
 

  

 السياسة تأييد إستراتيجية



 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .جميع الحقوق محفوظة(. PATH)لبرنامج اعتماد التكنولوجيا المالئمة في مجال الصحة  ،2013© حقوق الطبع والنشر 

يمكن استخدامها بحرية لألغراض التعليمية أو غير التجارية، شريطة أن تكون هذه المواد مصحوبة بالشكر إن المواد الواردة بهذا المستند 
 .والتقدير

 

 

ة الخاصة والتأييد السياسة مبادرات حول المعلومات من ولمزيد  ب التصال يُرجى ،PATH  بمنظم
advocacyworkshop@path.org. 

mailto:advocacyworkshop@path.org.
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 شكر وتقدير
هذا المنهج كل من أريانا دي لورنزي وكريستي كيد وسوزان كينجستون ورايتشل ويلسون.  وتجدر إلشارة إلى أن قام بوضع وإعداد 

هي خاصة بالمؤلفين. ونتقدم بشكر خاص  هنا  ها  أيًضا إلى كل من بيلي جان نيوينهويز وإرين فراي سوزن آلراء التي يتم التعبير عن
هذا العمل.  وكيلي بولدت وأبياه ويفر على ما قدموه من دعم وإسهامات في 

 

طة منظمة   Bill & Melinda Gates) "مؤسسة بيل وميليندا جيتس"من خالل مشروع مدعوم من  PATHتم إعداد هذا المستند بواس
Foundation). 

 
ها. على كل الباحثين عن المزيد من وقد تأثر  واألنشطة الواردة بهذا الدليل بمواد تأييد أخرى تم استسقاء المعلومات من هيم الكثير من المفا

 المعلومات أو الموارد المتعلقة بالتأييد مراجعة المنشورات التالية:
 

هارات لقاد Building Skills for NGO Leadersالتأييد:   حقوق الطبع ة المنظمات غير الحكومية(. )التأييد: بناء الم
 (.CEDPAلمركز التنمية وألنشطة السكانية ) ،1999©والنشر 

Advocacy Matters: Helping Children Change Their World  .)هم "دليل )مسائل التأييد: مساعدة ألطفال في تغيير عالم
 يل المشارك.إلى التأييد" صادر عن التحالف الدوليإلنقاذ الطفولة. دل

Advocacy Tools and Guidelines: Promoting Policy Change .)حقوق  )أدوات وتوجيهات التأييد: تعزيز تغيير السياسة
واإلغاثة في كل مكان )منظمة كير(. مستخدم بإذن.2001© الطبع والنشر   ، تعاونية المساعدة

Advocacy to Improve Global Health: Strategies and Stories from the Field  :التأييد لتحسين الصحة العالمية(
، لبرنامج اعتماد التكنولوجيا المالئمة في مجال الصحة 2009© حقوق الطبع والنشر  إستراتيجيات وقصص من الميدان(.

(PATH.) 

Influencing Institutional Decision Making: Designing Effective Advocacy Strategies ر على صناعة )التأثي
ة، مركز التثقيف الديمقراطي.2011© حقوق الطبع والنشر  القرار المؤسسية: ابتكار إستراتيجيات التأييد الفعالة(.  : الطبعة التاسع

Networking for Policy Chang :An Advocacy Training Manual )التأييد على تدريب دليل.  :السياسة لتغيير شبكة( 
 .POLICY Project مشروع ،1999

: أداة لمساعدة المنظمات التي ال تتوخى الربح في إجراء اختيارات Spitfire Strategiesالخاصة بـ  Smart Chart 3.0أداة 
 .http://www.smartchart.org/content/smart_chart_3_0.pdfيمكن الوصول إليها على الموقع:  .اصاالت ذكية

Expanding Access through Policy Advocacy  توسعاالنتشار من خالل تأييد السياسة( )عرض(PowerPoint ة (. منظم
Women Thrive Worldwide . 

 

http://www.smartchart.org/content/smart_chart_3_0.pdf
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 العمل نظرة عامة على ورشة

 
 مقدمة

هداف الصحة  العامة عن طريق ضمان توفر الموارد والسياسات واإلرادة السياسية يُعتبر تأييد السياسة من الطرق األكثر فاعلية لتحقيق أ
ها. وموارد محدودة  -ونظًرا لوجود عدد كبير جًدا من وسائل التأثير على السياسة  الضرورية لدعم برامج الصحة العامة وزيادتها وتعزيز

هذه الوسائل  ت تأييد السياسة استناًدا إلى إطار عمل من عشرة أجزاء أسلوًبا لوضع إستراتيجيا PATHفقد ابتكرت منظمة  -عادة لتحقيق 
هذااألسلوب المكّون من عشرة هداف وأنشطة تأييد السياسة. و  للمساعدة في تقييم خيارات تأييد السياسة واتخاذ قرارات إستراتيجية بشأن أ

هذه الخاصة بإستراتيجية تأييد هذه لتحسين السياسة.  أجزاء بدوره يقدم إطار عمل يمثل أساًسا لورشة العمل  وقد تم تصميم ورشة العمل 
قدرة المنظمات والمؤسسات على إحداث تأثير على مختلف المستويات )العالمي، الوطني، دون الوطني( من خالل تأييد السياسة 

 إلستراتيجي. 
وبداًل من كونها مجموعة من القواعد الصارمة، فإن األجزاء العشرة عبارة عن توجيهات 

للتعديل بسهولة بهدف مساعدة جهات التنفيذ والمؤيدين المعنيين بالصحة العالمية في قابلة 
ومن  .تخطيط جهود تأييد السياسة الخاصة بهم بشكل مدروس وفعال ومستدام أكثر

ة من  ة متنوع هداف السياسة بمجموع الممكن ممارسة الطرق المستخدمة في تحقيق أ
 والمشكالت.األماكن لمعالجة عدد كبير من القضايا 

هذه التي تستمر لمدة  أيام لألفراد الذين يعملون على القضايا  3تم تصميم ورشة العمل 
الصحية فياألماكن منخفضة الموارد. ويجب أن يتمتع المشاركون بخبرة العمل في 

هذه، على الرغم من أن ذلك قد  مجال التأييد أو تغيير السياسة قبل حضور ورشة العمل 
 يكون مفيًدا.

 
 

 أهداف ورشة العمل
يتمثل الغرض من ورشة العمل هذه في زيادة الفهم وتعزيز المهارات بين المشاركين لتخطيط وتيسير وتنفيذ إستراتيجيات التأييد 

هذه، سيكون المشاركون قادرين على: الرامية إلى إحداث تغيير السياسة.  وعلى وجه التحديد، نتيجة لورشة العمل 

  الخاص بالسياسة وغيره من أنواع التأييد.التمييز بين التأييد 
 .تحديد عناصر إستراتيجية تأييد السياسة 
 .تحديد حلول تغيير السياسة للتعامل مع التحديات الصحية العالمية 
 .ابتكار أساليب التأثير على صانعي القرار 
  .وضع إستراتيجية تأييد باستخدام إطار عمل من عشر خطوات 

ها بنجاح، حتى يمكنهم مشاركتها مع  الزمالء سوف يخرج المشاركون من و رشة العمل ولديهم مسودة إستراتيجية لتأييد السياسة تم إعداد
ها بعد ورشة العمل.    وتنفيذ

 

على مدار عدة  PATHنجحت منظمة 
سنوات في تطوير أسلوب من عشر 

خطوات لوضع إستراتيجية تأييد، وتم نشره 
 Advocacy to Improveفي البداية في 

Global Health: Strategies and 
Stories from the Field  التأييد(

لتحسين الصحة العالمية: إستراتيجيات 
هذا وقصص من الميدان( . وقد تم تعديل 

المنهج من إطار العمل األصلي ذلك. 
هذا المنشور على شبكة اإلنترنت  ويتوفر 

 .www.path.orgعلى الموقع 

 

 

 

http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
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 منهج ورشة العمل
ة إلجراء ورشة عمل خاصة بإستراتيجية تأييد السياسة: هذه على المواد التالية الالزم ة المنهج   تشتمل حزم

  .هداف ورشة العمل  أ
 .هداف التعلم  جداولاألعمال اليومية وأ
 .تعليمات تدريجية خطوة بخطوة لتيسير الجلساتواألنشطة وعمل المجموعات الصغيرة 
 :نقاط النقاش المقترحة 
  شرائحPowerPoint. 
 .دراسات حالة عن عدد من قضايا الصحة العالمية 
 .األنشطة وأوراق عمل التمارين  مواد
  ها.المواد  المساعدة، بما فيها أدوات تخطيط ورشة العمل وتقييم

هذه باستخدام كل من شرائح  وألواح الورق القالبة. إن استخدام الشرائح المجهزة في  PowerPointسيقوم الميّسرون بتقديم ورشة العمل 
سائل للمجموعات األكبر، كما يعمل ذلك نقل المحتوى األساسي يساعد في تقليل وقت التحضير لورشة العمل، ويحّسن عملية تسليم الر

كار على توفير نقاط نقاش سهلة للميّسر. وسوف يستخدم الميّسرون ألواح الورق القالبة كثيًرا لتسجيل األفكار الناتجة عن عملية تبادل األف
موارد تكنولوجية أقل، فقد يلزمك أو لتوضيح األمثلة أو للعمل من خالل أنشطة المجموعة. وإذا كنت تعمل في موقع ورشة عمل يتوفر به 

ها وسيلتكاألساسية لعرض المعلومات. PowerPointتسجيل شرائح   على ألواح الورق القالبة باعتبار

ومن المرحب به قيام الميّسرين بإضافة أو حذف أو تحديث الشرائح حسب الحاجة لجعل الشرائح أكثر مالءمة لسياق بلد معين أو 
هتمامات المشاركين.  ال

 
 

 أسلوب ورشة العمل
همية في نجاح ورشة  هو أن تكون ورشة العمل نشطة وفعالة! وتُعتبر المشاركة الكاملة من جانب المشاركين أمًرا بالغ األ الهدف من ذلك 

ة من أجل زيادة المناقشات ألقصى درجة ومشاركة األفكار بين ألفراد  العمل. وقد تم تصميم الجلسات لتكون تفاعلية وقائمة على المشارك
 والمجموعات. وينبغي على الميّسرين القيام على نحو فعال بتشجيع ذلك وضمان عدم تحول الجلسات إلى عروض تقديمية.

نظًرا ألن ورشة العمل توجه المشاركين من خالل إطار عمل اإلستراتيجية المكّون من عشرة أجزاء، فقد تستغرق بعض األجزاء وقًتا 
على الميّسرين التحلي بالمرونة واالستعداد لتكييف أنفسهم وفًقا الحتياجات المشاركين الذين يحضرون ورشة أطول من المتوقع. وينبغي 

مهم، في الوقت ذاته، العمل بوتيرة تضمن تناول كل المواد في و ه من ال هتماماتهم أو أولوياتهم أو معرفتهماألساسية. كما أن رشة العمل أو ا
 العمل.  

 

هات المتعلقة  بالمجموعات الفرعية التوجي

هذه حول وضع إستراتيجيات تأييد السياسة. واستناًدا إلى تكوين المجموعة، ربما يفضل المشاركون وضع  تتمركز ورشة العمل 
البتكار  االنضمام مع آخرين في إستراتيجيات الفرق الجماعية المشتركة أو العمل كمجموعة كاملة إلستراتيجيات الفردية الخاصة بهم أو

ستراتيجية واحدة. وعلى الرغم من أنه قد تم إعداد المنهج الدراسي لورشة العمل مع الوضع فياالعتبار عمل المشروع للفرق إ
ها تسمح  هذا األسلوب وتكييفه حسب الحاجة. ورغم استخدام المجموعات الصغيرة، فإن الصغيرة، فإنه يتم تشجيع الميّسرين على تعديل 

 أفكار مختلفة. بتفاعل ثري وظهور أصوات و
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ها  هائية والتفكير في الطرق المناسبة لتقسيمهم إلى فرق من شأن قبل ورشة العمل، ينبغي على الميّسرين مراجعة قائمة المشاركين الن
هم وتصنيفهم حسب:  الوصول إلى أعلى درجة من اإلنتاجية والفائدة. ووفًقا لتشكيلة المشاركين، فقد ترغب في تنظيم

 ةالبلد أو المنطق 
 نوع المؤسسة 
 المشروع 
 الموضوع المتعلق بالصحة 
  الترقيم العشوائي 

ة من المجموعات الصغيرة عن ستة أفراد بحد أقصى من أجل  بغض النظر عن كيفية ترتيبك للمشاركين، ينبغيأال يزيد عدد كل مجموع
 تحقيق أفضل النتائج.

 

 استخدام دليل الميّسر
هذا الدليل التعليمات الكاملة والمواد الالزمة لتيسير كل جلسة. ويتم تنظيم كل التعليمات الالزمة ليوم واحد في قسم واحد، بداي ة يقدم 

 بجدولاألعمال وقائمة المواد المطلوبة لذلك اليوم.  

 

 

هذا الدليل  PowerPointويمكن للميّسرين العثور على جميع شرائح  هاية  والنماذج ومواد النشاط وأوراق العمل ومواد المشاركين في ن
 في قسم"مواد ورشة العمل".

	

________________________________________________________________________________________	

							Policy	Advocacy	for	Health																																																																																																																					DAY	1	
							Facilitator’s	Guide	 	

18	

DAY 1 FACILITATION INSTRUCTIONS 
Introduction to Advocacy 

Parts 1 and 2	

 

 

    Today’s Schedule  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Today’s Materials  

 

   Registration 8:30 - 9:00 

   Welcome and Introductions 9:00 - 10:00 

   What is Policy Advocacy? 10:00 - 11:15 

                Break 11:15 - 11:30 

  Introduction to the 10 Parts  11:30 - 12:00 

                Lunch 12:00 - 13:00 

  Part 1: Advocacy Issue 13:00 - 14:45 

                Break 14:45 - 15:00 

  Part 2: Advocacy Goal 15:00 - 17:15 

  Daily Summary and Closing 17:15 - 17:30 

· Laptop, LCD projector 
· Screen, power cords 
· PowerPoint slide set  
· Flip charts, easels, tape 
· Colored markers, scissors 
· Index cards   
· Name tags/name placards 
· Participant packets 
· Attendance log 

· Agenda 
· Case Study  
· Case Study Answer Key 
· Part 1 Worksheet: Identifying Potential Advocacy     
                                    Issues 
· Part 1 Worksheet: Choosing an Advocacy Issue 
· Part 2 Worksheet: Identifying Potential Advocacy  
                                    Goals 
· Part 2 Worksheet: Choosing an Advocacy Goal 



 

____________________________________________________________________________ 
 نظرة عامة على ورشة العمل                                                              تأييد السياسة المعنية بالصحة                
 دليل الميّسر      

8 

 يتم تنظيم التفاصيل الخاصة بكل جلسة باستخدام األقسام والرسومات التالية:

 

 الجلسة 
 العنوان

 

الموضوع الرئيسي    ما تأييد السياسة؟
 للجلسة

 الوقت

        
 

 
9:00 – 10:00 

 لمدة ساعة واحدة
 

وقت بدء الجلسة والمدة 
ها  التي ينبغي أن تستغرق

 الجلسة.

 المواد

 ورققالب وحوامل وقالم وشريط الصق 
   بطاقات ألسماء التي توضع على الطاولة و/أو شارات ألسماء 
 دفاتر العمل الخاصة بالمشاركين 
 نشرة: جدول ألعمال 

العناصر المادية  
 للجلسة.المطلوبة 

 ألهداف

 

هداف التعلم األساسية   أ
 للجلسة.

 االستعداد 
Prepared 

 
 
 

  إستراتيجيات التأييد على لوح ورقي اكتب ألجزاء العشرةإلحدى
  الب وقم بتعليقه في مكان مرئي.

  
 ألجزاء العشر إلستراتيجية تأييد السياسة:                     
 

الترتيبات الالزم  
ها قبل بدء الجلسة.  إجراؤ

 خطوات 
 التيسير

 

 
 دقائق      10.   الترحيب بالمشاركين في ورشة العمل      1الخطوة            

  .رّحب بالمشاركين 
 .اشرح باختصار الخلفية األساسية والغرض من ورشة العمل  

تعليمات تدريجية خطوة  
إلجراء الجلسة.  بخطوة

 المضي 
 قدًما!

 

 
االنتقال من الجلسة  كيفية

الحالية إلى الجلسة 
 التالية.

 

 المضي قدًما!

 أهداف الجلسة:
هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 

 .تعريف تأييد السياسة  
 .تحديد ألنواع المختلفة من تأييد السياسة 

 

 تنسيق الجلسة

 الستعداد للجلسة
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ة مرئية للميّسر:  خالل خطوات التيسير، تعمل الرموز التالية بمثابة أدل

 
 .PowerPoint اقرأ من شريحة

 
 استخدم اللوح الورقي القالب.

 
 ترأس النشاط.

   .هذه النقطةاألساسية  اطرح 
 

 
 

 دور الميّسر
هاًما للغاية في تعلم  نصائح التيسير األساسية  المشاركين وفي نجاح ورشة العمل ككل. وفيما يلي بعضإن دورك بصفتك الميّسر يُعتبر 

ها فياالعتبار.  التي يجب وضع
  يجب أن تتحلى بالحماس! فمستوى النشاط والحيوية لدى المشاركين سوف يعكس مستوى النشاط والحيوية لديك، لذلك

 عليك أن تظل متفائاًل وإيجابًيا.

 هائية. يجب أن تصل قبل ساعة واح  دة علىاألقل من وقت البدء لترتيب الحجرة والمواد، ولعملاإلعدادات الن

 .احرص على تقديم نفسك وتحية المشاركين بمجرد وصولهم 

  ة والمودة كما يساعد تعّرف على اسم كل مشارك واستخدم أسمائهم بشكل تكرر. يؤدي ذلك إلى إيجاد جو من األلف
 وانتمائهم للمكان.المشاركين علىاإلحساس بقيمتهم 

  ال ُتِدْر ظهرك إلى الحجرة، ولكن عليك أيًضا أال تقف جامًدا في مكان واحد. فالتحرك في أنحاء المكان يحفّز مشاركة
 المشاركين، ويبقيهم منتبهين كما يساعد الجميع على سماعك.

  .هم أن يفهم المشاركعليك أن تتحلى بالمرونة فيما يتعلق بجدول األعمال ة وإنتاج فمن الم ون المادة العلمية المقدم
فإذا قضيت وقتًا أكبر في جانب ما، يجب أن تخطط لقضاء وقت مماثل في الجوانب األخرى  عمل عالي الجودة.

 حتى يتم تغطية المادة العلمية كلها.

 لمشاركين اعقد اجتماًعا قصيًرا مع فريق التيسير لجمع المعلومات بعد نهاية كل يوم من أجل مراجعة مالحظات ا
هذا االجتماع ال غنى عنه حيث إنه  اليومية وحدد كيفية تعدل المحتوى وجدول األعمال باليوم التالي وفقًا لذلك. و

 بالغ األهمية للحصول على نتائج ورشة عمل ناجحة.
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 التدريب على طاولة التعلم

خالل العمل في المجموعات الصغيرة، ينبغي على الميّسر )الميّسرين( التنقل بين الفرق للعمل كمرشد أو "مدرب لطاولة التعلم". 
هيم التعلم  وبصفتك مدرًبا متنقًًل لطاولة التعلم، يتمثل دورك األساسي في التأكد من أن المشاركين يتبعون التعليمات ويدركون مفا

اه هلك للبحث عن الجوانب التي قد يلتبس على  يم بشكل صحيح في عملهم.ويطبقون تلك المف ويجب أن تكون متواجًدا عن كثب بشكل يؤ
هما العمل  ها. وفي حالة وجود اثنين من الميّسرين، ينبغي على أحد ها، مع قيامك اإلجابة عن ألسئلة التي يتم طرح المشاركين األمر في

ة مدرب طاولة التعلم لنفس المج  موعة )المجموعات( الصغيرة خالل مدة ورشة العمل.بمثاب

 وخالل عمل المجموعات الصغيرة، اتبع التوجيهات العامة التالية:

 عليك أن تتواجد في مكان قريب بينما امنح الفرق الفرصة للعمل بشكل مستقل قبل االنخراط في العمل الجماعي الكلي .
  .تعمل المجموعات بشكل مستقل والحظ

  إذا انحرف الفريق عن مسار عمله المحدد له أو لم يكناألعضاء يفهمون بوضوح أي مفهوم بشكل  المحادثة.انتبه إلى
ها.   صحيح، فال تتردد في إعادة طرح ألفكار أو توضيح

 .فإذا طرح عليك الفريق سؤااًل، أجب بطرح سؤال آخر لجعلهم يفكرون.  شّجع التفكير النقدي للمجموعة 
 .رط الفرق في مناقشات قوية مما يؤدي إلى عدم إحساسهم بالوقت المنقضي، وبالتالي يفشلون في إتمام قد تنخ راقب الوقت

هم بالوقت في منتصف المدة وقبل انتهاء النشاط بخمس إلى عشر دقائق. ر  النشاط. ذكِّ
 .لة تعيين مراقب للوقت يمكن أن تعمل الفرق بطريقة تتسم بالفاعلية والكفاءة في حا شّجع المجموعة على تعيين األدوار

 وفني تسجيل ومتحدث رسمي للفريق في بداية النشاط.  
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 تخطيط ورشة العمل
 

 سوف يتعين على منظمي ورشة العمل إتمام ما يلي للتخطيط لورشة عمل ناجحة:
 دعوة المشاركين المناسبين. .1
 تجميع فريق ورشة العمل.  .2
 مراجعة المنهج الدراسي وتعديله )إذا اقتضت الحاجة(. .3
 لوجيستيات السفر/المكان.إدارة  .4
 عقد اجتماع مع الميّسر قبل بدء ورشة العمل. .5
 إعداد قاعةاالجتماعات. .6

 
 . دعوة المشاركين المناسبين1

هًما إلنجاح ورشة العمل. فسوف يستمر أثر ورشة العمل لفترة أطول إذا ما أُتيح  تُعتبر دعوة المشاركين المهتمين والملتزمين أمًرا م
هم بشكل عملي بعد ورشة العمل. للمشاركين الفرص ينبغي أن يتضمن المشاركون على نحو مثالي ة والدعم الالزمين لتطبيق خبرة تعلم

 هؤالء الذين:

 .هم بتأييد السياسة هتمام  يظهرون ا
 .من مشرفهم  يحصلون على الدعم 
 .هم فياألنشطة الحالية أو المستقبلية  لديهم فرصةإلدخال خبرة تعلم
 مشهد السياسي المحلي.لديهم فهم قوي بال 

 
مشارًكا ذات حجم مثالي بحيث تتيح لميّسر واحد أو اثنين إدارة المناقشات  15إلى  10تُعتبر مجموعة المشاركين التي تضم 

أال يزيد العدد عن   مشارًكا. 15وعمل المجموعات الصغيرة بشكل فعال. ونحن نوصي 

اهتماماتهم الصحية ومقدار الخبرة التي لديهم في  بعد اختيار المشاركين النهائيين، من المفيد التعرف على خلفياتهم المهنية و
د هذه المعلومات في تحديد ما إذا كان يلزم تعديل المنهج الدراسي أو جدول  عمل التأييد أو السياسة. ومن الممكن أن تساع

ة من  األعمال بأي شكل من األشكال.  في قسم "مواد ورشة العمل".(  استقصاء المشارك السابق لورشة العمل)يتم تضمين عيّن

 إعداد المشاركين

مة موجزة سابقة لورشة العملقبل ورشة العمل، ينبغي أن يُطلب من كل مشارك إتمام  ه ة في قسم ) م مواد ورشة "يتم تضمين عيّن
هو مساعدة المشاركين في جمع معلومات عن قضايا ومشكالت السياسة المحتملة حتى  هذا" تمرين تحديد المشهد"والهدف من "(. العمل

مهمة مفيدة للغاية . يمكنهم ابتكار إستراتيجية مدروسة جيًدا وذات صلة في ورشة العمل كما ستكون المواد والمعلومات المطلوبة في هذه ال
   .في تخطيط إستراتيجية تأييد السياسة

مهمتهم الكاملة إلى ورشة العمل. ينبغي على المشاركين  إحضار 

 مالحظة عن أجهز الكمبيوتر المحمول والهواتف الخلوية

ام هذه األجهزة فيما عدا في  يمكن للمشاركين إحضار أجهزة الكمبيوتر المحمول معهم إلى ورشة العمل، ولكن ينبغي عدم استخد
الحظات وصياغة اإلستراتيجيات و/أو اإلشارة إلى أ ة السابقة لورشة العمل. وينبغي تدوين ال هم ا خالل الم ي موارد يتم جمع

إيقاف تشغيل الهواتف الذكية والهواتف الخلوية. وعليك أن تطلب من المشاركين االمتناع عن فحص البري اإللكتروني وإجراء 
 أي أعمال أخرى إلى أن تحين أوقات االستراحة المجدولة. 
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 العمل ورشة فريق تجميع.  2

سوف يعمل فريق ورشة العمل عن كثب مًعا خالل كل مراحل ورشة العمل بهدف تيسير الجلسات وإدارة اللوجيستيات. وينبغي 
 أن يتضمن فريق ورشة العمل بشكل مثالي التالي: 

  ميّسر قائد 
 .منسق لوجيستيات للتعامل مع عمليات التواصل مع المكان، تزويد الطعام والشراب، إلخ 

هذه، على الرغم من إمكانية إضافة ميّسر آخر إذا كان حجم المجموعة كبيًرا بشكل واضح. يمكن لميّسر  واحد قيادة ورشة العمل 
 وعلى نحو مثالي، ينبغي أن يتمتع الميّسرون بخبرة في:

 تيسير المجموعات 
 التأييد 
 وضع اإلستراتيجيات 
 المناطق الممثلة في ورشة العمل 

 
 

 التيسير المشترك

االقتراحات  بعض يلي فيما مًعا، العمل الميّسرين من اثنين اختيار حالة في ذلك، من الرغم على. هذه العمل لورشة كافًيا واحد ميّسر يُعتبر
   :للتيسير المشترك الفعال

 هاراته أو معرفته أو خلف م الدورة باألجزاء وال تعبأ بأي أمر آخر طوال اليوم. عّين لكل ميّسر الجلسات المناسبة لم  يته.قسِّ

  ،االثنين بعملية التيسير، يضطلعاآلخر بدور "المساعد" )مثل: التسجيل علىاأللواح الورقية القالبة وبينما يقوم أحد
تسجيل الوقت، إلخ(. فإذا كنت تقوم بدور المساعدة، اسمح لشريكك بإدارة سير المناقشة. وعليك أن تقاوم الرغبة الملحة 

يكن الدعم مطلوًبا بشكل واضح. وإذا كنت الميّسر القائد، فعليك بإشراك زميلك في طرح في المقاطعة أو السيطرة، ما لم 
 ألسئلة على المشاركين التي تتسق مع خبرته الفريدة.

  اهر مثل "الوقت على وشك ها أثناء العروض التقديمية لإلعالم بالمالحظات بشكل م أنشئ أدلة إرشادية الستخدام
هذا النتهاء"، أو "المشاركونال همون"، "أو نحن بحاجةالستراحة سريعة"، أو "دعمك مطلوب للمساعدة في شرح   يف

 المفهوم". 

 ال يوصى بأكثر من اثنين من الميّسرين في كل ورشة عمل.

 مالحظة عن الترجمة

هارات لغوية قوية جًدا  ها أثناء ورشة العمل. يوصى بأن يتمتع المشاركون بالطالقة أو بم حدد اللغة الرئيسية التي سيتم استخدام
ة الوسيلة الوحيدة لشرح ورشة العمل؛ وباألحرى يمكن استخدام  في اللغة التي يتم تقديم هذه الدورة بها. وينبغي أال تكون الترجم

على فهم بعض المصطلحات أو المفاهيم المعقدة لمتحدثي لغة الشرح غير األصليين. وعلى ذلك يُفضل المترجمين للمساعدة 
 تعيين مترجم يمتلك حصيلة مفردات لغوية فنية للتأييد. ينبغي أن يعمل الميّسرون بمثابة المترجمين األساسيين. 

 
 
 )إذا اقتضت الحاجة(. وتعديله الدراسي المنهج مراجعة.  3

ة متنوعة من المتلقين. إن كل يوم يستند إلى مواد وأمثلة اليوم الذي يسبقه،  ه مع مجموع لذا يتسم المنهج الدراسي بمرونة كافية تتيح تدريس
هنا. مع ذلك، قد يرغب الميّسرون في تعديل العروض التقديمية أو األنشطة استناًدا إلى  ينبغي إجراء الجلسات بالترتيب المعروض 

ة، مع إللتزام في الوقت ذاته بتسلسل وتعليمات احتياجات  التعلم الخاصة بالمشاركين أو مساحة الحجرة أو توفر الوقت أو حجم المجموع
 أو حذفها أو تحديثها بهدف تلبية احتياجات المشاركين على نحو أفضل. PowerPointالجلسة األصلية. ويتضمن ذلك إضافة شرائح 

اسات الحالة لتوضيح كيفية استخدام تأييد السياسة في معالجة مختلف قضايا الصحة العالمية. ولذلك، يتم أيًضا تقديم العديد من در
هتمامات كل مجموعة بورشة العمل. أيًضا، يمكن للميّسرين تخصيص  يمكن للميّسرين اختيار األمثلة ذات الصلة األكبر با
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أو إخبار قصص من واقع خبراتهم الشخصية. فاحرص على اختيار  ورشة العمل بأمثلة خاصة بهم عن التأييد من الحياة الواقعية
اهتمامات المشاركين واحتياجاتهم.   األمثلة التي تعكس 

إذا كان الوقت المتوفر لورشة العمل أقل، يجب التفكير في استخدام عدد أقل من األنشطة أو األمثلة لتوضيح المفاهيم و/أو تقليل 
عدد الفرق التي تُعّد التقارير بعد تمارين المجموعات الصغيرة. أما في حالة توفر وقت  الوقت المخصص لعمل المجموعات أو

ها بشكل أكبر.  أكبر، فعليك أن تعطي يوًما إضافيًا لتقديم مساعدة فنية فردية أو نظيرة لتنقيح إستراتيجيات التأييد أو تطوير

 
 
 .  إدارة لوجيستيات السفر/المكان4

من أن مكان الحدث  فسيح بما يكفيالستيعاب كل المشاركين مع توفير مساحة إضافية للمجموعات الفرعية. ومناألفضل توفر تأكد 
االجتماع مرة أخرى.  مساحات منفصلة داخل أو بالقرب الشديد من حجرة ورشة العمل الرئيسية لتوفير الوقت بين العمل الفرعي 

ها:  تتضمن اللوجيستيات األخرى التي يتعين إضافت
 تزويد المؤن والمستلزات لالستراحات والوجبات 
 )عدد المشاركين يوميًا )إذا توفر 
 حجوزات الفنادق 
 الت الداخلية  السفر والتن
 المرئية-االحتياجات الصوتية 

 
 

 .  عقد اجتماع مع الميّسر5

ة المرجعية قبل ورشة العمل ينبغي على الميّسرين مراجعة اللوجيستيات وتعديل جدولاألعمال حسب  الضرورة. وربما تكون القائم
 التالية ذات فائدة في التأكد من استعدادك:

ة المرجعية السابقة لورشة العمل  القائم
 ___ تجميع حزم المشاركين وورقة الحضور وشارات األسماء

األول  ___ تخطيط عملية التسجيل في اليوم
 ة/الشاي___ التنسي لالستراحات من أجل تناول الوجبات والقهو

هائية والنتائج من استقصاء المشارك السابق لورقة العمل  ___ مراجعة قائمة المشاركين الن
 ___ مراجعة عدد المشاركين يومًيا/اللوجيستيات األخرى

 عشوائي( ___ تحديد الطريقة المثلى للتقسيم إلى مجموعات صغيرة )مثاًل: حسب البلد، المؤسسة، قضية الصحة، ترقيم
 الجلسات إلى الميّسر)ين( ___ تعيين

 ___ إجراء تعديالت على جدول ورشة العمل أو المنهج الدراسي أو المواد )إذا اقتضت الحاجة(
األمر(  ___ مراجعة خطة إدارة اللغة )إذا لزم

 )عملية المترجم )الذي سيقوم بالترجمة ووقت ذلك 
 الطريقة المثلى للعرض عنداالستعانة بالمترجمين 
 ورقية قالبة بلغة أخرى شرائح، ألواح 
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 .  إعداد قاعة االجتماعات6

ها ترتيبها من للتأكد االجتماعات لقاعة" سريع فحص" بإجراء قم العمل، لورشة السابق اليوم في   :آلتي ذلك ويشمل سليم، بشكل وتجهيز

 طاوالت ومقاعد كافية 
 الترتيب األمثل لطاولة التعلم 
 التحكم في درجة الحرارة وإلضاءة 
 )الميكروفونات )إذا لزم األمر 
 المرئيات،األسالك الكهربائية، الشاشات-الصوتيات 
 األخضر(، شريط  ألواح ورقية قالبة، قالم تحديد )مناألفضل استخدام اللوناألسود أو ألزرق أو

 
ها وعيوبها بالنسبة لمختلف عناصر ورشة العمل. واستناًدا إلى  هناك بوجه عام طريقتان مفيدتان لترتيب الطوالت. ولكل منهما مزايا

 حجم المجموعة والحجرة، حدد الخيار األكثر فاعلية. 

هاية المفتوحة. يستطيع الجميع بسهولة أن يشاهدوا ويسمعوا "U"على شكل حرف  ، على أن يتواجد الميّسرون وحوامل األوراق في الن
هذا الشكل يكون أنسب لمجموعة ورشة ويتفاعلوا مع بع هذا الشكل ال يساعد في عمل المجموعات الصغيرة. إذ أن  ضهم البعض، ولكن 
 العملاألصغر.

"طريقة الحانة" والتي تتضمن العديد من الطاوالت المستديرة المتواجدة بالقرب من بعضها في أنحاء الحجرة بينما يتواجد الميّسرون في 
هذه ة الحجرة. و ها تقلل التفاعل بين المشاركين. مقدم  الطريقة فعالة لعمل المجموعات الصغيرة، ولكن

قبل الجلسة الصق األلواح الورقية القالبة الضرورية على الحائط في مكان تسهل رؤيته بوضوح داخل الحجرة. قم أيًضا بوضع حزم 
هذه الحزم ما يلي:    المشاركين عند كل مقعد. وينبغي أن تتضمن 

 عمال جدول األ 
  نسخ من شرائح العرض التقديمي 
 جدول المشارك 
  الحظات  ورق 
 أوراق العمل 
 قلم جاف/قلم رصاص 
 ارة االسم الفتة االسم 
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 الجدول الزمني للتخطيط

هذه األجزاء في الوقت المناسب، ينبغي أن يبدأ التخطيط قبل ورشة العمل بعدة أشهر. ويُعتبر الجدول الزمني التالي  إلتمام كل جزء من 
 أحد التوجيهات المقترحة:

 

 

  

همة إلطار الزمني  الم

 قبل الموعد بشهرين 

 شهور 3إلى 

 .تجميع فريق ورشة العمل 
 .تدبير مكان 
  .دعوة/إخطار المشاركين وإرسال استقصاء المشارك السابق لورقة العمل 

 قبل الموعد بشهر

  )هناك تأشيرات مطلوبة ترتيب لوجيستيات السفر )يتم ذلك في وقت مبكر إذا كانت 
 للمشاركين والميّسر )الميّسرين(.

 .تأكيد قائمة المشاركين 
  .استالم استقصاء المشارك السابق لورشة العمل 
  .همة السابقة لورشة العمل  إدارة الم
 .)مراجعة المنهج الدراسي وجدول األعمال لورشة العمل وتعديلهما )إذا اقتضت الحاجة 
 .تعييناألدوار والعروض التقديمية بين الميّسرين 

 قبل الموعد بأسبوعين 

 أسابيع 3إلى 
 .هاء وإنتاج المواد وأوراق العمل، إلخ  إن
  المكان.تأكيد لوجيستيات 

 قبل الموعد بأسبوع

 .ها وعمل نسخ كافية  تحديد دراسات الحالة التي سيتم استخدام

 .تجميع حزم المشاركين والمواد 

 .إنشاء جدول المشارك الذي يتضمن معلوماتاالتصال 

 قبل الموعد بيوم إلى يومين
 .سفر الميّسر )الميّسرين( إلى مكان ورشة العمل، إذا كان ذلك منطبًقا 
  اجتماع مع الميّسر.عقد 
 .إعداد حجرة االجتماعات 
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 لليوم األولتعليمات التيسير 
 مقدمة عن التأييد
 الجزءان األول والثاني

 

 

 الجدول الزمني لليوم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ًلزمة لليوم        المواد ا

 

  

 9:00 - ص 08:30 التسجيل   

 10:00 - ص 09:00 الترحيب والمقدمات   

هو التأييد الخاص بالسياسة؟     11:15 - ص 10:00 ما 

 11:30 - ص 11:15 استراحة                

 12:00 - ص 11:30  10مقدمة لألجزاء ال  

  13:00 - م 12:00 الغداء                

 14:45 - 13:00 : قضية التأييد1الجزء   

 15:00 – 14:45 استراحة                

هدف التأييد2الجزء     : 15:00 - 17:15 

 17:30 - 17:15 الموجز اليومي والختام  

  هاز عرض مزود كمبيوتر محمول، ج
 LCDبشاشة 

 شاشة وأسالك توصيل الطاقة 
  مجموعة شرائحPowerPoint 
 ألواح ورق قالب وحوامل أوراق وشريط 
 قالم تحديد ألوان ومقص 
 بطاقات الفهرسة   
 الفتات األسماء  شاراتاألسماء /
 حزم المشاركين 
 سجل الحضور 

 جدولاألعمال 
  دراسة حالة 
 لدراسة الحالة مفتاحاإلجابة 
  ورقة العمل الخاصة بالجزء األول: تحديد

هداف التأييد المحتملة  أ
  ورقة العمل الخاصة بالجزء األول: اختيار

 قضية واحدة للتأييد
  ورقة العمل الخاصة بالجزء الثاني: تحديد

هداف التأييد المحتملة  أ
  ورقة العمل الخاصة بالجزء الثاني: اختيار

 هدف واحد للتأييد
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 الترحيب والتعريف

 
 
 

 
 المواد
 ورق قالب وحوامل وأقالم وشريطالصق 
  شرائح في ملفPowerPoint 
   شاراتاألسماء والفتات ألسماء 
 سجل الحضور 
 حزم المشاركين 
  جدولاألعمال 
  

 
 
 

 

 
 

 

 .جهز سجل الحضور حتى يوقع المشاركون عند وصولهم 
 
  .قم أيًضا بترتيب الطاوالت ووضع حزم المشاركين عند كل مقعد 
 
 تحميل الشرائح.  

 
  .عنون أحد األلواح الورقية بالعنوان "القواعد األساسية" ولوًحا آخر بالعنوان "ساحة االنتظار". ألصق كًل اللوحين في مكان مرئي 

 
 
 

  

 أهداف الجلسة
هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 

  .ها واللوجيستيات الخاصة بها هداف ورشة العمل وجدول أعمال  تحديد أ
  10:00 — 9:00 المناسبة لورشة العمل.وضع التوقعات  

 لمدة ساعة واحدة

                                

 الستعداد للجلسة   
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 دقائق      10                                                                   الترحيب بالمشاركين في ورشة العمل   .الخطوة األولى

  رّحب بالمشاركين.    
 
  .اشرح باختصار الخلفية األساسية والغرض من ورشة العمل 
 
 .م الميّسرين وأفراد طاقم العمل اآلخرين  قدِّ

  
 
 

 دقيقة      20                                                          الخطوة الثانية             نشاط: تعريف بالمشاركين بأنفسهم      

 :اطلب من كل مشارك االشتراك مع شخص آخر ال يعرفه أو ال يعمل معه في المعتاد ثم اطلب منه مشاركة ما يلي بإيجاز 
  .ه  اسم
 .المؤسسة التي يعمل بها 
 .أي خبرة لديه في مجال التأييد 
  ورشة العمل.ما يأمل تعلمه في 
 

 .اجعل كل شريك يعّرف باقي المجموعة بنفسه/بشريكه بإيجاز 
 
        .دّون توقعات التعلم الخاصة بهم في لوح ورقي قًلب  
 
 
 
 

 دقيقة      30                                                                          الخطوة الثالثة   إعطاء نظرة عامة عن ورشة العمل

هداف ورشة العمل.           هداف. راجع أ  إلدارة التوقعات، ناقش كيفية تداخل توقعات التعلم الخاصة بالمشاركين أو عدم تداخلها معاأل

 .التمييز بين التأييد الخاص بالسياسة وغيره من أنواع التأييد 
  هميةإلستراتيجية التأييد الخاص   بالسياسة.تحديد العناصر األكثر أ
 .تحديد حلول تغيير السياسة للتعامل مع التحديات الصحية العالمية 
 .تصميم خطط للتأثير على صانعي القرار 
  .وضع إستراتيجية تأييد باستخدام إطار عمل من عشر خطوات 

 
 :هذه النقطة األساسية  اطرح 

  ها.فياأليام الثالثة لورشة العمل، سوف تتمكن من وضع إستراتيجية شاملة  لتأييد السياسة يمكنك تنفيذ

 
 
  .د على أن الميّسرين سيكونون منتبهين ومرنين بشأن الجدول الزمني. ويجب إلقاء الضوء على أوقات البدء راجع جدول األعمال أكِّ

 واالنتهاء واالستراحات. واشرح أنه يُتوقع من جانب الميّسرين حضور ورشة العمل بأكملها

 تنسيق الجلسة   
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 د للمشاركين أن ورشة ة مناقشات وبيانات عملية وتمارين وعمل مجموعات العمل هذه ستكون فعالة!  أكِّ سوف تتضمن كل جلس

 صغيرة. 
 
  .ر المشاركين بإحضار المواد الخاصة بهم معهم كل يوم.راجع محتوى حزم المشاركين  ذكِّ
 

ع المشاركين على اقتراح قائمة بالقواعد )المعايير( األساسية للعمل مًعا          على اللوح الورقي القالب المسمى  سجل الردود .شجِّ
 يمكن أن تتضمناألفكار ما يلي:"القواعد األساسية". 

 .البدء في الوقت المحدد 
 .ال هواتف أو أجهزة كمبيوتر محمول أثناء المناقشات  
 ع!الستمتا 
 .احترام كل وجهات النظر 
 .طرحاألسئلة عند التباس األمر 
 .مشاركة الجميع 
 

  "االنتظار" عبارة عن أداة لتسجيل األفكار أو المشكالت التي تنشأ ولكن ال اشرح دور اللوح الورقي القًلب "ساحة االنتظار "ساحة
ها في الوقت الحالي. شجّع المشاركين على   كتابة أسئلة أو موضوعات بهذا اللوح أثناء فترات االستراحة.يمكن معالجتها والتعامل مع

 
  مثل: المطاعم، مخارج الطوارئ، الوجبات، إلخ(.راجع لوجيستيات ورشة العمل( 
 
 
 

   .الخطوة الرابعة
 

 ."اشرح أننا سنبدأ ببعض التعريفات األساسية وبالتعرف على مفهوم "التأييد

 المضي قدًما!
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 ما تأييد السياسة؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 المواد
  وحوامل وأقالم وشريطالصقورق قالب 
  شرائح في ملفPowerPoint 
  

 
 
 

 

 
 
 
    .ًلب ودعه حتى الحاجة إليه  ارسم الجدول الوارد أدناه على ورقتين من أوراق اللوح الورقي ال
 

 المفهوم
هور  الجم
 المستهدف

الهدف 
 كيف يُقاس النجاح؟ الفرعي

"المعلومات والتعليم 
واالتصاالت"/"االتصال 

 لتغيير السلوك"

   

    زيادة الوعي بالقضايا

    جمع التبرعات

 التعبئة
 االجتماعية/المجتمعية

   

    تأييد السياسة

 
 
 
    تحميل الشرائح.   

 
 
 
 
 
 
 

 أهداف الجلسة
هذه   الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:بعد انتهاء 

 .تعريف تأييد السياسة      
 .ة من تأييد السياسة األنواع المختلف  تحديد
 .هيم ألخرى ذات الصلة  التمييز بين تأييد السياسة والمفا

 

  11:15-ص 10:00
 ساعة

 دقيقة 15لمدة 
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 دقائق  5        التعريف بالجلسة   .الخطوة األولى

  ح أن مصطلح "التأييد" يمكن أن يكون هذه الجلسة على إرساء فهم  له معاٍن كثيرة في البلدان والسياقات المختلفة.وضِّ سوف تعمل 
 عام ومشترك للمصطلح.

 
 :أشر إلى أهداف الجلسة 

هذه الجلسة، ستكون قادًرا على:    بعد انتهاء 
 .تعريف تأييد السياسة      
 .ة من تأييد السياسة األنواع المختلف  تحديد
 هيم ألخرى ذات الصلة.التمييز بين تأييد السيا  سة والمفا

 

 

 دقيقة      25                        تعريف تأييد السياسة   .الخطوة الثانية

هن عندما يفكرون في مصطلح "التأييد".            دّون في اللوح  اطلب من المشاركين تبادلاألفكار بشأن الكلمات التي تتبادر إلى الذ
هم التي يمكن أن تتضمن:             ردود

 
 
 
 
 

 
 

هنًيا وتبادلها اقرأ تعريف تأييد السياسة من الشريحة.             قم باإلشارة إلى أي كلمات تم استثارتها ذ
 وتظهر في التعريف.          

هو العملية المدروسة إلحاطة صانعي القرار علًما والتأثير عليهم في سبيل دعم تغيير السياسة استناًدا  تأييد السياسة 
ة.   لألدل

 
 راجع الشريحة المتعلقة بألجزاء الرئيسية األربعة للتعريف.          

  هو ة مدروسةتأييد السياسة  هذه العملية فعالة إذا تمت بطريقة عشوائية.  عملي  تتطلب تخطيًطا وإستراتيجية. وال تكون 

  هذه العملية إلى د السياسة إلى التأثير على . وتحاول عملية تأييإحاطة صانعي القرار علًما والتأثير عليهموتهدف 
 ؤالء الذين يمتلكون السلطة الرسمية إلجراء التغيير.

 

 

 العملية 
 إلقناع 
 التغيير 
 التواصل 
 التأثير 

 صناعة القرار 
 ممارسة الضغط 
 زيادة الوعي 
 التعليم 
 الدفاع 

 صانعو القرار 
 السياسة 
 التنظيم 
 إعالم 
 التوعية  

 تنسيق الجلسة  
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  هذه العملية إلى إجراء التغييرات ة.كما تسعى  وينبغي أن تكون لديك خبرة البرنامج أو البيانات  المستندة إلى األدل
هامة وأن الحل المقترح سوف يفيد. إلثبات أن القضية   الالزمة

  هائي من وراء عملية تأييد السياسة في إحداث ال يكفي توعية صانعي تغيير السياسة ويتمثل الهدف الن المطلوب. 
التخاذ إجراء مفضل. ومن الممكن أن يحدث تغيير السياسة على المستوى  السياسة فحسب. فنحن نرغب في إقناعهم

 العالمي أو الوطني أو دون الوطني.
 

