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دليل الممارسة الجيدة
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وا�ستخدام املخدرات
ُ nيعترب هذا الدليل واح ًدا من �سل�سلة �أدلة يف املمار�سة اجل ّيدة التي يق ّدمها
التحالف الدويل ملكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز .وجتمع هذه
ال�سل�سلة اخلربات من برامج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يف العامل بهدف
التعريف باملمار�سات اجل ّيدة وتوجيهها يف جمموعة من املجاالت التقنية.
 nعمل م�شاركون من عدة بلدان عربية على مراجعة الن�صو�ص الأ�صلية،
وع ّدلوا حمتوياتها وتو�صياتها بحيث تكون �أكرث مالءم ًة للواقع الذي تعمل
فيه براجمهم� ،سواء من ناحية الثقافة االجتماعية ال�سائدة واملواقف من
املخ ّدرات وم�ستخدميه وحقوقهم ،كما من ناحية القدرات املتاحة يف دول
املنطقة.
 nيتناول الدليل بو�ضوح التحديات التي تطرحها «مقاربة احلد من خماطر
ا�ستخدام املخدرات» يف عالقتها بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ومر�ض
أحكام م�سبقة
الإيدز ،وما يثريانه يف جمتمعاتنا من حماذير
وو�صم و� ٍ
ٍ
وحم ّرمات اجتماعية.

يغطي هذا الدليل الجوانب التالية:
 nا�ستخدام املخدرات و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وال�صحة  -ما هي امل�شكلة؟
 nا�ستخدام املخدرات و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وال�صحة :ما الذي يجب تغيريه؟
 nبرنامج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات.
 nالتدخالت ا�ﻷ �سا�سية يف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي واحل ّد من املخاطر.
 nالتعامل مع املجموعات الأكرث عر�ضة.
� nأنواع املخدرات و�آثارها و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وال�صحة.
 nالوقاية من ا�ستخدام املخدرات وعالجه.
 nخيار احلقن والوقاية من انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/فريو�س
التهاب الكبد «ب « »Bج »C
 nبرامج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي واحل ّد من املخاطر باملمار�سة اجل ّيدة.
 nر�أ�س املال االجتماعي.
 nاحل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات  -املفاهيم واملقاربات الأ�سا�س ّية.

دليل الممارسة الج ّيدة | 1

دليل الممارسة الجيدة
ُيعترب هذا الدليل واح ًدا من �سل�سلة �أدلة يف املمار�سة اجل ّيدة التي يق ّدمها التحالف الدويل ملكافحة
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز (التحالف) .وجتمع هذه ال�سل�سلة اخلربات من برامج فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي يف العامل بهدف التعريف باملمار�سة اجل ّيدة وتوجيهها يف جمموعة من املجاالت
التقنية ،مبا يف ذلك:
 nحقوق الإن�سان وتن�شيط �إ�رشاك املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ()GIPA
 nالوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
 nال�صحة واحلقوق اجلن�س ّية والإجناب ّية ودمج التثقيف عن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يف املناهج
 nفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وال�سل
 nبرنامج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي والأطفال
 nفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وا�ستخدام املخ ّدرات
 nالتخطيط

إن أدلة الممارسة الج ّيدة الخاصة بالتحالف:
ّ
� nأدلة �سهلة اال�ستعمال عن «كيف ميكن �أن»...
 nت�ستهدف العاملني على �إعداد برامج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يف املجتمع املحلي ،يف البلدان
النامية واالنتقال ّية
 nت�ساعد على تعريف املمار�سة اجل ّيدة يف برامج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي على م�ستوى املجتمع
املحلي.
لتحميل من�شورات التحالف مبا فيها هذا الدليل ،يرجى زيارة املوقع:
www.aidsalliance.org/publications
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الطبعة العربية:
 nميكن احل�صول على ن�سخ من الطبعة العربية من� :شبكة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا للح ّد من
خماطر �إ�ستخدام املخ ّدرات و�/أو من التحالف
 nميكن حتميل الطبعة العربية بدون مقابل من املوقعwww.menahra.org :

