
يرك�س ن�شال منذ 30 دقيقة يف الكوالي�س ذهابًا واإيابًا. يفهم املرء من تعاليم وجهه اأن وقت العر�س قد حان. 

فبعد ب�شعة دقائق فقط، �شيعتلي ن�شال خ�شبة امل�رشح برفقة زمالئه يف املدر�شة ليقدموا م�رشحية اأمام باقي 

التالمذة يوؤدي فيها دور �شاب يواجه فريو�س ال�شيدا/الإيدز يف مدر�شته.

ن�شال فرد من جمموعة ت�شم 68 تلميذاً ترتاوح اأعمارهم بني 15 و19 عامًا مت اختيارهم للم�شاركة يف مبادرة 

لل�شكان وبالتعاون مع �شبكة  الأمم املتحدة  الأقران من خالل امل�رشح، املدعومة من قبل �شندوق  تثقيف 

تثقيف الأقران بني ال�شباب )Y-PEER( وجمعية الفنون الب�رشية والإدائية )VAPA(. هذا وقد �شاركت 4 مدار�س 

يف هذه املبادرة وهي املدر�شة الإجنيلية اللبنانية )بعبدا(، ومدر�شة زهرة الإح�شان )الأ�رشفية(، وموؤ�ش�شة 

تنفيذ املرّبات املمثلة بثانوية الإمام احل�شن )ال�شاحية اجلنوبية(، ومدر�شة الرحمة )النبطية(. مت 

املبادرة بني �شهري حزيران وكانون الأول 2010 على ثالثة مراحل: ور�شة العمل 

امل�رشحي كمرحلة  والأداء  الثانية،  املرحلة  )بروفا( يف  التمرين  اأوىل،  كمرحلة 

ثالثة واأخرية، �شوف نتناول فيما يلي كل من تلك املراحل يف التف�شيل.

ُنظمت ور�شة عمل حول تثقيف الأقران من خالل امل�رشح ملدة يومني ون�شف 

 20 يقارب  ما  فيها  و�شارك  الأربعة،  امل�شاركة  املدار�س  من  كل  يف  اليوم 

تلميذا وتلميذًة واأ�شتاذان من كل مدر�شة. هذا وت�شمنت جل�شات حول منهجّية 

بناء الفريق، امل�رشح الرجتايل، توجيه ر�شائل �شحية يف اإطار م�رشحي 

ف�شاًل عن جل�شات نقا�س مفتوحة. مت اختتام كل ور�شة بعمل م�رشحي 

اختارها  خمتلفة  �شحية  م�شامني  ذات  م�شاهد   4 اإىل   3 ت�شمن 

التالمذة باأنف�شهم كالإدمان على املخدرات، فريو�س ال�شيدا/الإيدز، 

الأولياء  بني  والتوا�شل  الإ�شتقواء  الأ�رشي،  العنف  التدخني، 

تبلغ 16  التي  امل�شاركات  اإحدى  والأولد. حتدثت هبة، 

اأعتقد  اأكن  “مل  وقالت:  الن�شاط  عن  عامًا، 

اأننا �شننجح بتح�شري م�رشحية كاملة 

بهذه الفرتة الزمنية الق�شرية؛ لكن 

الأمر حتقق”.   ‹ ‹ ‹

تالميذ ذو موهبة
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بعد النتهاء من ور�شة العمل، انطلقت التمارين على العر�س. 

ح�رشها  امل�شاركة  الأربع  املدار�س  يف  عر�شًا   11 تنفيذ  مت 

630 تلميذاً وتلميذة.

تبعه  بل  فح�شب،  امل�رشحي  الأداء  على  عر�س  كل  يقت�رش  مل 

مثقف  بتي�شريه  قام  واملمثلني  اجلمهور  بني  تفاعليًا  نقا�شًا 

الأخري  هذا  قام  النقا�س،  خالل  من   .Y-PEER �شبكة  من  اأقران 

املمثلني  على  الأ�شئلة  لطرح  اجلمهور  اأمام  املجال  باإف�شاح 

الذين بقوا متلب�شني اأدوارهم طيلة فرتة النقا�س وحر�شوا على 

اإي�شال الر�شائل ب�شكل وا�شح. 

وقد اأعربت ندين، اإحدى امل�شاركات بينما كانت تتح�رش لأداء 

م�شهدها عن فرحتها قائلة: “من الرائع اأن اأمتكن من م�شاعدة 

اأ�شدقائي على التعرف اأكرث على م�شائل مهمة بالن�شبة لنا من 

خالل التمثيل”.

