
حملة يوم السل العالمي 2011

في حركتـنـا 
لمكـافحة 

الـســـــل 
الــتـحــّول من 

مكـــافـحته إلـى 
الـتـخـلص منه

عندما يحل يوم السل العالمي 2011 سندخل العام الثاني من حملة 
مدتها سنتان شعارها في حركتنا لمكافحة السل، وهدفها إلهام 

االبتكار في مجالي بحوث السل ورعاية مرضاه.

وتحثنا حملة هذا العام على النظر إلى مكافحة السل من زاوية جديدة 
تمامًا وهي أن تكون كل خطوة نتخذها خطوة نحو التخلص من 

السل.

وتستلهم هذه الحملة أفكارها من األغراض واألهداف الجديدة التي 
تنشدها الخطة العالمية لدحر السل 2011-2015 أال وهي التحّول من 

مكافحة السل إلى التخلص منه، وهي الخطة التي وضعتها شراكة 
دحر السل في تشرين األول/ أكتوبر 2010 وحددت فيها ألول مرة جميع 

الثغرات البحثية التي يتعين سدها للتمّكن من تزويد األسواق باختبارات 
التشخيص السريع للسل ومقررات عالجية أسرع ولقاح ناجع تمامًا. كما 

تبين هذه الخطة للبرامج الصحية العمومية كيفية توجيه خدمات 
الرعاية لجميع مرضى السل، بما في ذلك كيفية تحديث مختبرات 

التشخيص واعتماد االختبارات التي أحدثت ثورة في اآلونة األخيرة في 
مجال تشخيص السل.
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لقد حان الوقت لتذليل العقبات التي تعرقل تحرر العالم من السل.
تسهم برامج مكافحة السل في جميع أنحاء العالم في إنقاذ ماليين األرواح في كل عام، ولكن 

البد لنا من تسريع أنشطتنا. ألننا لو فشلنا في زيادة وتيرة عملنا اليوم ألصيب نحو 40 مليون 
نسمة بالسل ولمات ما ال يقل عن 8 ماليين نسمة هدراً من اآلن حتى عام 2015. وإن كان السل 

مرض قائم منذ القدم فقد أصبح عالجه ممكنًا بما ال يبرر ترك أي شخص يموت بسببه في القرن 
الحادي والعشرين.

لقد حان الوقت لوضع برنامج بحثي جديد وطموح.
لقد وفرت لنا البحوث التي أجريت في اآلونة الماضية وسائل تشخيص جديدة وسريعة سُتطرح 

في األسواق في هذا العام. وستخطو بنا بحوث إضافية إلى الخطوة الحاسمة التالية وهي 
إمكانية إجراء اختبار سريع في أي موقع يوفر خدمات الرعاية الصحية األساسية، ألن هذا االختبار 

ال يتطلب إال القليل من المعارف التقنية. ومن المتوقع استحداث أدوية جديدة لمكافحة 
السل المقاوم لألدوية المتعددة. ولو ازداد االستثمار فيها ألصبحت متاحة بأسرع ما يمكن. 

ولن نتمكن من التخلص من السل دون استحداث لقاح مأمون وناجع لوقاية الناس من هذا 
المرض أيًا كانت أعمارهم، ولكن البحوث الخاصة بذلك اللقاح التزال تعاني من نقص كبير في 

التمويل. وحبذا لو عزز الممولون إسهامهم في هذه البحوث اليوم من أجل بلوغ غٍد ال يموت 
فيه أي شخص بالسل.

لقد حان الوقت ألن تصل برامج الصحة العمومية إلى جميع مرضى السل.
ال تصل خدمات التشخيص الدقيق وخدمات الرعاية المناسبة إال إلى ثلث المصابين بالسل. 

فالبد لتنظيمات المجتمع المدني وهيئات الرعاية الصحية - بما فيها التابعة للقطاع الخاص - 
والشركات التجارية من العمل يداً في يد إلتاحة خدمات الرعاية لجميع مرضى السل. ويقتضي 

تحقيق هذا الهدف أيضًا تحديث المختبرات وضمان الحصول على أدوية رفيعة الجودة واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لحشد موارد إضافية.