دليل املمار�سة اجل ّيدة :فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وا�ستخدام املخ ّدرات
الطبعة العربية الأوىل2013 ،
�صادرة عن التحالف الدويل ملكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز و�شبكة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا للح ّد من خماطر �إ�ستخدام املخ ّدرات
هذه �صيغة مع ّدلة للمنطقة العربية ،عن الن�ص ال�صادر بالإجنليزية:
Good Practice Guide: HIV and Drug Use. 2013.
Published by International HIV/AIDS Alliance
www.aidsalliance.org/publications

�شارك يف مراجعة الن�صو�ص وتعديلها للمنطقة العربية فريق من املخت�صني واملمار�سني واملدربني من
عدة بلدان عربية يف ور�شة عمل �إقليمية ،بريوت �( 2013/5/ 23-21أنظرالأ�سماء يف �صفحة التقدير).
م�سودة الرتجمة :روال فرح.
التحرير :غامن بيبي مع رانية ال�ساحلي.
ت�صميم غرافيك�س :مارك غيا�ض.
مراجعة و �إ�رشاف� :إيلي الأعرج و فريق الأمانة العامة ل�شبكة مينارة.
This is the adapted Arabic edition of the “Good Practice Guide:

HIV and Grug Use. 2013.Published by the International HIV/AIDS Alliance.

Adapted by participants from different Arab countries in a regional workshop organized by MENAHRA in Beirut 21-23/5/2013
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للحد من مخاطر إستخدام
شبكة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ّ
المخدرات
ّ
(مينارة )MENAHRA
مينارة هي �شبكة �إقليمية م�سجلة يف لبنان وفق املر�سوم اجلمهوري رقم  .7491جرى �إطالق هذه
املبادرة عام  2007بدعم من منظمة ال�صحة العاملية واجلمعية العاملية للحد من املخاطر ،وبدعم مايل
من م�ؤ�س�سة درو�سو�س ال�سوي�رسية ،بهدف حتفيز �صنع ال�سيا�سات الوطنية وت�صميم الربامج وتنفيذها
ا�ستجابة خلطر ا�ستخدام املخدرات وفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يف املنطقة.
تغطي �شبكة مينارة  20بلداً �ضمن منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ومنها لبنان حيث تتمركز
�أمانتها العامة و�أحد مراكزها للتدريب والتوثيق ،فيما يتواجد مركزاها الآخران يف املغرب و�إيران.

