة، إال أن الصفات التالية يف صياغة الرؤية 

جتعلها أكثر فاعليًة وحتفيزاً للجمعية/للمؤسسة األهلية:
o أن تقّدم الرؤية فكرة عن جوانب القوة والتمّيز لدى اجلمعية/املؤسسة األهلية 	

اليت تؤهلها لتحديد موقعها االسرتاتيجي. أي أن تعكس الرؤية جوانب التمّيز لديها  	
وقدراتها اليت ختتلف بها عن غريها من اجلهات العاملة يف اجملال ذاته. 	

o أن ترسم الرؤية أهدافًا عاّمة يف اجتاهاٍت حمّددة تعطي اجلمعية/املؤسسة األهلية  	
نوعًا من الرتكيز على جوانب تستطيع إحداث تأثري حقيقي فيها. وبذلك فإنها  	

ستبذل كل جهودها وستخّصص املوارد املتوفرة لديها لتحقيق أولوياتها اليت  	
حتّددها اخلطة االسرتاتيجية. 	

o تعرّب الرؤية الناجحة يف الوقت ذاته عن أهداٍف داخلية هلا، أي أن تصف  	
طريقة معينة من التنظيم والتطوير الداخلي يف االجتاهات اليت تعزز موقعها  	

االسرتاتيجي والوصول لتحقيق خياراتها االسرتاتيجية بشكلٍٍ فاعل. وبهذه  	
الطريقة تصبح الرؤية حافزاً لقيادات وإدارة اجلمعية/املؤسسة األهليةلتكثيف  	

جهودها وحتقيق املزيد من النتائج يف اجتاهات جديدة ومفيدة. 	
o جيب أن يتم صياغة الرؤية مبشاركة واسعة من قياداتها والعديد من  	

العاملني فيها من مستوياٍت إداريٍة خمتلفة.  	
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o جيب أن تكون الرؤية خمتصرة وسهلة الفهم واحلفظ. 	
o جيب أن تعرّب الرؤية عن االحتياجات احلقيقية للمستهدفني ورغباتهم وطموحاتهم  	

                وتطلعاتهم من اجلمعية/املؤسسة األهلية .

      خامساًُ: تطوير وصياغة القيّم

العمل  تنّظم  اليت  السلوكيات واألخالقيات  اليت حتّدد  املبادئ  أنها جمموعة  القيّم على  ميكن تعريف 
والعالقات داخل اجلمعية/املؤسسة األهليةومع اجلهات اخلارجية اليت تتعامل معها. فإذا كانت القيّم 
الثابتة اليت تؤمن بها اجلمعية/املؤسسة األهلية ، على سبيل املثال، تشمل العمل على أساس الشراكة 
العدالة االجتماعية. يف هذه  املستهدفني وليس تقديم اخلدمات هلم فقط، وكذلك ترسيخ مبدأ  مع 
املبادئ وأن تطبقها  احلالة، جيب على كل أنشطة وبرامج اجلمعية/املؤسسة األهلية أن حترتم تلك 
النساء والفئات  املبادئ يف تعاملها مع هموم واحتياجات  أن تتجسد تلك  يف كل تعامالتها. كما جيب 

الضعيفة يف اجملتمع، وغريها من اجلوانب اهلاّمة. 

وتنبثق بعض القيّم بشكلٍٍ مباشر من سبب وجود اجلمعية/املؤسسة األهليةورسالتها. وميكن ترتيبها 
حبسب األولوية. رغم أن القيّم كثرياً ما تكون واضحة يف رسالة اجلمعية/املؤسسة األهلية ، إال أنه 
من الضروري تطويرها بشكلٍٍ تفصيلي حبسب أهميتها السّيما يف اجلوانب املرتبطة بأخالقيات العمل 
وأخالقيات املهنة. وجيب أن تكون القّيم حقيقية لتصبح حافزاً وملهمًا لكل الطاقم العامل يف اجلمعية/

املؤسسة األهلية ، ويتأتى ذلك عندما حترتم كل قرارات اجلمعية/املؤسسة األهليةتلك املبادئ وتعطي 
قياداتها أهمية لتطبيقها يف الواقع وحتاسب املخالفني هلا أيضًا. وهنالك قيّم أساسية تظهر يف الرسالة 
داخل  للعمل  املنظمة  الداخلية  واللوائح  السياسات  ضمن  وتوضيحها  تصنيفها  يتم  فرعية  وأخرى 
االسرتاتيجية يف جزٍء الحق  استكمال اخلطة  بيانها يف مرحلة  يأتي  األهليةواليت  اجلمعية/املؤسسة 

من هذا الدليل.
فيما يلي ميكن طرح بعض أمثلة األسئلة املرتبطة بقيّم اجلمعية/املؤسسة األهلية :

• هل من املفرتض أن تعمل مع هذه الفئة من الناس أو تلك؟ مع هذا املشروع أو ذاك؟  	
مع هذه اجلمعية/املؤسسة األهليةأو تلك؟ اخل. 	

• هل يصّح أن تنفق املال يف اجتاه معنّي؟ وهل ينسجم ذلك مع مبادئها وقيّمها؟ )مثل  	
دفع رشاوى لتسهيل عمليات إدارية أو إجرائية أو شراء سيارات وأثاث فاخر من دعم  	

مقّدم من جهة ماحنة/داعمة وهكذا(. 	
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•هل لديها القدرة احلقيقية )يف خمتلف اجملاالت( لتأدية دور ممّيز خيدم  	
املستهدفني؟ وإذا كانت اإلجابة بال، فهل من األفضل االنسحاب من هذا اجملال؟ 	

•ما هي املواقف اليت جيب اختاذها لضمان كون كل أنشطتها حترتم مبادئ  	
املسئولية االجتماعية وتوزيع األدوار واملسئوليات واالعرتاف بها؟  	

•هل الطريقة اليت ُتنّفذ بها أنشطتها وبراجمها تنسجم مع قيّمها )كاحملافظة على  	
البيئة بالنسبة ملنظمة تعمل يف جمال البيئة وما شابه(؟ وإذا مل يكن األمر كذلك،  	

فماذا جيب عليها أن تفعل لتصحيح الوضع؟ 	

     سادسًا: مراجعة الرسالة )املهمة والقيّم(

تلّخص الرسالة سبب وجود اجلمعية/املؤسسة األهليةوالدور الذي تقوم به خلدمة الفئات املستهدفة. 
الفئات  و2(  فيها،  العمل  ترغب  اليت  اجملاالت   )1 عن:  تعرّب  اليت  العريضة  اخلطوط  الرسالة  وترسم 
الشكل20 يف  موضح  هو  كما  عملها  طريقة  ستنّظم  اليت  الثابتة  القيّم  و3(  خلدمتها،  تأسست  	اليت 

 تعرّب الرسالة عن الصفات الثابتة اليت ال ولن تتغرّي مع مرور الوقت حتى وإن اختلفت الظروف. فمثاًل، 
إذا كانت رسالة مجعيٍة ما كما يلي: “بناء قدرات املعاقني اليمنيني لزيادة دخلهم واندماجهم يف سوق 
املستهدفة  الفئة  القدرات وسبب وجودها هو زيادة دخل  بناء  العمل هنا يتمّثل يف  العمل”، فإن جمال 
ودجمها يف سوق العمل. وينبغي أن يبقى بناء القدرات هو جمال التدّخل األساسي حتى وإن اختلفت 
أوجه بناء القدرات قلياًل بني فرتٍة وأخرى. كما جيب أن تبقى شرحية املستهدفني الكلّية هي املعاقني 
اليمنيني على الدوام. كما أن الرسالة توجه أهداف بناء القدرات حنو حتقيق مصلحة اقتصادية )من 
خالل زيادة الدخل( ونفسية )من خالل اندماج املعاقني اليمنيني يف سوق العمل(. من خالل املثال السابق 
يتّضح أن جهود املراجعة للرسالة، بعد حتديد املوقع االسرتاتيجي، غالبًا ما تقتصر على الرتكيز على 
فئة أصغر )أو أكرب( من الفئة املستهدفة الكلّية خالل مرحلٍة ما أو حتديد جماالت أقل )أو أكثر( 

لضمان الرتكيز أو الفاعلية، وهكذا.
بالتالي، فإنَّ الرسالة تصّف ما تفعله اجلمعية/املؤسسة األهليةبشكلٍٍٍٍ عام وسبب وجودها والشرحية 
املستهدفة من كل أنشطتها والقّيم الثابتة لديها. وتصبح الرسالة أكثر تركيزاً وفاعليًة عندما تكون 
جماالت العمل حمدودة ومرّكزة والفئة املستهدفة حمصورة واألثر املطلوب حتقيقه حمدّد وقابل 

للقياس.
 وهنا جيب التفريق بني مفهومني خمتلفني رغم أنهما ُيستخدمان أحيانًا كمرتادفني، وهما “الرسالة” 
تطّور  طريقة  يتتّبع  ومن   .”Mission“ اإلجنليزية  باللغة  للمصطلح  ترمجة  فكالهما  و”املهمة”. 
املفهوم يف التخطيط االسرتاتيجي عامليًا جيّد أن مصدر استخدامه مبعنى املهمة جاء يف املقام األول يف 

سياق مؤسسات القطاع التجاري.
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فإن  وبالتالي  املؤسسة.  ملالكي  املادية  املكاسب  حتقيق  أنها  على  ضمنيًا  الرسالة  تأتي  القطاع،  ذلك  ويف 
أن  كيف  يفّسر  وهذا  هلم.  املكاسب  تلك  حتقيق  خالهلا  من  ميكن  اليت  الكيفية  يف  يصّب  الرتكيز 

االستخدام األدّق للمصطلح “Mission” يف القطاع التجاري هو “املهّمة”.

أما يف املنظمات اليت ال تهدف إىل الربح واجلمعيات/املؤسسات األهليةعلى وجه التحديد، فإن “املهمة” 
وحدها قد ال تكون كافية. من هذا املنطلق جيب أن تعرّب “املهمة” عن “الرسالة”، وبالتالي عن القيّم 
أو  )مهمة  التسمية  بشأن  اتفاق  يوجد  فال  ذلك،  مع  أيضًا.  أعماهلا  كل  وسرتشد  عملها  ستحكم  اليت 
املستهدفة،  الفئة  العمل،  )جماالت  الرسالة  تتضمنها  اليت  العناصر  كل  تشمل  أن  هو  فاملهم  رسالة(. 

القيّم الثابتة(.

     كيفية مراجعة رسالة اجلمعية/املؤسسة األهلية:

تغيرياً كاماًل  تغيريها  األهليةفينبغي عدم  تلّخص سبب وجود اجلمعية/املؤسسة  الرسالة  ألن  نظراً 
عند إعداد اخلطة االسرتاتيجية. فقد مت إشهار اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى أساسها  )وفقًا لنظامها 
األساسي(. ومن خالل اإلشهار وعدت اجلمعية/املؤسسة األهليةبتقديم خدمات معّينة لفئٍة معيّنة من 
اجملتمع. رغم ذلك فال حرج يف إعادة صياغة الرسالة بشكٍل حيصر جماالت العمل قلياًل أو يقلل حجم 
الفئة املستهدفة من خالل الرتكيز على مناطق جغرافية أصغر أو فئات فرعية من الفئة املستهدفة 
اجلمعية/ متّيز  جوانب  على  وتركّيزاً  وضوحًا  أكثر  جعلها  إىل  الرسالة  مراجعة  وتهدف  الكلّية. 

املؤسسة األهليةعن غريها وبالتالي زيادة الرتابط بني الرؤية والرسالة وإبراز صورة أوضح عن توجهها 
اجلديد للجمهور. 

الشكل رُقم )20(- شكل توضيحي لمكّونات الرسالة
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وإلعداد رسالة جيدة جيب مراعاة ما يلي:

- اجملاالت: هنا جيب حتديد جمال العمل بشكلٍٍ دقيق حبيث يغطي ما يلي:
o اجملال الفين )اجملال التخّصصي(: التعبري عن ختّصص اجلمعية/املؤسسة األهلية  	

األهلية )صحّي أم تعليمي أم فين مثاًل( أو أكثر من جمال واحد يف آنٍٍٍ واحد يف  	
اجلمعيات/املؤسسات األهليةالكبرية. 	

o جمال العمل: سواء كان نوع العمل مناصرة وتأييد أو تدريب وتأهيل أو تشبيك  	
أو تقديم خدمات أو اجلمع بني أكثر من تلك اجملاالت، اخل. 	

وال  األهليةباستهدافها.  اجلمعية/املؤسسة  ستقوم  اليت  الفئات  حتديد  جيب  املستهدفة:  الفئات   -
ُيشرتط أن يتم حتديد نطاق جغرايف حمدّد بدّقة يف الرسالة، حيث أن الرسالة ثابتة، بينما قد تتسع 
النجاح  املنطقة اجلغرافية اليت تعمل فيها اجلمعية/املؤسسة األهليةقلياًل حبسب مستوى  أو تضيق 
األحّق  هي  تكون  حبيث  بعناية  الكلّية  املستهدفة  الفئة  حتديد  هو  املهم  ولكن  ما.  مرحلٍة  يف  احملقق 
األهليةعلى  اجلمعية/املؤسسة  إلحداثه  تطمح  اليت  التغيري  ترمجة  على  واألقدر  املقّدمة  باخلدمات 
املدى البعيد. وجيب أن تعرف اجلمعية/املؤسسة األهليةحدود قدراتها، فال ختتار نطاق جغرايف يغطي 

البلد بأكمله وهي تعجز عن تلبية احتياجات مستهدفيها يف حمافظة واحدة مثاًل.

لتحقيقه  تسعى  الذي  األثر  نوع  مباشر(  غري  أو  مباشر  )بشكلٍٍ  الرسالة  حتدّد  أن  ينبغي  األثر:   -
أنشطة اجلمعية/املؤسسة  اليت تسعى كافة  النهائية  النتيجة  واألثر هو  املستهدفة.  الفئات  خلدمة 
جماٍل  يف  ومشاركتهم  دخوهلم  أو  للمستفيدين  االقتصادي  الوضع  حتسني  )مثل  األهليةلتحقيقها 

معنّي وهكذا(.

- القيّم الثابتة: أول موقع تظهر فيه قيّم اجلمعية/املؤسسة األهليةومبادئها األساسية هو يف صياغة 
رسالتها. وجيب أن ُترتجم تلك القيّم الثابتة خالل املرحلة الالحقة يف السياسات واللوائح الداخلية اليت 
تساعد على إرشاد العاملني يف اجلمعية/املؤسسة األهليةحول كيفية تطبيق تلك القيّم على أرض 
الواقع. حيث أن الرسالة جيب أن تكون قصرية ومعرّبة عن أهّم القيّم من خالل اإلجابة عن األسئلة 

التالية: 
o من تكون اجلمعية/املؤسسة األهلية ؟  	

o ما هي القيّم اليت ستمّثل املرجع األخالقي لعملها يف كل اجلوانب؟ 	
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أهمية الرؤية والرسالة:
تكتسب الرؤية والرسالة أهمية كبرية بالنسبة للجمعية/للمؤسسة األهلية لألسباب التالية:

                   o ألنها تعطيها القدرة على حتقيق أولوياتها على املدى البعيد.
                   o ألنها تعطيها حافزاً يساعدها على تأدية دورها بشكلٍٍٍٍ فاعل.

                   o لكونها توّضح القواسم املشرتكة مع العديد من املنظمات واجلهات األخرى 
                   )احلكومية وغري احلكومية( من حيث اجملاالت والفئات املستهدفة والقيّم.

                   o ألنها تساعد على ترسيخ شعور املوظفني لديها باالنتماء والوالء وتساعد على 
                   تعزيز التزامهم بقيّمها وأهدافها وأولوياتها.

                   o لكونها تساعد يف مواصلة السري حنو حتقيق رؤيتها وموقعها االسرتاتيجي املمّيز.
                   o ألنها تساعدها على حتقيق طموحاتها املستقبلية.

خالل  من  املفهومني  هذين  بني  االختالفات  بعض  وتتّضح  والرسالة،  الرؤية  بني  التفريق  هنا  وجيب 
اجلدول التالي:

الشكل رُقم )21(- جدول مقارنة بين الرؤية والرسالة

جمال التشابة/
االختالف

الرسالةالرؤية

 الثبات وعدم
التغيري

 تتغرّي حبسب تغرّي املرحلة واألولويات
 خالل فرتة حمدّدة )عادًة متوسطة املدى

)3-5 سنوات

ثابتة ال تتغري

الوضع املأمول الذي ترغب اجلمعية/جوانب الرتكيز
 املؤسسة األهليةأن حتققه وتلتزم ببذل

كل جهودها لتحقيقه

 اجملاالت العاّمة، الفئات املستهدفة
 الكلّية، األثر، القيّم الثابتة العليا

بشكلٍٍ عام

قصريةالصيغة
)كلمات حمدودة و معرّبة( 

قصرية إىل متوسطة
سطرين على )األكثر( 

 جمال املراجعة
 والتغيري أثناء

 عملية التخطيط

 ميكن تغيريها كليًة إن لزم األمر يف
 عملية التخطيط االسرتاتيجي وتبقى

دائمًا يف حدود الرسالة

 هامش التغيري فيها يقتصر على
 حتديد أوضح جلوانب الرتكيز

 املختلفة )تركيز أو تضييق الفئة
 املستهدفة أو املنطقة اجلغرافية مثاَل
أو حتى توسيع النطاق إذا كان ذلك

مالئمًا ( 
 املستويات اليت
تندرج حتتها

 األهداف بكل مستوياتها ابتداًء
باألهداف العاّمة

 الرؤية ومن ثّم األهداف مبستوياتها
وكل السياسات واللوائح



101

مل
لع

ر ا
طا

د إ
دي

تح
لة 

رح
م

     سابعًا: حتديد األهداف االسرتاتيجية والعاّمة

ذاتها  وهي  حتقيقها.  األهليةيف  اجلمعية/املؤسسة  ترغب  املدى  بعيدة  أهدافًا  العاّمة  األهداف  تعترب 
اخليارات/البدائل االسرتاتيجية اليت مت حتديدها خالل املرحلة السابقة وعادًة ما تتفّرع  تلك األهداف 
من الرؤية. وميكن اعتبار أٍي من تلك األهداف العاّمة اهدافًا اسرتاتيجية إذا كانت هلا األولوية حسب 
ترتيب اخليارات/البدائل االسرتاتيجية. بالتالي فهي أهداٌف عاّمة بطبيعة احلال لكنها أكثر أهميًة 
قناعة  عن  اختارت  األهليةقد  اجلمعية/املؤسسة  إن  حيث  األهلية.  للجمعية/للمؤسسة  بالنسبة 
ما  وغالبًا  الرتتيب.  حبسب  أواًل  االسرتاتيجية  األهداف  لتحقيق  وجهودها  مواردها  معظم  ختصيص 
تساهم األهداف العاّمة األخرى يف حتقيق اهلدف/األهداف االسرتاتيجية وتكّمل اجلهود لتحقيق رؤية 

ورسالة اجلمعية/املؤسسة األهلية .
فعلى سبيل املثال، قد ميّثل بناء الشراكات يف اجملال الصّحي اهلدف االسرتاتيجي للجمعية االفرتاضية 
املذكورة سابقًا باعتباره خيارها االسرتاتيجي األول، يليه الدعم النفسي باعتباره هدفًا عامًا يف الدرجة 
ما يكون للجمعية/للمؤسسة األهلية أكثر من هدف اسرتاتيجي، حيث  الثانية من األهمية. ونادراً 
االسرتاتيجية.  خطتها  بتطوير  فيها  تقوم  فرتة  أول  خالل  األقل  على  تركيزها  يشتت  قد  ذلك  أن 
وباختصار، فإن األهداف االسرتاتيجية هي عبارة عن أهداف عاّمة هلا األولوية وتكون أكثر وضوحًا 

وارتباطًا بإمكانية حتقيق رؤية اجلمعية/املؤسسة األهليةورسالتها.

