الوحدة  :3المشاركة السياسية
مقدمة
يكمل االلتزام السياسي الرفيع المستوى انخراط الشعب والقطاع الخاص
في نهج حملة «خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر تبدأ بي» من أجل
حشد كافة أعضاء المجتمع.
ستساعدكم هذه الوحدة إلى جانب الوحدة  4إشراك القطاع الخاص
والوحدة  5إشراك المجتمع المحلي في تصفح مراحل «إطالق» و
«تنفيذ» حملتكم في الرسم أدناه .سوف تختلف هذه المراحل كثيراً بين
البلدان وفق ما تأملون تحقيقه ،من الذين تريدون مشاركتهم ،وما هو
النهج األفضل لسياقكم المحدد .ليس هناك حالً ناجحا ً في جميع الحاالت
لمكافحة المالريا ،لذا ال تترددوا في استخدام هذه األدوات كيفما تناسبكم
وكيّفوها بالطريقة التي ترونها مناسبة.

سيعرض القسم  1األساس المنطقي للمشاركة السياسية ،مبيّنا ً كيف يمكن
استحداث دفع للجهود المبذولة في مكافحة المالريا وموفراً أمثلة عن
كيفية التزام بلدان مختلفة .وسوف يعرض القسم  2أدوات مختلفة لبناء
اإلرادة السياسية والحفاظ عليها في بلدكم ،بما في ذلك دليل حلقة العمل،
دليل المناصرة« ،تعهد بخفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر يبدأ بي»،
ونماذج ورسوم بيانية مختلفة يمكنها أن تساعدكم في البدء بسرعة.
وإذا لم تقوموا بذلك حتى اآلن ،خذوا في االعتبار إلقاء نظرة على بعض
أدوات إعداد األجندة والتخطيط في الوحدات السابقة قبل أن تبدأوا.
تستطيع هذه األدوات أن تساعدكم في اختيار االستراتيجية الصحيحة
لحملتكم وتوفر وقتكم على المدى الطويل.
الوحدة  :1إعداد األجندة
الوحدة  :2التخطيط والتشاور

الرسم  :5إطالق وتنفيذ نهج المشاركة في دورة مشروع خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر

إعداد األجندة :تحديد األهداف
الوطنية لحملة «خفض اإلصابة
بالمالريا إلى الصفر يبدأ بي».

التخطيط والتشاور :تحديد
األهداف واالستراتيجية
واألعمال.

تكييف المسار استناداً إلى ما تم
تعلمه من الرصد والتقييم وتغيير
أولويات البلد

اإلطالق :حلقات عمل مع
أصحاب المصلحة والحكومة
والقطاع الخاص من أجل إطالق
الحملة.

الرصد والتقييم

التنفيذ :إشراك المجتمعات المحلية
وحشد أصحاب المصلحة ومناصرة
مستدامة

30

ZERO MALARIA STARTS WITH ME TOOLKIT

األهداف التعليمية
سوف تتمكنون في نهاية هذه الوحدة من:
فهم كيف تستطيع المشاركة السياسية أن تدعم الجهود المبذولة
في مكافحة المالريا
فهم النهج الشائعة للمشاركة السياسية
معرفة كيفية قيادة حلقة عمل مع أصحاب مصلحة سياسيين
معرفة كيفية استخدام تعهد «خفض اإلصابة بالمالريا إلى
الصفر يبدأ بي» من أجل بناء االلتزام

يشكل سجل أداء تحالف القادة األفريقيين لمكافحة المالريا من أجل
المساءلة والعمل مصدراً لمقارنة االلتزام السياسي للبلدان األفريقية
في مكافحة المالريا .تستخدم األداة بيانات وطنية للمساعدة في تحديد
االختناقات وتتخذ إجراءات سريعة لتحقيق األهداف في مكافحة المالريا
والقضاء عليها .وتتعقب هذه األداة مؤشرات رئيسية مثل تمويل السلع
الرئيسية والتغطية والتنفيذ ومؤشرات أخرى ،وهي محدّثة فصليا ً
ومتوفرة باللغات اإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية .يضاف إلى
ذلك أن ما يزيد عن  30بلداً في أفريقيا وضع أدوات مملوكة من الدولة
إلدارة سجل أداء مكافحة المالريا والقضاء عليها متعقبة التقدم المحرز
إزاء تحقيق األهداف الرئيسية لمكافحة المالريا ومحددة العمل على
الصعيدين الوطني ودون الوطني.

يتطلب النجاح في مكافحة المالريا دعما ً سياسيا ً رفيع المستوى وانخراط
القطاع الخاص وتولي المجتمعات المحلية زمام التدخالت في آن واحد.
لقد أقر القادة األفريقيين منذ فترة طويلة بأهمية مكافحة المالريا وأثرها
على الصحة والنمو االقتصادي والتفاوت االجتماعي.

