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جلب حمایت همه جانبه براي ارتقاي عادالنه سالمت





چرا جلب حمایت همه جانبه؟

     جلب حمایت همه جانبه یکی از رویکردها یا استراتژي هـاي کلیـدي در برنامـه هـا و
.مداخله هاي ارتقاي سالمت است

   کارکنان بهداشتی که با مردم و گروه هاي هدف ارتباط برقرار می کنند و بـراي ایجـاد
زمینه ها و محیط هاي سالم و حمایت کننده سالمت تالش دارند، باید خود را با دانش، 

. مهارت ها و روش هاي برنامه ریزي طرح هاي جلب حمایت همه جانبه مجهز کنند

جلب حمایت همه جانبه به معنی دفاع از حقوق اولیـه و اساسـی کلیـه شـهروندان در     

. مهارت ها و روش هاي برنامه ریزي طرح هاي جلب حمایت همه جانبه مجهز کنند

     جلب حمایت همه جانبه به معنی دفاع از حقوق اولیـه و اساسـی کلیـه شـهروندان در
درکنـار مـردم ایسـتادن و انعکـاس         . رابطه با مسایل و اولویـت هـاي سـالمت اسـت    

خواسته ها و معضالت آنها به سیاست گذاران، جزء وظایف عمده برنامه هاي حمـایتی  

. است

  هدف محوري جلب حمایت همه جانبه تالش و اقدام منظم براي ایجاد تغییرات مثبـت
در سیاست گذاري ها و یا جلب موافقـت و حمایـت سیاسـت گـذاران بـراي تـدوین       
سیاست هاي جدیدي در راستاي منافع و خواسته هاي بر حق مردم و اقشـار اجتمـاعی   

. محروم و حاشیه اي، است



تعاریف جلب حمایت همه جانبه

             ،جلــب حمایــت همــه جانبــه اقــدامی اســت در جهــت تغییــر سیاســت هــا
در واقع جلب حمایت . موضع گیري ها و یا برنامه هاي نهادهاي مختلف جامعه

. همه جانبه عبارت است از کار با مردم و سازمان ها براي ایجاد یک تغییر

  ،جلب حمایت همه جانبه عبارت است از قرار دادن یک مشکل در دستور کـار
ارایه راه حل براي آن و به دست آوردن حمایت الزم جهت اقدام در زمینه رفع ارایه راه حل براي آن و به دست آوردن حمایت الزم جهت اقدام در زمینه رفع 

.مشکل

    جلب حمایت همه جانبه عبارت است از روند مشـارکت مـردم در فرآینـدهاي

. تصمیم گیري که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد

    جلب حمایت همه جانبه ابزاري است براي نیل به یک هـدف و روشـی اسـت
براي بیان مشکالت و یا مسایلی که مـی خـواهیم بـا طراحـی اسـتراتژي هـاي       

. مختلف به حل آنها بپردازیم



تعاریف جلب حمایت همه جانبه

     جلب حمایت همه جانبه فرآیندي است کـه در آن افـراد و سـازمان هـا
تالش می کنند تا تصمیم گیري هاي مرتبط با سیاسـت هـاي عمـومی را    

.  تحت تاثیر اهداف و منافع خود قرار دهند

   ،جلب حمایت همه جانبه فرآیندي به منظور ایجاد تغییر در سیاسـت هـا

. افراد کلیدي، گروه ها و نهادها می باشد) عملکرد(قوانین و رفتار 

جلب حمایت همه جانبه فرآیندي به منظور ایجاد تغییر در سیاسـت هـا،   

. افراد کلیدي، گروه ها و نهادها می باشد) عملکرد(قوانین و رفتار 

    جلب حمایت همه جانبه درباره ایجاد تغییر و یا اصـالح سیاسـت هـا و

. همچنین در رابطه با اجراي مؤثر و تقویت سیاست ها می باشد

         وسـیله        بطورکلی جلـب حمایـت همـه جانبـه راهبـردي اسـت کـه بـه
خـود       هـاي غیردولتـی، فعـالین برنامـه هـاي حمـایتی و حتـی        سازمان 
گذاران به منظور ایجاد تغییر در سیاست ها در سراسر جهان مورد سیاست 