قبلي  باختبار  القيام  خالل  من  املبادرة  وقع  اأثر  تقييم  مت 

امل�رشحي  العمل  عر�س  قبل  احلا�رشين  على  ُوّزع  وبعدي 

الر�شائل و�شلت  اأن  النتائج  اأظهرت  وقد  النقا�س.  نهاية  وعند 

فعاًل اإىل التالمذة. فعلى �شبيل املثال، ظّن 60% من اجلمهور، 

فقط  متوفر  ال�شيدا/الإيدز  فريو�س  اختبار  اأن  العر�س،  قبل 

الإختبار  �شّجل  الثمن، يف حني  يف امل�شت�شفيات وهو باهظ 

مبراكز  التالمذة  معرفة  حول   %35 بن�شبة  ارتفاعًا  البعدي 

الذي  الأداء  بعد  وذلك  الطوعيني  والفح�س  امل�شورة  خدمة 

تناول م�شاألة الإختبار يف لبنان.

واملمثالت  املمثلني  دعوة  متت  مواٍز،  �شعيد  على 

خالل  مواهبهم  ليقدموا  باحلما�س  املفعمني 

لل�شيدا/الإيدز  العاملي  باليوم  الحتفال 

يف �شهر كانون الأول 2010 الذي قامت 

م�شهد  اختيار  مت  فقد  ال�شبكة.  بتنظيمه 

اأحد  خ�شبة  على  لتاأديته  مدر�شة  كل  من 

اأبرز امل�شارح اللبنانية، األ وهو م�رشح 

   .ق�رش الأون�شكو يف بريوت



ال�صباب ي�صّجل موقفًا

�شهد  الذي  الأون�شكو  ق�رش  يف  موقف”  ناخذ  ياّل  “�شحتنا...حقنا:  �شعار  دّوى 

الحتفال باليوم العاملي لل�شيدا/الإيدز وذلك يومي 8-9 كانون الأول 2010. 

مة احلفل ال�شيدة  فقد قررت �شبكة Y-PEER، بالتعاون مع عدد من �رشكائها ومنظِّ

نيكول كتول، الحتفال بيوم بالغ الأهمية بالن�شبة اإىل ال�شباب يف لبنان؛ يوم 

مُينح فيه ال�شباب فر�شة ت�شجيل موقف بالن�شبة اإىل �شحتهم. ويف ظل حما�شة 

معر�شًا  ت�شمن  الثانويات  لتالمذة  مده�س  حدث  لتنظيم  اجلميع  عمل  عالية، 

اإطالق  مت  فقد  رائعًا.  ترفيهيًا  وبرناجمًا  احلكومية  غري  للمنظمات  تفاعليًا 

احلدث برعاية وزير ال�شحة العامة الدكتور حممد جواد خليفة، الذي مثله مدير 

الربنامج الوطني ملكافحة ال�شيدا الدكتور م�شطفى النقيب، وبدعم من �شندوق 

الأمم املتحدة لل�شكان.

متت دعوة ما يقارب األف تلميذ/ة من الثانويات الر�شمية واخلا�شة يف خمتلف 

املناطق اللبنانية للم�شاركة يف هذا احلدث التفاعلي. مل يتلق التالمذة املعلومات 

فقط، بل ت�شّنت لهم الفر�شة للتعبري عن اأنف�شهم بطرق خمتلفة. يف البدء، رافقهم 

اأع�شاء من �شبكة Y-PEER اإىل معر�س املنظمات غري احلكومية الذي مت تنظيمه 

بني  الألعاب  تلك  تراوحت  وقد  األعاب.   9 بني  بالتنقل  للتالمذة  لل�شماح  بدقة 

الألعاب الفكرية العمالقة، متاهة من �شنع الإن�شان وعجالت املعرفة والر�شم. 

لعبة  كل  تناولت  املعلومات،  من  كّم  اأكرب  على  التالمذة  على ح�شول  وحر�شٍا 

منه،  والوقاية  انتقاله  كطرق  ال�شيدا/الإيدز  بفريو�س  مرتبطًا  معينًا  مو�شوعًا 

الأ�شاتذة عن  اأعرب  الطوعيني والو�شم والتمييز. وقد  مراكز امل�شورة والفح�س 

اإن  الحتفال  اإىل  التالمذة  رافقن  اللواتي  املعلمات  اإحدى  قالت  اإذ  اإعجابهم، 

يتولون  الذين  ال�شباب/ال�شابات  مع  اإيجابية جداً  يتفاعلون بطريقة  “التالمذة 
اإدارة الألعاب ويبدون اإهتمامًا �شديداً باملعلومات التي يتم اإطالعهم عليها”.