التحالف الدولي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/اﻹيدز
�أن�شئ التحالف الدويل ملكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/ا�ﻹ يدز يف عام  ،1993والتحالف هو
عبارة عن �رشاكة عاملية من املنظمات القائمة على امل�ستوى الوطني تعمل على دعم العمل املجتمعي
ب�ش�أن الإيدز يف البلدان النامية .ي�ساعد ه�ؤالء ال�رشكاء الوطنيون جماعات املجتمع املحلي وغريها
من املنظمات غري احلكومية يف العمل على مو�ضوع الإيدز ،معتمدين على خربات يف هذا املجال،
وال�سيا�سات ال�صحية وجمع التربعات.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن التحالف لديه برامج �إقليمية وا�سعة النطاق ،مكاتب متثيلية يف الواليات
املتحدة وبروك�سل ،ويعمل على جمموعة من الأن�شطة الدولية مثل دعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب،
وعمليات البحث والتدريب و تطوير املمار�سة جيدة  ،بالإ�ضافة لتحليل ال�سيا�سات والدعوة واملنا�رصة.
تتمثل مهمة التحالف يف دعم املجتمعات املحلية للحد من انت�شار فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
ومواجهة حتديات الإيدز .قدم التحالف ،حتى الآن ،الدعم �إىل منظمات من �أكرث من  40بلدا ناميا لأكرث من
 3000م�رشوع ،وا�ستطاع الو�صول �إىل بع�ض من �أفقر و�أ�ضعف املجتمعات للوقاية من الفريو�س والرعاية
والدعم ،وحت�سني احل�صول على العالج.
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تقدير وشكر
الطبعة الدولية:
متّت �صياغة الطبعة الدولية من هذا الدليل وحتديثه على مراحل:
قمنا مبراجعة الأدوات واملوارد املوجودة التي تعالج ا�ستخدام املخ ّدرات واحل ّد من خماطر ا�ستخدامها،
وفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي.
أ�شخا�ص يعملون يف منظمات املجتمع املدين من «عائلة» منظمات التحالف يف
و�ضع الن�سخة الأ�صل ّية �
ٌ
�آ�سيا و�أوروبا ال�رشقية وذلك يف �أثناء ور�شة عمل انعقدت يف مدينة �شيانغ ماي تيالند يف متوز/يوليو
 .2008وقد عك�س هذا الدليل �أفكارهم ومعرفتهم وخرباتهم.
راجع م�سو ّدة الدليل خربا ٌء فنيون دول ّيون.
اخترب م�سو ّدة الدليل ميدان ًّيا �أ�شخا�ص يعملون على �إعداد برامج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
يف منظمات �رشيكة للتحالف :التحالف ال�صني ،خانا ( ،)Khanaمنظمة خدمة الوعي االجتماعي
(« ،)SASOالتحالف» فرع �أوكرانيا.
بعدها جرى ا�ستخدام املردود من اختبار التعلّم امليداين واملراجعة اخلارجية يف تعديل الدليل وو�ضع
اللم�سات الأخرية عليه .وق ّدمت ال�سيدة ُر ْو ْث ِب ْرغن (م�ست�شارة) وال�سيدة �آن ْي ْت ف ْري�سرت (منظمة ال�صحة
العامل ّية) معلومات اخلرباء .وقد نُ�رش ا�ﻹ �صدار الأول من هذا الدليل يف العام .2010
ُع ّدل هذا الدليل عام  2013بالت�شاور مع املنظمات ال�رشيكة للتحالف الدويل ملكافحة فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي/الإيدز وخرباء دول ّيني .وقد راجعت الدليل ال�سيدة �إدنا �أوبنْهايمْ ر (م�ست�شارة) وح ّدثته،
وق ّدمت ال�سيدة غِ يتاو �أُ ْمبورو (التحالف الدويل ملكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز) معلومات
«يوث را ْيز )Youth Rise -
عن ال�س ّل والتهابات الكبد ،وق ّدمت ال�سيدة �أن ْيتا كْ روغ (من م�ؤ�س�سة
ْ
معلومات خمتَربة عن ال�ش ّباب.
املن�سقة والكاتبة الرئي�س ّية:
ّ