. استفاده قرار می گیرد



ارزش هاي کلیدي جلب حمایت همه جانبه 

حمایت کنندگان باید براي همه به طور برابر، ارزش و احترام قائل شوند و : پذیرفتن و احترام -1
.به پذیرفتن و مشارکت افراد اعتقاد داشته باشند

حمایت کنندگان باید از روش و یا روش هایی استفاده کنند که تا آنجایی کـه  :  توانمندسازي -2 
ممکن است سطح اعتماد به نفس مردم را افزایش دهند، به حدي که آنهـا بتواننـد خـاطرات و    

.آرزوهاي خود را بیان نمایند و در درازمدت روي پاي خود ایستاده و مستقل زندگی کنند

فرد حمایت کننده نباید بی طرف باشد، نقش کلیدي او جانبداري و طرفـداري از   : وفاداري -3  فرد حمایت کننده نباید بی طرف باشد، نقش کلیدي او جانبداري و طرفـداري از   : وفاداري -3 
. آنهایی است که مورد حمایت قرار می گیرند

طرح هاي جلب حمایت همه جانبه به حفظ و پایش استانداردها و بهبود مستمر کیفیت : کیفیت -4
. فرآیندها نیاز دارد

. حمایت کننده ها نباید به وسیله تضاد منافع خود را محدود و مقید سازند: استقالل -5

دشواري ها و بن بست هاي جلـب حمایـت همـه جانبـه     : دشواري هاي حمایت همه جانبه -6
مسایل و مشکالتی هستند که به آسانی قابل حل نمی باشند و ممکن است جواب درستی نداشته 

. باشند



....   جلب حمایت همه جانبه می تواند

از حقوق گروه هاي آسیب پذیر دفاع کند .
سیاست هاي زیان آور را متوقف سازد .
      مسایل و مشکالت را در دستور کار و در معـرض افکـار عمـومی قـرار

. دهد
  کیفیت زندگی افراد، گروه ها و جوامعی که در شرایط نامطلوب زنـدگی

. می کنند را بهبود بخشد
کیفیت زندگی افراد، گروه ها و جوامعی که در شرایط نامطلوب زنـدگی  

. می کنند را بهبود بخشد
بسیج اجتماعی را به حرکت در آورد .
سیاست ها را به اجرا در آورد .
سیاست ها، قوانین و بودجه هاي جاري را اصالح کند .
برنامه هاي جدیدي را ایجاد کند .
و در نهایت صداي به حق مردم را منعکس کند .



جلب حمایت همه جانبه براي دفاع از اقشار آسیب پذیر



عناصر اساسی در جلب حمایت همه جانبه

اهداف -1

داده ها -2

مخاطبین                 -3

    پیام ها                  -4    پیام ها                  -4

ائتالف ها                 -5

ارایه  -6

خلق منابع -7

ارزشیابی  -8



انتخاب هدف اختصاصی:عنصر اول

براي موفقیت . مشکالت ممکن است به اندازه زیادي پیچیده باشند
اقدامات جلب حمایت همه جانبه، هدف کلـی بایـد بـه اهـداف     

اهداف اختصاصی باید بر اساس پاسخ دادن . اختصاصی خرد شود
: به سؤاالت زیر طراحی و تدوین شوند

آیا این مساله می تواند گـروه هـاي مختلفـی را در یـک ائـتالف      

: به سؤاالت زیر طراحی و تدوین شوند

      آیا این مساله می تواند گـروه هـاي مختلفـی را در یـک ائـتالف
نیرومند دور هم جمع کند؟

  آیا به هدف اختصاصی تدوین شده می توان دست یافت؟

    آیا هدف اختصاصی تدوین شده مشکل را بـه درسـتی عنـوان و

مطرح می کند؟ 



استفاده از داده ها و تحقیق:عنصر دوم

 استفاده از داده ها و نتایج تحقیقات در فرآیند انتخاب
آگاهانه مشکل، شناسایی راه حل ها و تعیین اهـداف  