التالمذة  دعوة  متت  فقد  احلد.  هذا  عند  الحتفال  هذا  ن�شاطات  تتوقف  ومل 

من  العديد  يت�شّمن  عر�س  مل�شاهدة  الأون�شكو  ق�رش  يف  الرئي�شي  امل�رشح  اإىل 

طوين  ال�شيد  توىّل  ال�شيدا/الإيدز.  فريو�س  مب�شاألة  تعنى  التي  ال�شحّية  الر�شائل 

الذي ح�رشه مدير �شندوق  العر�س  اإيحاء  التلفزيوين املعروف،  بارود، املقدم 

ال�شيدة  ال�شيد زياد رفاعي واملمثلة امل�شاعدة  لل�شكان يف لبنان  الأمم املتحدة 

اأ�شمى قرداحي ف�شاًل عن ممثلني عن وزارات، وكالت اأمم متحدة، منظمات غري 

حكومية، مدراء مدار�س، واأهل. بداأ الحتفال بعر�س فيلم ر�شوم متحركة ق�شري 

ال�شحة الإجنابية واملعلومات املتعلقة بها �شمن  اإدماج مبادئ  اأهمية  تناول 

�شاركوا  الذين  التالمذة  اأداء م�رشحي مميز قدمه  الفيلم  النعليمية. تال  املناهج 

يف مبادرة تثقيف الأقران من خالل امل�رشح. فقد قدمت كل مدر�شة م�شهداً واحداً 

VAPA. وبعد  اإدارة �شابني عجيل من جمعية  من عر�شها امل�رشحي وذلك حتت 

الأداء  حتّدث حمّمد، اأحد امل�شاركني قائاًل: “اإن التمثيل اأمام مئات الأ�شخا�س 

اأمر مثري جداً؛ اإنها حلظات لن اأن�شاها اأبداً”. وتخّلل العر�س املزيد من الرتفيه، اإذ 

مّت يف الفقرة الأخرية من الحتفال تقدمي رق�شة من قبل متطوعني من املدر�شة 

 ”Let’s Fight for Change“  Y-PEER الإعدادية اللبنانية على اأنغام اأغنية �شبكة

 Belime ال�شاعد  والنجم  نعمة  مايا  اأكادميي  �شتار  جنمة  باأدائها  قامت  التي 

   .نور منر Y-PEER واملتطوعة يف �شبكة

ال�رشكاء يف احلفل

موؤ�ش�شة عامل•	

جمعية التنمية لالإن�شان •	

والبيئة

�شبيبة �شد املخدرات•	

املدر�شة الإعدادية اللبنانية•	

جمعية تنظيم ال�رشة يف •	

لبنان

الربنامج الوطني ملكافحة •	

ال�شيدا

جمعية العناية ال�شحية•	

فّكر باإيجابية•	

جمعية الفنون الب�رشية •	

والإدائية



 ك�صب التاأييد:

جتربة تفاعلية

بالتعاون مع جمعية م�شار، والتي تعنى بتمكني ال�شباب/ال�شابات لبناء 

قدراتهم للمطالبة بحقوقهم وامل�شاركة يف احلياة العامة ك�شانعي �شالم، 

ت�شّنى ل�شتة ع�رش ع�شواً يف �شبكة Y-PEER امل�شاركة يف تدريب مميز حول 

ك�شب التاأييد، مت ت�شميم التدريب بحيث يتالءم مع ال�شباب/ال�شابات خا�شة 

الذين يودون التعبري عن احتياجاتهم وق�شاياهم على خمتلف امل�شتويات. تناولت 

ور�شة العمل، التي مت تنظيمها يف برمانا من 16 اإىل 19 اأيلول، م�شاألة ك�شب التاأييد على 

م�شتويات �شانعي القرار، و�شائل الإعالم، ممويل/راعي فكرٍة ما وامل�شاهري. وقد تعّدت حدود املبادئ النظرية وركزت على 

توفري جتربة ملمو�شة حيث متكن اأع�شاء �شبكة Y-PEER من ترجمة املعارف التي تلقونها على اأر�س الواقع يف جمال ك�شب 

التاأييد. ومن هنا مت تنظيم اأربعة اجتماعات مهمة جرى فيها اختبار مهارات اأع�شاء ال�شبكة. فعلى �شبيل املثال وبعد انتهاء 