أهمية األهداف االسرتاتيجية/العاّمة:
• حتدّد اجملال العاّم الذي تسعى اجلمعية/املؤسسة األهليةإىل إحداث تأثري فيه بشكلٍٍ حمّدد ومرّكز 

يساهم يف حتقيق رسالتها ورؤيتها. 
اجلمعية/املؤسسة  تسعى  اليت  الرؤية  عن  املتفّرعة  اجلوانب  حتديد  من  العاّمة  األهداف  متّكن   •
خاّصة  أهداٌف  العاّمة  األهداف  من  وتتفرع  للقياس.  قابل  بشكٍل  فيها  ملموس  أثر  األهليةإلحداث 

وبرامج وخمرجات حمدّدة. 
العاّمة على قياس األثر من خالل تقسيمه حبسب األهداف  • يساعد اهلدف االسرتاتيجي واألهداف 
اخلاّصة املشمولة يف األهداف العاّمة. وتعطي األهداف العاّمة مالمح حمّددة وجماالت تدّخل أكثر 

حتديداً من تلك املذكورة يف الرؤية.
على  تعمل  كلها  حمّددة  وخمرجات  وبرامج  ونتائج  خاّصة  أهداف  العاّمة  األهداف  حتت  • يندرج 
اجلمعية/ ستعمل  اليت  املباشرة  التدّخالت  حتّدد  فهي  الرؤية.  حتقيق  وبالتالي  العاّم  اهلدف  حتقيق 

املؤسسة األهليةعلى إحداث تغيري واضح فيها ملصلحة املستفيدين )مثل تدريبهم على مهارات أو تقديم 
خدمات هلم وهكذا(.
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صياغة األهداف االسرتاتيجية/العاّمة

جيب مراعاة األمور التالية عند صياغة وتطوير األهداف االسرتاتيجية والعاّمة:
الرؤية والرسالة. العمل األهم اليت حتقق  • حتديد جماالت 

العاّمة واقعية بشكلٍٍٍٍ عام حتى وإن مل تكن حمّددة متامًا. ورغم أن  • احلرص على أن تكون األهداف 
تساهم  أن  تستطيع  أنها  إال  مبفردها،  األهداف  تلك  حتقيق  من  تتمكن  األهليةلن  اجلمعية/املؤسسة 
بشكلٍٍ جزئي وملموس يف حتقيقها وميكن قياس تلك املساهمة واألثر احملقق بصورة عاّمة ومن خالل 

األهداف اخلاّصة املندرجة حتتها.
الرسالة من جماالت  ما تصفه  وتبقى يف حدود  الرؤية  منبثقة من  العاّمة  األهداف  تكون  أن  • جيب 

وفئة مستهدفة وقيّم.
• جيب أن تكون األهداف كلها مرتابطة مع بعضها البعض وتغطي كل اجلوانب اليت تشملها الرؤية 

والرسالة.
                          

فعندما يكون اهلدف العاّم هو إنشاء حتالف مع جهات أخرى يف جمال التوعّية اجملتمعية مثاًل فإن ذلك 
اهلدف ميكن تقسيمه إىل أهداف خاّصة كما يلي: 1( إنشاء حتالف للقيادات اجملتمعية لتقليل انتشار 
إنشاء وحدة معلومات مشرتكة من أجل تعزيز احلصول  املستهدفة؛ و2(  املناطق  أمراض حمدّدة يف 
على املعلومات الصحّية للفئة املستهدفة. أما إذا كان اهلدف العام يتمّثل يف بناء مهارات جمموعة من 
املبدعني على مهارات  املعاقني  1( تدريب  املثال، فإنه ميكن تقسيم هذا اهلدف إىل:  املعاقني، على سبيل 
عاّم  هدف  كل  فإن  وبالتالي  وهكذا.  واملتفوقني،  للمبدعني  واملادي  العيين  الدعم  تقديم  و2(  حمّددة؛ 
ميكن تفريعه إىل أهداف خاصة أكثر حتديداً وتتفّرع األهداٍف اخلاّصة بدورها إىل برامج ومشروعات 
وأنشطة تعطي خمرجات ونتائج حمّددة خلدمة الفئة املستهدفة. وال تتحقق رؤية ورسالة اجلمعية/

املؤسسة األهليةإال بتحقق األهداف العاّمة واخلاّصة املندرجة حتتها، وال تتحقق األخرية إاّل من خالل 
أنشطة وخمرجات ذات جودة عالية ونتائج فاعلة ومدروسة.
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       ثامنًا: حتديد القضايا الفرعية واالسرتاتيجيات والوسائل ملواجهتها

تقوم  أن  ينبغي  واالسرتاتيجية،  العاّمة  وأهدافها  األهليةخياراتها  اجلمعية/املؤسسة  حّددت  أن  بعد 
بالتعّرف على القضايا الفرعية اليت جيب معاجلتها وتطوير اسرتاتيجيات حمّددة لذلك. وتهدف تلك 

االسرتاتيجيات الفرعية إىل ضمان حتّقق أهدافها االسرتاتيجية وأولوياتها. 
 

األهليةعلى  اجلمعية/املؤسسة  قدرة  تعيق  قد  اليت  القضايا  طبيعة  معرفة  يف  اخلطوة  هذه  تتمّثل 
حتقيق أهدافها كاملًة وباألخص األهم منها )االسرتاتيجية على وجه اخلصوص(. وميكن تلخيص 
تلك القضايا على أنها مسائل تنظيمية هاّمة جيب معاجلتها لتصبح اجلمعية/املؤسسة األهليةقادرة 
تلعبه  أن  تود  الذي  والدور  االسرتاتيجي  موقعها  مع  تنسجم  وبصورة  أفضل  بشكٍل  دورها  تأدية  على 
األداء  اليت هلا عالقة بتحسني  القضايا  اسرتاتيجيات فرعية يف خمتلف  تطوير  يتم  وقد  يف اجملتمع. 
شجرة  )حتليل  طريقة  استخدام  وميكن  خارجية.  جهات  مع  العمل  آليات  أو  العالقات  أو  الداخلي 

املشكالت( باعتبارها إحدى الطرق الشائعة يف عملية حتليل املشكالت. وتتلّخص فيما يلي:
1- عرض للقضايا الفرعية اهلاّمة )يف اجلوانب التنظيمية الداخلية أو اخلارجية( اليت مت االتفاق بني 

قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى أهميتها لتحقيق الرؤية والرسالة.
2- دراسة كل قضية )كمشكلة حمورية( وحتليل أسبابها ونتائجها.

لتلك  حلول  تطوير  خالل  من  جذري  بشكلٍٍ  املشكالت  أو  القضايا  لتلك  املناسبة  املعاجلات  حتديد   -3
األكثر تأثرياً على عمل اجلمعية/املؤسسة األهلية .

اخلطة  تنفيذ  مع  متوازي  بشكٍل  تنفيذها  يتم  حمدّدة  زمنية  فرتة  خالل  متكاملة  خطة  إعداد   -4
االسرتاتيجية ملعاجلة قضايا معّينة.

الشكل رُقم )22(- شكل توضيحي لشجرة تحليل المشكالت
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وال تقتصر عملية مراجعة القضايا الفرعية على املسائل اليت فيها مشاكل متكرّرة. فإذا أخذنا على 
ليس  احلالة،  هذه  يف  افرتاضية.  كقضية  للمستفيدين  اخلدمة  وصول  عملية  بطء  املثال،  سبيل 
عملية  تتم  لكي  اخلدمة  سرعة  بشأن  املستفيدين  قبل  من  كثريه  شكاوٍٍ  هنالك  تكون  أن  بالضرورة 
املراجعة والتقييم. لكن، إذا كانت تلك اخلدمة مرتبطة بقدرة اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى حتقيق 
خيارها االسرتاتيجي بشكٍل أو بآخر، فإن ذلك يكفي للبحث عن طرق أفضل وأسرع لتقديم تلك اخلدمة 
أكرب  سرعة  تتطلب  األهليةاجلديدة  اجلمعية/املؤسسة  رؤية  كانت  إذا  آخر،  مبعنى  للمستهدفني. 
يف توفري اخلدمات للمستهدفني، فإن ذلك يكفي جلهود معاجلة سرعة توفري اخلدمة باعتباره قضية 

هاّمة باستخدام منوذج شجرة حتليل املشكالت.
واألهداف  الرؤية  تكون  أن  بعد  سوات  حتليل  خالل  من  تظهر  اليت  األهم  القضايا  حتديد  يتم  وهكذا 
االسرتاتيجية والعاّمة قد اتضحت. وجيب أن تساهم احللول لتلك القضايا الفرعية املختارة يف حتقيق 
رؤية ورسالة اجلمعية/املؤسسة األهلية . وإذا مل يكن لتلك القضايا تأثرياً واضحًا على حتقيق الرؤية 
اجلمعية/املؤسسة  أن  حيث  األولوية.  هلا  كقضية  املرحلة  هذه  خالل  اختيارها  يتم  فال  والرسالة 
األهليةحتتاج إىل تركيز جهودها على األمور اليت تعزز قدرتها على حتقيق أولوياتها. لذلك فيمكن 
اختيار بني 2 - 4 قضايا فرعية فقط وتطوير اسرتاتيجيات فرعية وخطط تنفيذية ملعاجلتها. مع ذلك، 
فال مانع من أن تسعى اجلمعية/املؤسسة األهليةإىل حتسني كافة مشاكلها وبوسعها استخدام هذه 
املهم  ثّم  األهم  على  والرتكيز  أهميتها  حبسب  القضايا  تلك  ترتيب  هو  املقصود  إمنا  لذلك.  الطريقة 

منها.
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املتبعة  املقصودة يف هذا اجلزء واالسرتاتيجيات  الفرعية  القضايا  لبعض  أمثلة  التالي  يوّضح اجلدول 
ملواجهتها:

اسرتاتيجية التغيريالقضية

ضعف القدرات أو 
الكوادر يف جوانب 
حمددة )اجلوانب 

اإلدارية، املالية، الفنية، 
العالقات العاّمة، بناء 

الشراكات، اخل(

الذاتي داخل اجلمعية/املؤسسة  التدريب  • الرتكيز على 
األهلية)من خالل إشراف خبري على شخص أقل قدرًة خالل 

فرتة تدريبية معّينة مثاًل(
القدرات املطلوبة • إضافة موظفني جدد لديهم 

الفاعلة يف اجلمعية/ العناصر غري  • االستغناء عن بعض 
املؤسسة األهليةإن أمكن

• اخل
ضعف الوصول إىل 

الفئة املستهدفة
املرحلة  املنطقة اجلغرافية للمستهدفني خالل هذه  • حصر 
يف نطاٍق أضيق كإغالق فروع، أو فتح فروع باملقابل يف حالة 

االحتياج للوصول إىل فئة أكرب
امليداني والوجود للجمعية/للمؤسسة األهلية  الطاُقم  • زيادة 

يف املناطق اجلغرافية املختلفة
• اخل

ضعف قبول الفئة 
املستهدفة نسبّيًا بدور 

اجلمعية/املؤسسة 
األهلية 

الفاعلة  القيادات اجملتمعية  • الرتكيز بشكٍل مكّثف على 
يف اجملتمع لزيادة القبول بأهداف اجلمعية/املؤسسة األهلية 

املرتبطة برسالة  • تنفيذ محلة توعية واسعة بالقضايا 
اجلمعية/املؤسسة األهلية 

• اخل

الرتكيز على العمل 
اخلريي فقط

التأثري  التنموية ذات  الربامج  التدرجيي حنو  • التحّول 
املستدام )أي تلك الربامج اليت تستطيع املواصلة بعد تلقي 

الدعم من اجلمعية/املؤسسة األهليةواليت هلا أثر بعيد املدى 
أو هلا أثر مضاعف(

التنموي للجمعية/ الدور اخلريي والدور  • الفصل بني 
للمؤسسة األهلية يف التنظيم واهليكل التنظيمي واملوازنة 

وغريها وتقييم كل جٍزء على حدة
• اخل

الشكل رُقم )23(-جدول القضايا الفرعية واستراتيجيات التغيير
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 ملّخص الوحدة

مرحلة  األهلية  للجمعية/للمؤسسة  االسرتاتيجي  العمل  إطار  إعداد  مرحلة  تعترب 
الرؤية  تطوير  خالهلا  يتم  اليت  القرارات  مرحلة  إىل  الدراسات  مرحلة  من  انتقالية 

األهليةوحتديد  اجلمعية/املؤسسة  رؤية  حتديد  املرحلة  هذه  خالل  ويتم  القادمة.  للفرتة  واألهداف 
رسالتها بشكٍل أوضح وحتديد القضايا الفرعية اليت سرتّكز اجلمعية/املؤسسة األهليةعليها من خالل 
تطوير اسرتاتيجيات فرعية تضمن حتقيق أولوياتها بالشكل الذي حتّدده اخلطة االسرتاتيجية سواء يف 

تنظيمها الداخلي أو يف آليات عملها مع اجلهات األخرى. 

واخلاّصة،  العاّمة  األهداف  الرسالة،  )الرؤية،  االسرتاتيجي  العمل  إطار  مكّونات  كل  تكون  أن  جيب 
فالرؤية  بينها.  فيما  ومرتابطة  البعض  لبعضها  مكّملة  الفرعية(  االسرتاتيجيات  واللوائح،  السياسات 
العاّمة والفرعية  الرؤية واألهداف  والرسالة جيب أن تكونا منسجمتني متامًا. كما جيب أن ترتابط 
ومرتابطة  ومتكاملة  واحدة  منظومة  تعترب  األهداف  من  املختلفة  فاملستويات  واألنشطة.  والربامج 

لتحقيق الغاية األساسية من اخلطة االسرتاتيجية )الرسالة والرؤية(.

يتم إعداد إطار العمل االسرتاتيجي عن طريق تنفيذ اخلطوات التالية:
قيادات  مع  بالتفصيل  ومناقشتها  والداخلية  اخلارجية  البيئتني  حتليل  نتائج  ملّخص  استعراض   •
اجلمعية/املؤسسة األهليةوحتديد 4 - 6 جوانب قوة ومثلها جوانب ضعف يف البيئة الداخلية باإلضافة 

إىل  4 - 6  فرص وأخرى تهديدات يف البيئة اخلارجية وتفريغها يف منوذج حتليل سوات.
• حتديد اخليارات/البدائل االسرتاتيجية وترتيبها حبسب األولوية.

املوقع االسرتاتيجي للجمعية/للمؤسسة األهلية.  • ومتّثل تلك األهداف برتتيبها 
الذي ستعمل اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى حتقيقه. املأمول  الوضع  الرؤية اليت ستحدد  • تطوير 

الحقة  مرحلة  يف  بشأنها  تفصيلية  وسياسات  لوائح  تطوير  سيتم  اليت  القيّم  وصياغة  تطوير   •
العمل يف اجلمعية/املؤسسة األهليةمستقباًل ومتّثل جوهر رسالة وهوية  واليت ستساعد على تنظيم 

اجلمعية/املؤسسة األهلية .
)املهمة والقيّم( لتصبح أكثر تركّيزاً ووضوحًا وقابليًة للتحقيق. الرسالة  • مراجعة 

• حتديد األهداف االسرتاتيجية والعاّمة اليت ستعمل اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى حتقيقها.
فاعلية حتقيق  زيادة  أجل  ملعاجلتها من  والوسائل  واالسرتاتيجيات  اهلاّمة  الفرعية  القضايا  • حتديد 

األهداف.
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 ملّخص الوحدة

فيما يلي ميكن تلخيص بعض التعريفات:
حتقيق  على  تساعد  األهليةواليت  اجلمعية/املؤسسة  متتلكها  اليت  القدرة  جوانب  هي  القوة:  نقاط 

األهداف وبالتالي الفائدة للمستهدفني.

نقاط الضعف: هي اجلوانب اليت لدى اجلمعية/املؤسسة األهليةقصوٌر فيها مما قد يؤثر على حتقيق 
بعض أو كل طموحات وأهداف اجلمعية/املؤسسة األهليةيف بعض اجملاالت.

الفرص: هي األوضاع املرغوبة يف البيئة اخلارجية اليت تستطيع اجلمعية/املؤسسة األهليةاالستفادة 
منها لتحقيق رؤيتها ورسالتها واليت يتم استنتاجها من خالل دراسة حتليل البيئتني.

أو تقلّل من قدرة اجلمعية/ البيئة اخلارجية اليت قد تهدّد  املرغوبة يف  التهديدات: هي األوضاع غري 
املؤسسة األهليةعلى حتقيق رؤيتها ورسالتها من خالل دراسة حتليل البيئتني.

سوات  حتليل  ويعترب  أعاله.  املذكورة  األربع  اجلوانب  لتلخيص  سوات  حتليل  منوذج  استخدام  يتم   -
أحد أبرز األدوات املستخدمة يف مراجعة وحتفيز النقاش اجلاد حول نتائج دراسة البيئتني اخلارجية 
والداخلية وكذا مساعدة قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى التعّرف على وضعها الراهن والتفكري 
بالبدائل واخليارات االسرتاتيجية املتوفرة لديها لتحقيق أفضل فائدة ممكنة للمستهدفني بشكٍل حيقق 

رسالتها ورؤيتها.
املوقع  األهليةبتحديد  اجلمعية/املؤسسة  تقوم  االسرتاتيجية  اخليارات/البدائل  مناقشة  خالل  من   -

االسرتاتيجي الذي ختتاره لنفسها، يلي ذلك مراجعة الرؤية لتعرّب عن ذلك املوقع االسرتاتيجي.
ستسعى  الذي  التغيري  أو  األهليةلتحقيقه  اجلمعية/املؤسسة  تطمح  الذي  الوضع  عن  الرؤية  تعرّب   -
الذي  االسرتاتيجي  املوقع  عن  خمتصراً  تعبرياً  أيضًا  الرؤية  وتعترب  القادمة.  املرحلة  خالل  إلجنازه 

اختارته قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةلنفسها.
- أما الرسالة فتلّخص اجملاالت اليت تعمل فيها اجلمعية/املؤسسة األهليةوالفئات اليت ستخدمها وكذا 
قيّمها الثابتة اليت لن تتغرّي. لذلك، فإن الرسالة ال تتغرّي بالقدر الذي قد تتغرّي به الرؤية نظراً لكونها 
جزًء متأصاًل من سبب وجود اجلمعية/املؤسسة األهليةوهويتها املعلنة ولكونها مدرجة ضمن نظامها 

األساسي. 
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الوحدة الخامسة 

المرحلة الرابعة 
مرحلة استكمال الخطة االستراتيجية 



109

طة
الخ

ل 
كما

ست
ة إ

حل
مر

      مرحلة استكمال الخطة االستراتيجية

بعد أن مت وضع اإلطار االسرتاتيجي للجمعية/للمؤسسة األهلية مبشاركة واسعة من قياداتها )مبا 
يف ذلك حتديد املوقع االسرتاتيجي وتعديل الرؤية وضبط الرسالة وحتديد األهداف واالسرتاتيجيات 
الفرعية لتنفيذ األهداف(، تأتي مرحلة ترمجة الرؤية والرسالة واألهداف العاّمة إىل أهداف خاّصة 
هذه  يف  الوسطى  اإلدارات  مشاركة  املرحلة  هذه  وتتطلب  حمّددة.  وخمرجات  أنشطة  إىل  ثّم  ومن 

هذه  وتشمل  مثاًل(.  والربامج  األقسام  )مديروا  العملية 
املرحلة ما يلي: 

- حتديد األهداف اخلاّصة/الفرعية.
- حتديد برامج العمل التنفيذية.