لقد حان الوقت لتحديد أهداف جديدة وطموحة في مجال عالج السل 
المقاوم لألدوية المتعددة.

إننا نعلم ما هو مطلوب لتعزيز عالج المصابين بالسل المقاوم لألدوية المتعددة: التزام 
قوي من قَِبل الحكومات، وإمدادات موثوقة من األدوية الرفيعة الجودة، وقوى عاملة صحية 

ومجتمعات محلية متفانية. وفي مقدورنا بلوغ أهداف الخطة العالمية لدحر السل 2011-2015، بل 
وتجاوزها أيضًا. وبحلول عام 2015 ينبغي أن يستفيد جميع المصابين بالسل المقاوم لألدوية 

المتعددة من خدمات التشخيص الدقيق والعالج الناجع.

لقد حان الوقت للمضي بسرعة نحو عالم ال يموت فيه أي شخص بسبب 
السل المصحوب بفيروس األيدز.

إن مرامينا واضحة. فمن المتوقع بحلول عام 2015 أن يموت نصف المصابين بالسل المصحوب 
بفيروس األيدز. وعليه البد من تحري فيروس األيدز لدى جميع مرضى السل، وتحري السل لدى 

جميع حملة فيروس األيدز المستفيدين من خدمات الرعاية. كما ينبغي أن يستفيد جميع 
المتعايشين مع فيروس األيدز من الوقاية من السل أو من عالج بأدوية مضادة للسل، حسب 

الحالة. وقد حان الوقت في عام 2011 لنكثف العمل من أجل إتاحة الخدمات الالزمة لجميع 
المصابين بالسل المصحوب بفيروس األيدز.
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سينصب تركيز حملة هذا العام في جميع أنحاء العالم على األفراد الذين توصلوا إلى طرق 
جديدة لدحر السل ويمكن أن يكونوا مصدر إلهام لغيرهم.

وتتمثل الفكرة في اإلعراب عن التقدير لألشخاص الذين أدخلوا مجموعة متنوعة من االبتكارات 
في مجموعة متنوعة من المجاالت:

• البحوث الرامية إلى استحداث وسائل تشخيص أو أدوية أو لقاحات جديدة
• البحوث التطبيقية الرامية إلى تعزيز فعالية وكفاءة الرعاية الخاصة بالسل

•  األساليب الجديدة لمساعدة الناس على الحصول على خدمات التشخيص والعالج المتعلقة 
بالسل

• الشراكات الجديدة بين األطراف الفاعلة في مجال مكافحة السل
• التطورات في دمج الرعاية الخاصة بالسل في الُنظم الصحية

• األساليب الجديدة لتقديم الدعم من قَِبل أفراد المجتمع المحلي إلى المصابين بعدوى السل
• الطرق المبتكرة إلذكاء الوعي بخصوص السل

•  يضم كل مجتمع محلي أشخاصًا أدخلوا ابتكارات خاصة بالسل. ويتعين اإلعراب عن التقدير 
للجهود التي بذلوها من خالل منحهم جوائز واالحتفاء بهم في احتفاالت يتم تنظيمها في 

يوم السل العالمي.

•  إذكاء الوعي بإنجازات المبتكرين/المبدعين من خالل حملة لنشر الملصقات. وقد أعدت شراكة 
دحر السل نموذجًا للملصقات يمكن أن تستعملوه في هذا الغرض.

•  االستفادة من وسائل اإلعالم في توصيل رسالتكم -- اتصلوا بمحطة اإلذاعة أو التليفزيون 
المحلية أو بمحرر إحدى الصحف المحلية لتشجيعهم على تسليط الضوء على إنجازات أحد 

المبتكرين في مجال مكافحة السل. ويمكنكم االطالع على النصائح الخاصة بنجاح التغطية 
اإلعالمية في الوثيقة التي أعدتها شراكة دحر السل بعنوان العمل مع وسائل اإلعالم.