جعل االتحاد األفريقي من القضاء على المالريا أولوية .ففي عام ،2016
صادق االتحاد األفريقي على اإلطار التحفيزي لوضع حد لإليدز والسل
والقضاء على المالريا في أفريقيا بحلول عام  .2030تعترف الخطة
بأن إمساك البلد بزمام الخطة والقيادة هما العامالن الرئيسيان لخلو أفريقيا
من المالريا ويوجزان خريطة طريق للقضاء على انتقال المالريا ،إلى
جانب منع عودة ظهورها في كافة البلدان بحلول عام .2030

القسم  :1دور الدعم السياسي للقضاء على المالريا

بالتالي ،تستطيع حملة «خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر تبدأ بي»
أن تحظى بالدعم على كافة الصعد السياسية مؤمنة التزامات من أعلى
مستويات المنظمات السياسية الوطنية والدولية ونزوالً عبر صانعي
قرارات حاسمة آخرين ذوي مسؤوليات متخصصة أكثر .يبيّن الرسم
البياني أدناه كيف تستطيع االلتزامات السياسية المتعددة المستويات أن
تساهم في مكافحة المالريا في بلدكم وفي أرجاء افريقيا.

كذلك ،تنسق االستراتيجية الفنية العالمية لمكافحة المالريا - 2016
 )GTS( 2030الخاصة بمنظمة الصحة العالمية الجهود المبذولة
على الصعيد العالمي .تكمل أهداف هذه التقنية لخفض اإلصابة
بالمالريا وزيادة التمويل أهداف التنمية المستدامة ( )SDGsوتوفر
حاليا ً المعلومات لالسترشاد بها في وضع االستراتيجيات الوطنية
واستراتيجيات الجهات المانحة.

الرسم  :6المشاركة السياسية لمكافحة المالريا على مستويات مختلفة
رئيس الدولة  /رئيس الحكومة
يستطيع رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو أي نوع من القادة أن يحدد األولويات
الوطنية .فمن خالل االلتزام بمكافحة المالريا ،يمنحون الشرعية للجهود
ويستحدثون فيضا ً من الدعم من نافذين رئيسيين آخرين.
برلمانيون أو أعضاء في الحكومة
تمثل الهيئات التشريعية الوطنية (البرلمانات ،المجالس الوطنية ،الرابطات وغيرها)
العديد من جماعات الناخبين ولديها إطار رئيسي لوضع السياسات ،ومسؤوليات
قانونية ومسؤوليات تتعلق بالميزانية التي يمكنها أن تدعم الجهود المبذولة لمكافحة
المالريا.
يدير اعضاء في الحكومة مثل الوزراء في عدة بلدان العديد من عمليات الدولة.
بوسع الدعم المقدم من العديد من هؤالء القادة ترشيد صناعة القرارات لمكافحة
المالريا.

المنظمات المتعددة األطراف
تعمل البلدان األفريقية معا ً على القضايا الصحية التي تثير القلق
على الصعيد الدولي من خالل منظمات مثل االتحاد األفريقي،
منظمة الصحة العالمية ،تحالف القادة األفريقيين لمكافحة
المالريا ،الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا،
مبادرة الساحل للقضاء على المالريا ،جماعات االتحاد األفريقي
االقتصادية اإلقليمية ،والبلدان الـ  8للقضاء على المالريا على
سبيل المثال ال الحصر.
تعكس هذه المنظمات األولويات الصحية المشتركة للدول
األعضاء .يستطيع دعمها أن يوفر منصة واسعة لتنسيق العمل
وتبادل أفضل الممارسات.

قادة الحكومات المحليون واإلقليميون
غالبا ً ما يشرف رؤساء الهيئات الحكومية المحلية واإلقليمية (العمد ،الحكام ،رؤساء
الدوائر ،وغيرهم) على األنشطة التي تقام في مناطقهم ويمكنهم أن يعدوا خطة
العمل الخاصة بهم لمكافحة المرض.