ة من تغيير السياسة            .راجع الشريحة المتعلقة باألنواع األربع
  ضارة.التخلص من سياسة 
 .تحديث أو إصالح سياسة قائمة 
 .وضع سياسة جديدة 
  تمويل سياسة. )يتضمن ذلك الميزانيات المخصصة لإلعالم

 والتأثير وتخصيص الموارد(. 

 
 اطلب من المشاركين تبادل ألفكار بشأن أنواع السياسات            
ها تش ودّون في ألواح ورق قًلبة إجاباتهم.             مل:تأكد من أن

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :وضح النقاط الرئيسية التالية 

  ،هذه المصطلحات بشكل تبادلي في الموضوعات المشتركة )مثل: "الخطط، اإلستراتيجيات يُستخدم الكثير من 
 جداولاألعمال، أطر العمل"، و"البروتوكوالت، التوجيهات، اللوائح"(. 

  ة أو المؤسسات  المستندات الخطية ينبغي أن تركز عملية "تأييد السياسة" على تغيير الصادرة عن الحكوم
اإلعالم عن/التأثير على/تمويل/تنظيم برامج الصحة والمساعي الرامية لتوفير الرعاية الصحية  ها والتي من شأن

 لألفراد. ويساعد ذلك في ضمان إحداث تغيير أكثر استمرارية أو دائم.

 

 

      دقيقة 45   الخطوة الثالثة   مقارنة التأييد بمفاهيم مماثلة

  هيم أخرى تنطوي على عناصر مماثلة.وضح أن تأييد السياسة هي   غالًبا ما يتم الخلط بينه وبين مفا هيماألخرى  هذه المفا و
االتصالت ) ( وجهود جمع التبرعات وزيادة الوعي بالقضية أو BCC( والتصال لتغيير السلوك )IECأنشطة المعلومات والتعليم 

هذه ا هداف ونتائج كل نهج. التعبئة المجتمعية أو الجتماعية. وللتمييز بين  هيم من المفيد دراسة غايات وأ  لمفا
 

 

 

 

 القوانين/التشريعات 
 الخطط 
 إلستراتيجيات 
 جداولاألعمال 
 أطر العمل 
 الروتوكوالت 
 

 إلجراءات 
 التوجيهات 
 اللوائح 
 الميزانيات/البنود 
  منهج التدريب )محدد من

 الحكومة( 

 هدات  المعا
 اإلعالنات الدولية  إلتفاقيات أو
 التعاميم 
 

 ًلحظات للمنسق!
ة ومراقبتها يُ  عتبر نشر السياسات القائم

ها من العوامل الهامة أيًضا. فإذا  وتنفيذ
ها  هذه الموضوعات فالحظ أن ظهرت 

تتطلب إستراتيجيات مختلفة عما 
هذه.  هنا في ورشة العمل   سنتناول 
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ة مثل:  1وّجه المشاركين إلى استكمال الجدول على النحو التالي.             واطرح أسئل

 مهور المستهدف؟ هو الج "االتصال لتغيير السلوك"، من  واالصاالت"   عند إجراء أنشطة "المعلومات والتعليم
 أن يفعلوه؟ كيف تعرف إذا فعلوه؟ ما الذي تريده منهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ة مثل: تأييد السياسة عن المفاهيم األخرى.تيسير مناقشة موجزة عن مدى تشابه واختًلف  واطرح أسئل

 كيف تغير انطباعك عن تأييد السياسة؟ 
 هج األخرى أن تلعب دوًرا في تأييد السياسة؟  كيف يمكن لهذه المنا

 
 :قدم تلخيًصا مع طرح النقاط األساسية التالية 

  هم في مجال تأييد السياسة، ال تُعتبر وسائل اإلعالم وأعضاء المجتمع والقادة الدينيين ومقدمي الخدمات الصحية 
هذه المجموعات يمكن أن يكون أسلوًبا إستراتيجًيا للتأثير على  هور المستهدف النهائي. ولكن الوصول إلى  الجم

 صانعي القرار الذين يُعتبرون الهدف النهائي. 
 هذا وال يُع د الحصول على أموال من الحكومة لمؤسستك لتنفيذ برنامج أو تدريب معين من أعمال تأييد السياسة. و

يُعتبر من أعمال تأييد السياسة إذا كانت مؤسستك تؤثر على الحكومة لتحسين أو اعتماد برنامج أو تدريب من خالل 
 السياسة. 

 
 

 
 
 

                                                
هارات لقادة  Advocacy: Building Skills for NGO Leaders" .(CEDPAمأخوذ بتصرف من مركز التنمية وألنشطة السكانية ) 1 )التأييد: بناء الم

 .1999المنظمات غير الحكومية(. سلسلة دليل التدريب الخاصة بمركز التنمية وألنشطة السكانية."  واشنطن العاصمة. 

 كيف يُقاس النجاح؟ الهدف الفرعي الجمهور المستهدف المفهوم

"المعلومات والتعليم 
واالتصاالت"/"االتصال 

 لتغيير السلوك"

ألفراد أو المجموعات 
الفرعية للسكان )على 
سبيل المثال، النساء 

الحوامل والرجال فوق 
 سن الخمسين(

تصرف تغيير سلوك أو 
 اعتماد السلوك المطلوب معين

زيادة الوعي والتثقيف  الجمهور العام زيادة الوعي بالقضايا 
 بشأن قضية معينة

زيادة المعرفة بالقضية و/أو  
النطباعات اإليجابية عن 

 القضية

األموال للمؤسسة جهات مانحة جمع التبرعات ها جمع  الموارد التي استالم

التعبئة 
المجتمعية/الجتماعية 

 أو التنظيم الشعبي
المزيد من الناس على وعي  زيادة الوعي والمشاركة أعضاء المجتمع

 ويشاركون بفاعلية

التأثير على تغيير  صانعو قرارات السياسة تأييد السياسة
 تحقيق تغيير السياسة  السياسة
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   .الخطوة الرابعة
 

  االستراحة.وضح أننا سنكون مستعدين إللقاء نظرة أولية على األجزاء العشرة إلطار عمل اإلستراتجية بعد 
 

 

 

  

دقيقة( 15)  11:30 - 11:15 استراحة  

 المضي قدًما!

 !للمنسق ًلحظات

هذه.  وإذا حدث ذلك، اطرح    التالية: الرئيسية النقاطقد تبرز أسئلة عن ممارسة الضغط في ورشة العمل 

ذا انطوى معظم أعمال تأييد السياسة ال تتضمن ممارسة الضغط. إذ إن تأييد السياسة يُعتبر من ممارسات الضغط إ
ة.انين معينة ومخصصات الميزانيعلى الوصول إلى المجالس التشريعية/البرلمانات بشأن تشريعات/قو  

األموال التي يقدمونها. على سبيل المثال ال ي مكن استخدام ويحظر الكثير من المانحين ممارسة الضغط فيما يتعلق 
ومة اواليات المتحدة ألمريكية )بما في ذلك، وكالة التنمية الدولية التابع ة للواليات المتحدة مصادر التمويل التابعة لحك

ة من مؤسسووزا ها( أو المنح المقدم ة رة الصحة والخدمات البشرية ألمريكية ومراكز مكافحة ألمراض والوقاية من
رجها عالوة على ذلك، توجد لدى الكثير  بيل ومليندا جيت ألي أنشطة لممارسة الضغط داخل الواليات المتحدة أو خا

 من البلدان قواعد محددة تنظم أنشطة ممارسة الضغط. 

ومة المحلية فيما يخص ممارسة الضغط قبل القيام  تأكد من فهمك للقواعد المتعلقة بمؤسستك والجهة المانحة والحك
 بهذه ألنشطة.
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 أهداف الجلسة
هذه الجلسة، سيكون المشاركون   قادرين على:بعد انتهاء 

 .همة إلطار عمل إستراتيجية تأييد السياسة  تحديد العناصر الم
 

دمة عناألجزاء العشرة  مق
 

 
 

 
 

 المواد
 لوح ورقي قالب وحامل أوراق وأالم تحديد وشريط 
  شرائح في ملفPowerPoint 
 دراسة حالة 
 مفتاحاإلجابة لدراسة الحالة 

  
 

 
 

 
 
     .ًلب وقم بتعليقه في مكان مرئي  اكتب األجزاء العشرة إلحدى إستراتيجيات التأييد على لوح ورقي 

 
 األجزاء العشرة إلحدى إستراتيجيات تأييد السياسة:

 قضية التأييد  -الجزء األول
 هدف التأييد  -الجزء الثاني
 صانعو القرار وأصحاب التأثير  -الجزء الثالث
هتماماتاألساسية لصانعي القرار  -الجزء الرابع  ال

ه  -الجزء الخامس  معارضة التأييد والعوائق التي تواجه
 أصول التأييد وثغراته  -الجزء السادس
 شركاء التأييد  -الجزء السابع
 أساليب التأييد  -الجزء الثامن
 رسائل التأييد  -الجزء التاسع
 التخطيط لقياس النجاح  -الجزء العاشر

 

    .ها وعمل نسخ كافية للنشرات  حدد دراسة حالة الستخدام
 

     تحميل الشرائح 
 
 
 

  12:00-ص 11:30
 دقيقة 30لمدة 

                                

الستعداد للجلسة      
 الستعداد للجلسة
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          دقائق 5                           التعريف بالجلسة   .الخطوة األولى

  ."وسوف يساعدك وجود إستراتيجية رسمية على تصور ذكر المشاركين بأن تأييد السياسة يجب أن يكون "إجراًء مدروًسا
اإلجراء وتنفيذه. وضعت منظمة  أجزاء يهدف إلى مساعدتك على وضع إستراتجية تأييد  10إطار عمل يتألف من  PATHهذا

 السياسة بطريقة منطقية للغاية. 
 
 ة:اذكر هدف الجلس 

هذه الجلسة، ستكون قادًرا على:   بعد انتهاء 
 .همة إلطار عمل إستراتيجية تأييد السياسة  تحديد العناصر الم
 

 
 

      دقائق 5            الخطوة الثانية   مراجعة األجزاء العشرة
 

همة لكل جزء.            راجع الشريحة المتعلقة باألجزاء العشرة وِصف بإيجاز العناصر الم
 قضية التأييد  -الجزء األول
 هدف التأييد  -الجزء الثاني
 صانعو القرار وأصحاب التأثير  -الجزء الثالث
هتماماتاألساسية لصانعي القرار  -الجزء الرابع  ال

ه  -الجزء الخامس  معارضة التأييد والعوائق التي تواجه
 أصول التأييد وثغراته  -الجزء السادس
 تأييدشركاء ال  -الجزء السابع
 أساليب التأييد  -الجزء الثامن
 رسائل التأييد  -الجزء التاسع
 التخطيط لقياس النجاح  -الجزء العاشر

 
  ."ة مرجعية" وجه المشاركين إلى اللوح الورقي القًلب "لألجزاء العشرة وضح أن اللوح الورقي القالب سيكون بمثابة "قائم

هذه العملية.    مع مضينا قدًما عبر 
 
  النقاط الرئيسية التالية:وضح 

  هذا اإلطار، والترتيب ليس أمًرا صارًما. وغالًبا ستحتاج إلى تعديل مختلف هناك العديد من الوسائل لفهم 
همية  األجزاء من أجل تغيير البيئة السياسية كما توضح إستراتيجتك. بيد أن كل جزء يُعد في غاية األ

 لتحقيق إستراتيجية تأييد مكتملة ومركزة.
 ما أن بعض الخطوات سوف تستغرق وقًتا أطول من األخرى.ك 

 

 

 تنسيق الجلسة  
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 دقيقة      15                             نشاط: دراسة الحالة             .الخطوة الثالثة

  .قسم المشاركين إلى ثًلثة إلى أربعة فرق ووزع نسخ من دراسة الحالة المنتقاة 
 
   .وارهم في قراءة الدراسة بصوت مرتفع في فرقهم  اطلب من المتطوعين أخذ أد
 
  دها في الرسم وجه كل فريق للبحث عن األجزاء العشرة المختلفةإلطار عمل إستراتيجية التأييد في دراسة الحالة وسر

 أتح عشرة دقائق.البياني المتاح على الجانباآلخر. 
 
 ُيرجى الرجوع إلى مفتاح اإلجابة لدراسة الحالة( اطرح  ا كل جزء، بدًءا بالجزء األول.اطلب من الفرق مشاركة أين وجدو(

ة مثل:  بعضاألسئلة لتيسير المناقش
  ها من ألخرى؟ هناك أي أجزء أكثر صعوبة في تحديد  هل كانت 

 
 :وضح النقطة الرئيسية التالية 

  هي مجرد مثال واحد على ما يجب أن تبدو عليه األجزاء العشرة في الواقع. وسوف تستكشف كل هذه الحالة 
هذهاألجزاء بتفاصيل أكثر وتقديم المزيد من األمثلة.  ة من ورشة العمل   جلس

 

 

 

 دقائق 5                االستعداد لوضع إستراتيجية تأييد                  .الخطوة الرابعة

 :وضح النقاط الرئيسية التالية 
  قبلاالنتقال إلى مرحلة وضعاإلستراتيجية، يتعين عليك إجراء بعض ألعمال التحضيرية للتأكد من أنك تفهم

ة، من المفيد أن:  اإلطار العام" لسياستك. وقبل بدء إلستراتيجي

 .تبحث في العملية السياسية/صنع السياسة 
  بالسياسة.تحليل البيئة الحالية المحيطة 
 .إجراء رسم خرائط أصحاب المصلحة 

 
 .كما يتعين عليك إجراء تقييملالحتياجات لفهم القضايا التي تواجه الجمهور الذي توداالستفادة منه 

  هذه النعقاد ورشة العمل. وكان الغرض من  مهامك السابقة هذه الخطوات عندما استكملتم  وكل منكم قد اتخذ 
هام يتمثل في مساعدتكم على جمع المعلومات التي سوف تحتاجون إلى معرفتها قبل بدء عملية وضع  الم

 إلستراجية. 

 .هذه المعلومات األساسية سوف تصبح مفيدة مع تقدمنا عبراألجزاء العشرة  وسوف ترى كيف أن 
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   .الخطوة الخامسة

 
  ها ًلنتقال إلى الجزء األول بعد الغداء. في الجزء األول سوف تحدد القضية التي ترغب في تناول وضح أننا سنكون مستعدين 

 بمساعدة تأييد السياسة.  
 
 

 

 

(واحدة )ساعة   13:00 – 12:00    الغداء      

 المضي قدًما!
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 الجزء األول: قضية التأييد

 
 
 
 
 

 
 المواد
 لوح ورقي قالب وحامل أوراق وأالم تحديد وشريط 
  شرائح في ملفPowerPoint 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء األول: تحديد قضايا التأييد المحتملة 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء األول: اختيار قضية واحدة للتأييد 

  
 
 
 

 
 

 
 

       قرر كيف ستقسم على نحو أكثر منطقًيا المشاركين ألغراض عمل المجموعة ذات المشاركة النشطة التي 
 على سبيل المثال، حسب البلد أو المشروع أو المنظمة أو موضوع يتعلق بالصحة أو  ستستمر عبر ورشة العمل )         
هم مميًزا.            الترقيم العشوائي(. يمكن للمشاركين أيًضا العمل بشكل فردي إذا كان تركيز
 
 
    .ًلب ودعه حتى الحاجة إليه   أعد الجدول التالي على ورقتين من أوراق اللوح الورقي ال

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 القضية الثانية القضية األولى معايير القضية
 الوضوح والخصوصية

األدلة  قاعدة
 إمكانيات الشراكة
 إلرادة السياسية

مميزة  خبرة 
 الموارد المتاحة

 مخاطر قليلة إلى عدم وجود مخاطر
 الـتأثير الكبير حال تناوله

 سنوات 5-3إمكانية تحقيق النجاح في غضون 
العدد اإلجمالي للمستويات المرتفعة          

 والمستويات المتوسطة والمستويات المنخفضة

  

 أهداف الجلسة
هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 

  .تحديد نوعيات القضية الجيدة للتأييد 
  القضايا المحتملة للتأييد.تقييم 

 

  14:45-م 13:00
 ساعة

 دقيقة 45لمدة 
                                

 الستعداد للجلسة  

1 
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     .ارسم الشكل البياني الوارد أدناه على ورقتي من اللوح الورقي القًلب ودعه حتى الحاجة إليه 
 

 
 
 
 

 

     .حمل الشرائح 
 
 
 

 

 

 

 دقائق 5                           التعريف بالجلسة   .الخطوة األولى

  إستراتيجية التأييد الخاصة بك يتعين عليك تحديد القضية التي ترغب في تناولها من خًلل تأييد وضح أنه قبل البدء فعلًيا في
همية في نفس الوقت لوضع إستراتيجيتك! السياسة. هذا الجزء أحد األجزاء األكثر تحدًيا وأ  يُعد 

 
 :أشر إلى أهداف الجلسة 

هذه الجلسة، ستكون قادًرا على:    بعد انتهاء 
  .تحديد نوعيات القضية الجيدة للتأييد 
 .تقييم القضايا المحتملة للتأييد 

 
 
 
 

 دقيقة      10لمدة           ما الذي يجعل قضية جيدة لتأييد السياسة؟          .الخطوة الثانية

 دون   اسأل المشاركين، "ما النوعيات التي من شأنها أن تجعل قضية ما جيدة لتأييد السياسة؟"         
  في ألواح ورق قالب إجاباتهم.        

 
 راجع الشريحة المتعلقة بالقضايا الجيدة لتأييد السياسة مع طرح النقاط األساسية التالية:        

 :هذه العناصر الخمسة ها لتأييد السياسة يجب أن تنطوي على   أي قضية تختار

  هدًفا واقعًيا أو نمًوا طبيعًيا لعمل ال تقم بتأييد قضية ال تتمتع يجب أن تكون  مؤسستك أو برنامجك.
 مؤسستك بالخبرة بها. فهذا يقلل من مصداقيتك.

  هناك دليل على أن قضيتك تمثل في الواقع ينبغي أيًضا أن تكون قائمة على األدلة أيًضا. فيتعين أن يكون 
 مشكلة. 

 

 تنسيق الجلسة  
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 ها أ ها( يجب أن يساعد والتغيير في السياسة )على سبيل المثال، وضع سياسة أو تعديل و إلغائها أو تمويل
 على تحسين المشكلة.

  هو متوسط طول هذا  يجب أن تكون قابلة للتحقيق بشكل منطقي في غضون ثالث إلى خمس سنوات. 
 إستراتيجية تأييد السياسة. 

  يجب أن تكون محددة وواضحة بشكل مناسب. موضوعات الصحة واسعة النطاق، مثل بفيروس نقص
هي موضوعات عامة للغاية. المناعة البشر ة/متالزمة نقص المناعة المكتسب)اإليدز(،   ي

 
 :وضح النقاط الرئيسية التالية 

  كلما جعلت قضيتك أكثر تحديًدا ووضًحا، كنت أكثر قدرة على وضع حل ملموس للسياسة من شأنه أن يساعدك
 على معالجة المشكلة.  

  هي البدء ببيان مختصر للغاية عن المشكلة الرئيسية من الوسائل المفيدة لجعل قضيتك محددة بشكل مناسب 
هي عادة تحد يؤثر علىاألشخاص الذين  التي تأمل في معالجتها من خالل تأييد السياسة. والمشكلةاألساسية 
ها. ثم نحدد بعد ذلك األسباب الجذرية للمشكلة. ة أو يعيق الوصول إلى الرعاية الفعالة أو تقديم  تقدم لهم الخدم

 

 

 دقيقة      20                               نشاط: تمرين المجموعات               .الخطوة الثالثة

 اكشف اللواح الورقي القًلب الذي يحتوي على الرسم البياني الوارد أدناه.          

 

 
 

 
 
 

  في جملتين اطلب من أحد المشاركين ذكر مشكلة ما يود معالجتها من خًلل تأييد السياسة
 المربع العلوي.أو أقل. اكتب المشكلة في 

 
  ًلث أسباب جذرية للمشكلة في جملتين أو أقل. اكتب اطلب من المشارك أن يحدد اثنين إلى 

 ألسباب في المربعات الثالثة السفلية. 
 
 بشأن كل سبب مناألسباب الجذرية:  اسأل المشارك األسئلة التالية 

 ة؟هل من الممكن أن يساعد التغيير في السياسة على تحسين المشكل 
 هذه المشكلة؟  هل لدى منظمتك خبرة برنامجية في التعامل مع 
 هذه المشكلة؟  هل لديك أي أدلة تثبت 
 هل يمكن معالجة المشكلة بشكل منطقي )إذا لم يكن تماًم( في غضون ثالث إلى خمس سنوات؟ 

 
 
 
 
 
 
 

ًلحظات للمنسق!  
من المرجح أن يحدد المؤيدون ذوي 

لى غياب سياسة ما أو التمويل عالخبرة 
هذه الحالة ، أنه المشكلة ألساسية. في 

شجعهم على دعم وتوضيح المشكلة 
الل ألساسية التي يأملون في حلها من خ

 التمويل أو السياسة.
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  .وضح أنه إذا كانت أي من إلجابات على األسئلة هي بـ "ال"، فإن السبب الجذري ال يمثل قضية قوية لتأييد السياسة 
 

  األسباب الجذرية ليكون  أحداستناًدا إلى اإلجابات على األسئلة، دع المشارك يختار
ها إذا لم يكن  )حتى إذا كانت جميع األسباب تُعتبر قضايا جيدة(. القضية المطلوب تأييد

أًيا من األسباب الجذرية يُعد قضية فعالة للتأييد، فاطلب من المشارك استثارة األفكار 
 أن المزيد مناألسباب أو اختيار مشكلة أخرى.بش

 
 إذا كان الوقت يسمح بذلك(. كرر التمرين مع مشارك آخر( 
 
 
 

 دقيقة      20                             نشاط: عمل المجموعات الصغيرة             .الخطوة الرابعة 

 .هم إلى ورقة عمل الجزء األول: قسم المشاركين إلى مجموعات صغيرة  تحديد قضايا التأييد المحتملة.   وجه
 

 
 
 
 
 
 

Part	1	Worksheet:	Identifying	Potential	Advocacy	Issues	
	
Write	the	main	problem	you	want	to	address	in	the	top	box	and	two	to	three	root	causes	of	that	problem	in	the	boxes	underneath.	Then	answer	
the	four	questions	for	each	root	cause.	Select	one	of	the	root	causes	to	be	a	potential	issue	for	your	advocacy	efforts.	Repeat	the	exercise	with	
another	problem	on	the	other	side	of	the	worksheet.	If	any	of	your	answers	are	“no,”	the	root	cause	does	not	make	a	good	issue	for	advocacy.	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 YES	 NO	 	 YES	 NO	 	 YES	 NO	 	

Can	a	change	in	policy	help	improve	the	problem?	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Does	your	organization	have	programmatic	
experience	with	this	problem?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Do	you	have	any	evidence	that	this	is	a	problem?	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Can	the	problem	be	reasonably	(if	not	completely)	
addressed	in	3	to	5	years?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

MAIN	PROBLEM	

	

	

ROOT	CAUSES	

POTENTIAL	ISSUE	FOR	ADVOCACY:	

	

Continue	to	other	

side	è	

ًلحظات للمنسق!  
كلة في بعض ألحيان ستكون المش

ألساسية محددة بشكل مناسب 
 بالفعل. إذا كانت كل إجاباتك هي

اجة "نعم" للقضية، فليست هناك ح
اب الجذرية.إلى سرد ألسب  
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   :قم بإعطاء التعليمات التالية 

  اكتب المشكلة الرئيسية التي تريد معالجتها في المربع العلوي واثنين إلى ثالثة أسباب جذرية لتلك المشكلة في
األربعة الخاصة بكل سبب جذري.   المربعات الموجودة بأسفله. ثم أجب عناألسئلة

  .ها  اختر أحداألسباب الجذرية ليكون قضية محتملة لجهود التأييد التي تبذل
 هذا  التمرين مع مشكلة أخرى بالجانباآلخر من ورقة العمل. كّرر 
  هي "ال"، فلن يكون السبب الجذري قضية جيدة للتأييد. اختر سبًبا آخر أو مشكلة إذا كانت أي من إجاباتك 

 أخرى.
  ها. سوف إذا لم تكن لديك مشكلة ثانية، فحدد سببين جذريين من المشكلة األولى لتكون القضايا المطلوب تأييد

 حتاج على األقل إلى قضيتين للتأييدالستكمال القسم التالي من ورقة العمل.ت
 
  .قم باستخًلص المعلومات عن طريق طلب الفرق بتقديم وصًفا موجًزا لنتائجهم، حسبما يتيح الوقت 

 
 
 
 

      دقيقة 15             ترتيب أولويات قضايا تأييد السياسة                    . الخطوة الخامسة

 :وضح النقطة الرئيسية التالية 

  .من الممكن أن توجد الكثير من القضايا الصالحة لمعالجتها، بيد أن بعضها قد يكون أفضل من األخرى
همية.  هم الترتيب حسب األ  ووجود قضايا كثيرة جًدا للتأييد يضعف جهودك بشكل كبير. لذا فمن الم

 
دّون في اللوح أخرى.  اطلب من المشاركين تبادلاألفكار بشأن العوامل التي قد تدفعهم إلى اختيار قضية واحدة دون         

 الورقي القالب إجاباتهم التي يمكن أن تتضمن:
 
 
 
 
 
 
 :وضح النقطة الرئيسية التالية 

  الكثير من المشكالت التي قد ترغب في معالجتها لن تكون مجدية لعدة أسباب. ولمساعدتك علىاالنتقاء
 من بين القضايا، قد يكون مفيًدا تصنيفها وفًقا لمعايير محددة. 

 
 راجع الشريحة المتعلقة بالمعايير القياسية المستخدمة لتقييم قضايا التأييد.         

 .خصوصية ووضح القضية 
 .إلثبات المشكلة  حجم ألدلة الالزمة
 .إمكانية عمل شراكة لمعالجة القضية 
 .مدىاإلرادة السياسية لمعالجة القضية 
 همة في القض مميزة للمسا  ية.تمتع المؤسسة بخبرة وتجربة 
  .توافر الموارد )الوقتواألموال والتأثير( لمعالجة القضية 

 خبرة فريق العمل 
 ألموال المتاحة 
 الوقت المتاح 
 المناخ السياسي 
 

 المبادرات السياسية األخرى المتزامنة 
 تأثيراالنتخابات المقبلة 
 إحتمالية النجاح 
 تفضيالت أصحاب المصلحة 
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 .المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسستك لمعالجة القضية 
 .احتمالية أن يؤدي تغيير السياسة إلى التأثير بشكل كبير على المشكلة 
 .إمكانية تحقيق النجاح في غضون ثالث إلى خمس سنوات 

 
هما مع بعضهما البعض.              المجموعة تسجل القضايا )ذات دع اطلب من مشاركين مشاركة إحدى قضايا التأييد الخاصة ب

المستوى العالي أو المتوسط أو المنخفض( وفًقا لمعايير ورقة العمل على اللوح الورقي القالب المعد لذلك على النحو 
 التالي: 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 .وضح أن القضية التي تتمتع بالمستويات المرتفعة  يسر مناقشة موجزة عن أي قضية سيختارونها استناًدا إلى درجات التقييم

 ولكن ال توجد مطلقات. والمتوسطة األكثر عادة تتمتع بالفرصة األكبر للتأثير والنجاح.
 

  )تابع في الصفحة التالية(

 القضية الثانية القضية األولى معايير القضية
 الوضوح والخصوصية

 الستناد إلىاألدلة
 إمكانيات الشراكة
 إلرادة السياسية

مميزة  خبرة 
 الموارد المتاحة

 تنطوي على مخاطر قليلة إلى عدم وجود مخاطر
 الـتأثير الكبير حال تناوله

 سنوات 5-3إمكانية تحقيق النجاح في غضون 
للمستويات المرتفعة والمستويات العدد اإلجمالي 

 المنخفضة المتوسطة والمستويات
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 دقيقة     35                             نشاط: عمل المجموعات الصغيرة             .الخطوة السادسة

 :اختيار قضية تأييد. وجه المشاركين إلى استخدام ورقة عمل الجزء األول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  بإعطاء التعليمات التالية:قم 

  .دون قضيتين في الصف العلوي من ورقة العملاألولى 

  األيسر. ثم قم بجمع إجمالي عدد ة من قضايا التأييد المحتملة باستخدام المعايير الواردة في العمود قيم كل قضي
 المستويات المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة. 

 هذه القضية أساس  حدد أي قضية ستكون أفضلالستهدافها مع تأييد السياسة واكتب ذلك في المربع السفلي. ستكون 
هذه. ها في ورشة العمل   إلستراتيجية التي تضع

Part	1	Worksheet:	Choosing	an	Advocacy	Issue	

	

	

Write	your	two	issues	from	the	first	worksheet	in	the	top	row.	Rate	each	of	your	potential	advocacy	issues	using	the	
criteria	below.	Then	total	the	number	of	highs,	mediums,	and	lows.	Select	which	issue	would	be	better	to	target	
with	policy	advocacy	and	write	it	in	the	bottom	box.	

	
	

Criteria	 Issue	1:	 Issue	2:	

The	selected	issue	is	specific	and	

clear.	

q High	(very	specific/clear)	
q Medium	(fairly	clear/specific)	
q Low	(unclear/unspecific)	

q High	(very,	specific/clear)	
q Medium	(fairly	specific/clear)	
q Low	(unclear/unspecific)	

Qualitative	or	quantitative	data	
exist	to	prove	it	is	an	issue.		

q High	(strong	evidence)	
q Medium	(some	evidence)	
q Low	(none/weak	evidence)	

q High	(strong	evidence)	
q Medium	(some	evidence)	
q Low	(none/weak	evidence)	

Partnership	potential	exists	among	
influential	organizations,	leaders	
and	stakeholders.		

q High	(many	partners)	
q Medium	(some	partners)	

q Low	(no	partners)	

q High	(many	partners)	
q Medium	(some	partners)	

q Low	(no	partners)	

Political	will	exists	to	address	the		
issue.	

q High	(supportive)	
q Medium	(neutral)	
q Low	(opposed)	

q High	(supportive)	
q Medium	(neutral)	
q Low	(opposed)	

Your	organization	has	a	unique	
experience	or	expertise	to	

contribute.		

q High	(very	unique	role)	

q Medium	(fairly	unique	role)	
q Low	(many	others	have	this)	

q High	(very	unique	role)	

q Medium	(fairly	unique	role)	
q Low	(many	others	have	this)	

Your	organization	has	advocacy	
resources	to	address	the	issue.	

q High	(many	resources)	
q Medium	(some	resources)	
q Low	(no	resources)	

q High	(many	resources)	
q Medium	(some	resources)	
q Low	(no	resources)	

The	goal	carries	no	or	little	risk	for	
your	organization.	

q High	(no	risk)	

q Medium	(minimal	risk)	
q Low	(significant	risk)	

q High	(no	risk)	

q Medium	(minimal	risk)	
q Low	(significant	risk)	

Policy	change	is	likely	to	have	
significant	impact	on	the	issue.	

q High	(significant	impact)	
q Medium	(some	impact)	
q Low	(no	impact)	

q High	(significant	impact)	
q Medium	(some	impact)	
q Low	(no	impact)	

Success	is	feasible	in	3–5	years.	

q High	(very	likely)	

q Medium	(possible/maybe)	
q Low	(unlikely)	

q High	(very	likely)	

q Medium	(possible/maybe)	
q Low	(unlikely)	

																																																											
Totals	

#	of	Highs	____	

#	of	Mediums	____	

#	of	Lows	____	

#	of	Highs	____	

#	of	Mediums	____	

#	of	Lows	____	

Final	Advocacy	Issue:	
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  حث عل  دقيقة، اطلب من أكبر عدد ممكن من الفرق حسبما يتيح الوقت تقديم قضيتهم التي يحددونها بإيجاز. 20بعد

ة مثل: ة من خالل طرح أسئل  المناقش
 درجات التقييم؟ هل أدهشتك 
  مة؟  هل جاءت قضيتك "المفضلة" على رأس القائ
 كيف أثرت درجات التقييم على اختيارك؟ 

 
  إذا سمح الوقت بذلك، ساعد الفرق على تحسين قضاياهم حسب الضرورة عن طريق طرح أسئلة إستراتيجية أو تقديم

 السياسة.اقتراحات لجعل القضايا أكثر تحديًدا و/أو أكثر قابلية لتغيير 
  

 
   .الخطوة السابعة

 
 .قم بتهنئة المشاركين على استكمال الجزء األول 

 
  .انتقل إلى اللوح الورقي القًلب "لألجزاء العشرة" وقم بالتأشير على الجزء األول 
 
  وضح أن الجزء التالي سيهدف إلى دراسة تغيير السياسة التي ستساعد على معالجة أو حل القضية. سوف يبدأ الجزء

 الثاني بعد االستراحة. 
 

دقيقة( 15)   15:00–14:45استراحة           

 المضي قدًما!
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 الجزء الثاني: هدف التأييد

 
 
 

 
 

 المواد
 لوح ورقي قالب وحامل أوراق وأالم تحديد وشريط 
  شرائح في ملفPowerPoint 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء الثاني: تحديد إجراءات التأييد المحتملة  
 هدف واحد للتأييد  ورقة العمل الخاصة بالجزء الثاني: اختيار 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
     .ًلب ودعه حتى الحاجة إليه  أعد الرسم البياني التالي على ورقتين من أوراق اللوح الورقي ال

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   تحميل الشرائح 

 
 
 
 
 
 
 
 

هدف التأييد الخاص بالسياسة

السياسة
(النوع واالسم)

ما من
(المؤسسة) متى

 أهداف الجلسة
هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 

 .تحديد العناصراألساسية لبيان تحديد الهدف 
  هدف تأييدإلستراتيجيتهم.وضع 

 

  17:15-م 03:00
 ساعتين

 دقيقة 15لمدة 
                                

 الستعداد للجلسة  

2 
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       دقائق 5              التعريف بالجلسة   .الخطوة األولى

  يتمثل أساس ذلك الهدف  هدف التأييد الخاص بك للمساعدة على تركيز إستراتيجيتك.وضح أن الجزء الثاني يهدف إلى وضع
 في تحديد الحل المناسب لسياستك أوالً، أو ما الذي تريده من صانع السياسة أن يفعله لمعالجة قضيتك.

 :أشر إلى أهداف الجلسة 
هذه الجلسة، ستكون قادًرا على:    بعد انتهاء 

  لبيان تحديد الهدف.تحديد العناصراألساسية 
 .هدف تأييدإلستراتيجيتك  وضح 

 
  

 
 

        دقيقة 30  تحديد الحلول المحتملة    .الخطوة الثانية

 :وضح النقطة الرئيسية التالية 

  عادة ما ينطوي أحد حلول السياسة على جزأين: نوع/اسم السياسة التي تريد التأثير عليها وما تريد أن تفعله
 السياسة تحديًدا.

 
  اطلب من المشاركين تدوين السياسات وآليات التمويل األكثر تأثيًرا على قضيتهم المحددة، مع كتابة االسم المحدد للسياسة

ذكر المشاركين باألنواع المختلفة للسياسات التي تبادلوا األفكار بشأنها سابًقا. )ويمكنهم عمل ذلك على ورقة  إذا كانوا يعرفونه.
 ي القالب(.من أوراق اللوح الورق

 
 ها. ثم اطلب منهم ًلث من السياسات التي يريدون إلغائها أو تعديلها أو تمويل إذا كانوا يريديون  وضع دائرة حول اثنين أو 

 وضع سياسة جديدة، فاطلب منهم تدوين نوع السياسة ووضع دائرة حوله.
 

  ثم دعه يذكر ما الذي يوده من  دائرة ولماذا.اطلب من أحد المشاركين مشاركة نوع/اسم واحد للسياسات التي وضع حولها
السياسة أن تفعله لمعالجة قضيته في جملتين أو أقل. اطرح أسئلة إيضاحية إذا لزم األمر للمساعدة في الحصول على معلومات 

 أكثر تحديًدا. 
 
  هذين الجزأين  السياسة الخاص بك.شكًلن حل  -نوع/اسم السياسة وما الذي تريده من السياسة أن تفعله  -وضح أن 
 

 

 

 

 
 
 
 

 تنسيق الجلسة  
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هدف التأييد الخاص بالسياسة

السياسة
(النوع واالسم)

ما من
(المؤسسة) متى

هداف تأييد          .الخطوة الثالثة  دقيقة        15                      حول حلول السياسة إلى أ

وما الذي تريده من السياسة أن  على اللوح الورقي القًلب المعد مسبًقا، انقل وع/اسم السياسة إلى مربع "السياسة"          
هذا الحل تفعله في مربع "ما".  هداف التأييد يُعد من من حلول السياسة  ومؤسسة صنع القرار التي ستقدم  وضح أن أحد أ

 سيقومون بذلك. ومتى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ."اعمل مع المشارك السباق على استكمال مربعي "من" و"متى 
 
  .هدف السياسة على اللوح الورقي القًلب  اجمع جميع المربعات )بأي ترتيب( في بيان واحد ودقيق لتحديد 

 
 .كرر التمرين مع مشارك آخر إذا كان الوقت يسمح بذلك 
 
 :وضح النقاط الرئيسية التالية 

  ة ما وبعض الحلول قد تكون أكثر سهولة في تحقيقه في أي لحظة ما. لذا فمن هناك عادة أكثر من حل لمشكل
همية.  هم الترتيب حسب أل  الم

  هم أن تضع باعتبارك أن يكون لديك حلول سياسة متعددة لقضية واحدة. واستناًدا إلى التحوالت وال يزال من الم
هدفك، فقد في البيئة السياسية، فقد تحتاج إل هدفك أو تغييره. تذكر أنه إذا غيرت  ى العودة في أي وقت وتنقيح 

 تحتاج إلى تغيير أجزاء أخرى من إستراتيجيتك أيًضا.  

 
 

  )تابع في الصفحة التالية(
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 دقيقة      40                               عمل المجموعات الصغيرةنشاط:              .الخطوة الرابعة

  هداف التأييد المحتملة. المشاركين إلى ورقة عمل الجزء الثاني:وجه  تحديد أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :قم بإعطاء التعليمات التالية 

 .هدفي تأييد محتملين  باستخدام القضية التي حددتها في الجزء األول، قم بتعبئة الرسوم البيانية لوضع 
  في الدائرة الخاصة بـ "نوع/اسم السياسة"، اكتب االسم المحدد للسياسة التي ترغب في تطويرها أو

ها أو تمويلها؛ أو نوع السياسة. في الدائرة الخاصة بـ "الدور الذي يجب أن تقوم به  إلغائها أو تعديل
ة السياسة"، اكتب الدور الذي ترغب أن تقوم به السياسة في جملتين أو أقل. في  الدائرة الخاصة بـ "الجه

التي ستقوم بإجراء ذلك"، اكتب اسم المؤسسة التي يمكنها التغيير في السياسة المطلوبة. في الدائرة 
الخاصة بـ "الفترة الزمنية"، اكتب اإلطار الزمني الذي ترغب في غضونه إكمال عملية التغيير في 

 السياسة. 
  هداف تأييد السياسة.ثم اجمع جميع األجزاء في بيان دقيق واحد  أل
 .هدف تأييد السياسة الخاص بك  يمكنك وضع األجزاء مًعا بأي ترتيب لوضع 

 
  .هدفي التأييد المحتملين الخاصين بكل منها ة مثل:بعد االنتهاء، اطلب من كل مجموعة مشاركة   اطرح أسئلة إيضاحي

  ها؟ ها أو إلغائها أو تمويل  هل تريد وضع سياسة أو تعديل
 ياسة الذي تريد أن يكون له تأثير؟ما نوع الس 
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 هل ما تريده من السياسة أن تفعله واضًحا؟ كيف يمكنك أن تجعل السياسة أكثر تحديًدا؟ 
 ها التأثير على القضية؟ ها بعيناالعتبار من شأن هناك أنواع سياسات أخرى لم تأخذ  هل 

 

ل هدف للتأييد          .الخطوة الخامسة  دقائق        10                              اختيار أفض
هداف التأييد من حيث ألولوية  وضح أننا نرتبراجع الشريحة المتعلقة بخصائص بالهدف الجيد لتأييد السياسة.           أولويات أ

ها مع قضايا التأييد:  باستخدام معايير مماثلة لتلك التي استخدمنا
 
 
 

 

 

 

      دقيقة 35                   عمل المجموعات الصغيرةنشاط:              .الخطوة السادسة

  اآلن ورقة هدف تأييد :عمل الجزء الثانيوضح أننا سنستخدم ألهداف المحتملة الخاصة بنا واختر  اختيار  الحتساب النقاط 
ألهداف ليكون محور إستراتيجية التأييد لدينا.   أحد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوضوح والخصوصية  الموارد المتاحة 
  ألدلةقاعدة  مخاطر قليلة إلى عدم وجود مخاطر 
 إمكانيات الشراكة  الـتأثير الكبير حال تناوله 
 إلرادة السياسية   سنوات 5-3إمكانية تحقيق النجاح في غضون 
 مميزة   خبرة 
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 من ورقة العمل( 2)صفحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :قم بإعطاء التعليمات التالية 

  .هدف حسب المعايير هداف التأييد المحتملة في الصف العلوي ثم احسب نقاًطا لكل   اكتب اثنين من أ
  إجمالي عدد المستويات المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة لتحديد الهدف الذي يتمتع بأكبر فرصة

 للنجاح )في األغلب هي األهداف ذات المستويات المرتفعة والمتوسطة(. 
 هائي في أسفل ورقة العمل.  حدد الهدف المفضل  واكتبه باعتباره هدفك الن

  
 األولوية لديها. اطلب من المجموعات هدف التأييد الذي يتمتع  أتح المجال للمشاركين لتقديم مالحظات والمساعدة في  مشاركة 

ة مثل:  تنقيح الهدف الخاص بكل منهم مع طرح أسئل

 الذي يحتاج إلى اتخاذه وفًقا لهدفك؟ هل يفهم صانع سياسة التجاه أو اإلجراء المحدد 
 كيف ستحدد مدى تحقيق هدفك من عدمه؟ 
 هدفك، فهل ستؤثر حًقا في القضية؟  إذا حققت 

 
 
 

   .الخطوة السابعة
 
  .انتقل إلى اللوح الورقي القًلب "لألجزاء العشرة" وقم بالتأشير على الجزء الثاني 

 
 أهداف التأييد الخاصة بهمللمشاركين على  قدم التهنئة سوف يبدأ غًدا العمل على تحديد  واستكمال يوم حافل للغاية. وضع 

هداف التأييد.  أ

 المضي قدًما!
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 الملخص اليومي والختام
   

 
 
 
 
 
 

 المواد
 بطاقات الفهرسة 

 
 

 

 

 

الل اليوم   .الخطوة األولى           دقائق 5             لخص ما تم 

 .قدم التهنئة والشكر للمشاركين على حماسهم وجدية عملهم 
 
  .راجع سريًعا الموضوعات األساسية وإنجازات المجموعات على مدار اليوم 
 
  .اطلب من المشاركين طرح أي أسئلة نهائية أو تعليقات لديهم عن عمل اليوم 
 

 

 
الحظات             .الثانيةالخطوة   دقائق      10                                                     نشاط: ال

  .الحظات المشاركين عن عمل اليوم اطلب منهم رسم "+" على جانب واحد وكتابة وزع بطاقات الفرسة الخاصة ب
" وكتابة شيء واحد يودون رؤيته —"منهم رسم شيء واحد قد تعلموه/أحبوه اليوم. على الجاب اآلخر، اطلب 

 متغيًرا.

  .تعامل مع أي لوجستيات متبقية واختتم اليوم 
 
 

 بعد انتهاء اليوم:

 راجع مالحظات المشتركين. أعد ملخًصا باألعمال المقرر القيام بها صباح اليوم التالي: .1

 راجع التقدم المحرز لليوم وجدول أعمال الغد. اضبط المحتوى والوقت حسب االقتضاء استناًدا إلى مالحظات المشاركين.  .2

هناك حاجة إليها وأعد ألواح ورق قالبة لليوم التالي. .3  أعد تنظيم ألواح الورق القالبة التي لم تعد 
 

 

  17:30-م 17:15
 دقيقة 15لمدة 

                                

 تنسيق الجلسة  

 أهداف الجلسة
هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 

 .لخص الموضوعات واإلنجازات لليوم 
 :قدم مالحظات عن ورشة العمل حتىاآلن 
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 تعليمات التيسير لليوم الثاني
 األجزاء من الثالث إلى السابع

 

 

 الجدول الزمني لليوم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
المواد  

ًلزمة لليوم ا
   

 9:15 – 9:00 الجلسة االفتتاحية

 10:30 - ص 09:15 : صانعو القرار والشخصيات المؤثرة 3الجزء 

  10:45 - ص 10:30 استراحة                     

هتمامات صانعي القرار الرئيسية4الجزء   12:00 - ص 10:45 : ا

 13:00 - م 12:00 الغداء                     

 14:15 - م 13:00 : معوقات وعقبات التأييد5الجزء 

مميزات التأييد وثغراته 6الجزء    15:15 - م 14:15 : 

 15:30 - م 15:15 استراحة                     

 17:15 - م 15:30 : شركاء التأييد7الجزء  

 17:30 - م 17:15 الموجز اليومي والختام

  هاز عرض مزود بشاشة  LCDكمبيوتر محمول، ج
 شاشة وأسالك توصيل الطاقة 
  مجموعة شرائحPowerPoint 
 وشريط ألواح ورق قالب وحوامل أوراق 
 قالم تحديد ألوان ومقص 
 بطاقات الفهرسة   
 الفتات األسماء  شاراتاألسماء /
  سجل الحضور 
 جدولاألعمال 
 عالمات التصنيف 
 دراسة حالة 
  بطاقات اندماج الشركاء 
 

 أوصاف مسار العوائق 
  ،مجموعات 3بطاقات استذكار نوعيات الشراكة الفعالة 
  بطاقات استذكار أنواع التعاون 
  العمل الخاصة بالجزء الثالث: تحديد صانعي القرار ورقة

 وأصحاب التأثير
  هتمامات اال ورقة العمل الخاصة بالجزء الرابع: تحديد

 الرئيسية لصانعي القرار
  ورقة العمل الخاصة بالجزء الخامس: التعامل مع

 المعارضة
 ورقة العمل الخاصة بالجزء الخامس: التغلب على العقبات 
 ة بالجزء السادس: تقييم أصول التأييد ورقة العمل الخاص

 وثغراته 
  ورقة العمل الخاصة بالجزء السابع: اختيار شركاء التأييد 
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 الجلسة االفتتاحية

 
 
 
 
 

 المواد
 ورق قالب وحوامل وأقالم وشريطالصق 
 سجل الحضور 
  جدولاألعمال 

  
 
 

 
 

 
 

 .جهز سجل الحضور حتى يوقع المشاركون عند وصولهم 
 
  .جهز لوحي ورق قًلب خاليتين من الكتابة أمام القاعة 
 
 
 
 

 

 

 

 دقائق      5           الترحيب ومالحظات اليوم األول                     .الخطوة األولى

 الترحيب بالمشاركين.          
 