. واقعی ضروري هستند. واقعی ضروري هستند

    همچنین از داده هاي خوب در بحـث هـاي متقاعـد

.کننده دو و یا  چند جانبه می توان استفاده نمود



شناسایی مخاطبین برنامه: عنصر سوم

   زمانی که مسایل و اهداف برنامه جلب حمایت همـه جانبـه
انتخاب و تعیین می شوند، تالش ها باید به سوي افرادي که 

. قدرت تصمیم گیري دارند معطوف شود

  همچنین، افرادي که می توانند تصمیم گیران را تحت تـاثیر   همچنین، افرادي که می توانند تصمیم گیران را تحت تـاثیر
. قرار دهند به عنوان مخاطبین ثانویه ما تلقی می شوند

    این افراد ممکن است در میان پرسـنل، مشـاورین، رهبـران

. مؤثر، رسانه ها و یا عامه مردم باشند



طراحی و ارایه پیام ها  : عنصر چهارم

                       مخاطبین گوناگون بـه پیـام هـاي مختلـف واکـنش نشـان
:می دهند براي مثال، ممکن است

      در یک سیاست مدار هنگامی که متوجـه مـی شـود عـده
زیادي از مردمی که تابع حوزه ماموریت وي هستند نسـبت  زیادي از مردمی که تابع حوزه ماموریت وي هستند نسـبت  

.به مشکل معینی اهتمام و توجه دارند، انگیزه ایجاد شود

  یا وزیر بهداشت هنگامی که با داده هاي تفصیلی شیوع یک

.   مشکل مواجه می شود، ممکن است دست به اقدامی بزند



ایجاد ائتالف: عنصر پنجم

     قدرت راهبرد جلب حمایت همـه جانبـه اغلـب در تعـداد
افرادي که از یک هـدف حمایـت مـی کننـد تجلـی پیـدا             

. می کند

  مشارکت فعال عده زیادي از مردمی که منافع گونـاگونی را
نمایندگی می کنند در برنامه هاي جلب حمایت همه جانبـه  
مشارکت فعال عده زیادي از مردمی که منافع گونـاگونی را  
نمایندگی می کنند در برنامه هاي جلب حمایت همه جانبـه  

. می تواند امنیت و پشتیبانی سیاسی را فراهم کند

  حتی در درون یک سازمان، ایجاد ائتالف داخلی چنـد اداره
براي تدوین یک برنامه جدید، می توانـد توافـق جمعـی را    

.براي اقدام بوجود آورد



بیان مؤثر و قانع کننده: عنصر ششم

  فرصت ها و موقعیت ها براي اثرگذاري بر مخاطبین اغلـب
یک سیاستمدار ممکن است تنها فرصـت  . محدود می باشند

یـا  . یک بار مالقات براي بحث وگفت وگو به شـما  بدهـد  
دقیقه وقت صحبت با شما در  5ممکن است یک وزیر فقط  دقیقه وقت صحبت با شما در  5ممکن است یک وزیر فقط 

. یک کنفرانس داشته باشد

   آمادگی دقیق و کامل شما جهت بحث هاي قـانع کننـده و
شیوه بیان مؤثر می تواند موقعیت هاي کوچک را به موفقیت 

.برنامه هاي جلب حمایت همه جانبه تبدیل نماید



خلق منابع: عنصر هفتم

  بیشتر فعالیت ها و از جمله فعالیت هاي جلب حمایت همـه
.جانبه به منابع نیاز دارند

   پایداري و ادامه تالش هاي مؤثر جلب حمایت همه جانبـه
در درازمدت به معنی اختصاص دادن زمان و انـرژي بـراي   در درازمدت به معنی اختصاص دادن زمان و انـرژي بـراي   

. خلق منابع مالی و سایر منابع مورد نیاز می باشد



ارزشیابی اقدامات و تالش ها: عنصر هشتم

 از کجا می دانید که در دسترسی به اهداف اختصاصی برنامه
جلب حمایت همه جانبه موفق شده اید؟ چگونه می توانیـد  

به راهبردهاي جلـب حمایـت همـه جانبـه اي کـه اتخـاذ            

کرده اید، بهبود ببخشید؟ کرده اید، بهبود ببخشید؟ 

  برنامه هاي جلب حمایت همه جانبه مؤثر به پس خورانـد و
و ارزشیابی مستمر از فعالیت ها و اقدامات انجام شده نیـاز  