اجلل�شة حول ك�شب التاأييد على م�شتوى �شانعي القرار، مت عقد اجتماع مع وزير ال�شحة العاّمة الدكتور حممد جواد 

خليفة الذي رّحب بامل�شاركني وا�شتمع اإىل مطالبهم. هذا وقد عمل اأع�شاء ال�شبكة جاهدين على و�شع 

جدول اأعمال الجتماع الذي رّكز ب�شكل اأ�شا�شي على املو�شوع الذي هم على دراية وا�شعة به: 

تثقيف الأقران. وقد اأعجب الوزير مب�شتوى معلومات اأع�شاء ال�شبكة ومهاراتهم وتلّقوا وعداً 

منه بالعمل على تطوير فكرة دمج تثقيف الأقران بربامج �شحية خمتلفة وخا�شة تلك 

املتعلقة بال�شحة الإجنابية ومو�شوع ال�شيدا/الإيدز.

اإىل ذلك، مت حت�شري ثالثة اختبارات اإ�شافية لأع�شاء ال�شبكة الذين جنحوا باجتيازها. 

فقد تعّلم هوؤلء من خربة مدير مبيعات مقهى كافيه جّنار يف لبنان، عادل جّمال، 

حول كيفّية التعامل مع ممويل/راعي فكرٍة ما من جهة، ومن خربة العالمي 

ويف  معينة.  م�شاألة  حول  الإعالم  و�شائل  اجتذاب  كيفية  حول  قبي�شي  ريا�س 

النهاية، ان�شمت املمثلة بيتي توتل اإىل اأع�شاء ال�شبكة يف مكان انعقاد ور�شة 

العمل وتفاعلت معهم عرب متثيل م�شاهد حول ك�شب التاأييد. وقد غادر امل�شاركون 

ور�شة العمل وهم على اأهبة ال�شتعداد ل�شياغة خطة ك�شب تاأييد من �شاأنها التعبري 

   .عن م�شاغلهم واحتياجاتهم بطريقة فّعالة وا�شرتاتيجية

عدد اأكرب...مرح اأكرث!

و�شابة  �شابًا  وع�رشون  خم�شة  �شارك 

ترتاوح اأعمارهم بني 18 و 25 عامًا 

 Y-PEER �شبكة  تو�شيع  تدريب  يف 

�شد  �شبيبة  جمعية  نظمته  الذي 

الثاين  ت�رشين  �شهر  يف  املخدرات 

وهم  للم�شاركني،  وكان   .2010

اجلمعية  �شباب  نوادي  يف  اأع�شاء 

لبنان،  و�شمال  وجونية  ال�شوف  يف 

م�شائل  تناول  مكثف  اأعمال  جدول 

مهارات  وتعزيز  الأقران  تثقيف 

مهارات  اإىل  والتعرف  لديهم  التي�شري 

و�شنع  كالتوا�شل  معينة  حياتية 

مناق�شة  ومتت  هذا  واحلزم.  القرار 

املوا�شيع  بع�س  جتاه  املواقف 

املتعلقة ب�شحة املراهقني اجلن�شية/

م�شاألتي  اإىل  بالإ�شافة  الإجنابية 

امل�شابني  جتاه  والتمييز  الو�شم 

واملدمنني  ال�شيدا/الإيدز  بفريو�س 

�شبكة  روح  وجتلت  املخدرات.  على 

اإذ غالبًا  التدريب  Y-PEER طيلة فرتة 

ما علت ال�شحكات وتكررت التمارين 

 Y-PEER التن�شيطّية ودوى ن�شيد �شبكة

 .”Se Se Kore“ التعريف  عن  الغني 

ويف ختام التدريب، اأبدى امل�شاركون 

جمتمعاتهم  اإىل  للعودة  جهوزّيتهم 

حول  جلل�شات  والتخطيط  املحلية 

تثقيف الأقران بحما�شة كبرية. فاأهاًل 

�شبكة  لعائلة  اجلدد  بالأفراد  و�شهاًل 

Y-PEER التي ل تكف عن التو�شع يف 

   .لبنان



 وراء الكوالي�س:

 الإدمان على املخدرات

والفائز هو...