  .لخص بإيجاز مًلحظات المشاركين من األمس وِصف أي تعديًلت مقررة لليوم 
 
 
 

  

 أهداف الجلسة
هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 

 .ة من اليوم السابق هان النقاط األساسي  أعد إلىاألذ
 .هداف الخاصة باليوم األ  حدد

 

  9:15-ص 09:00
 دقيقة 15لمدة 

                                

 الستعداد للجلسة  

 تنسيق الجلسة  
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 دقائق      5            نشاط: العناوين الرئيسية              .الخطوة الثانية

  .اطلب من المشاركين تذكر المناقشات واألنشطة التي جرت بألمس 
 

  هذا العنوان الرئيسي على اطلب منهم هًما تعلموه وكتابة  التفكير في "عنوان رئيسي" قصير من عناوين األمس يمثل شيًئا م
 ألواح الورق القًلبة.

 
 .هذه الخطوة، راجع كل عنوان رئيسي ودّون القواسم المشتركة وناقشها بإيجاز  بعد انتهاء الجميع من 
 
 
 

 دقائق      5                      راجع جدول أعمال اليوم          .الخطوة الثالثة

 .وجه المشاركين إلى جداول أعمالهم 
 
  .وضح كيف أن اليوم سوف يستند إلى موضوعات ونتائج  األمس.راجع الموضوعات األساسية واألنشطة المقررة لليوم 
 
 .اطلب طرح أسئلة 
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 الجزء الثالث: صانعو القرار وأصحاب التأثير
 
 
 
 
 
 

 المواد
  وشريطالصقورق قالب وحوامل وأقالم 
  شرائح في ملفPowerPoint 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء الثالث: تحديد صانعي القرار والشخصيات المؤثرة 

  
 
 

 
 

 
     

 تحميل الشرائح 
 
 
 
 

 

 

 

          دقائق 5             التعريف بالجلسة   .الخطوة األولى

  .)"اآلن ذكر المشاركين بأننا حددنا باألمس مؤسسات صناعة القرار كجزء من أهداف التأييد الخاصة بنا )مربع "من سنحدد
إلعطائك  هم من يتمتعون بالسلطة الالزمة مهمونألنهم  هذه المؤسسات. صانعو القرارا هؤالء  صانعي قرار معينين داخل 

هداف المحددة لجهودك الرامية للتأييد.  أي ألشخاص الذين يمكنهم قول  -ما تريد   نعم أوال لهدفك. سوف يصبحوناأل
 
 :أشر إلى أهداف الجلسة 

هذه الجلسة، ستكون قادًرا على:    بعد انتهاء 
  حدد صانعي القرار وأصحاب التأثير الرئيسيين 
  .هداف التأييد إلى صانعي القرار المناسبين  توجيه أ
  .تحديد المسارات التي تتيح الوصول إلى صانعي القرار 

3 
 أهداف الجلسة

هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 
  حدد صانعي القرار وأصحاب التأثير الرئيسيين 
  هداف التأييد إلى صانعي القرار  المناسبين  وجه أ
 المناسبين  حدد المسارات التي تتيح الوصول إلى صانعي القرار 

  10:30-ص 09:15
 ساعة

 دقيقة 15لمدة 
                                

 الستعداد للجلسة  

 تنسيق الجلسة  
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 دقيقة      15           الخطوة الثانية   تعريف وتحديد صانعي القرار                  
 اقرأ تعريف صانعي القرار من الشريحة:          

األشخاص الذين يتعمتعون بالسلطة أو الصالحيةإلجراء التغيير المطلوب على السياسة و/أو  :القرار صانعو
 مستشاريهم أو موظفيهم األساسيين. 

 
إجاباتهم واعرض بعض األمثلة  دّون في اللوحاطلب من المشاركين إعطاء أمثلة على صانعي قرار يعرفونهم من عملهم.           

هم مثل:   لتحفيز تفكير
 زير الصحةو 
 األركان هيئة  رئيس 
 لجنة الصحة 
 شخصية برلمانية 

 
 :وضح النقاط الرئيسية التالية 

  هائي المتعلق بالسياسة، فمن المهم تحديد الفرد المحدد إذا كانت اللجنة أو الفريق العامل تصنع القرار الن
األفراد المحددين( الذي يتمتع بالتأثير األكبر في الفريق أو يضع جدول أعمال الفريق أو ييسر 

 الجتماعات 

 أن شخًصا واحًدا قد يتخذ القرار في نهاية  تنطوي عملية صناعة القرار غالًبا على سلسلة. على الرغم من
هناك غالًبا صانعو قرار آخرون يتعين إقناعهم على مدار العملية. على سبيل المثال، للوصول  المطاف، 

إلى وزير الصحة، قد تحتاج إلى البدء بموظف فني في القسم الذي يكون معنًيا بقضيتك المحددة ثم امض 
 في مسار السلسة تصاعدًيا.

 
اطلب من كامل المجموعة تبادل األفكار بشأن قائمة  اطلب من فريق ما مشاركة مثال على هدف التأييد من األمس.          

صانعي القرار الرئيسيين الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرارات بشأن تغيير تلك السياسة. دّون في ألواح ورق قالب 
 إجاباتهم. 

 
 هؤالء األشخاص لتأييد القضية. واطرح ثم اطلب من المجموعة الكبيرة تب ادل األفكار بشأن كيف يمكنهم الوصول فعلًيا إلى 

 أسئلة مثل:
  هل يمكنك الحصول على إذن باالجتماع معهم من تلقاء نفسك؟ 
  ها أن تساعدك على إخطار أو التأثير على صانعي هناك منتديات أخرى بجانب االجتماع من شأن هل 

 القرار لديك؟
  إذا لم تكن لديك إمكانية الوصول المباشر، فمن يمكنه مساعدتك على الوصول إلى صانعي القرار؟ 

 
 :وضح النقاط الرئيسية التالية 

  القات بشكل أكبر مع صانعي القراراألساسيين، زادت فرصتك في كلما كنت تتمتع بتأثير مباشر أو 
 إقناعهم 

 متع بها شخصًيا. ضع في اعتبارك ما العالقات التي قد تكون ال تقصر نفسك فقط على العالقات التي قد تت
قائمة بين صانعي القرار والموظفين في مؤسستك أو أعضاء مجلساإلدارة أو العالقاتاإلعالمية أو  

 الزمالء أو شركاء البرنامجاألساسيين.
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 دقيقة      20لمدة                                      نشاط: عمل جماعي صغير             .الخطوة الثالثة

  تحديد صانعي القرار وأصحاب التأثير :عمل الجزء الثالثوجه المشاركين إلى ورقة . 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :قم بإعطاء التعليمات التالية 

  ألساسيين فيما يتعلق بهدف التأييد الخاص  بدًءا بالعمود )ب(، اذكر أسماء محددة لثالثة أو أربعة من صانعي القرار
 بك.

  سجلاألسماء والمناصب/ألدوار الفعلية حيثما أمكن ذلك. وإذا لم يتوفر لديك اسم أو منصب/دور فعلي، فدّون
هذا الشأن في المربع أدناه.   الحظة إلجراء المزيد من البحث في 

  بصانعي القرا هؤالء في العمود )أ(.بعد ذلك سجل اعالقات التي تتمتع بها أنت أو مؤسستك 
 .هلاألعمدة ألخرى في الوقت الحالي  تجا

 .اطرح أسئلة إيضاحية للحصول على أمثلة  حسبما يتيح الوقت، اطلب من الفرق مشاركة قائمتهم بإيجاز مع كامل المجموعة
 محددة بأكبر قدر ممكن.

 
 

 

 

Part	3	Worksheet:	Identifying	Decision-makers	and	Influencers	
	
Starting	in	column	B,	list	the	specific	names	of	three	to	four	key	decision-makers	for	your	advocacy	goal.	If	
you	don’t	have	a	name,	list	the	specific	title/role	and	note	to	do	more	research	below.	Then	record	
connections	you	or	your	organization	have	to	these	decision-makers	in	column	A.	Then	list	one	to	two	key	
influencers	for	each	decision-maker	in	column	C	(names	and	titles/roles	if	possible).	Record	the	connections	

you	or	your	organization	have	to	these	influencers	in	column	D.	
	
	

	
Research	needed:	

	

	

	

	

A.	 B.	 C.	 D.	

CONNECTIONS	TO 
DECISION-MAKER 

KEY	
DECISION-MAKER	

KEY	
INFLUENCERS	

CONNECTIONS	TO	
INFLUENCERS	

1.	

2.	

3.	

4.	
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 دقائق      10           اسيين                  تعريف وتحديد أصحاب التأثير األس   .الخطوة الرابعة

 :وضح النقطة الرئيسية التالية 

  ،القاتك الوثيقة حتى إذا كنت تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى صانعي القرار بنفسك أو من خالل 
هؤالء األفراد أو  فربما من المفيد كذلك الوصول إليهم من خالل األشخاص الذي ينصتون إليهم غالًبا، 

 الجماعات الذين يتمتعون بإمكانية وصول أو تأثير خاص. 
 

 اقرأ تعريف أصحاب التأثير من الشريحة:         
ألشخاص أو الجماعات التي يمكن أن تتمتع بقوة نافذة على تصرفات صناع القرار  :التأثيراألساسيين أصحاب

 سلوكهم. أو آرائهم أو
 
 من أصحاب التأثير القوي لمشاركين دقيقة لتبادلاألفكار بشأن العديد من أنواع األفراد أو الجماعات التي قد تكون ا امنح

ة من أوراق اللوح الورقي القالب. )قائمة عامة وليست أسماء محددة(. على صانعي القرار  ويمكنهم عمل ذلك على ورق
 
 يمكن أن تتضمن األمثلة على أصحاب التأثيراألساسيين ما  من كل مجموعة قراءة القائمة الخاصة بها بصوت عاٍل. اطلب

 يلي:
 
 
 
 
 
 
 

 النقطة الرئيسية التالية: وضح 

  هور العام" أو "وسائل اإلعالم" تنطوي على مفهوم كن دائًما محدًدا قدر المستطاع. فقول عبارة "الجم
شامل للغاية. مناألفضل تحديد صحفي معين أو نافذة أخبار فردية )مثل تلك التي تتناول السياسة( أو 

هتماًما كبيًرا له.   فريق عمل مجتمعي يولي صانع القرار ا
 

 اطلب من المجموعة الكبيرة المساعدة في من أحد المشاركين مشاركة واحد من صانعي القرار لديه. اطلب          
 تبادل األفكار بشأن قائمة أصحاب التأثير المحددين لصانع القرار: دّون في ألواح ورق قالب إجاباتهم.          

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ررائد أعمال مشهو 
 مهنية  روابط 
 فرق عمل مجتمعي 
 صحفيين معينين 
 جماعات دينية 
 قادة المجتمع المدني 
 منظمات غير حكومية أخرى 

 جمعيات رجال أعمال 
 هير  مشا
 كتلة انتخابية 
 مؤسسات بحثية 
 شخصيات أكاديمية 
 ائالفات 
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 دقيقة      25                                     الصغيرةعمل المجموعات نشاط:              .الخطوة الخامسة

  تحديد صانعي القرار وأصحاب التأثير :عمل الجزء الثالث الخاصة بهماطلب من المشاركين العودة إلى ورقة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    :قم بإعطاء التعليمات التالية 
  .)سجل واحًدا أو اثنين من أصحاب التأثير لكل صانع قرار في العمود )ج 
  سجلاألسماء والمناصب/ألدوار الفعلية حيثما أمكن ذلك. وإذا لم يتوفر لديك اسم أو منصب/دور فعلي، فدّون

هذا الشأن في المربع أدناه.   الحظة إلجراء المزيد من البحث في 
  هؤالء ألفراد أو المؤسسات ذات التأثير.في العمود )د(، سجل العالقات  التي تتمتع بها أنت أو مؤسستك 

 
 
  .قم حسبما يتيح الوقت، اطلب من المجموعات مشاركة قائمة أصحاب التأثير على أحد صانعي القرار األساسيين لديهم

ة مثل:  بتيسير النقاش من خالل طرح أسئل
 رار؟كيف يؤثر هؤالء األفراد/الجماعات على صانع الق 
 الء؟ ه  كيف يمكنك الوصول إلى أصحاب التأثير 

 
 
 
 

Part	3	Worksheet:	Identifying	Decision-makers	and	Influencers	
	
Starting	in	column	B,	list	the	specific	names	of	three	to	four	key	decision-makers	for	your	advocacy	goal.	If	
you	don’t	have	a	name,	list	the	specific	title/role	and	note	to	do	more	research	below.	Then	record	
connections	you	or	your	organization	have	to	these	decision-makers	in	column	A.	Then	list	one	to	two	key	
influencers	for	each	decision-maker	in	column	C	(names	and	titles/roles	if	possible).	Record	the	connections	

you	or	your	organization	have	to	these	influencers	in	column	D.	
	
	

	
Research	needed:	
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DECISION-MAKER 
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KEY	
INFLUENCERS	

CONNECTIONS	TO	
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1.	

2.	

3.	

4.	
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   .الخطوة السادسة

 
  .قم بتهنئة المشاركين على استكمال الجزء الثالث 
 
  .انتقل إلى اللوح الورقي القًلب "لألجزاء العشرة" وقم بالتأشير على الجزء الثالث 

 
  .وضح أن الخطوة التالية ستهدف إلى فهم صانعي القرار المستهدفين وموقفهم بشأن قضية السياسة الخاصة بك فهًما أفضل

هذه الخطوة بعداالستراحة.  سوف نبدأ 
 
 
 
 

 دقيقة( 15)  10:45-ص 10:30  استراحة  

 المضي قدًما!
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مامات الرئيسية لصانعي القرار الهت  الجزء الرابع: 
 
 
 
 
 
 

 المواد
 ورق قالب وحوامل وأقالم وشريطالصق 
  شرائح في ملفPowerPoint 
 عالمات التصنيف 
 هتمامات الرئيسية لصانعي القرار اال  ورقة العمل الخاصة بالجزء الرابع: تحديد

  
  
 
 

 
 

 
    

 
    :ًلمات التصنيف األربعة بشأن الوعي على سطر على الحائط على النحو الوارد أدناه  ضع 
 

 
 
 
   

   :ًلمات التصنيف األربعة بشأن موقف بالتوالي على سطر على الحائط على النحو الوارد أدناه  ضع 
 

 
 
   
 
   تحميل الشرائح 

 
 

  

 مدرك، عدم الوعي
 مطلعغير 

 مدرك،
 مطلع بشكل غير دقيق

 مدرك،
 مطلع بشكل دقيق

ة المعارضة ة الداعمة غير محدد الجه ة المؤيدة الجه  الجه

4 
 أهداف الجلسة

هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 
  .هم  تقييم وعي وموقف صانعي القرار الرئيسيين بشأن قضايا
  .هتماماتاألساسية لصانعي القرار الرئيسيين كوسيلة إلقناعهم بشأن القضية اال  تحديد

 

 الستعداد للجلسة  

  12:00-ص 10:45
 ساعة

 دقيقة 15لمدة 
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 دقائق  5                           التعريف بالجلسة   .الخطوة األولى

  وضح أننا بحاجة إلى فهم ما يعرفه صانعو القرار لدينا عن قضيتنا )مستوى وعيهم( وكيف ومدى شعورهم حيال قضيتنا
 )موقفهم( من أجل تحديد أفضل وسيلة إلقناعهم.

 
 :أشر إلى أهداف الجلسة 

هذه     الجلسة، ستكون قادًرا على:بعد انتهاء 
  .تقييم وعي صانعي القرار  وموقفهم 
  .هتماماتاألساسية لصانعي القرار الرئيسيين كوسيلة إلقناعهم بشأن القضية اال  تحديد

 
 

 دقيقة 20                       وعي صانعي القرار وموقفهم            .الخطوة الثانية
 

 راجع الشريحة المتعلقة بالوعي بقضية ما. صف المستويات المختلفة على النحو التالي:            
 على مطلًعا على قضيتك،غير مدرك : 
 ال تكون لديه الكثير من المعلومات.مدرك بالقضية، ولكن غير مطلع في الغالب  : قد سمع عن قضيتك، ولكن قد
  قد سمع عن القضية، ولكن قد تكون لديه معلومات قديمة أو غير دقيقمدرك بالقضية، ولكن مطلع بشكل غير :

 دقيقة.
 مدرك ومطلع بشكل صحيح على قضيتك.مطلع بشكل دقيق على القضية : 

 
 :وضح النقاط الرئيسية التالية 

  من منظور كل صانع قرار من صانعي القرار لديك. وتهدف إستراتيجية التأييد تحتاج إلى التفكير في قضيتك 
 األكثر فاعلية إلىااللتقاء بصانعي القرار لديك في األماكن التي يتواجدون فيها وتقريبهم من وجهة نظرك.

  وسوف يختلف محور إستراتيجية التوعية الخاصة بك تبًعا لمستوى وعي صانعي القرار. وبالبنسبة لصانعي
مشاركة المعلومات المتعلقة  القرار الذين يكونون غير مدركين أو غير مطلعين، فسوف ترغب أواًل في

بالقضية. األشخاض بحاجة إلى معلومات أساسية عن قضية ما قبل النظر في التصرف بناًء عليها. والبنسبة 
لصانعي القرار  الذين يكونون مدركين ومطلعين على قضيتك، فإنك ستريد بناء إرادتهم للتصرف. تتمثل 

همتك في الغالب في إيضاح لماذا يتعين على ص هتمام بهذه القضية.م  انع القرار إيالء ا
 
 
 

 تنسيق الجلسة  
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 راجع الشريحة المتعلقة بالموقف بشأن قضية ما. صف المواقف المختلفة على النحو التالي:           
 العمل أو التحدث بنشاط نيابة عن قضيتكإلحداث تغيير. لست بحاجة إلى قضاء النصير المرئي والصوتي :

األ  فراد.وقت في محاولة إقنا هؤالء
 لن يعارض قضيتك ولكن أيًضا ليس مرجًحا أن يكون مروج نشط ومرئي.  داعم : 
 ملتزم بوضوح بمعاضرة وجهة نظرك. ليس من المرجح أن تغير رأيه.معارض : 
 ليس لديه رأي. متردد : 

 
 :وضح النقطة الرئيسية التالية 

  أو الداعمين المؤقتين لديك. قد يبدو األمر سواء الذين يكونون مترددين  -ركز على أولئك الذين يمكنك إقناعهم
هم الذين  واضًحا، ولكن في كثير من األحيان ينفق المؤيدون الوقت في االستجابة لمعارضتهم أو إقناع أنصار

هؤالء الذين ربما يكونون مذبذبين ولكنهم  يكونون على اقتناع كامل بالفعل. بدالً من ذلك، يتعين عليهم استهداف 
م و/أو يضبحون أنصاًرا لها بالقليل من التوعية المدروسة. فهناك مساحة تسمح بالتحرك في سيدعمون قضيته

 المنتصف أكثر من المساحة المتاحة فياألطراف.

  وقد تحتاج إلى إجراء المزيد من األبحاث لفهم الموقف الحقيقي ألحد صانعي القرار فهًما دقيًقا بشأن أحد
هذه المع ة )إذا كانت متاحة في البلد( أو القضايا. ويمكنك اكتشاف  لومات من خالل سجالت االقتراع العام

األخرى واالجتماع والتحدث مع زمالء أو موظفي صانع  ها من التغطيات الصحفية االت الصحفية أو غير الم
 القرار.

 
 هم ما ا لذي قد يدفعه لًلقتراب وضح أنه بعد تحليل مستوى وعي وموقف صانع القرار المستهدف، تتمثل الخطوة التالية في ف

 من وجهة نظرك.  
 

 :وضح النقطة الرئيسية التالية 
  هتمامات األساسية الحالية لصانع القرار من أجل بناء جسر بصفتك مؤيد، يتعين عليك التعرف جيًدا على اال

همية على نحو شخصي.  ها ذات أ هذا على رؤية قضيتك واعتبار هم   للوصول إلى أفكارك. وسوف يساعد
 

هم والتي سوف          هتمام تشكل علىاألرجح  اطلب من المشاركين تبادل األفكار بشأن االهتمامات أو األشياء التي تُعتبر محل ا
هم وتأكد من ذكر ما يلي: رأيهم أو استجابتهم لقضيتك.  دّون على اللوح الورقي القالب ردود

 أحدثاألدلة والبيانات 
 المعاييراالجتماعية والثقافية 
 لتاريخ الشخصي أو الخبرةا 
 اعالقات أو  شبكات المعارف 
 مهني  التقدم ال
 المواقف السياسية 
 الوقت 
 

 آلراء الدينية 
 العتبارات المالية 
 وجهات النظراالنتخابية 
 اإلعالمية  التغطية
 النتخابات المقبلة 
 المعايير الدولية 
 القضايا الصحية والتنموية 
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  التالية:وضح النقاط الرئيسية 

  هتمامات صانع األساسية. ومن شأن فهم ا هتماماتهم ة مع ا ة ما عندما تكون متوافق األشخاص أكثر بقضي يهتم
هتماماتهمالقرار لديك أن يساعدك على تصميم أساليب ورسائل تأييد أكثر إقناًعا. ويتعلق األمر  ألساسية،  با

هتمامك بها. فقد يكون الدافع وليس اتماماتك أنت. ال تفترض أناألشخاص سيهتمون بقض ية ما لنفس أسباب ا
 لديهم للتصرف ألسباب مختلفة تماًما.

 
  هتماًما تعتقد أنه سيكون األكثر تحفيًزا وإقناًعا ويمكن هتمامات متعددة، فاختر ا إذا كانت لدى صانع القرار ا

 ير في اختيارك. الربط بينه وبين قضيتك بشكل مشروع. وإذا بدا وكأن األمر صعًبا، فأعد التفك
 

 اطلب من أحد المشاركين مشاركة واحد من صانعي القرار لديه         
 ومستوى وعيه وموقفه بشأن            
 دّون في ألواح ورق قالب إجاباتهم.القضية.          

 
 اطلب من المجموعة الكبيرة تبادلاألفكار بشأن قائمة بالهتمامات              

هذا.            دّون في ألواح ورق قالب إجاباتهم. األساسية المحتملة لصانع القرار 
ة مثل:           ثم اطرح أسئلة توضيحي

 ال يرغب صانع القرار لديك في اتخاذ إجراء بشأن قضيتك؟  لماذا قد
 

 .قم بتكرار ذلك مع مشارك آخر إذا سمح الوقت بذلك 
 
 

 

 )تابع في الصفحة التالية(

  

 ًلحظات للمنسق!
إذا قال أحد المشاركين إن صانع القرار 

الرئيسي لديه يعارض بشدة قضيته، 
فاقترح أن التوقيت ربما ال يكون مناسًبا 

لطلب التأييد من ذلك الفرد. واقترح كبديل 
أن يحدد صانع قرار آخر أو يختار تغيير 

السياسة بحيثال تنطوي على صانع 
 القرار هذا على وجه الخصوص.
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 دقيقة      20لمدة                                      نشاط: عمل جماعي صغير             .الخطوة الثالثة

 تحديد الهتمامات الرئيسية لصانعي القرار :عمل الجزء الرابعتحديد ورقة  المشاركين من اطلب. 

   
   :قم بإعطاء التعليمات التالية 

  القرار الرئيسيين من الجزء الثالث.في العمود المظلل، اذكر صانعي 
 .)قيم وعي وموقف كل صانع قرار بشأن قضيتك باستخدام القوائم المرجعية في العمودين )أ( و)ب 
  هياألشياء التي يهتم هذه  هما في العمود )ج(.  هذا واسرد هتمامات الرئيسية لصانع القرار  ثم حدد اثنين مناال

إلقناعه بموقفك.بها صانع القرار والتي يمكن استخدام  ها
 

 

 دقيقة      25              نشاط: التصنيف             .الخطوة الرابعة

  .ًلمات الوعي الخاصة بالتصنيف على امتداد الحائط اطلب من أحد أعضاء المجموعة تمثيل أحد اجمع كل شخص عند 
 صانعي القرار المذكورين بورقة عمله.

 
  مة التي تشير على أفضل نحو إلى مستوى وعي صاحب القرار بشأن ًل اطلب من "صانع القرار" الوقوف بالقرب من ال

 القضية. 
 
 
 .اطلب من كل "صانع قرار" شرح تصنيفه بإيجاز 

Part	4	Worksheet:	Identifying	Decision-makers’	Key	Interests	

In	the	shaded	column	list	your	decision-makers	from	Part	3.	Rate	the	awareness	and	position	of	each	decision-maker	on	your	issue,	using	the	
checklists	in	columns	A	and	B.		Then	identify	two	key	interests	of	that	decision-maker	and	list	them	in	column	C.			

	

	

	

	

Key	Decision-Makers	
(from	Part	3)	

A.	

	Awareness	of	Issue	

B.	

		Current	Position	on	Issue	

C.	

				Decision-maker’s	
				key	interests	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	

	 q Unaware	

q Aware,	uninformed	

q Aware,	inaccurately	informed	

q Aware,	accurately	informed	

q Champion	

q Supportive	

q Opposed	

q Undecided	

1.	

	

2.	
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 عًلمات الموجودة على األرض والوقوف عند نقطة بالخط التي تمثل عل ى أفضل اطلب من "صانع القرار" آلن المجيء إلى ا

 نحو موقفه بشأن القضية. 
 
 .اطلب من كل "صانع قرار" شرح تصنيفه بإيجاز 
 
 :ًلل طرح أسئلة مثل  قم بتيسير نقاش مختصر من 

 هذا النحو؟  لماذا صنفت مستوى وعي صانع القرار وموقفه بشأن قضيتك على 

  إلجراء تقييم أكثر دقة؟ من أين ها  يمكنك الحصول على تلك المعلومات؟ما المعلوماتاإلضافية التي قد تحتاج

 هتمامات الرئيسية لصانع القرار لديك؟ اال  ما

 هتمام األساسية لديه إلظهار فوئد االستجابة للقضية؟  كيف يمكنك البناء علىاال
 
 .كرر ألمر بشأن صانعي قرار إضافيين إذا كان الوقت يسمح بذلك 

 

 

   الخطوة الخامسة
 

  المشاركين على استكمال الجزء الرابع.قم بتهنئة 
 
  .انتقل إلى اللوح الورقي القًلب "لألجزاء العشرة" وقم بالتأشير على الجزء الرابع 

 
  .هم في إقناع صانع القرار باتخاذ إجراء بشأن قضيتهم بعد بين أن المؤيدين الناجحين يجب أن يحددوا العوائق التي قد تواجه

لخامس من إستراتيجية التأييد الخاصة بنا: توقع وإدارة المعارضة والعوائق المحتملة أمام جهود الغداء سوف نستكشف الجزء ا
 تأييد السياسة الخاصة بنا.

 

 

 

 (واحدة )ساعة   13:00 – 12:00   الغداء      

 المضي قدًما!
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ه  الجزء الخامس: معارضة التأييد والعوائق التي تواجه

 
 
 
 
 

 
 المواد
  وحوامل وأقالم وشريطالصقورق قالب 
  شرائح في ملفPowerPoint 
 أوصاف مسار العوائق 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء الخامس: التعامل مع المعارضة 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء الخامس: التغلب على العقبات 

  
 
 
 

 
 

 
    

  أعمدة على ورقتين من أوراق اللوح الورقي القًلب ودعهما حتى الحاجة إليهما.  5ارسم جدواًل من 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  علق مجموعة مكونة من أربعة ألواح ورق قًلب )أو قطع من الورق الفارغ( جنًبا إلى جنب في ثًلثة أماكن مختلفة في

 لوح ورقي قًلب(. 12)إجمالي الغرفة 
 
 تحميل الشرائح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجهات 
 المعارضة

أساليب تخفيف  واألساليبالحجج  وزير الصحة سبب المعارضة
 المعارضة

     

5
 أهداف الجلسة 4

هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 
   .هداف السياسة  تحديداآلليات المناسبة للتعامل مع معارضة أ

 

 الستعداد للجلسة  

  14:15-م 01:00
 ساعة

 دقيقة  15لمدة 
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 دقائق  5                           التعريف بالجلسة   .الخطوة األولى

  هم فهم الجهات الفاعلة أو المؤسسات التي قد تقاوم أو تعارض تغيير السياسة المرغوب فيه ألنهم هم وضح أنه من الم
ه مع صانعي  القرار.صانعي  األنشطة المناسبة للتخفيف من التأثير الذي قد يتمتعون ب هذا التحليل على تصميم سوف يساعدك 
 القرار.  

 
 :اذكر هدف الجلسة 

هذه الجلسة، ستكون قادًرا على:    بعد انتهاء 
   .ها هداف السياسة والعوائق التي تواجه  تحديداآلليات المناسبة للتعامل مع مقاومة ومعارضة أ

 
 

 دقيقة 15                                       تحليل المعارضة   .الخطوة الثانية

   .دهم في التأييد ارهم بشأن لماذا قد يعارض شخص ما أو يقاوم جهو  اطلب من المشاركين طرح أفك
 

  هدف السياسة هم الجهات الفاعلة أو المؤسسات التي سوف تمثل تحدًيا لك في طريقك لتحقيق  وضح أن معارضي التأييد 
الء الذين لديهم أولويات و/أو الخاص بك.  ه ويمكن أن يتراوح المعارضون من أفراد ومؤسسات تعارض بشدة موقفك إلى 

سسات تعارضك فقط بسبب نقص المعلومات أو الرغبة في الحفاظ على الوضع أجندات منافسة. وقد يكونوا أيًضا إفراًدا أو مؤ
هناك معارضة، وإنما قد يكوناألفراد أو  ال تكون  هن أو مخاوف بشأن التمويل والتوقيت والقدرة. في بعض ألحيان قد الرا

ها مؤسسات رافضين لفكرتك أو قضيتك فحسب. وفي حين أنه ليس كل جهود التأييد تنطوي على مع إال أن الكثير من ارضين،
 لديها معارضون.  

 
 راجع الشريحة المتعلقة بتحليل معارضتك مع طرح النقاط األساسية التالية:         

 .هم من ذلك،  تعرف على المعارضة ودوافعها هم معارضيك، وأل هم ضد قضيتك أو  لماذاحاول فهم من 
 الحل المقترح لسياستك.

  .ها لتعزيز حججهم. بعد تعحدد أساليبهم وحججهم رف على حججهم األساسية ومناهجهم التي يستخدمون
هم. األدلة التي تواجه بها حججهم أو مزاعم  ذلك يمكنك جمع وتقديم

 .ة معارضيك بشكل مباشرة يمكن أن تنطوي في كثير من  تقييم مخاطر وفوائد مواجهتهم إن مواجه
على نتائج أفضل مع أولئك الذين يمكنك تغيير ألحيان على نتائج عكسية. وسوف تحصل علىاألرجح 

ه مع أولئك الذين يكونون مكرسين بشدة في معارضتهم.  آرائهم بشكل أسهل مما يمكنك الحصول علي

 
 
 
 
 
 
 

 تنسيق الجلسة  
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 .عندما تتوقع وتقيم معارضيك، يمكنك تصميم إجراءات للتأييد مناسبة لتخفيف أو   التخفيف من تأثيرهم
هم مع صانعي القرار المستهدين.   مواجهة تأثير

  .ربما يكون مفيًدا أن تقيم شراكة مع مؤسسات أو أفراد ممن ينتمون إلى نفس اختر الشراكات الصحيحة
القطاع الذي ينتمي إليه معارضيك ويحظون بثقة فريدة من نوعها من قِبل صانعي القرار األساسيين. 

ة معارضيك.    هم في التقليص من سلط  ويمكن أن يساعد وجود

 

الكبيرة على تبادل شجع المجموعة  أهداف التأييد الخاصة به مع المجموعة. اطلب من أحد المشاركين مشاركة أحد          
هم على صانعي القرار  ألفكار بشأن المعارضين المحتملين لهدفك معاإلشارة إلى أسباب معارضتهم ومستوى تأثير

هتماماتهم أو هاية، سجل أي أفكار بشأناألساليب المحتمل الرئيسيين وبعض ا ة المناسبة للتخفيف من أساليبهم. وفي الن
هم. سجل إجاباتهم على اللوح الورقي القالب المعد لذلك:  تأثير

 
 
 

 
 

 األساسية النقاط هذه اطرح: 

  .إذا كان معارضوك ال يتمتعون بأي تأثير، فال تعبأ بهم 

  عام، أنت لست بحاجة إلى إشراك معارضين يعارضون موقفك بشدة. أنت بحاجة إلى معرفة بشكل
ة ما يقولون عندما تتواصل مع صانعي القرار. بشكل عام، أنت لست بحاجة إلى  حججهم من أجل مواجه

 مواجهتهم بشكل مباشر.
 
 
 

 دقيقة      25                                       نشاط: مسار العوائق             .الخطوة الثالثة

  هدف التأييد الخاص بك. فالتحديات والعوائق يمكن أن تأتي وضح أن األفراد والمؤسسات ليسوا هم فقط من يقفوا في طريق 
 في أشكال كثيرة.

 
 رهم بشأن العوائق المشتركة التي يمكن أن تعي هداف التأييد الخاصة بهم. اطلب من المجموعة الكاملة مشاركة أفكا حث ق أ

 المشاركين من خالل ما يلي إذا لزم األمر:
 .ة إلجراء أنشطة التأييد األموال الالزم  نقص
 .قلة وقت و/أو قدرة الموظفين 
 .نقص التنسيق بين الوزارات أو اإلدارات ألساسية 
 .المناخاالقتصادي 
 تغير .صانعي القراراألساسيين. انتخابات مرتقبة تتسبب في إبطاء وتيرة العمل أو ربما 
 .السياسة ذات الصلة ليس من المقرر تنقيحها لعدة سنوات 
 .الشواغر بين مناصب صانعي القرار الرئيسيين 
 .نقصاألدلة الخاصة بالبلد 
 .نقص الدعم المستدام طويل المدى الالزم للتغيير الذي ترغب في إحداثه 

 

الجهات 
 المعارضة

أساليب تخفيف  الحجج واألساليب وزير الصحة سبب المعارضة
 المعارضة
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  واطلب من كل فريق الوقوف أمام مجموعة األلواح الورقية القالبة الموجودة على الحائط. قسم المشاركين إلى ثًلث فرق 
 
  هدافهم المختلفة هدف تأييد واحد من بين أ هذا الهدف على اللوح الورقي القالب الموجود اطلب من الفرق اختيار  واكتب 

 أقصى اليمين.
 
 م يكتبون العوائق على كل لوح ورقي قًلب على النحو المبين في وزع وصًفا واحًدا لـ "مسار العوائق" على كل فريق ودعه

ة من العوائق.النشرة.  ة مختلف  كل فريق لديه مجموع
 
  ."هذه هي آلن بمثابة "مسار العوائق في أقصى الياسر، اطلب من  1بدًءا بالعائق رقم وضح أن األلواح الورقية القًلبة 

هذا اللوح الورقي القالب. ثم دعهم يتبادلون الفرق تبادلاألفكار بشأن ثالث وسائل مختل ها على  فة للتغلب على العائق وتدوين
 األفكار سريًعا بشأ، ثالث أفكار للعائق التالي وبعد ذلك العائق الثالث. 

 
  ها.  بالواقعيةشجع الفرق أن تتحلى باإلبداع والتفكير اإلستراتيجي، وأن تتسماألفكار في نفس الوقت  حتى يمكن إنجاز
 
 .قم بتسهيل المناقشة  بعد انتهاء جميع الفرق، اطلب من كل فريق مشاركة هدفه وإحدى أفكاره بشأن التغلب على كل عائق

 الموجَزة من خًلل طرح أسئلة مثل:
  مما شكلته العوائقاألخرى؟  ما العائق الذي شكل تحد في التغلب عليه أكبر 

  هل بعض العوائق كبيرة بدرجة يصعب التغلب ما مدى ثقتك بقدرتك على التغلب على العوائق بأفكارك؟ 
 عليها.

 .هل لدى اآلخرين أفكار مختلفة للتغلب على العائق 

 هذه العوائق المختلفة؟ هل تود تغيير أي من إستراتيجياتك للتعامل مع   بعد سماع اقتراح بعضكم البعض، 

 
 

 )تابع في الصفحة التالية(
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      دقيقة 30                                       عمل المجموعات الصغيرةنشاط:              .الخطوة الرابعة

 :التعامل مع المعارضة.  وجه المشاركين إلى ورقة عمل الجزء الخامس 
 

 
 
 :قم بإعطاء التعليمات التالية 

  اسرد اثنين إلى أربعة من الخصوم المحتملين المعارضين لهدف التأييد الخاص بك، سواء أكانوا أفراًدا أم
 جماعات، في العمود )أ(. وفي العمود )ب(، حدداألسباب الكامنة وراء معارضتهم لك.  

 رار ألساسيين. في العمود )ج(، صنف مستوى التأثير الذي قد تتمتع به معارضتك المحتملة على صانعي الق
ها المعارضة لتعزيز آرائهم. الحظ أنك قد تحتاجإلجراء  في العمود )د(، دّون أي حجج أو أساليب قد تستخدم

 المزيد من البحث للتعرف على أسلوبهم.
  .هـ(، اسرد الطرق التي قد تخفّف من تأثير المعارضين على صانعي القرار الرئيسيين  وأخيًرا في العمود )
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 العوائق على التغلب :الخامس الجزء عمل ورقة إلى المشاركين وجه كذلك . 
 

 
 
 :قم بإعطاء التعليمات التالية 

  ة من العوائق هدف تأييد السياسة الخاص بك في الفقاعة الموجودة أقصى اليمين. ثم اسرد اثنين إلى ثالث اكتب 
هذا الهدف.  ها في طريقك لبلوغ   التي من المحتمل أن تواجه

  .في الفقاعات الموجودة بأسفل، اسرد بعض األفكار حول كيفية تغلبك على كل عائق 
 
  استكشف من خالل طرح أسئلة إضافية مثل:  تحليلها لمعارض واحد وعائق واحد.ادع مجموعة لتقديم بإيجاز 

  هذا المعارض؟  ما مدى القدرة على الظهور والتحدث التي يتمتع بها 
  هذا المعارض بشكل أفضل؟ ها لفهم   ما المعلومات التي تحتاج
 ما الذي تود عمله للتخفيف من حججه و/أو تأثيره على صانعي القرار؟ 
 هل يمكن التغلب عليه بشكل واقعي؟ أيمكنك العمل على تجاوزه أم تنتظر زواله؟ ما مدى  حجم العائق؟ 

 
 .كرر ألمر مع مجموعات أخرى إذا كان الوقت يسمح بذلك 

 

 

 

 

 

 

Part	5	Worksheet:	Overcoming	Obstacles		

Write	your	policy	advocacy	goal	in	the	far	right	bubble.	Then	list	two	to	three	obstacles	that	you	will	likely	face	in	reaching	that	goal.	In	the	
bubbles	beneath,	list	some	ideas	on	how	you	might	overcome	each	obstacle.		

	

	

	

	 	 	

	

STRATEGIES	TO	OVERCOME	THESE	OBSTACLES:	

	 	 	

POLICY	ADVOCACY	
GOAL:	

	 	 	

OBSTACLE	#1	 OBSTACLE	#2	 OBSTACLE	#3	
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   .الخطوة الخامسة
 

  .قم بتهنئة المشاركين على استكمال نصف ورشة العمل 
 
  انتقل إلى اللوح الورقي القًلب "لألجزاء العشرة" وقم بمراجعة جميع األجزاء التي تم استكمالها حتى اآلن. قم بالتأشير على

 الجزء الخامس: 
 
 .في الجلسة التالية سوف يحللون مؤسساتهم  وضح أنه في الجلسات القليلة األخيرة طُلب منهم تحليل العوامل الخارجية

 الخاصة.  
 

   

 المضي قدًما!
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 الجزء السادس: أصول التأييد وثغراته
 

 
   

 
 
 

 المواد
 ورق قالب وحوامل وأقالم وشريطالصق 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء السادس: تقييم أصول التأييد وثغراته 

  
هذه الجلسة.( PowerPointال توجد شرائح   مستخدمة في 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
  .هما هما حتى الحاجة إلي  أعد الجدول التالي على ورقتين من أوراق اللوح الورقي القًلب ودع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  فريق العمل المعني يالعمل على التأييد 

  أعضاء فريق العمل الذين من الممكن أن يكونوا متحدثين ذوي تأثير

  القات فريق العمل مع صانعي القرار

الم    القات فريق العمل مع وسائل إل

المية    الخبرة في مجال التصات والعالقات إل

  الخبرات في مجال بناء التحالفات

  الخبرات في مجال الحشد الشعبي

  الخبرات في مجال االتصاالت القائمة على شبكة الويب

  أو تطوير السياسات/الخبرات في مجال تحليل السياسات و

  إلحاطة بالعملية السياسية

  أدلة لدعم الحل المتعلق بالسياسة 

  (الحالي أو المحتمل)التمويل 

6
 أهداف الجلسة 4

هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 
  هارات والخبرة والموارد الالزمة لجهود اسرد أنواع الم

 التأييد.
 

 الستعداد للجلسة  

14:15—15:15  
 لمدة ساعة واحدة
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 دقيقة  15لمدة                           إعطاء مقدمة حول الجلسة   .الخطوة األولى

  هارات أو خبرة أو اهج واألساليب التي تتطلب م وضح أن تأييد السياسة يمكن أن ينطوي على مجموعة متنوعة من المن
ها. هذه هي أصول التأييد الخاصة بك.  يهدف الجزء السادس من إستراتيجيتنا إلى إجراء تقييم شامل موارد مختلفة لتنفيذ

ها أو أي ثغرات سنحتاج إلى  ها إلجراء عملية التأييد على نحو فعال.لألصول التي نمتلك  سد
 
 :اذكر هدف الجلسة 

هذه الجلسة، ستكون قادًرا على:    بعد انتهاء 
 .هارات والخبرة والموارد الالزمة لجهود التأييد  سرد أنواع الم

 
 
 
 

 دقيقة 15                                       الخطوة الثانية   تقييم القدرة المؤسسية
 

مة واحدة أو نوع من الخبرات أو الموارد          هارة عا التي ستكون الزمة لتأييد تغيير  اطلب من أحد المشاركين اقتراح م
 دّوناإلجابة في لوح ورقي قالب.  السياسة.

 
 بات:يمكن أن تتضمناإلجا مشارك تلو مشارك حتى تتم تغطية كل األفكار. كرر ألمر مع مشارك آخر. استمر في إضافة 

 
 :وضح النقطة الرئيسية التالية 

 هذه المجاالت ولكنها ضعيفة البعض اآلخر وبشكل مثالي، يجب أن . ربما تكون مؤسستك قوية حقًا في بعض من 
على سبيل المثال، . بالفعل أو تفعله على نحو جيدتكون إستراتيجية التأييد الخاصة بك امتداًدا طبيعيًا لما تعرفه 

القات راسخة مع صحفيين، فقد  ها  إذا كانت مؤسست ال تتمتع بخبرة في العمل مع وسائ اإلعالم أو ليست لدي
 . يكون من غير الحكمة السعي لتحقيق إستراتيجية تأييد تتعلق بوسائ اإلعالم

 
 
 
 

 فريق العمل المتاح 

 التمويل المتاح أو المرجح 

 فريق العمل الذي يمكن أن يكون بمثابة المتحدث. 

 العالقات مع وسائ اإلعالم 

 الخبرة في مجال وسائ اإلعالم االجتماعي 

 الخبرة في مجال بحوث السياسات 

 المعرفة الفنية بالقضية 

 الخبرة في تأييد السياسة 

  السياسةالخبرة في تحليل 

 شبكات اعالقات الشعبية الالزمة لبء اإلجراء 

  البيانات والقصص )ألدلة الالزمة لدعم حل السياسة
 (والمواد

 الميةواالصاالت ألخرى‘الخبرة في مجال العالقا اإل 

 الخبرة في باء االئالفات أو تنمية الشراكات 

 هات أو التشريعات  الخبرة في صياغة التوجي

  صانعي القرار وأصحاب التأثير العالقات مع 

 السمعة المؤسسية المتعلقة بالتأييد 

 تنسيق الجلسة  



 

__________________________________________________________________________ 
 اليوم الثاني                                                                                         تأييد السياسة المعنية بالصحة

مميزات التأييد وثغراته                                                                             دليل الميّسر  الجزء السادس: 

72 

هز، اطلب من أحد المشاركين تصنيف مستوى كل موردالورقي  اللوح باستخدام             متاح في مؤسسته )مرتفع  القًلب الجا
 ومتوسط ومنخفض(. اطرح أسئلة تحفيزية مثل:

  هارة؟  من بفريق العمل لديك يتمتع بتلك الم
 كم عدد أعضاء الفريق المتاحين؟ 
 ها؟ األموال الخاصة التي يمكنك استخدام  ما

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  بتكرار ذلك مع مشارك آخر إذا سمح الوقت بذلك.قم 
 
 

 

 دقيقة  40لمدة                                      نشاط: عمل جماعي صغير             .الخطوة الثالثة

 :تقييم أصول التأييد وثغراته. اطلب من المشاركين تحديد ورقة عمل الجزء السادس 
 

 :قم بإعطاء التعليمات التالية 

  .هارات والخبرة والموارد المفيدة في أعمال التأييد للسياسة ة متنوعة من الم  يسرد العمود )أ( مجموع

  في العمود )ب(، اذكر األفراد أو المواد المحددة التي توجد في مؤسستك )إن لم يكن أًيا منها(. ثم في العمود
هذا المورد للتأييد )مرتفع أو متو  سط أو منخفض(. )ج(، صنف مستوى أو مدى توافر 

  ثغرات ستحتاج فيها إلى دعم ومساعدة.  3أصول للتأييد وأعلى  3واستناًدا إلى تصنيفاتك، اذكر أعلى 

 
 
 
 
 
 
 
 

  فريق العمل المعني يالعمل على التأييد 

  أعضاء فريق العمل الذين من الممكن أن يكونوا متحدثين ذوي تأثير

  القات فريق العمل مع صانعي القرار

الم    القات فريق العمل مع وسائل إل

المية    الخبرة في مجال التصات والعالقات إل

  الخبرات في مجال بناء التحالفات

  الخبرات في مجال الحشد الشعبي

  الخبرات في مجال االتصاالت القائمة على شبكة الويب

  أو تطوير السياسات/الخبرات في مجال تحليل السياسات و

  إلحاطة بالعملية السياسية

  أدلة لدعم الحل المتعلق بالسياسة 

  (الحالي أو المحتمل)التمويل 
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Part	6	Worksheet:	Taking	Inventory	of	Advocacy	Assets	and	Gaps	
 
Column	A	lists	a	variety	of	skills,	expertise,	and	resources	that	are	useful	in	policy	advocacy	work.	In	column	B,	list	the	specific	individuals	or	

materials	that	exist	within	your	organization	(if	at	all).	Then	in	column	C	rate	the	level	or	extent	to	which	that	resource	is	available	for	advocacy	
(high,	medium,	or	low).	Based	on	your	ratings,	select	your	3	greatest	assets	for	advocacy	and	your	3	greatest	gaps	where	you	will	need	support.		