.  مبرم دارد



ایجاد اراده سیاسی براي اقدام در مورد مشکل و راه حل آن



چارچوب کاري جلب حمایت همه جانبه

   جلب حمایت همه جانبه فرآیندي است پویا که شامل مجموعـه اي از افـراد
فرآینـد جلـب   . متعهد، افکار و عقاید، دستور کار و سیاست هـا مـی باشـد   

این . حمایت همه جانبه چند بعدي است و به پنج مرحله مهم تقسیم می شود
مراحل را باید به صورت سیال و متغیر دید، چون ممکن است هم زمان و یـا  

:به صورت پی درپی رخ دهند:به صورت پی درپی رخ دهند

در مرحله نخست مشکل معینی را در رابطه با سیاست ها و بـه منظـور اقـدام    )1
مشـکالت  . هـم گوینـد  تعیین دسـتور کـار   به این مرحله . شناسایی می کنیم

نامحدودي وجود دارند که به توجه نیاز دارند، اما همه مشکالت جهت اقدام 
کارشناسان جلب حمایت همـه جانبـه بایـد    . در دستور کار قرار نمی گیرند

مشکلی را در دستور کار خود قرار دهند که مورد توجه ذینفعان قرار بگیـرد  

. و جو سیاسی موجود از آن حمایت کند



چارچوب کاري جلب حمایت همه جانبه

است با سرعت در متن فرآیند قرار تعیین و تدوین راه حل اغلب مرحله دوم که ) 2
راه حلی که توسط فعالین جلب حمایت همه جانبه ارایه می شود باید . می گیرد

. از لحاظ سیاسی، اقتصادي و اجتماعی پذیرفتنی باشد
ایجاد اراده سیاسی براي اقدام در مـورد مشـکل و راه حـل آن    مرحله سوم به )  3

این مرحله به عنوان محور برنامه هاي جلب حمایـت همـه جانبـه    . مرتبط است
ایجاد ائتالف ها، مالقات با تصمیم گیران سیاسی، آگاه سـازي و  . تلقی می شود

. ارایه پیام هاي مؤثر از جمله اقداماتی است که در این مرحله صورت می گیرد
ایجاد ائتالف ها، مالقات با تصمیم گیران سیاسی، آگاه سـازي و  . تلقی می شود

. ارایه پیام هاي مؤثر از جمله اقداماتی است که در این مرحله صورت می گیرد
ایـن  . می باشـد اقدام عملی در رابطه با ایجاد و یا تغییر سیاست مرحله چهارم )  4

مرحله زمانی آغاز می شود که مشکل شناسایی شده، راه حـل پذیرفتـه شـده و    
کلیه این ابعاد باید در یک زمان واحد . اراده سیاسی براي اقدام ایجاد شده باشد

و در شرایط معینی وجود داشته باشد تا فعالین جلـب حمایـت همـه جانبـه از     
فرصت طالیی که در این مقطع ایجاد شده با درك فرآیند مهم تصمیم گیـري و  
شکل دادن به یک استراتژي موثر، استفاده بهینه اي براي تحقق اهداف به عمـل  

.آورند



چارچوب کاري جلب حمایت همه جانبه

علیـرغم اهمیـت   . می باشـد  ارزشیابیمرحله پنجم و نهایی، فرآیند ) 5
ارزشیابی، این مرحلـه بـه نـدرت بـه صـورت سیسـتماتیک انجـام               

ذینفعــان و فعــالین برنامــه بایــد اثربخشــی اقــدامات و       . مــی گیــرد
تالش هاي خود را ارزیابی کنند و اهـداف جدیـدي را بـر اسـاس     

افراد و نهادهایی که در تغییـر  . تجارب قبلی که داشتند تعیین نمایند
تالش هاي خود را ارزیابی کنند و اهـداف جدیـدي را بـر اسـاس     

افراد و نهادهایی که در تغییـر  . تجارب قبلی که داشتند تعیین نمایند
سیاست ها فعال هستند باید بطور متناوب اثربخشی تغییرات حاصـله  

