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8.1 ملحة عامة 

تاأ�س�ست  موؤ�س�سة  منظمتكم  كانت  �سواء 
مليء  مكتب  لديها  وكان  زمن  منذ  اأم  حديثاً 
التخطيط  يعترب  اخلربة،  ذوي  من  مبوظفني 
للم�ستقبل اأ�سا�سي ل�ستمراريتها ملدة طويلة. 
م�سدر  من  متاأكدة  منظمتكم  تكون  قد 
متويلها وم�ساريعها احلالية اإل اأن الأفق الزمني 
لذلك ق�سري – �سنة اإىل ثالث �سنوات – و ت�سبح 
كان  لو  حتى  متاماً.  موؤكدة  غري  بعده  الأمور 
لديكم فكرة جيدة عما قد يحدث يف امل�ستقبل 
كاحتمال تلقي منح وفر�ص اإن�ساء �رشاكات، من 
فر�ص  تزول  فقد  تغيري،  يطراأ  اأن  دائماً  املمكن 
للح�سول على منح، وقد ينتقل املوظفون اإىل 
وظائف اأخرى اأو قد تتغري حاجات املجتمع الذي 

تخدمونه. 

التخطيط  مفهوم  الف�سل  هذا  يعّرف 
بع�ص  ويو�سح  خمت�رش  ب�سكل  الإ�سرتاتيجي 
املنافع التي ميكن احل�سول عليها من التخطيط 
يقدم  كما  الإ�سرتاتيجية.  اخلطة  وخمرجاته: 
ملحة عامة عن خطوات التخطيط الإ�سرتاتيجي 
)8.3(. يوجد يف نهاية الف�سل روابط اإلكرتونية 
مل�سادر واأدوات تتناول هذا املو�سوع بالتف�سيل. 
الإ�سرتاتيجية  اخلطة  و�سع  من  النتهاء  مبجرد 
العمل  خطة  مع  متا�سيها  من  التاأكد  يُف�سل 

)الف�سل الثالث( واملوازنة.

االأهداف

حتديد ما اإذا كانت املنظمة مهيئة للمبا�رشة   •

يف عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي.

عليها  احل�سول  مت  التي  املعلومات  ا�ستعمال   •

من تقييم قدرة املنظمة )الف�سل ال�سابع( يف 

عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي.

• امل�سي قدماً يف عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي.

• توجيه املنظمة لالإجماع على خطة اإ�سرتاتيجية 
ت�سمن ا�ستمراريتها يف امل�ستقبل.

امل�سطلحات واالخت�سارات الرئي�سية

ما  تو�سح  خطوات  �سل�سلة   – العمل  خطة   •

وال�سخ�ص  والوقت  والطريقة  تنفيذه  يجب 
اأو  هدف  لتحقيق  وذلك  التنفيذ  عن  امل�سوؤول 
العمل  خطط  ا�ستخدام  ميكن  اأهداف.  عدة 
اأو  امل�رشوع  اأو  املنظمة  م�ستوى  على  املوثقة 

الأن�سطة. 

•  االأفق – الفرتة امل�ستقبلية التي تاأخذها املنظمة 
بعني العتبار عند اإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية. 

• التخطيط االإ�سرتاتيجي – العملية التي تتبعها 
اإ�سرتاتيجيتها  اأو  وجهتها  لتحديد  املنظمة 
دليل  ين�ص  فيها.  ال�سري  ب�ساأن  قرارات  واتخاذ 
 Planning and Facilitation Field Guide(
"التخطيط  اأن  على   )to Nonprofit Strategic

املنظمة يف  اجتاه  بب�ساطة  يحدد  الإ�سرتاتيجي 
ال�سنة القادمة اأو ما بعدها وكيف �ست�سل اإىل 

هناك وكيف �ستعرف ما اإذا و�سلت اأم ل." 

وال�سعف  القوة  نقاط  حتليل   -SWOT حتليل   •

والفر�ص والتهديدات، وهو اأداة تخطيط ت�ساعد 
للبيئة  ودرا�سة  ذاتية  درا�سة  اإجراء  املنظمة يف 
اخلارجية وامل�ستقبلية التي تعمل فيها املنظمة.
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8.2 البداية

االإ�سرتاتيجي  التخطيط  ي�ساعد  كيف 
برناجمنا؟

يف  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  عملية  ت�ساهم 
خالل  من  للم�ستقبل  منظمتكم  تهيئة 
جهة  من  احلالية  والأن�سطة  املنحة  بني  الربط 
والروؤية طويلة املدى واملوارد والأنظمة ال�رشورية 
متكنكم  كما  اأخرى،  جهة  من  الروؤية  لتحقيق 
من روؤية منظمتكم يف اإطار البيئة الأكرب التي 

تعمل فيها. 

اإ�سارة  مبثابة  العملية  عن  الناجتة  اخلطة  تعترب 
تعلم   – بانتظام  باأن املنظمة تعمل  للمانحني 

اإىل اأين تتجه وكيف �ست�سل اإىل هناك. 

8.2.1 التخطيط ال�سنوي مقارنة بالتخطيط 
االإ�سرتاتيجي

حتتوي اخلطة ال�سنوية على معلومات وا�سحة 
جداً )مثل مبلغ املنحة الذي تلقيتموه ومواعيد 
انتهاء املنحة(، بينما حتتوى اخلطة الإ�سرتاتيجية 
غالبا على عدة متغريات. ت�ستمل غاية اخلطة 
الإ�سرتاتيجية يف الواقع على حتديد حجم بع�ص 

هذه املتغريات وقيا�سها. 