السيدة سوزي ْ
ماكالين
من التحالف الدويل ملكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز.
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الطبعة العربية
ت�صدر الطبعة العربية عن �شبكة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا للح ّد من خماطر ا�ستخدام املخ ّدرات (مينارة)
باالتفاق مع التحالف الدويل ملكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/ا�ﻹ يدز International HIV) /
 )AIDS Allianceوبدعم منه ومتت ترجمة هذه الوثيقة بف�ضل الدعم ال�سخي من خطة رئي�س الواليات
املتحدة الأمريكية الطارئة للإغاثة من الإيدز ( )PEPFARومن الوكالة الأمريكية للإمناء الدويل ()USAID
بالإ�ضافة لدعم م�ؤ�س�سة �إيد�ستار  2الأمريكية (� .)2 AIDSTARإن حمتوى الدليل هو من م�س�ؤولية التحالف
الدويل ملكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي /الإيدز ،و�شبكة مينارة و�إيد�ستار وهو ال يعك�س بال�رضورة وجهة
نظر الوكالة الأمريكية للتنمية �أو حكومة الواليات املتحدة الأمريكية.
ومتتاز الطبعة ا�ﻷ وىل هذه ب�أنها حم�صلّة جهد جماعي قدمه جمموعة من اخلرباء ومدراء الربامج واملمار�سني
من �أ�صحاب اخلربة من �ستة بلدان عربية ،التقوا يف ور�شة العمل وراجعوا كل حمتويات الدليل:
من الأردن :عبداهلل حناتلة وعلي طه النوباين  -جمعية �أ�صدقاء التنمية واال�ستثمار،
من تون�س :حممد ر�ضا كمون -اجلمعية التون�سية ملكافحة االلتهابات املنقولة جن�سيا وال�سيدا  ،هاديا �شوا�شي-
اجلمعية التون�سية للإر�شاد والتوجيه حول ال�سيدا ،
من اجلزائر� :سكندر �صويف -جمعية �أني�س،
من لبنان :جوين جبور وجوزيان خمول -جمعية العناية ال�صحية/مركز �إ�سكال ،ريتا وهاب  -جمعية العناية
ال�صحية /العي�ش �إيجابي� ،ساندي متريك كرم -جمعية �سكون،
من املغرب� :سناء جزويل -مركز املعلومات والتدريب /الرازي /مينارة ،عزوز التو�سي -املنظمة الإفريقية
ملكافحة ال�سيدا،
من م�رص� :ساين كوزمان -جمعية �أ�صدقاء احلياة و مينارة� ،سهام منري زكي-جمعية �أ�صدقاء م�صابي فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي يف حمافظة املنيا  ،مدحت كامل -برنامج احلرية ،
من اليمن :عبد احلافظ الورد-جمعية �إيد االجتماعية ال�صحية ،
من التحالف الدويل ملكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز :عبدالقادر با�شا،
من الأمانة العامة ل�شبكة مينارة� :إيلي الأعرج ،باتري�سيا حداد ،مي�شلني �أبو �رشو�ش،
مي�رسين وم�ست�شارين يف تنمية املوارد :غامن بيبي ،رانية ال�ساحلي.
�إىل جميع ه�ؤالء ن�سجل خال�ص التقدير جلهودهم املخل�صة يف مراجعة الن�صو�ص واقرتاح التعديالت
واملعلومات النابعة من معارفهم العملية الغنية بحيث جاءت الطبعة العربية �أكرث مالءمة ومنفعة لال�ستخدام
يف البيئات العربية.
و�أخرياً ولي�س �آخراً ،نوجه �شكراً خا�ص ًا �إىل م�صمم الغرافيك :مارك غيا�ض وباقي فريق عمل الأمانة العامة ل�شبكة
مينارة :وديع عون ،جينيفر غزال ،ح�سن فقيه� ،ألك�سندرا عطايا وبرال هاين و �إىل كل من �أ�سهم يف دعم
هذا امل�رشوع .

إيلي األعرج

املدير التنفيذي
�شبكة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا للح ّد من خماطر �إ�ستخدام املخ ّدرات
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الكبد «ب  »Bو «ج »C

امللحق 4
برامج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات اخلا�صة
باملمار�سة اجل ّيدة – قائمة مراجعة

امللحق 5

ر�أ�س املال االجتماعي

امللحق 6
احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات  -املفاهيم واملقاربات الأ�سا�س ّية
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تقديم
ما هدف هذا الدليل؟
يهدف دليل املمار�سة اجل ّيدة هذا �إىل دعم زيادة الربامج املجتمع ّية اخلا�صة بفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي واحل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات ،يف الدول التي تقل فيها املوارد.
ُيعترب ت�شارك �أدوات احلقن �أحد العوامل الرئي�س ّية يف ن�رش وباء فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي عاملي ًا.
ويعي�ش حواىل  %80من الأ�شخا�ص الذين يحقنون �أنف�سهم باملخدرات يف بلدان نامية وانتقالية* ،ويعاين
الكثري منهم من الأوبئة املرتبطة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي اخلطرة .ويف العديد من هذه البلدان
جند �أن اخلدمات املتاحة للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات وخدمات الوقاية من فريو�س نق�ص
فريو�سي التهاب الكبد «ب  »Bو «ج  »Cومعاجلتهما ،هي خدمات �ضعيفة وغري
املناعة الب�رشي ومن
َ
مالئمة.
*البلدان اﻻنتقالية هي تلك الواقعة يف مرحلة انتقالية ما بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة ،كالربازيل والهند وجنوب افريقيا...الخ.