.   را ارزشیابی کنند



بسیج جوامع محلی را براي حمایت از اقشار آسیب پذیر 



برنامه ریزي استراتژیک در جلب حمایت همه جانبه

 تدوین برنامه استراتژیک در طرح هاي جلب حمایت همه جانبه از اهمیت
این اهمیت در رابطه بـا فاکتورهـاي زیـر مطـرح          . زیادي برخوردار است

:می شود

  تدوین مجموعه اي از اهداف اختصاصی و عینی

تهیه طرح اجرایی براي دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده   تهیه طرح اجرایی براي دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

ابزارهاي ارزیابی پیشرفت و حرکت به سوي اهداف

 طراحی و تدوین یک برنامه استراتژیک دقیق قبل از آغاز عملیات حمایتی
به معناي داشتن یک نقشه راهنما است که حرکت به سوي مقصد نهایی را 

. هدایت می کند



پرسشی10الگوي برنامه ریزي استراتژیک 

 در طراحی برنامه استراتژیک جلب حمایت همه جانبه از الگوي
البته، الگوهاي متعددي . پرسشی استفاده می کنیم10برنامه ریزي 

وجود دارد و سازمان هاي درگیر در برنامه هاي حمایتی، نبایـد  

. خود را تنها به این الگو محدود سازند. خود را تنها به این الگو محدود سازند

  گانه به دو دسته عمده تقسیم بندي می شود 10پرسش هاي :

، در رابطه با محیط بیرونی سازمان درگیر در امـر  1-6سؤاالت  -1

. جلب حمایت همه جانبه می باشد

این نوع سـازمان هـا تمرکـز    ، بر محیط درونی7-10سؤاالت  -2
.دارد



سؤاالت مرتبط با محیط بیرونی 

آیا محیط سیاسی براي عنوان کردن جلب حمایت همه جانبه مساعد می باشد؟ : جو سیاسی -1

.آیا امکان موفقیت عملیات حمایتی با توجه به شرایط سیاسی موجود امکان پذیر است

مشکل چیست؟ سازمان هاي متولی : اهداف کلی و اهداف اختصاصی سیاست هاي عمومی -2
جلب حمایت همه جانبه چه چیزي را می خواهند بدست بیآورند؟ احتمال خطرات ناشی از 

نتایج نامطلوب یک اقدام حمایتی کدامند؟ 

چه کسی یا کسانی می توانند نقش و قدرت اقدام مثبت را داشته باشند؟ : بازي گران کلیدي -3 چه کسی یا کسانی می توانند نقش و قدرت اقدام مثبت را داشته باشند؟ : بازي گران کلیدي -3
چه کس یا کسانی می توانند نقش و قدرت اقدام منفی را داشته باشند؟ چه کسی یا کسانی 

خارج از دولت، مدافع ویا مخالف مواضع سازمان درگیر در حمایت همه جانبه هستند؟ 

بازي گران کلیدي به چه پیامی باید گوش دهند؟ آیا براي مخاطبین مختلف پیام هـاي  : پیام -4

 متفاوتی وجود دارد؟

بازي گران کلیدي از چه کسی و یا کسانی پیام دریافت می کنند؟: ارایه دهندگان پیام -5

پیام هاي حمایتی چگونه و به چه روش هاي ارایه وتوزیع می شوند؟: روش ارایه و توزیع -6



سؤاالت مرتبط با محیط درونی

:  منابع سازمانی -7

   سازمان هاي حمایت کننده چه ظرفیتی براي انجام وظایف متنوع حمایتی دارند؟ و بـه چـه

 منابعی باید متکی باشند؟ 

:  چالش ها و فاصله ها  -8

  سازمان هاي حمایت کننده چه چیزي را باید ایجاد و توسعه دهند؟ آیا متحدین بالقوه ایـن  سازمان هاي حمایت کننده چه چیزي را باید ایجاد و توسعه دهند؟ آیا متحدین بالقوه ایـن