يركز التخطيط ال�سنوي على العمليات وبالتايل 
تقود املنظمة اإىل الأمام  من خالل و�سع اأهداف 
حمددة  توجيهات  املوظفني  واإعطاء  ملمو�سة 
حول ما يجب القيام به لتحقيق النتائج املرجوة. 
اخلارجية  البيئة  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  يدر�ص 
وي�ستمل  بيئتها،  مع  املنظمة  توافق  ومدى 
اأو�سع  اأن نطاقه  اإل  اأي�سا على حتديد الأهداف 
ويغطي كل جوانب عمل املنظمة وياأخذ بعني 
يف  املحددة  املدى  طويلة  املوا�سيع  العتبار 
الإ�سرتاتيجية  اخلطة  تغطي  ال�سنوية.  اخلطط 

فرتة ثالث اإىل خم�ص �سنوات يف امل�ستقبل.

8.2.2 االإعداد للتخطيط االإ�سرتاتيجي

املنظمة  قدرة  قيا�ص  عملية  احلال يف  هو  كما 
ي�سرتك يف عملية  اأن  يجب  ال�سابع(،  )الف�سل 
موؤلف  رئي�سي  فريق  الإ�سرتاتيجي  التخطيط 
من ممثلني عن اإدارة املنظمة، والإدارة التنفيذية، 
اإىل  بالإ�سافة  الفني  والق�سم  املايل،  والق�سم 
اأع�ساء من جمل�ص الأمناء. تعتمد املدة الالزمة 
وطبيعة  املنظمة  حجم  على  العملية  لإنهاء 
الإ�سرتاتيجي  التخطيط  يف  واخلربة  قيادتها 
بالعملية.  واللتزام  املعلومات  توفر  ومدى 
يف�سل تخ�سي�ص وقت للرتكيز على التخطيط 
الإ�سرتاتيجي. قد يعني ذلك ب�سعة �ساعات يف 
ت�ستغرق  قد  ال�سهر.  واحد يف  يوم  اأو  الأ�سبوع 
�سنة  اأو  فقط  واحدا  �سهرا  بكاملها  العملية 
البدء  قبل  يلي  مبا  بالقيام  فكروا  كاملة. 

بالتخطيط:

•حتدثوا مع منظمات اأخرى

اأجروا  لتعرفوا كيف  اأخرى  ا�ست�سريوا منظمات 
يف  �ساعدهم  ومن  الإ�سرتاتيجي،  التخطيط 
اخلطط، وما الذي جنح معهم وما الذي يرغبون 

بالقيام به ب�سكل خمتلف يف املرة القادمة.

ملاذا علينا و�سع خطة اإ�سرتاتيجية؟
  باإمكانها اأن ت�سكل اإطار لعملية �سنع 

  القرارات.
  باإمكانها توفري الأ�س�ص الالزمة لإجراء

ل اأكرث على �سعيد امل�رشوع   تخطيط مف�سّ
  باإمكانها اأن ت�سكل خارطة طريق

   للم�ستقبل وحمفز للتغيري ومعيار للخطط 
  الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية.
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• اطلعوا على امل�سادر املتوفرة على الإنرتنت

امل�سادر  ببع�ص  الف�سل  اآخر  يف  قائمة  هناك 
املتوفرة على الإنرتنت. قد ل تكون هذه امل�سادر 
وحدها كافية لتوجيه العملية ولكنها تعطي 
فكرة جيدة عما ميكن توقعه. باإمكانكم العثور 
على  البحث  وباإمكانكم  حتبونها  اأدوات  على 
وذلك  لديه خربة حمددة  الإنرتنت عن م�ست�سار 

با�ستخدام هذه الأدوات. 

• اأ�رشكوا جمل�ص الأمناء

يتولها  عملية  هو  الإ�سرتاتيجي  التخطيط 

واإ�رشافه،  الأمناء  جمل�ص  مبوافقة  الإدارة  فريق 
وقد يرغب املجل�ص بال�سرتاك مبا�رشة يف بع�ص 

اأو كل اأن�سطة التخطيط الإ�سرتاتيجي. 

البدء  قبل  رئي�سي  �سوؤال  ع�رش  اثنا   8.2.3
بالتخطيط االإ�سرتاتيجي

للتخطيط  "منا�سب"  حمدد  وقت  هناك  لي�ص 
على  الإجابة  �ست�ساعدكم  الإ�سرتاتيجي. 
التالية  املراجعة  قائمة  يف  املدرجة  الأ�سئلة 
على معرفة ما اإذا كانت منظمتكم م�ستعدة 

للم�سي قدما.