	

A.	Skills,	Expertise,	and	Resources	 B.	Specific	individuals	or	materials	
(Names	of	people,	depts.,	etc.)	

C.		How	much	of	this	resource	is	
available	for	advocacy?	

Staff	who	are	available	to	work	on	advocacy		

	
  ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Staff	who	can	be	influential	spokespeople	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Staff	relationships	with	decision-makers	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Staff	relationships	with	media		

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Expertise	in	communications	&	media	
relations	(e.g.,	policy	briefs,	letters	to	the	
editor)	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Expertise	in	coalition-building	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Expertise	in	grassroots	mobilization	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

	 	 																									 																				 	 	 	

Continue	to	other	side	è		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من ورقة العمل( 2)صفحة                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Part	6	Worksheet:	Taking	Inventory	of	Advocacy	Assets	and	Gaps	
 
	

	

						 																																		

A.	Skills,	Expertise	and	Resources	 B.	Specific	individuals	or	materials	
(Names	of	people,	depts.,	etc.)	

C.	How	much	of	this	resource	is	
available	for	advocacy?	

Expertise	in	web-based	communications	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Expertise	in	policy	analysis	and/or	policy	
development	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Familiarity	with	the	policy	process	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Evidence	to	support	the	policy	solution		

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

Funding	(current	or	likely)	

	 ☐High	

☐	Medium	

☐	Low	

	

3	greatest	ASSETS:	
	

3	greatest	GAPS:	
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 دّون في اللوح الورقي القالب قائمة بكل أصول التأييد وثغراتهثغرات لديه.  3أصول و 3اطلب من كل فريق مشاركة أعلى          
 المذكورة، باستخدام رموزاإلحصاء الحسابيةالحتساب العدد عندما يتكرر أصل أو ثغرة بين المجموعات. 

 
 األصول والثغر هائية لتحديد ة الن اطلب من المشاركين تحديد ما إذا كان  ات األكثر شيوًعا بين المجموعة الكبيرة.راجع القائم

هذا شراكة  هناك أي "تطابقات" داخل مجموعة فرق العمل التي لديها أصول ربما تفيد الفرق التي لديها ثغرات. قد يكون 
 محتملة لجهودك الرامية للتأييد. 

 
 

 

   .الخطوة الرابعة
 

  بتهنئة المشاركين على استكمال الجزء السادس.قم 
 
  .انتقل إلى اللوح الورقي القًلب "لألجزاء العشرة" وقم بالتأشير على الجزء السادس 

 
 .اذكر أن الجزء السابع سوف يناقش قيمة الشراكات وكيف يمكن أن تساعد في معالجة بعض ثغرات التأييد 
 
 
 
 
 

 دقيقة( 15)  15:30 - 15:15 استراحة  

 المضي قدًما!
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 الجزء السابع: شركاء التأييد

  
 
 
 

 
 المواد
 ورق قالب وحوامل وأقالم وشريطالصق 
  شرائح في ملفPowerPoint 
 دراسة حالة 
 بطاقات اندماج الشركاء 
 ( 3بطاقات استذكار نوعيات الشراكة الفعالة )مجموعات 
 بطاقات استذكار أنواع التعاون 
  العمل الخاصة بالجزء السابع: اختيار شركاء التأييدورقة 

  
 
 

 
 

 
 
 
  نشاط اندماج الشركاء.تأكد من أن لديك جميع مجموعات بطاقات الجزء السابع ومساحة مفتوحة في الغرفة ألجل 

 
 تحميل الشرائح 

 
 

 

 

 

 دقائق  5                           التعريف بالجلسة   .الخطوة األولى

  .هو في الغالب أكثر نجاًحا من الجهود الفردية ومع ذلك، يمكن للكثير من وّضح أن التأييد من خًلل الشراكة أو االئتًلف 
ة الشرا الشركاء أن يقوضوا إستراتيجية التأييد الخاصة بك.  كات. فأنت بحاجة إلى أن تكون إستراتيجًيا وعقالنًيا بشأن إقام

 
 
 الجلسة أهداف إلى أشر: 

هذه الجلسة، ستكون قادًرا على:    بعد انتهاء 
 .تقييم نوعيات الشراكة إلستراتيجية 
 تحديد مختلف أنواع التعاون 

 

 أهداف الجلسة
هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 

 .تقييم نوعيات الشراكة إلستراتيجية 
 تحديد مختلف أنواع التعاون 
 

 الستعداد للجلسة  

 تنسيق الجلسة  

  17:15-م 15:30
 ساعة

 دقيقة  45لمدة 

7
4 



 

__________________________________________________________________________ 
 اليوم الثاني                                                                                        تأييد السياسة المعنية بالصحة

 الجزء السابع: شركاء التأييد                                                                                        دليل الميّسر

76 

 

 دقيقة  30                                       اندماج الشركاءنشاط:              .الخطوة الثانية

 تحضيًرا لنشاط المجموعة، راجع الشريحة المتعلقة باألسباب اإلستراتيجية إلقامة الشراكة.         
 .إلضافة إلى عدد المؤسسات التي تعمل بنشاط في القضية 
 .هيئات الجديدة تظهر دعًما واسع النطاق ومتنوًعا للقضية  جمع 
 .همية  إظهار الفائدة لمختلف القطاعات ذاتاأل
  القدرة على الوصول إلى مجموعة أوسع من صانعي السياسة وأصحاب التأثير وإقناعهم.تحسين 
 .المساعدة في التخفيف من تأثير المعارضة 
  هارات وموارد إضافية  تحقيق خبرات وم
 .المساعدة على سد ثغرات التأييد لدى المؤسسة 

 
دّون في ألواح القائمة.  مقنعةإلقامة الشراكة قد ال تشتمل عليهااطلب من المشاركين تحديد ما إذا كان هناك أي أسباب             

 ورق قالب إجاباتهم.
 
  "واحدة على كل مشارك ووضح لهم أنهم سيضطلعون بدور أحد ممثلي المؤسسة في بطاقتهم.وزع بطاقة "اندماج شركاء 

هم أال يظهروا بطاقاتهم لبعضهم البعض.   أخبر
 

  وضح أن دراسة  الحالة التي استخدمتها في اليوم األول. المشاركين إلى دراسةوجه
هتمام محتمل في كل مؤسسة تتمتع . الحالة سوف توفر السياق المناسب لهذا التمرين با

 .التأييد للقضية في دراسة الحالة وتُعتبر عضًوا محتماًل في االئتالف
 

  اطلب من المشاركين قراءة دراسة الحالة وبطاقتهم والتعرف على المؤسسة المحددة
 دعم المجال لهم لطرح أي أسئلة عن مؤسستهم قبل بدء التمرين. لهم. 

 
  بالغرفة ووضح هذه التوجيهات:جّمع المشاركين في المساحة الفارغة 

 يتمثل الهدف من هذا التمرين في تكوين شبكات متعددة تتألف كل شبكة من أربعة شركاء. 

  هناك أسباب إستراتيجية تحدثوا مع بعضكم عن مؤسساتكم وناقشوا ما إذا كانت 
 .إلقامة شراكات مًعا

 هكذا لغرض . حالما تجد شريًكا واحًدا، تحركا مًعا للعثور على شريك ثالث و
في . )يتعلق بالتمرين ال يمكن لمؤسسة أن تنتمي إلى أكثر من مجموعة واحدة

ن األحيان إلى   .( أكثر من شبكة أو ائتالفالواقع، تنتمي المؤسسات في كثير 

 

 

 

 

 

 

 ًلحظات للمنسق!
إذا كانت المجموعة صغيرة، فقد  

ترغب في تحديد بطاقات معنية 
مسبًقا من شأنها أن تزيد فرصة 

تحقيق شراكات إلبداعية والمثيرة 
 الهتمام.

 ًلحظات للمنسق!
إذا كانت المجموعة صغيرة،  

أعضاء  3فقلل الشبكات إلى 
ودع الميسر )الميسرين( 

يضطلع )يضطلعون( بأدوار 
  أيًضا.
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  ممكن مناألشخاص خالل  15احرص على إيجاز المحادثات )حوالي ثالث دقائق( وتحدث مع أكبر عدد 
 دقيقة.  

  إليجاد شخص ما يرغب في الشراكة ال بأس إذا لم تحقق المناقشة شراكة ذات جدوى. ما عليك سوى المتابعة
 مع!

  هذا التمرين. كل شخص يمثل عضًوا محتمالً بإحدى الشبكات. تحتاج ال توجد شراكات محددة مسبًقا في 
المجموعات فحسب إلى عمل حالة عن أسباب رغبتهم في العمل مًعا. كن مبدًعا وحدد ما الذي يبدو أكثر 

 استراتيجية بنظر مؤسستك. 
 

  الحظ لمدة  ثم أعط تنبيًها مدته خمس دقائق ثم قم بإنهاء جلسة االندماج بعد خمس دقائق. دقائق تقريًبا. 10ابدأ التمرين 
 
 ة مع المجموعة الكاملة أثناء الوقوف في إحدى المجموعات، اطلب من كل شبكة أن تصف كيف تجمعوا مًعا . يسر المناقش

ة مثل:  بشأن التمرين مع طرح أسئل
 مع من قررت أن تشاركه ولماذا؟ 

 الشراكة؟ كيف اقتنعت بإجراء 

 ما نوع الشريك الذي أردت أن تشاركه ولكنك لم تستطع العثور عليه؟ 

 هل أردت أن تشارك شخًصا ما لم يرغب في الشراكة معك؟ 

 ما الرؤى التي لديك عن الشراكات للتأييد؟ 

 
  .هم  وّجه الشكر للمشاركين واطلب منهم العودة إلى مقاعد
 
 
 
 

 دقيقة 15لمدة                        ما الشراكات الفعالة للتأييد؟      .الخطوة الثالثة
   

 .أهمية التفكير بشكل نقدي وإبداعي وإستراتيجي بشأن الشركاء المحتملين  اشرح كيف أن هذا التمرين أظهر 
 
 :وضح النقطة الرئيسية التالية 

  بالتعاون مع آخرين إال أنه يجب ال تقيم الشراكة مع أي في حين أن التأييد يُعتبر دائًما أكثر نجاًحا عندما يتم
تمتع بحسن . فاإلضافة إلى الفوائد، يمكن أن تنطوي الشراكات على مخاطر أو سلبيات. شخص وكل شخص

فأي شريك محتمل يجب أن يتمتع بشيء ما مفيد ليكون إضافة للجهود ويجب أال يضعف . النتقاء بشأن شركائك
 . من تأثيرك

 
 راجع الشريحة المتعلقة بالشراكات الفعالة، مع طرح النقاط األساسية التالية:          

  هم عادة  ال سيما ؤالء الذين يسدون الثغرات التي قد من يجلبون الموارد إلى جهود التأييدأفضل الشركاء 
جه مؤسستك  .بسهولة العمل معهم بشكل عامكما أنهم أيًضا يتمتعون . توا

 
  هدف التأييد الخاص بكشريكك المثالي يجب أيًضا أن يكون ومع ذلك، إذا طلبت منه الموافقة على  .متماشيًا مع 

في عض األحيان تكون بحاجة إلى . جميع جوانب إستراتيجيتك، فقد تقلل من عدد ونوعية الشركاء بشكل كبير
 .بشأن بعض القضايا" الموافقة على عدم الموافقة"
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  وقد تتضمن المخاطر تبني موقف مثير للجدل بشأن . يجلبون القليل من المخاطروالشركاء األقوياء عادة ما
وهذه المخاطر قد تؤثر على سمعتك على النطا األوسع أو قدراتك . قضية ما بعيًدا عن القضية التي تستهدفها

 .  إليصال الرسالة
 
 هاويج أال تجرد المخاطر أحد الشركاء من أهليت قيم نقاط القوة مقابل نقاط . ه على الفور، ولكن كن على وعي ب

 . الضعف لتحديد كيف يمكك االستفادة منهم
 
 

 

 دقائق      10                                   2نشاط: الشريك المثال             .الخطوة الرابعة

 فريق كل على الفعالة الشراكة نوعيات استذكار بطاقات من واحدة مجموعة وزع. قسم المجموعة إلى ثالثة فرق.  
 
  .وضح أن كل بطاقة تمثل ميزةإلحدى الشراكات الفعالة 
 
  .ة اطلب من المشاركين قراءة البطاقات وانتقاء خمس ميزات يعتقدون أنهااألكثر أهمية االنتهاء، يجب عليهم كتابة القائم بعد

ها على لوحة  هائية التي قاموا بتحديد  ورقية قالبة.الن
 
 :ها. قم بتسهيل المناقشة الموجَزة من خًلل طرح أسئلة مثل  اطلب من كل مجموعة مشاركة الميزات التي اختارو

 ها ولماذا؟  ما الصفات التي قمتم باختيار
 ة من بيناالختيارات الخاصة بكم؟  هل لديكم فكرة ما مشترك
  همة أو هل رأيت أنها م هملتها،   غير ضرورية؟بالنسبة للميزات التي أ
 ة مفقودة؟ هم  هل توجد أي ميزات م

 
 
 

  دقيقة 15                                     3أنواع التعاون   .الخطوة الخامسة
  

 ة من التعاون التي تتراوح من  الشركات. من مختلفة نماذج توجد أنه وضح هناك مستويات أو أنواع مختلف بعبارة أخرى، 
 أنواع غير ملتزمة بأحكام وغير رسمية إلى أنواع منظمة ورسمية للغاية.

 
 اعرض الشريحة المتعلقة بأنواع التعاون أثناء التمرين.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .Women Thrive Worldwideمأخوذ بتصرف من "زيادة الوصول منخالل تأييد السياسة"، منظمة  3 2
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  مشاركين )بطاقة واحدة/مشارك(.وزع بطاقات استذكار التعاون فيما بين خمسة 
 

 المشارك الذي لديه بطاقة "مشاركة المعلومات والبيانات" قراءة الوصف بصوت عاٍل على مسامع المجموعة. من اطلب 
هذا النوع من الشراكة من واقع خبراتهم العملية. كن مستعًدا لتقديم  اسأل أعضاء المجموعة عما إذا كانت لديهم أي أمثلة على 

 ا تعذر عليهم ذلك.مثال إذ
 

 .هذا المنوال حتى تعمم جميع أنواع التعاون الواردة أدناه  تابع على 
 يوافق كل من األفراد والمنظمات على تقاسم المعلومات والبيانات اعتمادا على . مشاركة المعلومات والبيانات

 .هذه المعلومات بطريقة معينةال يوجد صنع قرار مشترك أو حاجة الستخدام . معارفهم وما يتعلمونه في عملهم

 هات ووضع  .وضع الرسائل المشتركة يوافق الشركاء على مشاركة المعلومات ثم تحليلها مًعا لتحديد االتجا
هذه الرسائل على النحو الذي تراه مناسبًا في إطار جهود التأييد . الرسائل المشتركة وسوف تستخدم كل مؤسسة 

 .مع بعضهم البعض الخاصة بها وليس بالضرورة بالتنسيق

 هداف  .التشاور المتبادل يستخدم الشركاء بعضهم البعض كمورد من أجل تطوير خططهم الفردية للوصول إلى أ
 .يقومون بأذ األفكار من بعضهم البعض ولكن كل منهم يعمل بشكل منفصل. التأييد الخاص بالسياسة

 ة ويقومون بتنمية خطط يحدد الشركاء تح. المشاركة في التخطيط ووضع االستراتيجيات ديات متشابه
ها وكل شريك يؤدي عمله الخاص ولكن يحمل اآلخر . وإستراتيجيات داعمة مشتركة من أجل التعامل مع

ها  . مسؤولي األعمال المتفق علي

 الفات والتحالفات هو الذي يعمل فيه األفراد والمؤسسات مًعا بشأن خطة . االئ يُعد أكثر نوع رسمي من التعاون 
وبعضاالئالفات تكون مؤقتة وينفصل . فهم ملتزمون بدعم الخطة ودعم بعضهم البعض. مشتركة عمل

ض االئالفا األخرى تشبه التحالف طويل المدى، حيث تتمتع ببنية . الشركاء بعد بلوغ هدفهم المشترك وب
 .  وتنظيم دائم

  
  كنموذج الشراكة المفضل لديهم ولماذا؟اسأل المشاركين عما إذا كان هناك أي نوع من التعاون قد برز 
 
  هناك الكثير من ها النموذج المفضل للشراكة، ولكن  اشرح أن الكثير من المؤسسات تتجه تلقائًيا إلى االئتًلفات باعتبار

ها بعين االعتبار قبل تكوين االئتًلف.  القضايا التي يتعين أخذ
 

دّون في ألواح ورق قالب عيوبه.  شأن قائمة من المزايا للعمل في ائتًلف، ثماطلب من المشاركين أوالً تبادل األفكار ب         
هم.  ردود

 
 تتضمن المزايا:تبادلاألفكار. راجع الشريحة المتعلقة بمزايا ااًللفات. سلط الضوء على أي تداخل في قائمة          

 تكبير قاعدة الدعم بشكل كبير. 

  هتماماتجعل القضية تبدو أكثر شرعية عندما ك مجموعة م اال هنا  .تكون 

  (.القوة في ألعداد)إعطاء الشركاء الشجاعة 

 تعظيم الموارد من خالل تجميعها مًعا وتفويض العمل وتوزيعه عبر االئتالف  . 

 ة نظر شاملة ومتكاملة بشأن القضية  .تعزيز وجه
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 تتضمن العيوب: على أي تداخل مع تبادلاألفكار.راجع الشريحة المتعلقة بعيوب االًئلفات. سلط الضوء          
 ها  . من الصعب الوصول إلى إجماع بشأ اإلستراتيجية وكيفية تقدم

 من الممكن أن يؤدي العمل على تحقي اإلجماع إلى تأخر اعتماد وتنفيذ إستراتيجية التأييد الخاصة بك. 

 تأييدمحاولة إرضاء جميع أعضاء الشراكة يمكن أن يخفف من تأثير ال. 

 قد ال تحصل دائًما على الثقة بعملك الشاق في حين أن آخرين قد يحصولون على الثقة بدون ي عمل. 

 فالمؤسسات األكبر أو األكثر ثراًءا قد تكون األكثر تأثيًرا في القرارات. القوة ليست دائًما متساوية. 

 

 دقيقة  30                                     عمل المجموعات الصغيرةنشاط:               .الخطوة السادسة

 ورقة عمل الجزء السابع: تحديد شركاء التأييد. اطلب من المشاركين تحديد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part	7	Worksheet:		Selecting	Advocacy	Partners	
 
List	three	to	five	potential	advocacy	partners	across	the	first	row.	These	are	organizations,	individuals,	alliances,	and	coalitions	that	have	needed	
expertise,	resources	or	influence	on	decision-makers.	Starting	with	the	first	partner	and	working	downwards,	provide	two	to	three	strategic	
reasons	for	selecting	that	partner	and	any	potential	risks	of	that	partner.	Finally,	note	the	optimal	type	of	collaboration	with	that	partner.	Repeat	
this	analysis	with	all	potential	partners	in	the	top	row.	

	

*Remember	that	types	of	collaboration	include:	Information	and	data	sharing,	Developing	common	messages,	Mutual	consultation,	Joint	

planning	and	strategizing,	and	Coalition/alliance.	

	
Potential	Partner:	 Potential	Partner:	 Potential	Partner:	 Potential	Partner:	 Potential	Partner:	

Strategic	

Reasons	to	
Partner	

	 	
	

	

	 	 	

Potential		
Risks	

	 	 	 	 	
	

Type	of		
Collaboration*	
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 :قم بإعطاء التعليمات التالية 
  هم من المؤسساتواألفراد الء  ه ة من شركاء التأييد المحتملين في الصف ألول.  اسرد ثالثة إلى خمس

 والتحالفات التي احتاجت إلى الخبرة أو الموارد أو التأثير على صانعي القرار. 
 وأي مخاطر  بدًءا بالشريك األول ثم الذي يليه بشكل تنازلي، قدم اثنين إلى ثالثة أسباب لتحديد ذلك الشريك

 محتملة لذلك الشريك. 
  هذا التحليل مع كل الشركاء المحتملين في هذا الشريك. كّرر  وأخيًرا، دّون نوع التعاون األكثر فاعلية مع 

 الصف العلوي.
 
  ارهم، وكذلك األنواع المثالية للتعاون وذلك اطلب من الفرق عرض بعض الشركاء المحتملية واألسباب اإلستراتيجيةالختي

ها المجموعات )على سبيل المثال، تنوع الشركاء واختيار الشركاء لسد  نحو موجز. عل كرر النقاط ألساسية التي تشارك
 الثغرات(. 

 

   .الخطوة السابعة
 

 .قم بتهنئة المشاركين على استكمال الجزء السابع 
 

  .انتقل إلى اللوح الورقي القًلب "لألجزاء العشرة" وقم بالتأشير على الجزء السابع 
 
  وهذا ما يتم تناوله في اذكر أن المشاركين لديهم اآلن كل المعلومات التي يحتاجونها لوضع خطط العمل الفعلية للتأييد، 

 الجزء الثامن. 
 

 المضي قدًما!
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 الملخص اليومي والختام

 
 

  
 
 

 المواد

 بطاقات الفهرسة 
 
 

 

 

 
الل اليوم   .الخطوة األولى   دقائق 5 لخص ما تم 

 .قدم التهنئة والشكر للمشاركين على حماسهم وجدية عملهم 

  .راجع سريًعا الموضوعات األساسية وإنجازات المجموعات على مدار اليوم 

  .اطلب من المشاركين طرح أي أسئلة نهائية أو تعليقات لديهم عن عمل اليوم 

 
 

الحظات                         .الخطوة الثانية  دقائق  10            نشاط: ال

  .اطلب منهم رسم "+" على جانب واحد وكتابة شيء وزع بطاقات الفرسة الخاصة بمًلحظات المشاركين عن عمل اليوم
 " وكتابة شيء واحد يودون رؤيته متغيًرا.—"قد تعلموه/أحبوه اليوم. على الجانب اآلخر، اطلب منهم رسم واحد 

 
  .تعامل مع أي لوجستيات متبقية واختتم اليوم 
 
 
 

  بعد انتهاء اليوم:
 
 راجع مالحظات المشاركين. أعد ملخًصا باألعمال المقرر القيام بها صباح اليوم التالي: .1

 راجع التقدم المحرز لليوم وجدول أعمال الغد. اضبط المحتوى والوقت حسب االقتضاء استناًدا إلى مالحظات المشاركين.  .2

هناك حاجة إليها وأعد ألواح ورق قالبة لليوم التالي. .3  أعد تنظيم ألواح الورق القالبة التي لم تعد 

 

17:15 -17:30  
 دقيقة 15لمدة 

                                

 تنسيق الجلسة  

 أهداف الجلسة
هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 

 .لخص الموضوعات واإلنجازات لليوم 
 :قدم مالحظات عن ورشة العمل حتىاآلن 
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 تعليمات التيسير لليوم الثالث
 األجزاء من الثامن إلى العاشر
 الجلسة االختتامية

 

 

 الجدول الزمني لليوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ًلزمة لليوم  المواد ا

 
 
 
 
 

  

 9:15 - ص 09:00 الجلسة االفتتاحية

 10:15 - ص 09:15  : خطط التأييد 8الجزء 

 10:30 - ص 10:15 استراحة                     

 12:30 - ص 10:30 : خطط التأييد 8الجزء 

 13:30 - م 12:30 الغداء                      

 15:00 - 13:30 : رسائل التأييد9الجزء 

 15:15 - 15:00 استراحة                      

 16:00 - 15:15 : رسائل التأييد9الجزء 

 17:00 - 16:00 : خطة قياس النجاح10الجزء 

 17:30 - 17:00 الجلسة االختتامية

  هاز عرض مزود كمبيوتر محمول، ج
 LCDبشاشة 

 شاشة وأسالك توصيل الطاقة 
  مجموعة شرائحPowerPoint 
  ألواح ورق قالب وحوامل أوراق

 وشريط
  ألوان ومقصقالم تحديد  
  سجل الحضور 
 جدولاألعمال 
 كرة صغيرة 
 

  صفات بطاقات العرض التي تحتوي على رسائل لها 
 بالغ التأثير

 هائية  التقييمات الن
  شهادات الجتياز 
  هداف  ورقة العمل الخاصة بالجزء الثامن: تطويراأل
 ورقة العمل الخاصة بالجزء الثامن: تطوير خطة عمل 
  ورقة العمل الخاصة بالجزء التاسع: إعداد رسائل التأييد 
  ورقة العمل الخاصة بالجزء التاسع: تحديد المراسلين المسؤولين 

 عن التأييد
 ورقة العمل الخاصة بالجزء العاشر: التخطيط لقياس مدى النجاح 
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 الجلسة االفتتاحية
 

 
 
 
 
 
 

 المواد
 ورق قالب وحوامل وأقالم وشريطالصق 
 سجل الحضور 
  كرة صغيرة 
  جدولاألعمال 

  
 

 
 

 
 
 

 .جهز سجل الحضور حتى يوقع المشاركون عند وصولهم 
 

 تحميل الشرائح 
 
 
 
 

 

 

 

 دقائق  5           الترحيب ومالحظات اليوم الثاني                     .األولىالخطوة 

 . رحب بالمشاركين في اليوم الثالث         
 
 .لخص بإيجاز مًلحظات المشاركين من األمس وِصف أي تعديًلت مقررة لليوم 

            
 
 
 
 
 

 أهداف الجلسة
هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 

 .ة من اليوم السابق هان النقاط األساسي  أعد إلىاألذ
 .هداف الخاصة باليوم األ  حدد

 

  9:15-ص 09:00
 دقيقة 15لمدة 

                                

 الستعداد للجلسة  

 تنسيق الجلسة  
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 دقائق      5                                       قذف الكرةنشاط:              .الخطوة الثانية
 
  .اطلب من المشاركين الوقوف وتشكيل دائرة ضيقة 
 
  .اطلب منهم التفكير بشأن المناقشات واألنشطة التي جرت أمس 
 
  مة أو عبارة أو مفهوم قد تعلمه األمس وضح أنك ستقذف الكرة إلى شخص ما. يتعين على الشخص مسك الكرة ونطق كل

 على نحو سريع. 
 
 .ثم يقوم ذلك الشخص بقذف الكرة إلى شخص ما آخر الذي يكرر نفس التمرين 
 
  .هذا النشاط حتى تكون لدى كل مشارك فرصة المشاركة مرتين  استمر في 
 
 

  دقائق 5                      راجع جدول أعمال اليوم           .ة الثالثةالخطو

 .وجه كل شخص إلى جداول األعمال 
 
  .وضح كيف أن اليوم يستند إلى موضوعات ونتائج األمس.راجع الموضوعات األساسية واألنشطة المقررة لليوم 
 
 .اطلب طرح أسئلة 
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 الجزء الثامن: أساليب التأييد
 
 

 
 

     
    

 
 المواد
 ورق قالب وحوامل وأقالم وشريطالصق 
  شرائح في ملفPowerPoint 
 هداف ورقة العمل الخاصة بالجزء الثامن: تطوير  أل
 ورقة العمل الخاصة بالجزء الثامن: تطوير خطة عمل 

 
 
 

 
 

 
     

  ًلب(. قم بتعليق األلواح  4قم بتسمية ًلبة بالعناوين التالية )عنوان واحد لكل لوح ورقي  على حوامل أو ألواح ورقية 
مة"    الحائط لحين الحاجة إليها ألجل نشاط "الدوا

االتصاالت            الفاعلياتاالجتماعات وسائل إلعالم
 إنشاء البيانات/أدلة التأييد                  المواد/المنشورات   

                             
 
    .اكتب الهدف التالي على لوح ورقي قًلب ودعه حتى الحاجة إليه 

 "إنشاء فرقة عمل حكومية لجمع ومراجعة بيانات ميزانية الصحة الوطنية."    
 

 
 

     .ًلب ودعه حتى الحاجة إليه  ارسم الجدول الوارد أدناه على ورقتين من أوراق اللوح الورقي ال
 

 
 
 
 
 
 
      تحميل الشرائح 

   

 إلطار الزمني التكلفة الشريك )الشركاء( طاقم العمل النشاط
     
     

 أهداف الجلسة
هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 

  هداف الفرعية األ هداف التأييد.صمم  المناسبة لبلوغ أحد أ
  .حدد أنشطة وأساليب التأييد 
 ضع خطة عمل للتأييد 

 
  12:30-ص 09:15

 ثالث ساعات
 )اإلضافة إلى الستراحة( 

 الستعداد للجلسة  

8 
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 دقائق  5                           التعريف بالجلسة   .الخطوة األولى

  وضح أن الجزء الثامن سوف يأخذ جميع المعلومات من الجزء األول حتى الجزء السابع لوضع خطة عمل ملموسة لتحقيق
الكثير منكم يتمتع بالفعل بخبرة وضع خطط عمل. ولن يكون تطوير خطة عملإلستراتيجية تأييد السياسة هدف التأييد. 

 الخاصة بكم مختلًفا اختالًفا كبيًرا.  
 
 :أشر إلى أهداف الجلسة 

هذه الجلسة، ستكون قادًرا على:    بعد انتهاء 
 .هداف التأييد هداف الفرعية المناسبة لبلوغ أحد أ األ  صمم
  أنشطة وأساليب التأييد.حدد 
 ضع خطة عمل للتأييد 

 
 
 

هداف التأييد   .الخطوة الثانية   دقيقة 25 تطوير أ

هم التي  اطلب من المشاركين تحديد نوع المعلومات المدرجة بشكل عام في خطة العمل.          دّون في اللوح الورقي القالب ردود
 يمكن أن تتضمن:
 هداف وغايات المشروع  أ
 ألنشطة 
 إلطار الزمني 
 الميزانية 
 ألطراف المسؤولة 

 .ذكر  وضح أن الكثير من نفس المكونات ستكون جزًءا من خطة عمل التأييد بداية من األهداف العامة واألهداف الفرعية
هدف التأييد الخاص بهم في الجزء الثاني.   المشاركين بأنهم وضعوا بالفعل 

      
 الشريحة.اقرأ تعريف هدف فرعي من          

هدف  الهدف الفرعي: همة في تحقيق الهدف العام. خطوة نحو تحقيق  ها المسا ة من شأن ة مرغوب إنجاز أو نتيج
 التأييد.

 
 :وضح النقاط الرئيسية التالية 

 .هي خطوات قصيرة إلى متوسطة المدى نحو تحقيق الهدف العام هداف الفرعية  هداف  أل يجب ال تكوناأل
ها من الهدف العام!   الفرعية أكثر صعوبة في إنجاز

  اإلجراءات التي قد هداف الفرعية كخطوات عبر امتداد عملية السياسة أو بالنسبة لتغيير السياسة، فكر فياأل
هم بالتغيير ها صانعو القرار أو أصحاب التأثير أو أصحاب المصلحة ألساسيينإلثبات التزام . على سبيل يتخذ

هداف الفرعية نحو تحقيق  واأل هدف التأييد الخاص بك في تمرير تشريع جديد في البرلمان. المثال، قد يكمن 
ذلك الهدف تتضمن: موافقة عضو أساسي بالبرلمان على إدخال التشريع؛ وصياغة التشريع؛ عقد البرلمان 

همية.لجلسة استماع بشأن التشريع. ومن ثّم، فإن معرفة خطوات العم األ  لية السياسية في غاية

 

 تنسيق الجلسة  
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  ها ها، وسوف تمثلاإلجراءات التي ستقوم باتخاذ هياإلجراءات التي ترغب من شخص آخر اتخاذ هداف  أل
 أنشطة التأييد الخاصة بك. 

 
ها شأن راجع الشريحة التي تدور حول العناصر الثًلثة المحددة الخاصة بهدف التأييد.             الخاص بك، هدف التأييدشأن
هذه العناصر: من وما ومتى.             هدافك   يجب أن تحدد أ

 هو صانع قرار معين أو صاحب مصلحة رئيسي الذي ترغب منه اتخاذ إجراء.: من   و

 هو اإلجراء الذي يجب أن يتخذه صانع القرار.: ما  و

 سنوات حسب المجهود  إلطار الزمني الذي يلزم لتنفيذاإلجراء )غالبا من ستة أشهر إلى ثالث: متى
 المبذول للتأييد المحدد(.

 
هدف التأييد يتضمن العناصراآلتية:    (. SMARTراجع الشريحة التي تدور حول األهداف الذكية )            بوجه عام، إذا كان 
  (.SMARTما ومن ومتى، فسيكون الهدف بالفعل ذكًيا )          

   محدًدا 
 يمكن قياسه 
  يمكن تحقيقه 
 ذات صلة 
 محدًدا بوقت زمني 

 
 اكشف اللوحة الورقية القًلبة التي تتضمن عينة األهداف.

 "قم بتكوين فرقة عمل حكومية لجمع بيانات حول ميزانية الصحة القومية ومراجعتها".           
 
 
  هدف التأييد الجيد. تعاون معهم لمراجعة اسأل المشاركين عما إذا كان هذا الهدف يتضمن كل العناصر الًلزمة لتحقيق 

الهدف، وذلك للتأكد من أنه يتضمن تلك العناصر: من وما ومتى، باإلضافة إلى العناصر الخاصة بالهدف الذكي. ضع 
ة مثل:ة، المراجعات الخاصة بهم على اللوحة الورقية القًلب  واطرح أسئل

 ما هو اإلجراء الخاص بالسياسة؟ 
 هذا اإلجراء؟  من يجب عليه اتخاذ 
 متى يجب تنفيذاإلجراء؟ 

(/متالزمة نقص المناعة المكتسبة HIVسوف يقوم مدير قسم فيروس نقص المناعة البشرية ))قد يكون الهدف الذي تم تحسينه:  
(AIDS ،في وزارة الصحة بتشكيل فرقة عمل ) هاية عام وذلك لجمع بيانات حول ميزانية الصحة القومية ومراجعتها بحلول ن

2013). 
 

 :هم على مناقشة الهدف الخاص بهم من خًلل طرح أسئلة مثل هدف تمت مراجعته، حِث  بمجرد أن يتوصلوا إلى 
 هل يمكنك قياساإلجراء الخاص بالسياسة الذي قمت بإدراجه؟ 
  صاحب المصلحة الرئيسي؟هل يمكنك تحديد صانع القرار أو 
 هلاإلجراء مرتبط بزمن محدد؟ 
 هل اإلجراء ذو صلة بالهدف؟  هل اإلجراء سيساعدك حًقا على تحقيق غايتك؟ 
 هل يسُهل تحقيق اإلجراء أكثر من الغاية التي تريد الوصول إليها؟ 
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هدف تأييد جيد.           هدف التأييد، وتعاون معه في العمل على تطوير  دون اطلب من أحد المشاركين إطًلع األخرين على 
  إلجابات الخاصة به على لوحة ورقية قالبة.

 
 .هذه الفكرة هذه الخطوة مع المزيد من المشاركين، وذلك إلى أن تشعر المجموعة بالراحة تجاه   كرر 
 

 

 دقيقة  30لمدة                                      نشاط: عمل جماعي صغير             .الثالثةالخطوة 

 :تطوير األهداف.  اطلب من المشاركين االنتقال إلى الجزء الثامن من ورقة العمل 

 
 
  هدف التأييد الخاص بهم من الجرء الثاني إلى المربع هداف  األول.قم بإعطاء تعليمات لفرق العمل بنقل  ثم قم بتطوير ثالثة أ

هدف تأييد جيد.   علىاألقل لهذه الغاية الرئيسية التي تفي بمتطلبات تحقيق 
 
  .هداف ال تتضمن العناصر الثالثة، ثم اطلب من كل مجموعة مشاركة الغاية الرئيسية لها وهدف واحد بإيجاز مًعا إذا كانتاأل

هداًفا ذكية  هداف. (SMART)ولم تكن أ  ؛ فاطلب من المجموعة الكبيرة اقتراح تحسينات لتلكاأل
 
  .اذكر أن الوقت قد حان لتحديد األنشطة المحددة الًلزمة لتحقيق هذه األهداف والتحرك نحو تحقيق غايتك العامة 

 
 
 

 دقيقة( 15)لمدة    10:30إلى الساعة  10:15استراحة    من الساعة    
 

ة من الغرفة.* خالل فترة االستراحة،  ة مفتوح ها في مساح  ضعاألربع لوحات الورقية القالبة التي تم إعداد

Part	8	Worksheet:	Developing	Objectives	

Insert	your	advocacy	goal	from	Part	2	into	the	box	on	the	left.	Develop	at	least	three	advocacy	objectives	for	that	goal.			

Remember,	a	good	advocacy	objective	includes:	WHAT	(what	action	you	want	the	decision-maker	to	take),	WHO	(which	specific	decision-maker	
you	want	to	take	that	action),	and	WHEN	(a	timeframe	for	the	action	to	occur,	often	six	months	to	three	years	depending	on	the	particular	
advocacy	effort).	Objectives	should	also	be	SMART:	Specific,	Measurable,	Achievable,	Relevant,	and	Time-bound.	

	

	

	Your	Advocacy	Goal	
(Part	2)	

Your	Advocacy	Objectives	

1	

2	

3	
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 دقيقة   30لمدة                    نشاط: دائرة نشاط التأييد             .الخطوة الرابعة

  .ثم قم بتوزيع كل مجموعة على لوحة ورقية قالبة واحدة. قم بتقسيم المشاركين إلى أربعة مجموعات 
 
  :وضح أن كل لوحة ورقية قًلبة ُتمثل فئة مختلفة من أنشطة التأييد 

 . وسائلاإلعالم/الصاالت1
 ألحداث/الجتماعات .2
 . المواد/المنشورات3
 . توليد البيانات/أدلة التأييد4

 
  مة مختلفة من أنشطة التأييد قدر استطاعتهم في مدة ال تقتصر ثانية.  30قم بإعطاء تعليمات لكل فريق بتدوين أنواع عا

هدف تأييد آخر.  هداف التأييد الخاصة بهم فقط، ولكن يمكن تطبيقها على أي   األمثلة على أ
 
  .قم بتشغيل ساعة التوقيت، واطلب من المشاركين بدء التدوين 
 
  ثانية، أشر إلى المجموعات باالنتقال في اتجاه عقارب الساعة إلى اللوحة الورقية  30بعد

ثانية  30اسمح لهم بمدة ة الموجودة. القًلبة التالية، وإضافة ما يمكنهم إضافته إلى القائم
همة في  مرة أخرى. واستمر بهذه الطريقة حتى تحصل جميع المجموعات على فرصة المسا

كل لوحة ورقية قالبة. يمكنك اختيار إجراء مناوبات للفرق بشكل متكرر على كل لوحة 
ها األدنى.   ورقية إذا كانت القوائم في حد

 
 ِحث الفرق ة ورقية قًلبة واحدة، وناقش القائمة معهم. قم بتجميع المشاركين أمام لوح

ة مثل:  هم من خالل طرح أسئل  على توضيح أفكار
 هذا النشاط في عملية التأييد؟  كيف يمكنك استخدام 
 هذا النشاط؟ مميزات وعيوب استخدام  هي   ما 
 ما الذي يمكنك التفكير فيه عند التخطيط لهذا النشاط؟ 
  الستجابة لهذا النوع من النشاط؟كيف يمكن لصانع القرار 
  ها أن تحظى هياألنشطة الجديدة وغير المعتادة التي من شأن هناك أنشطة تأييد تقليدية، فما  إذا كانت 

هتمام صانع القرار؟  با
 

  .ًلبة هذه المناقشة مع كل لوحة ورقية  وفي حالة غياب أيٍ من األفكار الرئيسية، ارجع إلى المربع أدناه للحصول قم بتكرار 
 علىاألفكار الخاصة بكل فئة.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !للمنسق ًلحظات
قد تحتاج إلى استخدام جرس 

ذي صوت عاٍل أو ساعة 
توقي لإلشارة إلى أن الوقت 

د حان لالنتقال إلى اللوحة 
ها  البة التالية. ويا ل الورقية ال

أيًضا إذا قمت  من فكرة جيدة
 5بإجراء عد تنازلي لمدة 
ها.  ثواني للفرق أو تنبيه
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 المواد/المنشورات
 تقرير

 صفحة المعلومات
 ملخص السياسة

 كتيب
 دراسة حالة

 نشر مدونة
 مخطط معلومات بياني

 ورقة بيضاء
 كتابة عناصر

 مقال

 مجازة علمًيامقال في جريدة 
 PowerPointشرائح في ملف 

 رسالة إخبارية
هات  مكتبة صور/فيديو

 

 وسائل اإلعًلم/ االتصاالت
 الصفحة التحريرية المقابلة

 بيان صحفي
 اجتماع صحفي تلخيصي

 موقع تويتر
 موقع الفيسبوك

 البث عبر إلنترنت

 مقابلة
الم  إعالن لوسائل إل

 موقع إلكتروني
 اليوتيوبقناة على موقع 
 برنامج إذاعي

 موقع فليكر

 مؤتمر صحفي
 اجتماع جانبي تلخيصي
 فن التجهيز في الفراغ

هانج آوت  خدمة جوجل 
 خطاب إلى المحرر

 برنامج حواري

 االجتماعات/األحداث
 معرض للصور الفوتوغرافية

 حوار متعلق بالسياسات
 عشاء خاص

هرجان سينمائي  م
 معرض

 جولة دراسية
هرة  مظا

 تقريرطالق 
 هيئة الخبراء

 ندوة
 معرض للعلوم
 زيارة ميدانية

 مناسبة احتفالية
 قمة

 فريق عمل/اجتماع لجنة التحالف
 حفلة استقبال شبه رسمي

 اجتماعات برلمانية تلخيصية
 إفطار/غداء عمل

 اجتماع مع صانعي القرار
 اجتماع أصحاب المصلحة

 

 توليد البيانات/أدلة التأييد
 المرضنماذج خاصة بانتقال 

 نماذج خاصة بتأثير الميزانية
 تقدير البيانات

 
 مشروع تجريبي /توضيح

 نماذج فعالية التكاليف

 
 :وضح النقطة الرئيسية التالية 

  ها ببساطة تتيح "قائمة" تتضمن خيارات األفكارال تعد ألفكار الوحيدة المتعلقة بأنشطة التأييد. ولكن هذه
ها، أوالستدعاء أفكار  إبداعية جديدة عند تطوير خطط العمل الخاصة بك، واختيار أفضلاألنشطة الختيار من

هداف التأييد.   لتحقيق أ
 
 

  دقيقة 15                         ترتيب أنشطة التأييد حسب أولويتها   .الخطوة الخامسة

  .األنشطة ال تحاول القيام بذلك. أفضل وضح أن الحد من عدد األنشطة اإلسترايجية يعد أمًرا جيًدا هذه ال يمكنك القيام بجميع 
هياألنشطة التي من المرجح أن يكون لها تأثير فوري ومباشر على صانعي القرار المستهدفين أو الشخصيات  ألنشطة 

 المؤثرة. 
 

  راجع الشريحة التي تدور حول اختيار األنشطة لخطة العمل الخاصة بالتأييد.         
هذهاألسئلة للمساعدة على التأكد من أنك  عند تحديد أنشطة التأييد الخاصة بك، استخدم 

   هتمامات الرئيسية لصانعي القرار؟  هل سيخاطب النشاطاال
 هتمام الشخصيات المؤثرة و/أو صانعي القرار؟  هل ستحظىاألنشطة با
  هل سيقلل النشاط من تأثير أيٍ من المجموعات المعارضة أو يعارض الرسائل الخاصة بهم؟ 
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  هل لدينا الخبرات والموارد الالزمة لتنفيذ النشاط؟ 
  ة،أو القرارات الحكومية التي من الممكن أن تمثل فرًصا للحشد ة أو التواريخ الهام ما األحداث القادم

 والتأييد؟
 خطر على منظمتنا؟  هل يُشكل النشاط أي 

 
هدف التأييد الخاص به، باإلضافة إلى هدف واحد.            قم بتسهيل طريقة قم يدعوة أحد المشاركين بإطًلع األخرين على 

هداف. دوناإلجابات  ها أن تسهم في تحقيق تلكاأل هني على المجموعة الكبيرة لطرح أنشطة عديدة من شأن العصف الذ
 الخاصة بهم على لوحة ورقية قالبة           .  

 
 اهم في تحقيق الهدف وال  غاية ألسمى. اطرح بعض األسئلة من الشريحة للتأكد من أن األنشطة محددة، ومن أنها ستس
 
 .قم بتكرار ذلك مع مشارك آخر إذا سمح الوقت بذلك 
 

 

 دقيقة      30لمدة                                      نشاط: عمل جماعي صغير             .الخطوة السادسة

 :تطوير خطة عمل. اطلب من المشاركين االنتقال إلى الجزء الثامن من ورقة العمل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :قم بإعطاء التعليمات التالية 

  هداف الخاصة بك المتاحة في ورقة العمل هدف واحد مناأل في الصف العلوي من كل جدول، قم بإدراج 
 السابقة. 

 

Part	8	Worksheet:	Developing	a	Work	Plan	

In	the	top	row	of	each	table	list	one	of	your	objectives	from	the	previous	worksheet.	For	each	objective	list	two	to	four	activities	you	will	conduct	
to	achieve	that	objective	in	column	A.	In	columns	B	and	C	indicate	the	specific	staff	and	partners	who	will	carry	out	each	activity.	In	columns	D	
and	E	estimate	the	approximate	cost	and	timeline	for	each	activity.	

	

																																													 	 	 	 	 	 	 	 	 								

OBJECTIVE	#1	
	
	

A.		
Activity	

B.		
Responsible	staff	

C.		
Partner(s)	

D.		
Cost	

E.		
Timeline	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Continue	to	other	side	è	
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  في العمود أ من كل جدول، أدرج قائمة تتكون من نشاطين إلى أربعة أنشطة ستقوم بإجرائها للمساعدة في
 تحقيق الهدف المناسب.

 هلاأل  عمدة المتبقية في الوقت الحالي. تجا
 
 
 

 دقيقة  15لمدة                          تخطيط الموارد    .الخطوة السابعة

 :وضح النقطة الرئيسية التالية 

  هذا عن األنشطة، يجب أن نقوم بتحديد الموارد الالزمة لتنفيذ تلكاألنشطة. ويختلف  آلن بعد أن قمنا بتحديد
هذا الجزء بتحديد التكاليف المعينة وأدوار  الجزء السادس الذي تناولنا فيه جرداألصول والثغرات. إذ يتعلق 

  طاقم العمل واإلطار الزمني لتنفيذ كل نشاط محدد.
 

هو موضح أدناه:              راجع الشريحة التي تدور حول الموارد الًلزمة للتأييد، واشرح بإيجاز كل فئة كما 
 وما مقدار كل من طاقم العمل والوقت والخبرات التي ستلزم لتنفيذ أنشطتك  ما نوع  طاقم العمل

 المطلوبة؟
 هم لتنفيذ أي نشاط بنجاح؟  الشركاء  هل ستحتاج إلى خبرات الشركاء أو موارد
 ما التكاليف المرتبطة بتنفيذ تلكاألنشطة؟  التكاليف 
 ما الوقت الذي سيستغرقه تنفيذ تلكاألنشطة؟  : متى يجباالنتهاء من تنفيذ تلكاألنشطة؟إلطار الزمني

هناك وقت محدد يجب فيه تنفيذ تلكاألنشطة؟ )على سبيل المثال، ليتزامن التنفيذ مع يوم احتفالي أو  هل 
 إجراء سياسي(

 
هدف واحد ونشاطين مناظرين. قم بتسهيل          عملية استكمال خطة العمل المتاحة على  اطلب من أحد المشاركين تبادل 

 اللوحة الورقية الًلبة بالموارد الًلزمة لكل نشاط، على المجموعة الكبيرة. 
 

