
 

 

 حول دور االعالم في كسب التأييد للحد من مخاطر استخدام المخدرات وااليدز تدريب ورشة: الموضوع
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 بيان إعالمي

 

 

شبكة الشرق  بدعم من (لبنان)الذي تشرف على ادارته جمعية العناية الصحية  التدريبالموارد و مركزنظّم 

دور االعالم في كسب  " بعنوان تدريبية ورشة  خدام المخدراتستااألوسط وشمال أفريقيا للحد من مخاطر 

إعالمي وإعالمية  33الورشة التدريبية  شارك في. " التأييد للحد من مخاطر استخدام المخدرات وااليدز

 ٬األردن: من البلدان التاليةومن مؤسسات حكومية والمسموعة  المقروءة ٬المرئية اإلعالموسائل من 

 . لبنانومصر  ٬فلسطين ٬عمانسلطنة  ٬البحرين

المواقف والمهارات الالزمة لتمكين  ٬م لمحة شاملة عن المعلوماتيتقدالى التدريبية هدفت الورشة 

اإلعالميين من القيام بدورهم في عملية كسب التأييد التي تسعى إلى حمل متخذي القرار على تطوير 



 

ية هامة تعاني منها مجتمعاتنا أال وهي اإليدز سياسات واستراتيجيات وبرامج لمواجهة مشاكل صحة عموم

 .     والمخدرات

ثم ألقت  .٬ مديرة مركز الموارد والتدريب بالترحيب بالحضورالتدريبية اآلنسة ناديا بدران الورشةافتتحت 

اآلنسة كارين نصار٬ مديرة جمعية العناية الصحية كلمة شددت فيها على الدور األساسي الذي يلعبه 

بعد ذلك قدم السيد إيلي أعرج٬ مدير شبكة . ين في كسب التأييد للحد من مخاطر استخدام المخدراتاالعالمي

لمحة عن الشبكة التي ( MENAHRA)الشرق األوسط وشمال أفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات 

همية دور وأكد على أ. السويسرية Drososبدعم من منظمة الصحة العالمية وجمعية  8002أنشئت سنة 

اإلعالم في اإلضاءة على مشكلة تعاطي المخدرات وعالقتها باألمراض كاإليدز والتهاب الكبد الفيروسي 

 . وغيرها" ج"و" ب"

 ٬طبية ٬مسائل علميةومواضيع  حولالتدريبية الورشة اليوم األول من  جلساتتمحورت  

: موضوع المخدرات وااليدز ثوميةإختصاصي أمراض جر الدكتور جاك مخباط وتناول واعالمية٬إجتماعية

كما وعرض السيد ايلي أعرج تعريف عن برامج الحد . خصوصية هذه االمراض وعالقتها ببعض ٬وبائيات

ناديا بدران عرضت بعد ذلك االنسة . أهميتها ومكونات هذه البرامج ٬من مخاطر استخدام المخدرات

قت أيضا الى وتطرّ  ومواقف المجتمعخصائص متعاطي المخدرات والمتعايشين مع فيروس االيدز 

مواضيع مختلفة متعلقة بدور تناول اليوم الثاني . اإلعالمية لهذا الموضوع عتبارات االخالقية والتغطيةاإل

المدير عرضت السيدة رانيا سبع أعين . االعالم في كسب التأييد للحد من مخاطر استخدام المخدرات وااليدز

كما . تعريف مفهوم كسب التأييد والخطوات االساسية في عملية كسب التأييدلبنان٬  -التنفيذي لمؤسسة مسار

في نهاية اليوم . ودور االعالم في هذا المجال في عملية كسب التأييد" اإلعالمية رسالةال"وضع تناولت كيفية 

الحد من مخاطر ة كسب تأييد متكاملة وشاملة حول التخطيط لحملالثاني قام المشاركين بتمرين تطبيقي شمل 

باالضافة الى صياغة الرسائل وتحديد االدوات المتبعة مع صانعي القرار خالل  استخدام المخدرات واإليدز

 :تمحورت توصيات االعالميين المشاركين في الورشة حول األمور التالية. هذه الحملة

ركين في الورشة من خالل خلق موقع لتبادل والمتابعة بين االعالميين المشاالتشبيك  -
 .المطروح التثقيفية٬ الخبرات الناجحة٬ التحديات٬ والمعلومات حول الموضوعالمواد 

الحكومات الدراج المواضيع المتعلقة ببرامج بالحد من استخدام المخدرات الضغط على  -
 .وااليدز على رزنامة عملها

المعنية للحصول على االحصاءات  حث االعالميين على التوجه الى الوزارات -
 .حول المخدرات وااليدزوالمعلومات المحلية الموثوقة 

تشجيع االعالميين على تناول هذا الموضوع أكثر من مرة في السنة بالرغم من وجود  -
 .العديد من االولويات االعالمية السياسية في المنطقة

لعاملة على مواضيع الحد من ا زيادة الشراكة بين االعالم ومؤسسات المجتمع المدني -
 .مخاطر استخدام المخدرات

 .ببرامج الحد من المخاطر ةتعلقتشجيع االعالم على تغطية الخبرات الميدانية  الم -



 

العمل على زيادة وعي عامة الناس ومؤسسات المجتع المدني حول برامج الحد من  -
 .المخاطر

فعال في عملية الحشد وكسب  التشديد على ضرورة قيام كافة الوسائل االعالمية بدور -
 .التأييد حول البرامج المتعلقة بالحد من المخاطر

 
وأول أحد برامج جمعية العناية الصحية " إيسكال"كما تضمنت الورشة التدريبية زيارة ميدانية إلى مركز 

متعاطي المركز يستقبل . مركز في لبنان ومنطقة شرق المتوسط للحد من مخاطر استخدام المخدرات

 .ن قبل فريق متخصصمومنها متابعة العالج بالبدائل ويقدم لهم خدمات وقائية وعالجية لمخدرات ا

 . من قبل القيميين على ورشة التدريب مشاركةالشهادات  تعوز ٬وفي الختام

  

 

 