اخلطة  لتنفيذ  والتقييم  املراقبة  آليات  -حتديد 
االسرتاتيجية.

الوظيفي  والتوصيف  التنظيمي  اهليكل  -مراجعة 
ليساعد على تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية بأفضل صورة ممكنة 
لتنظيم  املطلوبة  الداخلية  والسياسات  اللوائح  بعض  وكذا 

العمل.
- صياغة وإعداد وثيقة اخلطة التنفيذية العاّمة. 

- تطوير إجراءات حشد الدعم واملوارد.

    حتديد األهداف اخلاّصة/الفرعية 

حتت  منطقية  كفروع  اخلاّصة/الفرعية  األهداف  تأتي 
االسرتاتيجية  فاألهداف  والعاّمة.  االسرتاتيجية  األهداف 
فيها  العمل  ميكن  منها  متفّرعة  أهداف  إىل  حتتاج  والعاّمة 
وحتقيق نتائج حمّددة. وبصورة مشابهة، فإن األهداف اخلاّصة 
حتتاج إىل برامج/مشروعات حمّددة تقّدم أنشطة وخمرجات 
مرتبط  األهداف  من  مستوى  كل  يكون  أن  وجيب  حمّددة. 

باملستوى األعلى منه حتى تتحقق األهداف العليا.
األدنى.  املستويات  يف  حتديداً  أكثر  األهداف  تكون  أن  وجيب   
بدّقة  تتحّدد  وال  واسعة  دائمًا  تبقي  العاّمة  األهداف  أن  حيث 
كاملة إال من خالل األهداف اخلاّصة. وكذلك فإن األهداف 
أثر  لتحقيق  حمّددة  وخمرجات  برامج  إىل  حتتاج  اخلاّصة 

ميكن قياسه يف اجتاه حتقيق األهداف األعلى.
الشكل رُقم )24(-شكل توضيحي لتصميم مستويات 

األهداف والمخرجات



110

طة
الخ

ل 
كما

ست
ة إ

حل
مر

ومن هنا، فإن األهداف مبستوياتها املختلفة مرتابطة بشكٍل وثيق وحتّقق بعضها بعضًا )راجع الشكل املوضح 
أعاله(. ومن الطبيعي أن تكون األهداف العاّمة صعبة القياس، بينما تزداد القدرة على قياس مدى التأثري يف 
املستويات األدنى من األهداف. وتعترب عملية تطوير األهداف مبستوياتها خطوة هاّمة جداً يف عملية التخطيط 
االسرتاتيجي. فهي تعترب اخلطوة اليت تنقل األهداف االسرتاتيجية/العاّمة إىل خطط تنفيذية حمّددة 

ميكن قياسها وحتقيق أثر مباشر يصّب يف خدمة املستهدفني الذين تضمنتهم الرسالة.
كما أنها مرحلة ليست بالسهلة، حيث أن كثرياً من اجلمعيات/املؤسسات األهليةتفشل فيها. فقد تواجهها 
حتّديات كبرية يف تطوير أهداف مناسبة وقابلة للتنفيذ والقياس وتعّزز بعضها بعضًا. فاألهداف اخلاّصة 
أنشطة  تقّدم  حبيث  مدروسة  الربامج  تكون  أن  وينبغي  العاّمة.  األهداف  لتحقيق  مناسبة  تكون  أن  جيب 
وخمرجات حمّددة. ويف هذا املستوى من األهداف، جيب أن تكون النتائج حمدّدة متامًا حبيث ميكن قياسها 
حتقيق  يف  اخلاّصة  األهداف  مساهمة  كيفية  حتديد  جيب  كما  معّينة،  زمنية  فرتة  خالل  وتنفيذها 

األهداف العاّمة. 

    مستويات األثر

وهي   ، األهلية  اجلمعية/املؤسسة  أهداف  كل  حتققه  أن  جيب  الذي  األثر  من  مستويات  ثالثة  هنالك 
كالتالي:

1- أثر ملموس )املخرج( من خالل اخلدمات اليت حيصل عليها املستفيدون مباشرًة من األنشطة والربامج 
)مثل اخلدمات الصحّية اليت يقدّمها مركز صّحي(.

حتسني  )مثل  األنشطة  حتّققها  اليت  النتائج  يف  ويتمّثل  املباشرة(  )النتائج/اآلثار  املدى  متوّسط  أثر   -2
الصّحة العاّمة يف أوساط الفئة املستهدفة(.

3-أثر بعيد املدى يتمّثل يف التأثري بعيد املدى لكل األنشطة )كاالستفادة من الصّحة املتحّسنة لدى  الفئة 
املستهدفة يف احلصول على فرص عمل(. 

وجيب أن تقوم اجلمعية/املؤسسة األهليةبتطوير أدوات ومؤشرات سليمة متّكنها من مراقبة وتقييم اآلثار 
احملّققة بشكٍل متواصل أواًل بأول. ومن حيث املبدأ، فإن املخرجات )األثر امللموس( جيب أن تساهم يف حتقيق 
األثر بعيد املدى بشكٍل أو بآخر. وميكن طرح العديد من األسئلة اليت تساعد على تطوير مؤشرات وإجراءات 

لقياس األثر، منها على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي:
1- كيف ميكن التأّكد من أن اجلمعية/املؤسسة األهليةقد حققت اآلثار قريبة ومتوسطة وبعيدة املدى 

يف آٍن واحد؟
2- ما نوع التأثري امللموس الذي حتّققه؟ وكيف يساهم ذلك يف حتقيق األثر بعيد املدى؟

3-كيف تستطيع معرفة مدى حتقق ذلك األثر مع مرور الوقت؟ وكيف ميكنها تصحيح األخطاء يف وقٍت 
مبكر؟ اخل.

املعلومات حول  املراقبة والتقييم للحصول على مزيد من  )ميكن مراجعة اجلزء الالحق املخّصص ملوضوع 
هذا املوضوع(.  
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- الربامج/املشروعات
تأتي الربامج كأجزاء متفّرعة من األهداف اخلاّصة وحتدّد خمرجات ملموسة حتّقق تلك األهداف. 

وختدم الربامج الشرحية املستهدفة مباشرًة وميكن قياس أثرها بشكٍل دقيق. فعلى سبيل املثال، إذا 
كان اهلدف اخلاّص يتمّثل يف تأهيل كوادر يف جمال اللغة والكمبيوتر، فإن الربامج/املشروعات 

ستنقسم إىل: 1( مشروع دبلوم يف اللغة؛ و2( مشروع دبلوم يف الكمبيوتر، وهكذا.

    األنشطة واملخرجات

يندرج ضمن كل برنامج/مشروع العديد من األنشطة احملدّدة. فقد يشتمل برنامج الدبلوم يف 
اللغة املوّضح سابقًا مثاًل على العديد من الدورات التدريبية اليت تعترب أنشطة فرعية من الربنامج/

املشروع. حيث حيتوي املشروع مثاًل على: اختبار حتديد مستوى، مستويات أولية، مستويات متوسطة، 
مستويات متقدمة، اختبار مستوى إتقان اللغة، وهكذا. ولكل نشاط أهداف فرعية ميكن قياسها )يف 

اجملاالت الفرعية، اإلنشاء، احملادثة، القواعد، اخل(. فمثاًل، بناًء على نتيجة اختبار حتديد املستوى يتم 
تسجيل املتدّرب، وينتقل إىل املستوى الذي يليه عندما جيتاز اختبار كل دورة تدريبية بنجاح.
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مالحظات على العالقة بني األهداف اخلاّصة بالربامج/باملشروعات واألنشطة واملخرجات:
العاّم والربامج بدورها تعترب مرّكبات فرعية  • متّثل األهداف اخلاّصة مرّكبات جزئية من اهلدف 
العاّم يتمّثل يف تعزيز الصّحة البدنية  من اهلدف اخلاّص ترّكز على جانٍب حمّدد. فإذا كان اهلدف 
والنفسية للفئة املستهدفة مثاًل، فإن هذا اهلدف العاّم ميكن تقسيمه منطقيًا إىل هدفني خاصنّي هما 
هدف للصّحة البدنية واآلخر للصّحة النفسية نظراً ألن كاًل منهما ميّثل جمااًل متخصصًا ومتفرعًا 

من اهلدف العاّم.
خمرجات  يقّدم  خاّص  هدف  كل  حتت  األقل  على  واحد  برنامج/مشروع  هناك  يكون  أن  جيب   •

حمدّدة ميكن قياسها بدّقة.
 30% • ليس من الضروري حتديد خمرج حمدّد مباشرًة حتت اهلدف اخلاص )كتحقيق 

يف املستوى التعليمي مثاًل( لكن ذلك ضروري يف الربنامج/املشروع.

الشكل رُقم )25(-شجرة توزيع األهداف والمخرجات
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جيب التفكري دومًا يف األثر الذي سيتحقق من خالل املخرجات احملدّدة وجيب أن حتقق تلك املخرجات 
أثراً جزئيًا يؤدي إىل حتقيق األثر العاّم. لتوضيح املثال املذكور يف الشكل املقابل، ميكن طرح األسئلة 
التالية: ما نوع التدّخالت يف جمال الصّحة البدنية اليت حتقق اهلدف العاّم )االندماج وزيادة اإلنتاجية(؟ 
أي من بني تلك األهداف اخلاّصة هو األهّم؟ قد يكون اهلدف األهّم يف هذا السياق هو زيادة اإلنتاجية. يف 
هذه احلالة، ميكن طرح سؤااًل آخر: كيف يساعد تعزيز الصّحة البدنية والنفسية يف حتقيق اهلدف 

االسرتاتيجي األهّم؟
وبالنظر إىل الشكل التوضيحي )شجرة األهداف( قد يساعد تصوير األهداف اخلاّصة على أنها أغصان 
متفرعة من اللحاء األساسي يف فهم طبيعة الرتابط بني األهداف العاّمة )اللحاء( واألهداف اخلاّصة 

)الفروع( واملخرجات )الثمار(.

بشكٍل  األهداف  مستويات  خمتلف  بني  الرتابط  توّضح  مصفوفة  الدليل  هذا  من  الحق  جزٍء  يف  نقّدم 
على  املرأة  حصول  وتعزيز  الوعي  يف  زيادة  لتحقيق  تسعى  افرتاضية  أهلية  جلمعية/ملؤسسة  واضح 
الواقع  من  عاّمة  فكرة  النموذج  ذلك  ويعطي  ذاته.  الوقت  يف  ومرّشحة  كناخبة  االنتخاب  يف  حّقها 
التقرييب عن الكيفية اليت ميكن للجمعية/للمؤسسة األهلية من خالهلا حتقيق الرتابط املطلوب بني 

خمتلف مستويات األهداف.

     مراقبة وتقييم اخلطة االسرتاتيجية للجمعية/للمؤسسة األهلية

ليتم مراقبة وتقييم تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية وفق نظام مدروس البّد من اتباع اخلطوات التالية:
املراقبة والتقييم وأهميتهما يف جناح اخلطة االسرتاتيجية. • أواًل: معرفة ما هي 

املراقبة والتقييم بعناية. التخطيط لعملية  • ثانيًا: 
املعلومات. • ثالثًا: مجع 

املعلومات. • رابعًا: حتليل 
• خامسًا: اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق النجاح املطلوب وتصحيح األوضاع اليت جيب تصحيحها.

وفيما يلي توضيح لتلك اخلطوات:
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أواًل: معرفة خطوات وأسس وأهمية املراقبة والتقييم

أنهما خمتلفني بعض  إال  والتقييم يعمالن مع بعضهما وكأنهما شيٌء واحد،  املراقبة  أن  بالرغم من 
الشيء. فيما يلي تعريٌف خمتصٌر للمفهومني:

تعريفات
اجلمعية/املؤسسة  إدارة  إعطاء  إىل  تهدف  مستمرة  إدارية  مهمة  هي   :)Monitoring(املراقبة
واألهداف  األنشطة  تنفيذ  يف  احملقّق  التقدم  مستوى  عن  بأول  أواًل  املعلومات  فيها  األهليةوالعاملون 
هذا  ومن  هلا.  املخطط  وبالنتائج  باخلطة  واملراقبة  التقييم  عمليات  نتائج  مقارنة  ويتم  واملخرجات. 
كان  إذا  ما  ملعرفة  باستمرار  متابعتها  يتم  حمّددة  مؤشرات  إىل  حتتاج  املراقبة  عملية  فإن  املنطلق، 
املشروع/الربنامج يسري حبسب اخلطة أم أنه حيتاج إىل إجراءات لتحسني األداء وتصحيح األوضاع من 

أجل مواصلة حتقيق األهداف.

تقييم  إىل  تهدف  مسبقًا  له  خمطٍط  وقٍت  يف  حتصل  مراجعة  عملية  هي   :)Evaluation(التقييم
مستوى جناح الربامج أو املشروعات املستمرة أو املكتملة بشكٍل منهجي وبطرٍق حمّددة. ويهدف التقييم 
إىل التوّصل إىل إجابات ألسئلة حمدّدة يف وقٍت حمّدد ويتّم كتابتها على شكل مؤشرات قياس حمدّدة. 
ورغم أن عمليات املراقبة قد تكشف عن اإلجابة عن األسئلة ذاتها، إال أن املعلومات اليت يتم مجعها يف 

عمليات التقييم تأخذ طابعًا رمسيًا وميكن أن يتم توزيع تقاريرها ألكثر من جهة

الشكل رُقم )26(- شكل توضيحي لخطوات التقييم والمراقبة
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حتديد  إىل  عادًة  التقييم  ويهدف  احلكومية.  اجلهات  حتى  األهليةأو  اجلمعية/املؤسسة  مع  شريكة 
والقدرة  األثر  والفاعلية يف  األداء  والكفاءة يف  العمل  االنضباط يف  والربامج وتعزيز  األنشطة  أهمية 

على االستمرار يف حتقيق األثر حتى بعد اكتمال مرحلة التنفيذ.
اكتسبتها  اليت  والدروس  التجارب  من  التعّلم  إىل  يهدفان  كونهما  يف  والتقييم  املراقبة  تشرتك 

اجلمعية/املؤسسة األهليةبغرض تطوير أدائها، وترّكز على جانبني أساسيني هما:
- الفعالية والكفاءة: تؤكد )أو تنفي( تلك اإلجراءات مالئمة أنشطة اجلمعية/املؤسسة األهليةلتحقيق 

األهداف )امُلدخالت( مع النتائج احملققة )املُخرجات(. 
- حتقيق األثر العاّم: يتم من خالهلا قياس مدى تأثري املخرجات يف حتقيق رسالة اجلمعية/املؤسسة 
األثر  حتقيق  على  قادرة  وأن اجلمعية  املتوسط،  املدى  على  احملقّقة  والنتائج  وجودها(  األهلية)سبب 

بعيد املدى باستمرار.

      املخرجات والنتائج واألثر:

قبل احلديث عن آليات املراقبة والتقييم للمخرجات والنتائج واألثر، من املفيد التعّرف أواًل على هذه 
املصطلحات اهلاّمة، ونورد تعريفاتها باختصار كما يلي:

اجلمعية/املؤسسة  تدّخالت  عن  تنتج  اليت  واخلدمات  املنتجات  وهي   :)Outputs( املخرجات   -
الدراسية  الفصول  هي  هنا  )املخرجات  دراسية  فصول   3 كبناء  املستهدفني،  خلدمة  األهليةمباشرًة 

ومستلزماتها مثاًل(.

املخرجات  حتّقق  عن  تنتج  اليت  املباشرة  التأثريات  هي   :)Outcome( املباشرة/النتائج  اآلثار   -
)كزيادة معّدالت االلتحاق باملدارس يف املنطقة املستهدفة يف املثال السابق(.

 .)Secondary( أو ثانوي )Primary( وقد يكون األثر سليب أو إجيابي، أساسي :)Impact( األثر -
غري  أو  مباشر  بشكٍل  والبعيد  املتوسط  املدى  األهليةعلى  اجلمعية/املؤسسة  تدّخالت  تأثري  ويدرس 
مباشر، بطريقٍة مقصودة أو غري مقصودة. ويرتبط هذا األثر بشكٍل مباشر باألهداف العليا للجمعية/

للمؤسسة األهلية. فإذا كان هدفها االسرتاتيجي هو حتسني مستوى احلصول على التعليم يف منطقة 
إذا  أما  بالدراسة.  الطالب  من  املزيد  التحاق  سيشّجع  الدراسية  الفصول  بناء  فإن  معّينة،  مستهدفة 
املخرج  أن  املخرج وحده ال يكفي حيث  التعليم فإن ذلك  كان اهلدف االسرتاتيجي هو حتسني جودة 
والنتيجة املتوسطة املدى وحدهما ال يكفيان لتحسني نوعية التعليم. فال بّد من إضافة أنشطة تتعلق 
بتدريب املدرسني أو توفري املستلزمات أو الوسائل التعليمية وتبادل التجارب حول املمارسات الرتبوية 

والتعليمية الناجحة بني املدارس وما شابه.
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مقارنة بني املراقبة والتقييم

املراقب�ةالتقيي�م
يتم تنفيذها يف أوقات حمدّدة من املراحل 

اهلاّمة كمنتصف مدة تنفيذ برنامج أو عند 
انتهائه أو بعد مّدة من إجناز الربنامج

عملية مستمرة 

حتليل متعمق يقارن النتائج املخططة 
باإلجنازات الفعلية 

متابعة وإشراف وحتليل للتقّدم احملّقق 
وتوثيق النتائج 

يرّكز على املخرجات ويقارنها بامُلدخالت؛ 
والنتائج مقارنًة بالتكلفة؛ والعمليات 

املستخدمة لتحقيق النتائج؛ واآلثار املباشرة 
وغري املباشرة واألثر العاّم احملّقق

ترّكز على امُلدخالت واألنشطة 
وامُلخرجات وعمليات التنفيذ والنتائج 

احملّققة والربنامج الزمين للتنفيذ 
والتكاليف، اخل

يقّدم لقيادات اجلمعية/املؤسسة 
األهليةاخليارات املثبتة باحلقائق عن نوعية 
وجودة سري املشروع وهل أنه يسري يف االجتاه 

الصحيح أو حيتاج إىل مراجعة، وهكذا

تنّبه املشرفني على املشروع/الربنامج 
لالحنرافات اليت قد حتصل أثناء التنفيذ 
بغرض تالفيها يف مراحل مبكرة وضمان 

سري املشروع يف االجتاه الصحيح

يشرتك يف التقييم جلان متخصصة ختضع 
للهيئة اإلدارية ومبشاركة أحيانًا من قبل 
جهات داعمة أو جهات حكومية أو إشرافية

تقييم ذاتي من قبل اإلدارة التنفيذية 
للمشروع/للربنامج بشكٍل متواصل 
يشرتك فيه القائمون على املشروع 

باإلضافة إىل اإلدارة التنفيذية 
للجمعية/للمؤسسة األهلية

الشكل رُقم )27(- جدول مقارنة بين خصائص المراقبة والتقييم
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      ملاذا حنتاج للمراقبة والتقييم؟

تساعد أنظمة املراقبة والتقييم على معرفة جناح أنشطة اجلمعية/املؤسسة األهلية من عدمه، وذلك 
من خالل:

- مراجعة كافة األنشطة اليت جيري تنفيذها.
- رصد املشكالت يف التخطيط أو التنفيذ.

- عمل إصالحات أو حتسينات يتم من خالهلا ضمان جناح املشروع.
كما تهتم عمليات املراقبة والتقييم ب�:

- مساعدة اجلمعيات/املؤسسات األهليةعلى حتديد املشكالت ومسبباتها.
- إتاحة اجملال القرتاح حلول هلا.