مهيئة  املنظمة  كانت  اإذا  ما  لتحديد  �سوؤال   12
امل�سدر:  االإ�سرتاتيجي.  التخطيط  يف  للمبا�رشة 

*Beryl Levinger برييل ليفنجر

تكون املنظمة مهيئة للبدء بالتخطيط الإ�سرتاتيجي 
اإذا كانت الإجابة على جميع الأ�سئلة التالية "نعم":

1. هل هناك ا�ستعداد لإيجاد توافق تام بني املنظمة 
وبيئتها اخلارجية من خالل درا�سة الأ�سئلة التالية

   • ما الذي يوؤثر علينا اإيجابا اأو �سلبا خارج منظمتنا؟  
   )العوامل اخلارجية(؟

اأين نحن الآن )التقييم الداخلي(؟  •   
اإىل اأين نحن متجهون )الأهداف والغايات     •   

   الإ�سرتاتيجية(؟
كيف �سن�سل اإىل هناك )الأن�سطة(؟  •   

كيف �سنعرف ما اإذا كنا على الطريق   •   
   ال�سحيح )النتائج(؟

ما هو خمطط العمل )املوازنة(؟  •   

2. هل هناك احتمال التو�سل اإىل اإجماع حول ما يلي:
ما الذي ناأمل حتقيقه؟  •   

ما الذي نوؤمن به؟  •   
ما هي غايتنا؟  •   

   •ما الذي مييزنا اأو ما اخلا�سية الفريدة 
   لديرنا؟

3. هل هناك اأزمات وم�ساكل و�سيكة؟

بو�سع  العليا  الإدارة  لدى  عميق  التزام  هناك  هل   .4
خطة اإ�سرتاتيجية؟

باملنظمة  املعنيني  بني  م�سرتك  تفاهم  هناك  هل   .5
حول طبيعة التخطيط الإ�سرتاتيجي؟

6.  هل هناك جمموعة من اخلرباء امل�ستعدين والقادرين 
على العمل �سمن فريق التخطيط الإ�سرتاتيجي؟

التي  البيانات  على  للح�سول  اإمكانية  هناك  هل   .7
تبني التوجهات – ال�سيا�سية، القت�سادية، الجتماعية، 
توؤثر على امل�ستفيدين واجلهات  التي   – والتكنولوجية 

املانحة لها و�رشكائها ومناف�سيها؟

التي  البيانات  على  للح�سول  اإمكانية  هناك  هل   .8
تبني موارد املنظمة احلالية وم�ستوى اأدائها؟

امل�ساكل  مع  التجاوب  على  قادرة  املنظمة  هل   .9
بوا�سطة حلول جديدة؟

التفوي�ص  حول  املنظمة  يف  اإجماع  هناك  هل   .10
املمنوح لفريق التخطيط؟

 نعم       ل

 نعم       ل

 نعم       ل

 نعم       ل

 نعم       ل

 نعم       ل

 نعم       ل

 نعم       ل

 نعم       ل
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 Monterey Institute of هو بروفي�سور يف اإدارة املنظمات غري الربحية لدى معهد مونتريي للدرا�سات الدولية" Beryl Levinger *برييل ليفنجر " 
International Studies  ومدير مركز التعلم والتطوير يف املنظمات Organizational Learning and Development  Center for لدى مركز تطوير 

 .Education Development Center التعليم

قد يكون لديكم موظف يتمتع باخلربة الالزمة 
لقيادة الفريق يف عملية املراجعة املعمقة، اإل 
اأية  له  لي�ص  م�ست�سار  وجود  غالباً  ل  يُف�سّ اأنه 
الذي  ال�سخ�ص  باإمكان  املنظمة.  يف  م�سالح 
يتم ال�ستعانة به من خارج املنظمة توفري روؤية 
مو�سوعية ومتجددة عن املنظمة ومنظور حول 
الأمور الناجحة يف املنظمات الأخرى التي تواجه 
من  �سخ�ص  تكليف  قررمت  اإذا  الق�سايا.  نف�ص 
املنظمة بدلً من م�ست�سار من خارجها باإجراء 
الأ�سئلة  الإ�سرتاتيجي عليكم طرح  التخطيط 

التالية:

- هل ي�ستطيع ال�سخ�ص اأن يكون حيادي عند 
النظر اإىل نقاط قوة و�سعف املنظمة؟

ير�سد  اأن  ال�سخ�ص  ذلك  ي�ستطيع  هل   -
املجموعة للتو�سل اإىل اإجماع يف الراأي بطريقة 

دبلوما�سية وفّعالة؟

- هل ي�ستطيع ذلك ال�سخ�ص اإدارة النزاع الذي 
قد ين�ساأ خالل عملية مراجعة املنظمة؟

عملية  يف  لإر�سادكم  مب�ست�سار  ا�ستعنتم  اإذا 
تكليف  باإمكانكم  الإ�سرتاتيجي  التخطيط 

8.3 التخطيط االإ�سرتاتيجي

تعترب عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي ونتائجها 
مقبولة فقط اإذا كانت �سادقة ومفيدة. �سادقة 
واخلارجية  الداخلية  العوامل  تدر�ص  اأنها  مبعنى 
الأهداف  توثق  اأنها  مبعنى  ومفيدة  مبو�سوعية، 
املحددة وخطوات العمل التي �سرت�سد املنظمة 

يف امل�سي قدماً.

تو�سيح  للتخطيط:  االإعداد   .1 اخلطوة 
تفوي�ص العمل ونطاقه

•ت�سكيل فريق تخطيط اإ�سرتاتيجي

اخلطة  تفعيل  فر�ص  وتعزيز  قدماً  للم�سي 

امل�سوؤولني  الأفراد  اإ�رشاك  عليكم  وتطبيقها 
واخلربات  باملهارات  قائمة  �سعوا  تطبيقها.  عن 
الواجب توفرها لدى الأفراد الذين قد ي�سرتكون 
جمالت  من  فريق  �سكلوا  العملية.  هذه  يف 
واخلدمات  الربامج  ق�سم  من  )ممثلني  خمتلفة 
وجمع  املالية  وال�سوؤون  والعمليات  والإدارة 
اخلطة  �سياغة  ل�سمان  واحلاكمية(  التربعات 

ب�سكل تعاوين وواقعي. 