•  تنظيم مجموعة نقاش تتناول الكيفية التي يمكن بها للمهتمين بمكافحة السل أن يساعدوا 
على إدخال ابتكاراتهم في مجتمعاتهم المحلية أو التشجيع على االبتكار من قَِبل حكوماتهم 

الوطنية.

الحملة 2010 – المبتكرون المبدعون

أفكار الحملة
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إن اليوم العالمي لمكافحة السل فرصة سانحة إلطالق نداء للعمل في جميع أنحاء العالم 
ووسيلة الستنهاض الساسة والمجتمع لاللتزام في هذا المضمار. وهذا الحدث الذي يُحتفى به 

كل عام يتيح أمامك فرصة ال مثيل لها إلذكاء الوعي بالعبء الناجم عن السل في المجتمع 
أو البلد الذي تعيش فيه، وبحالة الجهود المبذولة من أجل الوقاية والمكافحة على األصعدة 

الوطنية واإلقليمية والمحلية.

ومن المأمول استنهاض كل المعنيين بأمر برامج مكافحة السل الوطنية وتنظيمات المجتمع 
المدني المشاركة في مكافحة هذا الّداء والمجتمعات المتأثرة به وأية فئات أخرى تعمل على 
دحره إلشراكهم في أنشطة اليوم العالمي لمكافحة السل. وشعار حملة هذا العام “سأعمل 

على دحر السل” يتيح أمامك فرصة الترويج للنجاحات التي يحققها الناس في المجتمع الذي 
تعيش فيه.

ويمكن للطرائق التي أثبتت فعاليتها على مر الزمن والتي وضعت في إطار شراكة دحر السل 
في ما يتعلق بالدعوة والتواصل واستنهاض المجتمع، أن تساعدك على وضع الخطط الكفيلة 

بتحقيق أكبر قدر من النجاح في االحتفال باليوم العالمي لمكافحة السل.

الدعوة: المراد بالدعوة )على الصعيد القطري( هو السعي إلى ضمان استمرار وفاء 
الحكومات الوطنية بكل حزم بالتزاماتها في ما يتعلق بتنفيذ سياسات مكافحة السل.

التواصل: يهدف التواصل، الذي من شأنه أن يغير من السلوكيات، إلى تغيير معارف ومواقف 
وممارسات مختلف الفئات.

استنهاض المجتمع: يرمي هذا النشاط إلى رص صفوف أفراد المجتمع وباقي أصحاب 
المصلحة من أجل تعزيز مشاركة المجتمع بغرض التوصل إلى استدامة الجهود المبذولة 

وتحقيق االعتماد على الذات.

لقد تم اللجوء إلى أسلوب الدعوة والتواصل واستنهاض المجتمع منذ سنوات عديدة 
للتصدي ألربعة تحديات هامة هي:

• تحسين عملية اكتشاف الحاالت واالمتثال للعالج؛
• مكافحة الوصم والتمييز؛

• توفير الُسبل الكفيلة بتمكين المتأثرين بّداء السل من العمل؛
• تعبئة االلتزام السياسي وحشد الموارد من أجل مكافحة السل.

المرمى المشترك المنشود: تنفيذ أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض المجتمع من أجل 
تركيز االهتمام على الصعيدين العالمي والمحلي على داء السل وتنفيذ اإلجراءات الالزمة 

للتمكين من توفير التدبير العالجي لجميع من يحتاجونه.

كيف يمكنك اإلعداد لالحتفال 
باليوم العالمي لمكافحة السل

ما هي أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض المجتمع؟
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بإمكان أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض المجتمع مساعدتك على ما يلي:
• تسليط األضواء على التقدم المحرز في إطار برنامجك؛

• الحصول على المزيد من االلتزام السياسي والمزيد من الموارد؛
• استنهاض شركاء جدداً للتصدي لداء السل في ما يقومون به من عمل؛

• زيادة الطلب على خدمات مكافحة السل (التشخيص والعالج)؛
•  لفت انتباه وسائل اإلعالم (التلفزيون والراديو والصحف) لزيادة فهم الجمهور لكل ما يتعلق 

بداء السل وزيادة التزام القادة والساسة المحليين بدعم أنشطة مكافحته.