االسرتاتيجيات  وبالتالي   ، األهلية  اجلمعية/املؤسسة  اعتمدتها  اليت  االفرتاضات  حول  أسئلة  طرح   -
الفرعية اليت اختذتها ملعاجلة مشكالت معّينة.

- تزويد اجلمعية/املؤسسة األهليةباملعلومات عن جودة أعمال التنفيذ أواًل بأول.
- تشجيع اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى اختاذ إجراءات تصحيح يف وقٍت مبكر.

- زيادة إمكانيات اجلمعية/املؤسسة األهليةلعمل تنمية إجيابية حقيقية وبعيدة املدى 
يف أوساط الفئات املستهدفة.

وتعتمد عمليات املراقبة والتقييم على ما يلي:
- تطوير مؤشرات قياس سليمة تعطي صورة واضحة عن الكفاءة والتأثري ومدى حتقّق األثر العاّم.

-  إعداد أنظمة جلمع املعلومات املتعّلقة بهذه املؤشرات.
- مجع وتسجيل املعلومات والبيانات املطلوبة بشكٍل مستمر.

- حتليل تلك املعلومات والبيانات.
- استخدام هذه البيانات الطالع اإلدارة على الوضع والتقّدم يف العمل بشكٍل متواصل.

      ثانيًا: التخطيط للمراقبة والتقييم

جيب أن تكون عملية املراقبة والتقييم جزءاً أساسيًا من عملية التخطيط اليومية للجمعية/
األهداف  إعداد  يف  مرحلة  أول  منذ  العملية  تلك  تبدأ  أن  جيب  كما  األهلية،  للمؤسسة 
جانب  كل  يف  الراهن  الوضع  معرفة  على  والتقييم  املراقبة  وتعتمد  التنفيذية.  واخلطط 
من جوانب العمل الرئيسة وحتديد أهداف طموحة لكنها قابلة للتحقيق ومواصلة املراقبة 
لضمان حتقيق النتائج باستمرار وإجراء تقييم منهجي من وقٍت آلخر لتوثيق النتائج احملّققة 

واختاذ القرارات بغرض حتسني األداء يف املراحل الالحقة. 
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صياغة املؤشرات 
النتائج املخطّط  ميكن توضيح معنى مؤشرات القياس على أنها األدوات والعالمات اليت تؤكد حتّقق 
لنفسه  حيّدد  مل  ما  معنّي  طريٍق  يف  قطعها  اليت  املسافة  حتديد  ألحد  ميكن  ال  املثال،  سبيل  فعلى  هلا. 
عالماٍت معينة توّضح له كم قطع من الطريق وكم تبقى منه. فإذا كان شخص يقود سيارته باجتاه 
املطار مثاًل، واتصل به شخٌص يسأله عن موقعه وكم تبقى من الوقت حتى يصل إىل املطار، فإنه سوف 
يستعني ببعض املؤشرات التالية لإلجابة على األسئلة: املسافة بني منزله واملطار، عدد اإلشارات املرورية 
بني النقطتني، السرعة اليت يقود بها سيارته )كم/ساعة(، وقت القيادة )هل هي ساعة خروج املوظفني 
األداء  تقييم  اليت تساعد على  اهلاّمة  األسئلة  العديد من  وبالطريقة نفسها هنالك  اخل.  أعماهلم(،  من 

وتقييم األثر الذي حتققه اجلمعيات/املؤسسات األهليةيف اجملتمع.
وتنقسم تلك املؤشرات حبسب نوع املعلومات اليت حنصل عليها من خالهلا إىل ما يلي:

أو نتائج  الرُقمية املرتمجة على شكل أرقام وتدّل على خمرجات  وهي املؤشرات  كمّية:  مؤشرات   •
حمّددة تكتمل باكتمال النشاط أو الربنامج/املشروع وتساعد على مراقبة التنفيذ.

املنّفذة املختلفة وفاعليتها وبالتالي  وهي املؤشرات اليت تدّل على جودة األنشطة  نوعية:  مؤشرات   •
حتديد مستوى االستفادة احلقيقية وحتقيق اآلثار املباشرة واألثر العاّم. وغالبًا ما تكون صعبة القياس 
من  املراقب  متّكن  كثريه  طرق  فهنالك  ذلك،  مع  حجمها.  وليس  وجودتها  النتائج  بنوع  تتعلق  ألنها 

ترمجة تلك املؤشرات إىل أرقام وإحصائيات.
يوّضح اجلدول التالي منوذجًا لبعض املؤشرات الكمّية والنوعية لربامج افرتاضية:

مؤشرات نوعيةمؤشرات كميةالربنامج
برنامج  1 

)تدريب وتأهيل 
للخروج من 
دائرة الفقر(

عدد املستفيدين، عدد 
احلاضرين، عدد اخلرجيني، 
عدد الذين جتاوزوا مرحلة 

الفقر، عدد املتطوعني، اخل.

كيف يرى املستفيدون الربنامج؟ كم 
حيّقق الشخص اخلارج من الفقر شهريًا 
كمصدر دخل؟ ما نوع التغيري احملّقق يف 
خروج الفئة املستهدفة من دائرة الفقر؟ 

ما رأي اجلهات املاحنة يف املشروع؟ اخل.

برنامج 2 
)مساعدات 

صحّية(

عدد اللقاحات أو األدوية 
املقّدمة، عدد األشخاص 

املتعافني من األمراض، عدد 
املستهدفني، اخل.

نوع األمراض اليت تعافى منها املستفيدين، 
قيمة العالج وإمكانية استمرارية توفريه، 

وجود وتفاعل األطباء املتطوعني، وآراء 
العاملني واملستفيدين، اخل

الشكل رُقم )28(- جدول توضيحي للمؤشرات الكّمية والنوعية
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ومن املمكن التعبري عن املؤشرات النوعية باستخدام األوصاف التالية )مرضي، غري مرضي، جيد، جيد 
للتمّكن  رُقمية  مؤشرات  إىل  النوعية  املؤشرات  تلك  حتويل  جيب  حال  كل  وعلى  اخل(.  ممتاز،  جداً، 
سبيل  على  فيمكن،  فعاًل.  باحملّقق  ومقارنته  حتقيقه  املطلوب  األثر  حجم  وحتديد  الوضع  فهم  من 
التدريبية من خالل اختبار شامل وحتديد درجات للنجاح يف  املادة  املثال، حتديد مدى االستفادة من 
النتائج احملققة يف وقٍت  الطريقة ميكن معرفة  االختبار. وبهذه  أساس ذلك  التدرييب على  الربنامج 
حمدد ومقارنتها باملستفيدين اآلخرين أو بدورة أخرى وكذلك مقارنتها بالنسبة للمستفيد ذاته عند 

االنتقال من مرحلة من االستفادة إىل مرحلة أكثر تقّدمًا.

وفيما يلي أمثلة ألسئلة تقّدم مؤشرات نوعية هاّمة يستحسن يف معظم األحوال حتويلها إىل مؤشراٍت 
كمّية: 

الذي تسعى اجلمعية/املؤسسة األهليةلتحقيقه؟ املدى(  • ما هو األثر )بعيد 
املستفيدين إىل األفضل؟ وكيف ميكن قياس ذلك بدّقة؟ • هل تغرّي وضع 

املهارات املطلوب حتسّنها وإىل أي مستوى؟ • هل حتسّنت 
املشروع خالل فرتة معّينة؟ وكيف ميكن قياس ذلك بدّقة؟ الفائدة اليت حّققها  • ما هو حجم 

املعنّية؟ الداعمة؟ اجلهات احلكومية  الفئات املستهدفة؟ اجلهات  آراء  • ما هي 

      ثالثًا: تصميم نظام للمراقبة والتقييم

رغم تشابه العمليتني، إال أن املراقبة ختتلف عن التقييم، لذلك فسوف يتم دراسة كٍل منهما بشكٍل 
مستقل يف هذا الدليل بغرض توضيح كٍل منهما والتفريق بينهما.

تصميم نظام املراقبة
ميكن تصميم نظام جيد للمراقبة من خالل إتباع اخلطوات التالية:
اخلطوة األوىل: التعريف بأنظمة املراقبة والتقييم والتخطيط هلا:

الكفاءة والفاعلية واألثر. • تعريف مفاهيم 
املراقبة. املكّونات األساسية ألعمال  • توضيح 

• إعداد قائمة باملؤشرات لكل نشاط.
املؤشرات. الروابط بني خمتلف تلك  • حتديد 

حتقيق  يف  النجاح  مستوى  ملعرفة  املطلوبة  املعلومات  مجع  خالهلا  من  سيتم  اليت  الكيفية  • حتديد 
النتائج واألهداف.
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اخلطوة الثانية: مجع املعلومات واالستفادة منها يف تطوير نظام املراقبة مبا يف ذلك ما يلي:
• املعلومات املطلوب توافرها.

املعلومات. • كيف سيتم مجع تلك 
يف  املتخّصصني  على  املهام  تلك  وتوزيع  نوعها  حبسب  املعلومات  تلك  مجع  مسئولية  سيتحّمل  • من 

خمتلف اجملاالت داخل اجلمعية/املؤسسة األهلية .
النتائج املطلوبة بشكٍل متواصل. املعلومات اليت تؤكد حتقّق  • ما هي 

اخلطوة الثالثة: حتديد اخلطة الزمنية ملراجعة املعلومات )شهرية، مرحلية، وهكذا( واالتفاق عليها 
مع الفريق.

والنتائج  األداء  حول  اليومية/الدورية/الشهرية  التقارير  وإصدار  وحتليل  مجع  الرابعة:  اخلطوة 
واآلثار املباشرة.

تصميم نظام التقييم
عند البدء بتصميم نظام التقييم فإنه جيب إعداد الشروط املرجعية هلذه العملية حتى تتمكن اجلمعية/

املؤسسة األهليةمن معرفة احتياجاتها خالل تلك املرحلة. وتشمل الشروط املرجعية
ما يلي: 

التقييم. السياق داخل اجلمعية/املؤسسة األهليةالذي ستحصل فيه عملية  o نبذة عن 
التقييم. o اهلدف من 

• ملاذا عملية التقييم؟ 	
• ما هي النتيجة/النتائج النهائية اليت يسعى النشاط/الربنامج/املشروع إىل  	

	 حتقيقها؟
o أسئلة رئيسية للتقييم )أمثلة(:

• من هو املستفيد حاليًا من املشروع؟ ما نوع االستفادة؟ 	
• ما هي امُلدخالت للربنامج/للربامج )املوارد املالية، املعدات، املوارد البشرية، اخل(؟ 	

• ما هي امُلخرجات املتوقّعة من الربنامج/املشروع )النتائج احملقّقة مباشرًة من  	
أنشطة الربنامج/املشروع(؟ 	

• ما هي النقاط احلرجة يف تنفيذ املشروع واليت حتتاج إىل مراجعة ومراقبة دقيقة  	
يف أوقاٍت حمدّدة ووفقًا ملنهجية متفق عليها مسبقًا؟ 	

• ما هي خصائص التقييم الرئيسة يف تنفيذ األهداف )فرتة التنفيذ، التكلفة،  	
	 معايري اجلودة املطلوبة أو مواصفات املخرج، حتديد املسئوليات يف التنفيذ واملراقبة 

والتقييم، املستهدفني بالتحديد، املكان، املوارد احملّددة املطلوب توافرها لتنفيذ  	
النشاط، أوقات تنفيذ اإلجراءات التقييمية املختلفة، اخل(؟ 	
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منوذج اإلطار املنطقي للمشاريع
ومن الوسائل الشائعة دوليًا يف تصميم أنظمة متكاملة للمراقبة والتقييم هو استخدام منوذج اإلطار 
كافة  على  املصفوفات  من  النوع  هذا  وحيتوى  أسفله(.   29 رُقم  الشكل  )راجع  مشروع  لكل  املنطقي 
املعلومات الضرورية لضمان تنفيذ املشروع باجتاه حتقيق األهداف العليا للجمعية/للمؤسسة األهلية. 
فكل هدف عام باملشروع يرتبط مباشرًة بتحقيق هدف عام للجمعية/للمؤسسة األهلية، وكذلك فإن 
األهداف اخلاّصة للمشروع ترتبط بتحقيق اهلدف العاّم للمشروع. وتوّضح هذه املصفوفة خمرجات 
املشروع احملدّدة ومؤشرات القياس لكل خمرج، وكذا األنشطة اليت سيتم تنفيذها لتحقيق املخرجات 

والنتائج احملددة.

ومقرتحات  أطروحات  معظم  يف  أساسيًا  متطلبًا  بات  قد  املنطقي  اإلطار  منوذج  أن  بالذكر  واجلدير 
والوكالة  األوروبية  )كاملفوضية  الدولية  املنظمات  كل  من  منحًا  أو  دعمًا  تطلب  اليت  املشاريع 

األمريكية للتنمية، وغريها من املنظمات واهليئات الدولية املاحنة(. 
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الربنامج
منطق التدّخل

املؤشرات القابلة للتحقق
صادر مؤشرات التحقق

م
ضات

األفرتا

ف العاّمة
األهدا

يت
ف العليا ال

 ما هي الغايات واألهدا
حتقيقها؟

سيساهم هذا املشروع يف 
 ما هي املؤشرات الرئيسة املرتبطة

ف العاّمة؟
باألهدا

صادر املعلومات هلذه
 ما هي م

املؤشرات؟

ف
 األهدا

حملدّدة
ّصة/ا

خلا
ا

ّصة/الفرعية
خلا

ف ا
 ما هي األهدا

حتقيقها من أجل
يت يعتزم املشروع 

 ال
ف العاّمة؟

حتقيق األهدا
 اإلسهام يف 

يت ُتظهر
 ما هي املؤشرات ال

ص/
خلا

ف ا
ضوح أن اهلد

بو
حتقق؟

الفرعي قد 

صادر املعلومات املتوّفرة
 ما هي م

صول عليها؟ وما
حل

 أو املمكن ا
 هي الطرق والوسائل املطلوبة

صول عليها؟
للح

يت هي خارج
ف )وال

 ما هي العوامل والظرو
ضرورية

 نطاق مسئولية املستفيدين( ال
ف خارجية(

ف؟ )ظرو
لتحقيق األهدا

جيب أخذها
يت 

 ما هي املخاطر املتوقعة ال
ني االعتبار؟

بع
النتائج املتوقعة

النتائج هي املخرجات املتوّقعة  
ّصة/

خلا
ف ا

الالزمة لتحقيق األهدا
الفرعية.

ما هي النتائج املتوقعة؟ ُقم بسردها 
وترقيمها

س ما
يت تقي

 ما هي املؤشرات ال
كانت النتائج املتوقعة قد

 إذا 
ىل أي مدى؟

حتققت وإ

صادر املعلومات املتوّفرة
 ما هي م

هلذه املؤشرات؟
خلارجية الالزم توّفرها

ف ا
 ما هي الظرو

حبسب
حتقيق النتائج املرجّوة 

ضمان 
 ل

حملدد؟
ين ا

جلدول الزم
ا

األنشطة
ما هي األنشطة الرئيسة الالزم 

تنفيذها لتحقيق النتائج املتوقعة؟ 
ط األنشطة 

ين؟ )ارب
وبأي ترتيب زم

حتقيقها(.
بالنتيجة املطلوب 

الوسائل:
ما هي الوسائل واملوارد املطلوبة 

لتنفيذ هذه األنشطة، مثل 
كوادر، أجهزة ومعدات، تدريب، 

دراسات، مستلزمات، منشآت 
خل؟

تشغيلية، ا

ضح 
يت تو

صادر املعلومات ال
ما هي م

مستوى التقّدم يف سري العمل؟

ف:
التكالي

جناز العمل؟ 
ف إ

ما هي تكالي
ف تلك 

صني
ف يتم ت

كي
و

ف؟ )املوازنة النهائية
التكالي

ط(
) لتنفيذ النشا

ضاع الالزم توّفرها
ف واألو

 ما هي الظرو
ط؟

 قبل بدء النشا
خلارجية )خارج

ف ا
 ما هي الظرو

 السيطرة املباشرة للمستفيدين( الالزم
جناح تنفيذ

ضمان 
حتققها وتوفريها ل

 
ط هلا؟

األنشطة املخط

ي للمشاريع
—نموذج اإلطار المنطق

الشكل رُقم )29(
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    رابعًا:  مجع املعلومات 

- يوجد أنواع خمتلفة من املعلومات )بعضها كمّي وآخر نوعي(:
الكمّية: تعطي هذه املعلومات اجلمعية/املؤسسة األهليةجمموعة  املعلومات   o 	

من األرقام املفيدة عن املشروع أو النشاط مثل )عدد املتدربني، عدد ورش العمل اليت  	
قامت اجلمعية/املؤسسة األهليةبتنظيمها، عدد اللقاحات اليت قامت اجلمعية/ 	

املؤسسة األهليةبتقدميها للمستهدفني، اخل(. وعادًة ما يتم التعبري عن تلك  	
املعلومات على شكل أرقام )1، 2 ، 3،... ( أو على شكل نسب مئوية وما شابه. كما  	

ميكن التعبري عنها باستخدام احلّصص العادلة )دكتور واحد لكل 300 مريض،  	
وهكذا(. 	

النوعية: ختربنا هذه املعلومات عن انطباعات الناس حول وضع  املعلومات   o 	
معني أو االستفادة املعنوية اليت قد يصعب قياسها مباشرًة. فيمكن القول أن هناك،  	

على سبيل املثال، %50 من املدرسني يف إحدى املدارس حيتاجون إىل وسائل  	
تدريبية، أو %30 من املستفيدين من الربامج حتّسن دخلهم مبعدل متوسط قد بلغ  	

%20 خالل العام األول بعد التخّرج من برنامج بناء مهارات. وبهذه الطريقة  	
ميكن حتويل املعلومة النوعية اهلاّمة إىل شكل أرقام أو توصيفها على األقل بشكٍل  	

يساعد على قياسها ومقارنتها مع مرور الوقت ومقارنتها أيضًا بني فرتٍة وأخرى  	
وبني مشروٍع وآخر. 	

متتلكها  اليت  املعلومات  وهي   :) األهلية  اجلمعية/املؤسسة  تدّخل  قبل  )الوضع  القاعدية  البيانات   -
املشكلة  على  املعلومات  تلك  وترّكز  التدّخل.  قبل  احلالة  أو  الوضع  األهليةحول  اجلمعية/املؤسسة 
أنه ما مل يتم حتديد  التدّخل. حيث  الوضع قبل وبعد  باإلمكان مقارنة  التدّخل ليصبح  والوضع قبل 
الوضع قبل التدّخل، فلن يتبنّي عند التقييم طبيعة التغيري الذي حصل بسبب برامج/أنشطة اجلمعية/

املؤسسة األهليةوما إذا كان التغيري حيصل نتيجة للتدّخل أو جمرد صدفة أو بسبب عوامل أخرى 
غري مرتبطة بأنشطة اجلمعية/املؤسسة األهلية . فعلى سبيل املثال، جيب إجراء اختبار حتديد مستوى 
يف اللغة يف أي برنامج تدريس لغات، ويوّضح هذا االختبار مستوى الطالب يف تلك اللغة قبل التدّخل 
)برنامج تدريس اللغة(. وبعد كل دورة يتم إجراء امتحان للتأكد من أن الطالب قد جتاوز املعارف 
املطلوبة لتلك املرحلة قبل االنتقال إىل املرحلة اليت بعدها. أما لو مل يتم إجراء حتديد مستوى فلن 
يكون باإلمكان التأكد من أن التحّسن احلاصل هو بسبب الربنامج التدرييب أو بسبب مستوى الشخص 

يف اللغة قبل تلقي الدروس.
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وهناك جوانب خمتلفة مشمولة ضمن البيانات القاعدية:
التدّخل. الراهن قبل  الوضع  العاّمة حول  املعلومات   o

بالفئات  عالقة  هلا  أخرى  فئات  أو  املستهدفة  الفئات  آراء  على  تعتمد  خاّصة  معلومات  معرفة   o
املستهدفة أو تقييم لوضعهم اخلاّص.

o دراسة بعض املعلومات املدّونة واملسّجلة )كمراجعة استبيانات موّثقة سابقًا أو آراء مستفيدين من 
املستفيدة من سجالت رمسية )فيما يتعلق باإلحصائيات  الفئة  أو بيانات شخصية عن  برنامٍج سابق 

السكانية مثاًل(، وغريها.