سازمان ها توانایی انجام کار مورد نیاز را دارند؟ 

:توالی مراحل و گام ها -9

 برنامه حمایتی چگونه آغاز می شود؟ مناسب ترین توالی و تسلسل گام ها براي اجراي اجزا

و مراحل جلب حمایت همه جانبه کدامند؟ 

:   ارزشیابی  -10

 سازمان هاي جلب حمایت همه جانبه چگونه می توانند از نحوه کار خود مطلع شوند؟

  چگونه می توانیم اصالح و تعدیل را در برنامه ایجاد کنیم؟



ائتالف براي عدالت در سالمت



ابزارهاي جلب حمایت همه جانبه      

استفاده از رسانه ها    -1

ایجاد ائتالف ها   -2

 استفاده از اطالعات   -3

تجزیه و تحلیل بودجه   -4 تجزیه و تحلیل بودجه   -4

رایزنی با تصمیم گیرندگان        -5

سازماندهی و بحرکت درآوردن اجتماع محلی  -6

 استفاده از نظام قانونی        -7



استفاده از رسانه ها   

  به کارگیري رسانه ها در کلیت و متن برنامه هاي حمایتی به معناي استفاده اسـتراتژیک
از رسانه ها در جهت پیشبرد طرح هاي عملیاتی مـرتبط بـه اقـدام در زمینـه سیاسـت      

توانایی رسانه ها در تعیـین دسـتور کـار عمـومی، تاثیرگـذاري بـر            . عمومی می باشد
بحث ها و مناقشات اجتماعی، اعمال فشار بر سیاست گذاران و ترویج ارزش ها، رسانه 

.را به عنوان یک ابزار ضروري در جلب حمایت همه جانبه مطرح می سازد

در حـالی کـه   . به هرابزاري که براي انتقال پیام استفاده می شود، رسانه اطالق می شود در حـالی کـه   . به هرابزاري که براي انتقال پیام استفاده می شود، رسانه اطالق می شود
رسانه هاي گروهی به رسانه هاي معینی گفته می شود کـه مخـاطبین زیـادي را تحـت     

).براي مثال رادیو، تلویزیون، مطبوعات و اینترنت(پوشش خود قرار دهد 

             استفاده مؤثر از رسانه هـاي گروهـی ممکـن اسـت در برگیرنـده تهیـه مشـترك مـتن
سخنرانی هاي عمومی، سازماندهی برنامه هاي ویژه براي پوشش خبـري و مطبوعـاتی،   

و سوژه هـایی بـراي شـکل دادن بـه     ) اعداد و ارقام(مجهز نمودن خبرنگاران به حقایق

.   گزارشات میدانی و ایجاد ارتباط با خبرنگاران و صاحبان رسانه ها باشد



ایجاد ائتالف ها

  یک ائتالف از افراد و سازمان هایی تشکیل می شود که نیروهاي خـود
را در جهت حرکت به سوي اهداف مشـترك تغییـر اجتمـاعی متحـد     

هـر  . ساخته و هم زمان استقالل خود را در این مسیر حفـظ مـی کننـد   
ائتالف می تواند طیف متنوعی از ساختارها و نهادهاي تصمیم گیري را 

.دربرگیرد.دربرگیرد

ائتالف ها ممکن است رسمی و یا غیر رسمی، دایمی و یا موقت باشند .
همچنین ممکن است از لحاظ منابع مالی و پرسنلی به صورت مستقل و 

. یا جمعی عملکرد خود را نشان دهند

   در برنامه هاي حمایتی، ائتالف ها از اهمیت فوق العـاده اي برخـوردار
برنامـه  ) قانونی بودن(هستند چون می توانند امنیت، قدرت و مشروعیت

. را فراهم کنند



استفاده از اطالعات 

  عموما اطالعات به صورت حقایق و یافته ها تعریف شده است، کـه
از ارایه اعداد و ارقـام گرفتـه تـا        : دامنه آن گسترده و متغیر می باشد

. داستان ها می توانند جزیی و یا شکلی از اطالعات باشند

    اطالعات از منابع مختلف و به وسیله تجربـه، مشـاهده، مصـاحبه و
. سایر روش هاي تحقیقاتی جمع آوري می شود

اطالعات از منابع مختلف و به وسیله تجربـه، مشـاهده، مصـاحبه و    
. سایر روش هاي تحقیقاتی جمع آوري می شود