Module 3: Political engagement
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ويستطيع الزعماء السياسيون الملتزمين بمكافحة المالريا أن يبنوا قاعدة
دعم من أجل الجهود التي ستجعل من عملهم أولوية وطنية .وعند تقرير
تخصيص موارد شحيحة للبرامج العامة ،تضمن اإلرادة السياسية القوية
عدم معاناة هذه البرامج من ثغرات تمويل التي يمكنها أن تعيق التقدم أو
تقود إلى عودة ظهور المرض .وأخيراً ،سوف يتطلب النجاح في مكافحة
المالريا في غالبية األحيان تعاونا ً مع البلدان المجاورة .فمن خالل القيادة
على سبيل المثال ،سوف تلهم الحكومات الحريصة على الوصول إلى
تحقيق خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر حكومات أخرى في أن تأخذ
القضية بجدية.
تجارب ناجحة للمشاركة السياسية
يثبت العديد من األمثلة في أرجاء أفريقيا قدرة االلتزام الرفيع
المستوى في تنفيذ الحمالت في جميع انحاء البلد .ففي زمبيا ،أعلن
الرئيس إدغار اونغو عن استراتيجية البلد الوطنية األولى للقضاء
على المالريا بحلول عام  .2021يشكل هذا الهدف الطموح التطور
األخير في تاريخ البلد الطويل في ابتكار حلول للقضاء على
المالريا .كانت زمبيا من بين أوائل البلدان التي جرّ بت نهج «توسيع
النطاق للتأثير» ،محققة تغطية واسعة لتوزيع الناموسيات المتينة
المعالجة بمبيدات حشرية وإمكانية الحصول على العالج في بداية
عام  .2005بالتالي ،تم تحقيق شعار «المالريا تنتهي بي» لتلك
البلدان في الممارسة حيث أن ثلث تمويل أعمال مكافحة المالريا
جاء من مصادر محلية في عام .2016
وبعد النجاح في توسيع نطاق الوقاية من المالريا في أرجاء البلد،
بحث برنامج السنغال الوطني لمكافحة المالريا وشركاؤه عن طرائق
جديدة لضمان استخدام المجتمعات المحلية األدوات للقضاء على
المالريا .وكان من بين مناصريهم األول وزيرة الصحة آوا كول سك
التي استخدمت منصبها لبناء الدعم لحملتهم بين البرلمانيين والوزراء
وعمد المدن السنغالية .مكنت هذه المنصة الرفيعة المستوى الحملة من
إنشاء شراكات مع شركات كبرى وإطالق نهجها في المرافق الصحية
المجتمعية.
ومؤخراً ،أطلق الرئيس األوغندي يويري موسيفيني حملة العمل
الجماعي لمكافحة المالريا ( )MAAMوهي حملة وطنية لجعل
أوغندا خالية من المالريا .وكجزء من الحملة ،التزمت أوغندا
بزيادة التمويل المحلي المخصص لمكافحة المالريا وأقامت منتدى
برلماني بشأن المالريا من أجل تحسين اإلطار القانوني القائم
لبرامج مكافحة المالريا.
كذلك ،يعمل عدد من البلدان حاليا ً على تشكيل مجالس وطنية لمكافحة
المالريا .يكون المجلس رفيع المستوى متعدد القطاعات ومؤلفا ً من
أفراد مدعوين من رئيس الدولة أو الحكومة أو كبير القادة حسب
االقتضاء ،من أجل اإلشراف على مسار الجهود المبذولة إزاء تحقيق
القضاء على المالريا (أنظروا الرسم البياني أدناه) .يكمن التركيز
الرئيسي لهذه المجالس في ضمان توافر موارد كافية لتحقيق القضاء
على المالريا ،بما في ذلك ما يلي:
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الحفاظ على بند القضاء على المالريا في صدارة األجندة
السياسية واإلنمائية
استمرار الحشد االجتماعي ،بما في ذلك الحركات الشعبية
للقضاء على المالريا
زيادة التمويل للقضاء على المالريا واستمراره ،بما في ذلك
التمويل المحلي واستخدام طرائق تمويل ابتكارية
إشراك القطاع الخاص كي يؤدي دوراً هاما ً في القضاء على
المالريا

القسم  :2أدوات المشاركة السياسية
يتضمن هذا القسم إرشادات وأدوات يمكنكم استخدامها إلطالق حملتكم
وتنفيذها بين أصحاب المصلحة السياسيين .وضع البرنامج الوطني
السنغالي لمكافحة المالريا وشركاؤهم بعض المواد المدرجة هنا واستخدم
بنجاح لبناء زخم لمكافحة المالريا.
نهج المشاركة السياسية لمكافحة المالريا
تستطيع المشاركة السياسية مساعدة حملتكم في التأثير على صانعي
القرارات من أجل دعم أهداف مكافحة المالريا .فإذا استخدمتم أداة تحليل
أصحاب المصلحة في الوحدة  1ومخطط الداعمين والمعارضين في
الوحدة 2يكون قد أصبح لديكم فكرة قوية عمن ستحتاجون إليه للتعاقد معه
وكم سيكون صعبا ً تغيير آرائه.
لدى صانعو القرارات الرفيعي المستوى الذين تتشاركون معهم عادة
العديد من األولويات التنافسية ،إذ يطالبهم المواطنون واألفرقة المختصة
باستمرار بدعم أو معارضة مواقف مختلفة .اعتبروا الوقت الذي تمضونه
معهم ثميناً ،وسوف تحتاجون ألن تتركوا انطباعا ً جيداً من خالل أقوال
تستند إلى أدلة تكون موجزة لكن مؤثرة والتي تربط بالمسائل األوثق
صلة باهتماماتهم .انظروا دليل إعداد الرسائل في الوحدة  2لمعرفة المزيد
عن كيفية التواصل بفاعلية.
كذلك ،تتطلب المشاركة السياسية وقتا ًُ .تترك انطباعات وتتغير اآلراء
إزاء تفاعالت متعددة من خالل تفضيل استخدام نسق متنوعة .نعرض
أدناه بعض األساليب التي يمكنكم استخدامها للفت انتباه صانعي
القرارات وإقناعهم بااللتزام بالحملة وهي:
تحديد موعد اجتماع شخصي :رغم كافة أدوات التواصل
اإللكترونية المتوفرة حالياً ،تبقى الوسيلة األفضل إلعطاء
انطباع جيد في الحضور الشخصي .قد يكون من الصعب
االجتماع مع أفراد رفيعي المستوى في المجال السياسي
باستثناء إذا كان لديكم اتصال معهم .فإذا كنتم قادرين على
تحديد موعد اجتماع رسمي ،احضروا مستعدين وبحوزتكم
رسائل تتناسب مع اهتماماتهم .اجلبوا بعض الموارد مثل
صحيفة وقائع أو موجز من صفحة واحدة عن حملتكم لتبادلها
معهم ،وسجالت عن مكافحة المالريا والقضاء عليها في
البلد ،وأعدوا طلبا ً محدداً وواقعيا ً لدعم الحملة ،حيث أن