- ماذا لو مل ختّطط اجلمعية/املؤسسة األهلية للمراقبة والتقييم منذ البداية؟
هناك طريقة ُتعرف باحتواء الضرر )damage control(. وتعتمد هذه الطريقة على حماولة مجع 
كافة املعلومات اليت ميكن مجعها واليت قد ال تكون حمفوظة إال يف ذاكرة األشخاص الذين اشرتكوا 
من  وغريها  نشاط  لكل  املذكورة  والنتائج  املخرجات  حتقيق  يف  وساهموا  اخلطط  تطوير  عملية  يف 
املعلومات املتوفرة هنا وهناك. وتعتمد هذه الطريقة على تاليف ما ميكن تالفيه ومجع ما ميكن مجعه 

من معلومات وإن كان يف وقٍت متأخر.
توضيح  إىل  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  على  مّرت  واقعية  حادثة  من  املسّجل  التالي  املثال  ويهدف 
كيفية تطبيق هذه الطريقة. فعند زيارة فريق ألحد مشروعات املياه اليت نّفذها الصندوق االجتماعي 
الفريق بسؤال أحد احلاضرين عن وضع منطقتهم قبل عمل  املديريات، بدأ رئيس  للتنمية يف إحدى 
املشروع وبدأ باحلديث عن الوضع واعتمد التقييم بشكٍل جزئي على ذاكرة املشاركني للفرتة املاضية 

نظراً لغياب املعلومات املنهجية املثّبتة من خالل منهجية مراقبة وتقييم متكاملة.

 البياناتالبيانات القاعديةاملؤشراتالنتائجاملخرجات
القاعدية

عدد 
).....( من 
الفصول 

واملدارس 
مّت بنائها

زيادة معدالت 
التحاق األطفال 

باملدارس 
الريفية

 نسبة/عدد 
األطفال 

امللتحقني 
باملدارس

 يف الريف

يف عام 99 بلغت نسبة 
األطفال %50 من 

الفئة العمرية 3 - 5  
سنوات ويلتحقون 
بالتعليم يف القرى 

املستهدفة

حتقيق نسبة 
التحاق  %65 من 

نفس الفئة 
باملدارس حبلول 

العام ؟؟؟؟

 نسبة/عدد 
األطفال 

امللتحقني 
باملدارس

يف املدينة

يف عام 99 بلغت نسبة 
األطفال %75 من 

الفئة العمرية 3 - 5  
سنوات ويلتحقون 

بالتعليم يف املناطق 
املستهدفة

حتقيق نسبة 
التحاق  %85 من 

نفس الفئة 
باملدارس حبلول 

العام ؟؟؟؟

الشكل رُقم )30(- مصفوفة توضيحية للنتائج ولمؤشرات القياس
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اجلمعية/ مع  النقاشات  خالل  من  الراهن  الوضع  عن  املعلومات  مجع  يف  شائعة  طريقة  هي  وهذه 
املؤسسة األهليةواملشاركني فيها وبالتالي معرفة وتوثيق الكثري من املعلومات اليت ال توجد  يف التقارير 

والوثائق احملفوظة لديها.
ال  املثال  سبيل  على  يلي،  ما  تشمل  والتقييم  املراقبة  عملية  حتتاجها  اليت  املعلومات  فإن  عام،  وبشكٍل 

احلصر:
املشاهدات اليت يقدمها أشخاص هلم عالقة مباشرة بالنشاط. o دراسة حاالت حمدّدة/تسجيل 

o تسجيل وحتليل األحداث اهلامة اليت حصلت واليت هلا عالقة بالنشاط.
املعلومات واالستنتاجات. الفردية وتدوين بعض  o إجراء االستبيانات/املقابالت 

املشاركات واآلراء املختلفة. o عمل لقاءات مرّكزة واجتماعات خاّصة وتدوين 
املرتبطة به. أو اجلوانب  النشاط  o مراجعة اإلحصائيات الرمسية املسّجلة حول 

o حتديد واستخدام عيّنات حمّددة للبحث، كما يلي:
•عينات عشوائية )ويتم اختيارها بطريقة عشوائية ورمبا باالستفادة من أنظمة  	

الكمبيوتر أو أنظمة أخذ العينات العشوائية البدائية كالقرعة مثاًل(. 	
•عينات طبقية )كل سابع بيت يف الفئات الغنية، كل ثالث بيت يف الفئات الفقرية  	

وهكذا(. 	
•عينات باجملموعات )مثل املستهدفني الذين التحقوا باملشروع منذ سنتني(. 	

    خامسًا: حتليل املعلومات

ميكن إتباع اخلطوات التالية يف حتليل املعلومات اليت تقّدمها عمليات املراقبة والتقييم:

الشكل رُقم )31(- شكل توضيحي لخطوات تحليل المعلومات في عمليات المراقبة والتقييم
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     سادسًا: إختاذ اإلجراءات/القرارات الالزمة 

- إعداد التقارير:
o تعترب جودة التقارير من أهم العوامل اليت تؤدي إىل جناح عمليات املراقبة والتقييم. فالتقارير تؤثر 

بشكٍل كبري يف اختاذ القرارات وهي اليت ُتظهر جناح النشاط/الفريق من عدمه.
املراقبة والتقييم: o مكونات تقارير 

•ملّخص تنفيذي/عاّم للتقرير: جيب أال يزيد ذلك امللّخص عن مخس صفحات،  	
فخري الكالم ما قّل ودّل. ويهدف امللّخص إىل تقديم خالصة خمتصرة للقيادات  	
أو املاحنني أو املهتمني مّمن ال جيدون يف كثري من األحيان الوقت الكايف لقراءة  	

حمتويات التقرير كاملًة. 	
•مدخل: رغم أن املدخل ليس متطلبًا أساسيًا يف تقارير التقييم إال أنه ميّثل  	
فرصة لتقديم الشكر والعرفان لألشخاص الذين ساعدوا يف إعداد التقرير  	

ووضع مالحظات عامة حول العمليات والنتائج وغريها. 	
•القسم األول )املقدمة(: ويتم فيها كتابة خلفية عن املشروع وعن اجلمعية/ 	
	 املؤسسة األهلية ، وخلفية عن عملية وفريق التقييم، ومنهجية وطريقة عمل 

	 التقييم، وكذلك طرح املشكالت واملعّوقات اليت واجهت الفريق.
)النتائج(: هي املساحة اليت يتم فيها كتابة األرقام والرسوم البيانية  الثاني  •القسم  	

	 التوضيحية ومعايري الكفاءة والفعالية جلميع مكّونات التقييم.
•القسم الثالث )االستنتاجات(: يتم من خالهلا كتابة التفسريات واالستنتاجات  	

اليت مت استخالصها من خالل النتائج اليت خرجت بها عملية التقييم. 	
)التوصيات(: تقّدم التوصيات توضيحًا باإلجراءات احملدّدة اليت جيب  الرابع  •القسم  	

إتباعها ملعاجلة املشاكل اليت تعيق حتقيق أفضل النتائج وفقًا للخطط. 	
•امللحقات: يتم فيها إضافة الشروط املرجعية لعملية التقييم وقائمة باألشخاص  	

اليت جرت مقابلتهم أثناء عملية التقييم ومناذج االستبيانات اليت مت استخدامها  	
وخرائط للمناطق اليت مت استهدافها وأي تفاصيل هاّمة قامت على أساسها عملية  	

التقييم. 	
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- التعّلم من نتائج التقييم واختاذ القرارات الالزمة
قرارات  اختاذ  خالل  من  وذلك  النتائج  من  التعّلم  هو  والتقييم  املراقبة  عملية  يف  األساس  إن   o
النتائج  تتحّقق  املناسب حبيث  الوقٍت  األداء يف  إدخال حتسينات على  أو  إن وجدت  األخطاء  لتصحيح 
املباشرة عن املشروع واألثر العاّم يف الوقت ذاته. وجيب أن ُترتجم عمليات التقييم يف إجراءات حمّددة هلا 

أهداف حمّددة حبسب النتائج يف اخلطط املستقبلية للجمعية/للمؤسسة األهلية.

- اختاذ القرارات الفاعلة
اليت  والتوصيات  االستنتاجات  إىل  األهليةبأكملها  واجلمعية/املؤسسة  املشروعات  إدارة  حتتاج   o
جناح  ويعتمد  وصائبة.  حكيمة  قرارات  اختاذ  من  تتمكن  حتى  والتقييم  املراقبة  عمليات  بها  خترج 
هذه العملية بشكٍل كبري على قدرة قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى اختاذ القرارات وتطبيقها 
ومتابعة تنفيذها. ولذلك فإنه من األفضل أن يتم اختيار ميّسر مستقل يف ورشة العمل اليت يتم فيها 
األهليةمّمن  امليّسر من خارج اجلمعية/املؤسسة  ذلك  يكون  أن  التقييم، وجيب  تقرير  نتائج  مناقشة 
لديهم خربة جيدة يف جمال إدارة منظمات اجملتمع املدني أو اإلدارة عمومًا وخصوصًا يف خربات التقييم.

التالية: القرارات باخلطوات  o ومتّر عملية اختاذ 
•التخطيط اجلّيد وحتديد اهلدف املطلوب حتقيقه بدّقة. 	

•التنفيذ اجلّيد وفقًا للخطة. 	
•مواصلة عمليات املراقبة والتقييم. 	

•مجع وحتليل البيانات واملعلومات الناجتة عن عملية التقييم واملراقبة. 	
•إعداد قائمة باالستنتاجات املستخلصة من عمليات املراقبة والتقييم. 	
•تطوير قائمة باألعمال اليت جيب تنفيذها لضمان حتقيق األهداف. 	

•حتديد اخلطوات التالية وترتيب األعمال اليت جيب تنفيذها. 	
•مناقشة تلك األعمال واإلجراءات مع األطراف املعنّية )عناصر إدارية وتنفيذية 	

	 يف اجلمعية/املؤسسة األهلية ، ويفّضل إشراك اجلهات الداعمة وبعض فئات 
املستفيدين وبعض الفاعلني اآلخرين( بغرض اخلروج بأفضل قرارات حتّقق  	

األهداف املرجّوة يف املرحلة املقبلة. 	
•تنفيذ األعمال املقّررة. 	

•مواصلة املراقبة والتقييم لتلك األعمال واألنشطة. 	
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      - عوامل جناح عمليات التصحيح 

فيما يلي بعض العوامل اليت تساهم يف حتسني االستفادة من عمليات التقييم واملراقبة:
املقاومة للقرارات: التعامل مع  القدرة على   o

•لن يتقّبل اجلميع التغيري الذي تقّره قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةبصدٍر  	
رحب. وهنالك عدة أسباب ملقاومة بعض الناس لعملية التغيري، منها: 	

	                        •شعور البعض باالرتياح لبقاء األمور كما هي عليه.
                                       •قلق بعض األشخاص من حصول تغيري قد يؤثر على إنتاجيتهم أو 

                                         مستقبلهم أو أدائهم يف نظر اآلخرين.
	                       •اخلوف من االستعجال لدى البعض يف التغيري بسبب عدم التأكد من سري 

                                         التغيري يف االجتاه الصحيح.
	                       •غياب الرؤية بعيدة املدى عند البعض فهم يعرفون ما يقومون بعمله وما 

                                        يشاهدونه فقط وال حيسبون حسابًا للمستقبل املتوسط والبعيد.

التالية: القبول بالتغيري نسبيًا من خالل اختاذ اإلجراءات  القبول بالتغيري: ميكن زيادة  o زيادة 
•توضيح ضرورة التغيري وأهميته بالنسبة للجمعية/للمؤسسة األهلية وإبقاء  	

أعضاءها على إطالع بالنتائج واالستنتاجات اليت توّصلت إليها من خالل املراقبة  	
والتقييم وإشراكهم يف اختاذ القرارات إىل حٍد ما. 	

•مساعدة أفراد وقيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى رؤية الصورة كاملًة  	
ومعرفة أهمية التغيري بالنسبة هلم. 	

•الرتكيز على التواصل إلبراز أهم املعلومات واألسباب والفوائد من عملية التغيري. 	
•التعامل حبكمة مع مشاعر الغضب واخلوف والدفاع عن النفس واالستماع إىل  	

اآلخرين وإعطائهم الفرصة إلظهار بعض املشاعر السلبية كاإلحباط والغضب  	
وغريها حتى ميكن معاجلتها. 	

•حماولة توضيح املالبسات واألمور املتشابهة لعملية اختاذ القرارات املصريية. 	
•الرتكيز على دور كل فرد يف حتقيق التغيري وبالتالي الفائدة من التغيري  	

مبشاركة اجلميع. 	
•حماولة مترير التغيري بشكٍل هادئ وتدرجيي عندما يكون ذلك مناسبًا حتى  	

يستطيع اجلميع التعامل معه وتقّبله خطوة خبطوة. 	
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ف
 اهلد

االسرتاتيجي/ العام
ّصة

خلا
ف الفرعية/ا

األهدا
ّصة بها(

خلا
)املؤشرات ا

الربامج
ّصة بها(

خلا
)املؤشرات ا

 مؤشرات النجاح الكّلية
حتّقق النتائج واألثر العام(

)مؤشرات 

 زيادة الوعي وتعزيز
صول املرأة على

 ح
 حقها يف االنتخاب

كناخبة ومرّشحة
 

يف الوقت ذاته

حبق املرأة يف االقرتاع والرتّشح 
التوعية 

حمللية 
س ا

جملال
يف االنتخابات الربملانية وا

2013م.
ّص: استبيانات 

خلا
ف ا

ّصة باهلد
خلا

)املؤشرات ا
كة 

الرأي لتحديد التغري يف الرأي حول مشار
املرأة القيادية وغري القيادية يف العملية 

االنتخابية، عدد النساء اللواتي أبدين رغبتهن 
كة يف العملية االنتخابية، مراقبة 

يف املشار
ض 

ف على بع
مباشرة لعملية االقرتاع والتعّر

كة، عدد املرشّحات 
النساء اللواتي قرّرن املشار

خل(
ألنفسهن يف العزل واملديريات املستهدفة، ا

كة
ىل منزل لرّبات البيوت لتشجيعهن على املشار

برنامج التوعية من منزل إ
 يف االنتخابات الربملانية    2013 م.

صول إليهن بالتوعية 
مت الو

يت 
ّصة بالربنامج: عدد البيوت/النساء ال

خلا
)املؤشرات ا

ىل املنازل، مدى تقّبلهن لالستماع، آرائهن بعد االستماع 
صول إ

محلة الو
و

خل(.
ىل املشرفات على النزول امليداني، ا

إ

يف العزل واملديريات 
كة النساء 

• نسبة مشار
ضية )مقارنًة 

املستهدفة يف االنتخابات املا
مبؤشر قاعدي(.

• نسبة زيادة النساء اللواتي أبدين استعدادهن 
لرتشيح  أنفسهن. 

كمرشحات نيابيات أو مرّشحات 
حبقهّن يف التقّدم 

برنامج توعية القياديات 
حملية.

س 
جمال

صرة السياسية 
ش عمل املنا

كات يف ور
ّصة بالربنامج: عدد املشار

خلا
)املؤشرات ا

صانعي القرارات، 
ضور من 

حل
ني من األحزاب السياسية، نوع ا

ك
للمرأة، عدد املشار

خل(
صانعوا القرار، ا

صادق عليها 
ش العمل وهل 

يت خرجت بها ور
صيات ال

التو

يت أبدت استعدادها 
• عدد القيادات النسائية ال

كة يف برنامج تدريب 
ووّقعت استمارة مشار

كة 
ّص باملشار

خلا
القيادات النسوية ا
خل.

يف االنتخابات، ا

خلدماتي 
تقديم الدعم السياسي واملؤسسي وا

كة املرأة القيادية يف االنتخابات 
لتعزيز مشار
كمرّشحة.

ّص: استبيانات 
خلا

ف ا
ّصة باهلد

خلا
)املؤشرات ا

قاعدية ونهائية للقيادات النسائية قبل 
خلدمات وبعدها ومقارنتها 

صول على ا
حل

ا
صلّن على  

حي
مماثالت مل 

مع مرّشحات 
خلدمات، استطالعات الرأي حول 

الدعم وا
ني 

خلدمات املقدّمة وتقييمات املدرب
جودة ا

حتليلي عن دور التدريب 
للمتدربات، تقرير 

ىل املقاعد 
صول إ

يف تعزيز قدرتهّن على الو
حمللية(

س ا
جملال

الربملانية وا

صال 
كتساب مهارات االت

تقديم تدريب متكامل للنساء القياديات ليتمكّن من ا
ط وطنية.

حلمالت االنتخابية وتطوير خط
ط والتسويق وإدارة ا

والتخطي
ّصة بالربنامج: االستبيانات القاعدية والنهائية، املشروعات 

خلا
)املؤشرات ا

ضية واإلجابة 
محالت افرتا

جملاالت املختلفة وجودتها، مهارات إدارة 
والتمارين يف ا

خل(.
على أسئلة إعالمية ناقدة، ا

صول 
حل

• تقييمات مقارنة قبل وبعد ا
كتسبتها 

يت ا
على التدريب للمهارات ال

جملاالت املختلفة.
املتدربات يف ا

كات 
ض القياديات املشار

• تأهيل بع
س 

جمال
ضوات 

ضوات برملانيات وع
كع

حملية.
محالتهن 

كز خدمات إعالمية مؤقت للمرشحات إلدارة 
توفري وتشغيل مر

ني.
صل مع الناخب

اإلعالمية والتوا
—عدد 

خلدمات اإلعالمية
ّصة بالربنامج: عدد املستفيدات من ا

خلا
)املؤشرات ا

خلدمات اإلعالمية، آرائهن يف 
كز ا

مبر
ين استعانت فيها القياديات 

املّرات ال
خلدمة 

صالت على ا
حلا

محالت املرشّحات ا
ني 

خلدمات املقّدمة، مقارنات ب
ا

خل(.
ف نفسها، ا

حية ذاتها والظرو
ضمن الشر

صنيفهن 
ميكن ت

ممن 
وغريهن 

• عدد القياديات اللواتي استفدن من خدمات 
جلانب االنتخابي.

كز يف ا
املر

حلقيقي 
• استبيانات للرأي بشأن التغيري ا

خلدمات بالنسبة 
الذي حّققته تلك ا

كات.
للمشار

• الفاعلية النهائية للحملة االنتخابية 
ني والناخبات.