 إلطار الزمني التكلفة الشريك )الشركاء( طاقم العمل النشاط
     
     

 
 .قم بتكرار ذلك مع مشارك آخر إذا سمح الوقت بذلك 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 
 اليوم الثالث                                                                                         تأييد السياسة المعنية بالصحة

 الجزء الثامن: خطط التأييد                                                                                              دليل الميّسر

95 

 
      دقيقة 30 لمدة                                     نشاط: عمل جماعي صغير             .الخطوة الثامنة

 :تطوير خطة عمل. وجه المجموعات إلى الرجوع إلى الجزء الثامن من ورقة العمل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :قم بإعطاء التعليمات التالية 

  والشريك)الشركاء( الذين سيقومون بتنفيذ كل نشاط.في العمودين ب وج، قم بتحديد طاقم عمل معين 
 .ها  في العمودين د وس، قم بإدراج قائمة بالتكلفة التقريبية لكل نشاطواإلطار الزمني ل

 
  ة مثل: دقيقة، اطلب من عدة مجموعات تبادل خطط العمل الخاصة بهم لتحقيق هدف واحد.  20بعد  واطرح أسئلة توضيحي

 هذا النشاط  على الوصول إلى جمهورك المستهَدف؟ كيف سيساعدك 
  هناك أي مخاطر مرتبطة بهذا النشاط؟  هل 
  ة؟ هدافك وغايتك العام هذا النشاط على تحقيق أ  كيف سيساعدك 
 هل أي شخص يظن أن الموارد المرتبطة بنشاط ما ُتمثل تحديات له؟ 

 
 
 
 
 
 
 

Part	8	Worksheet:	Developing	a	Work	Plan	

In	the	top	row	of	each	table	list	one	of	your	objectives	from	the	previous	worksheet.	For	each	objective	list	two	to	four	activities	you	will	conduct	
to	achieve	that	objective	in	column	A.	In	columns	B	and	C	indicate	the	specific	staff	and	partners	who	will	carry	out	each	activity.	In	columns	D	
and	E	estimate	the	approximate	cost	and	timeline	for	each	activity.	

	

																																													 	 	 	 	 	 	 	 	 								

OBJECTIVE	#1	
	
	

A.		
Activity	

B.		
Responsible	staff	

C.		
Partner(s)	

D.		
Cost	

E.		
Timeline	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Continue	to	other	side	è	
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   .الخطوة التاسعة

 
  استكمال خطط العمل للتأييد الخاصة بهم.قم بتهنئة المشاركين على 
 
  .مة على الجزء الثامن ًل  انتقل إلى "الجزء العاشر" الموضح على اللوحة الورقية الًلبة، وضع 
 
  وضح لهم أن إستراتيجيات التأييد الخاصة بهم على وشك االنتهاء. واآلن سينتقل التركيز من أنشطة التأييد إلى رسائل

 التأييد.
 

 

 )لمدة ساعة واحدة(   13:30إلى الساعة  12:30من الساعة    الغداء     

 المضي قدًما!
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 الجزء التاسع: رسائل التأييد

 المواد
 ورق قالب وحوامل وأقالم وشريطالصق 
  شرائح في ملفPowerPoint 
 صفات بطاقات العرض التي تحتوي على رسائل لها بالغ التأثير 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء التاسع: إعداد رسائل التأييد 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء التاسع: تحديد المراسلين المسؤولين عن التأييد 

 
 

 
 

 
     

     :ارسم الجدول التالي على لوحة ورقية قًلبة واطوي اللوحة لحين الحاجة إليها 
 

      

    

 
 
 
 

         :ًلبة واطوي اللوحة لحين الحاجة إليها  ارسم المخطط التالي على لوحة ورقية 
           

 عالي      
 
 
 
 

 منخفض         عالي      
 

 
 تحميل الشرائح 
 
 

هتمام الرئيسي  صانع القرار:  له:ال
 ما القضية؟

 
 

 لماذا يجب أن يهتم صانع القرار؟

ما الدور الذي يجب على صانع القرار القيام به  ما الحل وما تأثيره على المشكلة؟
 على وجه التحديد؟

 

9
 أهداف الجلسة 4

هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 
 .ة من شأنها أن تؤثر على صانعي القرار  إعداد رسائل التأييد فعالة ومستهدف
   .تقييم المراسلين المحتمليين للقيام باالتصاالت التي تُجرى خالل عملية التأييد 

 

 13:30من الساعة 
  16:00وحتى الساعة 
 ساعتين

 دقيقة 15لمدة 
 )اإلضافة إلىاالستراحة(

 الستعداد للجلسة  

 التأثير على صانعي القرار

ضية
بالق

طة 
حا

إل
ا
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          دقيقة      5لمدة                           إعطاء مقدمة حول الجلسة   .الخطوة األولى

 تحدد وسوف بك، الخاص التأييد من الهدف بشأن ومُقنعة موَجزة رسالة بتطوير تقوم سوف التاسع الجزء في أنه وضح 
 .المؤثرة الشخصيات أو المستهدفين القرار صانعي إلى فعالٍ  بشكلٍ  الرسالة هذه إرسال يمكنهم الذين ألشخاص

 
 :أشر إلى أهداف الجلسة 

هذه الجلسة، ستكون قادًرا على:    بعد انتهاء 
 .ة من شأنها أن تؤثر على صانعي القرار  إعداد رسائل التأييد فعالة ومستهدف
   .تقييم المراسلين المحتمليين للقيام باالتصاالت التي تُجرى خالل عملية التأييد 

 
 
 

 

 دقيقة      15لمدة            نشاط: الرسالة المثالية              .الخطوة الثانية

  .وضح أن رسالة التأييد تترجم الهدف من التأييد الخاص بك إلى حالة موجَزة ومُقنعة من أجل التأثير على صانع القرار 
 

 اعرض الشريحة التي تدور حول صفات الرسالة المقنعة خًلل التدريب.        

 
 ًلث فرق، وقم بتوزيع مجموعة واحدة من بطاقات العرض المكتوب عليها "صفات رسالة التأييد إ المجموعة قَِسم لى 

  المقنعة" على كل فريق.
 
  .وضح أن كل بطاقة ُتمثل أحد صفات رسالة التأييد المقنعة 
 
  همية كبيرة بالنسبة للرسائل المُستخدمة أرشد المشاركين إلى قراءة جميع البطاقات واختيار ثًلث صفات يعتقدون أنها ذو أ

ها على لوحة ورقية قالبة.في التأييد.  هائية التي قاموا بتحديد ة الن االنتهاء، يجب عليهم كتابة القائم  بعد
 
  ها. قم بتسهيل المناقشة الموجَزة من خًلل طرح أسئلة مثل:اجعل كل مجموعة تتبادل الصفات الثًلثة التي  قاموا باختيار

 ها ولماذا؟  ما الصفات التي قمتم باختيار
 ة من بيناالختيارات الخاصة بكم؟  هل لديكم فكرة ما مشترك
 ة أم غير ضرورية؟ هم ها م  هل ما زالت الصفات التي لم تقوموا باختيار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنسيق الجلسة  
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 دقيقة      20لمدة                                تطوير رسائل التأييد   الخطوة الثالثة

 راجع الشريحة التي تدور حول األربعة أجزاء الخاصة برسالة التأييد:        
 ما القضية؟ 
  لماذا يجب على صانع القرار أن يهتم بالمشكلة؟ 
   ما الحل المقَترح وكيف سيؤثر على المشكلة؟ 
  األمور  التي تود من صانع القرار القيام بها على وجه التحديد بعد التفاعل معه؟ما

 
 :وضح النقاط الرئيسية التالية 

  يجب أال تزيد األجزاء األريعة الخاصة برسالتك المُستخدمة في التأييد عن خمسة ُجمل، وأال تستغرق ثالثة
ها.   دقائق لتسليم

 ها أن تعمل على تدعيم رسالتك إلى المناقشة التي  وفر أي حقائق وأرقام وإقتباسات وقصص وتحليالت من شأن
هتمام صانع القرار أوالً. تعقب الجلسة.  حاول أن تجذب ا

  هتمامات الرئيسية لصانع قرار استهدف الجزء الذي يوضح "لماذا يجب أن تهتم؟" من الرسالة لكي تعكساال
 معين أمامك.

 
 ب اتخاذ إجراء واضح للغاية ومحدد من صانع القرار من شأنه أن اختم دائًما رسالتك المستخدمة في التأييد بطل

هدف التأييد الخاص بك. لن يحقق معظم صانعي القرار السياسي على األرجح الهدف الكلي  يعمل على تطوير 
ها. ال تنس أن تتوجه بالشكر إلى صانع  لك بعد اجتماع واحد فقط. لذا اطلب منهم اتخاذ خطوة وسط يمكن تحقيق

هجومًيا.القرا  ر على وقته. قم بتقديم االحترام دائًما، وال تكن أبًدا 
 

ها.            اكشف اللوحة الورقية القًلبة التي قمت بإعداد
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  اطلب من أحد المشاركين تبادل المعلومات حول صانع القرار الذي يرغب المشارك تطوير رسالة له، وحول الهتمام

هتماماته الرئيسية في أعلى المربع. الرئيسي له.  اكتب اسم صانع القرار وا
 

  وتأكد من أن اإلجابات محددة وذات  أسئلة، وكتابة اإلجابات في المربعات المناسبة.وِجه المشارك من خًلل طرح األربعة
 صلة بصانع القرار. 

 
 .حث المشارك علي أن يجمع شفهًيا األجزاء األربعة مًعا في رسالة واحدة لصانع القرار السياسي  
 
 
 
 
 
 
 

هتمام الرئيسي له: صانع القرار:  ال
 ما القضية؟

 
 

 لماذا يجب أن يهتم صانع القرار؟

صانع القرار القيام به ما الدور الذي يجب على  ما الحل وما تأثيره على المشكلة؟
 على وجه التحديد؟
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  دقائق. 3في غضون مدة تقل عن ثم حدد له وقًتا لمعرفة ما إذا كان يمكنه توصيل رسالته بشكل كامل  
 
 :وضح النقطة الرئيسية التالية 

  األربعة للرسالة في معظم األحيان لن تتمكن من توصيل رسالتك دون مقاطعتها. لذا ستساعدك معرفة األجزاء
 على المحافظة على التركيز، وعدم الشعور بالتشتت، وأن تظل الرسالة موجَزة ومقنعة.

 
    .اسأل المشارك كيف يمكنه تعديل الرسالة لصانع قرار آخر قد يكون لديه اهتمامات رئيسية مختلفة 

 
 .ًلحظات على الرسالة ة مثل: اطلب من المجموعة إعطاء   ثم اطرح أسئلة توضيحي

  صميم هل تفي الرسالة بجميع صفات الرسالة المقنعة المستخدمة في التأييد )على سبيل المثال، موجَزة وفي
هتمام الرئيسي لدى صانع القرار وغير تقنية وذات  الموضوع وموجهة نحو الحل وقائمة على أدلة وتستهدفاال

 ؟غرض واضح وتفاؤلية(

  كيف يمكنك تحسين الرسالة كي تتوافق أكثر مع صفات الرسالة المقنعة؟ 
 
 .كرر التدريب مع مشارك آخر إذا سمح الوقت بذلك 
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      دقيقة 20لمدة                             نشاط: عمل جماعي صغير             .الخطوة الرابعة

 :إعداد رسائل التأييد وِجه المشاركين إلى الرجوع إلى ورقة العمل الخاصة بالجزء التاسع 

 
 

 :قم بإعطاء التعليمات التالية 

  هتمامتهم الرئيسية. وأجب على ألسئلة في المربعات العليا، أدرج اسم أحد صانعي القرار الرئيسيين وأحد ا
 ألربعة الموجودة في كل دائرة، إذ أناألسئلة ترتبط بصانع القرار الذي تم اختياره. 

  .ثم اجمع اإلجابات مًعا في رسالة موجَزة ومقنعة داخل المربع السُفلي 

  هتمام هذه لعمل جدول لكل صانع قرار. وإذا كان لكل صانع قرار ا قد تحتاج إلى نُسخ عديدة من ورقة العمل 
 رئيسي مماثل، فلن تحتاج إلى إكمال العديد من الجداول. 

 
 

      دقيقة 30لمدة                               نشاط: إجراء لعبة األدوار               .الخطوة الخامسة

 .اآلن تدريب توصيل رسائلهم  وضح للمشاركين بأنهم سيمارسون
 
  هما الىخر في اجعل المشاركين يقومون ترتيب مقاعدهم في شكل دائرة كبيرة تحتوي على مقعدين فارغين يواجه كل من

 المنتصف. 
 
 
 

Part	9	Worksheet:	Crafting	Advocacy	Messages	
 
In	the	top	boxes	list	the	name	of	one	of	your	key	decision-makers	and	one	of	their	key	interests.	Answer	the	four	questions	in	each	bubble	as	it	
relates	to	the	selected	decision-maker.	Then	combine	the	answers	into	a	compelling	and	concise	message	in	the	bottom	box.	You	may	need	
multiple	copies	of	this	worksheet	in	order	to	complete	a	table	for	each	decision-maker.	If	each	decision-maker	has	a	similar	key	interest,	you	do	
not	need	to	complete	multiple	tables.		

Decision-maker:	 Key	interest:	

	 	

	 	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.	What	is	the	issue?	
	

2.	Why	should	the	decision-maker	care		
about	this	issue?	

	

4.	What	do	you	want	the	decision-maker		
to	specifically	do?	

	

3.	What	is	the	proposed	solution	and	its	likely	impact	
on	the	problem?	

5.	Combine	the	four	parts	into	a	compelling	and	concise	advocacy	message:	

Continue	to	other	side	è	
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 .قم بدعوة أحد المشاركين إلى الجلوس على المقعد اآلخر، وتوصيل  اجلس على أحد المقعدين وافترض دور صانع القرار
رسالته/رسالتها لك. اطرح أسئلة وتفاعل مع المشارك كأنك صانع القرار الفعلي. اجعل مشارك آخر أو منسق مساعد يقوم 

 بتحديد وقت التفاعل لمدة ثالث دقائق.
 
 دور صانع القرار ويقوم مشارك جديد بتوصيل أحد رسائل  كرر آلن نفس التدريب مع المشارك الحالي بحيث تلعب أنت

  التأييد.
 

 .كرر ذلك بهذه الطريقة وفًقا لترتيب المشاركين داخل الدائرة حتى يقوم جميع المشاركين بتوصيل أحد الرسائل الخاصة بهم 
 
 :اطرح أسئلة مثل 

 ما الجانب الذي كان أكثر تحدًيا بالنسبة لك؟ 
  ها أو إلى أي مدى أعاقتك؟إلى أي مدى ساعدتك  الرسالة التي تم إعداد
 ما الذي كنت تود قوله ولم تتاح لك فرصة القيام بذلك؟ 
 هل قمت بتغيير رسالتك بأي حال بعد أن استمعت إلى تقديم مشاركين آخرين للرسائل الخاصة بهم؟ 
 هناك رسالتين تركتا تأثيًرا خاًصا عليك، ولماذا؟  هل 
 
 
 
 

 دقيقة( 15)لمدة   15:15إلى الساعة  15:00استراحة   من الساعة    
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ن هو المراسل؟   .الخطوة السادسة       دقيقة 10لمدة                   م

اكتب "المراسلون المسؤولون عن التأييد" أعلى اللوحة الورقية القًلبة. اطلب من المشاركين استخدام طريقة العصف          
دوناإلجابات  القضية. الذهني لتحديد أنواع األفراد أو المنظمات التي قد يطلبوا منها أن تعمل كمراسلين مسؤولين عن

ها تتضمناآلتي: الخاصة بهم على لوحة ورقية قالبة،   وتأكد من أن

 رؤساء مجلساإلدارة 
 هير  مشا
 متخصصين في مجال الصحة 
 مهنية  ممثلين للجمعيات ال
 ها ة التي تتبع  خبراء فنيين من المنظم
 أعضاء المجلس 
 مؤيدين 
 علماء/باحثين/أكاديميين 
 رئيس مجموعة تحالف كبيرة 
 أشخاص مستفيدين من البرنامج 

 مرضى 
 صحفيين 
 جهات مانحة 
  له حق التصويت/ناخبينمن 
 قادة أعمال 
 موظفين حكوميين 
 سياسيين 
 من مرض معين  آباء أو أزواج يعانون 
 !!!أنت 

 
 :وضح النقاط الرئيسية التالية 

  همية عن الرسالة التي تود قولها. إذ أن الرسالة الصحيحة التي يتم الشخص الذي يقوم بتوصيل رسالتكال يقل أ
 لن تكون مقنعة. توصيلها من خالل المراسل الخطأ

  هو الحال مع الرسالة الخاصة بك، قد يقوم يمكن ان يكون المراسلون أفراد أو جماعات أو منظمات. كما 
هتماماته الرئيسية.  المراسل التابع لك بتعديل الرسالة بناًءا على صانع القرار الذي تستهدفه وا

 
 راجع الشريحة التي تدور حول المراسل المثالي.           

 هناك العديد من المراسلين يجب أن يكون لديك عدد من المراسلين الذين يمثلون مجموعة من  .يجب أن يكون 
مهنية والشخصية.  الخلفيات ال

 قم بتعيين المراسلين الذين يتمتعون بمستوى مناألقدمية  .يجب أن يمثل المراسلون مستوى مناسب مناألقدمية
 يتناسب مع مستوى صانع القرار الذي تستهدفه. 

 يجب أن يكون المراسلين قادرون على التحدث بثقة،  .يجب أن يتمتع المراسلون بأسلوب الخطابة الفعالة
 وبأسلوب بسيط ويسُهل فهمه على صانع القرار.

 هد يجب أن يكون المراسلون التابعون لك متفقين بالفعل معك، . ف التأييد الخاص بكيجب أن يدعم المراسلون 
 ومقتنعين بتوصيل رسالتك. 
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 دقيقة      15لمدة                       اختيار المراسلين المثاليين   .الخطوة السابعة

  اكشف اللوحة الورقية القًلبة التي تتضمن المخطط التالي:         
       
 مرتفعة     

 
 
 
 

   منخفض                         عالي                                                                         

 
 
 :وضح أن المراسل المثالي يتمتع بصفتين رئيسيتين 

 :ة معه، إذ  التأثير على صانع القرار لدى المراسل التابع لك حق الوصول إلى صانع القرار، ويتمتع بمصداقي
ها الشخص الذي يود صاحب القرار على األرجح الستماع إليه/إليها.  أنه/أن

 :ها بسهولة. الدراية بالقضية  يكون المراسل التابع لك على علم بالمشكلة ويمكنه التحدث عن
 

 ة لتحديد مستوى تأثير العديد من المراسلين والخبرات التي يتمتعون بها، وذلك لمساعدتك وضح بأنه بمكنك رسم شبكة بياني
 إذ أنك تود اختيار المراسلين الموجودين بالزاوية العليا من الجانباأليمن)تأثير عالي وخبرات عالية(.  على الختيار من بينهم.

 
  يُعتقد أنهم سيكونوا ذو فاعلية مع صاحب القرار المستهدف.اطلب من أحد المشاركين ذكر ثًلثة مراسلين مختلفين ممن 

 أذكر أسامي أفراد محددين إذا أمكن ذلك. اكتب أساميهم في الهامش الموجود في اللوحة الورقية القالبة. 
 
 .ًلبة  تعاون في العمل مع المشارك لوضع كل صاحب قرار في المخطط البياني الموجود على اللوحة الورقية ال
 
 اختم  تذكير المشاركين بأنه يجب أن يقع المراسل )المراسلين( المثالي التابع لهم في الزاوية العليا من الجانب أليمن.قم ب

ة مثل:   هذه الخطوة مع المشاركين من خالل طرح أسئل
 هل أدى الرسم البياني للمراسلين على المخطط إلى تغيير رأيك بشأن اختيار المراسلين المثاليين؟ 

 
  ذلك مع المزيد من المشاركين إذا سمح الوقت بإجراء ذلك.كرر 
 
 

 

 

 

 

 

 

 التأثير على صانعي القرار

ضية
بالق

طة 
حا

إل
ا
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      دقيقة 20لمدة                             نشاط: عمل جماعي صغير             .الخطوة الثامنة

 :تحديد المراسلين المسؤولين عن التأييد. وِجه المشاركين إلى الرجوع إلى ورقة العمل الخاصة بالجزء التاسع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :قم بإعطاء التعليمات التالية 

  .اكتب اسم أحد صانعي القرار الرئيسيين في الدائرة الموجودة في الجانباأليسر 

  هذا. كن محدًدا  أدرج ثالثة مراسلين محتملين للتفاعل مع صانع القرار 

  هذه النتائج هم. استخدم  ارسم بيانًيا المراسلين المحتملين على الشبكة البيانية بناًءا على خبرتهم ومدى تأثير
 الختيار بعد ذلك من بين المراسلين على حسباألولية. 

 تحتاج  إذا لم يقع أحد المراسلين التابعين لك في الزاوية العليا من الجانب األيمن، قم باختيار مراسلين ُجدد. قد
هذه كي تستكمل المخطط والشبكة البيانية لكل شخص من صانعي القرار.  إلى نُسخ عديدة من ورقة العمل 

 
 :قم بإعداد مناقشة موجَزة من خًلل طرح أسئلة توضيحية مثل 

 هم كمراسلين أساسيين لك، ولماذا؟  ن األشخاص الذين قمت باختيار

 هدف التأييد الخاص  بك؟ هل يدع هؤالء المراسلون 
  هل يتمتع المراسلون بالفصاحة؟ 

 هل قمت بإزالة أي مراسل بعد أن قمت برسمه بيانيًا على الشبكة؟ 

 
 
 
 
 

Part	9	Worksheet:	Identifying	Advocacy	Messengers	
 
Write	the	name	of	one	of	your	key-decision	makers	in	the	circle	on	the	left.	List	three	potential	messengers	for	that	decision-maker.	Be	specific.	
Plot	potential	messengers	on	the	grid	based	on	their	expertise	and	influence.	Use	the	results	to	select	one	priority	messenger.	If	none	of	your	
messengers	fall	in	the	upper	right-hand	corner,	select	new	messengers.	You	may	need	multiple	copies	of	this	worksheet	in	order	to	complete	a	
chart	and	grid	for	each	of	your	decision-makers.	
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	 	 	 	 	 	 	 High	

	

	

	
	
	
	
	

Influence	with	the	target	decision-maker	
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PRIORITY	MESSENGER:	
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   .الخطوة التاسعة

 
  .قم بتهنئة المشاركين على استكمال الجزء التاسع 
 
  .مة على الجزء التاسع ًل  انتقل إلى "الجزء العاشر" الموضح على اللوحة الورقية الًلبة، وضع 

 
  وضع أن الجزء األخير الذي ستقوم باستكماله ُيمثل خطة لقياس مدى التقدم، ولتقييم فاعلية االستراتيجيات التي قمنا

ها.  بإعداد

 المضي قدًما!
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 النجاحالجزء العاشر: وضع خطة لقياس مدى 

 
 
 
 

 المواد
 الصق ورق قالب وحوامل وأقالم وشريط 
  شرائح في ملفPowerPoint 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء العاشر: التخطيط لقياس مدى النجاح 

 
 

 
 

 
     

 
 تحميل الشرائح 

 
 

       
 

 

 

          دقائق      5لمدة                     إعطاء مقدمة حول الجلسة   .الخطوة األولى

  هدف واحد أساسي للنجاح: تحقيق التغيير المتعلق بالسياسة وضح أن المؤيدين غالًبا ما يقوموا بتركيز مجهوداتهم على 
هدف التأييد الخاص بهم(.  وعلى الرغم من ذلك، فقد تستغرق التغيرات في السياسة وقًتا طوياًل؟ ويعد الجزء المرغوب فيه )
هائي مناإلستراتيجية هو وضع خطة ل هدفك.الن  قياس مدى التقدم إلى أن يتم تحقيق 

 
 :أشر إلى أهداف الجلسة 

هذه الجلسة، ستكون قادًرا على:    بعد انتهاء 
 .التمييز بين مؤشرات المخرجات والنتائج 
  .هدف التأييد  تطوير المؤشرات للمساعدة في قياس مدى التقدم نحو تحقيق 

 

 

 

10 
 أهداف الجلسة

هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 
 .التمييز بين مؤشرات المخرجات والنتائج 
  .هدف التأييد  تطوير المؤشرات للمساعدة في قياس مدى التقدم نحو تحقيق 

 

 16:00 - 17:00  
 لمدة ساعة واحدة

 الستعداد للجلسة  

 تنسيق الجلسة  
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      دقائق 10لمدة                   الخطوة الثانية   دور التقييم

 .اطلب من المشاركين االنقسام إلى مجموعات صغيرة، وأخذ خمس دقائق للتفكير في األسباب األساسية لتقييم عمل التأييد 
 

هذهاألسباب خالل  إلى أن يتم تبادل جميعاألفكار.سجل إجابة واحدة لكل فريق على اللوحة الورقية القًلبة           أكد على 
 المناقشة:
   .ها  المساعدة في تعديل اإلستراتيجيات الخاصة بالتأييد خالل تنفيذ
 .األوسع  الستجابة للتغيرات التي تحدث في البيئة
  .إظهار قيمة عمل التأييد الذي من الممكن أن يُضيف إلى قضية ما أو سبِب ما 
  المستقبلي.إلطالع على خطط عمل التأييد 
 .حشد المزيد من الموارد 
 .حساب التمويل وإظهار النتائج 
 .ها  تحفيزك في الحفاظ على المجهودات التي تبذل

 
 
 

      دقيقة 15لمدة                  المخرجات والنتائج   .الخطوة الثالثة
  "هدف التأييد الخاص بك، فمن المفيد تحديد ومعرفة "المخرجات وضح أنه من أجل معرفة مدى النجاح والتقدم نحو 

 و"النتائج" تباًعا. 
 

 راجع الشريحة التي تدور حول المخرجات.          

  المخرجات:

  .وجود أدلة على أناألنشطة التي قمت بالتخطيط لها حدثت بالفعل 
  األساليب الكمية بشكٍل عام )ال تعد دائًما األعداد الكبيرة أفضل. على سبيل المثال، قد يكون اجتماع واحد كافًيا

 للوصول إلى صانع القرار الرئيسي.( 
 :قياساإلنتاجية. على سبيل المثال 

 عقد اجتماعات مع صانعي القرار 
 .البيانات الصحفية التي تصُدر 
  اجتماعات مجموعة تحالف.الشركاء الذين يحضرون 
 

 راجع الشريحة التي تدور حول النتائج.           

  النتائج:

  .التأثيرات والتغيرات التي ُشهدت كنتيجة للنشاط 
 .ها من خالل صانعي القرار أو آخرين  إلجراءات التي تم اتخاذ
 .الكم أو الجودة 
  .قياس الفاعلية 
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 :وضح النقطة الرئيسية التالية 

  المخرجات والنتائج إجابات على نوعين مختلفين مناألسئلة:ُتمثل 
 )هل قمنا بإجراء النشاط؟ )المخرجات 
 )األنشطة؟ )النتائج هذه  ما تأثيرات 

 
اطلب من أحد المشاركين إدراج قائمة بالمخرجات المحتملة إلستراتيجية التأييد الخاصة به وقم بوضع إجابته على اللوحة          

ًل ها بة. الورقية ال ذكر المشاركين بأنه يجب أن تساعد مؤشرات المخرجات الخاصة بهم على تنفيذ أنشطة التأييد المخطط ل
 الخاصة بهم. يجب أن تقيس مؤشرات المخرجات ما قلت أنك ستفعله. وقد تتضمن إجابات محتملة آلتي:

 .ها  عدداالجتماعات التي تم انعقاد
 .ها  عدد المنشورات التي تم تطوير
 .ها  عددالبيانات الصحفية التي تم إصدار

 
اطلب من أحد المشاركين إدراج قائمة بالنتائج المحتملة إلستراتيجية التأييد الخاصة به وضع إجابته على اللوحة الورقية          

 قد تتضمن إجابات محتملة آلتي: القًلبة.

 .زيادة مخصصات التمويل الحكومي 
 لوائح والسياسات والخطط.حدوث تغيرات في القوانين وال 
 .إصدار بيانات عامة خاصة بالدعم من قبل صانعي القرار 
 .إلشارة إلى القضية في منافذ وسائلاإلعالم 

 
ة مثل:   إذا لزم ذلك، اطرح أسئلة توضيحي

 الحظتها كنتيجة لألنشطة التي قمت بإجرائها؟  ما التغيرات أو التأثيرات التي تم 
  كيف تمكن صانع القرار من إظهارااللتزام بهدف التأييد الخاص بك؟ 

 
 :وضح النقطة الرئيسية التالية 

  قد يشكل األمر تحدًيا إذا قمت بربط النتائج بأنشطة التأييد المحددة الخاصة بك، ألنه غالًبا ما يلزم العمل
الجماعي وبذل المجهودات إلقناع أحد صانعي القرار باتخاذ إجراء. ولن تكون دائًما على دراية مباشرة بمدى 

هم إلجراء ما.  ة النشاط المحدد الذي قمت به في اتخاذ هم  مسا
 
 

 )تابع في الصفحة التالية(
  



 

__________________________________________________________________________ 
 اليوم الثالث                                                                                        تأييد السياسة المعنية بالصحة

 الجزء العاشر: خطة قياس النجاح                                                                                     دليل الميّسر

110 

      دقيقة. 30لمدة                             نشاط: عمل جماعي صغير             .الخطوة الرابعة

 :التخطيط لقياس مدى النجاح وِجه المشاركين إلى الرجوع إلى ورقة العمل الخاصة بالجزء التاسع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part	10	Worksheet:	Planning	to	Measure	Success	

Write	your	objectives	in	the	top	row	of	each	chart	below.	Then	list	three	to	five	outputs	and	three	to	

five	outcomes	in	the	areas	beneath.		
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OUTPUTS	 OUTCOMES	

OBJECTIVE	#1:	

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

	

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

	

OUTPUTS	 OUTCOMES	

OBJECTIVE	#2:	

Continue	on	the	other	side	è	

Part	10	Worksheet:	Plan	to	Measure	Success	
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OUTPUTS	 OUTCOMES	

OBJECTIVE	#3:	



 

__________________________________________________________________________ 
 اليوم الثالث                                                                                        تأييد السياسة المعنية بالصحة

 الجزء العاشر: خطة قياس النجاح                                                                                     دليل الميّسر

111 

 :قم بإعطاء التعليمات التالية 
  .هدافك الموضحة في ورقة العمل في الصف العلوي من كل مخطط أدناه  َدِون أ
  ة أخرى تتضمن من ثالث إلى خمس نتائج ثم قم بإدراج قائمة تتضمن من ثالثة إلى خمسة مخرجات، وقائم

 بالنسبة للنقاط الموجودة أدناه. 

  ًلبة، وتبادلها من اطلب من كل مجموعة تدوين قائمة مخرجات وقائمة نتائج اإلستراتيجية الخاصة بهم على لوحة ورقية 
الحظاتك حول القوائم. المجموعة كاملة.  ناقش بإيجاز 

 
 

   .الخطوة الخامسة
 

  .مة على الجزء العاشر ًل  انتقل إلى "الجزء العاشر" الموضح على اللوحة الورقية الًلبة، وضع 
 
مشاركتهم  قم بتهنئة كل شخص على استكمال جميعاألجزاء العشرة من إستراتيجيات سياسة التأييد الخاصة بهم وعلى          

 الفعالة في ورشة العمل.
 

 

 

 

 

 

 

 المضي قدًما!
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 جلسة الختام
 

 
 
 
 
 

 المواد
 ورق قالب وحوامل وأقالم وشريطالصق 
 هائية  التقييمات الن
 شهادات الجتياز 

  
       

 

 
 
 توقيع شهادات الجتياز 
 

 
 

 

 

      دقيقة 15لمدة         الخطوات التالية            .الخطوة األولى

  ًلل ورشة العمل، باإلضافة إلى تدوين ثًلث خطوات ادعوا جميع المشاركين إلى التفكير في العمل الذي قاموا بإنجازه 
ها عند العودة إلى العمل لتحويل استراتيجية التأييد الخاصة بهم إلى واقع. االنتهاء من ذلك، اطلب من  يخططون التخاذ بعد

 المشاركين تبادل الخطوات التالية الخاصة بهم.
 
 .قم بإدراج قائمة بأيٍ من التدريبات اإلضافية على عملية التأييد، أو قائمة بالموارد المتاحة للمساعدة التقنية 

 

هائي   .الخطوة الثانية       دقيقة 15لمدة                  التقييم والختام الن

 .أعطي وقتاً كافًيا للمشاركين الستكمال التقييمات.  قم بتوزيع نُسخ من التقييم النهائي 
 
 لكل مشارك في الورشة. قدم شهادات باجتياز ورشة العمل  
 
 ثم اختتم الورشة.ادعوا المشاركين أو المنسقين أو آخرين إلى ختام الورشة بتعليقات ،  
 
 
 
 

 أهداف الجلسة
هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:  بعد انتهاء 

  .ها لتنفيذ استراتيجيات التأييد الخاصة بهم  تحديد الخطوات التالية التي سيتخذون
  العمل.تقييم ورشة 

 

  17:30 - م 17:00
 دقيقة 30لمدة 

                                

 الستعداد للجلسة  

 تنسيق الجلسة  
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  ها. على حضورهم،وِجه الشُكر إلى المشاركين   وعلى المشاركة الفعالة، وتمنى لهم التوفيق في مجهودات التأييد التي بذلو

  نهاية ورشة العمل
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 أوراق العمل
 

 لخاصة بالجزء األول: تحديد قضايا التأييد المحتملةورقة العمل ا 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء األول: اختيار قضية واحدة للتأييد 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء الثاني: تحديد إجراءات التأييد المحتملة 
 هدف واحد للتأييد  ورقة العمل الخاصة بالجزء الثاني: اختيار 
 الث: تحديد صانعي القرار والشخصيات المؤثرةورقة العمل الخاصة بالجزء الث 
 هتمامات الرئيسية لصانع القرار اال  ورقة العمل الخاصة بالجزء الرابع: تحديد
 ورقة العمل الخاصة بالجزء الخامس: التعامل مع المعارضة 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء الخامس: التغلب على العقبات 
 د قائمة بجرد األصول والثغراتورقة العمل الخاصة بالجزء السادس: إعدا 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء السابع: اختيار شركاء التأييد 
 هداف  ورقة العمل الخاصة بالجزء الثامن: تطويراأل
 ورقة العمل الخاصة بالجزء الثامن: تطوير خطة عمل 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء التاسع: إعداد رسائل التأييد 
  التاسع: تحديد المراسلين المسؤولين عن التأييدورقة العمل الخاصة بالجزء 
 ورقة العمل الخاصة بالجزء العاشر: التخطيط لقياس مدى النجاح 
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 ورقة العمل الخاصة بالجزء األول: تحديد قضايا التأييد المحتملة
 

األربعة الخاصة بكل سبب اكتب المشكلة الرئيسية التي تريد معالجتها في المربع العلوي واثنين إلى ثالثة أسباب جذرية لتلك المشكلة في المربعات الموجودة  أسفله. ثم أجب عن األسئلة
هذا التمرين مع مشكلة أخرى بالجانب آلخر من و ها. كّرر  هي "ال"، فلن جذري. اختر أحد األسباب الجذرية ليكون قضية محتملة لجهود التأييد التي تبذل رقة العمل. إذا كانت أي من إجاباتك 

 يكون السبب الجذري قضية جيدة للتأييد.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ال نعم  ال نعم  ال نعم 

          تحسين المشكلة؟هل من الممكن أن يساعد التغيير في السياسة على 

هذه المشكلة؟           هل لدى منظمتك خبرة برنامجية في التعامل مع 

هذه المشكلة؟           هل لديك أي أدلة تثبت 

ة المشكلة بشكل معقول ) إن لم يكن بشكل كامل(  هل يمكن مواجه
          في غضون من ثالث إلى خمس سنوات؟

 المشكلة األساسية

 

 

 ألسباب الجذرية

 قضايا التأييد المحتملة:

تابع إلى الجانب اآلخر  
 



 ورقة العمل الخاصة بالجزء األول: تحديد قضايا التأييد المحتملة
 

األربعة الخاصة بكل سبب اكتب المشكلة الرئيسية التي تريد معالجتها في المربع العلوي واثنين إلى ثالثة أسباب جذرية لتلك المشكلة في المربعات الموجودة  أسفله. ثم أجب عن األسئلة
هذا التمرين مع مشكلة أخرى بالجانب آلخر من و ها. كّرر  هي "ال"، فلن جذري. اختر أحد األسباب الجذرية ليكون قضية محتملة لجهود التأييد التي تبذل رقة العمل. إذا كانت أي من إجاباتك 

 يكون السبب الجذري قضية جيدة للتأييد.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ال نعم  ال نعم  ال نعم 

          هل من الممكن أن يساعد التغيير في السياسة على تحسين المشكلة؟

هذه المشكلة؟           هل لدى منظمتك خبرة برنامجية في التعامل مع 

هذه المشكلة؟           هل لديك أي أدلة تثبت 

ة المشكلة بشكل معقول ) إن لم يكن بشكل كامل(  هل يمكن مواجه
          في غضون من ثالث إلى خمس سنوات؟

 قضايا التأييد المحتملة:

 

 المشكلة األساسية

 

 

 ألسباب الجذرية



 ورقة العمل الخاصة بالجزء األول: اختيار قضية واحدة للتأييد
 
 

 

 

ة متعلقة بالتأييد خاصة بك باستخدام المعايير أدناه. ثم قم بجمع إجمالي عدد  دون قضيتين في الصف العلوي من ورقة العملاألولى. قم بتقييم كل قضي
هذه المشكلة في المربع السفلي.المستويات المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة. حدد القضية التي قد يكون مناألفضل استهدافها لتأييد السياسة،   ودون 

 
 القضية الثانية: القضية ألولى: المعايير

ها محددة وواضحة.  القضية التي تم اختيار

 )المستوى المرتفع )محددة/واضحة جًدا 
  المستوى المتوسط )واضحة/محددة إلى حٍد

 ما(
  المستوى المنخفض )غير واضحة/غير

 محددة(

  محددة/واضحة جًدا(المستوى المرتفع( 
  المستوى المتوسط )محددة/واضحة إلى حٍد

 ما(
  المستوى المنخفض )غير واضحة/غير

 محددة(

ها قضية.  إلثبات كون  وجود بيانات كمية ونوعية
 )المستوى المرتفع )أدلة قوية 
 )المستوى المتوسط )بعض ألدلة 
  المستوى المنخفض )ال توجد أدلة/أدلة

 ضعيفة(

  المرتفع )أدلة قوية(المستوى 
 )المستوى المتوسط )بعض ألدلة 
  المستوى المنخفض )ال توجد أدلة/أدلة

 ضعيفة(

وجود إمكانية الشراكة فيما بين المنظمات ذات 
 النفوذ والقادة وأصحاب المصلحة. 

 )المستوي المرتفع )العديد من الشركاء 
 )المستوى المتوسط )بعض الشركاء 
  يوجد شركاء(المستوى المنخض )ال 

 )المستوي المرتفع )العديد من الشركاء 
 )المستوى المتوسط )بعض الشركاء 
 )المستوى المنخفض )ال يوجد شركاء 

 وجود جهة سياسية للتعامل مع 
 القضية.

 )عمة  المستوى المرتفع )دا
 )المستوى المتوسط )محايدة 
 )المستوى المنخفض )معارضة 

 )عمة  المستوى المرتفع )دا
  المتوسط )محايدة(المستوى 
 )المستوى المنخفض )معارضة 

ها لديها تجربة فريدة من  ة التي تتبع المنظم
هم بها.   نوعها أو خبرات تُسا

 )المستوى المرتفع )دور فريد جًدا 
 )المستوى المتوسط )دور فريد إلى حٍد ما 
  المستوى المنخفض )ليس لها دوًرا فريًدا حيت

 يتمتع العديد من ألشخاص بذلك(

 )المستوى المرتفع )دور فريد جًدا 
 )المستوى المتوسط )دور فريد إلى حٍد ما 
  المستوى المنخفض )ليس لها دوًرا فريًدا حيت

 يتمتع العديد من ألشخاص بذلك(

لدى منظمتك الموارد الالزمة للتأييد للتعامل مع 
 القضية.

 )المستوي المرتفع )العديد من الموارد 
  من الموارد(المستوى المتوسط )بعًضا 
 )المستوى المنخفض )ال يوجد موارد 

 )المستوي المرتفع )العديد من الموارد 
 )المستوى المتوسط )بعًضا من الموارد 
 )المستوى المنخفض )ال يوجد موارد 

ال يُشكل الهدف أي خطًرا على مؤسستك أو 
 يُشكل خطًرا قلياًل.

 )المستوى المرتفع )ال يُشكل خطًرا 
  يُشكل خطًرا قلياًل(المستوى المتوسط( 
 )المستوى المنخفض )يُشكل خطًرا كبيًرا 

 )المستوى المرتفع )ال يُشكل خطًرا 
 )المستوى المتوسط )يُشكل خطًرا قلياًل 
 )المستوى المنخفض )يُشكل خطًرا كبيًرا 

من المحتمل أن يكون التغيير في السياسة له 
 تأثير كبير على القضية.

  كبيًرا(المستوى المرتفع )تأثيًرا 
 )المستوى المتوسط )بعًضا من التأثير 
 )المستوى المنخفض )ال يوجد تأثير 

 )المستوى المرتفع )تأثيًرا كبيًرا 
 )المستوى المتوسط )بعًضا من التأثير 
 )المستوى المنخفض )ال يوجد تأثير 

 5إلى  3احتمالية النجاح في غضون من 
 سنوات.

 )المستوى المرتفع )وجود احتمالية كبيرة 
 )المستوى المتوسط )محتمل/ربما 
 )المستوى المنخفض )ال توجد احتمالية 

 )المستوى المرتفع )وجود احتمالية كبيرة 
 )المستوى المتوسط )محتمل/ربما 
 )المستوى المنخفض )ال توجد احتمالية 

                                                           
 إجمالي

 ____عدد المستويات المرتفعة 

 عدد المستويات المتوسطة ____

 عدد المستويات المنخفضة ____

 عدد المستويات المرتفعة ____

 عدد المستويات المتوسطة ____

 عدد المستويات المنخفضة ____

 قضية التأييد النهائية



 

 

 
 

 



 ورقة العمل الخاصة بالجزء الثاني: تحديد إجراءات التأييد المحتملة
 

  

هداف التأييد المحتمل تحقيقهما ها في الجزء األول، امأل المخططات الموجودة أدناه لتطوير اثنين من أ . باستخدام القضية التي قمت بتحديد
ها؛ أو ن ها أو تمويل ها أو إلغائها أو تعديل وع في الدائرة الخاصة بـ "نوع/اسم السياسة"، اكتباالسم المحدد للسياسة التي ترغب في تطوير

لسياسة. في الدائرة الخاصة بـ "الدور الذي يجب أن تقوم به السياسة"، اكتب الدور الذي ترغب أن تقوم به السياسة في جملتين أو أقل. ا
ها التغيير في السياسة المطلوبة. في الدائرة الخا صة في الدائرة الخاصة بـ "الجهة التي ستقوم بإجراء ذلك"، اكتب اسم المؤسسة التي يمكن

هذه المعلومات مًعا بـ " الفترة الزمنية"، اكتب اإلطار الزمني الذي ترغب في غضونه إكمال عملية التغيير في السياسة. ثم اجمع جميع 
 )بأي ترتيب( في عبارة واحدة توضح الهدف من التأييد. 

 

:1هدف تأييد السياسة رقم 

اسم السياسة/نوع

الدور الذي يجب أن تقوم به السياسة الجهة التي ستقوم بإجراء 
ذلك 

(المؤسسة) الفترة الزمنية

:1هدف تأييد السياسة رقم 

اسم السياسة/نوع

الدور الذي يجب أن تقوم به السياسة الجهة التي ستقوم بإجراء 
ذلك 

(المؤسسة) الفترة الزمنية



 

  

 
 
 



ار هدف واحد   للتأييدورقة العمل الخاصة بالجزء الثاني: اختي
 

هدف حسب المعايير. إجمالي عدد المستويات المرتفعة والمتو هداف التأييد المحتملة في الصف العلوي ثم احسب نقاًطا لكل  سطة والمنخفضة لتحديد الهدف الذي يتمتع بأكبر اكتب اثنين من أ
هداف ذات المستويات المرتفعة والمتوسطة(. حدد الهد هياأل هائي في أسفل ورقة العمل. فرصة للنجاح )فياألغلب  هدفك الن  ف األفضل واكتبه باعتباره 

 

 

 

 الهدف الثاني: الهدف ألول: المعايير

 القضية التي تم اختيارها محددة وواضحة.

 )المستوى المرتفع )محددة/واضحة جًدا 
 )المستوى المتوسط )محددة/واضحة إلى حٍد ما 
 )المستوى المنخفض )غير مححدة/غير واضحة 

 )المستوى المرتفع )محددة/واضحة جًدا 
  محددة/واضحة إلى حٍد المستوى المتوسط(

 ما(
  المستوى المنخفض )غير مححدة/غير

 واضحة(

وجود بيانات كمية ونوعية إلثبات أن الهدف سوف يساعد في حل 
 القضية. 

 )المستوى المرتفع )أدلة قوية 
 )المستوى المتوسط )بعض ألدلة 
 )المستوى المنخفض ال توجد أدلة/أدلة ضعيفة 

 )المستوى المرتفع )أدلة قوية 
 )المستوى المتوسط )بعض ألدلة 
  المستوى المنخفض ال توجد أدلة/أدلة

 ضعيفة(

وجود إمكانية الشراكة فيما بين المنظمات ذات النفوذ والقادة وأصحاب 
 المصلحة. 

