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ن�شــرة ال�شـــبكة

خ ّلينــا نحكي...
إذا مش هلق أي متى؟
إنها الرسالة التي تردد صداها في كل أنحاء لبنان خالل شهر كانون األول في إطار الحملة الوطنية
عاما
للوقاية من فيروس السيدا/اإليدز ،التي استهدفت الشباب/ات الذين تتراوح أعمارهم بين  16و ً 29
وفي كل المناطق اللبنانية .ركّزت الحملة بشكل خاص على تالمذة المدارس الرسمية وفروع الجامعة
مكونات الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة
اللبنانية .وقد قامت جمعية “مسار” بتنفيذ جميع
ّ
والبرنامج الوطني لمكافحة السيدا وإشراف من مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان في لبنان
وشبكة تثقيف األقران بين الشباب  ،Y-PEERوبدعم من مبادرة متاجر “ H&Mالموضة
في وجه السيدا” التي تسعى إلى المساعدة في نشر رسالة الوقاية من فيروس
السيدا/اإليدز بين صفوف الشباب في جميع أنحاء العالم.

برنامجا شامال ً لتنمية
شملت حملة “”Let’s talk
ً
قدرات الشباب/ات تضمن ورشات عمل حول كسب
التأييد ومواقع التواصل االجتماعي ،وهدفت بشكل
أساسي إلى تمكين حوالى  30شابًا وشابة من شبكة
 Y-PEERلتفعيل كسب التأييد لرفاهيتهم على
شبكة اإلنترنت وعبر لقاء مشاهير وصانعي قرار.
على الصعيد عينه ،شكل عنصر نشر التوعية
أيضا ركيزة أساسية لحملة “،”Let’s talk
ً
وبالتالي ،وللفت انتباه الشباب/ات إلى رسائل
الحملة ،شارك في هذه الحملة عدد من
المشاهير وهم الممثلة نادين نسيب نجيم وفرقة
ومنسقي األغاني رونين ونيستا .وخالل المؤتمر
مشروع ليلى
ّ
الصحفي الذي عُ قد في مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان في
 18تشرين الثاني ،وقّع المشاهير والمنسقة المسؤولة لشبكة
 Y-PEERرشا نصار على مذكرة تفاهم جعلت من تلك
المشاهير شخصيات داعمة للشبكة .وقد تسنى لعضوين
من فرقة مشروع ليلى السفر إلى القاهرة بين  23و25
تشرين األول للمشاركة في ورشة عمل ُخصصت لمشاهير
الشبكة .وقد شكلت ورشة العمل هذه فرصة ممتازة لتعزيز
اطّ الع المشاركين على مشاكل الشباب/ات والتحديات التي
يواجهونها في المنطقة – بخاصة في ظل الثورات العربية –
وتزويدهم بالمهارات لصياغة ونشر رسائل ذات صلة ومركّزة لحملة
“ ”Let’s talkموجهة للقطاع اإلعالمي وللجمهور العام .وباإلضافة إلى
مشاهير  Y-PEERاللبنانيين ،جمعت ورشة عمل القاهرة مشاهير آخرين
من مصر وبيالروسيا ومقدونيا فضال ً عن أعضاء من شبكة  Y-PEERومنهم من
منسقة  – Y-PEERالتي
لبنان – رشا نصار – المنسق المسؤول – وكارال ضاهر – ّ
كانت من بين الميسرين الرئيسيين في التدريب.
تضمنت حملة “ ”Let’s talkرسائل تتمحور حول تناقل فيروس السيدا/اإليدز والوقاية منه،
الوصم والتمييز والترويج لمراكز الفحص والمشورة الطوعيان والتي يبلغ عددها  22المنتشرة في
مختلف المناطق اللبنانية.
نُظمت الحملة اإلعالمية الوطنية لحملة “ ”Let’s talkتحت شعار “تعو نحكي عن فيروس السيدا ،إذا مش
هلق أي متى؟” .قامت الحملة على عرض رسائل من المشاهير عُ رضت
على  250لوحة إعالنية ألسبوعين متتاليين في مناطق مجاورة
للمدارس الرسمية والجامعات اللبنانية في جميع أنحاء لبنان .تم
إنتاج تنويهين تلفزيونيين يظهران المشاهير وهم يشجعون الشباب/
ات على التحدث عن فيروس السيدا/اإليدز .كما حظي أعضاء شبكة
 Y-PEERبفرصة التحدث عن مختلف عناصر الحملة خالل ظهورهم
في  3وسائل إعالمية هي التالية :التلفزيون ( LBCIو  Futureو Tele
 )Lumiereوالراديو ( Mix FMو  Radio Libanو .)Monte Carlo
في اإلطار عينه ،تناولت  63صحيفة ومجلة ومقاالت على شبكة
اإلنترنت حملة “ ،”Let’s talkكما انتقلت حملة نشر رسائل
الوقاية إلى مواقع التواصل اإلجتماعي  Facebookو Twitter
و YouTubeعلى الروابط التالية :

Facebook: www.facebook.com/letstalkleb
Twitter: twitter.com/#!/LetsTalk_leb
Wordpress: letstalkleb.com
تم القيام بتقييم لما بعد الحملة بهدف قياس وقع الحملة على الجمهور المستهدف – بخاصة
الشباب/ات منهم .وبالتالي ،تم تحضير استبيان سعى إلى تحديد مدى االطالع على اإلعالنات
واالهتمام الذي ولدته لدى الجمهور ودرجة فهم الرسالة والمواقف تجاه الموضوع عينه .وقد
أظهرت النتائج أن الجمهور المستهدف قد تعرّف إلى جميع مكونات الحملة بما في ذلك التنويهات
التلفزيونية والظهور اإلعالمي لألعضاء وأوجه مواقع التواصل االجتماعي .وبلغت نسبة جاذبية الحملة
حسب الجمهور  ،88%إذ ذكر  70%منهم أنها جعلتهم يفكرون في مساعدة المتعايشين مع فيروس
السيدا/اإليدز وأشار  61%من المستطلعين الشباب/ات إلى أنه من المهم أن يناقشوا موضوع فيروس السيدا/
اإليدز في ما بينهم.