من وجهة نظر الناخب

ي(
ف والمؤشرات )مثال افتراض

الشكل رُقم )32(- نموذج مصفوفة األهدا
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من خالل املصفوفة السابقة يتضح لنا ضرورة تطوير إطار منطقي متكامل ومرتابط لتحديد أهداف 
اجلمعية/املؤسسة األهليةبطريقة ميكن قياسها ومعرفة مدى تأثري خمتلف الربامج واألنشطة 

يف حتقيق أهدافها العليا. وما جيب عمله هو تنظيم األهداف بطريقة متدّرجة تسمح برؤية األهداف 
مبستوياتها املختلفة ومعرفة املؤشرات اليت تربط حتقيق الربنامج/املشروع باهلدف اخلاّص وأيضًا تلك 
اليت تربط اهلدف اخلاّص باهلدف العاّم. فمن خالل طرح األسئلة امللّحة يف حتليل البيئتني اخلارجية 
كل  األهليةعلى  اجلمعية/املؤسسة  وحتقّقه  حققته  الذي  التأثري  مدى  معرفة  ميكن  والداخلية 
املستويات )املخرجات والتأثريات املباشرة واألثر العاّم( والتأكد منه باستمرار. ومن خالل آليات املراقبة 

والتقييم، ميكن التأّكد من قدرة اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى مواصلة جناحها.

يف كل األحوال جيب مراعاة األمور التالية يف عملية حتديد املستويات املختلفة من األهداف )واملؤشرات(:
• جيب اختيار رؤية/أهداف اسرتاتيجية مناسبة ومدروسة وفيها متّيز للجمعية/للمؤسسة األهلية 

عن بقية اجلهات العاملة يف اجملال ذاته.
الرؤية والرسالة. النتائج الضرورية لتحقيق  • جيب حتديد أهداف عاّمة مدروسة بعناية حتّقق 

• جيب حتديد أهداف خاّصة قابلة للتنفيذ وقابلة للدعم وأن تكون تلك األهداف واقعية.
التعليم، أعداد معينة  • جيب حتديد أهداف حبيث ميكن قياسها )كتحقيق مستوى معنّي من 

من املستفيدين، نتائج حمدّدة ميكن قياسها(.
الغري والتأكد  السابقة وجتارب  التجارب  • جيب مراجعة األهداف باستمرار واالستفادة من 

من استمرار فاعليتها وإمكانية حتقيقها.
العاّمة. • جيب أن تساعد األهداف اخلاّصة على ربط املخرجات باألهداف 

• جيب تطوير مؤشر)ات( لكل هدف ولكل مستوى من األهداف ليساعد على معرفة الرتابط
 بني املستويات املختلفة من األهداف.
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إعداد اخلطط التنفيذية 
ستواجه  اليت  القضايا  ومعرفة  بوضوح  حتقيقها  املطلوب  واملخرجات  األهداف  حتديد  يتم  أن  بعد 
تأتي  االحتياجات،  وتلبية  التحّديات  ملواجهة  املتوفرة  ومواردها  األهليةوإمكانياتها  اجلمعية/املؤسسة 
األهليةمن  اجلمعية/املؤسسة  حدّدته  ما  لتنفيذ  خبطوة  خطوة  التخطيط  يف  تتمّثل  هاّمة  خطوة 
أهداف على أرض الواقع. وتدعى تلك اخلطوة بالتخطيط التنفيذي، وهو التخطيط الذي يقوم على 
مباشرة  املتعّلقة  التالية  األسئلة  على  واإلجابة  بالتنفيذ  اخلاصة  واخلطط  املعلومات  توفري  أساس 
املوارد املطلوبة؟ خالل فرتة كم؟ إخل. ويعترب التخطيط  بتنفيذ األنشطة: ماذا؟ كيف؟ من؟ ما هي 
الدقيق لتنفيذ األنشطة عاماًل أساسيًا يف جناح اخلطة االسرتاتيجية يف نهاية املطاف. حيث أن اخلطط 

التنفيذية ُترتجم الطموحات املقّدمة يف اخلطة االسرتاتيجية إىل حيز  الواقع.

والتخطيط كما ذكرنا يف بداية الدليل هو سلوٌك يومي وليس جمرد حقائق ومعلومات ودراسات. 
فإذا كان الشخص حريصًا على حترّي الدّقة يف البحث، فإن حرصه سيقوده إىل طرح كل األسئلة 
اهلاّمة مبا يف ذلك تلك املتعلقة جبوانب الضعف والقصور. لكن بعض مسئولي املنظمات واجلمعيات/ 
املؤسسات األهلية يفّضلون جتّنب احلديث عن جوانب الضعف لدى مؤسساتهم. وتأتي ردة الفعل تلك 
إذا  أنه  الفرد  يعتقد  فقد  به.  االعرتاف  من  واخلوف  بالفشل  اإلحساس  بسبب  األحيان  من  كثرياً  يف 
اعرتف ولو على املستوى الشخصي بأي مشكلة، فإنه قد ُيتهم بالتقصري أو عدم الكفاءة وغري ذلك. بينما 
احلقيقة هو أنه إذا متّكن الشخص من التغّلب على خوفه واعرتف باألخطاء واالختالالت يف وقٍت مبكر 
فإنه سيحقق  وبالتالي  النتائج دون شّك،  أفضل  فإنه سيتمّكن من حتقيق  وتعامل معها مبا تستحق، 

جناحًا تلو اآلخر.
وال شك يف أن أبرز خطة تنفيذية هي اخلطة التنفيذية العاّمة )الشاملة( للربامج واألنشطة. ويأتي 
يف هذه اخلطة تفصيل أهم الربامج واألنشطة الكبرية املتفّرعة من األهداف العاّمة واألهداف اخلاّصة، 
وكذا الفرتة الزمنية لتنفيذها واملوارد البشرية واملالية الضرورية لذلك واملؤشرات اليت تساعد على 
 .)SMART( ”معرفة النجاح من الفشل يف التنفيذ، اخل. ويف هذه اخلطة جيب أن تكون األهداف “ذكية

وتكون كذلك إذا ما توّفرت فيها الصفات التالية:
 ،Specific 1( حمّددة 

 ،  Measurable2( قابلة للقياس
 ،  Achievable 3( قابلة للتحقيق 

 ،  Realistic4( واقعية
 Time Bound5( يتم تنفيذها خالل فرتة زمنية حمّددة
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وجيب التنبيه إىل أن اخلطط التنفيذية هي وثائق تتغرّي باستمرار. حيث يتم تطويرها يف بداية املشروع 
أنها ال تزال مناسبة لتحقيق أهداف اخلطة  النشاط، ثّم تتم مراجعتها بشكٍل مستمر للتأكد من  أو 
االسرتاتيجية، وبالتالي رؤية ورسالة اجلمعية/املؤسسة األهلية . وحيصل التعديل مبجرد حصول أي 
اخلطة  فإن  للمشروعات،  وبالنسبة  املنّفذة.  املشروعات  من  مشروع  أي  جناح  أو  سري  على  مؤّثر  تغيري 
التنفيذية هي املرجع األول واألخري لطريقة عمل املشروع وحتقيق خمرجاته وأهدافه. فعندما يتقّدم 
نشاط أو يتأخر نظراً الحتياجات مدروسة، يتم تعديل تلك املعلومات يف اخلطة التنفيذية للمشروع. 
فاخلطة التنفيذية العاّمة اليت يتم تطويرها كجزء من وثيقة اخلطة االسرتاتيجية متّثل خطة أولية 
تقديرية لكيفية تنفيذ جممل األنشطة معًا وحتديد خمرجاتها الكلّية، لكن ال يعين ذلك عدم إمكانية 

إجراء تغيريات يف اخلطط التنفيذية التفصيلية للمشروعات يف مراحل الحقة إذا تطّلب األمر ذلك. 
أما اخلروج عن اخلطة التنفيذية أثناء التنفيذ فعادًة ما يعطي إشارة على عدم فاعلية التنفيذ أو عدم 
دّقة التقدير ملخرجات اخلطة يف أحسن األحوال، إال عندما يكون اخلروج عن اخلطة ألسباب خارجة 
عن إرادة اجلمعية/املؤسسة األهلية . ويف كل احلاالت ال بّد من إبالغ اجلهات الداعمة بأي تغيري كبري 
حيصل يف اخلطة ملثل تلك األسباب. ويف حالة اضطرارها الختاذ إجراءات أو تعديالت كبرية فاألفضل 

أن تقوم مبناقشة تلك التعديالت مع اجلهات املاحنة قبل البدء بتنفيذها.
وتقّدم امللحقات مع هذا الدليل منوذجًا افرتاضيًا من تلك اخلطط إلعطاء فكرة عاّمة عن نوع اخلطط اليت 
ميكن تطويرها من هذا النوع ونوع املعلومات اليت توّفرها. لكن هذا النموذج ليس مثاليًا بالضرورة، كما 
أنه ليس الوحيد. والغرض منه هو توضيح الصورة للمستفيدين من هذا الدليل بشأن حمتويات اخلطة 
التنفيذية. وتعمل اخلطط التنفيذية العاّمة على حتقيق األوليات اليت حددتها اخلطة االسرتاتيجية 
جممل  التنفيذية  اخلطة  تلّخص  كما  للتنفيذ.  حمدّدة  وأدوات  وخمرجات  أنشطة  إىل  وترمجتها 
الربامج واألنشطة داخل اخلطة االسرتاتيجية يف مصفوفة واحدة ليسهل النظر إليها ككٍل متكامل. 
من ثّم يتم تفصيل كل مشروع يف خطة تنفيذية مستقّلة حتتوي على مزيٍد من التفاصيل. وُتستخدم 
التنفيذية  والقيادة  الربامج  باملشروعات من قبل مسئولي  التفصيلية اخلاّصة  التنفيذية  تلك اخلطة 

ألغراض التنفيذ وتوزيع املوازنات ومراقبة وتقييم التنفيذ وفقًا ملعايري حمّددة أثناء وبعد التنفيذ.
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تطوير اهليكل  واللوائح التنظيمية
تأتي هذه اخلطوة بعد مرحلة حتديد األهداف اخلاّصة/الفرعية والربامج. وميكن تنفيذها يف وقٍت 
متزامن مع تطوير أنظمة املراقبة والتقييم وكذلك اخلطط التنفيذية. فاهليكل التنظيمي واللوائح 
تلك  حتقيق  وكيفية  األهليةلنفسها  اجلمعية/املؤسسة  حدّدتها  اليت  باألهداف  كبري  ارتباٌط  هلا 
األهداف. كما أن اللوائح التنظيمية واخلطط التنفيذية تساعد يف حتديد متطلبات العمل للجمعية/

للمؤسسة األهلية من الطاُقم التنفيذي والقيادي. وباعتباره أحد أهّم اللوائح التنظيمية، فإن اهليكل 
التنظيمي قد خيضع لتعديل خالل هذه املرحلة إذا كانت هنالك احتياجات من املوارد البشرية مل يتم 

تلبيتها بعد يف اهليكل السابق أو تبنّي تركيز تلك املوارد يف جوانب غري ضرورية. 

كما أنه بدون لوائح تنظيمية مناسبة لن تتمكن اجلمعية/املؤسسة األهليةمن حتقيق األهداف، حتى 
العمل”  تنفيذ  تنّظم “كيفية  التنظيمية  اللوائح  أن  واملالية. حيث  البشرية  املوارد  لديها  توّفرت  وإن 
وبالتالي فإنه يضمن ترابط وفاعلية اجلهود وعدم تداخلها وتعارضها، وكذلك بقاء اجلمعية/املؤسسة 
األهليةثابتة على أهدافها وعلى القّيم الثابتة يف نظامها األساسي بدون تشويش. وعند مراجعة اهليكل 

التنظيمي، يتم أخذ األمور التالية بعني االعتبار:
- قد يظهر احتياٌج جديد ملهمٍة/عمٍل ما مل يكن مشمواًل يف اهليكل التنظيمي السابق.

- قد تستنتج اجلمعية/املؤسسة األهليةبأن هنالك وظائف زائدة عن احلاجة يف اهليكل التنظيمي بناًء 
على حتليل البيئة الداخلية.

- قد تتبنّي احلاجة إىل إعادة ترتيب املهام وتوزيعها بني اإلدارات املختلفة وطريقة ارتباطها ببعضها 
البعض أو باإلدارة التنفيذية.

- كما قد تظهر مشكالت يف أداء بعض املهام داخل اجلمعية/املؤسسة األهليةتتطلب نقل أو استبدال 
بعض املوظفني أو إعادة توصيف وظائفهم )ولكن يف هذه احلالة جيب إلتزام احلرص على عدم زعزعة 

والء العاملني أو إفزاعهم من تأثري التغيري على زمالئهم(.
- قد تظهر مشكالت يف عملية التواصل والتفاعل اإلداري بني اإلدارات املختلفة.

- قد تظهر اختالالت أو تداخالت يف املسؤوليات والصالحيات.
- قد يتبنّي ضرورة إضافة مهام جديدة لبعض العاملني.

- وباملقابل، قد يتبنّي ضرورة حذف مهام عن البعض اآلخر.
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وبالتالي فإنه ال بّد من أخذ تلك االعتبارات وغريها بعني االعتبار، والتعامل معها بشكٍل يتناسب مع توصيات 
واألولويات.  األهداف  لتحقيق  الفرعية  واالسرتاتيجيات  واخلارجية  الداخلية  البيئتني  حتليل  نتائج 
وتهدف جهود إعادة اهليكلة يف األساس إىل تعديل آليات العمل بشكٍل حيّقق أكرب فاعلية ممكنة يف 
األداء حتى تتناسب مع احتياجات حتقيق أهداف املرحلة القادمة من تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية. ولذا، 
تلك  لتأدية  املطلوبة  واملهارات  واملتطلبات  وظيفة  ولكل  إدارة  لكل  املهام  حيّدد  التنظيمي  اهليكل  فإن 
الوظيفة بغض النظر عن الشخص الذي يتوىل مسئولية تلك املهمة داخل اجلمعية/املؤسسة األهليةيف 

الوقت الراهن.
املؤسسات  كثريمن  يف  تدعي  )واليت  مجلًة  اإلدارية  واألنظمة  والسياسات  التنظيمية  اللوائح  أما 
تنقسم  ما  فعادًة   ،)Company Management System-للشركات اإلدارة  مبنظومة  األهلية 
اجلمعية/ وحجم  اإلجراءات  يف  املطلوب  التفصيل  مستوى  حبسب  مستويات  ثالثة  أو  مستويني  إىل 

املؤسسة األهليةونوع التحّديات اليت تواجهها وكذلك األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها من خالل تلك 
ختدم  اليت  والسياسات  اللوائح  أهم  تطوير  حماولة  األهليةجيب  اجلمعيات/املؤسسات  ويف  اإلجراءات. 
وتوضيح  العاملني  بني  األدوار  وتقسيم  وحتديد  والقيّم  املبادئ  على  والثبات  األداء  حتسني  يف  مباشرًة 
اإلجراءات بشكٍل يؤّمن الرتابط والتكامل داخل اجلمعية/املؤسسة األهلية . فكثرة اللوائح تشتت تركيز 
العاملني عن اجلوانب األهّم من تلك املنظومة اإلدارية، وبالتالي فإنها قد تعطي نتيجة عكسية. وباملقابل، 
فإن غياب تلك اللوائح والسياسات واإلجراءات يعيق قدرة اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى ضبط اجراءاتها 
وتقييم األداء على أساٍس عادل من السياسات واإلجراءات املتفق عليها واملعتمدة واملعلنة رمسيًا. كما أن 
غياب الوضوح يف اإلجراءات والقيّم يسبب نزاعات داخلية كثريه من شأنها التأثري سلبًا على سري العمل 

وعلى نفسية العاملني يف اجلمعية/املؤسسة األهليةيومًا بعد يوم.

وبذلك فإن مراجعة اهليكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للمهام ضرورٌي جداً لضمان انسجام آليات 
أن  كما  القادمة.  الفرتة  خالل  األهلية  للجمعية/للمؤسسة  اإلسرتاجتية  اخلطة  أهداف  مع  العمل 
إجيابية  بعضها  العاملني  على  كبرية  تأثريات  هلا  قوية  رسائل  ترسل  أن  ميكنها  اهليكلة  إعادة  جهود 
سبيل  فعلى  الوظيفي،  االستقرار  وعدم  الذعر  )خلق  سلبية  أو  دورها(  لتفعيل  املنظمة  جدّية  )بشأن 
املثال، إذا قرّرت مجعية/مؤسسة أهلية ما بتعديل هيكلها التنظيمي حبيث تقسّم املهام إىل “فرق عمل” 
اجلمعية/ يف  للعاملني  قوية  إشارة  يعطي  قد  ذلك  فإن  الفنية،  التخصصات  حبسب  إدارات  من  بداًل 

املؤسسة األهليةحبصول تغيري يف توجهات اجلمعية/املؤسسة األهليةوثقافة العمل لديها. فاملفهوم من 
هذه اخلطوة أيضًا هو أن اجلمعية/املؤسسة األهليةتسعى إىل إعطاء مزيد من الصالحيات للمشاريع 
حتديد  أن  كما  املشروع.  مستوى  على  اهلدف  بوحدة  قناعتها  ترسيخ  وإىل  مثاًل  املتوسطة  والقيادات 

التوصيف الوظيفي للمهام يعطي إشارة قوية مبراجعة األداء من خالل 
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الوظيفة يف  تلك  الذي يشغل  الشخص  النظر عن  أن تفعل بغض  معرفة ما جيب على كل وظيفة 
الوقت الراهن. وجيب التعامل مع هذا الوضع بشكٍل حذر حيث أن العاملني قد تقّل عزميتهم للمشاركة 
تلك  أداء  تبنّي عدم قدرتهم على  بأنهم قد خيسروا وظائفهم يف حال  اإلحساس  إذا ساورهم  الفاعلة 
األعمال بشكٍل جّيد. وبهذا فإنهم قد يشّكلون قوة مقاومة للتغيري ويقفون عقبة أمام حتقيق أهداف 
اخلطة االسرتاتيجية. كما جيب التقليل من حجم التغيري ليبقى يف حدود الضروري، وعمله بشكٍل 
تدرجيي ومدروس، واختاذ مبدأ التواصل احلذر مع العاملني إلدارة املشاعر املرتتبة على عملية التغيري.

وتأتي أنظمة املراقبة والتقييم لضمان مواصلة حتقيق الفاعلية من خالل أداء املهام املختلفة وضمان 
ترابطها وتنبيه قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةبوجود أي اختالالت أو خروج عن املسار أو على العكس 

من ذلك بتحقيق نتائج إجيابية ملموسة. 
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 ملّخص الوحدة

- تأتي األهداف اخلاّصة/الفرعية كأجزاء متفّرعة من األهداف العاّمة. وجيب أن تكون كل األهداف 
مرتابطة بشكٍل وثيق وتدعم بعضها بعضًا. كما أن عملية تطوير األهداف تعترب فّن وحتتاج إىل مهارة 
عالية. ومتّثل هذه املرحلة خطوة هاّمة من خطوات عملية التخطيط االسرتاتيجي وال ميكن للجمعية/

واقعية ومدروسة  أهداف  القدرة على حتديد  لديها  تكن  ما مل  أي جناح  أن حتّقق  األهلية  للمؤسسة 
وتقييم النجاح يف تنفيذها بشكٍل مستمر.