 )المستوي المرتفع )العديد من الشركاء 
 )المستوى المتوسط )بعض الشركاء 
 )المستوى المنخفض ال يوجد شركاء 

  المرتفع )العديد من الشركاء(المستوي 
 )المستوى المتوسط )بعض الشركاء 
 )المستوى المنخفض ال يوجد شركاء 

 وجود جهة سياسية لحل القضية
 )عمة  المستوى المرتفع )دا
 )المستوى المتوسط )محايدة 
 )المستوى المنخفض )معارضة 

 )عمة  المستوى المرتفع )دا
 )المستوى المتوسط )محايدة 
 معارضة( المستوى المنخفض( 

هم بها. ة التي تتبعها لديها تجربة فريدة من نوعها أو خبرات تُسا  المنظم
 )المستوى المرتفع )دوًرا فريًدا جًدا 
 )المستوى المتوسط )فريدة إلى حٍد ما 
  المستوى المنخفض )ليس لها دوًرا فريًدا حيت

 يتمتع العديد من ألشخاص بذلك(

 )المستوى المرتفع )دور فريد جًدا 
 مستوى المتوسط )فريدة إلى حٍد ما(ال 
  المستوى المنخفض )ليس لها دوًرا فريًدا

 حيت يتمتع العديد من ألشخاص بذلك(

 ال يُشكل الهدف أي خطًرا على مؤسستك أو يُشكل خطًرا قلياًل.
 )المستوى المرتفع )ال يُشكل خطًرا 
 )المستوى المتوسط )يُشكل خطًرا قلياًل 
 خطًرا كبيًرا( المستوى المنخفض )يُشكل 

 )المستوى المرتفع )ال يُشكل خطًرا 
 )المستوى المتوسط )يُشكل خطًرا قلياًل 
 )المستوى المنخفض )يُشكل خطًرا كبيًرا 

 من المحتمل أن يكون الهدف من السياسة له تأثير كبير على القضية.
 )المستوى المرتفع )تأثيًرا كبيًرا 
 )المستوى المتوسط )بعًضا من التأثير 
 )المستوى المنخفض ال يوجد تأثير 

 )المستوى المرتفع )تأثيًرا كبيًرا 
 )المستوى المتوسط )بعًضا من التأثير 
 )المستوى المنخفض ال يوجد تأثير 



ار هدف واحد   للتأييدورقة العمل الخاصة بالجزء الثاني: اختي
 

هدف حسب المعايير. إجمالي عدد المستويات المرتفعة والمتو هداف التأييد المحتملة في الصف العلوي ثم احسب نقاًطا لكل  سطة والمنخفضة لتحديد الهدف الذي يتمتع بأكبر اكتب اثنين من أ
هداف ذات المستويات المرتفعة والمتوسطة(. حدد الهد هياأل هائي في أسفل ورقة العمل. فرصة للنجاح )فياألغلب  هدفك الن  ف األفضل واكتبه باعتباره 

 

 

 

 

 

 الهدف الثاني: الهدف ألول: المعايير

 سنوات. 5إلى  3احتمالية النجاح في غضون من 
 )المستوى المرتفع )وجود احتمالية كبيرة 
 )المستوى المتوسط )محتمل/ربما 
 )المستوى المنخفض ال توجد احتمالية 

 )المستوى المرتفع )وجود احتمالية كبيرة 
 )المستوى المتوسط )محتمل/ربما 
 )المستوى المنخفض ال توجد احتمالية 

 إجمالي                                                                         

 ____عدد المستويات المرتفعة 

 ____عدد المستويات المتوسطة 

 ____عدد المستويات المنخفضة 

 ____عدد المستويات المرتفعة 

 ____عدد المستويات المتوسطة 

 ____عدد المستويات المنخفضة 

 
 هدف تأييد السياسة المستهدفة: 

 



 والشخصيات المؤثرة ورقة العمل الخاصة بالجزء الثالث: تحديد صانعي القرار
 

لم  بدايًة من العمود )ب(، اسرد األسماء المحددة لعدد ثالثة إلى أربعة من صانعي القرار الرئيسيين بالنسبة لهدف التأييد الخاص بك. وإذا
موجودة بينك أو يتوفر لديك أي اسم، فاسرد المنصب/الدور المحدد ودّون مالحظة إلجراء المزيد من البحث أدناه. ثم سّجل الروابط ال

بين منظمتك وبين صانعي القرار في العمود )أ(. وبعد ذلك، اسرد اسم واحد أو اثنين من أصحاب التأثير الرئيسيين لكل صانع قرار في 
ود العمود )ج( )األسماء والمناصب/األدوار إن أمكن(. سّجل الروابط الموجودة بينك أو بين منظمتك وبين أصحاب التأير هؤالء في العم

 )د(.
 

 

 

 

 

 

ًلزم  البحث ا

 د. ج. ب. أ.
 االتصاالت

 صانع القرار
 الرئيسي

 صانع القرار
 الرئيسي

 الشخصيات المؤثرة
االتصاالت بالشخصيات 

 المؤثرة



 

 

 

 

 



 القرارورقة العمل الخاصة بالجزء الرابع: تحديد االهتمامات الرئيسية لصانعي 
هتمامات  .في العمود المظلل اسرد صانعي القرار من الجزء الثالث ه من قضيتك باستخدام القوائم المرجعية في العمودين )أ( و)ب(. ثم حدد اثنين مناال قّيم مدى وعي كل صانع قرار وموقف
هما في العمود )ج(.   هذا واسرد  الرئيسية لصانع القرار 

 

  

 

 صانعو القرار الرئيسيون
 )من الجزء الثالث(

 أ.
 الوعي بالقضية 

 ب.
 الوضع الحالي للقضية  

 ج.
 لصانع القرار    

 الهتمامات الرئيسية    

  عدم الوعي 

 عدم الوعي، عدم العلم 

 الوعي، عدم العلم بدقة 

 الوعي، العلم بدقة 

 الجهة المؤيدة 

  ة  الداعمةالجه

 ة المعارضة  الجه

 غير محدد 

1. 

 

2. 

  عدم الوعي 

 عدم الوعي، عدم العلم 

 الوعي، عدم العلم بدقة 

 الوعي، العلم بدقة 

 الجهة المؤيدة 

 الجهة الداعمة 

 ة المعارضة  الجه

 غير محدد 

1. 

 

2. 

  عدم الوعي 

 عدم الوعي، عدم العلم 

 الوعي، عدم العلم بدقة 

 الوعي، العلم بدقة 

  ة  المؤيدةالجه

 الجهة الداعمة 

 ة المعارضة  الجه

 غير محدد 

1. 

 

2. 

  عدم الوعي 

 عدم الوعي، عدم العلم 

 الوعي، عدم العلم بدقة 

 الوعي، العلم بدقة 

 الجهة المؤيدة 

 الجهة الداعمة 

 ة المعارضة  الجه

 غير محدد 

1. 

 

2. 



 

  

 

 



 ورقة العمل الخاصة بالجزء الخامس: التعامل مع المعارضة 
 

)ب(، حدد ألسباب الكامنة وراء معارضتهم لعمود اسرد اثنين إلى أربعة من الخصوم المحتملين المعارضين لهدف التأييد الخاص بك، سواء أكانوا أفراًدا أم جماعات، في العمود )أ(. وفي ا
ها المعارضة لتعزيز  لك. في العمود )ج(، صنف مستوى التأثير الذي قد تتمتع به معارضتك المحتملة على صانعي القرار األساسيين. في العمود )د(، دّون أي حجج أو أساليب قد تستخدم

هـ(، اسرد الطرق التي قد تخ  فّف من تأثير المعارضين على صانعي القرار الرئيسيين. الحظ أنك قد تحتاج إلجراء المزيد من البحث للتعرف على أسلوبهم.آرائهم. وأخيًرا في العمود )
 

 
  

 

 أ.   
 الجهات المعارضة

 

 ب. 
 سبب 

 المعارضة

 ج.   
التأثير على صانعي 

 القرار

 د.   
 الحجج المعروفة و
 أساليب المعارضة

 ه 
 ُطرق الحد من 

 تأثيرهم

  
 مرتفعة 
 متوسط 
  منخفض ال

 يوجد

  
 
 

 

  
 مرتفعة 
 متوسط 
  منخفض ال

 يوجد

  

  
 مرتفعة 
 متوسط 
  منخفض ال

 يوجد

  

  
 مرتفعة 
 متوسط 
  منخفض ال

 يوجد

  

ًلزم:  البحث ا



 

 
  

 



 التغلب على العقبات  ورقة العمل الخاصة بالجزء الخامس:

هدف تأييد السياسة  هذا الاكتب  ها في طريقك لبلوغ  ة من العوائق التي من المحتمل أن تواجه هدف. في الفقاعات الخاص بك في الفقاعة الموجودة أقصى اليمين. ثم اسرد اثنين إلى ثالث
 الموجودة بأسفل، اسرد بعض األفكار حول كيفية تغلبك على كل عائق.

 

   

 

   

 

 استراتيجيات التغلب على هذه العوائق:

   

   

 3العقبة رقم  2العقبة رقم  1العقبة رقم  هدف تأييد السياسة:



 

   

 
 

 



 ورقة العمل الخاصة بالجزء السادس: تقييم أصول التأييد وثغراته
 

هارات والخبرات والموارد المفيدة في عمل تأييد السياسة. في العمود )ب(، اذكر ألفراد أو المواد المح ة من الم ددة التي توجد في مؤسستك )إن لم يكن أًيا منها(. ثم يسرد العمود )أ( مجموع
هذا المورد للتأييد )مرتفع أو متوسط أو منخفض ثغرات ستحتاج فيها إلى دعم  3أصول للتأييد وأعلى  3(. واستناًدا إلى تصنيفاتك، حدد أعلى في العمود )ج(، صنف مستوى أو مدى توافر 

 ومساعدة. 

   

مهارات   ب. أفراد أو مواد محددة والخبرات والمواردأ. ال
 )أسماء األشخاص واألقسام وما إلى ذلك(

من هذا المورد   ج. ما هو القدر المتاح 
 ًلستخدام في عملية التأييد؟

 فريق العمل المتاح للعمل على عملية التأييد 
 مرتفع☐ 

 متوسط ☐
 منخفضة ☐

متحدثين أعضاء فريق العمل الذين من الممكن أن يكونوا 
 ذوي تأثير

 مرتفع☐ 
 متوسط ☐
 منخفضة ☐

 القات فريق العمل مع صانعي القرار
 مرتفع☐ 

 متوسط ☐
 منخفضة ☐

 القات فريق العمل مع وسائل اإلعالم 
 مرتفع☐ 

 متوسط ☐
 منخفضة ☐

الم )على  الخبرات في مجالي االتصاالت ووسائل اإل
الخطابات سبيل المثال، االجتماعات المتعلقة بالسياسة، 

 إلى محرر(

 مرتفع☐ 
 متوسط ☐
 منخفضة ☐

 الخبرات في مجال بناء التحالفات
 مرتفع☐ 

 متوسط ☐
 منخفضة ☐

 الخبرات في مجال الحشد الشعبي
 مرتفع☐ 

 متوسط ☐
 منخفضة ☐

 

 
  تابع الجانباآلخر 



 ورقة العمل الخاصة بالجزء السادس: تقييم أصول التأييد وثغراته
 

 2صفحة 

 
    

مهارات والخبرات والموارد  ب. أفراد أو مواد محددة أ. ال
 )أسماء األشخاص واألقسام وما إلى ذلك(

من هذا المورد ًلستخدام  ما هو القدر المتاح 
 التأييد؟في 

 الخبرات في مجال االتصاالت القائمة على شبكة الويب
 مرتفع☐ 

 متوسط ☐
 منخفضة ☐

 الخبرات في مجال تحليل السياسات و/أو تطوير السياسات
 مرتفع☐ 

 متوسط ☐
 منخفضة ☐

 اإلحاطة بالعملية السياسية
 مرتفع☐ 

 متوسط ☐
 منخفضة ☐

 أدلة لدعم الحل المتعلق بالسياسة 
 مرتفع☐ 

 متوسط ☐
 منخفضة ☐

 التمويل )الحالي أو المحتمل(
 مرتفع☐ 

 متوسط ☐
 منخفضة ☐

 

 

 

 

 

 أكبر ثًلثة أصول:
 

 أكبر ثًلث ثغرات:
 



 ورقة العمل الخاصة بالجزء السابع:  اختيار شركاء التأييد
 

هم المنظماتواألفراد والروابطواالئتالفات التي لد الء الشركاء  ه ة من شركاء التأييد المحتملين في الصف ألول.  عوامل التأثير يها ما يلزم من الخبرات أو الموارد أو اسرد ثالثة إلى خمس
لذلك الشريك. وأخيًرا، دّون نوع التعاون األمثل مع على أصحاب القرار. بدًءا بالشريك األول ثم الذي يليه بشكل تنازلي، قدم اثنين إلى ثالثة أسباب لتحديد ذلك الشريك وأي مخاطر محتملة 

هذا التحليل مع كل الشركاء المحتملين في الصف العلوي.  ذلك الشريك. كّرر 

    

 

 الشريك المحتمل: الشريك المحتمل: الشريك المحتمل: الشريك المحتمل: الشريك المحتمل:

ألسباب إلستراتيجية 
 للشريك

  
 
 

   

 المحتملة 
 المخاطر

     
 

 نوع 
 *المشاركة

 

     

الف/التحالف.ع *تذكر أن أنواع المشاركة تتضمن آلتي: تبادل المعلومات والبيانات وتطوير الرسائل المشتركة والتشاور المتبادل والتخطيط المشترك ووض  االستراتيجيات والئ



 

    

 



هداف  ورقة العمل الخاصة بالجزء الثامن: تطوي األ
هداف أخرى )فرعية( للتأييد بالنسبة لذ هدف التأييد الخاص بك من الجزء الثاني في المربع الموجود باليسار. ضع علىاألقل ثالثة أ  لك الهدف.  أدخل 

هدف التأييد )الفرعي( الجيد يتضمن ما يلي:  اإلجراء الذي تريد أن يتخذه صانع القرار(، و ماوعليك أن تتذكر أن  اإلجراء(، و )من صانع من)ما  متىالقرار المحدد الذي تريده أن يتخذ
هداف  ( وقابلة للقياس Specific)ذكية(: محددة ) SMART)اإلطار الزمني التخاذ اإلجراء، عادة ما يكون ستة أشهر إلى ثالث سنوات حسب جهد التأييد المحدد(. ينبغي أيًضا أن تكون األ

(Measurable( ها  (.Time-bound( ومحددة الوقت )Relevantذات صلة )( وAchievable( ويمكن تحقيق

 

    

 

 

 

 

 

 تريد التي التأييد غاية
 الوصول إليها
 )الجزء الثاني(

 أهداف التأييد الخاصة بك

1 

2 

3



 

    

 



 عملورقة العمل الخاصة بالجزء الثامن: تطوير خطة 
هداف الخاصة بك المتاحة في ورقة العمل السابقة. هدف واحد مناأل ها لتحقيق ذلك  في الصف العلوي من كل جدول، قم بإدراج  هدف اسرد اثنين إلى أربعة أنشطة سوف تنفذ وبالنسبة لكل 

هـ( عليك تقدير التكلفة واإلطار الزمني الهدف في العمود )أ(. وفي العمودين )ب( و)ج( عليك أن تشير إلى الموظفين والشركاء المحددين  الذين سيتولون تنفيذ كل نشاط. في العمودين )د( و)
 التقريبيين لكل نشاط.

 

 1الهدف رقم 
 
 

 أ. 
 النشاط

 ب. 
 طاقم الموظفين المسؤولين

 ج. 
 الشريك )الشركاء(

 د. 
 التكلفة

 ه 
 اإلطار الزمني

     

     

     

     

 تابع إلى الجانب اآلخر 



 ورقة العمل الخاصة بالجزء الثامن: تطوير خطة عمل
 2صفحة 

 

  

 2الهدف رقم 
 
 

 أ. 
 النشاط

 ب. 
 طاقم الموظفين المسؤولين

 ج. 
 الشريك )الشركاء(

 د. 
 التكلفة

 ه 
 اإلطار الزمني

     

     

     

     

 تابع إلى الصفحة التالية



 العمل الخاصة بالجزء الثامن: تطوير خطة عملورقة 
 3صفحة 

 

 

 3الهدف رقم 
 
 

 أ. 
 النشاط

 ب. 
 طاقم الموظفين المسؤولين

 ج. 
 الشريك )الشركاء(

 د. 
 التكلفة

 ه 
 اإلطار الزمني

     

     

     

     



 

 

 

 



 ورقة العمل الخاصة بالجزء التاسع: إعداد رسائل التأييد
 

األربعة الموجودة في كل دائر هتمامتهم الرئيسية. وأجب على ألسئلة ة، إذ أناألسئلة ترتبط بصانع القرار الذي تم في المربعات العليا، أدرج اسم أحد صانعي القرار الرئيسيين وأحد ا
هتمام  اختياره. ثم اجمع اإلجابات مًعا في رسالة موجَزة ومقنعة داخل المربع السُفلي. قد تحتاج إلى هذه لعمل جدول لكل صانع قرار. وإذا كان لكل صانع قرار ا نُسخ عديدة من ورقة العمل 

 رئيسي مماثل، فلن تحتاج إلى إكمال العديد من الجداول. 

 

 االهتمام الرئيسي له: صانع القرار:

  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 . ما القضية؟1
 

 . لماذا يجب أن يهتم صانع القرار 2
 بالقضية؟

 

 . ما األمور التي تود من صانع القرار 4
 أن يقوم بها على وجه التحديد؟

 

 ما هو الحل المقترح وما هو تأثيره المحتمل على المشكلة؟ .3

 . اجمع األجزاء األربعة في رسالة موَجزة ومُقنعة تُستخدم في عملية التأييد:5



 التاسع: إعداد رسائل التأييدورقة العمل الخاصة بالجزء 
 

  2صفحة 

 
    

 

 االهتمام الرئيسي له: صانع القرار:

  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 . ما القضية؟1
 

 . لماذا يجب أن يهتم صانع القرار 2
 بالقضية؟

 

 . ما األمور التي تود من صانع القرار 4
 أن يقوم بها على وجه التحديد؟

 

 ما هو الحل المقترح وما هو تأثيره المحتمل على المشكلة؟ .3

 . اجمع األجزاء األربعة في رسالة موَجزة ومُقنعة تُستخدم في عملية التأييد:5



 التاسع: تحديد المراسلين المسؤولين عن التأييدورقة العمل الخاصة بالجزء 
 

ه ذا. كن محدًدا ارسم بيانًيا المراسلين المحتملين على اكتب اسم أحد صانعي القرار الرئيسيين في الدائرة الموجودة في الجانباأليسر. أدرج ثالثة مراسلين محتملين للتفاعل مع صانع القرار 
هم. استخدم النتائج لتحديد المراسل ذي األولوية. إذا لم يكن يوجد أي مراسل في الركن األيمن العلوي، فحدد مراسلين ُجدد.  الشبكة البيانية بناًءا على خبرتهم قد تحتاج إلى نُسخ ومدى تأثير

هذه كي تستكمل المخطط والشبكة البيانية لكل شخص من صانعي القرار.  عديدة من ورقة العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 التأثير على صانعي القرار المستهدفين

ية
قض

بال
طة 

حا
إل
ا

 

 منخفضة

 مرتفعة

 مرتفعة

 

 المراسلون المحتملون:

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 
 :األولوية ذو راسلالم



 ورقة العمل الخاصة بالجزء التاسع: تحديد المراسلين المسؤولين عن التأييد
 

  2صفحة 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على صانعي القرار المستهدفين التأثير

ية
قض

بال
طة 

حا
إل
ا

 

 منخفضة

 مرتفعة

 مرتفعة

 

 المراسلون المحتملون:

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 
 :األولوية ذو راسلالم



 ورقة العمل الخاصة بالجزء العاشر: التخطيط لقياس مدى النجاح
 

ة أخرى  هدافك في الصف العلوي من كل جدول أدناه. ثم قم بإدراج قائمة تتضمن من ثالثة إلى خمسة مخرجات، وقائم اكتب أ
 تتضمن من ثالث إلى خمس نتائج بالنسبة للنقاط الموجودة أدناه. 

 

    

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 المخرجات النتائج

 :1الهدف رقم 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 المخرجات النتائج

 :2الهدف رقم 

 تابع الجانباآلخر 



 ورقة العمل الخاصة بالجزء العاشر: التخطيط لقياس مدى النجاح
 

 2صفحة 
 

    

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 المخرجات النتائج

 :3 الهدف رقم
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 المواد الخاصة باألنشطة
 

 )ة مرفقة بمفاتيح إجابات )الجزء ألول  دراسات حال
 )الحصول على عالمات مصنفة )الجزء الرابع 
 )دورات حول التغلب على العقبات )الجزء الخامس 
  الشركاء )الجزء السابع(بطاقات اختالط 
 )خصائص بطاقات العرض الخاصة بالشراكات الفعالة )الجزء السابع 
 )خصائص بطاقات العرض التي تحتوي على رسائل مُقنعة )الجزء السابع 
 الجزء الثامن(   خصائص بطاقات العرض التي تحتوي على رسائل مُقنعة( 
  شرائح في ملفPowerPoint 
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 دراسة حالة "العمل من أجل الصحة التناسلية للمراهقين" 
(Action for Adolescent Reproductive Health*) 
 

 

( بتمويل MOEموارد ضئيلة للتثقيف في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية. تقوم وزارة التربية والتعليم ) لديهم xالشباب في الدولة 
الخدمات التعليمية الصحية العامة في المدارس، ولكن لم يتم تخصيص أي جزء من التمويل لمجال الصحة اإلنجابية للمراهقين. 

ة من مؤيدي الصحة هذه القضية، قامت مجموع ( AARHالمحلية بتشكيل شبكة تسمى بحركة الصحة إلنجابية للبالغين ) ولمعالجة 
ها الصحية القومية.  xللتأثير على حكومة دولة   بتضمين عملية التثقيف في مجال الصحة اإلنجابية في مناهج

،  (MOE)التربية والتعليموقد دعم المعلمون فكرة تثقيف البالغين في مجال الصحة اإلنجابية والجنسية، ومع ذلك لم تُعطي وزارة 
هج التعليم الصحي القومي. ولمعرفة سبب  من منا ها كجزء  التي في حاج التخاذ إجراء، أولوية لهذه الموضوعات بأن يتم تضمين

( بتنسيق اجتماعات مع موظفي الحكومة على مستويات إقليمية ومقاطعية AARHذلك، قامت حركة الصحة اإلنجابية للبالغين )
هذهاالجتماعات، أصبح من الواضح أن القادة المسؤولين عن وزارة التربية والتعليم كان ينقصهم الوعي وتقسيمية.  ومن خالل 

ها كانت  هذهاالجتماعات ضمان أناإلجراءات التي اتخذو هذه البرامج؛ واإلضافة إلى ذلك، كان الغرض الرئيسي من  بالحاجة إلى 
هذا البرنامج، وهي وزارة  Xلدى الوزارات الثالث في دولة داعمةالحتياجات الطالب. ولم يكن كذلك  التي لديها حصص في 

التريية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة المساواة بين الجنسين والثقافة والخدماتاالجتماعية، وسيلة لمواجهة القضايا المشتركة بين 
ة منهجية.   الوزارات بطريق

ة مع الوزارات الثالثة، وذلكإلنشاء شبكة وزارية وإيجاد  حوار AARHقامت حركة الصحة اإلنجابية للبالغين ) ( بعمل شراك
( بالتنسيق والعمل كلجنة أمانة للجان القومية AARHمشترك بين الوزارات. وقد قامت أيضا حركة الصحة اإلنجابية للبالغين )
ها لموظفي وزارة التربية والتعليم مشاركة التحديات اإلقليمية والمقاطعية الجديدة المشتركة بين الوزارات ، والتي يمكن من  خالل

هذهاإلجراءات، تأكدت حركة الصحة اإلنجابية للبالغين ) ها إلى AARHوالنجاحات. وطوال كل  ( من أن الرسالة التي تم توجيه
هم على اتخاذ الوزارات كانت متسقة: الوصول إلى الشباب من خالل توجيه رسائل دقيقة حول الصحة الجنسية واإلنجاب ية يساعد

 قرارات مبنية عن علم أكثر. 

( لديهم اصاالت مع موظفي الوزارات، ولديهم القدرة على تنسيق AARHوبينما كان أفراد من حركة الصحة اإلنجابية للبالغين )
هج التعليمية للطالب، إال أنهم لم يكن لديهم الخبرة لتطوير المنا ة؛ والتي كانت ضرورية لزيادة  اجتماعات منظمة مع موظفي الحكوم

الوعي وتغيير موقف أصحاب القرار تجاه عملية التثقيف في مجال الصحة اإلنجابية. ونتيجة لذلك، قامت أيًضا حركة الصحة 
( بعمل شراكة مع مدرسين في مجال التثقيف الصحي المحلي، وخبراء في مجال التدريب، وطاقم العمل AARHاإلنجابية للبالغين )

 اخل الوزارات، وذلك لتطوير منهج تدريبي حول الصحة الجنسية واإلنجابية. الفني د

هاية المطاف، كانت تلك الخطط ناجحة؛ حيث شجعت على زيادة التزام الحكومة وتمويل البرامج لتعزيز الصحة الجنسية  وفي ن
إنشاء لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات لمعالجة . كما أعلنت وزارة التربية والتعليم علًنا عن xواإلنجابية بين الشباب في الدولة 

( بتخصيص أموال للتثقيف في MOEالقضايا المشتركة بين الوزارات بشكِل منهجي. وكانت نتيجة ذلك قيام وزارة التربية والتعليم )
يجية التعليمية الصحية مجال الصحة الجنسية واإلنجابية، وإدماج المنهج التدريبي حول الصحة الجنسية واإلنجابية فياإلسترات

 ( الدليل النهائي الذي يُثبت نجاحها. AARHإلجراء الذي اعتبرته حركة الصحة اإلنجابية للبالغين ) —القومية الخاصة بها 

 

 لتطوير تطبيقها يمكن التي أجزاء 10 الـ عملية شرح أجل من تطويعها تم قد و*تعتمد دراسة الحالة هذه علي أحداث واقعية. 
   .الصحة تحسين أجل من التأييد إستراتيجية



 دراسة حالة "العمل من أجل الصحة التناسلية للمراهقين" 
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( بتمويل MOEلديهم موارد ضئيلة للتثقيف في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية. تقوم وزارة التربية والتعليم ) xالشباب في الدولة 
الخدمات التعليمية الصحية العامة في المدارس، ولكن لم يتم تخصيص أي جزء من التمويل لمجال الصحة اإلنجابية للمراهقين. 

هذه القضية، قا ة من مؤيدي الصحة المحلية بتشكيل شبكة تسمى بحركة الصحة إلنجابية للبالغين )ولمعالجة  ( AARHمت مجموع
ها الصحية القومية.  xللتأثير على حكومة دولة   بتضمين عملية التثقيف في مجال الصحة اإلنجابية في مناهج

 
 
 
 
 
 

 في دراسة الحالة: 10أمثلة من األجزاء الـ 

   1الجزء 
 قضية التأييد

الشباب لديهم موارد ضئيلة للتثقيف في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية، وال يوجد أي تمويل من قبل 
 وزارة التربية والتعليم مخصص لتثقيف البالغين في مجال الصحة إلنجابية.

   2الجزء 
 هدف التأييد

ها  التأثير على الحكومة لتضمين عملية تثقيف البالغين في مجال الصحة اإلنجابية والجنسية في مناهج
 التعليمية الصحية القومية. 

   3الجزء 
صانعو القرار والجهات 

 المؤثرة
هي وزارة الصحة ووزارة المساواة بين  صانع القرار الرئيسي هو وزارة التربية والتعليم. الجهات المؤثرة 

االجتماعية.  الجنسين والثقافة ، والخدمات الثقافية 

   4الجزء 
هتمامات الرئيسية  ال

 لصانع القرار
ة الحتياجات  ها كانت داعم هو التأكد من أناإلجراءات التي قام باتخاذ هتمام الرئيسي لصانع القرار  ال

 الطالب.

  5الجزء 
معارضة التأييد والعوائق 

 التي تواجهه
ة منهجية، وزارة التربية العوائق: عدم  وجود وسيلة للتعامل مع القضايا المشتركة بين الوزارات بطريق

 والتعليم ووزارة الصحة ووزارة المساواة بين الجنسين والخدمات االجتماعية والثقافية.

  6الجزء 
 مميزات التأييد وثغراته

االتصاالت مع موظفي الوزارة والقدرة على تنسيق اجتماعات ة مع موظفي الحكومة. ألصول:  منظم
هج التعليمية للطالب.  الثغرات: نقص الخبرة في تطوير المنا

   7الجزء 
 شركاء التأييد

موظفوا الوزارات الثالثة، ومدرسون في مجال التعليم الصحي المحلي، وخبراء في مجال التدريب، وطاقم 
 عمل فني.

   8الجزء 
 خطط التأييد

 الحوار المشترك بين الوزارات.إنشاء شبكة وزارية لتعزيز 
 التنسيق والعمل بمثابة لجنة أمانة للجان القومية واإلقليمية والمقاطعية الجديدة المشتركة بين الوزارات. 

تطوير منهج تدريبي حول الصحة الجنسية واإلنجابية، وذلك لزيادة الوعي ولتغيير موقف موظفي 
 الحكومة. 

   9الجزء 
 رسائل التأييد

هم في اتخاذ قرارات مبنية عن  الوصول إلى الشباب برسائل دقيقة حول الصحة الجنسية واإلنجابية يساعد
 علم أكثر. 

   10الجزء 
 خطة قياس النجاح

 زيادة التزام الحكومة وتمويل البرامج لتعزيز الصحة الجنسية واإلنجابية بين الشباب.
من أجل التثقيف في مجال الصحة الجنسية ( بتخصيص أمواالً MOEقيام وزارة التربية والتعليم )

واإلنجابية، وإدماج المنهج التدريبي فياالستراتيجية التعليمية الصحية القومية الخاصة بها. إعالن وزارة 
التربية والتعليم علًنا عن إنشاء لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات لمعالجة القضايا المشتركة بين الوزارات 

 بشكِل منهجي.



 دراسة حالة "العمل من أجل الصحة التناسلية للمراهقين" 
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،  (MOE)والجنسية، ومع ذلك لم تُعطي وزارة التربية والتعليموقد دعم المعلمون فكرة تثقيف البالغين في مجال الصحة اإلنجابية 
هج التعليم الصحي القومي. ولمعرفة سبب  من منا ها كجزء  التي في حاج التخاذ إجراء، أولوية لهذه الموضوعات بأن يتم تضمين

تويات إقليمية ومقاطعية ( بتنسيق اجتماعات مع موظفي الحكومة على مسAARHذلك، قامت حركة الصحة اإلنجابية للبالغين )
هذهاالجتماعات، أصبح من الواضح أن القادة المسؤولين عن وزارة التربية والتعليم كان ينقصهم الوعي وتقسيمية.  ومن خالل 

ها كانت  هذهاالجتماعات ضمان أناإلجراءات التي اتخذو هذه البرامج؛ واإلضافة إلى ذلك، كان الغرض الرئيسي من  بالحاجة إلى 
هذا البرنامج، وهي وزارة  Xولم يكن كذلك لدى الوزارات الثالث في دولة ةالحتياجات الطالب. داعم التي لديها حصص في 

التريية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة المساواة بين الجنسين والثقافة والخدماتاالجتماعية، وسيلة لمواجهة القضايا المشتركة بين 
ة منهجية.   الوزارات بطريق

 
ة مع الوزارات الثالثة، وذلكإلنشاء شبكة وزارية وإيجاد  حوار AARHمت حركة الصحة اإلنجابية للبالغين )قا ( بعمل شراك

( بالتنسيق والعمل كلجنة أمانة للجان القومية AARHمشترك بين الوزارات. وقد قامت أيضا حركة الصحة اإلنجابية للبالغين )
ها لموظفي وزارة التربية والتعليم مشاركة التحديات اإلقليمية والمقاطعية الجديدة المش تركة بين الوزارات ، والتي يمكن من خالل

هذهاإلجراءات، تأكدت حركة الصحة اإلنجابية للبالغين ) ها إلى AARHوالنجاحات. وطوال كل  ( من أن الرسالة التي تم توجيه
هم على اتخاذ الوصول إلى الشباب من خالل توجيه رسائالوزارات كانت متسقة:  ل دقيقة حول الصحة الجنسية واإلنجابية يساعد

 قرارات مبنية عن علم أكثر. 
 

( لديهم اصاالت مع موظفي الوزارات، ولديهم القدرة على تنسيق AARHوبينما كان أفراد من حركة الصحة اإلنجابية للبالغين )
إال أنهم لم يكن لديهم الخب ة؛ هج التعليمية للطالب، والتي كانت ضرورية لزيادة اجتماعات منظمة مع موظفي الحكوم رة لتطوير المنا

الوعي وتغيير موقف أصحاب القرار تجاه عملية التثقيف في مجال الصحة اإلنجابية. ونتيجة لذلك، قامت أيًضا حركة الصحة 
ي مجال التدريب، وطاقم العمل ( بعمل شراكة مع مدرسين في مجال التثقيف الصحي المحلي، وخبراء فAARHاإلنجابية للبالغين )

 الفني داخل الوزارات، وذلك لتطوير منهج تدريبي حول الصحة الجنسية واإلنجابية. 
 

هاية المطاف، كانت تلك الخطط ناجحة؛ حيث شجعت على زيادة التزام الحكومة وتمويل البرامج لتعزيز الصحة الجنسية  وفي ن
أعلنت وزارة التربية والتعليم علًنا عن إنشاء لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات لمعالجة . كما xواإلنجابية بين الشباب في الدولة 

( بتخصيص أموال للتثقيف في MOEالقضايا المشتركة بين الوزارات بشكِل منهجي. وكانت نتيجة ذلك قيام وزارة التربية والتعليم )
ل الصحة الجنسية واإلنجابية فياإلستراتيجية التعليمية الصحية مجال الصحة الجنسية واإلنجابية، وإدماج المنهج التدريبي حو

 ( الدليل النهائي الذي يُثبت نجاحها. AARHإلجراء الذي اعتبرته حركة الصحة اإلنجابية للبالغين ) —القومية الخاصة بها 

 



 AMSTL" (AMSTL Expansion Coalition)*دراسة حالة "اتالف توسيع 
 

   

، أو PPH))كما هو الحال في العديد من الدول النامية، يتوفى عدد كبير من السيدات نتيجة حدوث نزيف ما بعدالوالدة  xفي الدولة 
حيث  —والتي تتضمن إعطاء دوء االكسيتوسين  — (AMTSL)نزف مُفرط بعد الوالدة. اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالثة من الوالدة 

هين؛ مما قد يمنع من حدوث نزيف بعدالوالدة  ، ويُحسن (PPH)تعد تلكاإلدارة فعالة ومنخفضة التكلفة ومتداخلة بشكل قائم على البرا
( أولية لمنح تدريب NDOH) ، أعطت وزارة الصحة الوطنية2007من عملية الحفاظ على حياة السيدات وأطفالهم بشكل كبير. في عام 
ة من اوالدة ) هرات. ومع ذلك، تم AMTSLعلى الصعيد الوطني في إلدارة الفعالة للمرحلة الثالث ( لجميع المولدات )القابالت( الما

اإلدارة الفعالة لل مهبلي الطبيعي( من ممارسة ة من حظر القابالت المساعدات )الذين يقومون بإجراء غالبية عمليات التوليد ال مرحلة الثالث
هذا الحظر، قامت مجموعة التحالف AMTSLلوالدة ) هرات. ولمعالجة  ( أو إعطاء دواء الكسيتوسين، وذلكألنهم ليسوا قابالت ما

ة من اوالدة  اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث األمومة، بتطوير (AMSTL.EC)التوسعية الخاصة  من منظمات غير ربحية لصحة ، ائتالف 
ة الدولة استر ة من اوالدة،  xاتيجية التأييد للتأثير على حكوم بتعديل السياسة القومية التي تحكم استخدام الوقاية الفعالة للمرحلة الثالث

 وذلك لتضمين القابالت المساعدات وإدماجهم في الخطة التدريبية على الصعيد الوطني. 
  

اإلدارة ال الدة )أدركت مجموعة التحالف التوسعية الخاصة  ة من ال ( أنه إلجراء تعديل في السياسة AMSTL.ECفعالة للمرحلة الثالث
اإلدارة الفعالة  xالقومية، يجب على وزير الصحة في الدولة  اتخاذ إجراء بشأن ذلك. وقد أدركت مجموعة التحالف التوسعية الخاصة 

ة من اوالدة ) ة من اوالدة ( أن وزير الصحة ذاته َيدَعم AMSTL.ECللمرحلة الثالث فكرة التدريب علىاإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث
(AMSTL) ولكنه لديه مخاوف بشأن افتقار الحكومة ألدلة تُثبت أن القابالت المساعدات لديهن القدرة على استخدام اإلدارة الفعالة ،

( الفكرة، وذلك NDOHفي وزارة الصحة الوطنية )للمرحلة الثالثة من الوالدة بشكًل صحيح. وقد عارض طاقم العمل الفني الذي يعمل 
ألنه لديه مخاوف بشأن احتمالية استخدام القابالت المساعدات لدواء االكسيتوسين ألغراض أخرى. وقد كان لديهم قلق أيًضا بشأن أن 

ها لتدريب العامالت منخفضي المستوى في مجال الصحة قبل تدريب جم يع المولدات )القابالت( الجهات الممولة قد تقوم بتحويل دعم
هرات.   الما

 

، (AMSTL)وإلعداد قاعدة من األدلة التي تُثبت سالمة وجدوى استخدام القابالت المساعدات لإلدارة الفعالة للمرحلة الثالثة من الوالدة 
ة م ( بعمل AMSTL.ECن اوالدة )وإعطاء دوا االكسيتوسين، قامت مجموعة التحالف التوسعية الخاصة اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث

ة مع المنظمات المجتمعية ووزارة الصحة الوطنية؛ وذلك لتدريب القابالت المساعدات على مشروع تجريبي توضيحي. وقد كانت  شراك
ة من لوالدة ) اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث القات جيدة مAMSTL.ECمجموعة التحالف التوسعية الخاصة  ها لديها  ع وزير ( تعلم أن

هذه ألدلة. لذا  ة من أجل  هذهاإلدلة له بفاعلية. ولكن لم يكن لديها خبرة تنفيذ المشاريع التوضيحي الصحة، وستكون قادرة على إثبات 
االت التنمية الدولية التي قامت بتقديم مساعدة فنية وتصديق على الدراسة.  قامت مجموعة التحالف بتقديم إلتماس ألحد و

 

أظهرت الد ة من اوالدة )وقد  ( AMSTLراسة التوضيحية أن القابالت المساعدات لديهن القدرة على تطبيقاإلدارة  الفعالة للمرحلة الثالث
هذا  هرات دون حدوث أي زيادة في مضاعفات اوالدة ذات الصلة. ومن خالل إجراء  بأقصى قدر من الكفاءة مثل القابالت الما

ة من لوالدة المشروع التجريبي القومي، أعدت مجمو اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث ، (AMSTL.EC)عة التحالف التوسعية الخاصة 
اإلدارة الفعالة  ها أن تتصدى لحجج طاقم العمل الفني ضد التوسع في السياسة القومية التي تحكم استخدام ة من شأن قاعدة مناألدل

ة من اوالدة ) المساعدات. ولحشد الدعم وإقناع وزير الصحة بتعديل سياسة وزارة الصحة ( لتضمين القابالت AMSTLللمرحلة الثالث
ة من اوالدة ) اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث ( تقرير متعلق بالسياسة AMSTL.ECالوطنية، أعدت مجموعة التحالف التوسعية الخاصة 

اتخاذ إجراء نتيجة لذلك. وقد أطلقت مجموعة التحالف ُيوضح بالتفصيل النتائج اإليجابية للمشروع التجريبي، ويدعو الحكومة إلى 
ة من اوالدة ) اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث ( التقرير المتعلق بالسياسة في اجتماع َيحَضره طاقم الفني AMSTL.ECالتوسعية الخاصة 

التخاذ إجراء بشأن ذلك.  لدى الحكومة. قامت منافذ وسائل اإلعالم بتغطيةاالجتماع الذي وضع المزيد من الضغط على وزير الصحة
ة متناسقة:  هذه اإلجراءات، كانت الرسال اإلدارةوطوال كل   يمكن للقابالت المساعدات إعطاء دواء الكسيتوسين بأمان، وإجراء

ة من اوالدة ) هات نتيجة لحدوثAMTSLالفعالة للمرحلة الثالث  بعدنزيف  ( بطريقة صحيحة، وذلك للحد بشكٍل فعال من وفيات األم
  (.PPH) لوالدة

 

نتيجة لهدة المجهودات، قامت وزارة الصحة الوطنية بالتعديل من سياستها، وذلك لتضمين القابالت المساعدات في التدريب وإجراء 
ة من اوالدة ) التوسعية (. وقد اعترف وزير الصحة علًنا بالدور الذي لعبته مجموعة التحالف AMSTLإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث

الدة ) ة من ال اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث ة منالوالدة AMSTL.ECالخاصة  اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث ( في توسيع ممارسة
(AMSTL في أكثر من )من مواقع مشروعات الدولة  %95x ؛ مما اعتبرالمؤيدون ذلك على أنه دلياًل على النجاح. وكانت النتيجة

هائية لذلك الدة ) الن االت حدوث نزيف بعد ال ( على الصعيد الوطني.  وتمثل إستراتيجية التأييد لمجموعة PPHانخفاض ملحوظ في 
ة من اوالدة  اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث ها (AMSTL.EC)التحالف التوسعية الخاصة  ، نجاًحا كبيًرا على الصعيد العالمي، ويتم تكرار

 في دول أخرى. 
 

أجزاء التي يمكن تطبيقها لتطوير  10*تعتمد دراسة الحالة هذه علي أحداث واقعية. و قد تم تطويعها من أجل شرح عملية الـ 
  إستراتيجية التأييد من أجل تحسين الصحة. 



 AMSTL" (AMSTL Expansion Coalition)*دراسة حالة "اتالف توسيع 
 

   

 

 

 :في دراسة الحالة 10أمثلة من ألجزاء الـ 

   1الجزء 
  قضية التأييد

   2الجزء 
  هدف التأييد

   3الجزء 
صانعو القرار والجهات 

 المؤثرة
 

   4الجزء 
هتمامات الرئيسية  ال

 لصانع القرار
 

  5الجزء 
معارضة التأييد والعوائق 

 التي تواجهه
 

  6الجزء 
  مميزات التأييد وثغراته

   7الجزء 
  شركاء التأييد

   8الجزء 
  خطط التأييد

   9الجزء 
  رسائل التأييد

   10الجزء 
  النجاحخطة قياس 



 (: مفتاح اإلجابةAMSTL Expansion Coalition" )AMSTLاتالف توسيع دراسة حالة "
 

   

 

، أو (PPH)كما هو الحال في العديد من الدول النامية، يتوفى عدد كبير من السيدات نتيجة حدوث نزيف ما بعدالوالدة  xفي الدولة 
حيث تعد  —والتي تتضمن إعطاء دوء االكسيتوسين  — (AMTSL)نزف مُفرط بعد الوالدة. اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالثة من الوالدة 

هين؛ مما قد يمنع من حدوث نزيف بعد اوالدة  ، ويُحسن من (PPH)تلكاإلدارة فعالة ومنخفضة التكلفة ومتداخلة بشكل قائم على البرا
( أولية لمنح تدريب NDOH) ، أعطت وزارة الصحة الوطنية2007عملية الحفاظ على حياة السيدات وأطفالهم بشكل كبير. في عام 

ة من اوالدة ) هرات. ومع ذلك، تم AMTSLعلى الصعيد الوطني في إلدارة الفعالة للمرحلة الثالث ( لجميع المولدات )القابالت( الما
اإلدارة الفعالة لل مهبلي الطبيعي( من ممارسة ة من حظر القابالت المساعدات )الذين يقومون بإجراء غالبية عمليات التوليد ال مرحلة الثالث

هذا الحظر، قامت مجموعة التحالف AMTSLلوالدة ) هرات. ولمعالجة  ( أو إعطاء دواء الكسيتوسين، وذلكألنهم ليسوا قابالت ما
ة من اوالدة  اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث األمومة، بتطوير (AMSTL.EC)التوسعية الخاصة  من منظمات غير ربحية لصحة ، ائتالف 

ة الدولة استر ة من اوالدة،  xاتيجية التأييد للتأثير على حكوم بتعديل السياسة القومية التي تحكم استخدام الوقاية الفعالة للمرحلة الثالث
 وذلك لتضمين القابالت المساعدات وإدماجهم في الخطة التدريبية على الصعيد الوطني. 

  

 في دراسة الحالة: 10أمثلة من األجزاء الـ 

   1الجزء 
 قضية التأييد

ة منالوالدة  اإلدارة )الوقاية( الفعالة للمرحلة الثالث من ممارسة ، (AMTSL)تم حظر القابالت المساعدات 
االكسيتوسين.أو   إعطاء دواء

   2الجزء 
 هدف التأييد

التأثير على حكومة الدولة )س( بتعديل السياسة القومية التي تحكم استخدام الوقاية الفعالة للمرحلة الثالثة 
 منالوالدة، وذلك لتضمين القابالت المساعدات وإدماجهم في الخطة التدريبية على الصعيد الوطني. 