اأو  و/  املنظمة  من  م�سوؤول  �سخ�ص  تعيني   •

ال�ستعانة مب�ست�سار من اخلارج

11. هل هناك موارد مالئمة )مبا يف ذلك املي�رشين من 
من  التخطيط  فريق  لتمكني  خارجها(  اأو  املنظمة 

القيام باملهام التالية:
تو�سيح ر�سالة وقيم املنظمة  •     

حتديد العمالء/ املعنيني  •     
تقييم البيئة اخلارجية  •     
تقييم البيئة الداخلية  •     

حتديد الق�سايا الإ�سرتاتيجية  •     
�سياغة اإ�سرتاتيجيات لإدارة هذه الق�سايا  •     

�سياغة روؤية فعالة م�ستقبلية للمنظمة   •     
حتويل الروؤية اإىل خطط اأن�سطة، وموازنة ونتائج   •     

     رئي�سية ميكن مراقبتها.
مقابل "التوقعات".  مراقبة الأداء "الواقعي"   •     

اإجراء تعديالت على اخلطة  •     

12. هل هناك اتفاق على عملية / منوذج التخطيط 
الذي �سيتم ا�ستخدامه؟

 نعم       ل

 نعم       ل
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�سخ�ص اأو فريق من املنظمة للعمل مع امل�ست�سار 
الإ�سرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  عملية  واإدارة 
اأن ينتهي  لتحقيق تقدم املنظمة. عندها بعد 
ترك  بالإمكان  �سيكون  عمله  من  امل�ست�سار 
اخلطة الإ�سرتاتيجية مع ال�سخ�ص اأو الأ�سخا�ص 
للخطة  واملتفهمني  املنظمة  يف  املفو�سني 
ونتائجها املتوقعة بعد انتهاء عملية التخطيط. 

اخلا�سة يف  اأو مي�رّش منهجيته  لكل م�ست�سار 
امل�ست�سار  اأن  من  التاأكد  عليكم  لكن  العمل، 
معه  بالعمل  املكلفون  املنظمة  وموظفو 
يفهمون بو�سوح النتائج املرجوة وما هو متوقع 
من كل منهم لتجنب اأي لب�ص وم�ساكل اأخرى 

اأثناء العملية.

مهام  وحتديد  زمني  واإطار  عمل  خطة  •و�سع 
حمددة لالأفراد.

عليكم و�سع خطة عمل وتخطيط وقت للعملية 
وتو�سيح دور كل م�سارك. يعترب تن�سيق وتوثيق 
و�سع  عند  ال�رشورية  املهام  اأكرث  من  العملية 
�سخ�سني  اأو  �سخ�ص  تكليف  عليكم  اخلطة. 
لتوفري امل�ساعدة الإدارية وتدوين النقا�سات. من 
املهم يف التخطيط الإ�سرتاتيجي الف�سل بني 
العمل الذي ميكنكم القيام به عن العمل الذي 
عليكم القيام به. �سعوا اأهداف تركز على ما 
يجب اإجنازه وتاأكدوا من اأنها قابلة للتحقيق. اإذا 
ابدوؤوا  العمل  املبا�رشة يف  واجهتم �سعوبة يف 
التقدم  و�سيوؤدي  الب�سيطة،  املهام  ببع�ص  اأول 
الب�سيط الذي مت اإحرازه اإىل حتفيز املنظمة على 

مواجهة حتديات اأكرب.

والر�سالة،  الروؤية،  بيانات  مراجعة   .2 اخلطوة 
والقيم

على  بالرتكيز  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  يبداأ 

اأن  من  بالرغم  وقيمها.  املنظمة  وروؤية  ر�سالة 
هذه العبارات ت�ستعمل ب�سكل مرتادف اإل اأنها 
لي�ست متطابقة متاما، فهي متثل اإطار لتحديد 
امل�ستوى  بدءا من  والإبالغ عنها  املنظمة  غاية 
الأعلى وطويل املدى )الروؤية( نزول اإىل امل�ستوى 

التف�سيلي ق�سري املدى )الأهداف(.

الروؤية

بيان  عن  عبارة  املنظمة  روؤية  تكون  ما  غالبا 
ملهم يو�سح ما تطمح املنظمة اإىل حتقيقه. 
تركز املنظمات غري احلكومية عادة على امل�سكلة 
روؤيتها  ر�سم  خالل  من  وذلك  حلها  تاأمل  التي 
التخفيف  اأو  امل�سكلة  حل  بعد  للم�ستقبل 

منها.

املنظمة  "تتطلع  املنظمة  املثال:  �سبيل  على 
)�ص( اإىل جمتمع خايل من الفقر واجلوع يح�سل 
والرعاية  الأ�سا�سي  التعليم  على  فيه  اجلميع 

ال�سحية والفر�ص القت�سادية."

بيان الر�سالة

روؤيتها  نقل  على  املنظمة  ر�سالة  بيان  يعمل 
الإجراءات  تلخي�ص  الأمام من خالل  اإىل  خطوة 
الروؤية  تلك  لتحقيق  املنظمة  �ستتخذها  التي 
يو�سح  بيان  مبثابة  اأنه  كما  الواقع،  اأر�ص  على 

غاية املنظمة وعملها اليومي.