الرسم  :7المجالس الوطنية المعنية بالقضاء على المالريا في العمل

حكومي

خارجي

• إدارة العمل التقني للقضاء على المالريا

• حشد العمل المجتمعي /
المناصرة من أجل مكافحة
المالريا والقضاء عليها
• منظمات غير حكومية،
زعماء دينيين

تقني

شراكة رفيعة المستوى متعددة
القطاعات من أجل القضاء على
المالريا

المجتمع المدني

• إجراء بحوث  /توفير توجيهات

سياسي

القطاع الخاص

األوساط األكاديمية

• تحديد رؤية استراتيجية
• التأثير على سياسات التمويل وإدارتها
•رئيس الدولة/رئيس األعمال الوزارية ،رئيس
اللجنة البرلمانية ،وزراء الصحة  /الشؤون
المالية

الشركاء

• يستطيع توفير الدعم
التقني

• دعم مصادر ابتكارية للتمويل  /توفير
الموارد
•صناعات كبرى ،اتحادات أعمال تجارية

مشاركة رفيعة المستوى من أجل
• ضمان ارتباط الموارد المحلية بالقضاء على المالريا والتنمية
• تحديد فاعلية البرامج
• إنشاء مشاريع استثمارية من أجل القضاء على المالريا
• تحديد فرص تمويل ابتكارية وتحقيقها

بعض القائمين بالحمالت وجدوا أن من المجدي البدء بطلب
صغير ومن ثم زيادة نطاق الطلبات التالية ،ما ينشئ لدى
الفرد حسا ً بااللتزام بالحملة مع مرور الوقت ،واحرصوا
على إلحاق االجتماع برسالة شكر أو رسالة إلكترونية.
	تنظيم حلقة عمل أو تدريب بشأن خفض اإلصابة بالمالريا إلى
الصفر :استخدمت حملة «خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر
تبدأ بي» في السنغال حلقات عمل لشرح نهجهم لمجموعات
من البرلمانيين والعمد .قد يقبل الزعماء السياسيون دعوة
لحضور حدث من أجل معرفة المزيد بشأن مسألة تؤثر على
ناخبيهم وذلك من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة .ومن األفضل
أن تستغرق حلقات العمل هذه بضع ساعات فقط إذ أن لدى
هؤالء األفراد العديد من المطالب األخرى المفروضة على
وقتهم .استخدموا أداة تخطيط حلقات العمل الواردة الحقا ً في
هذا القسم كنقطة انطالق.