  زمانی که اطالعات مرتبط به یک مشکل و یا مساله خاص تجزیـه و
تحلیل می شود رابطه ها، الگوهـا، گـرایش هـا و تنـاقض هـاي آن      

.آشکار می گردد

       اطالعات باید مـرتبط، صـحیح، بـه روز، مسـتدل و قـانع کننـده و
.  همچنین منحصر به فرد باشد



از اطالعات در زمینه هاي زیر می توان استفاده نمود 

آموزش شهروندان در باره یک مساله معین
    توانمندسازي شهروندان براي مشارکت در فرآینـدهاي تصـمیم سـازي و

تصمیم گیري 
     بسیج و به حرکت درآوردن شهروندان بـراي نشـان دادن اعتـراض هـا و

اعالم خواسته ها 
ایجاد بحث و گفتگو در زمینه مسایل ویژه سیاست هاي عمومی 

اعالم خواسته ها 
 ایجاد بحث و گفتگو در زمینه مسایل ویژه سیاست هاي عمومی
  تاثیرگذاري بر تصمیم گیران به هدف اقدام و پیروي از یک سیاست و یـا

روش خاص 
 اعمال فشار بر متحدان، منتقدان و مخالفین براي اقدام به روشی معین
       پروراندن احساس مسـؤلیت پـذیري در میـان تصـمیم گیـران در مـورد

. اقداماتی که انجام می دهند



تجزیه و تحلیل بودجه

  تجزیه و تحلیل بودجه عبارت از فرآیند بررسی و تحلیل بودجه هاي دولـت
و استفاده از اطالعات به دست آمده براي تقویت سیاست هاي عمومی جلب 

براي هر دولتی بودجه مهمتـرین ابـزار اعمـال سیاسـت         . حمایت همه جانبه
بودجه در مقایسه با سایر اسناد، اولویت هاي اجتماعی و اقتصادي . می باشد

بودجه می توانـد سیاسـت هـا، تعهـد سیاسـی و      . دولت را منعکس می کند بودجه می توانـد سیاسـت هـا، تعهـد سیاسـی و      . دولت را منعکس می کند

.اولویت ها را به تصمیم گیري تبدیل کند

     فقدان دسترسی به اطالعات بودجه اي و نداشـتن اطالعـات فنـی در مـورد
نحوه هزینه بودجـه مـی توانـد در بحـث هـا و مناقشـات جلـب حمایـت                  

تقویت روند تجزیـه و تحلیـل بودجـه و    . همه جانبه، تاثیر منفی داشته باشد
بهبود فرآیندهاي بودجه اي مـی توانـد در سـرعت بخشـیدن بـه اثربخشـی         

. برنامه هاي حمایتی نقش غیرقابل انکاري داشته باشد



رایزنی با تصمیم گیرندگان  

      رایزنی با تصمیم گیرندگان یکـی از اجـزاي مهـم اقـدامات حمـایتی
. محسوب می شود

        اشکال مختلف فعالیـت هـاي حمـایتی شـامل رایزنـی، بسـیج هـاي
اجتماعی، درخواست ها و تقاضاهاي مطرح شده از طرف شـهروندان،  

. می باشد...... انتشار اسناد و مدارك، کنفرانس ها و غیره
اجتماعی، درخواست ها و تقاضاهاي مطرح شده از طرف شـهروندان،  

. می باشد...... انتشار اسناد و مدارك، کنفرانس ها و غیره

  این نوع فعالیت هدفمند به سوي سیاست گذاران و به قصد انتقال پیـام

. در رابطه با یک سیاست و یا یک قانون معین معطوف شده است

 در همه کشورهاي دنیا، سیاست هاي عمومی نقش اساسی را  در تعیین
عدالت اجتماعی، آزادي هاي سیاسی و مدنی، منافع دراز مدت جامعـه   

. و گروهاي مردمی در سطح جامعه ایفا می کند



سازماندهی و بحرکت درآوردن اجتماع محلی

   سازماندهی اجتماع محلی حرکتی است کـه در آن مـردم از
حالت تماشاچی و منفعل به حالت مشارکت فعال در فرآیند 