الفقر  مكافحة  يف  ر�سالتنا  "تتمثل  مثال: 
برامج  اإن�ساء  خالل  من  جمتمعنا  يف  واجلوع 
والتنمية  ال�سحية  والرعاية  التعليم  تطوير 

القت�سادية التي تلبي حاجات املجتمع."
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القيم

التي  الرا�سخة  معتقداتها  هي  املنظمة  قيم 
حتدد �سكل الإجراءات التي �ستتخذها املنظمة، 

وقد يكون لدى املنظمة عدة قيم جوهرية.

متكافئة  فر�ص  بتوفري  منظمتنا  "توؤمن  مثال: 
لكل فرد يف املجتمع بغ�ص النظر عن اجلندر اأو 

املعتقدات الدينية اأو الإثنية."

يف  احلق  الأطفال  لكل  باأن  منظمتنا  »توؤمن 
احل�سول على تعليم اأ�سا�سي.«

بناء  اأولوياتها  حتديد  بوجوب  منظمتنا  »توؤمن 
على رغبات املجتمع ومبا يتوافق معها« 

غالبا كما  تبقى  املنظمة  غاية  اأن  من  بالرغم 
هي دون تغيري اإل اأن املنظمة قد تغري طريقتها 
يف التفكري ونهجها يف التعاطي مع امل�سكلة 
ترغب  ل  لالأن�سطة.  وتنفيذها  الوقت  مرور  مع 
با�ستمرار  اإ�سرتاتيجيتها  تغيري  يف  املنظمات 
وروؤيتها  ر�سالتها  بيان  مراجعة  عليها  ولكن 
للموظفني جلعل  الفر�سة  لإتاحة  دوري  ب�سكل 

مهمتهم متما�سية مع الر�سالة والروؤية.

يف البداية، عليكم الإجابة على الأ�سئلة التالية:

• ما الذي ناأمل حتقيقه )الروؤية(؟

• ما هي غايتنا )الر�سالة(؟

• ما الذي نوؤمن به )قيمنا(؟

خارج  �سلبا  اأو  اإيجابا  علينا  يوؤثر  قد  الذي  ما   •

املنظمة )العوامل اخلارجية(؟

• اأين نحن الآن )التقييم الداخلي(؟

• اإىل اأين نتجه )الأهداف والغايات الإ�سرتاتيجية(؟

• كيف �سن�سل اإليها )الأن�سطة(؟

• كيف �سنعلم ما اإذا و�سلنا اإليها اأم ل )النتائج(؟

ال�سكل 48 – اأمثلة على االأهداف والغايات
a

اخلطوة 3. حتديد االأهداف االإ�سرتاتيجية

تبني  عامة  عبارات  هي  الإ�سرتاتيجية  الأهداف 
عما تنوي املنظمة حتقيقه وترتبط مبا�رشة ببيان 
والر�سالة  الروؤية  بيان  يبقى  ما  غالبا  الر�سالة. 
الأهداف  اأن  اإل  تغيري  دون  هو  كما  والقيم 

الإ�سرتاتيجية قد تتغري مع مرور الوقت.

الغاياتاالأهداف

وا�سعة النطاق، 
طويلة املدى

�سيقة النطاق، ق�سرية املدى

اين نريد 
الو�سول اإليها

اخلطوات الالزمة للو�سول اإليها

حمددة، قابلة للقيا�صجمردة، عامة

تو�سيع نطاق 
م�ساركة 

املجتمع يف 
برنامج تنمية 

ال�سباب

• تعيني 10 متطوعني جدد من الكنائ�ص/ 
امل�ساجد يف املنطقة.

كل  مع  املنظمة  من  موظف  اإرفاق   •

متطوع لتقدمي الإر�ساد له.
الجتماع �سهرياً مع جميع املتطوعني   •

يف مركز ال�سباب
• �سياغة برنامج / ن�ساط �سنوي لتكرمي 

اأكرث ثالثة اأفراد مهمني بالن�سبة للم�رشوع. 

اإزالة العوائق 
التي تواجه 

التعليم وزيادة 
فر�ص اللتحاق 

بالدرا�سة 
الثانوية. 

و�سمان  اأكرب،  ب�سكل  الإمكانية  اإتاحة   •

اإكمال 15 طفل من املجتمع على الأقل 
تعليمهم.

• جمع الأموال من م�ساريع الأعمال لدفع 

 15 عن  الأخرى  والنفقات  املدار�ص  ر�سوم 
طفل على الأقل من املجتمع

املتطوعون  ليعمل  الرتتيبات  اإعداد   •

على  ال�سهر  يف  واحد  ليوم  املجتمع  يف 
م�ساريع حتديث وتو�سعة املدار�ص احلالية.
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الأ�رش  دخل  زيادة   – االإ�سرتاتيجية  االأهداف  مثال: 
املعيل لها يف املقاطعة )�ص(  املراأة  التي تكون 
وت�سويقها  احليوانات  تربية  خالل  من  وذلك 

ب�سكل اأف�سل.