   3الجزء 
القرار والجهات  صانعو
 المؤثرة

 صانع القرار: وزير الصحة
ة، منافذ وسائلاإلعالم الرئيسية  الشخصيات المؤثرة:  الكادر الفني الذي يعمل لدى وزارة الصحة الوطني

   4الجزء 
هتمامات الرئيسية  ال

 لصانع القرار
إلدارة )الوقاية( الفعالة للمرحلة  افتقار الحكومة لألدلة التي تُثبت أن القابالت المساعدات يمكنهم استخدام

ة منالوالدة )  ( بطريقة صحيحة.AMSTLالثالث

  5الجزء 
معارضة التأييد والعوائق 

 التي تواجهه

العوائق: مخاوف الكادر الفني الذي يعمل لدى وزارة الصحة الوطنية بشأن احتمالية استخدام القابالت 
ها لتدريب  المساعدات لدواء الكسيتوسينألغراض أخرى، وبشأن أن الجهات الممولة قد تقوم بتحويل دعم

هرات. العامالت منخفضي المستوى في مجال الصحة قبل تدريب جميع المولدات )القابال  ت( الما

  6الجزء 
 مميزات التأييد وثغراته

ة له بفاعلية. هذه اإلدل  المميزات:  عالقات جيدة مع وزير الصحة، والقدرة على إثبات 
األدلة. هذه ة من شأنها أن تعمل على تجميع  إلجراء مشروعات توضيحي  الثغرات:  افتقار الخبرة الالزمة

   7الجزء 
 ( ووكالة التنمية الدولية.NDOHالمجتمعية ووزارة الصحة الوطنية )المنظمات  شركاء التأييد

   8الجزء 
 خطط التأييد

 إجراء مشروع تجريبي وتوضيحي
إعداد تقرير متعلق السياسة حول النتائج اإليجابية للمشروع التجريبي الذي تم إطالقة في اجتماع َيحَضره 

ه من خالل   منافذ وسائلاإلعالم الرئيسية.الكادر الفني لدى الحكومة، وتم تغطيت

   9الجزء 
 رسائل التأييد

ة من  يمكن للقابالت المساعدات إعطاء داء االكسيتوسين بأمان، وإجراء اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث
هات نتيجة لحدوث نزيف بعد AMSTLلوالدة ) ( بطريقة صحيحة، وذلك للحد بشكٍل فعال من وفيات األم
 (. PPHلوالدة )

   10الجزء 
 خطة قياس النجاح

قيام وزارة الصحة الوطنية بالتعديل من سياستها، وذلك لتضمين القابالت المساعدات في التدريب وإجراء 
الدة ) ة من ال (. اعتراف وزير الصحة علًنا بالدور الذي AMSTLإلدارة )الوقاية( الفعالة للمرحلة الثالث

ة من اوالدة )لعبته مجموعة التحالف التوسعية الخاص اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث ( في AMSTL.ECة 
ة من اوالدة ) اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث من مواقع  %95( في أكثر من AMSTLتوسيع ممارسة

 .xمشروعات الدولة 
هائية لذلك انخفاض ملحوظ في حاالت حدوث نزيف بعد اوالدة ) ( على الصعيد PPHوكانت النتيجة الن

 لوطني.ا



 (: مفتاح اإلجابةAMSTL Expansion Coalition" )AMSTLاتالف توسيع دراسة حالة "
 

   

اإلدارة ال الدة )أدركت مجموعة التحالف التوسعية الخاصة  ة من ال ( أنه إلجراء تعديل في السياسة AMSTL.ECفعالة للمرحلة الثالث
اإلدارة الفعالة  xالقومية، يجب على وزير الصحة في الدولة  اتخاذ إجراء بشأن ذلك. وقد أدركت مجموعة التحالف التوسعية الخاصة 

ة من اوالدة ) ة من اوالدة ( أن وزير الصحة ذاته َيدَعم AMSTL.ECللمرحلة الثالث فكرة التدريب علىاإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث
(AMSTL) ولكنه لديه مخاوف بشأن افتقار الحكومة ألدلة تُثبت أن القابالت المساعدات لديهن القدرة على استخدام اإلدارة الفعالة ،

( الفكرة، وذلك NDOHفي وزارة الصحة الوطنية )للمرحلة الثالثة من الوالدة بشكًل صحيح. وقد عارض طاقم العمل الفني الذي يعمل 
ألنه لديه مخاوف بشأن احتمالية استخدام القابالت المساعدات لدواء االكسيتوسين ألغراض أخرى. وقد كان لديهم قلق أيًضا بشأن أن 

ها لتدريب العامالت منخفضي المستوى في مجال الصحة قبل تدريب جم يع المولدات )القابالت( الجهات الممولة قد تقوم بتحويل دعم
هرات.   الما

 

، (AMSTL)وإلعداد قاعدة من األدلة التي تُثبت سالمة وجدوى استخدام القابالت المساعدات لإلدارة الفعالة للمرحلة الثالثة من الوالدة 
ة م ( بعمل AMSTL.ECن اوالدة )وإعطاء دوا االكسيتوسين، قامت مجموعة التحالف التوسعية الخاصة اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث

ة مع المنظمات المجتمعية ووزارة الصحة الوطنية؛ وذلك لتدريب القابالت المساعدات على مشروع تجريبي توضيحي. وقد كانت  شراك
ة من لوالدة ) اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث القات جيدة مAMSTL.ECمجموعة التحالف التوسعية الخاصة  ها لديها  ع وزير ( تعلم أن

هذه ألدلة. لذا  ة من أجل  هذهاإلدلة له بفاعلية. ولكن لم يكن لديها خبرة تنفيذ المشاريع التوضيحي الصحة، وستكون قادرة على إثبات 
االت التنمية الدولية التي قامت بتقديم مساعدة فنية وتصديق على الدراسة.  قامت مجموعة التحالف بتقديم إلتماس ألحد و

 

أظهرت الد ة من اوالدة )وقد  ( AMSTLراسة التوضيحية أن القابالت المساعدات لديهن القدرة على تطبيقاإلدارة  الفعالة للمرحلة الثالث
هذا  هرات دون حدوث أي زيادة في مضاعفات اوالدة ذات الصلة. ومن خالل إجراء  بأقصى قدر من الكفاءة مثل القابالت الما

ة من لوالدة المشروع التجريبي القومي، أعدت مجمو اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث ، (AMSTL.EC)عة التحالف التوسعية الخاصة 
اإلدارة الفعالة  ها أن تتصدى لحجج طاقم العمل الفني ضد التوسع في السياسة القومية التي تحكم استخدام ة من شأن قاعدة مناألدل

ة من اوالدة ) ساعدات. ولحشد الدعم وإقناع وزير الصحة بتعديل سياسة وزارة الصحة ( لتضمين القابالت المAMSTLللمرحلة الثالث
ة من اوالدة ) اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث ( تقرير متعلق بالسياسة AMSTL.ECالوطنية، أعدت مجموعة التحالف التوسعية الخاصة 

اذ إجراء نتيجة لذلك. وقد أطلقت مجموعة التحالف ُيوضح بالتفصيل النتائج اإليجابية للمشروع التجريبي، ويدعو الحكومة إلى اتخ
ة من اوالدة ) اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث ( التقرير المتعلق بالسياسة في اجتماع َيحَضره طاقم الفني AMSTL.ECالتوسعية الخاصة 

التخاذ إجراء بشأن لدى الحكومة. قامت منافذ وسائل اإلعالم بتغطيةاالجتماع الذي وضع المزيد من الضغط على وز  ير الصحة
ة متناسقة:  هذه اإلجراءات، كانت الرسال اإلدارة ذلك. وطوال كل  يمكن للقابالت المساعدات إعطاء دوء االكسيتوسين بأمان، وإجراء

ة من اوالدة ) هات نتيجة AMSTLالفعالة للمرحلة الثالث  بعد نزيف لحدوث( بطريقة صحيحة، وذلك للحد بشكٍل فعال من وفيات األم
  (.PPH) لوالدة

 

نتيجة لهدة المجهودات، قامت وزارة الصحة الوطنية بالتعديل من سياستها، وذلك لتضمين القابالت المساعدات في التدريب وإجراء 
ة من اوالدة ) لتوسعية (. وقد اعترف وزير الصحة علًنا بالدور الذي لعبته مجموعة التحالف اAMSTLإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث

الدة ) ة من ال اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث ة منالوالدة AMSTL.ECالخاصة  اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث ( في توسيع ممارسة
(AMSTL في أكثر من )من مواقع مشروعات الدولة  %95x ؛ مما اعتبرالمؤيدون ذلك على أنه دلياًل على النجاح. وكانت النتيجة

هائية لذلك  الدة )الن االت حدوث نزيف بعد ال ( على الصعيد الوطني.  وتمثل إستراتيجية التأييد لمجموعة PPHانخفاض ملحوظ في 
ة من اوالدة  اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالث ها (AMSTL.EC)التحالف التوسعية الخاصة  ، نجاًحا كبيًرا على الصعيد العالمي، ويتم تكرار

 في دول أخرى. 



 دراسة حالة "اتالف العمل من أجل الوصول إلى نيفيرابين" 
(Action for Nevirapine Access Coalition*) 
 

   

ها. يتم إعطاؤه لألم خالل فترة المخاض وللمولود بعد  نفرابين هو العقار الرئيسي لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من أم لطفل
األدوية ) xعلى الرغم من الموافقة على استخدام عقار النيڤيرابين في الدولة لوالدة.  ، فلم 2001( في عام MCCمن قبل مجلس مراقبة

( على MCCوبعد فترة قصيرة من موافقة مجلس مراقبة ألدوية ) يكن متوافًرا أو يتم استخدامه في العيادات الصحية العامة باستمرار.
( بتطوير إستراتيجية التأييد للتأثير على حكومة دولة ANACين، بدأت حركة التحالف للحصول على النيڤيرابين )استخدام عقار النيڤيراب

x     .ة  بتقديم سياسة وطنية لطرح ووضع معاييرالستخدام عقار النيڤيرابينفين في قطاع الصحة العام
   

علمت حركة تحالف الحصول على  النفرابين أن وضع السياسة القومية في نصابها الصحيح، سيتطلب اتخاذ إجراء من قبل وزيرة 
. كانت حركة تحالف الحصول علي النفرابين على دراية بأن وزيرة الصحة نفسها مؤيدة اسياسة التوفير القومي Xالصحة في الدولة 

هناك للنفرابين ولكن كان لديها بعض  المخاوف بشأن تكاليف البرنامج. و مع ذلك، علمت حركة تحالف الحصول على النفرابين أن 
ة وأنهم لن يقوموا بمساندة مثل  هذا البرنامج كانت أكبر من إمكانات الحكوم مسؤولين حكوميين بارزين  أكدوا أن تكاليف تطبيق مثل 

 هذه المجهودات.
 

ة من آليات اإلقناع قد تساعد في زيادة الضغط الواقع على وزارة الصحة التخاذ إجراء. واعتبرت الحركة وسائلاإلعالم الرئيس ية آلي
ة مثل الجرائد اليومية القومية والبرامجاإلخبارية اليومية الشهيرة عامل أساسي ضمن  كان التعاون مع وسائلاإلعالم المستهدف

ف الحصول على النفرابين بتوفير قصصألشخاص حقيقيين يناضلون مجهودات الحركة للوصول إلى وزيرة الصحة. قامت حركة تحال
ة من أم  من أجل الحياة وقامت بالتخطيط ألحداث من أجل إظهار وتسليط الضوء فياإلعالم على انتقال فيروس نقص المناعة البشري

ها ونقص العقاقير الفعالة في العيادات المحلية. عندما تطلب األمر ذلك، قامت حركة ت حالف الحصول على النفرابين االستعانة لطفل
األنشطة، تمكنوا من بناء قاعدة من األصدقاء" فياإلعالم  هذه هذه الرسالة. من خالل  بأشخاص ذوي مكانة رفيعة ليقوموا بتوصيل 

هذهاألفعال:  أجل نفرابن اآلن يوفر  دفع ألموال منللمساعدة على نشر رسالتهم والمطالبة باتخاذ إجراء. كانت ثابتة ثابتة خالل كل 
 . مواال فيما بعد

 
هو تكوين شبكة عالقات على المستويين المحلي والدولي مع نشطاء  علمت حركة تحالف الحصول على النفرابين أن أحد نقاط قوتها 

ها لم يكن لديها الخبرة فيما يخص ميزانيات الصح ة القومية المعقدة فيروس نقص المناعة البشرية وأيضا الحكومات المانحة. و لكن
ة مع خبراء اقتصاديين في مجال الصحة  وتحليل التكاليف الخاصة بالصحة. قامت حركة تحالف الحصول على النفرابين بعمل شراك

. بعد الوصول إلى 2001عام  Xوأخصائيين طبيين من أجل جمع المعلومات المتاحة علنا عن الميزانية من المراجعة المالية للدولة 
ة جدال حكومة الدولة عديد من ا ة، تمكنت حركة تحالف الحصول على النفرابين من مواجه  حول القدرة على تحمل التكاليف. Xألدل

 
ة الدولة  حاليا واحدة من أكثر خطط الحصول على النفرابينشموال في المنطقة وتوزع عقاقير عالج فيروس نقص  Xاليوم، تملك حكوم

مجهودات حركة تحالف الحصول على المناعة البشرية التي تنقذ الحياة  هو ما يعد مؤشرا لنجاح  على أكثر من مليون شخص، و
هم النجاحات عالميا وقد أثنت  النفرابين في الحصول على التأييد. تعتبر إستراتيجية حركة تحالف الحصول على النفرابين واحدة من أ

ها ن موذج يحتذى به لمشاركة المجتمع المدني في أمور الصحة العامة. وزيرة الصحة الحركة في عديد من الخطابات العامة معتبرة إيا
هاما في تغيير سياسات حكومة الدولة   .  Xلعبت إستراتيجية حركة تحالف الحصول على النفرابين دورا 

 
 

ها لتطوير أجزاء التي يمكن تطبيق 10*تعتمد دراسة الحالة هذه علي أحداث واقعية. و قد تم تطويعها من أجل شرح عملية الـ 
  إستراتيجية التأييد من أجل تحسين الصحة. 



 دراسة حالة "اتالف العمل من أجل الوصول إلى نيفيرابين" 
(Action for Nevirapine Access Coalition*) 
 

   

 

 

 

 

 

 :في دراسة الحالة 10أمثلة من ألجزاء الـ 

   1الجزء 
  قضية التأييد

   2الجزء 
  هدف التأييد

   3الجزء 
صانعو القرار والجهات 

 المؤثرة
 

   4الجزء 
هتمامات الرئيسية  ال

 لصانع القرار
 

  5الجزء 
  المعوقات والعقبات

  6الجزء 
  مميزات التأييد وثغراته

   7الجزء 
  شركاء التأييد

   8الجزء 
  خطط التأييد

   9الجزء 
  رسائل التأييد

   10الجزء 
  خطة قياس النجاح



 دراسة حالة دراسة حالة "اتالف العمل من أجل الوصول إلى نيفيرابين" 
(Action for Nevirapine Access Coalitionمفتح اإلجابة *) 
 

 

 

ها. يتم إعطاؤه لألم خالل فترة المخاض وللمولود بعد  نفرابين هو العقار الرئيسي لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من أم لطفل
األدوية ) xعلى الرغم من الموافقة على استخدام عقار النيڤيرابين في الدولة لوالدة.   ، 2001( في عام MCCمن قبل مجلس مراقبة

األدوية ) ًرا أو يتم استخدامه في العيادات الصحية العامة باستمرار.فلم يكن متواف ( MCCوبعد فترة قصيرة من موافقة مجلس مراقبة
ة ANACعلى استخدام عقار النيڤيرابين، بدأت حركة التحالف للحصول على النيڤيرابين ) ( بتطوير إستراتيجية التأييد للتأثير على حكوم

 لطرح ووضع معايير الستخدام عقار النيڤيرابينفين في قطاع الصحة العامة.    بتقديم سياسة وطنية  xدولة 
   

علمت حركة تحالف الحصول على  النفرابين أن وضع السياسة القومية في نصابها الصحيح، سيتطلب اتخاذ إجراء من قبل وزيرة 
وزيرة الصحة نفسها مؤيدة اسياسة التوفير القومي . كانت حركة تحالف الحصول علي النفرابين على دراية بأن Xالصحة في الدولة 

هناك  للنفرابين ولكن كان لديها بعض المخاوف بشأن تكاليف البرنامج. و مع ذلك، علمت حركة تحالف الحصول على النفرابين أن 
ة وأنه هذا البرنامج كانت أكبر من إمكانات الحكوم م لن يقوموا بمساندة مثل مسؤولين حكوميين بارزين  أكدوا أن تكاليف تطبيق مثل 

 هذه المجهودات.
 
 
 

 :في دراسة الحالة 10أمثلة من ألجزاء الـ 

   1الجزء 
ة قضية التأييد ه ولكنه غير متوفر بصفة دائمة في العيادات الصحية العام  .تم التصديق على النفرابين من أجل استخدام

   2الجزء 
 هدف التأييد

لتقديم سياسة قومية من أجل طرح ووضع معايير استخدام النفرابين في قطاع  Xالتأثير علي حكومة الدولة 
 .    الصحة العامة

   3الجزء 
صانعو القرار والجهات 

 المؤثرة
 Xوزير الصحة في الدولة : صانع القرار

ج اإلخبارية اليومية: الشخصيات المؤثرة  .مسؤولون حكوميون آخرون، الصحف القومية، البرا

   4الجزء 
هتمامات الرئيسية  ال

 لصانع القرار
 التكلفة

  5الجزء 
 .مسئولون حكوميون آخرون أبدوا قلقهم بشأن التكاليف المعوقات والعقبات

  6الجزء 
 مميزات التأييد وثغراته

القدرة علي تكوين شبكة من اعالقات علي المستويين المحلي والدولي مع نشطاء فيروس نقص : المميزات
 .البشرية والحكومات المانحةالمناعة 
 .نقص الخبرة فيما يخص ميزانيات الصحة القومية وتحليل التكاليف الصحية: الثغرات

   7الجزء 
 خبراء اقتصاديون في مجال الصحة وأخصائيون طبيون شركاء التأييد

   8الجزء 
 خطط التأييد

ة عام  مشاركة وسائ اإلعالم في أحداث . 2001تجميع أدلة خاصة بالميزانية من المراجعة المالية للحكوم
ها وقصصألشخاص حقيقيين يناضلون من أجل الحياة  .مخطط ل

   9الجزء 
 .دفع األموال من أجل نفرابي اآلن يوفر أموال فيما بعد رسائل التأييد

   10الجزء 
 خطة قياس النجاح

حاليا واحدة من أكثر خطط الحصول على النفرابين شمال في المنطقة وتوزع عقاقير  Xملك حكومة الدولة 
أثنت وزيرة الصحة الحركة في عديد من . الج فيروس نقص المناعة البشرية على أكثر من مليون شخص

ها نموذج يحتذى به لمشاركة المجتمع المدني في أمور الصحة العامة  .الخطابات العامة معتبرة إيا



 دراسة حالة دراسة حالة "اتالف العمل من أجل الوصول إلى نيفيرابين" 
(Action for Nevirapine Access Coalitionمفتح اإلجابة *) 
 

 

ة من آليات اإلقناع قد تساعد في زيادة الضغط الواقع على وزارة الصحة التخاذ إجراء.  واعتبرت الحركة وسائلاإلعالم الرئيسية آلي
ة مثل الجرائد اليومية القومية والبرامجاإلخبارية اليومية الشهيرة عامل أساسي ضمن  كان التعاون مع وسائلاإلعالم المستهدف

صول إلى وزيرة الصحة. قامت حركة تحالف الحصول على النفرابين بتوفير قصصألشخاص حقيقيين يناضلون مجهودات الحركة للو
ة من أم  من أجل الحياة وقامت بالتخطيط ألحداث من أجل إظهار وتسليط الضوء فياإلعالم على انتقال فيروس نقص المناعة البشري

ها ونقص العقاقير الفعالة في العيادات المحلية . عندما تطلب األمر ذلك، قامت حركة تحالف الحصول على النفرابين االستعانة لطفل
األنشطة، تمكنوا من بناء قاعدة من األصدقاء" فياإلعالم  هذه هذه الرسالة. من خالل  بأشخاص ذوي مكانة رفيعة ليقوموا بتوصيل 

هذهاألفعال: للمساعدة على نشر رسالتهم والمطالبة باتخاذ إجراء. كانت ثابتة ثابتة  دفع ألموال من أجل نفرابن اآلن يوفر خالل كل 
 . مواال فيما بعد

 
هو تكوين شبكة عالقات على المستويين المحلي والدولي مع نشطاء  علمت حركة تحالف الحصول على النفرابين أن أحد نقاط قوتها 

ها لم يكن  لديها الخبرة فيما يخص ميزانيات الصحة القومية المعقدة فيروس نقص المناعة البشرية وأيضا الحكومات المانحة. و لكن
ة مع خبراء اقتصاديين في مجال الصحة  وتحليل التكاليف الخاصة بالصحة. قامت حركة تحالف الحصول على النفرابين بعمل شراك

. بعد الوصول إلى 2001عام  Xوأخصائيين طبيين من أجل جمع المعلومات المتاحة علنا عن الميزانية من المراجعة المالية للدولة 
ة جدال حكومة الدولة   حول القدرة على تحمل التكاليف. Xعديد مناألدلة، تمكنت حركة تحالف الحصول على النفرابين من مواجه

 
ة الدولة  ص حاليا واحدة من أكثر خطط الحصول على النفرابينشموال في المنطقة وتوزع عقاقير عالج فيروس نق Xاليوم، تملك حكوم

مجهودات حركة تحالف الحصول على  هو ما يعد مؤشرا لنجاح  المناعة البشرية التي تنقذ الحياة على أكثر من مليون شخص، و
هم النجاحات عالميا وقد أثنت  النفرابين في الحصول على التأييد. تعتبر إستراتيجية حركة تحالف الحصول على النفرابين واحدة من أ

ها نموذج يحتذى به لمشاركة المجتمع المدني في أمور الصحة العامة. وزيرة الصحة الحركة في عدي د من الخطابات العامة معتبرة إيا
هاما في تغيير سياسات حكومة الدولة   .  Xلعبت إستراتيجية حركة تحالف الحصول على النفرابين دورا 

 

 



ض اإلسهال"   دراسة حالة "اتالف مكافحة م
(Coalition to Control Diarrheal Disease*) 
 
 

   

يساعد على  —، يموت آالف األطفال كل عام بسبب أمرض متعلقة باإلسهال. تم طرح لقاح جديد من فيروس روتا مؤخًراXفي الدولة 
ة الدولة  —حماية األطفال من أمراض اإلسهال الخطيرة دائما بتمويل  Xولكن لم يتم تقديمه في أي دولة بعد. قامت حكوم

ه اإلما ة مثل عالج إعادة ة عن طريق الفم ومكمالت الزنك في خطتها القومية للوقاية من أمراض اإلسهال. و إلستراتيجيات التقليدي
ة مرض  هذه الفجوة، قام تحالف مكافح ة مناالرتياب حول دمج مصل فيروس روتا في الخطة. من أجل معالجة  ها ظلت في حال لكن

ة الدولة ( بتطوير إستراتيجية للحصول على التأييد من أجل التأثير على حCCDDإلسهال ) لتقديم لقاح قيروس روتا وإدراجه  Xكوم
ة مناألمراض المتعلقة اإلسهال.   ضمن خطتها للوقاي

ة مرض اإلسهال ) مهتما CCDDمن أجل الوصول لذلك، علم تحالف مكافح هناك حاجة إلقناع وزير الصحة.  كان وزير الصحة  ( أن 
هناك فريق تقني  للغاية بالحصول علي البيانات المنتجة محليا من أجل دعم أي سياسات أو إستراتيجيات جديدة. اإلضافة لذلك، لم يكن 

ة من أمراض اإلسهال  بوزارة الصحة على دراية كافية األدلة العلمية الخاصة بلقاح فيروس روتا من أجل دعم إدراجه في خطة الوقاي
 بشدة. كانوا أيضا متحفظين فيما يتعلق بتبني تقنيات صحية جديدة. 

ة مرض اإلسهال )علم ت ة مع أصحاب CCDDحالف مكافح ( أن نقاط قوته تكمن في تخصصه في التعامل مع أمراض اإلسهال، الشراك
المصالح ذوي النفوذ علي المستويين المحلي والدولي، والروابط القوية التي تجمعه بالعاملين في وزارة الصحة. و مع ذلك، افتقد تحالف 

ة مر اإلسهال ) ة من أجل تقديم اللقاح بشكل ناجح. لذلك، قام تحالف مكافحة ( للCCDDمكافح تمويل والعالقات المجتمعية المطلوب
ممول عالمي للقاح ومنظمات محلية غير حكومية للتأكد من تطبيق جميع عناصر CCDDرض اإلسهال ) ة مع  ( بعمل شراك

 إستراتيجية حصولهم على التأييد.

ة مر اإلسهال ) ( بكتابة ورقة حقائق تشرح بشكل واضحاألدلة العلمية الحديثة عن لقاح فيروس روتا CCDDقام تحالف مكافح
ة مض اإلسهال ) هذه في CCDDاألساليب المتكاملة لمكافحة أمرض اإلسهال. قام تحالف مكافح ( وشركاؤه باستخدام ورقة الحقائق 

همية في وزارة ال ة موجزة مع أصحاب المصالح األكثر أ ة مض اإلسهال )اجتماعات جانبي (  CCDDصحة. كما قام تحالف مكافح
ة من أجل اتخاذ إجراء. قاموا بكتابة  اإلعالم للقضية للمساعدة في توجيه ضغط إضافي على وزارة الصح وشركاؤه بجذب انتباه

عة عند الحاجة ليقوموا موضوعات في الجرائد وأجروا حوارات في وسائلاإلعالم الرئيسية، وقاموا االستعانة بأفراد ذوي مكانة رفي
هذه األفعال:  برامج مض اإلسهال المتكاملة التي تشمل مصل فيروس روتا تنقذ حياة بتوصيل الرسالة. كانت الرسالة ثابتة خالل كل 

 ألطفال. 

ة من الخبراء لتقديم النصح  للحكومة فيما يتعلق بسياسات،  هاية وزارة الصحة إلى إنشاء لجن هذا العمل في الن وتدريب موفري قاد 
الخدمات الصحية، والتوعية العامة المطلوبة لتقديم لقاح فيروس روتا. و قاموا أيضا بمطالبة اللجنة بإجراء تحليل التكاليف والمنافع 
ظهور مرض اإلسهال. وافق كل من الممول العالمي للقاح ووزارة  لتقديم لقاح فيروس روتا، وتقدير األثر المحلي للقاح على تردد 

 حة على تخصيص تمويل لهذه المجهودات. الص

ة من أمراض اإلسهال وقامت بتقديم اللقاح عام  Xو نتيجة لذلك، أدرجة الدولة  هذا 2006لقاح فيروس روتا ضمن خططتها للوقاي . يعد 
هي المرة األولى في التاريخ التي يصل فيها لقاح للقطاع العام في —الحدث بمثابة لحظة تاريخية هذه  واحدة من أفقر دول  فقد كانت 

يتلقون لقاح  Xمناألطفال حديثيالوالدة في الدولة  %80العالم في نفس العام الذي وصل فيه لدول العالم الصناعي. اليوم، أكثر من 
األخرى من اجل تقديم اللقاح مهدت الدولة الطريق للدول النامية ة مرض  —فيروس روتا، وقد  الذي يعد مؤشر نجاح تحالف مكافح

 (. CCDDسهال )إل

أجزاء التي يمكن تطبيقها لتطوير  10*تعتمد دراسة الحالة هذه علي أحداث واقعية. و قد تم تطويعها من أجل شرح عملية الـ 
  إستراتيجية التأييد من أجل تحسين الصحة. 



ض اإلسهال"   دراسة حالة "اتالف مكافحة م
(Coalition to Control Diarrheal Disease*) 
 
 

   

 

 

 :في دراسة الحالة 10أمثلة من ألجزاء الـ 

   1الجزء 
  قضية التأييد

   2الجزء 
  التأييدهدف 

   3الجزء 
صانعو القرار والجهات 

 المؤثرة
 

   4الجزء 
هتمامات الرئيسية  ال

 لصانع القرار
 

  5الجزء 
  المعوقات والعقبات

  6الجزء 
  مميزات التأييد وثغراته

   7الجزء 
  شركاء التأييد

   8الجزء 
  خطط التأييد

   9الجزء 
  رسائل التأييد

   10الجزء 
  النجاحخطة قياس 



ض اإلسهال"   دراسة حالة "اتالف مكافحة م
(Coalition to Control Diarrheal Diseaseمفتح اإلجابة :) 
 
 

   

 

يساعد على  —، يموت آالف األطفال كل عام بسبب أمرض متعلقة باإلسهال. تم طرح لقاح جديد من فيروس روتا مؤخًراXفي الدولة 
ة الدولة  —حماية األطفال من أمراض اإلسهال الخطيرة دائما بتمويل  Xولكن لم يتم تقديمه في أي دولة بعد. قامت حكوم

ه اإلما ة مثل عالج إعادة ة عن طريق الفم ومكمالت الزنك في خطتها القومية للوقاية من أمراض اإلسهال. و إلستراتيجيات التقليدي
ة مرض  هذه الفجوة، قام تحالف مكافح ة مناالرتياب حول دمج مصل فيروس روتا في الخطة. من أجل معالجة  ها ظلت في حال لكن

ة الدولة ( بتطوير إستراتيجية للحصول على التأييد من أجل التأثير على حCCDDإلسهال ) لتقديم لقاح قيروس روتا وإدراجه  Xكوم
ة مناألمراض المتعلقة اإلسهال.   ضمن خطتها للوقاي

 

 

 في دراسة الحالة: 10أمثلة من األجزاء الـ 

   1الجزء 
 قضية التأييد

ة الدولة  ة من أمرا اإلسهال  Xقامت حكوم هة ومكمالت الزنك في خطتها للوقاي اإلما بتمويل عالج إعادة
 وليس تقديم لقاح فيروس روتا، وهي خطوة قد تضمن المنهج التكاملي لمكافحة أمرا اإلسهال في 

 .Xالدولة 

   2الجزء 
ة من أمراضاإلسهال.  هدف التأييد  التأثير على الحكومة لتقديم لقاح فيروس روتا وإدراجه في خطتها القومية للوقاي

   3الجزء 
صانعو القرار والجهات 

 المؤثرة
 صانع القرار: وزير الصحة

 الشخصيات المؤثرة: فريق العمل الطبي الذي يعمل بوزارة الصحة، اإلعالم.

   4الجزء 
هتمامات الرئيسية  ال

 لصانع القرار
مهتما للغاية بالحصول علي البيانات المنتجة محليا من أجل دعم أي سياسات أو  كان وزير الصحة 

 إستراتيجيات جديدة.

  5الجزء 
معارضة التأييد والعوائق 

 التي تواجهه

األدلة العلمية الخاصة باللقاح من أجل  العقبات: عدم وجود فريق تقني بوزارة الصحة على دراية كافية 
دعم إدراجه بشدة في خطة الوقاية من أمراض اإلسهال . كانوا أيضا متحفظين فيما يتعلق بتبني تقنيات 

 صحية جديدة. 

  6الجزء 
 مميزات التأييد وثغراته

ة مع أصحاب المصالح ذوي النفوذ علي المميزات: التخصص في ال تعامل مع أمراض اإلسهال، الشراك
ة مع العاملين في وزارة الصحة.   المستويين المحلي والدولي، والروابط القوي

ة من أجل تقديم اللقاح بشكل ناجح.  الثغرات: نقص التمويل والعالقات المجتمعية المطلوب

   7الجزء 
ة من المنظمات غير الحكومية.  شركاء التأييد  ممول عالمي للقاح، شبكة قومي

   8الجزء 
 خطط التأييد

ورقة حقائق عن ألدلة العلمية حول لقاح فيروس روتا واألساليب المتكاملة لمكافحة أمرا اإلسهال، 
همية في وزارة الصحة، كتابة موضوعات في  ة موجزة مع أصحاب المصالح األكثر أ اجتماعات جانبي

عة ليقوموا بتوصيل الجرائد، إجراء حوارات في وسائلاإلعالم الرئيسية،االستعانة بأفراد ذوي مكانة رفي
 الرسالة.  

   9الجزء 
 برامجمرض اإلسهال المتكاملة التي تشمل مصل فيروس روتا تنقذ حياةاألطفال.  رسائل التأييد

   10الجزء 
 خطة قياس النجاح

قامت وزارة الصحة بإنشاء لجنة من الخبراء إلجراء تحليل التكاليف والمنافع وتحليل للتأثير، ولتقديم 
ة المطلوبة لتقديم لقاح النصح  للحكومة حول سياسات وتدريب موفري الخدمات الصحية، والتوعية العام

ة من أمراض  فيروس روتا. قامت وزارة الصحة بإدراج لقاح فيروس روتا في خطتها القومية للوقاي
 .2006إلسهال وقامت بتقديم اللقاح في عام 



ض اإلسهال"   دراسة حالة "اتالف مكافحة م
(Coalition to Control Diarrheal Diseaseمفتح اإلجابة :) 
 
 

   

ة مرض اإلسهال ) مهتما CCDDمن أجل الوصول لذلك، علم تحالف مكافح هناك حاجة إلقناع وزير الصحة.  كان وزير الصحة  ( أن 
هناك فريق تقني للغاية بالحصول علي البيانات المنتجة محليا من أجل د عم أي سياسات أو إستراتيجيات جديدة. اإلضافة لذلك، لم يكن 

ة من أمراض اإلسهال  بوزارة الصحة على دراية كافية األدلة العلمية الخاصة بلقاح فيروس روتا من أجل دعم إدراجه في خطة الوقاي
 بشدة. كانوا أيضا متحفظين فيما يتعلق بتبني تقنيات صحية جديدة. 

ة مرض اإلسهال ) علم ة مع أصحاب CCDDتحالف مكافح ( أن نقاط قوته تكمن في تخصصه في التعامل مع أمراض اإلسهال، الشراك
المصالح ذوي النفوذ علي المستويين المحلي والدولي، والروابط القوية التي تجمعه بالعاملين في وزارة الصحة. و مع ذلك، افتقد تحالف 

ة مر اإلسهال ) ة من أجل تقديم اللقاح بشكل ناجح. لذلك، قام تحالف مكافحة ( CCDDمكافح للتمويل والعالقات المجتمعية المطلوب
ممول عالمي للقاح ومنظمات محلية غير حكومية للتأكد من تطبيق جميع عناصر CCDDرض اإلسهال ) ة مع  ( بعمل شراك

 إستراتيجية حصولهم على التأييد.

ة مر اإلسهال ) ( بكتابة ورقة حقائق تشرح بشكل واضحاألدلة العلمية الحديثة عن لقاح فيروس روتا CCDDقام تحالف مكافح
ة مض اإلسهال ) هذه في CCDDاألساليب المتكاملة لمكافحة أمرض اإلسهال. قام تحالف مكافح ( وشركاؤه باستخدام ورقة الحقائق 

همية في وزارة  ة موجزة مع أصحاب المصالح األكثر أ ة مض اإلسهال )اجتماعات جانبي (  CCDDالصحة. كما قام تحالف مكافح
ة من أجل اتخاذ إجراء. قاموا بكتابة  اإلعالم للقضية للمساعدة في توجيه ضغط إضافي على وزارة الصح وشركاؤه بجذب انتباه

فيعة عند الحاجة ليقوموا موضوعات في الجرائد وأجروا حوارات في وسائلاإلعالم الرئيسية، وقاموا االستعانة بأفراد ذوي مكانة ر
هذه األفعال:  برامج مض اإلسهال المتكاملة التي تشمل مصل فيروس روتا تنقذ حياة بتوصيل الرسالة. كانت الرسالة ثابتة خالل كل 

 ألطفال. 

ة من الخبراء لتقديم النصح  للحكومة فيما يتعلق بسياسات هاية وزارة الصحة إلى إنشاء لجن هذا العمل في الن ، وتدريب موفري قاد 
الخدمات الصحية، والتوعية العامة المطلوبة لتقديم لقاح فيروس روتا. و قاموا أيضا بمطالبة اللجنة بإجراء تحليل التكاليف والمنافع 
ظهور مرض اإلسهال. وافق كل من الممول العالمي للقاح ووزارة  لتقديم لقاح فيروس روتا، وتقدير األثر المحلي للقاح على تردد 

 لصحة على تخصيص تمويل لهذه المجهودات. ا

ة من أمراض اإلسهال وقامت بتقديم اللقاح عام  Xو نتيجة لذلك، أدرجة الدولة  هذا 2006لقاح فيروس روتا ضمن خططتها للوقاي . يعد 
هي المرةاألولى في التاريخ التي يصل فيها لقاح للقطاع العام — الحدث بمثابة لحظة تاريخية هذه  في واحدة من أفقر دول  فقد كانت 

يتلقون لقاح  Xمناألطفال حديثيالوالدة في الدولة  %80العالم في نفس العام الذي وصل فيه لدول العالم الصناعي. اليوم، أكثر من 
األخرى من اجل تقديم اللقاح مهدت الدولة الطريق للدول النامية مرض الذي يعد مؤشر نجاح تحالف مكافحة  — فيروس روتا، وقد 

 (. CCDDإلسهال )



 (*Family Planning Case Studyدراسة حالة "توسيع انتشار خدمات تنظيم ألسرة" )
 
 

   

، خاصة على مستوى الجمهور وفي المناطق Xعلى الرغم من وجود عجز كبير في عدد العاملين بمجال صحة المجتمع في الدولة 
هاًما في توفير الخدمات الصحية الرئيسية، بما في ذلك خدمات تنظيم األسرة الريفية، لعب . العاملون بمجال صحة المجتمع دوًرا 

هي األكثر استخداما وشيوعا بين طرق  Xأظهرت دراسة ديموجرافية في الدولة  ها  العام الماضي أن وسائل منع الحمل التي يتم حقن
بموجب إرشادات سياسات الصحة اإلنجابية والجنسية القومية، يحق للممرضات أو ألطباء فقط  ومع ذلك، . Xتنظيماألسرة في الدولة 

ألنهم عادة ال يعملون في المجتمعات . إعطاء وسائل منع الحمل القابلة للحقن وألن عدد الممرضاتواألطباء منخفض بشكل كبير 
همة أمر ضروري من أجل توسيع دائرة ا لوصول لخدمات تنظيماالسرة وتقليل الحاجة الكبيرة التي ال يمكن الريفية، كان تقاسم الم

بتنسيق مجهودات  (EAFPC)لمعالجة األمر، قامت مجموعة تسمى تحالف توسيع نطاق خدمات تنظيم األسرة . تلبيتها لوسائل منع الحمل
لسماح للعاملين في مجال صحة المجتمع بإعطاء لتعديل إرشادات السياسة القومية وا Xللحصول على التأييد من أجل دفع حكومة الدولة 

 . وسائل منع الحمل المحقونة

غير أن، وزير . أنه في حاج إلقناع وزير الصحة (EAFPC)من أجل الوصول لذلك، علم تحالف توسيع نطاق خدمات تنظم األسرة 
ها دعم قضية السماح للعاملين في مجال صح ة المجتمع بإعطاء وسائل منع الحمل التي يتم الصحة احاج ألدلة محلية يمكنه من خالل

ها قبل القيام بأي تغيير في السياسة فضال عن ذلك، كان طاقم العمل التقني الذي يعمل بوزارة الصحة في حالة من التردد إلضافة . حقن
همة إضافية لمسؤوليات العاملين بمجال صحة المجتمع، وهو ما يتطلب تدريب إضافي وموارد إضافية  . م

هو ما قد يجعل مطالبته بتغيير  (EAFPC)لم تحالف توسيع نطاق خدمات تنظم األسرة ع أنه يملك عالقة طيبة مع وزارة الصحة و
اال لذلك، قام تحالف . و مع ذلك لم يكن لديهم خبرة فيما يخص إجراء دراسات استكشافية محلي إلناج األدلة المطلوبة. السياسة أمرا ف

ة المحلية كانوا  (EAFPC)توسيع نطاق خدمات تنظم األسرة  بعمل شراكة مع مسئولي منظمة محلية غير حكومية ومسؤولين في الحكوم
هذا الموضوع بالتحديد في المجتمعات الريفية للدولة  قام تحالف توسيع نطاق خدمات تنظيم . Xيقومون بإجراء دراسة استكشافية حول 

و قد . بمقابلة مسئولي المنظمة غير الحكومية ومسئولي الحكومة المحلية للتعرف على النتائج الناجحة لهذه الدراسة  (EAFPC)ة ألسر
وضعوا معا وثيقة موجزة تتكون من صفحتين، ألقت الضوء على ألدلة المحلية وقامت بتوفير القاعدة األساسية لطلب تعديل إرشادات 

ها يوم واحد للمجتمع الريفي، مكنت  (EAFPC)تحالف توسيع نطاق خدمات تنظم األسرة  وقام. السياسة القومية بتمويل زيارة ميدانية مدت
هدة  طاقم العمل التقني بوزارة الصحة من تقييم قابلية العاملين بمجال صحة المجتم إلعطاء وسائل منع الحمل التي يتم حقنها، ومشا

هذه الخدمة ذه األعمال، أكد تحالف توسيع نطاق خدمات تنظم األسرة . الحاجة الملحة لتوفير  : على ثبات رسالته (EAFPC)الل كل 
ها   . الحمل منع لوسائلتوسيع نطاق توفير طرق تنظم األسرة المفضلة، يقلل من الحاجة التي ال يمكن تلبيت

همة بشكل يسمح للعاملين بمجال صحة المجتمع بإعطاء وسائل  أقنعت هذه المجهودات وزارة الصحة وطاقم عملها التقني بأن تقاسم الم
قامت وزارة الصحة . Xمنع الحمل القابلة للحقن كان أمرا ملحا من أجل معالجة الحاجة الي ال يمكن تلبيتها لوسائل منع الحمل في الدولة 

لف توسيع نطاق خدمات تنظم األسرة بتعديل إرشادات السياسة القومية للصحة الجنسية واإلنجابية واعترفت عالنية بدور عمل تحا
(EAFPC) . كما قامت وزارة الصحة بتخصيص تمويالت لالستخدام من قبل حكومات المقاطعات من أجل تدريب العاملين في مجال

ن، وهو ما اعتبره تحالف توسيع نطاق خدمات تنظم األسرة   (EAFPC)صحة المجتمع ليسمح لهم بإعطاء وسائل منع الحمل القابلة للحق
هم من أجل الحصول على التأييد  .   المؤشر الرئيسي لنجاح جهود

ة هذه علي أحداث واقعية* أجزاء التي يمكن تطبيقها لتطوير  10و قد تم تطويعها من أجل شرح عملية الـ . تعتمد دراسة الحال
  . إستراتيجية التأييد من أجل تحسين الصحة
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 :في دراسة الحالة 10أمثلة من ألجزاء الـ 

   1الجزء 
  قضية التأييد
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  هدف التأييد

   3الجزء 
صانعو القرار والجهات 

 المؤثرة
 

   4الجزء 
هتمامات الرئيسية  ال

 لصانع القرار
 

  5الجزء 
معارضة التأييد والعوائق 

 التي تواجهه
 

  6الجزء 
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  شركاء التأييد

   8الجزء 
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، خاصة على مستوى الجمهور وفي المناطق Xعلى الرغم من وجود عجز كبير في عدد العاملين بمجال صحة المجتمع في الدولة 
هاًما في توفير الخدمات الصحية الرئيسية، بما في ذلك خدمات تنظيم األسرة أظهرت . الريفية، لعب العاملون بمجال صحة المجتمع دوًرا 

هي األكثر استخداما وشيوعا بين طرق تنظم األسرة  Xدراسة ديموجرافية في الدولة  ها  العام الماضي أن وسائل منع الحمل التي يتم حقن
ومع ذلك،  بموجب إرشادات سياسات الصحة اإلنجابية والجنسية القومية، يحق للممرضات أواألطباء فقط إعطاء وسائل . Xفي الدولة 

ادة ال يعملون في المجتمعات الريفية، كان تقاسم   ألن عدد الممرضات. منع الحمل القابلة للحقن وألطباء منخفض بشكل كير وألنهم 
همة أمر ضروري من أجل توسيع دائرة الوصول لخدمات تنظيم االسرة وتقليل الحاجة الكبيرة الي ال يمكن تلبيتها لوسائل منع الحمل . الم

ق مجهودات للحصول على التأييد من  (EAFPC)ات تنظم األسرة لمعالجة األمر، قامت مجموعة تسمى تحالف توسيع نطاق خدم بتنسي

 :في دراسة الحالة 10أمثلة من ألجزاء الـ 

   1الجزء 
 قضية التأييد

هي األكثر  Xأظهرت دراسة ديموجرافية في الدولة  ها  العام الماضي أن وسائل منع الحمل التي يتم حقن
ومع ذلك،  بموجب إرشادات سياسات الصحة . Xاستخداما وشيوعا بين طرق تنظم األسرة في الدولة 

 ألن . اإلنجابية والجنسية القومية، يحق للممرضات و األطباء فقط إعطاء وسائل منع الحمل القابلة للحقن
ادة ال يعملون في المجتمعات الريفية، كان تقاسم عدد الممرضا ت وألطباء منخفض بشكل كير وألنهم 

همة أمر ضروري من أجل توسيع دائرة الوصول لخدمات تنظيم االسرة وتقليل الحاجة الكبيرة الي ال  الم
 .يمكن تلبيتها لوسائل منع الحمل

   2الجزء 
 هدف التأييد

إرشادات السياسة القومية بشكل يسمح للعاملين في مجال صحة المجتمع  Xتعديل وزارة الصحة بالدولة 
 .بإعطاء وسائل منع الحمل المحقونة

   3الجزء 
صانعو القرار والجهات 

 المؤثرة
 Xوزير الصحة في الدولة :  صانع القرار

 .طاقم العمل التقني العامل بوزارة الصحة:  الشخصيات المؤثرة

   4الجزء 
هتمامات  الرئيسية ال

 لصانع القرار
ها دعم قضية السماح للعاملين في مجال صحة  غير أن، وزير الصحة احاج ألدلة محلية يمكنه من خالل

ها قبل القيام بأي تغيير في السياسة  .المجتمع بإعطاء وسائل منع الحمل التي يتم حقن

  5الجزء 
معارضة التأييد والعوائق 

 التي تواجهه
ذلك، كان طاقم العمل التقني الذي يعمل بوزارة الصحة في حالة من الردد إلضافة فضال عن :  العوائق

همة إضافية لمسؤوليات العاملين بمجال صحة المجتمع، وهو ما يتطلب تدريب إضافي وموارد إضافية  .م

  6الجزء 
 مميزات التأييد وثغراته

االقد تجعل العالقة الطيبة مع وزارة الصحة المطالبة :  المميزات  . بتغيير السياسة أمرا ف
 .نقص الخبرة فيما يخص إجراء الدراسات االستكشافية المحلي إلناج األدلة المطلوبة:  الثغرات

   7الجزء 
 .مسؤولي المنظمات المحلية غير الحكومية ومسؤولي الحكومة المحلية في المجتمع الريفي شركاء التأييد

   8الجزء 
 خطط التأييد

دراسة استكشافية ناجحة، تم وضع وثيقة موجزة من صفحتين تلقي الضوء عى األدلة المحلية  اعتمادا على
ها ها يوم واحد للمجتمع الريفي، مكنت طاقم العمل التقني بوزارة الصحة من . التي تم إنشائ زيارة ميدانية مدت

حقنها، ومشاهدة الحاجة الملحة تقييم قابلية العاملين بمجال صحة المجتم إلعطاء وسائل منع الحمل التي يتم 
 . لتوفير هذه الخدمة

   9الجزء 
 .توسيع نطاق توفير طرق تنظم األسرة المفضلة، يقلل من الحاجة التي ال يمكن تلبيتها لوسائل منع الحمل  رسائل التأييد

   10الجزء 
 خطة قياس النجاح

. إلعتراف بالدور عالنية من قبل وزارة الصحة. تعديل إرشادات السياسة القومية للصحة الجنسية واإلنجابية
تخصيص تمويالت لالستخدام من قبل حكومات المقاطعات من أجل تدريب العاملين في مجال صحة 

 . المجتمع ليسمح لهم بإعطاء وسائل منع الحمل القابلة للحقن
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لتعديل إرشادات السياسة القومية والسماح للعاملين في مجال صحة المجتمع بإعطاء وسائل منع الحمل  Xأجل دفع حكومة الدولة 
 . المحقونة

غير أن، وزير . ه في حاج إلقناع وزير الصحةأن (EAFPC)من أجل الوصول لذلك، علم تحالف توسيع نطاق خدمات تنظم األسرة 
ها دعم قضية السماح للعاملين في مجال صحة المجتمع بإعطاء وسائل منع الحمل التي يتم  الصحة احاج ألدلة محلية يمكنه من خالل

ها قبل القيام بأي تغيير في السياسة في حالة من التردد إلضافة فضال عن ذلك، كان طاقم العمل التقني الذي يعمل بوزارة الصحة . حقن
همة إضافية لمسؤوليات العاملين بمجال صحة المجتمع، وهو ما يتطلب تدريب إضافي وموارد إضافية  . م

هو ما قد يجعل مطالبته بتغيير  (EAFPC)علم تحالف توسيع نطاق خدمات تنظم األسرة  أنه يملك عالقة طيبة مع وزارة الصحة و
اال لذلك، قام تحالف . ك لم يكن لديهم خبرة فيما يخص إجراء دراسات استكشافية محلي إلناج األدلة المطلوبةو مع ذل. السياسة أمرا ف

ة المحلية كانوا  (EAFPC)توسيع نطاق خدمات تنظم األسرة  بعمل شراكة مع مسئولي منظمة محلية غير حكومية ومسؤولين في الحكوم
هذا المو قام تحالف توسيع نطاق خدمات تنظيم . Xضوع بالتحديد في المجتمعات الريفية للدولة يقومون بإجراء دراسة استكشافية حول 

و قد . بمقابلة مسئولي المنظمة غير الحكومية ومسئولي الحكومة المحلية للتعرف على النتائج الناجحة لهذه الدراسة (EAFPC)ألسرة 
لة المحلية وقامت بتوفير القاعدة األساسية لطلب تعديل إرشادات وضعوا معا وثيقة موجزة تتكون من صفحتين، ألقت الضوء على ألد

ها يوم واحد للمجتمع الريفي، مكنت  (EAFPC)وقام تحالف توسيع نطاق خدمات تنظم األسرة . السياسة القومية بتمويل زيارة ميدانية مدت
هدة  طاقم العمل التقني بوزارة الصحة من تقييم قابلية العاملين بمجال صحة المجتمع إلعطاء وسائل منع الحمل التي يتم حقنها، ومشا

ة هذه الخدم ذه األعمال، أكد تحالف توسيع نطاق خدمات تنظم األسرة . الحاجة الملحة لتوفير  : على ثبات رسالته (EAFPC)الل كل 
 . الحمل توسيع نطاق توفير طرق تنظم األسرة المفضلة، يقلل من الحاجة التي ال يمكن تلبيتها لوسائل منع

همة بشكل يسمح للعاملين بمجال صحة المجتمع بإعطاء وسائل  أقنعت هذه المجهودات وزارة الصحة وطاقم عملها التقني بأن تقاسم الم
قامت وزارة الصحة . Xمنع الحمل القابلة للحقن كان أمرا ملحا من أجل معالجة الحاجة الي ال يمكن تلبيتها لوسائل منع الحمل في الدولة 

عديل إرشادات السياسة القومية للصحة الجنسية واإلنجابية واعترفت عالنية بدور عمل تحالف توسيع نطاق خدمات تنظم األسرة بت
(EAFPC) . كما قامت وزارة الصحة بتخصيص تمويالت لالستخدام من قبل حكومات المقاطعات من أجل تدريب العاملين في مجال

ن، وهو ما اعتبره تحالف توسيع نطاق خدمات تنظم األسرة صحة المجتمع ليسمح لهم بإعطاء وسائ  (EAFPC)ل منع الحمل القابلة للحق
هم من أجل الحصول على التأييد  . المؤشر الرئيسي لنجاح جهود
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تمويالت لمكافحة  X، يموت الف األطفال والنساء الحوامل كل عام بسبب مرض المالريا. خصصت حكومة الدولة Xفي الدولة 

المالريا وأنشطة القضاء عليها مثل شبكات الوقاية )الناموسيات( وتوفير اختبارات المالريا وعالجها. ومع ذلك، على  الرغم من 
ها التحصينية الموسعة  النجاحات الطبيةاألخيرة وتطوير ، (EPI)لقاح المالريا، لم تقم الحكومة بإدراج لقاح المالريا ضمن برامج

( سيسمح بتقديم منسق وفي EPI) وسياسة برنامج التطعيم الخاص بالدولة. كان إدراج لقاح المالريا ضمن البرامج التحصينية الموسعة
بتقليل تردد ظهور المالريا بشكل أسرع. من  Xلينيكيا والتصديق عليه، سامحا للدولة وقت مالئم للقاح المالريا بمجرد أن يتم اختباره إك

هذه القضية، قام العلماء الداعمين للقاح المالريا  ة من علماء البحث والتطوير الذين يعملون على   — (SSMV)أجل معالجة  مجموع
من أجل إدراج لقاح المالريا ضمن خططها  Xعلى  حكومة الدولة  بتطوير  إستراتيجية للحصول على التأييد للتأثير —لقاح المالريا 

 . (EPI)التحصينية الموسعة

التحصينية الموسعة سيحتاج إلتخاذ إجراء من  X( أن إدراج لقاح المالريا في برامج الدولة SSMVعلم العلماء الداعمين للقاح المالريا )
قبل وزيرة الصحة. كانت الوزيرة نفسها داعمة لبرامج مكافحة المالريا الحالية في أنحاء البالد. و لكن، كان لديها مخاوف بشأن أن 

ل التقني العامل بوزارة تكلفة تقديم لقاح جديد قد يأخذ التمويل المخصص للقاحات أخرى ضرورية. باإلضافة لذلك، ظن طاقم العم
هدار لتمويالت الحكومة. كان من الواضح أن وزارة الصحة لم تتفهم  الصحة أن التحضير لطرح لقاح لم يتم التصديق علىه بعد، بمثابة إ

امجها التحصينية الموسعة  . (EPI) بشكل كامل البحث والتطوير الحاليين الخاصين بلقاح المالريا و آثار النتظار لدمجه في بر

هاراتهم، ومعارفهم المؤثرة فيما يخص  هم، م هتمام األعضاء لتقييم ا قام العلماء الداعمون للقاح المالريا بعمل استطالع خاص بالعلماء
ة، مثل  همي األفراد ذوياأل ة من خالل اتصالهم  هذه القضي هذا االستطالع عن رغبة العلماء الكبيرة في حل  التأييد للقاح المالريا. كشف 

هم، مدير هم على تقديم بيانات البحث لنظائر ي مشروع التحصين، الذين قد يتسببوا في تغيير السياسة. ومع ذلك، على الرغم من اعتياد
هذه الثغرة الخطيرة، قام العلماء الداعمون للقاح  كانوا أقل خبرة فيما يخص تقديم الرسائل لصانعي القرار السياسي. من أجل معالجة 

هارات العلماء، وتم المالريا بعمل شراك ة مع منظمات الصاالت والتأييد من أجل استضافة ورشة عمل مدتها ثالثة أيام لتطوير  م
ها بواسطة شركة تابعة للقطاع الخاص. تعلم العلماء خطط التعامل مع صانعي القرار السياسي وترجمة نتائج بحثهم إلى رسائل  تمويل

 مبسطة.  