ما هي المسائل التي يعالجها هذا الدليل؟

هذا الدليل:
 -1ي�رشح العالقة بني فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وا�ستخدام املخ ّدرات.
 -2ي�رشح الربامج التي نع ّدها ملواجهة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وا�ستخدام املخدرات� ،أي من
الربامج تُعترب ف ّعالة وم�ستندة �إىل ال�صحة العامة وحقوق الإن�سان ومبادئ التنمية.
 -3ي�سلّط ال�ضوء على مقاربة تُعنى بربامج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وا�ستخدام املخدرات على
م�ستوى املجتمع املحلي ،وهي مقاربة تركّز على التدخالت الواقع ّية ذات الكلفة املجدية يف حاالت قلة
املوارد.
 -4ي�شري �إىل بع�ض امل�سائل الأ�سا�س ّية التي يجب در�سها عند و�ضع خطط الربامج واخلدمات للأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخدرات.
 -5يطرح قائمة بالتدخالت واخلدمات الأ�سا�س ّية وي�شري �إىل املمار�سات اجل ّيدة يف تقدمي هذه التدخالت
واخلدمات.
 -6يذكر االحتياجات اخلا�صة عند املجموعات ا�ﻷ كرث عر�ض ًة للمخاطر ،مثل ال�سجناء والرجال الذين
ميار�سون اجلن�س مع الرجال والن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخ ّدرات �أو الن�ساء اللواتي ي�ستخدم �رشكا�ؤهن
املخ ّدرات وال�شباب الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات.
 -7يقرتح خدمات �إ�ضافية لتلبية احتياجات ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
 -8يق ّدم الئحة باملوارد الأ�سا�س ّية من �أجل لفت اﻻنتباه ب�شكل �أعمق و�أكرث تركي ًزا �إىل تدخالت مع ّينة.
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يتبنّى هذا الدليل «مقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخ ّدرات» (وبا�ﻷ خ�ص عن طريق احلقن) يف وقاية
ورعاية الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات باحلقن من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ومن فريو�س
التهاب الكبد «ب  »Bو «ج  .»Cوتُعترب «مقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخ ّدرات» مقارب ًة عملية
تق ّر ب�أنّه على الرغم من �أ ّن عدم ا�ستخدام املخ ّدرات على الإطالق هو الطريقة ا�ﻷ كرث �أمان ًا� ،إال �أنّه على
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات �أن يدركوا وجود عدد من اخلطوات التي ميكنهم اتخاذها حلماية
�أنف�سهم من العواقب ال�سلبية الناجمة عن ا�ستخدامهم املخدرات1 .
تع ّرف اجلمع ّية العامل ّية للح ّد من املخاطر (« )HRIمقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخ ّدرات» على
�أنها:
ال�سيا�سات والربامج واملمار�سات التي تهدف ب�شكل رئي�سي �إىل احل ّد من النتائج املعاك�سة ،ال�صح ّية
النف�سي ،القانون ّية منها
منها واالجتماع ّية واالقت�صاد ّية ،الناجمة عن ا�ستخدام املخ ّدرات ذات الت�أثري
ّ
وغري القانون ّية ،من دون �أن يكون من ال�رضوري احل ّد من ا�ستهالك املخ ّدرات واحل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخ ّدرات .كما تفيد برامج احل ّد من املخاطر الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات وعائالتهم واملجتمع
من حولهم.
�إ ّن «مقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخ ّدرات» لي�ست مقبولة يف جميع البلدان� ،أو لي�ست مقبولة بعد،
ال �س ّيما حيث ت�سود �إجراءات تطبيق القانون على ا�ستخدام املخ ّدرات وحيث ُي�سجن م�ستخدمي املخ ّدرات
ب�شكل روتيني� .إال �أ ّن «مقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخ ّدرات» حتظى مبزيد من التق ّبل والدعم
عاملي ًا .فبحلول العام  2010كان  82بل ًدا �أو منطقة قد طبقت برامج توفري احلقن والأدوات النظيفة -
�أو �سمحت بتطبيقها  -وقام  70بل ًدا بتوفري العالج بالبدائل للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات2.
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من يستهدف هذا الدليل؟
دليل املمار�سات اجل ّيدة هذا ي�ستهدف:
الأ�شخا�ص الذين يط ّورون برامج �أو خدمات خا�صة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطر
ا�ستخدام املخ ّدرات ،والذين يق ّدمونها على م�ستوى املجتمع املحلي يف حاالت املوارد املحدودة �أو حيث
ت�سود م�ستويات �ضعيفة من القدرات �أو الدعم ال�سيا�سي لربامج احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخ ّدرات
الأ�شخا�ص الذين يعملون يف �أو�ضاع حمدودة املوارد :باتت برامج وخدمات فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
واحل ّد من خماطر ا�ستخدام املخ ّدرات را�سخة ج ّي ًدا يف كندا و�أ�سرتاليا والواليات املتحدة و�أجزاء من
املا�سة �إىل برامج فريو�س نق�ص
�أوروبا� .أما يف العديد من البلدان النامية واالنتقال ّية  -حيث احلاجة
ّ
املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطر ا�ستخدام املخ ّدرات – فهناك حت ّديات �إ�ضاف ّية من حيث قلة املوارد
وقلة «�شبكات ا�ﻷ مان» �أو �أنظمة الرعاية احلكومية التي تُتاح للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات.
ويرتك هذا �أثره على تو�صياتنا املتعلّقة باخلدمات والربامج الأ�سا�س ّية و�/أو باحلد الأدنى من اخلدمات
والربامج.