اعمل على إنشاء لجنة لوضع الخطط المتعلقة باليوم العالمي لمكافحة
السل - وينبغي أن تتألف هذه اللجنة من أشخاص يمثلون:

•  برامج مكافحة السل الوطنية منها واإلقليمية
•  المنظمات غير الحكومية

•  الرابطات الطبية
•  التنظيمات الطالبية/ الدينية/ النسوية

•  وسائل اإلعالم
•  الشبكات التي ينتظم في سلكها األشخاص المتأثرون بداء السل

•  الساسة
•  منظمات وبرامج مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه

•  الجماهير التي تستهدفها األنشطة التي تمارسها لالحتفال باليوم العالمي لمكافحة السل
•  أي فئة أخرى تود إشراكها في هذا المسعى وكسبها لتتعاون معك

وينبغي للجنة التخطيط أن تقوم بما يلي:
•  تحديد أهداف واقعية لليوم العالمي لمكافحة السل ويتوقف ذلك على الوقت المتاح والموارد 

المتوفرة)ومن األمثلة في هذا الصدد تحديد عدد أولئك الذين يتع استهدافهم وعن طريق أي 
نوع من التظاهرات(.

•  استحداث أنشطة وتظاهرات مهمة وذات صلة بالموضوع في إطار الدعوة والتواصل 
واستنهاض المجتمع لالحتفال باليوم العالمي لمكافحة السل.

•  دراسة مسألة حشد الموارد الخارجية وذلك بإشراك دوائر الصناعة وأرباب العمل والتجارة.
•  تعيين مختلف أعضاء اللجنة الذين في مقدورهم اإلسهام في هذا الصدد وإناطة مهام 

ومسؤوليات بكل منهم تبعًا لذلك.
•  وضع آجال محددة إلنجاز مختلف المهام.

•  اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقييم األثر الناجم عن الجهود المبذولة.

نصيحة: بإمكانك وضع جدول يبين توزيع األدوار والمسؤوليات ثم التأكد من إمكانية استخدام 
جميع المعنيين بالنشاط المحدد لذلك الجدول والتأكد من تساوقه مع المهام التي أوكلوا 

بتنفيذها.

تنظيم أنشطتك
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مسوغات اتخاذ تدابير أقوى لدحر السل
عليك، قبل التخطيط ألنشطة والتواصل واستنهاض المجتمع احتفااًل باليوم العالمي لمكافحة 

السل، تقدير االحتياجات القائمة على الصعيد المحلي وتحديد المشكلة التي يتعين حلها من أجل 
مكافحة هذا الداء بنجاعة )يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول تقدير االحتياجات في 

المطبوع المعنون:
Advocacy, communication and social Mobilization: a handbook for country programmes باللون األزرق 

لإلحالة على الموقع اإللكتروني. وهذه الخطوة المهمة ستساعد على بلورة نوع التظاهرة المزمع 
تنظيمها في إطار أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض المجتمع احتفااًل باليوم العالمي لمكافحة 

السل وذلك بتمكين القائمين على عملية التخطيط من التركيز على أصناف المعلومات التي 
يتعين جمعها؛ والفئات السكانية التي يرغبون في التركيز عليها، والسلوكيات األساسية التي 

يودون التأثير فيها وكيفية تعزيز عملية التغيير بأفضل الطرق.

وفيما يلي أنواع المعلومات التي ينبغي لك الحصول عليها لفائدة بلدك/ منطقتك/ 
مجتمعك:

• معدالت وقوع وانتشار السل
• وفيات السل

• حدوث السل بين السكان عامة وبين الفئات الفرعية
•  التغطية باستراتيجية المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر DOTS مدى تقبل تلك 

االستراتيجية 
•  السل/ فيروس العوز المناعي البشري، السل المقاوم لألدوية المتعددة

•  األثر االقتصادي
•  الميزانية الوطنية التي يخصصها بلدك لمكافحة السل

•  التكاليف االجتماعية - ما هي التكاليف المترتبة عن السل بالنسبة إلى األسر والمجتمعات 
وبالنسبة إلى بلدك.