اخلطوة 4. حتديد االأهداف االإ�سرتاتيجية

يجب اأن حتدد املنظمة الطريقة التي �ستحقق 
اإىل  الثالث  خالل  الإ�سرتاتيجية  اأهدافها  بها 
اإقرار  خالل  من  وذلك  القادمة  �سنوات  خم�ص 
غايات حمددة وقابلة للقيا�ص والتحقيق وواقعية 

:)S.M.A.R.T( ومبنية على اإطار زمني حمدد

• حمددة "Specific"- هل هناك و�سف ل�سلوك/ 

نتيجة دقيقة ب�سكل حمدد اأو مرتبط مبعدل اأو 

عدد اأو ن�سبة اأو تواتر؟

هناك  هل   –  "Measurable" للقيا�ص  قابلة   •

حتقيق  نحو  التقدم  لقيا�ص  موثوقة  طريقة 

الغاية؟

ن�سعى  هل   –  "Achievable" للتحقيق  قابلة   •

اإىل حتقيق اأكرث من الالزم؟ هل ميكننا تنفيذ ما 

ن�سعى اإليه بجهد معقول؟

 – املوارد  لدينا  هل   –  "Realistic" واقعية   •

لتحقيق اأثر فعلي؟ املوظفني، املال، املواد، الخ – 

• مبنية على اإطار زمني "Time-based"- هل تاريخ 

النتهاء و/ اأو البداية مبني اأو حمدد بو�سوح؟

:"SMART" منوذج غاية مبنية على نهج

قد  �ستكون منظمتنا  ال�سنة[   [ عام  بحلول   •

]عدد[  دخل  زيادة  اإىل  الرامية  املبادرات  دعمت 
اأ�رشة تعيلها الن�ساء يف مقاطعة "�ص" وذلك من 

خالل حت�سني الرثوة احليوانية وتطوير الت�سويق.

:"SMART" منوذج غاية لي�ست مبنية على نهج

وغري  )غري حمددة  احليوانات  تربية  طرق  تغيري   •

قابلة للقيا�ص ول ت�ستند على اإطار زمني معني(.

اخلطوات 5 و6.مراجعة نقاط القوة وال�سعف 
)SWOT( والفر�ص والتهديدات

اخت�سار  هي   )swat )تلفظ   "SWOT" عبارة 
والتهديدات  والفر�ص  وال�سعف  القوة  لنقاط 
 Strengths، Weaknesses، Opportunities،"
للتخطيط  رئي�سية  اأداة  وهي   ."and Threats

نف�سها  املنظمة  تدر�ص  لأنها  الإ�سرتاتيجي 
والبيئة اخلارجية وامل�ستقبلية التي تعمل فيها 

املنظمة. 

مكونات  اإىل  وال�سعف  القوة  نقاط  ت�سري 
ملوجودات  مرادف  وهي  الداخلية؛  املنظمة 
الفر�ص  تتواجد  احلالية.  والتزاماتها  املنظمة 
والتهديدات خارج املنظمة وت�سري اإىل امل�ستقبل.

من  كجزء   SWOT حتليل  اإجراء  املمكن  من 
م�سكلة  على  تطبيقه  اأو  التخطيط  عملية 
ال�سفحة  على  التمرين  يبني  موقف حمدد.  اأو 
التالية اأحد الطرق ال�سهلة وال�رشيعة للتعاطي 

مع هذا التحليل.
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 :SWOT ال�سكل 49 – مثال على اأنواع املعلومات التي يجب ت�سمينها يف م�سفوفة حتليل

مترين

بيانات  ا�ستخدام  يجب   SWOT حتليل  لإجراء 
ال�سابع(  )الف�سل  الذاتي  التقييم  ونتائج 
وتخطيط الت�سالت )الف�سل الثالث( لتحديد 
اخلطوات  اتخاذ  ثم  ومن  الرئي�سية  املوا�سيع 

التالية:

• حتديد غاية للمنظمة

نقاط  حتديد  الفريق  فرد يف  كل  من  الطلب   •

قوة املنظمة املرتبطة بتلك الغاية واإعطاء كل 
منهم ثالث بطاقات لكتابة نقاط القوة الثالث 
ثم جمع البطاقات لتحديد املوا�سيع الرئي�سية 

التي اأ�سار اإليها الفريق.

• تكرار التمرين لنقاط القوة الداخلية، والفر�ص 

اخلارجية.  التهديدات  اأو  والتحديات  اخلارجية، 
الرئي�سية  املوا�سيع  لتحديد  البطاقات  جمع 
من  عن�رش  كل  عن  الفريق  اإليها  اأ�سار  التي 

."SWOT" عنا�رش حتليل

على  الطالع  )الرجاء  م�سفوفة  �سياغة   •

ال�سكل 49(.

فيما يلي بع�ص النقاط التي يجب التفكري فيها 
عند التعاطي مع عنا�رش التحليل املختلفة:

التي  العوامل   – القوة  بنقاط  املتعلق  اجلزء   •

�ست�ساعد منظمتكم يف حتقيق غايات براجمها 
مثل القدرة على تلبية حاجات امل�ستفيدين من 
الربنامج اأو تقدمي اخلدمات بطرق عالية الكفاءة 

اأو املوظفني املميزين، اأو املواقع الرئي�سية.

العوامل الداخلية

نقاط القوة )املوجودات(
اطرحوا ال�سوؤال التايل: ما الذي جنيد عمله؟ كيف نعرف 

ذلك؟
على �سبيل املثال:

• القدرة
• املوارد )التمويل، اللوازم، الخ(

• املوقع والنطاق اجلغرايف
• البتكار

• الإدارة
• البحث، التوعية

• املتطوعني
• املزايا التناف�سية. 