. جلب حمایت همه جانبه ایفاي نقش می نمایند

  شکل گیري و توسعه رهبري در اجتماع محلی در موفقیـت   شکل گیري و توسعه رهبري در اجتماع محلی در موفقیـت
تالش ها و اقدامات حمایتی جـزء بسـیار مهمـی بحسـاب         

. می آید



اهمیت سازماندهی اجتماع محلی  

   فعالین حمایتی در سطح خرد با ابتکارات و طرح هاي سیاسـت گـذاري در
طرح هاي حمایتی که تنها در سطح کالن اجرا . سطح کالن پیوند می خورند

می شوند، ممکن است خطر تصاحب رهبري بوسیله مجموعه اي از نخبگـان  
شهري که به اطالعات و مهارت هاي فراوان مجهز می باشند را ایجاد نمایـد  

. غلبه کند.........) آرزوها، خواسته ها و(و بر صداي محرومان . غلبه کند.........) آرزوها، خواسته ها و(و بر صداي محرومان

              اعتبار، مشروعیت و قدرت چانه زنـی را بـه برنامـه هـاي حمـایتی تقـدیم
براي مثال در هندوستان، حمایت اجتماع محلی و گستردگی حـوزه  . می کند

انتخاباتی نمایندگان از مهمترین عناصر تعیین کننده اعتبار یک رایزن و فعـال  

. حمایتی می باشد و نه زمینه حرفه اي و تخصصی که او دارد

این منافع شـامل  . به ایجاد منافع ملموس در زندگی شهروندان منجر می شود

. افزایش سطح عزت نفس، اعتماد و کارایی می گردد



استفاده از نظام قانونی       

      استفاده از نظام قانونی بـه معنـی درگیـر شـدن در روش هـا و
اقدامات قانونی از قبیل دادخواسـت هـاي قـانونی و احکـام و     

.دستورات قضایی می باشد

      زمانی که جلب حمایت همه جانبـه در یـک سیسـتم قضـایی      زمانی که جلب حمایت همه جانبـه در یـک سیسـتم قضـایی
بصورت مستقل و عادالنه اجرا شود، بیشترین تـاثیر را خواهـد   

. داشت

  چنانجه نقش قانون ضعیف باشد، درگیر شدن در سیستم قـانونی
می تواند نتایج دلخواه و مطلوبی تولید نماید مخصوصـا زمـانی   
که با ابزارهاي حمایتی مانند رایزنـی و اسـتفاده از رسـانه هـا     

.همراه شود



ویژگی هاي رایزنی مؤثر در جلب حمایت همه جانبه

سازمان هاي درگیر در اقـدامات حمـایتی بایـد    : آشنایی با فرآیند قانون گذاري -1
نظام سیاسی موجود را به طور دقیق بشناسند و چگونگی استفاده از راه کارهاي 

. رسمی و غیر رسمی براي اعمال فشار بر فرآیندهاي تصمیم گیري را بدانند

سازمان هاي حمایتی بایـد اطالعـات معتبـري جهـت متقاعـد      : اطالعات معتبر -2 
اطالعات معتبر . ساختن قانون گذاران براي اقدام به روش هاي خاص ارایه دهند

براي به دست آوردن مشروعیت و وجاهت قانونی نزد قانون گذاران مـی توانـد   
. بصورت یک عنصر کلیدي درآید

براي به دست آوردن مشروعیت و وجاهت قانونی نزد قانون گذاران مـی توانـد   
. بصورت یک عنصر کلیدي درآید

این روابط می تواند در محافل رسمی و غیـر رسـمی   : روابط با سیاست گذاران -3
سازمان هاي حمایت کننده باید منافع مخالفین خود را درك کننـد  . پیگیري شود

. و از تالش براي بی اعتبار کردن آنها خود داري کنند
سـازمان هـاي حمـایتی بایـد بـا      :  آشنایی و درك پویایی سیاست هاي درونی -4

دینامیزم موقعیت ها و روابط درونی حاکم بر ذینفعان آشـنا شـوند و چگـونگی    
استفاده از این پویایی در جهت تقویت و حفظ منافع استراتژیک خـود را درك  

. نمایند



.....براي ادامه راه شهدا 