	خلق فرص الجتماعات غير رسمية :احرصوا على
أن تحضروا وشركاؤكم أحداثا ً يكون صانعو القرارات
حاضرين فيها ،مثل مؤتمرات رئيسية معنية بالصحة،
أنشطة اليوم العالمي لمكافحة المالريا وأحداث يوم عيد
االستقالل (انظروا الجدول أدناه للحصول على المزيد
من األفكار) .وعندما تكونون ناشطين في المجال العام،
من المحتمل أكثر أن تسنح لكم فرصة لقاء أشخاص
يمكنهم التأثير على حملتكم .كونوا مستعدين لهذه اللقاءات
وبحوزتكم بطاقات عمل وبعض األدلة المراجعة جيداً التي
يمكنها أن تقنعهم بزيادة انخراطهم.
	تذكير الزعماء السياسيين بالتزاماتهم بمكافحة المالريا :قام العديد
من البلدان بالتزامات جريئة لمكافحة المالريا وتستطيع حملة بلدكم
أن تفيد من هذه الفرص لتذكير الزعماء السياسيين بما تم الوعد به.
تحققوا لمعرفة ما إذا كان بلدكم وقع على ما يلي:
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– إطار االتحاد األفريقي التحفيزي لوضع حد لإليدز والسل
والقضاء على المالريا في أفريقيا بحلول عام .2030
– تحالف القادة األفريقيين لمكافحة المالريا والقضاء عليها
بحلول عام .2030
– االستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن
المالريا للفترة .2016 - 2030
– اجتماع رؤساء حكومات الكمنولث لاللتزام بخفض اإلصابة
بالمالريا بحلول عام .2023
– أهداف التنمية المستدامة
– أية بيانات عامة أخرى أو التزامات علنية لمكافحة المالريا
– االلتزامات واألهداف في الخطة االستراتيجية الوطنية
القطرية لمكافحة المالريا
تشغيل كشك في المؤتمرات :تشكل المؤتمرات فرصة سانحة كي
تأخذوا موقعكم بين جهات فاعلة أخرى من المجتمع المدني من أجل
اكتساب الشرعية والبروز .ففي السنغال مثالً ،أقامت حملة «خفض
اإلصابة بالمالريا إلى الصفر تبدأ بي» معرض صور في مكان حدث
دولي .استخدموا صوراً جميلة مقرونة برسائل قوية بشأن المالريا من
أجل وصف عملهم وإلهام آخرين باالنخراط.
نزهات ومسيرات واحتفاالت لدعم الجهود في مكافحة المالريا:
يمكنكم أن تجمعوا العديد من أصحاب المصلحة معا ً إلظهار الدعم
الشعبي للجهود المبذولة لمكافحة المالريا من خالل تنظيم نزهات
ومسيرات وأحداث احتفالية أخرى.
نهج وسائط اإلعالم :قد ترغبون بأن تجعلوا الحملة مصدر خبرة في
مكافحة المالريا تلجأ إليه وسائط اإلعالم للحصول على رؤية وآراء.
فمن أجل إشراك وسائط اإلعالم ،ستحتاجون في غالبية األحيان
«لخطاف» للقصة  -حدث في توقيت مناسب مثل اليوم العالمي
لمكافحة المالريا ،إطالق استراتيجية وطنية جديدة ،أو صدور تقرير.
تجدون المزيد من التفاصيل بشأن إشراك وسائط اإلعالم في
الوحدة  :6إبراز الحملة.
حفل توزيع جوائز حملة «خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر
يبدأ بي :اعترفوا بصانعي القرارات المؤثرين بأن تقدموا لهم جائزة
حملة «خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر يبدأ بي» .فمن خالل
تقديم جائزة لهم أو شهادة ،يمكنكم أن تعبروا لهم عن تقديركم الكبير
لجهودهم وخلق حافز آلخرين كي ينخرطوا ،ويحتمل أن تلفتوا انتباه
وسائط اإلعالم.
كشك حملة «خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر يبدأ بي» :أقيموا
«كشك صور» صغيراً في مكان إقامة مؤتمر أو حدث حيث يمكن
التقاط صور لألشخاص .اجعلوا األمر ممتعا ً من خالل إضافة خلفية
تمثل حملة «خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر يبدأ بي» ،ونسخة
كبيرة عن التعهد ،ودعائم مثل الناموسيات المتينة المعالجة بمبيدات
حشرية أو عدة الرش الموضعي لألماكن المغلقة أو كرتونة كبيرة
تظهر بعوضة.
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المشاركة في تواريخ رئيسية
توفر التواريخ الرئيسية والذكرى السنوية مناسبة لتنظيم حدث أو نشاط
اتصال .يحتمل أن يحضر الزعماء السياسيون حدثا ً بشأن مكافحة المالريا
في اليوم العالمي لمكافحة المالريا بدالً من أن يحضروا حدثا ً غير متصل
بأي شيء حسن التوقيت .كونوا مبدعين في اختيار الوقت .نورد أدناه
بعض األفكار كما يلي:
التواريخ الرئيسية من أجل أحداث مشاركة سياسية
اليوم الدولي للمرأة ( 8آذار/مارس) :الحوامل معرضات بوجه خاص لإلصابة
بالمالريا .بالتالي ،تساهم التدخالت المعنية بمكافحة المالريا في المساواة بين
النوعين االجتماعيين في مجال الصحة.
يوم الصحة العالمي ( 7نيسان/أبريل) :يشكل يوم الصحة العالمي مناسبة إلظهار
كيفية عمل بلدكم لتحسين صحة الجميع .وتشكل الجهود المبذولة في مكافحة
المالريا مساهمة رئيسية في التحسينات في مجال الصحة ،ال سيما بين األطفال
والحوامل ،لذا ينبغي أن تتمثل في أي حدث لالحتفال باليوم.
اليوم العالمي لمكافحة المالريا ( 25نيسان/أبريل) :يشكل اليوم العالمي لمكافحة
المالريا كل عام فرصة إلعادة تأكيد التزامات البلدان بتحقيق األهداف المشتركة
في القضاء على المالريا .ينظم العديد من البلدان احتفاالت يلقي خاللها زعماء
سياسيون خطابات ويقدم موسيقيون أو فرق مسرحية عروضا ً.
جمعية الصحة العالمية (أيار/مايو ،تختلف التواريخ) :تجمع جمعية الصحة
العالمية السنوية التي تنعقد في جنيف ،زعماء من كافة أرجاء العالم لمناقشة
القضايا الصحية والتصويت على أعمال منظمة الصحة العالمية .تشكل جمعية
الصحة العالمية فرصة لبلدكم كي يتبادل عمله مع جهات مانحة وبلدان أخرى
ومؤسسات الحوكمة.
اليوم الدولي لألطفال ( 1حزيران/يونيو) :تتسبب المالريا بوفاة طفل من أصل كل
أربع وفيات أطفال في أفريقيا.
اليوم الدولي للقضاء على الفقر ( 17تشرين األول/أكتوبر) :تتسبب المالريا بنشوء
دورة فقر بحيث أن القضاء عليها يمكنه أن يخلق مكاسب اقتصادية دائمة.
يوم األمم المتحدة لحقوق اإلنسان :إمكانية الحصول على وسائل الوقاية من
المالريا ومعالجتها هو حق من حقوق اإلنسان.
الذكرى السنوية للبرنامج الوطني لمكافحة المالريا :إذا كان للبرنامج الوطني
لمكافحة المالريا في بلدكم ذكرى سنوية قريبة ،اغتنموا الفرصة لتنظيم لقاء بين
الشركاء والمشاركين.