نقاط ال�سعف )االلتزامات(
طرحوا ال�سوؤال التايل: ما الذي ميكننا اأداوؤه ب�سكل اأف�سل؟ 

كيف نقي�ص التح�سن يف الأداء؟
على �سبيل املثال:

• الإدارة املالية
• املوارد الب�رشية

• املراقبة
• املوارد

• جمع التربعات

• تعيني املتطوعني

العوامل اخلارجية

الفر�ص
اطرحوا ال�سوؤال التايل: ما هي العوامل خارج املنظمة التي 

باإمكانها م�ساعدتنا يف حت�سني اأدائنا؟
على �سبيل املثال: 

• التوجهات يف قطاعنا
• ما الذي تفعله الوكالت احلكومية؟

• ال�رشاكات، الوكالت، �سبكات العمل؟

التهديدات )التحديات(
اطرحوا ال�سوؤال التايل: ما العوامل خارج املنظمة التي قد 

تعيق التح�سن يف اأدائنا؟ 
�سنفوا العوامل ح�سب “درجة خطورتها”، و”احتماليتها” 

و”تكرار حدوثها”
على �سبيل املثال: 

• التغريات على احلكومة
• كوارث طبيعية
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التي  العوامل   – ال�سعف  بنقاط  املتعلق  اجلزء   •

مثل عدم  الربنامج �سعب  غايات  جتعل حتقيق 
توفر موارد ب�رشية لديها املهارات الالزمة، ولكن 
اإىل نقطة قوة  امل�ساألة  من املمكن حتويل هذه 

اإذا ما متت معاجلتها.

• اجلزء املتعلق بالفر�ص – العوامل اخلارجية التي 
احلكومة  قرار  مثل  برناجمكم  ت�ساعد  اأن  ميكن 
زيادة فر�ص احل�سول على اخلدمات ال�سحية يف 

املنطقة التي يعمل فيها امل�رشوع.

اخلارجية  العوامل   – بالتهديدات  املتعلق  اجلزء   •

التي ل ميكنكم التحكم بها والتي من املمكن 
اأن توؤثر �سلبا على الربنامج مثل امل�سائل الأمنية 
اأو  �سعبا،  ما  منطقة  يف  العمل  جتعل  التي 
توؤثر  التي  احلكومية  الت�رشيعات  يف  التغريات 
على  وجتربكم  تقدموها  التي  اخلدمات  على 

تعديل برناجمكم.

ال�سوء  اإلقاء  يجب   SWOT حتليل  توثيق  عند 
البناء  خاللها  من  تنوون  التي  الطريقة  على 
على نقاط القوة ومعاجلة نقاط ال�سعف حتى 
الفر�ص  اأن  من  وتاأكدوا  منظمتكم،  تعيق  ل 
والتهديدات ل توؤثر �سلبا على قدرتكم على اأداء 

املهام املبينة يف خطة عملكم.

�ستحققون  التي  الطريقة  حتديد   .7 اخلطوة 
فيها كل هدف اإ�سرتاتيجي؛ و�سع خطة عمل

يجب حتديد اخلطوات التي �ستتخذونها لتحقيق 
اأهدافكم الإ�سرتاتيجية. �ستكون هذه الأهداف 
مبثابة القاعدة الأ�سا�سية خلطة العمل. تذكروا 
ت�سلكها  التي  الطرق  هي  الإ�سرتاتيجيات  اأن 
التي  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  لتحقيق  املنظمة 
حددتها. يُن�سح باختيار جمموعة اإ�سرتاتيجيات 
اأثر.  اأكرب  لتحقيق  وذلك  اإ�سرتاتيجي  لكل هدف 

على  الثالث(  )الف�سل  ال�سنوية  اخلطة  حتتوي 
التخطيط  عند  ولكن  املف�سلة،  اخلطوات 
العامة  ال�سورة  اإىل  النظر  يتم  الإ�سرتاتيجي، 
و�سع  عليكم  اأو�سع.  زمني  اأفق  �سعيد  على 
مهمة  كل  لتوثيق  م�رشوع  خطة  اأو  جدول 
والأ�سخا�ص ال�رشوريني لتنفيذها واملدة الزمنية 
الالزمة لإجنازها )يرجى الطالع على البند 7.4(.

اخلطوة 8. حتديد املوارد الالزمة لتنفيذ خطة 
العمل

كالأ�سئلة  اأ�سا�سية  اأ�سئلة  عدة  على  اأجيبوا 
التالية:

اأين  لدينا؟  املتوفرة  التمويل  م�سادر  هي  ما   •

ميكننا العثور على متويل اآخر؟

ما هي املوارد الب�رشية التي نحتاج اإليها؟ من   •

املعرفة  ميتلك  لدينا  احلايل  املوظفني  يف طاقم 
واملهارات واخلربة الالزمة؟

اأ�سيفوا هذه الإجابات اإىل خطة العمل.

اخلطوة 9. و�سع موازنة لتطبيق اخلطة

مبجرد النتهاء من �سياغة خطة العمل وحتديد 
املوارد ال�رشورية عليكم تقدير التكاليف الالزمة 

لتطبيقها خالل الثالث �سنوات القادمة.

التقدم يف �سري  اخلطوة 10.  مراقبة وتقييم 
العمل؛ تعديل اخلطة ح�سب ما يلزم

عقد  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  جلنة  على  يجب 
التقدم  لدرا�سة  منتظم  ب�سكل  اجتماعات 
يف �سري العمل داخليا والواقع اخلارجي، وعليها 
اأي�سا التحلي باملرونة واإجراء تغيريات على اخلطة 

ح�سب احلاجة.
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حول  االإنرتنت  على  متوفرة  م�سادر   8.4
التخطيط االإ�سرتاتيجي

املتوفرة  املمتازة  امل�سادر  من  العديد  هناك 
التخطيط  عملية  لرت�سدكم يف  الإنرتنت  على 
ببع�ص  قائمة   50 ال�سكل  يوفر  الإ�سرتاتيجي. 
تلك امل�سادر مل�ساعدتكم يف املبا�رشة يف العمل.