عليك، حسب النشاط المزمع القيام به، باستخدام تلك المعلومات لبيان:
• مدى خطورة الوضع أو ترّديه/ تحسين االتجاهات السائدة

• الفئات المتأثرة أكثر من غيرها
• التحسينات المدخلة على مكافحة السل من خالل االستعانة باستراتيجية المعالجة القصيرة األمد 

تحت اإلشراف DOTS المباشر
• األسباب الوجيهة التي تجعل مكافحة السل أمراً صائبًا من الناحية االقتصادية

• ما تم إنجازه في مواقع أخرى
• اآلثار المترتبة على التقاعس

•  مزايا راسمي السياسات والشركاء الذين يعملون على تحسين األوضاع في هذا الصدد.

مصادر المعلومات: للحصول على أحدث المعلومات فيما يتعلق بالسل بإمكانك االتصال بإدارة 
دحر السل بمنظمة الصحة العالمية أو بشراكة دحر السل أو البرنامج الوطني لمكافحة السل في 
بلدك أو أي سلطة وطنية أخرى تستفيد من التعاون التقني الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية 

وبالمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة السل.

جمع المعلومات
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باالستعانة بالمعطيات التي تكون قد جمعتها، ومع مراعاة الرسائل األساسية العالمية الخاصة 
باليوم العالمي لمكافحة السل، بإمكانك وضع رسائل أساسية تالئم مجتمعك/ بلدك. وعليك 
أيضًا بالبدء في تجميع القصص والصور التي تبث روحًا في رسائلك وتتحدث إلى الجمهور الذي 

توّد التركيز عليه. وينبغي للرسائل والقصص أن تبرز النجاحات وتحّدد الثغرات التي ينبغي سّدها 
والخطوات التالية في البرنامج الذي تنتمي إليه لمكافحة السل، وينبغي لها أيضًا أن تكون منطلقًا 

للعمل.

*** ينبغي أن تكون تلك الرسائل متسقة وذات عالقة بصميم الموضوع المطروح مهما تعددت 
القنوات واألنشطة. وستكون النتائج المحققة ابعث على الرضا إذا ما دعم بعضها البعض اآلخر 

وحيثما تم بثها. وذلك ال يعني وضع رسالة وحيدة لكل شيء، بل يعني وجوب تحديد النقاط 
األساسية التي ينبغي لكل رسالة نقلها مهما كانت الوسيلة المتبعة في بثها.***

ويجب أن تكون الرسائل:
• ذات صلة وثيقة بمختلف الفئات التي تركز عليها.

• دقيقة وواضحة.
• بسيطة دون اللجوء إلى استخدام الكثير من المصطلحات العلمية.

وسيكون من المفيد، لدى التخطيط لألنشطة التي تعتزم القيام بها احتفااًل باليوم العالمي 
لمكافحة السل، وضع رسائلك الخاصة بك بالتمسك بالحجج التي سيقت على الصعيد العالمي، 
ولكن بدعم كل حجة بالمعطيات وما إلى ذلك من المعلومات المفيدة للجمهور الذي تركز عليه.

ومن األمثلة، في هذا الصدد:
•  نحن نحرز تقّدمًا - عليك العثور على المعطيات التي تدعم هذا التقدم وتجميع قصص النجاح التي 

تشير إلى ما يتم إنجازه محليًا.
•  بإمكان الجميع فعل شيء ما لدحر السل - عليك أن توثق ما يفعله الناس في مجتمعك/ بلدك 

لدحر السل.
•  يظل السل مشكلة من مشكالت الصحة العمومية العالمية - بإمكانك بيان أبعاد المشكلة 

وآثارها في المنطقة التي تعيش فيها وبإمكانك أيضًا بيان ما يمكن فعله والفئات التي تحتاج إلى 
القيام بذلك.