دليل حلقات العمل من أجل المشاركة السياسية
نورد أدناه دليالً لتنظيم حلقة عمل بسيطة لتبادل المعلومات مع الزعماء
السياسيين  -برلمانيين ،موظفي الوزرات ،عمد ،أو مسؤولين آخرين
يحتمل أن يثير البرنامج اهتمامهم .تشكل حلقة العمل القصيرة فرصة
لتعريف أصحاب المصلحة رسميا ً بحملتكم ،متيحين لهم فرصة لمعرفة
اهدافكم وطرح أسئلة .ستشكل حلقة العمل أيضا ً بالنسبة لبعض أصحاب
المصلحة فرصة للقاء أشخاص آخرين حاضرين في حلقة العمل ،ما
يساعد في إنشاء شبكة من المناصرين للقضاء على المالريا.
عندما تنظمون حلقة عمل ،تمعنوا باألسئلة التالية:

أهداف حلقة العمل
أيّ من أهداف حملتكم ستدعمها حلقة العمل؟
ماذا تأملون أن تحققوا من خالل حلقة العمل؟ احرصوا على أن
تكون واقعية وقابلة للتحقيق.
الحاضرون
من ينبغي دعوته إلى حلقة العمل؟
هل ثمة فرق باألولويات بين الحاضرين؟ هل هناك أي شخص
ينبغي أن يحضر كي تنجح حلقة العمل؟
ما هي خصائص الحاضرين؟ احرصوا على تكييف حلقة العمل
كي تالئم الحاضرين فيما يتعلق :بالمنصب ،المعرفة السابقة
بالمالريا ،مستوى التأثير ،الموقف إزاء اهدافكم ،وما إلى ذلك.
مثالً ،تحتاج حلقة عمل مخصصة لفريق عامل علمي إلى
تفاصيل فنية أكثر من حلقة العمل المخصصة للسياسيين الجدد
في مجال الصحة.
اإلعداد
كم من الوقت ينبغي ان تدوم حلقة العمل؟ ما لم يكن الحاضرون
متفانين للحملة ،يحتمل أن تجعل حلقة العمل التي تدوم أكثر من
نصف يوم البعض مترددين في المشاركة.

األهداف
الحاضرون

تشكل عروضكم شكالً من الرسائل .احرصوا على استخدام أدلتكم
الرئيسية لبناء قصة حولها تبيّن سبب الحاجة لحملتكم وكيف أن دعم
حملتكم هو حاسم .أنظروا دليل إعداد الرسائل للحصول على المزيد من
المعلومات.
ينبغي بالنسق الذي تستخدمونه لحلقة العمل أن يكون متنوعا ً وفقا ً
للحاضرين ولفترة الوقت التي لديكم ولقدر انخراط الحاضرين .نورد
أدناه نماذج نسق ألنواع مختلفة من حلقات العمل والتي يمكنكم استخدامها
كنموذج تقريبي عندما تفكرون بما ينبغي شمله في حلقة العمل.
نموذج حلقة العمل  :1 #التعريف بالحملة
عندما تعرّ فون جمهوراً جديداً بالحملة ،راعوا وقت المشاركين وامنحوهم
فرصة لطرح أسئلة .ينبغي بعرضكم أن يضع الحملة في سياقها ويجعلهم
مهتمين بمعرفة المزيد عنها.

تعريف المجموعة البرلمانية بحملة «خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر يبدأ بي».
الحصول على معلومات اتصال من الحاضرين.
تحديد فرص للمزيد من المشاركة مع مناصرين محتملين للحملة.
عشرون برلمانيا ً يعملون على معالجة قضايا صحية.
09:00

وصول المشاركين إلى صالة المؤتمرات في الفندق

09:30–09:15

كلمة الترحيب يلقيها منظم حلقة العمل ،شرح األهداف وأجندة حلقة العمل

09:45–09:30

التعريف بالحاضرين :ذكر األسماء والمناصب وسبب اهتمامهم بمكافحة المالريا

10:30–09:45

عرض حملة «خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر يبدأ بي»
عبء المالريا في بلدنا
األعمال التي ينبغي القيام بها
دور القيادة البرلمانية
منافع البلد الخالي من المالريا

11:00–10:30

عرض لكيفية إمكانية مشاركة البرلمانيين
فكروا بطرائق محددة يستطيع البرلمانيون من خاللها أن يساهموا في تحقيق أهدافكم .يمكن أن يكون ذلك من أجل دعم
جزء معيّن من تشريع مقبل ،توقيع التعهد بخفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر ،أو عرض إللقاء كلمة في حدث مقبل.