حول  االإنرتنت  على  خمتارة  م�سادر   –  50 ال�سكل 
التخطيط االإ�سرتاتيجي

دليل Civicus للتخطيط 
الإ�سرتاتيجي

Civicus Strategic Planning 
Toolkit
http://www.civicus.org/new/
media/Strategic%20Planning.
pdf

طريقة  الدليل  هذا  يقدم 
الإ�سرتاتيجي  للتخطيط 
ب�سكل مف�سل. باإمكانكم 
الطريقة  نف�ص  تطبيق 
اأو م�رشوع  اأي منظمة  يف 
التخطيط  اإىل  يحتاج 

الإ�سرتاتيجي

�سياغة اخلطط الإ�سرتاتيجية
Developing Strategic Plans )pdf(
http://www.coreinitiative.org
Resources/PublicationsAllian-
ceStrategicPlanningTool.pdf

اأداة للمنظمات الدينية 
من Core Initiative و
International HIV/

AIDS Alliance، 2007

للمنظمات الذاتي   التقييم 
مترين خالل  من  احلكومية     غري 

SWOT  
http://www.networklearning.
org

موؤلفة  ب�سيطة  عملية 
تر�سد  خطوات  اأربع  من 
املنظمات نحو كيفية حتديد 
وال�سعف  القوة  نقاط 
اإىل  بالإ�سافة  الداخلية 
الفر�ص والتهديدات اخلارجية 
التي تواجهها. م�سدر واحد 

من بني عدة م�سادر.

الو�سفاالأدوات واملوارد

ف�سل عن التخطيط 
الإ�سرتاتيجي 

)pdf(  Strategic Planning 
Chapter
www.ciir.org/Tem-
plates/System/Basket.
asp?NodeID=91675

بناء القدرات للمنظمات 
غري احلكومية املحلية: 

دليل اإر�سادي للممار�سات 
الف�سلى 

Capacity Building for 
Local NGOs: A Guidance 
Manual for Good Practice

النا�رش:
Catholic Institute for 
International Relations، 

املعهد الكاثوليكي 
للعالقات الدولية 2005.

قائمة مراجعة التخطيط 
الإ�سرتاتيجي 

Strategic Planning Checklist 
)NGO Café(
http://www.gdrc.org/ngo/
bl-stratpla.htm

ميكن ا�ستخدام هذه 
القائمة لتقييم جاهزية 

املنظمة للمبا�رشة يف 
التخطيط الإ�سرتاتيجي. 
الغر�ص الأ�سا�سي منها 
هو التخطيط للتدريب 

وتقدمي امل�ساعدة الفنية 
للتغلب على العقبات 

امل�سار اإليها.

التخطيط الإ�سرتاتيجي )يف 
املنظمات غري الربحية(

Strategic Planning )in 
nonprofit or not-for-profit 
organizations(
http://www.wmich.edu/
nonprofit/Guide/guide7.htm

منقول من كتاب 
The Field Guide to 
Nonprofit Strategic 
Planning and Facilitation

تاأليف:
Carter McNamara، 

النا�رش:
Authenticity Consulting، 
2008

التخطيط الإ�سرتاتيجي 
يف املنظمات غري الربحية 

ال�سغرية: دليل عملي 
للعملية

Strategic Planning 
in Smaller Nonprofit 
Organizations: A Practical
Guide for the Process
http://www.wmich.edu/
nonprofit/Guide/guide7.htm

هذا الدليل م�سمم 
مل�ساعدة اأع�ساء املجل�ص 
واملوظفني يف املنظمات 

غري الربحية ال�سغرية 
على �سياغة خطط 

اإ�سرتاتيجية لتعزيز 
و�سمان ا�ستمرارية 

منظماتها.

 SWOT حل امل�سكالت: حتليالت
واخلطط الإ�سرتاتيجية

Problem Solving: SWOTs & 
Strategic Plans
http://www.networklearning.
org/index.php?searchword=
SWOT&ordering=&searchph
rase=all&Itemid=1&option=c
om_search

اأحد امل�سادر والأدوات املتوفرة 
التي  للمنظمات  جمانا 
التنمية  جمال  يف  تعمل 
الإن�سانية.  وامل�ساعدات 
التعلم من خالل �سبكات 
املنظمة  تقوم  العمل. 
اأدلة  على  العثور  اأو  باإعداد 
اإر�سادية ت�ساعد املنظمات 
بناء  يف  احلكومية  غري 
مواقع  واقرتاح  املهارات 
اإلكرتونية اأخرى حتتوي على 

م�سادر جيدة.
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8.5 ملخ�ص

التخطيط  عملية  تتبع  التي  املنظمات  حتظى 
الإ�سرتاتيجي ال�سليم بفر�ص اأف�سل من غريها 
وك�سب  امل�ستقبل  يف  منح  على  احل�سول  يف 
اأثر  اأكرث على قدرتها على تعزيز  اخلربة والتعرف 
منظمتها يف امل�ستقبل. املنظمات التي مت�سي 
الوقت الالزم يف التخطيط الإ�سرتاتيجي تكون 
ال�ستدامة  �سمان  على  غريها  من  اأكرث  قادرة 

وال�ستمرارية واإحداث فرق على املدى الطويل.





9 البحث عن 
متويل م�ستقبلي