•  األثر االقتصادي - بإمكانك توثيق ما لّداء السل من أثر على األفراد واالقتصادات وذلك ببيان 
المعطيات المحلية أو بضرب بعض األمثلة على الصعيد المحلي.

وضع الرسائل األساسية المالئمة 
لألوضاع المحلية
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عليك بالبحث عن أفكار تُطرح في إطار األنشطة والتظاهرات التي تلقي األضواء على مجريات األمور 
والتي تزود الناس بالمعلومات المهمة والمفيدة، وإذكاء وعيهم ودفعهم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

نصيحة: بإمكانك االتصال بأصحاب التجارة والصناعات بإعطائهم فكرة عن األنشطة والتظاهرات 
التي تعتزم تنظيمها احتفااًل باليوم العالمي لمكافحة السل واطلب منهم المشاركة والدعم. بّين 

لهم أن مشاركتهم إنما هي لخدمة قضية جيدة ولخدمة مصالحهم
هم وبإمكانها أن تبرز مكانتهم في المجتمع.

•  التظاهرات التي تركز على اإلعالم والتثقيف: منتديات الحوار والحلقات والدورات الدراسية.
•  التظاهرات التي تركز على إذكاء الوعي والتثقيف عن طريق اللعب: تنظيم االستعراضات 

والمسابقات والحفالت الغنائية وتظاهرات الشوارع وهي أمور تلقى رواجًا كبيراً.
•  التظاهرات التي تستهدف وسائل اإلعالم: يمكن أن تكون المؤتمرات الصحفية التي تُشرك 
الساسة والقيادات، أو التظاهرات التي تُنظم بمناسبة افتتاح المراكز الجديدة الخاصة بمكافحة 

السل فرصًا جيدة لالحتفال باليوم العالمي لمكافحة هذا الّداء.

نصيحة: ال تتهّيب من أن تكون مبدعًا وخالقًا، فإن تنظيم حفل غنائي أو عرض رسمي في مركز تجاري 
ما أو على ميدان لكرة السلة أو لكرة القدم يمكن أن يكون فرصة ممتازة الستقطاب اهتمام وسائل 

اإلعالم. وال تنس أن ذلك يمثل فرصة فريدة الستقطاب اهتمام عدد كبير من الناس في الوقت ذاته 
ويحثهم على العمل.

** عليك أن تتأكد أن التظاهرة التي تختارها تفي بالمعايير الثالثة التالية:
•  استقطاب اهتمام الفئة السكانية المستهدفة

•  نقل الرسائل األساسية بوضوح
•  اعتبارها مثيرة لالهتمام من قَِبل وسائل اإلعالم )على القائمين على التخطيط أن يقرروا نوع وسائل 

اإلعالم التي ينبغي استهدافها(

وبإمكانك، لتكوين بعض األفكار، االطالع على قائمة بالتظاهرات التي تم تنظيمها في البلدان 
بمناسبة االحتفال باليوم العالمي . لمكافحة السل في عام 2009.

استنهاض الشركاء إلى اتخاذ إجراءات في 
إطار األنشطة والتظاهرات التي تنظم احتفااًل 

باليوم العالمي لمكافحة السل
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في هذا القسم من الوثيقة ستجدون نصائح تفيد في وضع الخطط الخاصة بالتظاهرات اإلعالمية 
وتنفيذها. إال أن عليكم أن تتفطنوا إلى أن أي تظاهرة إعالمية من المستبعد أن يحالفها النجاح، 

بصورة عامة، ما لم يتعهدها أخصائي في مجال االتصاالت والتواصل.

