
ي منتصف الطريق
 �ف

اتيجية لـسيفيكس 2017 - 2022  مراجعة الخطة االس�ت
اتيجية 2017 ي س�ي خطته االس�ت

ي منتصف الطريق �ف
 التحالف العالمي سيفيكس يتواجد اآلن �ف

ة تحقيق أهدافنا ، طلبنا إجراء مراجعة شبه  مستقلة ي مس�ي
 ـ 2022.للتعرف عىل مدى تقدمنا �ف

ية هنا ف ه. يمكنك قراءة التقرير الكامل باإلنجل�ي لتحديد ما يجري بشكل صحيح وما يجب تغي�ي

متابعة التقدم: النتائج العامة
اتيجية ي الخطة االس�ت

ي تحقيق العديد من األهداف المحددة �ف
 كان جسم المنظمة فعال �ف

2017-2022

نا برأيك حول ما تعلمناه إىل حد اآلن أخ�ب

ي تغ�ي مستمر
العالم �ف  سيفيكس ينمو 

برسعة

مون ، ولكن لم يتم تنفيذ أنظمة ف ي يقودها موظفون مل�ت
 هناك العديد من المشاريــــع المهمة للغاية ال�ت

التشغيل وهياكل اتخاذ القرارات الالزمة لدعم نمونا الرسيــــع بشكل كامل بعد

ف ك�ي كة ، وال�ت ي رؤية مش�ت
كاء و التحالف �ف ف واألعضاء والرسش  هناك حاجة للعمل عىل ضمان مشاركة الموظف�ي

عىل العمل مًعا لتحقيق ذلك

ف أهداف سيفيكس األصلية وتغي�ي  يعمل جسم المنظمة بالتعاون مع األعضاء والتحالف األوسع، عىل التوفيق ب�ي
ي تقود بها إىل التغي�ي

الحقائق عىل أرض الواقع وإعادة معايرتها ،لتكييف الطرق ال�ت

، مع األفراد  قوة  وتعبئة  المدنية  الحريات  الدفاع عن  ي 
�ف نتائج جيدة  األربعة:  اتيجية  اإلس�ت األهداف  التقدم ع�ب   يختلف 

ي ليصبح أك�ث قابلية للمساءلة وفعالية وابتكار وبناء منظمة
ف المجتمع المد�ف ي تمك�ي

 الحاجة إىل مزيد من العمل واالستثمار �ف
مناسبة للغرض المطلوب

ابطة و ً خمس أولويات م�ت
ي قدما

حاسمة للم�ف

القيادة

التناسق

ي شديدة ، غ�ي أنها مختلفة نوعًيا
ف المد�ف ال زالت الهجمات عىل الح�ي

بشكل مستقل و  ايد  ف م�ت بشكل  تحدث  االحتجاج   أصبحت حركات 

ي
عن منظمات المجتمع المد�ف

ايد ف والدفاع عنها بشكل م�ت المدنية  الحقوق   تجري عمليات حماية 

ف العام و  انتقال القيادة - األم�ي
رئيس مجلس اإلدارة

ف ي عدد الموظف�ي
 نمو أسي �ف

والدخل و تضاعف حجم التحالف

التوصيات
األساسية 

الخطوات التالية
ي التخطيط السنوي 2021-2020 ، والمشاورات

ي يناير 2020 ، دمج اإلجراءات �ف
 إعداد “خطة العمل” و “استجابة اإلدارة” �ف

ي أوائل عام 2021
اتيجية بعد 2022 �ف الخاصة بالخطة االس�ت

معلومات اساسية و مصادر
ف وأعضاء مجلس اإلدارة ؛ 26 اتيجية و الخطة بحضور 100 من الموظف�ي  وثيقة داخلية وخارجية للمنظمة؛ 20 محادثات رئيسية ؛ ورشة عمل االس�ت

نيت لما يقرب من 200 من أعضاء التصويت خالل االجتماع السنوي العام الخاص بسيفيكس الفرصة إلبداء الرأي مفتوحة ع�ب االن�ت

ي ، خب�ي استشاري ي ذلك التقرير والنتائج، هي من عمل مارك نوت�ف
 بالغ: هذا الرسم التوضيحي من إنتاج سيفيكس. المراجعة الكاملة ، بما �ف

اتيجية الخارجية بتكليف من سيفيكس عىل أساس عمل شبه مستقل ي االس�ت
�ف

تحديث نموذج / نظرية التغي�ي لتعكس كيفية تغ�ي العالم + تركيب هياكل من أجل تعزيز النهج المستقبلية

ة بهوية فريدة والتمويل المحدد ف القيام بأقل بطريقة أفضل. الحد من عدد المشاريــــع المتم�ي
ف ف أعضاء التحالف الجدد والحالي�ي دمج أصحاب المصلحة الجدد )مثل الحركات المستقلة( بشكل أفضل وإيجاد تقاطعات ذات مع�ف ب�ي

ي مستويات اإلدارة العليا والمتوسطة
ف وعمليات اتخاذ القرار خاصة �ف ي تعزيز المؤسسة من خالل بناء قدرات الموظف�ي

االستمرار �ف

وضع خطة واحدة موحدة للتحسينات التشغيلية

ف ومجلس اإلدارة ف األعضاء والموظف�ي اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ عىل رؤية قوية ب�ي

البساطة
األنظمة

التحول
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