ُعِقد اجتماع املجل�س ال�شت�شاري العاملي ل�شبكة Y-PEER يف مدينة 

ا�شطنبول الرتكية يف �شهر ت�رشين الأول 2010. فقد اجتمع متطوعون 

�شباب/�شابات من اأكرث من 50 �شبكة من كافة اأنحاء العامل لتقييم 

ن�شاطاتهم للعام 2010 وو�شع خطة لعام 2011، وهو عام يتطّلب 

املزيد من الن�شاط ملواجهة التحديات. مّثل �شبكة  Y-PEER يف لبنان 

كّل من ندمي اأبو علوان، املن�شق امل�شوؤول وكارل �شاهر من�شقة �شبكة 

Y-PEER وع�شو يف جلنة التن�شيق الدولية. �شاركت يف الجتماع الذي 

اأفكارها، بطريقة  ال�شبكة عر�شت  اأيام جلان من خمتلف �رشكاء  دام 3 

ن�شاطاتها  وتطوير  ال�شبكات  تعزيز  كيفية  املناق�شات، حول  نا�شطة خالل 

اأبرز حدث يف هذا الجتماع  اأما  وجهودها على امل�شتويني املحلي والإقليمي. 

ال�شبكات الأكرث ن�شاطًا  Y-PEER لبنان لتحتل املرتبة الأوىل بني  فكان اختيار �شبكة 

جلهة الن�شاطات وال�شباب/ال�شابات الذين متت توعيتهم والتوا�شل معهم وامل�شاركة يف الجتماعات الإقليمية والدولية 

ورفع التقارير املنتظمة لل�شبكة الدولية للعام 2010. فهنيئًا لكم اأع�شاء �شبكة Y-PEER لبنان على هذا الإجناز الذي مل 

   !يكن ليتحقق لول جهودكم اجلبارة، فتابعوا امل�شرية

يف اإطار تعزيز فهم ال�شباب/ال�شابات 

والإدمان  ال�شيدا/الإيدز  بني  للعالقة 

على املخدرات، مّت تنظيم ور�شة عمل 

النور، من 1  اأم  بالتعاون مع جمعية 

اأم  جمعية  تعنى   .2010 اأيلول   5 اإىل 

النور بو�شع برامج  موجهة اىل اأفراد 

املخدرات  على  الإدمان  من  يعانون 

وتوجيههم واإعادة تاأهيلهم ومرافقتهم 

ومتابعتهم، ف�شاًل عن برنامج وقاية 

لل�شباب/ال�شابات.  خ�شي�شًا  �شمم 

�شارك يف ور�شة العمل ع�رشون ع�شواً 

اإىل  اأكرث  للتعرف   Y-PEER �شبكة   من 

املخّدرات  تعاطي  الناجمة عن  الآثار 

احللقة  هذه  من  اخلروج  كيفّية  واإىل 

املفرغة واحلّد من الإدمان.

انطلقت ور�شة العمل بتمرين تن�شيطي 

من نوع خمتلف األ وهو توجيه حتّية 

الور�شة  مي�رّشو  وتناول  ال�شم�س،  اإىل 

من  املخدرات  على  الإدمان  م�شاألة 

الأعمال  زوايا خمتلفة. ت�شّمن جدول 

من  العديد  اأي�شًا  ولكن  نظرّي  هو  ما 

النظري  ال�شق  ت�شمن  املناق�شات: 

معلومات عن الإدمان على املخدرات 

على  واأثرها  اأنواعها  خمتلف  على 

علم  جلهة  والإدمان  جهة،  من  اجل�شد 

اأن  اإىل  ونظراً  اأخرى.  النف�س من جهة 

الأكرث  الفئة  هم  ال�شباب/ال�شابات 

تاأثراً بهذه امل�شكلة، اأظهر امل�شاركون 

عن  املزيد  بتعلم  واهتمامًا  تفاعاًل 

الأ�شئلة.  من  الكثري  وطرح  املو�شوع 

وقد �شكلت املناق�شات طريقة تعليمّية 

ال�شبكة  اأع�شاء  فيها  خاللها  مهّمة 

حول  واآراء  معلومات  من  لديهم  مبا 

يف  املعايري  قلب  على  العمل  كيفية 

على  الإدمان  على  �شّنت  التي  احلرب 

بّت  القوة؛  هي  “املعرفة  املخدرات. 