تجربــــة رائعــــة

بقلم رشا نصار

“تجربة رائعة”...إنها الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها وصف اجتماع المجلس االستشاري العالمي لشبكة
 !!Y-PEERإنني محظوظة ألنني شاركت في اجتماع المجلس االستشاري العالمي الذي عقد في مانيال في
الفيليبين بين  2و  8تشرين الثاني .فقد استفدت كثيرا ً من االطّ الع على كيفية عمل كل الشبكات في
إطار استراتيجية واحدة واستخدامها للمنهجية عينها .كما ذُهلت بمشاركة الشباب/ات في تنفيذ
خطط العمل الخاصة بكل دولة بمختلف المجاالت كبناء القدرات والمتابعة والتقييم وكسب التأييد
والشراكة وجمع التبرعات والتواصل .إن هذا دليل على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب/ات ذلك أنهم
األدرى بحاجات أقرانهم .فضال ً عن هذا ،شكل اجتماع المجلس االستشاري العالمي فرصة
للتعلم من اآلخر عن التحديات والصعوبات التي نواجهها في شبكاتنا الوطنية من جهة
وإنجازاتنا من جهة أخرى.
ساعدني هذا االجتماع على التعرف أكثر إلى بنية شبكة  Y-PEERالعالمية
ونظامها األساسي .فقد منحني فرصة االطّ الع على كل ما يحدث في
مختلف الشبكات وحفزني على العودة والعمل بجهد ضمن شبكتي
الوطنية ومحاولة إحداث تغيير في هذا العالم.

كتيب مفيد
ّ
يسر ّ شبكة  Y-PEERاإلعالن عن إصدارها الجديد “مرشد مثقفي األقران
حول الوقاية من االلتهابات المنقولة جنسيا /فيروس نقص المناعة
الكتيب ،المتوفر باللغتين اإلنكليزية والعربية،
ص ّمم
البشري/اإليدز”ُ .
ّ
لمساعدة المثقفين من األقران الذين يعملون في برامج الوقاية
جنسيا/فيروس السيدا/اإليدز وهو يهدف
من اإلصابات المتناقلة
ً
إلى تزويدهم بالمعلومات الالزمة للقيام بنشاطات التوعية بطريقة
صديقة للشباب/ات باستخدام معلومات موثوقة .نذكر من بين المواضيع
الكتيب طرق انتقال الفيروس والوقاية منه وإجراء االختبار والعالج
الواردة في
ّ
ً
جنسيا فضال عن مدى قابلية
والوصم والتمييز وعالج بعض اإلصابات المتناقلة
ً
المرأة لإلصابة بفيروس السيدا/اإليدز ونصائح صحية لألشخاص الذين يعيشون
مع الفيروس.
الكتيب ومزاياه بتوجيه ومراجعة من صندوق
شارك أعضاء شبكة  Y-PEERبتطوير
ّ
األمم المتحدة للسكان والبرنامج الوطني لمكافحة السيدا والجمعية اللبنانية للتوليد
واألمراض النسائية واللجنة الدولية لطالب كليات الطب-اللجنة الدائمة للصحة
اإلنجابية بما في ذلك اإليدز (.)LEMSIC-SCORA

وثائقي شبابي
كيف يمكن جمع طاقة أعضاء شبكة  Y-PEERالكاملة في إنتاج واحد وموجز؟ نجح وثائقي
شبكة تثقيف األقران بين الشباب بذلك وبثماني دقائق فقط .يعرّف هذا الفيلم الوثائقي عن
الشبكة بأسلوب حيو ّي عبر توثيق النشاطات العديدة التي قام بها أعضاء الشبكة منذ انطالقها في
العام  .2008وتتضمن تلك النشاطات تدريبات وجلسات نشر التوعية واحتفاالت األيام العالمية والمناسبات
الخاصة فضال ً عن الحمالت الوطنية والظهور في شبكات اإلعالم .يعرض
أيضا الدعم االستراتيجي لصندوق األمم المتحدة
فيلم ً The HOT MIX
للسكان لبرامج الشباب ودوره التوجيهي لشبكة  .Y-PEERباإلضافة إلى
هذا ،ظهر شركاء الشبكة مثل جمعية “مسار” والمشاهير المشاركين
في حملة “ ”Let’s talkفي هذا الفيلم وأظهروا دعمهم للشبكة.
ولن يكون هذا الفيلم مميزًا بدون شخصياته الرئيسية :أعضاء شبكة
أيضا تجاربهم مع الجمهور.
 Y-PEERالذين شاركوا ً

مت �إعداد هذه الن�رشة من قبل �شبكة تثقيف الأقران ()Y-PEER
بدعم من �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،لبنان