وللحصول على نصائح شخصية فيما يتعلق بوضع الخطط الخاصة بتنظيم التظاهرات اإلعالمية 
احتفااًل باليوم العالمي لمكافحة السل وتنفيذها الرجاء منكم االتصال بالسيدة يونغ-أي تشو 

المسؤولة عن االتصال فيما يتعلق بأنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض
 chuy@who.int :المجتمع في أمانة شراكة دحر السل على العنوان البريدي التالي

إعداد الخطابات وصحائف الوقائع وأشرطة الفيديو
بإمكانك استخدام أدوات التصميم المقترحة في هذه الوثيقة في إعداد الشرائح وجداول الرسوم 

البيانية وما إلى ذلك من المواد البصرية مصحوبة باإلحصاءات والرسائل األساسية. وبإمكانك أيضًا 
إعداد أشرطة الفيديو وصحائف الوقائع والملصقات والبالغات الصحفية الموجهة إلى وسائل اإلعالم 

والشركاء وعامة الناس. ويمكن أن يساعد استخدام الرموز والشعارات وما إلى ذلك من اإلشارات 
البيانية على الربط بين مختلف أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض المجتمع. حاول أن تستخدم 

األشكال الواردة في هذا الملف في
جميع المواد التي تعّدها لالحتفال باليوم العالمي لمكافحة السل.

وترد أمثلة على المواد الالزمة لمختلف األنشطة في دليل أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض 
ACSM المجتمع

عليك التفطن لدى إعداد المواد لما يلي:
•  التركيز دائمًا على الجمهور الذي تستهدفه

•  مالءمة المحتوى مع جمهورك الذي يتع تزويده بالمعلومات المناسبة )مثل المعلومات الموجهة 
إلى المجموعات النسوية كأن تذكر لهن أن السل يوقع عدداً من الوفيات بين النساء يفوق 

أعدادها الناجمة عن كل األسباب الكامنة وراء وفيات األمومة، مثاًل(
•  اختبار المواد التي تضعها قبل استخدامها، إذا أمكن ذلك. ويمكن لدى القيام بذلك اللجوء إلى 

مختلف الفئات المستهدفة أو باللجوء إلى االستجوابات أو االستبيانات.

وضع الخطط الخاصة بالتظاهرات اإلعالمية
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احرص لدى تنظيم التظاهرات اإلعالمية على ما يلي:
•  تدوين بيانات االتصال بوسائل اإلعالم المحلية/ الوطنية/ اإلقليمية المهتمة بقضايا الصحة 

والتنمية.
•  إعداد مكان لتنظيم مؤتمر صحفي، فإن عقد جلسة إعالمية في مركز صحي مجتمعي يطلق 

مبادرة جديدة في مجال مكافحة السل أو في مستوصف جديدة ُمعّد لمكافحة ذلك الّداء يمكن 
أن يكون في حد ذاته حدثًا مميزاً يلفت انتباه وسائل اإلعالم.

•  إعداد مذكرة إعالمية تب مكان وتاريخ وساعة انعقاد المؤتمر الصحفي وتذكر المشاركين فيه.
•  إرسال معلومات حول التظاهرات المزمع تنظيمها إلى وسائل اإلعالم.

•  تزويد وسائل اإلعالم في مرحلة مبكرة باإلحصاءات وصحائف الوقائع وأشرطة الفيديو 
والمذكرات اإلعالمية والشرائح. وبذلك تتاح للصحفيين فرصة االطالع عليها وطرح األسئلة 

وإعطاء التظاهرة ما تستحقه من أهمية.
•  دعوة الساسة والمنظمات غير الحكومية والمشاهير إلى حضور المؤتمر الصحفي.

•  إرسال نشرة إخبارية، في مناسبة االحتفال باليوم العالمي لمكافحة السل (أو في يوم انعقاد 
المؤتمر الصحفي) تسلط

•  الضوء على الوضع السائد في ما يتعلق بالسل من زاوية جديدة.
•  محاولة نشر مقاالت افتتاحية حرة تكتبها شخصيات محلية خالل شهر آذار/ مارس.