11:30–11:00

أسئلة المشاركين وتعليقاتهم ومشاغلهم.

األجندة

اللوجستيات
والمواد

ما هي ميزانيتكم المخصصة لحلقة العمل؟ هل سوف يتم توفير
القهوة أو الشاي او وجبات صغيرة أو غداء؟
ما الذي ينبغي تحضيره لورشة العمل فيما يتعلق بالعروض
وصحف الوقائع ووثائق اإلحاطة؟ من سيعدها؟
ما هي اللوجستيات التي ينبغي تحضيرها (حجز مكان ،طعام
وشراب وما إلى ذلك)؟ من سيكون مسؤوالً عن تحضيرها؟

حجز صالة المؤتمرات في الفندق لتاريخ الحدث
عشرون دفتر مالحظات ،زجاجات ماء وأقالم
إحضار جهاز عرض وشاشة وحاسوب محمول.
طبع عشرين نسخة من صحيفة وقائع حملة «خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر يبدأ بي».
إعداد العرض.
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أوالً ،بناء عالقة مع أصحاب مصلحة مؤثرين .سواء أكانوا
يعملون في المجال السياسي أو في مجال آخر ،فإن دعم كل فرد
للحملة يصنع فرقا ً.
ً
إذا كان الفرد مستعدا لمناصرة التدخالت المعنية بمكافحة
المالريا ،اطلبوا منه توقيع التعهد علنا ً .التقوا به عند توقيعه العهد
واحرصوا على التقاط صور.
ثم وبإذن منه ،اعرضوا الصور مرفقة بنص يتحدث عن التزامه
وما يعنيه لبلدكم وذلك على موقع شبكي ووسائل التواصل
االجتماعي .وإذا كان مشهوراً ،ثمة احتمال أن يضمن التعهد
تغطية وسائط اإلعالم له .انظروا الوحدة الوحدة  6للحصول
على المزيد من المعلومات بشأن استراتيجيات البروز.

نموذج حلقة العمل  :2 #إعداد المجموعة من أجل تحقيق هدف
عندما يكون لديكم مجموعة رئيسية من المناصرين ،قد ترغبون بجمعهم
بين الحين واآلخر كي تخططوا معا ً أو تعدوا العدة من أجل تحقيق هدف
معيّن .يمنح ذلك كبار الداعمين لكم فرصة للمساهمة في توجيه الحملة،
زيادة حسهم بتولي بزمام األمور وجعلهم أكثر احتماالً في استخدام
نفوذهم إزاء تحقيق أهداف الحملة.
في هذا المثل ،بنت الحملة الخيالية دعما ً قويا ً بين العمد الذين يرغبون
حاليا ً بإطالق برنامج لمكافحة المالريا مستخدمين مواردهم البلدية.
االلتزام بالقضاء على المالريا:
تعهد «خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر يبدأ بي»
كانت سمة حملة «خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر يبدأ بي» في
السنغال استخدامها للتعهدات حيث يتعهد أفراد من المجال السياسي أو
القطاع الخاص أو المجتمعات المحلية بالتزامهم بالقضاء على المالريا.
أقر هذا التعهد مسؤوليات كافة الجهات الفاعلة بالقيام بدورها ،ووفرت
المشاركة قبل التعهد وبعده فرصة للحملة كي تتبادل مع مناصريها
كيف يستطيع تقديم الدعم لها أن يشكل فرقا ً.
إذا كنتم تعتقدون أن التعهد سوف يكون مجديا ً لحملتكم ،إليكم كيفية القيام
به وفق ما يلي:

األهداف
الحاضرون

األجندة

اللوجستيات
والمواد
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يمكن استخدام التعهد كنقطة انطالق إلنشاء شبكة من الحلفاء ملتزمين
بمكافحة المالريا .ولتنمية هذه العالقات مع مرور الوقت ،يمكنكم أن
تقوموا بالتالي:
إنشاء شبكة من رواد مناصرة مكافحة المالريا بين مو ّقعي
التعهد ،مشجعين بذلك التعاون بين القطاعات.
تذكير مو ّقعي التعهد بالتزامهم عندما يكون ثمة حاجة للقيام
بعمل هام (تمرير ميزانية جديدة ،تمويل عمل تدخل جديد ،جهود
مجتمعية لمكافحة المالريا وما إلى ذلك).
امنحوا مو ّقعي التعهد فرصة إللقاء خطابات مشجعين بذلك
آخرين على االلتزام بالقضاء على المالريا.