كتابة موضوعات في الجرائد، وأجروا حوارات مع وسائلاإلعالم، وعقدوا لقاء مع الوزيرة وطاقم بعد ورشة العمل، قام العلماء ب
ة من قبل وزارة الصحة، سعتإلدراج لقاح المالريا  هاية إلى إنشاء مجموعة تقنية استشاري هذه النشاطات في الن ها التقني. قادت  عمل

هذه ا اآلن  لتقديم التحضيرألعمال، أكد العلماء على ثبات الرسالة: ضمن برامج الدولة التحصينية الموسعة. خالل كل  لقاح للمالريا
  سينقذ كثيرا مناألرواح فيما بعد.

التحصينية الموسعة. اعترفت وزيرة الصحة  Xنتيجة لهذه الجهود، اقتنعت وزارة الصحة بإدراج لقاح المالريا ضمن برامج الدولة 
هو ما اعتبره العلماء المؤشر عالنية بفضل عمل العلماء الداعمين ل لقاح المالريا وأعلنت تغيير برامج الحكومة التحصينية الموسعة، و

ها األكبر للنجاح. كما أن إستراتيجية التأييد الخاصة بالعلماء الداعمين للقاح المالريا تعد نجاحا كبيرا على المستوى العالمي وتم تكرا ر
 في دول أخرى. 

أجزاء التي يمكن تطبيقها لتطوير  10علي أحداث واقعية. و قد تم تطويعها من أجل شرح عملية الـ *تعتمد دراسة الحالة هذه 
  إستراتيجية التأييد من أجل تحسين الصحة. 
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تمويالت لمكافحة  X، يموت الف األطفال والنساء الحوامل كل عام بسبب مرض المالريا. خصصت حكومة الدولة Xفي الدولة 
المالريا وأنشطة القضاء عليها مثل شبكات الوقاية )الناموسيات( وتوفير اختبارات المالريا وعالجها. ومع ذلك، على  الرغم من 

ها التحصينية الموسعة  ، (EPI)النجاحات الطبيةاألخيرة وتطوير لقاح المالريا، لم تقم الحكومة بإدراج لقاح المالريا ضمن برامج
( سيسمح بتقديم منسق وفي EPI) اسة برنامج التطعيم الخاص بالدولة. كان إدراج لقاح المالريا ضمن البرامج التحصينية الموسعةوسي

بتقليل تردد ظهور المالريا بشكل أسرع. من  Xوقت مالئم للقاح المالريا بمجرد أن يتم اختباره إكلينيكيا والتصديق عليه، سامحا للدولة 
هذه ة من علماء البحث والتطوير الذين يعملون على   — (SSMV)القضية، قام العلماء الداعمين للقاح المالريا  أجل معالجة  مجموع

ها من أجل إدراج لقاح المالريا ضمن  Xبتطوير إستراتيجية للحصول على التأييد للتأثير على حكومة الدولة  —لقاح المالريا  برامج
 . (EPI)الموسعة  التحصينية

 

 

 :في دراسة الحالة 10أمثلة من ألجزاء الـ 

   1الجزء 
 قضية التأييد

ها  على الرغم من التقدم العلمي الحديث نحو لقاح المالريا، لم تقم الحكومة بإدراج لقاح المالريا ضمن برامج
 .و هو ما قد يعطل التقديم المنسق للقاح المالريا بمجرد اختباره إكلينيكيا والتصديق عليه. التحصينية الموسعة

   2الجزء 
 .التأثير على الحكوم إلدراج لقاح المالريا في برامجها التحصينية الموسعة هدف التأييد

   3الجزء 
صانعو القرار والجهات 

 المؤثرة
 وزير الصحة  : القرارصانع 

 .طاقم العمل التقني العامل بوزارة الصحة:  الشخصيات المؤثرة

   4الجزء 
هتمامات الرئيسية  ال

 لصانع القرار
 .تكلفة تقديم لقاح جديد قد تأخذ من التمويل المخصص للقاحات أخرى ضرورية

  5الجزء 
معارضة التأييد والعوائق 

 التي تواجهه

التقني العامل بوزارة الصحة الذي رأى أن التحضير لطرح لقاح لم يتم التصديق عليه  طاقم العمل: العوائق
 . بعد، يعد بمثابة إهدار لتمويالت الحكومة

ار االنتظار : العقبات لم تتفهم وزارة الصحة بشكل كامل البحث والتطوير الجاريين على لقاح المالريا وآ
 . لدمجه في برامجها التحصينية الموسعة

  6الجزء 
 مميزات التأييد وثغراته

هتمام العلماء بحل القضية، العالقات مع األفراد الذين قد يتسببوا في تغيير السياسة، الخبرة في : المميزات ا
 .تقديم بيانات األبحاث لنظرائهم

 . قلة الخبرة فيما يخص تقديم الرسائل لصانعي القرار السياسي:  الثغرات

   7الجزء 
 .منظمات التأييد والتواصل، شركة تابعة للقطاع الخاص التأييدشركاء 

   8الجزء 
 خطط التأييد

هارات العلماء، موضوعات في الجرائد، حوارات مع وسائ اإلعالم،  ورشة عمل من ثالثة أيام لتطوير م
ها التقني  . مقابلة وزيرة الصحة وطاقم عمل

   9الجزء 
 .للمالريا اآلن سينقذ كثيرا م األرواح فيما بعد التحضير لتقديم لقاح رسائل التأييد

   10الجزء 
 خطة قياس النجاح

ة من قبل وزارة الصحة سع إلدراج لقاح المالريا ضمن برامج الدولة  إنشاء مجموعة تقنية استشاري
هاية بإدراج لقاح المالريا ضمن خطتها التحصينية . التحصينية الموسعة اقتنعت وزارة الصحة في الن

 .الموسعة واعترفت عالنية بفضل عمل العلماء الداعمين للقاح المالريا
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التحصينية الموسعة سيحتاج إلتخاذ إجراء من  X( أن إدراج لقاح المالريا في برامج الدولة SSMVعلماء الداعمين للقاح المالريا )علم ال
قبل وزيرة الصحة. كانت الوزيرة نفسها داعمة لبرامج مكافحة المالريا الحالية في أنحاء البالد. و لكن، كان لديها مخاوف بشأن أن 

جديد قد يأخذ التمويل المخصص للقاحات أخرى ضرورية. باإلضافة لذلك، ظن طاقم العمل التقني العامل بوزارة  تكلفة تقديم لقاح
هدار لتمويالت الحكومة. كان من الواضح أن وزارة الصحة لم تتفهم  الصحة أن التحضير لطرح لقاح لم يتم التصديق علىه بعد، بمثابة إ

امجها التحصينية الموسعةلخاصين بلقاح المالريا و آثار النتظار لدمبشكل كامل البحث والتطوير الحاليين ا  (.EPI) جه في بر

هاراتهم، ومعارفهم المؤثرة فيما يخص  هم، م هتمام األعضاء لتقييم ا قام العلماء الداعمون للقاح المالريا بعمل استطالع خاص بالعلماء
ة، مثل  همي األفراد ذوياأل ة من خالل اتصالهم  هذه القضي هذا االستطالع عن رغبة العلماء الكبيرة في حل  التأييد للقاح المالريا. كشف 

هم، مديري مش هم على تقديم بيانات البحث لنظائر روع التحصين، الذين قد يتسببوا في تغيير السياسة. ومع ذلك، على الرغم من اعتياد
هذه الثغرة الخطيرة، قام العلماء الداعمون للقاح  كانوا أقل خبرة فيما يخص تقديم الرسائل لصانعي القرار السياسي. من أجل معالجة 

ة مع هارات العلماء، وتم  المالريا بعمل شراك منظمات الصاالت والتأييد من أجل استضافة ورشة عمل مدتها ثالثة أيام لتطوير  م
ها بواسطة شركة تابعة للقطاع الخاص. تعلم العلماء خطط التعامل مع صانعي القرار السياسي وترجمة نتائج بحثهم إلى رسائل  تمويل

 مبسطة.  

ة موضوعات في الجرائد، وأجروا حوارات مع وسائلاإلعالم، وعقدوا لقاء مع الوزيرة وطاقم بعد ورشة العمل، قام العلماء بكتاب
ة من قبل وزارة الصحة، سعتإلدراج لقاح المالريا  هاية إلى إنشاء مجموعة تقنية استشاري هذه النشاطات في الن ها التقني. قادت  عمل

األعم هذه اآلن  لتقديم التحضيرال، أكد العلماء على ثبات الرسالة: ضمن برامج الدولة التحصينية الموسعة. خالل كل  لقاح للمالريا
  سينقذ كثيرا مناألرواح فيما بعد.

التحصينية الموسعة. اعترفت وزيرة الصحة  Xنتيجة لهذه الجهود، اقتنعت وزارة الصحة بإدراج لقاح المالريا ضمن برامج الدولة 
هو ما اعتبره العلماء المؤشر  عالنية بفضل عمل العلماء الداعمين للقاح المالريا وأعلنت تغيير برامج الحكومة التحصينية الموسعة، و

ها األكبر للنجاح. كما أن إستراتيجية التأييد الخاصة بالعلماء الداعمين للقاح المالريا تعد نجاحا كبيرا على المستوى العالمي وتم تكرا ر
 في دول أخرى. 

 

 



 

 
    

 

 عدم الوعي
  



 

 
    

 عدم الوعي، 

 عدم العلم



 

 
    

الوعي، عدم العلم 
 بدقة

  



 

 
    

 الوعي، العلم بدقة 

 

 



 

 
    

 الجهة المؤيدة

 

 



 

 
    

 الجهة الداعمة

 

 



 

 
    

 الجهة المعارضة

 

 



 

 
    

 غير محدد
 

 

 



 

 
    

 الفريق أ  مسار العقبات 
 

  
 
 

 
 البداية!          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  1العقبة رقم 

 

 

 
 وقت طاقم العمل المحدود 

  2العقبة رقم 

 

 

نقص ألدلة الخاصة بالدولة 
 من أجل الحل السياسي

 

  3العقبة رقم 

 

 
 

 الحل السياسي مثير للجدل

هدف تأييد 
 السياسة:



 

 
    

 
  



 

 
    

 الفريق ب  مسار العقبات 
 
 
 
 
 البداية!          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1العقبة رقم 

 

 

 
السياسة المتصلة غير 
المجدولة للمراجعة من 

 سنوات عديدة
 

  2العقبة رقم 

 

 

نقص التنسيق بين الوزارات 
 أواألقسام الهامة

 

  3العقبة رقم 

 

 
 

 مناخ اقتصادي فقير
 

هدف تأييد 
 السياسة:



 

 
    

 
  



 

 
    

 الفريق ج  مسار العقبات 
 
 
 
 البداية!          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1العقبة رقم 

 

 

 
تبطئ االنتخابات القادمة من 
العمل أوستقود إلى تغييرات 
في سياسة صانعي القرار 

 الرئيسين 
 

  2العقبة رقم 

 

 

تقاوم الحكومة اتألييد و/أو 
ال تشرك المجتمع المدني في 

 صنع القرار
 

  3العقبة رقم 

 

 
 

نقص اتمويًلت لتنفيذ 
 نشاطات التأييد

 

هدف تأييد 
 السياسة:
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المنظمات الصحية غير الحكومية  إحدىأنتم تمثلون 
التي تقوم بتجهيز مرافق الرعاية الصحية الخاصة  الكبيرة

هم وزارة الصحة ومرافق الرعاية  هم متابعيكم  بالمجتمع. أ
الصحية المحلية. تمتلك منظمتكم غير الحكومية سمعة 

ها برامج عالية الجودة.  جيدة نظرا لتقديم

من مجموعات المجتمع اأنت مع  . لمدني المحليةتحالف 
أنتم تعملون للتأكد من أن الخدمات الصحية متاحة 
هم أفراد وقادة المجتمع. أنتم  هم متابعيكم  للمجتمع. أ
مشهورون صالتكم وشبكات عالقاتكم القوية مع 

 المجتمع.

هم  مصنًعا محلًياأنتم تمثلون  يقوم بتصنيع اإلطارات. أ
هم موظفيكم ومجتمع األعمال. يعتبر مصنعكم،  متابعيكم 
هم قوي جديرباإلحترام في المجتمع، ومصدر عمل  مسا

 لكثير من أفراد المجتمع.

تجري أبحاث عن الوصول إلى  جامعة وطنيةأنتم تمثلون 
هم  هم متابعيكم  الصحة وعل االقتصاد الصحي. أ

احثون. أنتم مشهورون بألبحاث ألكاديميون والب
 والبيانات عالية الجودة.

الذي يطور من المعايير  اتحاد الممرضين الوطنيأنتم مع 
هم وزارة الصحة،  هم متابعيكم  هنية. أ واإلرشادات الم
الممرضون وعاملون آخرون في مجال الصحة. أنتم 

تملكون شبكة وطنية من الممرضين وتقومون بتمثيل جيد 
هنة.  للم

الل مؤسسة بحثيةأنتم تعملون في  تدرس عوائق است
األكاديميون  هم هم متابعيكم  الخدمات الصحية. أ

ها أحد قادة الفكر  والباحثون. مؤسستكم مشهورة بأن
 المحايد.

ألمم المتحدةأنتم تمثلون  توفر المساعدة  وكالة تابعة 
هم مسئولو الوزارة  هم متابعيكم  التقنية لوزارة الصحة. أ

ظفون. تملكون سمعة وخبرة عالميتين، وتمويل والمو
 متاح.

تربط الحصول على  مؤسسة للتمويل الصغيرأنتم مع 
الخدمات المالية بإصابة السيدات بمرض نقص المناعة 
هم النساء المحليات وقادة  البشرية اإليجابي. متابعيكم 
المجتمع. أنتم مشهورون بمنظوركم التنموي للمجتمع، 

مجتمعية القوية، والروابط مع مؤسسات شبكة العالقات ال
 مالية أكبر ومجموعات استشارية مالية عالمية.
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الذي يدير تويالت  مجلس صحة المجتمعأنتم تمثلون 
هم  صحة المجتمع ويشرف على مرافق الرعاية الصحية. أ

هم قادة وأفراد المجتمع. يملك مجلس صحة  متابعيكم 
 القدرة على الحشد.المجتمع روابط مجتمعية قوية ويتميز ب

تقوم بمناصرة الجهود منظمة لدعوة الشباب أنتم تمثلون 
لمساعدة الشباب على اتخاذ قرارات مستنيرة ومسؤولة 

هم الشباب وأفراد  هم متابعيكم  تخص صحتهم. . أ
 المجتمع.

مةأنت تعملون مع  ًلمي للمصالح العا يساعد  مركز إ
المنظمات الت ال تتوخى الربح على استخدام اإلعالم 
هم  والتقنيات الحديثة لتوعية العامة وتغيير السياسة. أ
عالم، صانعو القرار السياسي، والرأي  هم ا متابعيكم 
هاراته التقنية وخبرته في عالم  العام. المركز مشهور بم

 التصاالت واإلعالم المبتكر.

تقوم بعمل أبحاث  سياسة إقليمية منظماتأنتم تمثلون 
خاصة بالسياسة والتأييد القائم عل األدلة بشكل رشيد. 

تملك المنظمة خبرة في تخصصات عدة إلى جانب تحاليل 
هم  هم متابعيكم  هارات البحثية. أ السياسة القوية والم

ات اإلقليمية وصانعو القرار السياسي.  المنظ

دمات مجتمعية فرع محلي لشبكة خأنتم تعملون مع  
هي تطوير الخدمات واالرتقاء بجهود عالمية ها  همت . م

ن خالل  السالم والنوايا الحسنة على مستوى العالم، 
زمالة األعمال، المحترفين ، وقادة المجتمع. أنتم تحظون 

ها.  بإلحترام في المجتمعات التي تخدمون

تعمل من أجل منظمة غير حكومية للمرأة أنتم تمثلون 
عدال اإلجتماعية للمراة، الشباب واألطفال. تملك حقوق ال

ن األحيان  تاريخا طويال من النشاط والتعاون، في كثير 
ة القومية  هم الحكوم هم متابعيكم  مع شخصيات شهيرة. أ

 والشركات المحلية.

هي منظمة في تأتي  منظمة صحية وطنيةأنتم تمثلون  و
صدارة منظمات التأييد لتغيير السياسة الصحية واألبحاث 

في الدولة. تملك تمويل وخبرة في تحاليل السياسة 
هم  هم متابعيكم  الصحية والتطير اإلستراتيجي للسياسة. أ

 صانعو القرار السياسي والمؤسسات الحكومية. 

. لمجتمعالجامعة الوطنية للعاملين بمجال صحة اأنتم مع 
ها تقدم خدمات اخط األول والتعليم وتتعاون مع  إن

هي  هنية لعاملي الصحة ووزارة الصحة. و  جمعيات م
هرة بقوة وذات نفوذ على مستوي المجتمع.  ظا
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يدعم  تحالف ديني من الجماعات الصحية أنتم تمثلون
الصحة بشكل كلي من منظور ديني عن طريق الحوار، 

شبكات، والحصول على  مشاركة المعلومات، تكوين
التأييد بين المنظمات الدينية واألفراد العاملين في مجال 
هم القادة الدينيون والمجتمعات. هم متابعيكم   الصحة. أ

وفد إحدى منظمات المجتمع المدني أنتم جزء من 
لمجالساإلدارة متعددة األطراف )برنامج األمم المتحدة 

منظمة الصحة  لفيروس نقص المناعة البرية واإليدز،
. أنتم تتعاملون مع مانحين العالمية، الصندوق الدولي(

متعددياألطراف على أعلى مستوى من حيث صنع 
هور منظمات  هم جم هم متابعيكم  القرار اإلستراتيجي. أ
المجتمع المدني، المانحون، الدول، والمنظمات متعددة 

 ألطراف.

للتنمية شبكة إقليمية من منظمات غير حكومية أنتم مع 
أنتم تقومون بتنسيقاالستجابات لقضايا الصحة  والصحة.

الرئيسية، تقومون بالتعامل مع المانحين، ومحاسبة 
هم الوزراء،  هم متابعيكم  ها. أ الحكومة على تعهدات

المانحون، ومنظمات المجتمع المدني. تتمتعون بظهور 
عالم.  واسع في ا

ها من قبل تم تكو مائدة محلية مستديرةأنتم جزء من  ين
أصحاب األعمال للدعوة إلى مجتمع األعمال وتدعيم 

هم قادة األعمال، صانعو القرار  هم متابعيكم  مصالحه. أ
السياسي، والموظفون. تتضمن نقاط قوتكم التمثيل 
التجاري المتنو واألعضاء ذوي النفوذ وأصحاب 

 العالقات الجيدة.

تجري أبحاثا  مجموعة من نشطاء قوق اإلنسانأنتم مع 
هم  ق اإلنسان في دول عديدة بالمنطقة. أ هاكات حق عن انت

هم أعضاء البرلمانات والكيانات الحكومية  متابعيكم 
 ألخرى. أنتم تتمتعون بظهور وجو إعالمي قويين.

 

. أنتم شبكة برلمانية إقليمية خاصة بالصحةأنتم تمثلون 
اء تدعمون الحوار ومشاركة أفضل الممارسات بين أعض

هم متابعيكم.  البرلمن اإلقليميين، والذين يعتبرون أيضا أ
 تمتلك منظمتكم أعضاء مؤثرين وعلى مستوى عال.

 

توفر  مجموعة للخدمات االجتماعيةأنتم تعملون مع 
خدمات الصحة العقلية وخدمات الرعاية الجتماعية 

همشين من الناس. أنتم أيضا تعملون على مبادرات  للم
هم قادة وأفراد تحسين سياسة ا هم متابعيكم  لصحة العقلية. أ

 المجتمع، وصانعو القرار السياسي.

تنشر الوعي حول قضايا  منظمة صحيةأنتم جزء من 
الصحة المتعلقة بالمرأة بين أفراد المجتمع عن طريق 

ج االتصال  برنامج المعلومات والتثقيف والتواصل/ برنا
هم أفرا هم متابعيكم  د وقادة المجتمع. لتغيير السلوكيات. أ

تمتلك المنظمة عالقات جيدة مع مسؤولي الوزارة، 
 مجالس الصحة المحلية، والمجتمعات.
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. أنت تقومون شركة أدوية عالمية كبيرةأنتم تمثلون 
بتطوير وتقديم األدوية المبتكرة من أجل معالجة حاجة 
الناس الت ال يمكن تلبيتها حول العالم. أنت تمثلون 

هم الشركات مصدر عمل كبي هم متابعيكم  ر في الدولة. أ
 المحلية، موفرو الخدمات الصحية، ووزارات الحكومة.

بعثة الدولة الخاصة بمانح مهم متعدد  أنتم تمثلون
. تقومون بتمويل األطراف مختص بالصحة والتنمية 

المشروعات الصحية الضخمة وتوفير المساعدة التقنية 
عالقات في غاية  للوزارات المحلية. تتمتعون بنفوذ

همية مع الحكومة.  أل
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 النتباه السريع 
 لمشكًلت

 
هاء  الت.  يتم إن التعامل الفوري للشركاء مع المش

 اخالفات لمصلحة جميع الشركاء.

 القوة المشتركة
 
 

يتقاسم الشركاء القوة بشكل متساو قدر االستطاعة ويشترك 
 كل منهم في صنع القرار. 

 الواضحة
 التوقعات

 
يعلم الشركاء ما يمكن توقعه من بعضهم البعض من أجل 

 تجنب سوء الفهم.

 المتبادلة
 المسؤولية

 
يتقاسم الشركاء مسؤولية المشاركة والمساهمة في 

استعداد للمساءلة من قبل النشاطات ويكون كل منهم على 
 اآلخرين.

إلقرار بالفضل، الشكر 
 والثناء

 
يقوم الشركاء بتشجيع وتحفيز بعضهم البعض من الخالل 
 الثناء، التأكيد عل، واإلقرار بفضل مساهمات كل منهم.

 اإللهام واالحتفال
 

يحتفل الشركاء بانتصاراتهم، الكبيرة والصغيرة، للحفاظ 
طهم عندما يت طلب الحصول على التأييد كثيرا من على نشا

 العمل ويكون التغيير بطيئا. 
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 إلستراتيجي 
 التفكير

 
هًما من بناء الشراكات  يعد التخطيط اإلستراتيجي جزءا م

واألنشطة التخطيطية. يوفر التفكير والعمل الجماعي بشكل 
 إستراتيجي الموارد والطاقة والوقت. 

 عملية صنع القرار الواضحة
 

ة من قبل تكون  عملية صنع القرار واضحة ومفهوم
 الجميع، وهو ما يقلل من الحيرة أو الصراعات.

 
 
 

 إلصرار
 
 

قد يكون عمل الحصول على التأييد بطيئا ويتطلب جهًدا 
ة العمل الشاق من أجل  متواصاًل. يقدر الشركاء قيم

هداف.   الوصوللأل

االتصاالت الشخصية 
 والمنتظمة

 
بين الشركاء م خالل االتصاالت  تتم تقوية لعالقات

هاتف، البريداإللكتروني،  المنتظمة عن طريق مكالمات ال
الت الجماعية.  أو المقا

 التدفق المنتظم
 للمعلومات

 
يقوم الشركاء بمشاركة وتلقي المعلومات بسهولة. يشعر 
الشركاء أنهم مشاركون ومستثمرون عندما يتم موافاتهم 

 بالتحديثات التي تخص النشاطات وما يتم إحرازه من تقدم. 

 التركيز
 تحديد الهدف

 
هداف الواضحة التي يمكن  ترتكز الشراكات القوية على األ

 تحقيقها، وتقترن بها!
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 المعلومات و 

 تقاسم البيانات
 

المعلومات يوافق كل من األفراد والمنظمات على تقاسم 
. ال  والبيانات اعتمادا على معارفهم وما يتعلمونه في عمله
هذه المعلومات  يوجد صنع قرار مشترك أو حاجة الستخدام 

 بطريقة معينة.

 تطوير ساالت مشتركة
 

يوافق الشركاء على تقاسم المعلومات ثم تحليلها سويا 
لتحديد االتجاهات وتطوير رسالة مشتركة. تستخدم كل 

الرسائل حسب ما تراه منابا خالل دعوتها دون منظمة 
 التنسيق الضروري مع اآلخرين.

 

 التشاور المتبادل

 
 

يستخدم الشركاء بعضهم البعض كمورد من أجل تطوير 
هداف التأييد الخاص  خططهم الفردية للوصول إلى أ

بالسياسة. يقومون بأخذاألفكار من بعضهم البعض ولكن 
 منفصل.كل منهم يعمل بشكل 

 

التخطيط ووضع 
 إلستراتيجيات بشكل مشترك

 
ة ويقومون بتنمية خطط  يحدد الشركاء تحديات متشابه

ها. يقوم  وإستراتيجيات داعمة مشتركة من أجل التعامل مع
كل شريك بعمله الخاص ولكن يحق له مساءلة اآلخرين 

 فيما يتعلق باإلجراءات المتفق عليها.
 

 التًلف/ التحالف
 

المستوى األعلى من الرسمية في التعاون. يقوم هو 
الشركاء بالتعاون في خطة عمل مشتركة ويلتزمون 

بمساندة بعضهم البعض. قد يكون التحالف مؤقتا )ينفصل 
الشركاء بعد الوصول لهدفهم المشترك( أو طويل المدى 

 )تحالف دائم خاص بالمنظمة والبنية(.
 

 



 

 
    

 
 



 بطاقات استذكار مستويات الرسالة المقنعة )الجزء الثامن(
 

 
    

 إليجاز
 

يكون صانعو القرار منشغلين للغاية ويكون تركيزهم مشتت 
رسالتك كاملة  في اتجاهات عديدة. كن  على استعداد لتقديم

 دقائق. 5-3الل 

 التركيز
 

ال تجهد صانع القرار بكثير من المعلومات. قم بتقديم قضية 
واحدة في المرة الواحدة. إذا كان لديك أسئلة كثيرة للغاية، لن 

أهم األشياء بالنسبة لك.  يتمكن صانع القرار من إخبارك ب

 موجهة نحو الحل
 
 
سريعا نحو الح حتى ال قم بتقديم المشكلة ولكن تحرك 

 تصيب صانع القرار بالملل.

 مدعم بـ 
 ألدلة

 
ة نظرك. و مع  مهم أن تمتلك بيانات وأبحاث لتدعيم وجه من ال
ذلك، ق ال تكون البيانات واألبحاث كافية أحانا إلقناع صانع 

 القرار الخاص بك

الهتمامات الرئيسية 
 المستهدفة لصانع القرار

 
القرار على اإلحساس بالقضية بشكل يساعد ذلك صانع 

شخصي واالهتمام بها بشكل أكبر. لذلك قد يحتاج صانعو 
 القرار المختلفين رساالت مختلفة.

 استخدام لغة غير تقنية
 

اجعل لغتك بسيطة فق ال يفهم صانع القرار حوارك بشكل 
 كامل ويفقد االهتمام.



 بطاقات استذكار مستويات الرسالة المقنعة )الجزء الثامن(
 

 
    

 التفاؤل وألمل
 

 اتخاذ إجراء.قد يشجع ويحفز ذلك المستمع على 

 لديك طلب واضح
 
 

يجب أن يعلم صانع القرار الخاص بك ما تريد منه أن يفعله 
 بدقة عقب تعاملك معه.

 
 
 



 

 
    

 
 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 
األنشطة                                                                                         تأييد السياسة المعنية بالصحة  مواد

 دليل الميّسر
    

200 

 مواد التخطيط والتقييم
 

 جدول أعمال المنسق 
  جدول أعمال المشارك 
  المشارك الذي يسبق ورشة العملاستطالع 
 ة التي تسبق ورشة العمل هم  الم
 التقييم النهائي 

  



 

__________________________________________________________________________ 
األنشطة                                                                                         تأييد السياسة المعنية بالصحة  مواد

 دليل الميّسر
    

201 

 
 

 



 جدول أعمال المنسق
 

 

هدفها تطوير إستراتيجية التأييد الخاص بالسياسةالتأييد الخاص بالسياسة الصحية:    ورشة عمل 
 

 

 
 

    
 
 
 
 

 

 2–1: مقدمة للدعوة، األجزاء 1اليوم 
 المنسق الجلسة الوقت

  التسجيل    9:00 - ص 08:30
  الترحيب والمقدمات    10:00  - ص 09:00
هو التأييد الخاص بالسياسة؟    11:15  - ص 10:00   ما 
  استراحة                                                                          11:30 - ص 11:15
   10مقدمةلألجزاء ال    12:00 - ص 11:30

  الغداء                                                                          13:00 - 12:00
  : قضية التأييد1الجزء     14:45 - 13:00
  استراحة                                                                          15:00 - 14:45
هدف التأييد2الجزء     17:15 - 15:00  :  
  الموجز اليومي والختام    17:30 - 17:15

 7–3: األجزاء 2اليوم 

 المنسق الجلسة الوقت
االفتتاحية    9:15 - ص 09:00   الجلسة

  : صانعو القرار والشخصيات المؤثرة 3الجزء     10:30 - ص 09:15  
  استراحة                                                                          10:45 - ص 10:30
هتمامات صانعي القرار الرئيسية4الجزء      12:00 - ص 10:45   : ا

  الغداء                                                                          13:00 - 12:00
  : معوقات وعقبات التأييد5الجزء      14:15 - 13:00
مميزات التأييد وثغراته 6الجزء      15:15 - 14:15  :  
  استراحة                                                                          15:30 - 15:15
  : شركاء التأييد7الجزء      17:15 - 15:30
  الموجز اليومي والختام    17:30 - 17:15

هذه، سيتمكن المشارك من:  عقب ورشة العمل 
  التأييد.التمييز بين التأييد الخاص بالسياسة وغيره من أنواع 
 .هميةإلستراتيجية التأييد الخاص بالسياسة  تحديد العناصر األكثر أ
 .تحديد حلول تغيير السياسة للتعامل مع التحديات الصحية العالمية 
 .تصميم خطط للتأثير على صانعي القرار 
  أجزاء.  10تطوير إستراتيجية للدعوة من 

 



 جدول أعمال المنسق
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 10-8: األجزاء 3اليوم    

 المنسق الجلسة الوقت

االفتتاحية    9:15 - ص 09:00   الجلسة

  : خطط التأييد 8الجزء     10:15 - ص 09:15 

  استراحة                                                                          10:30 - ص 10:15

  : خطط التأييد8الجزء      12:30 - ص 10:30

  الغداء                                                                          13:30 - 12:30

  : رسائل التأييد9الجزء     15:00 - 13:30

  استراحة                                                                          15:15 - 15:00

  : رسائل التأييد9الجزء     16:00 - 15:15

  : خطة قياس النجاح10الجزء     17:00 - 16:00`

  الجلسةاالختتامية    17:30 - 17:00



 جدول أعمال ورشة عمل المشارك
 

 

 :التأييد الخاص بالسياسة الصحية 
 ورشة عمل هدفها تطوير إستراتيجية التأييد الخاص بالسياسة

 
 

 

 

 

 
 2–1: مقدمة للدعوة، األجزاء 1اليوم     

 الوصف عنوان الجلسة

هداف ورشة العمل، جدولاألعمال، المواد،  الجلسة االفتتاحية الترحيب، المقدمات، أ
 السوقيات.

ة  ما هو التأييد الخاص بالسياسة؟  هيم المشابه تعريف التأييد الخاص بالسياسة وكيف يختلف عن المفا
 ألخرى. 

  استراحة
 لتطوير إستراتيجية التأييد. 10ـ إطاراألجزاء النظرة عامة على  10ـ مقدمةلألجزاء ال

 الغداء
 اختيار القضية الصحيحة لتركيز جهود التأييد عليها. : قضية التأييد1الجزء 

 استراحة

هدف التأييد2الجزء  ة من أجل معالجة قضية التأييد. :   اختيار حلول تغيير السياسة الصحيح

 ملخص لنقاط اليوم الرئيسية.  الملخص والختام
 
 
 
 
 

 

 7–3: األجزاء 2اليوم    
 

 الوصف عنوان الجلسة
ة من اليوم  الجلسة االفتتاحية  .2وجدول أعمال اليوم  1مراجعة النقاط الرئيسي

ة أو المؤثرة في القضية. : صانعو القرار والشخصيات المؤثرة3الجزء  هام  تحديد الشخصيات أو الكيانات ال
 استراحة
 تحليل الوعي وموقف صانعي القرار من قضيتك. : مخاوف صانعي القرار الرئيسية4الجزء 
 الغداء

هم. : معوقات وعقبات التأييد5الجزء   تحديد معارضي قضية دعوتك وتحليل مستوى نفوذ

مميزات التأييد وثغراته6الجزء   الدعوي.عمل قائمة جرد بنقاط قوة وحدود منظمتك من أجل العمل  : 
 استراحة لتناول القهوة

 اختيار شركاء إستراتيجيين ومبدعين لالنضمام لمجهوداتك الدعوية. : شركاء التأييد7الجزء 

 ملخص لنقاط اليوم الرئيسية. الملخص والختام
 
 
 
 

هارات من أجل التخطيط بشكل إستراتيجي وتطبيق أنشطة التأييد  هو زيادة الفهم والم هذه  غرض ورشة العمل 
 إلحداث تغيير في السياسة.

 
 



 جدول أعمال ورشة عمل المشارك
 

 

 10-8: األجزاء 3اليوم    

 الوصف عنوان الجلسة
ة من  الجلسة االفتتاحية  .3وجدول أعمال اليوم  2اليوم مراجعة النقاط الرئيسي

 : خطط التأييد8الجزء 
هداف ونشاطات محددة من أجل تحقيق تغيير السياسة.  استراحة لتناول القهوة تنمية أ

 : خطط التأييد8الجزء 
 الغداء

 : رسائل التأييد9الجزء 
 استراحة لتناول القهوة خلق "دعوات للعمل" موجزة ومقنعة.

 التأييد: رسائل 9الجزء 

 التخطيط لكيفية قياس النتائج قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. : خطة قياس النجاح10الجزء 

 التقييم النهائي والختام.  تنفيذ ورشة العمل
 
 
 
 



 استقصاء المشارك السابق لورشة العمل
 

 

 معلومات المشارك: .1
 

__________________________________ ________________________________ 
ة(         )االسم(  )المنظم

 
_____________________________ _____________________________ 

 )عنوان البريداإللكتروني(      )اللقب/الوظيفة(
 

 قم بوصف وظيفتك : .2
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 بأسلوبك الخاص، كيف يمكنك تعريف كلمة التأييد؟ .3
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
 ال نعم      هل قمت بالمشاركة في تدريبات أو ورش عمل سابقة خاصة بالتأييد؟  .4
 
فضلك قم بإدراج االسم )األسماء( والتاريخ )التواريخ( الخاصة بورش العمل/التدريبات إذا كانت اإلجابة نعم، من  .5

 السابقة:
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 ال نعم       الحالي بالمشاركة في نشاطات خاصة بالتأييد؟هل قمت أو تقوم في الوقت  .6
 

مهم  .7  من ورشة عمل الحصول على التأييد:من فضلك قم بإدراجً لثة أشياء تأمل في تعل
 

a. ________________________________________________________________ 
 

b. ________________________________________________________________ 
 

c. ________________________________________________________________ 
 

 تطبيق ما تتعلمه في ورشة العمل على عملك الحالي:من فضلك صف كيف تتوقع  .8
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 



 

 



همة السابقة لورشة العمل  الم
 

 
 

[Enter Date] 

Dear Participant:         

 

Thanks, and we look forward to seeing you soon! 

Best regards,  

[Enter names of trainers] 
 
  

Thank you for registering for the Policy Advocacy for Health workshop. Our three days 
together will be action-packed and we are glad you will take part! 
  
During the workshop you will develop a policy advocacy strategy for a specific policy issue of 
your choice. To use our time efficiently, we ask that you select an issue area relevant to your 
program or project work before you come to the workshop and take some time to survey the 
current policy “landscape” around this issue. The work you do prior to the workshop will help 
you develop a more relevant and well-informed strategy.  
 
You should be able to answer most of the following questions through desk research and/or 
discussions with your colleagues. Informal interviews with key stakeholders and partners may 
also help fill in any gaps.  
 
 

PLEASE REMEMBER TO BRING THIS COMPLETED HANDOUT TO THE WORKSHOP! 
 

  



همة السابقة لورشة العمل  الم
 

 
 

 حدد قضيتك

  القضية نطاق

فكر في البرنامج أو المشروع الذي تعمل عليه. قم بوصف مشكلة صحية واحدة يحاول برنامجك معالجتها وبعض أسباب 
 المشكلة التي يمكن تخفيفها من خالل الحصول على التأييد الخاص بالسياسة.

 
 
 
 
 
 
 

 

 المشهد السياسيقم بوصف وتقييم 

 السياسات أ.

هذه السياسات بالمشكلة/القضية في  األعلى. صف كيف تتصل  قم بإدراج أكثر ثالثة سياسات متصلة تؤثر على المشكلة/القضية التي حددتها 
ة من الوثيقة أو المصدر لورشة العمل.  جملتين أو ثالثة. إذا كان ممكنا، قم بإحضار رابط إلكتروني أو نسخة ورقي

 

 ملحوظة: قد تشمل السياسات قوانين، روتوكوالت عالج قياسية، إرشادات لموفري الرعاية الصحية، إستراتيجيات حكومية، إلخ.

 صلتها بالمشكلة/القضية اسم السياسة

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



همة السابقة لورشة العمل  الم
 

 
 

همة لمنظمتك يمكن وكيف السياسة تطوير عملية صف بأسلوبك   .العملية هذه في التأثير أو المسا
 

األعلى. على سبيل المثال، إذا كان قانونا، ركز عل ى ملحوظة: ركز على عملية تطوير السياسة المرتبطة بالسياسات المتعلقة التي أدرجتها 
ها الوزير من أجل تبني سياسا  تعملية تطوير السياسة البرلمانية. إذا تم تطوير السياسة بواسطة وزيرا، قم اإلشارة للعملية التي يستخدم

 جديدة.  

 

 

 القرار صانعة الكيانات أو الشخصيات ب.
هم الذين يملكون النفوذ أو السلطة لتغيير السياسة التي تؤثر على منطقة قضيتك المختارة؟ قم اإلشارة إلى  األ هم صناع القرار من 

 مستوى الدعم المتوقع منهم لمنطقة قضيتك.
 

هم.ملحوظة: حيثما كان متاحا، قم بوضع أسمائهم،    ألقابهم، وظائفهم أو أقسام

مستوى الدعم لمنطقة  صانعو القرار
 قضيتك

 
 مؤيد  

 محايد 
 معارض 

 

 مؤيد  
 محايد 
 معارض 

 

 مؤيد  
 محايد 
 معارض 

 
  



همة السابقة لورشة العمل  الم
 

 
 

 مؤيد  
 محايد 
 معارض 

 

 مؤيد  
 محايد 
 معارض 

  الرئيسيون الًلعبون ج.
العبين أو أصوات قيادية على صلة بهذه القضية.  فكر في المنظمات، مجموعات المصالح، المنظمات غير  هم ثالثة قم بإدراج أ

 الحكومية، كيانات القطاع الخاص، ألفراد، أو التحالفات التي تعمل حاليا على القضية. 
 

هم، منظماتهم أو مجموعاتهمملحوظة: كن محددا قدر المستطاع. حيثما كان ذلك متاحا قم بإدراج   .أسمائهم، ألقاب
 
 

 
 

 
 

 أدلة على المفيدة/المعتمدة الموارد د.
 قم بإدراج وثائق أو أبحاث برنامجية أو تقنية عن قضيتك قد تدعم موقفك.

 

ها أو بحث منشور موسع عن قضيتك.   ملحوظة: قد يتضمن ذلك وثائق قامت منظمتك بتطوير

 المصدر نوع الوثيقة أو الدليل

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  



همة السابقة لورشة العمل  الم
 

 
 

 أخرى ه.

 قم بإدراج أي معلومات أخرى قد تشعر أنها متصلة بالقضية وتطوير إستراتيجية دعوتك لم يتم تغطيتها بألعلى. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ورشة عمل تهدف إلى تطوير إستراتيجية التأييد الخاصة بالسياسةالتأييد الخاص بسياسة الصحة: 
 التاريخ: ______________

 
 
 
اآلتي: .1  من فضلك قم بتقييم جودة

 

 
 ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

      محتوى الدراسة العامة

      المساعدات البصرية

      أوراق العمل

      مناقشة جماعية كبيرة وتمارين التعلم

  
 التعليقات:

 
 
 
 
 من فضلك قم بإدراج شيء واحد قام المنسق بتقديمه بشكل جيد وشيء واحد كان من الممكن للمنسق تحسينه. .2
 
 
 
 
 
 
هذه ستعود بها إلى عملك.   .3  من فضلك قم بإدراج ثًلثة أفكار أو دروس تعلمتها في ورشة العمل 

a.  

b.  

c.  

 
هذه يعد أكثر نفعا لعملك؟ .4  أي أجزاء ورشة العمل 
 
 
 
 
 
هذه يعد أقل نفعا لعملك؟ .5  أي أجزاء ورشة العمل 
 
 
 
 
 
 



 

 

 من فضلك قم باإلشارة لقوة موافقتك أو معارضتك على الجمل اآلتية: .6

أرفض  أرفض محايد أوافق أوافق بشدة 
 بشدة

هذه، أشعر بأنني أملك قدرة أكبر  مما تعلمته في ورشة العمل 
 على تخطيط نشاطاتي الدعوية.

     

ليساعدني على التفكير بشكل  10إلطار ذو األجزاء الـ سأستخدم 
 إستراتيجي في الحصول على داخل منظمتي.

     

هارات لتطبيق إستراتيجية التأييد الخاصة بالسياسة التي  أملك الم
 أعددتها.

     

 
 
ًلل األشهر الـ  .7 هارات التي تعلمتها في ورشة العمل   القادمة؟  3هل تظن أنك ستملك الفرصة الستخدام الم

  ال    منع
 

ال، من فضلك اشرح  هارات. إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة نعم، من فضلك صف بإيجاز متى وكيف قد تقوم بتطبيق هذه الم
هارات خًلل األشهر الـ هذه الم مة.  3لماذا لن تتمكن من استخدام   القاد

 
 
 
 
 
 
هذه؟ما نوع الدعم الذي قد تحتاجه لتطبيق اإلستراتيجية التي طورتها خًلل ور .8  شة العمل 
 
 
 
 
 

 
هذه؟ .9  كيف يمكننا تحسين ورشة العمل 
 
 
 
 
 
 

 تعليقات أخرى .10
 
 
 
 
 

 نشكركم على ردود الفعل!
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