- كما أنه ال ميكن أن تتحّقق رؤية اجلمعية/املؤسسة األهليةوأهدافها املختلفة إال من خالل أنشطة 
املستويات  وتعترب  مباشر.  وبشكٍل  للمستهدفني  حمّددة  خمرجات  أو  خدمات  تقّدم  وبرامج  حمّددة 
املختلفة من األهداف كالشجرة اليت تتفرع من اللحاء )الرؤية(، إىل فروع )أهداف عاّمة( ومنها إىل 
فروع أصغر )األهداف اخلاّصة/الفرعية(، ومن ثّم إىل أغصان )برامج/مشروعات/أنشطة(. وتقّدم تلك 

الشجرة مثاراً حمّددة ختدم املستهدفني )املخرجات(.
- هنالك قاعدة إدارية مفادها أنه ال ميكن ضمان حتقيق أي مشروع ما مل تتّم مراقبة تنفيذه وقياس 
نتائجه بشكٍل مستمر. لذلك، فإن املراقبة والتقييم يعتربان أداتان فاعلتان ال بّد منهما لضمان حتقيق 
النتائج املطلوبة أواًل بأول. وإذا كانت الربامج ال تعطي النتائج املطلوبة فإن املراقبة والتقييم هي الوسيلة 
وللجمعية/ للمشروع  العليا  األهداف  حتقيق  يف  الفشل  تفادي  وبالتالي  مبكر،  وقٍت  يف  ذلك  ملعرفة 

للمؤسسة األهلية ككل.
- من هنا يتضح أن املراقبة: هي مهمة إدارية مستمرة تعطي إدارة اجلمعية/املؤسسة األهليةاملعلومات 
الالزمة ملراقبة النتائج أواًل بأول. أما التقييم: فهو عملية مراجعة حتصل يف وقٍت خمطٍط له مسبقًا 
مدروسة  وبطرق  منهجي  بشكٍل  املشاريع  أو  الربامج  حققته  الذي  النجاح  مستوى  تقييم  إىل  وتهدف 

وحمّددة مسبقًا يف مراحل هاّمة وحمورية يف التنفيذ.
املطلوبة  النتائج  حتقيق  خالل  من  والكفاءة  الفعالية  حتقيق  يف  والتقييم  املراقبة  عمليات  تساعد   -
)املخرجات( بأفضل وأقل املوارد واجلهود املمكنة، وحتقيق األثر العاّم يف الوقت ذاته، وهو األثر بعيد املدى 
من كل املخرجات واخلدمات املقّدمة للمستهدفني من الربامج املختلفة والنتيجة النهائية اليت تأسست 

اجلمعية/املؤسسة األهليةلتحقيقها.
 :)Outputs( ال بّد لنا من وقفة سريعة عند تعريفات بعض املصطلحات املذكورة هنا. فاملخرجات -
اجلمعية/املؤسسة  وأنشطة  أعمال  تنتجها  اليت  املباشرة  اخلدمات  أو  املنتجات  أو  النتائج  هي 
األهليةللمستهدفني. ويف املستوى الذي يلي املخرجات، جند اآلثار املباشرة/النتائج )Outcome( وهي 
التأثريات املباشرة اليت تنتج عن حتقق املخرجات وحتّقق املستوى املتوسط من أهداف اجلمعية/املؤسسة 
األهليةعلى املدى املتوسط، وهو املستوى الذي ميكن قياس أثره بشكٍل واضح وملموس. أما األثر العام 

)Impact( فإنه يتمّثل يف األثر النهائي الذي ينتج بشكٍل تراكمي من خالل حتّقق
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اجلمعية/املؤسسة  رؤية  بتحقيق  مباشرًة  يرتبط  والذي  املباشرة/النتائج  واآلثار  املخرجات 
األهليةورسالتها على املدى البعيد.
- ملاذا حنتاج للمراقبة والتقييم؟

هناك العديد من الفوائد اليت تعود على اجلمعية/املؤسسة األهليةمن إجراء عمليات املراقبة والتقييم، 
نورد منها ما يلي:

               •  حتديد املشكالت يف التخطيط أو التنفيذ يف وقٍت مبّكر.
              •  عمل إصالحات وحتسينات يف األعمال املخطط هلا حبسب احلاجة.

              •  مساعدة اجلمعيات/املؤسسات األهليةعلى معرفة أسباب تلك املشكالت/االختالالت.
              •  التوّصل إىل حلول هلا.

              •  تزويد اجلمعية/املؤسسة األهليةباملعلومات عن جودة التنفيذ أواًل بأول.
              •  تشجيع اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى اختاذ اإلجراءات املناسبة يف الوقت املناسب.

              •  زيادة قدرة اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى حتقيق تنمية حقيقية ملصلحة املستهدفني.
              •  توثيق النجاحات اليت حتققها األنشطة بشكٍل منهجي مثبت علميًا حبسب املمارسات 

              اجليدة املعروفة عامليًا.
- جيب أن تبدأ عملية التخطيط للمراقبة والتقييم منذ أول مراحل التخطيط. حيث أن األهداف جيب 
أن يكون لديها مؤشرات واضحة ميكن قياسها ملعرفة قدرة أي نشاط على حتقيق املخرج/األثر املباشر 
ولو كانت  أرقام حتى  إىل  البيئتني  نتائج حتليل  الضروري حتويل معظم  املستهدفني. ومن  وضع  يف 
تتعلق مبؤشرات نوعية )جوانب متعلقة بتأثريات غري معدودة من املخرجات(. ورغم صعوبة ذلك، إال 
أنه ميكن التعبري عن كل املعلومات النوعية باستخدام أوصاف حمّددة للتفريق بينها )مثل ممتاز، جيد، 
مرضي، غري مرضي، وهكذا( وحصر عددها أو نسبها على هذا األساس. وبدون حتديد طريقة للقياس 
سيكون من الصعب حتديد ما إذا كان النشاط قد ساعد على حتقيق أهداف اجلمعية/املؤسسة األهلية 

أم ال.
- تعتمد عملية تطوير أنظمة املراقبة والتقييم على حتديد األسئلة اليت جيب اإلجابة عليها وحتديد 
داخل  اجلماعية  النقاشات  خالل  من  ذلك  ويتأتى  املسئوليات.  وكذا  املطلوبة  املعلومات  مجع  طرق 
اجلمعية/املؤسسة األهليةومن خالل حتديد آليات للمراقبة املستمرة من قبل اإلدارة التنفيذية وآليات 
التقييم وفرتاته وكذا املواضيع اليت سريّكز عليها ذلك التقييم. وتأتي تقارير التقييم بصورة دورية 
لتوّضح كيف مّتت عملية التنفيذ ولتعطي قيادة اجلمعية/املؤسسة األهليةصورة أوضح بشأن مدى 

فاعلية تلك األنشطة والربامج يف حتقيق األهداف العليا للجمعية/للمؤسسة األهلية.
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جيب  حيث  واملراقبة.  التقييم  لعمليات  معنى  إلعطاء  الضرورية  املعلومات  كل  مجع  يتم  أن  جيب   -
مجع املعلومات )الكمّية( اليت عادًة ما تكون موجودة على شكل أرقام واحصائيات )مثل عدد املتدربني أو 
املستفيدين، عدد ورش العمل، التكلفة، عدد املشاريع، اخل(. كما جيب مجع املعلومات النوعية )املتعلقة 
باجلوانب غري امللموسة من األداء واألثر( واليت عادًة ما تكون غري موجودة على شكل أرقام بطبيعتها ما 
مل يتم ترمجتها على شكل أرقام. وتشمل هذه املعلومات النوعية مثاًل انطباعات الناس أو حجم االستفادة 
من برنامج توعوي يف تغيري املواقف جتاه قضية معّينة، وهكذا. كما جيب مقارنة املعلومات حول الوضع 
قبل التدّخل وبعده ملعرفة حجم التغيري الذي حصل مبساعدة املشروع أو النشاط، ومن خالل االستفادة 

من املعلومات القاعدية عن الوضع.
يلي:  ( ما  األهلية  برامج اجلمعية/املؤسسة  تنفيذ  الوضع قبل  )اليت تصف  القاعدية  البيانات  - تشمل 
معلومات عاّمة عن الوضع قبل التدّخل، ومعلومات خاّصة عن الفئة املستهدفة وعالقتها بالقضية وآراء 
تلك الفئة وغريها، وكذلك دراسة وحتليل لتلك املعلومات واستنتاجات حول األمور اليت قد تنجح وتلك 

اليت ليس هلا فرصة جناح من أعمال اجلمعية/املؤسسة األهلية .
- تعترب تقارير املراقبة والتقييم األداة املناسبة إلبالغ قيادات اجلمعية/املؤسسة األهليةبوضع اجلمعية/

املؤسسة األهليةوأدائها يف وقٍت ما ويساعدها بالتالي على حتسني أدائها والتعّلم من التجارب السابقة 
يف املستقبل أو حتى الرتويج لربامج أخرى جديدة مبنية على أساس النجاح الذي حققه أحد الربامج 

السابقة ملصلحة املستهدفني. 
وضعها  خالل  من  تنفيذها  وتقييم  ومراقبة  ونتائجها  األهداف  وفهم  تطوير  عملية  تبسيط  ميكن   -
مجيعًا يف جدول/مصفوفة واحدة مقابل بعضها البعض. وجيب أن يوّضح اجلدول الروابط بني األهداف 
ومؤشراتها واآلثار النهائية اليت تسعى األنشطة املختلفة لتحقيقها. ويساعد ذلك أيضًا على مواصلة 

عملية املراقبة والتقييم.
- من بني أهم خصائص عمليات املراقبة والتقييم الناجحة هو وجود خطط تنفيذية واضحة تكتمل 
املوارد  وحتديد  للقياس،  قابل  بشكٍل  لتحقيقها  املختلفة  الربامج  تسعى  اليت  باألنشطة  قائمة  فيها: 
املالية والبشرية والعينية الضرورية لتنفيذ املشروع/النشاط، وحتديد الفرتة الزمنية لتنفيذ األنشطة 

املختلفة وكذلك مؤشرات القياس وطريقة املراقبة والتقييم.
حمّددة،  تكون:  أن  أي   ،)SMART( “ذكية”  املختلفة  والربامج  لألنشطة  األهداف  تكون  أن  جيب   -

وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وواقعية، ويتم تنفيذها خالل فرتة زمنية حمّددة.
ويتم يف اخلطة االسرتاتيجية تقديم اخلطة التنفيذية العاّمة فقط لتوضيح ترابط املكّونات األساسية 
ألعمال اجلمعية/املؤسسة األهليةمع بعضها البعض. أما اخلطط التنفيذية التفصيلية للمشاريع فيتم 

تطويرها الحقًا وتتغرّي باستمرار حبسب املتغريات اليت حتصل يف وقت حصوهلا. 
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والشركاء  املوظفون  تعامل  وكيفية  الربامج/املشروعات  تنفيذ  كيفية  التنظيمية  اللوائح  تنّظم   -
اجلمعية/املؤسسة  تتمّكن  لن  مناسبة  تنظيمية  لوائح  وبدون  األهداف.  لتحقيق  البعض  بعضهم  مع 
األهليةمن حتقيق أهدافها والثبات على القيّم الراسخة يف نظامها األساسي. ويعترب اهليكل التنظيمي 
أحد اللوائح اليت توّزع األدوار واملهام بني العاملني يف اجلمعية/املؤسسة األهليةواملشروع بشكٍل يضمن 

حتقيق النتائج املطلوبة.

- يف اخلتام جيب االنتباه إىل أن عملية تطوير وتنفيذ خطة اسرتاتيجية تعترب عملية تغيري كبرية يف 
املختلفة ومراقبة  النظر  التعامل بعناية مع وجهات  . وبالتالي، فال بد من  اجلمعية/املؤسسة األهلية 
. فإذا كانت هنالك جمموعة  التغيري داخل اجلمعية/املؤسسة األهلية  التوجهات اليت تعارض عملية 
التغيري فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم، وبشكٍل معلن أو خفّي، لعرقلة  املعارضني لفكرة  كبرية من 
بعض  يف  وإشراكهم  اآلخرين  بآراء  واألخذ  اإلقناع  مبدأ  اعتماد  الضروري  فمن  لذلك  التغيري.  جهود 
املسئوليات يف عملية التخطيط. ويعترب هذا حتديًا كبرياً لكل اجلمعيات/املؤسسات األهليةاليت تقرر 
مراجعة وتغيري اجتاهها. فحتى إذا كانت اخلطة االسرتاتيجية متكاملة وفاعلة، فإن عملية التغيري 
قد تفشل متامًا إذا مل يتم التعامل مع حركات مقاومة التغيري الداخلية حبكمة فائقة وانتباٍه متواصل.
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الخاتمة:

ويف اخلتام، وكما ذكر الكاتب املعروف يف جمال اإلدارة قريي هامل يف كتابه “قيادة ثورة التغيري”: 
“إن عصر التقّدم قد بدء باألمل... وانتهى مبزيٍد من التوّتر... واألحرى أن األشخاص الذين يفاجئهم 
املستقبل مل يكونوا منتبهني منذ البداية...”. واملقصود هنا هو أن بعض الناشطني يف أي جمال تصيبهم 
الغفلة والتخاذل عن طرح األسئلة اهلاّمة اليت تؤثر على عمل مجعياتهم/مؤسساتهم األهلية وعلى 
للمشكالت  احلّل  وصار  األوان  فاتهم  قد  أنفسهم  جيدوا  غفلتهم  مدى  يدركوا  أن  وقبل  مستقبلها. 
املرتاكمة صعبًا أو غري ممكنًا. ويف مقاٍل آخر للكاتب ذاته بالتعاون مع الكاتبة ليسا فاليكانغس يقول 
اُلكّتاب: “تزداد سرعة الدوامة يف عامل األعمال عن قدرة املنظمات والشركات على تنمية قدراتها وعلى 

املواكبة وإدارة متطلباتها”.

أفضل  وتنفيذ  واملوارد  القدرات  وتوجيه  الصورة  إيضاح  االسرتاتيجي هو  التخطيط  أهداف  أهم  وأحد 
ومات  كريستنسن  كاليتون  يقول  ذلك  ويف  ممكنة.  نتائج  أفضل  تقديم  حنو  والربامج  األنشطة 
توجيه  يف  تكمن  اإلدارة  يف  الرئيسة  املهمة  “إن  هلم:  مشرتٍك  مقاٍل  يف  ستيفنسون  وهاورد  ماركس 
حيتاج  عندما  تعقيداً  وتزداد  معقّدة  مهّمة  إنها  األهداف.  حتقيق  حنو  منهجي  بشكٍل  معًا  العاملني 
املديرون إلحداث تغيريات يف سلوك اآلخرين”. لكن اإلدارة وحدها ال تكفي، فال بد من مهارات وأدوات 
تساعد اجلمعية/املؤسسة األهليةعلى “القيادة”، أي أن تتمكن اجلمعية/املؤسسة األهليةمن حتديد 
الوجهة اليت ستصّب فيها كل تلك اجلهود واملوارد ومواصلة مراقبتها واالحرتاف يف حماولة حتقيق 

أفضل النتائج بدون توّقف.

فإذا قرّرت اجلمعيات/املؤسسات األهليةيف اليمن تغيري واقعها حنو األفضل، فإن عليها تغيري قناعاتها 
املعلومات  على  تستند  ومدروسة  واضحة  علمية  منهجية  إتباع  إىل  ستحتاج  فإنها  ثّم،  ومن  أواًل. 
وتأثرياتها  خططها  ومراجعة  خبطوة  خطوًة  والتخطيط  والداخلية  اخلارجية  البيئتني  عن  الدقيقة 
اّطالع،  عن  القرارات  اختاذ  يف  باحلكمة  التحّلي  إىل  باإلضافة  اخلطوات،  تلك  وبإتباع  مستمر.  بشكٍل 
لدور  كمكّمل  حقيقية  تنموية  نهضة  حتقيق  من  اليمن  األهليةيف  اجلمعيات/املؤسسات  ستتمكن 

الدولة والقطاع اخلاّص باعتبارها من اجملتمع وإليه.

ومن خالل هذا الدليل نأمل أن نكون قد استطعنا أن نبسّط قراء هذه املادة الغنّية واملتشّعبة اليت جتمع 
بني كثري من العلوم، وأن نقّدم هلم الكثري من املعلومات واملعارف العلمية والعملية اليت تساعدهم على 
إعداد وتنفيذ خطط اسرتاتيجية فاعلة. كما نتمنى أن تسعى اجلمعيات / املؤسسات األهلية  يف اليمن 
ليس فقط إلعداد خطط اسرتاتيجية مدروسة، وإمنا لتبيّن رسالة التخطيط االسرتاتيجي كسلوك 

وتطبيقها يف كل أمور مجعياتهم/مؤسساتهم األهلية. 

مع متنياتنا للجمعيات/للمؤسسات األهلية 
بالنجاح و التوفيق
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التعريف المختصر المصطلح
 األهداف األهم )اليت تتضمنها الرؤية والرسالة( للمنظمة وكيفية حتقيقها وكذلك

 اإلجراءات واألنشطة واملوارد اليت تضمن حتقيق األهداف وبالتالي توجد توحيد وتناغم وتركيز
يف جهود كل العاملني يف املنظمة باجتاه األهداف األهم

االسرتاتيجية

 الوثيقة اليت ترسم اخلطوط العريضة اليت تساعد املنظمة على حتقيق اسرتاتيجيتها وأهدافها
 األهم وتشرح خطوة خبطوة كيف ستقوم املنظمة باختيار أولوياتها ومن ثّم تنفيذها ومراجعتها

 بعد ذلك. وترّكز هذه الوثيقة على األولويات اليت تساعد على حتقيق الرؤية والرسالة
 وحتقيق الفاعلية القصوى من كافة أنشطتها. وتقدم هذه الوثيقة أيضًا وصفًا لنتائج حتليل

 البيئتني اخلارجية والداخلية وبيان املوارد األساسية واخلطة التنفيذية العليا للمنظمة استفادًة
من قدرات املنظمة وموقعها االسرتاتيجي

 اخلطة

االسرتاتيجية

 العملية اليت متر بها املنظمة من أجل تطوير خطتها االسرتاتيجية. وتعترب طريقة عمل
 وسلوك يشمل اختاذ عدة خطوات ومراحل كبرية وهامة ومنهجية تضمن حتقيق الرؤية

 والرسالة. كما تشمل عملية منّسقة ومنّظمة تضّم العديد من الفاعلني يف املنظمة لتحليل
 البيئة اخلارجية والبيئة الداخلية واخلروج باتفاق حول األولويات اليت حتقق الرؤية والرسالة
 وتساعد املنظمة على تطوير أدائها والتفاعل بشكل إجيابي وسريع مع املتغريات اليت قد حتصل

 يف البيئة اخلارجية. وتشمل أيضًا وصفًا ألهم األنشطة اليت ستقوم بها املنظمة من أجل حتقيق
تلك األهداف األهم واألولويات

 عملية التخطيط

االسرتاتيجي

 طريقة عمل ومنظومة إدارية متكاملةا تعطي املنظمة القدرة على االستجابة للمتغريات
 الداخلية واخلارجية بفاعلية وبسرعة وبالتالي اختيار أولوياتها. كما يعتمد هذا النهج اإلداري

 على تبين أفضل اإلجراءات املدروسة لتحسني أدائها ومراقبة اإلجناز واختاذ القرارات املناسبة
يف الوقت املناسب لتحقيق الرؤية والرسالة وحتقيق أفضل أثر ممكن يف إطار املوارد املتوّفرة

 اإلدارة

االسرتاتيجية

 األهداف العاّمة األهم بالنسبة للمنظمة اليت سوف تركّز املنظمة مواردها وجهودها لتحقيقها
 خالل السنوات القادمة وحتقق الرؤية والرسالة للمنظمة. وهي أيضًا األهداف اليت، ما إن

 حتققت، تكون املنظمة قد استطاعت حتقيق رؤيتها ورسالتها معًا مستفيدة بالتالي من قدراتها
 وإمكانياتها ومواردها

 األهداف

االسرتاتيجية

 عملية يتم فيها حتديد اإلجراءات واألنشطة واملوارد اليت ميكن من خالهلا حتقيق نتائج أو
 منتجات أو خدمات معينة حتقق هدف أو أهدافًا معينة. وتشمل تلك العمل وسائل للمراقبة