وضع استراتيجية إطالق للمبادرة الجديدة التي تحمل عنون «العمد ضد المالريا»
عشرة عمد مدن رئيسية شاركوا في الحملة خالل العام المنصرم
09:00

وصول المشاركين إلى صالة المؤتمرات في الفندق

09:30–09:15

كلمة الترحيب يلقيها منظم حلقة العمل ،شرح األهداف وأجندة حلقة العمل

09:45–09:30

التعريف بالحاضرين :ذكر األسماء والمناصب وسبب تشكيل أهمية القضاء على المالريا هدفا ً هاما ً لمدينتهم.

10:30–09:45

خالصة للتقدم المحرز الذي حققته حملة «خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر يبدأ بي»
اإلنجازات الرئيسية منذ إطالق الحملة
عبء المالريا في مناطق البلديات
الحاجة لنهج جديد يقوده العمد

12:00–10:30

حلقة عمل :إعداد العمد إزاء المبادرة بشأن المالريا
تحديد األهداف والموارد المتوفرة

13:00–12:00

غداء

15:00–13:00

حلقة عمل :إعداد العمد إزاء المبادرة بشأن المالريا.
وضع خطة عمل وجدول زمني
تحديد المخاطر
تحديد الخطوات التالية

حجز صالة المؤتمرات في الفندق لتاريخ الحدث
عشرة دفاتر مالحظات ،زجاجات ماء وأقالم
إحضار جهاز عرض وشاشة وحاسوب محمول.
طبع عشر نسخ من المذكرة المفاهيمية لحملة «خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر يبدأ بي» وكتيّب موجز.
إعداد العرض والبحوث بشأن عبء المالريا في كل بلدية.
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أنظروا الوحدة  :6إبراز الحملة من أجل الحصول على إرشادات بشأن
كيفية زيادة انتشار التعهد وأثره.
يمكن ايجاد مثل عن التعهد في ما يلي.
موارد إضافية للمشاركة السياسية
عندما تجتمعون بأصحاب مصلحة سياسيين ،من المفيد أن يكون بحوزتكم
مواد في المتناول للحرص على أن تكون حملتكم واضحة وبارزة ومقنعة.
سوف تجدون في هذا القسم بعض الموارد التي يمكنها أن تساعدكم في
بدء الحملة.

وثائق إحاطة :يمكن أن تتألف وثيقة اإلحاطة من صفحة واحدة مفيدة
في تعريف جماهير جديدة بالحملة .وهي متوفرة على الموقع التالي:
https://zeromalaria.africa/political-engagement
نماذج :يمكن تحميل نماذج عن ورقة معنونة وصحيفة وقائع ودعوات
تحمل عالمة حملة «خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر يبدأ بي»،
إذا كان ذلك مناسبا ً لحملتكم ،وذلك من خالل مجموعة األدوات
اإللكترونية على الموقع التاليhttps://zeromalaria.africa/ .
political‑engagement

خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر يبدأ بي

تعهدوا بدعكم من أجل مستقبل خال من المالريا!

شهدت أفريقيا خالل العقدين الماضيين تقدما ً ملحوظا ً في مكافحة المالريا .فمع إنقاذ ما يزيد عن ستة ماليين شخص ،أثبتت البرامج المعنية
بمكافحة المالريا أنها إحدى أفضل االستثمارات في المجال الصحي .لكن المكافحة لم تنتهي بعد ،إذ أن أفريقيا خالية من المالريا هي رؤية جريئة
وفي المتناول  -لكن فقط إذا التزم الجميع بمكافحة المالريا كلما وكيفما تمكنوا من ذلك.
سواء أكنتم رجل سياسة ،عضواً في القطاع الخاص ،زعيما ً دينيا ً أو فقط مهتمين بصحة أسرتكم وأصدقائكم وجيرانكم ،الرجاء أن تتعهدوا
اليوم بدعمكم!

أعد أن أكون رائداً في مناصرة مكافحة المالريا.
ألتزم:
بجعل مكافحة المالريا أولوية من أجل أن أكون قدوة لآلخرين في مجتمعي المحلي وبلدي وفي أرجاء أفريقيا والعالم.
دعم استثمارات بلدي وأعماله في مكافحة المالريا من خالل البرنامج الوطني لمكافحة المالريا ووزارة الصحة ومنظمات أخرى.
إذكاء الوعي بشأن الوقاية من المالريا ورعاية المصابين بها واألنشطة ذات الصلة بين زمالئي والناخبين والمجتمع المحلي.
التوقيع:
التاريخ:

Module 3: Political engagement
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موارد رسوم :يتوفر أيضا ً شعار حملة «خفض اإلصابة بالمالريا إلى
الصفر يبدأ بي» والفتات وصور عالية الجودة ذات صلة بالحملة من
خالل مجموعة األدوات اإللكترونية على الموقع التاليAvailable at .
https://zeromalaria.africa/political-engagement
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تعهد خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر يبدأ بي :تجدون أيضا ً
نسخة قابلة للطبع عن تعهد خفض اإلصابة بالمالريا إلى الصفر يبدأ
بي متوفرة في مجموعة األدوات اإللكرتونية على الموقع التالي.
Available at https://zeromalaria.africa/
political-engagement