روابط تحيل إلى النشرات اإلخبارية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في العام الماضي:
نشرة إخبارية حول اليوم العالمي لمكافحة السل 2009

الرجاء منكم إحاطة أمانة شراكة دحر السل عل باألنشطة والتظاهرات التي تزمعون تنظيمها 
احتفًاال باليوم العالمي لمكافحة السل.

www.worldtbday.org :وبإمكانكم وضع تلك المعلومات على الموقع اإللكتروني

نموذج لقائمة األنشطة التي يتعين على لجنة التخطيط النهوض بها

التاريخ المحددالوضع السائدمسؤول االتصالاألنشطة

التعرف إلى الشركاء

جمع المعلومات

االتصال بوسائل اإلعالم

االتصال بالجهات الراعية

وضع قائمة باألنشطة/ التظاهرات
إعداد المواد

إعداد النشرات اإلخبارية
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رصد وتقييم أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض المجتمع
قبل الشروع في تنفيذ أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض المجتمع عليك بإنشاء آليات الرصد 

الالزمة لورود المالحظات على التدخالت، والتعرف على المشكالت المحتملة في الوقت المناسب 
وإدخال التعديالت الالزمة في منتصف المدة الفاصلة. ويمكن طرح بعض األسئلة لبلوغ تلك الغاية 

ومن بينها:
• معرفة عدد أولئك الذين شاركوا في النشاط المذكور؟

• معرفة ردود الفعل في هذا الصدد؟
• معرفة عدد المقاالت الصحفية التي أُعدت بمناسبة تنظيم ذلك النشاط؟

• معرفة الكيفية التي أُديرت بها األنشطة ومدى النجاح الذي حققته؟
• مدى تغ المعارف والمواقف ومدى الوعي بداء السل أو اآلراء بشأنه بين الفئة المستهدفة؟

وتشمل المصادر اإلعالمية ما يلي: وضع جردة بالمواد المستخدمة وقوائم التوزيع وتقارير األنشطة 
وسجالت التلفزيون والراديو وقصاصات الصحف واستبيانات العاملين واألخبار والمعلومات.

التقييم
البد من تقييم أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض المجتمع وليس ذلك بقصد تحسين الجهود 

التي ستبذل في المستقبل فحسب بل أيضًا من أجل تزويد المانحين والشركاء بالبراهين الدالة على 
فعالية األنشطة المضطلع بها. وال شك في أن بعض المرامي المنشودة يصعب تقييمها في وقت 
ال يتجاوز يومًا واحداً. وعليه البد من التفكير في التخطيط لليوم العالمي لمكافحة السل طوال شهر 

كامل للخروج بفكرة واضحة عن النتائج التي تتمخض عنها حملة ما.

وإلجراء تقييم في هذا الصدد عليك القيام بما يلي:
•  تحديد مرام وأغراض لعملية التقييم )عليك التفكير في األغراض المنشودة من أنشطة الدعوة 

والتواصل واستنهاض المجتمع والتغيرات المتوقعة من تلك األنشطة(.
•  تحديد المؤشرات الخاصة بالتأكد من بلوغ األغراض المنشودة من األنشطة )عدد الناس الذين 

يمتلكون المعارف الصحيحة حول داء السل، والمدة التي يتعين االنتظار خاللها للتدبير العالجي 
لمرضى السل، ونسبة مرضى السل الذين يعانون من الوصمة بسبب مرضهم، وزيادة مخصصات 

الميزانية المرصودة(.
•  وضع خطة للتقييم )تحديد األسئلة التي يتعين طرحها والكيفية التي يجب بها جمع المعلومات 

والموارد التي ستمس إليها الحاجة(.
• اختيار طريقة للرصد والتقييم )كمية أو نوعية(.

** عليك أن تضع كشفًا بالدروس المستفادة من األنشطة التي نفذتها ونشرها على أكبر عدد 
ممكن من الناس والمنظمات بغية الحصول على المعلومات التي ستساعدك على إعداد 

األنشطة في المستقبل.

لالطالع على األدوات والموارد المفيدة في إعداد أنشطة الدعوة والتواصل واستنهاض المجتمع 
الرجاء االطالع على الموقعين اإللكترونيين التاليين:

http://www.stoptb.org/wg/advocacy_communication/acsmcl/tools.asp
http://www.stoptb.org/wg/advocacy_communication/acsmcl/implementation.asp

بعد تنظيم اليوم العالمي لمكافحة السل
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