من  املو�شوع  هذا  عن  اأكرث  اأعرف 

مع  عنه  معلوماتي  ت�شارك  خالل 

امل�شاركات.  اإحدى  قالت  اأقراين” 

ور�شة  ت�شّمنت  اآخر،  �شعيد  على 

�شابق  مدمن  من  حّية  �شهادة  العمل 

اأع�شاء  فيها  اأطلع  املخدرات،  على 

اإدمانه  مراحل  خمتلف  على  ال�شبكة 

الذين  اأّنه من بني املحظوظني  وكيف 

�شكل  وهكذا،  الإدمان.  على  تغّلبوا 

التدريب الذي ا�شتمر خم�شة اأيام و�شيلة 

تثقيفية للعديد من امل�شاركني �شّيما اأنه 

املو�شوع  اإىل  التعرف  على  �شاعدهم 

وخالل  واحد.  اآن  يف  اأنف�شهم  واإىل 

قالت  العمل،  لور�شة  النهائي  التقييم 

عدد  املخدرات  م�شكلة  “تعرت�س  رنا: 

لبنان  يف  ال�شباب/ال�شابات  من  كبري 

   .”والآن بت اأعرف كيفية مواجهتها



تو�صيع الأفق... الو�صول اىل املزيد

الأقران  مثقفي  من  املدربون  ان�شغل 

بالتخطيط   Y-PEER ل�شبكة  التابعون 

داخل  وتنفيذها  توعية  جلل�شات 

جمتمعاتهم املحلية. وبغية تقييم اأثر 

هذه اجلل�شات جلهة مالءمة املوا�شيع 

مقاربة  وجدوى  املعلومات  ودقة 

“ما  اختبارات  توزيع  مت  الأقران، 

ملراقبة  بعدها”  وما  اجلل�شات  قبل 

ب�شكل  وحت�شينها  جهة،  من  نوعيتها 

م�شتمر من جهة اأخرى. جتدر الإ�شارة 

�شملت  ال�شبكة  ن�شاطات  اأن  اإىل  هنا 

800 �شاب و�شابة خالل العام 2010 

من  الن�شطني  ال�شبكة  اأع�شاء  بف�شل 

جميعة  �رشيكة:  ومدار�س  منظمات 

اأطفال  بيت  لبنان،  يف  الأ�رشة  تنظيم 

لي�شيه  الجتماعية،  احلركة  ال�شمود، 

الولية.  حو�س  ولي�شيه  فخرالدين 

جغرافية  مواقع  اجلل�شات  وغطت 

خمتلفة يف لبنان مثل خمّيما �شاتيال 

وبرج الرباجنة لالجئني الفل�شطينيني،  

الفيدو�س  حا�شبيا،  يف  املريي  قرية 

يف حلبا وال�شقي يف اجلنوب.

ال�شحية  الر�شائل  اإي�شال  بهدف 

الأقران  مثقفو  جلاأ  تفاعلية،  بطريقة 

لعبة  اأ�شا�شيتني:  و�شيلتني  اإىل 

“وتغرّي  وفيلم  و�شالمتي”  “�شحتي 
عدة  الو�شيلتان  تناولت  احللم”. 

م�شائل متعلقة بفريو�س ال�شيدا/الإيدز 

الو�شم  والعدوى،  الوقاية  طرق  منها 

املعلومات.  اإىل  والو�شول  والتمييز 

وقد اأظهر تقييم الأثر حت�شنًا ملحوظًا 

عدة  حول  املعلومات  م�شتوى  يف 

موا�شيع. ففي اإطار مو�شوع الو�شم 

من   %11.3 اأجاب  مثاًل،  والتمييز، 

�شبب  هي  “املراأة  اأن  امل�شاركني 

قبل   “ ال�شيدا/الإيدز  فريو�س  انت�شار 

ح�شور اجلل�شة، يف حني انخف�شت تلك 

مثال  اجلل�شة.  بعد   %2.2 اإىل  الن�شبة 

املعلومات  كان  التغري  هذا  عن  اآخر 

اخلاطئة  والأفكار  العدوى  طرق  عن 

حولها، اإذ اأجاب 15% من امل�شاركني 

ال�شيدا/الإيدز  بفريو�س  “الإ�شابة  اأن 

ميكن اأن تنتج عن اجللو�س اإىل جانب 

�شخ�س م�شاب” قبل اجلل�شة، يف حني 

بعد   %7.9 اإىل  الن�شبة  تلك  انخف�شت 

اجلل�شة.

امل�شجعة  النتائج  هذه  حّفزت  وقد 

التخطيط  على   Y-PEER �شبكة  اأع�شاء 

ن�شاطات  وو�شع  اجلل�شات  من  للمزيد 

اأولويات  �شمن  والتوا�شل  التوعية 

العام 2011. لذا انتبهوا، فقد ن�شل اإىل 
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