 والتقييم لضمان حتقيق النتائج املطلوبة يف الوقت املناسب والتنفيذ واإلشراف الفاعلني من قبل
الفريق التنفيذي للمنظمة

 عملية التخطيط

الرباجمي

 االجتاهات واجملاالت األهم بالنسبة للمنظمة اليت جتمع بني قدرات املنظمة والفرص املتوفرة
 لديها يف البيئة اخلارجية. وهي اجتاهات/جماالت اختارتها املنظمة لنفسها لكونها األقرب من

 حتقيق رؤية املنظمة ورسالتها معًا. وتأتي هذه اخليارات بعد مراجعة دقيقة للبيئتني اخلارجية
 والداخلية وحتليل سوات للمفاضلة بينها واألفكار اجلديدة املتفق عليها بني أعضاء الفريق حول

جوانب التمّيز وجوانب التخصص وآلية حتقيقهما معًا

 اخليارات/البدائل

االسرتاتيجية

مرجع بالتعريفات المختصرة للمصطلحات األساسية في التخطيط االستراتيجي
الملحق رُقم )1(
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التعريف المختصر المصطلح
 تعبرٌي خمتصر عن البدائل االسرتاتيجية اليت اختارتها املنظمة لنفسها وتصف حتديداً جوانب
 التمّيز وجوانب التخصص لدى املنظمة. ويتم التعبري عن ذلك املوقع االسرتاتيجي يف صياغة

الرؤية ويف كل الوثائق اليت تعّرف دور ونشاط املنظمة

املوقع االسرتاتيجي

 عملية حبث منهجية ومتكاملة للتعّرف بدّقة على الوضع/األوضاع يف البيئة اخلارجية
 )األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية، وكذا الفئة املستهدفة واجلهات اليت
 هلا تأثري على نشاط املنظمة، اخل(، وكذلك الوضع الداخلي )طريقة التنظيم والعمل والقدرات

 الفنية واإلدارية والربامج السابقة، اخل(. وتعطي هذه العملية إجابات لألسئلة األهم اليت يتم
 طرحها أثناء عملية التخطيط االسرتاتيجي من أجل اختاذ قرارات بشأن أولويات وأهداف

املرحلة القادمة

 حتليل البيئتني

 )اخلارجية

)والداخلية

 تعبري خمتصر عن الوضع املأمول الذي تسعى املنظمة لتحقيقه خالل بضع سنوات )عادًة
 متوسطة املدى(. ومتّثل تلك العبارة حافزاً للمنظمة وتصوّراً عن إمكانياتها وتطلعاتها وجوانب

متّيزها. كما أنها تصف اجتاهات املنظمة وكيف حتّب أن يراها اآلخرون

 مالحظة: ال توجد رؤية صحيحة وال رؤية خاطئة فاملسألة نسبية وعائدة على مدى األثر الذي
 حتققه صيغة الرؤية للمنظمة من فائدة )مثاًل استقطاب جهات داعمة أو متعاونة، استقطاب

 الفئات املستهدفة، حتفيز العاملني يف املنظمة، اخل(. وجيب أن تكون الرؤية نابعة عن قناعات
قيادات املنظمة ومرتبطة بأهداف وأولويات املنظمة خالل السنوات القادمة

الرؤية

:تعبري عن جزئيتني متكاملتني
 املهمة: وهي السبب الذي قامت املنظمة من أجل حتقيقه واجملاالت اليت لن خترج املنظمة عنها

والفئات اليت ستبقى املنظمة قائمة خلدمتها
 القيّم األهم: وهي املبادئ والقيّم األهم اليت سوف تلتزم املنظمة بها باستمرار مهما كانت

 الظروف واليت تعترب جزًء متأصاًل من سبب وجود املنظمة وهويتها )قد يكون من املفيد التعبري
)عن تلك القيّم بشكٍل مفّصل يف السياسات واللوائح الداخلية للمنظمة أيضًا

 مالحظة: هنالك جدل كبري حول استخدام هذا املصطلح حيث أن املقابل له باللغة اإلجنليزية
 )مصدر معظم الدراسات حول املوضوع( هو »املهمة« فقط. لكن، ونظراً لكون الرسالة تشتمل

 أيضًا على القيّم األهم واليت تتضمن أيضًا األهداف النبيلة اليت جيسدها عمل اجملتمع املدني فقد
»اختار هذا الدليل »الرسالة« حبيث تشمل كاًل من »املهمة« و«القيّم األهم

الرسالة
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منوذج خطة تنفيذية عاّمة 
الملحق رُقم )2( 
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خلطة االسرتاتيجية للجمعيات/للمؤسسات األهلية
خلارطة الزمنية ملراحل تدريب وإعداد ا

ا
الشكل رُقم )5(

3 أيام
5 أيام

10  أيام
4  أيام

يومان
يومان

 المتطلبات الرئيسية

إعداد الوثيقة  )املرحلة الرابعة(
خلطة االسرتتيجية وإعداد 

مرحلة استكمال ا
الوثيقة

ورشة العمل الثانية  )املرحلة الثالثة(
حتديد إطار العمل السرتتيجي للجمعية 

مرحلة 
/للمؤسسة األهلية

ىل  )املرحلة الثانية( 
ورشة العمل األو

خلطة 
ضري إلعداد ا

مرحلة التح
االسرتتيجية

ضري
حت

فرتة 
للجميع

جلمعية/املؤسسة األهلية 
لقاءات أولية مع ا

ىل(
)املرحلة األو

املخرجات
املدخالت

املخرجات
املدخالت

ف
تكلي

املخرجات
املدخالت

املخرجات
املدخالت

ط 
عند استكمال الشرو

التالية:
1 -وجود قناعة 

خلطة 
راسخة باهمية ا

االسرتاتيجية.
2 -وجود معرفة بدور 

جملتمع املدني 
منظمات ا

ضع ذلك القطاع يف 
وو

حتديداً.
اليمن 

3 -وجود معرفة بأساسيات 
اإلدارة.

4 -وجود معرفة بأساسيات 
حملاسبة واإلدارة املالية.

ا
-5 وجود هيكل تنظيمي 

ضح وتوزيع أدوار 
وا

حمددة.
كامل 

ف 
6 -تسليم مل

حيتوي على  الوثائق 
واللوائح واملشاريع 

ص 
خل للمخت

...إ
صر عن 

خمت
7 -تقرير 

التجارب السابقة.
ص االطالع 

 8 -على املخت
حتديد القدرات 

على دراسة 
املؤسسية للجمعيات 
املؤسسات/ األهلية .

صيلية 
* خطة تف

للمراقبة والتقييم 
)مكتوبة ومطبوعة(.

* خطة تنفيذية عامة 
)مكتوبة ومطبوعة(.

* قائمة باالسرتاتيجيات 
الفرعية )مكتوبة 

ومطبوعة(.
* قائمة بالسياسات 
والقيم واإلجراءات 
)مكتوبة ومطبوعة(.
* وثيقة متكاملة 

ضّم 
مكتوبة ومطبوعة ت

ط 
ىل النقا

ضافة إ
باإل

أعاله أهم املعلومات 
صار املتعلقة 

وباخت
ني 

حتليل البيئت
بعملية 

خلارجية والداخلية 
ا

حتليل 
وأبرز نتائج 

حتديد 
سوات وطريقة 

جلمعية/املؤسسة 
ا

األهليةألولوياتها 
وأهدافها وبالتالي بلورة 

جلديدة.
رؤيتها ا

ف وشرح 
* تعري

ضع 
لطرق و

ط للتقييم 
خط

واملراقبة.
* شرح لطريقة 

عمل خطة 
تنفيذية عامة.

*  شرح لكيفية 
اختيار املبادئ 

األساسية 
للسياسات والقيم 

واإلجراءات.

ط 
عد استكمال الشرو

التالية:
1 - وجود قناعة 
راسخة باهمية 

خلطة االسرتاتيجية.
ا

2 - وجود معرفة 
بدور منظمات 

ضع 
جملتمع املدني وو

ا
ذلك القطاع يف اليمن 

حتديداً.
3 -وجود معرفة 
بأساسيات اإلدارة.
4 - وجود معرفة 

حملاسبة 
بأساسيات ا

واإلدارة املالية.
5 -وجود هيكل 
ضح 

تنظيمي وا
حمددة.

وتوزيع أدوار 
ف 

6 -تسليم مل
حيتوي على  

كامل 
الوثائق واللوائح 
خل 

واملشاريع ...إ
ص.

للمخت
صر 

خمت
7 -تقرير 

عن التجارب السابقة.
ص 

كما أن على املخت
االطالع على دراسة 

حتديد القدرات.

* جلسة تنشيطية 
حول املفاهيم 

ط.
األساسية للتخطي

ض نتائج 
* استعرا

جتميع املعلومات 
صائيات 

والبيانات واإلح
ني.

حول البيئت
ض 

ف وعر
* تعري

ملراحل حياة  
جلمعية/املؤسسة 

ا
األهلية.

ف وتدريب على 
* تعري

صفوفة 
استخدام م

ني 
سوات لتحليل البيئت

خلارجية.
الداخلية وا

صياغة 
* شرح لكيفية 

الرؤية والرسالة، 
والبدائل االسرتاتيجية 
واملوقع االسرتاتيجي، 

ف العامة 
واألهدا

واالسرتاتيجية.
* شرح لكيفية 

اختيار االسرتاتيجيات 
الفرعية.

مجع 
وتنظيم 

وفرز 
املعلومات 
والبيانات 
يت تقدم 

ال
إجابات على 

األسئلة 
حملددة يف 

ا
ورشة العمل 

ىل 
األو

ضها 
وعر

على شكل 
جداول 
ورسوم 
بيانية.

ف 
حتقق التعار

 *
والتوقعات واملساهمة 

مكتوبة
* فريق لديه 

كافية 
معرفة 

ط 
مبفاهيم التخطي
االسرتاتيجي.

كايف لطرق 
* إملام 

ووسائل التفكري 
االسرتاتيجي

ضيات أولية 
* فر

س للبدء 
كأسا

ط 
بالتخطي

االسرتاتيجي.
مساء 

* قائمة بأ
ني 

حتليل البيئت
فريقا 

خلارجية.
الداخلية وا

* فريق لديه معرفة 
كافية لطرق 

ومهارة 
مجع املعلومات وأدوات 

البحث املختلفة.
* فريق لديه معرفة 
س 

مببادئ وأس
أولية 

حتليل 
وأدوات دراسة و

خلارجية 
ني ا

البيئت
حتليل 

والداخلي و
نتائجهما

ف 
* التعار

والتوقعات 
ومساهمة 
ني

ك
املشار

ض 
* عر

للمفاهيم 
والتعريفات.

ض لطرق 
* عر

ووسائل التفكري 
االسرتاتيجي.

ين 
ف ذه

ص
* ع

ونقاشات لتحديد 
ضات 

االفرتا
األولية.

حتديد فريقا 
 *

ني 
حتليل البيئت
الداخلية 

خلارجية.
وا

* تدريب على 
مجع 

مهارات 
املعلومات وأدوات 
البحث املختلفة.
* تدريب على 
حتليل 

طرق 
ضها.

النتائج وعر

ف ومعرفة 
* تعار

جلمعية/
أولية با

باملؤسسة 
األهليةوطبيعة 
جمال عملها 

و
ضائها.

وأع
مساء 

 * قائمة بأ
ني يف 

ك
املشار

الدورة مع معلومات 
كاملة عنهم.

* استبيانات معبئة 
ني 

ك
من قبل املشار

حتليلها الحقًا 
يتم 

من قبل االستشاري.
كد من 

* التأ
ني 

ك
قناعة املشار

ضرورة وأهمية 
ب

ط 
عملية التخطي
االسرتاتيجي.

كامل 
ف 

* مل
حيتوي على 

مجيع املعلومات 
املطلوبة للبدء 

ط 
بعملية التخطي
االسرتاتيجي.

ص 
* زيارة املخت

للمؤسسة/للجمعية 
ف. 

األهلية للتعار
جلمعية/

* تسليم ا
املؤسسة األهليةاستمارة 

لتعبئتها من قبلهم لتحتوي 
ني مع 

ك
مساء املشار

على أ
حمددة عنهم.

معلومات 
جلمعية/املؤسسة 

* تسليم ا
األهليةاستبيان يتم 

ني 
تعبئته من قبل املرشح

كة يف الدورة.
للمشار

* جلسة تعريفية للمرور 
بشكٍل سريع على أهمية 
ط االسرتاتيجي 

التخطي
ط 

وأبرز مفاهيم التخطي
خمرجات 

االسرتاتيجي و
العملية ومتطلباتها
ط هلم 

* عمل نشا
كد من مدى قناعتهم 

للتأ
ط االسرتاتيجي.

بالتخطي
جلمعية/املؤسسة 

* تسليم ا
األهليةقائمة باملتطلبات 

واالحتياجات للدورة مثل: 
الوثائق واللوائح واملشاريع 

خل
...إ
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منطق التدّخل
مؤشرات نوعية

كمية
مؤشرات 

مؤشرات نوعية

ف العاّمة
األهدا

يت
ف العليا ال

 ما هي الغايات واألهدا
حتقيقها؟

سيساهم هذا املشروع يف 
 ما هي املؤشرات الرئيسة املرتبطة

ف العاّمة؟
باألهدا

صادر املعلومات هلذه
 ما هي م

املؤشرات؟

ف
 األهدا

حملدّدة
ّصة/ا

خلا
ا

ّصة/الفرعية
خلا

ف ا
 ما هي األهدا

حتقيقها من أجل
يت يعتزم املشروع 

 ال
ف العاّمة؟

حتقيق األهدا
 اإلسهام يف 

يت ُتظهر
 ما هي املؤشرات ال

ص/
خلا

ف ا
ضوح أن اهلد

بو
حتقق؟

الفرعي قد 

صادر املعلومات املتوّفرة
 ما هي م

صول عليها؟ وما
حل

 أو املمكن ا
 هي الطرق والوسائل املطلوبة

صول عليها؟
للح

يت هي خارج
ف )وال

 ما هي العوامل والظرو
ضرورية

 نطاق مسئولية املستفيدين( ال
ف خارجية

ف؟ )ظرو
)لتحقيق األهدا

جيب أخذها
يت 

 ما هي املخاطر املتوقعة ال
ني االعتبار؟

بع
النتائج املتوقعة

 النتائج هي املخرجات املتوّقعة
ّصة/الفرعية

خلا
ف ا

.لتحقيق األهدا
 ما هي النتائج املتوقعة؟ ُقم بسردها

وترقيمها

س ما
يت تقي

 ما هي املؤشرات ال
كانت النتائج املتوقعة قد

 إذا 
ىل أي مدى؟

حتققت وإ

صادر املعلومات املتوّفرة
 ما هي م

هلذه املؤشرات؟
خلارجية الالزم توّفرها

ف ا
 ما هي الظرو

حبسب
حتقيق النتائج املرجّوة 

ضمان 
 ل

حملدد؟
ين ا

جلدول الزم
ا

األنشطة
ما هي األنشطة الرئيسة الالزم 

تنفيذها لتحقيق النتائج املتوقعة؟ 
ط األنشطة 

ين؟ )ارب
وبأي ترتيب زم

حتقيقها(.
بالنتيجة املطلوب 

الوسائل
 ما هي الوسائل واملوارد املطلوبة

 لتنفيذ هذه األنشطة، مثل
كوادر، أجهزة ومعدات، تدريب،

 
 دراسات، مستلزمات، منشآت

خل
تشغيلية، ا

ضح
يت تو

صادر املعلومات ال
 ما هي م

مستوى التقّدم يف سري العمل؟

ف
:التكالي

جناز العمل؟
ف إ

 ما هي تكالي
ف تلك

صني
ف يتم ت

كي
 و

ف؟ )املوازنة النهائية
التكالي

ط (
لتنفيذ النشا

ضاع الالزم توّفرها
ف واألو

 ما هي الظرو
ط؟

 قبل بدء النشا
خلارجية )خارج

ف ا
 ما هي الظرو

 السيطرة املباشرة للمستفيدين( الالزم
جناح تنفيذ

ضمان 
حتققها وتوفريها ل

 
ط هلا؟

األنشطة املخط

منوذج اإلطار املنطقي للمشاريع
الملحق رُقم )4( 
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إشراف ومتابعة:  املرحومة املهندسة/ أمة الولي الشرقي – رئيسة وحدة التدريب والدعم املؤسسي.

مراجعة نهائية:  األستاذ/ صاحل صغري الرازحي – رئيس  وحدة التدريب والدعم املؤسسي.

مراجعة لغوية:  مستشار / علي صاحل اجلمرة

تم تطبيق الدليل مع :

- مؤسسة صناع احلياة 

- مجعية األمان لرعاية الكفيفات

الناشر:
 الصندوق االجتماعي للتنمية- مجيع حقوق الطبع حمفوظة .

التصميم:
rawnaa.adv@gmail.com  /  01_ 212205  الغالف اخلارجي: روناء لالعالن

                                                     

الحقوق الفكرية:
 يسمح بنسخ أي جزء من الدليل دون اشرتاط أي إذن مسبق من الناشر، شرط أن يتم توزيع 

النسخ جمانًا، كما ميكن االقتباس من الدليل دون اشرتاط أي إذن مسبق من الناشر مع االشارة 
إىل املصدر، وعليه ال يسمح بإستخدام هذا الدليل أو جزء منه  لألغراض التجارية  إال بإذن خطي 

مسبق من الناشر.

kalhaj@sfd-yemen.org: يرجى إرسال مالحظاتكم و مقترحاتكم على اإليميل



الصندوق اإلجتماعي للتنمية: 

أنشيء عام 1997م  مبوجب القانون رُقم 10 لنفس العام كهيئة  مستقلة ماليًا و إداريًا     

للمساهمة يف تنفيذ خطط احلكومة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية. 

يتم اإلشراف على الصندوق من قبل جملس إدارة برئاسة رئيس جملس الوزراء، يُضم اجمللس 

يف عضويته ممثلني عن احلكومة والقطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدني، يقوم اجمللس 

بتحديد واعتماد السياسات واخلطط العامة للصندوق، ويراقب مدى اجناز االهداف واالداء 

العام للصندوق.

يهدف الصندوق إلى: 

   املساهمة يف التخفيف من الفقر وحتسني الظروف املعيشية للفئات الفقرية من اجملتمع  من   

خالل العمل على زيادة اخلدمات االساسية، وتسهيل وصول اجملتمعات احمللية الفقرية إليها.... 

كما يعمل على املساهمة يف بلورة وتطوير منهجيات العمل املتعلقة بتوفري اخلدمات 

االجتماعية، ومتكني اجملتمعات احمللية واجملالس احمللية من تنفيذ املهام التنموية يف مناطقها.

يسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه من خالل 4 برامج رئيسية، وهي كالتالي: 
•  تنمية اجملتمع  وتسهيل الوصول اىل اخلدمات االجتماعية واالقتصادية األساسية يف 

املناطق الريفية احملتاجة هلذه اخلدمات، وأيضا بعض األحياء يف احلضر.

القدرات للشركاء احملليني، ودعم وتنظيم قدرات التجمعات احمللية وبعض اجلهات  •  بناء 
احلكومية واملنظمات غري احلكومية.

املنشآت الصغرية واألصغر، اليت تهدف اىل تنمية خدمات التمويل الصغري واألصغر  •  تنمية 
من خالل دعم قدرات جهات وسيطة كاملنظمات غري احلكومية ومؤسسات التمويل، 

وتنمية قطاع األعمال لتقديم اخلدمات املالية وغري املالية لصغار املستثمرين. 

الذي يهدف أساسا اىل توفري فرص المتصاص  العمالة  •  برنامج األشغال كثيفة 
العمالة غري املاهرة بشكل مؤقت.