في المنطقة العربية:

ساءل « :

ماذا ،ملاذا

ت�

ساهم يف

ومات ت�

ذه املعل
�إذ �أن ه الربامج
ت�صميم
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«بعد  20عامًا من العمل المضني بدأ العمل في البلدان العربية
يصل إلى مقاربة الحد من المخاطر بعد تركيز مزمن على
االمتناع .وهناك تق ّبل تدريجي ،ونسبي ،لمراجعة الممارسات
والسياسات ،كما تشير إلى ذلك «توصيات» الوزراء العرب
المعنيين واالجتماعات اإلقليمية وورش العمل التي تجمع القادة
المجتمعيين والمنظمات والدوائر ذات الصلة .وتزداد تباعًا برامج
الحد من المخاطر ،في وجه تحديات جوهرية».
(من كلمة إيلي األعرج في افتتاح ورشة العمل .للمزيد عن التحوالت
في المنطقة العربية ،أنظر التقرير عن الورشة اإلقليمية حول إصدار
الطبعة العربية من هذا الدليل ،بيروت  .2013/5/23-21يمكن تحميل
للحد من
التقرير من موقع شبكة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ّ
المخدرات)www.menahra.org ،
مخاطر إستخدام
ّ

تحديات
إنجاح األمر في مجتمعاتنا المحلية:
ّ
القليل منّا يبد�أ العمل يف �إعداد برامج يف جمال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطر
ا�ستخدام املخ ّدرات باملوارد �أو الفر�ص الالزمة لت�صميم برنامج �شامل من التدخالت �أو اخلدمات .بل
ال�شائع �أن يجري متويلنا �أو حتفيزنا للقيام ب�شيء واحد �أو بعدد �صغري من الأ�شياء (مثل �إعداد خدمة
ا�ستقبال �أو ت�صميم برنامج لتوفري حقن و�أدوات نظيفة) بهدف الت�أثري على فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
�أو فريو�س التهاب الكبد «ب  »Bو «ج  »Cيف املجتمعات التي تعنينا .ف�ض ًال عن ذلك ،تختلف البيئات
التي نعمل فيها اختال ًفا كب ًريا� ،إحداها عن ا�ﻷ خرى .يتّبع الدليل �إر�شادات دول ّية تق ّدمها منظمة ال�صحة
العامل ّية وبرنامج الأمم املتحدة امل�شرتك املعني بالإيدز حول فعال ّية تدخالت احل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخ ّدرات .وتت ّم مناق�شتها بالتف�صيل يف الف�صلني  3و  .4وبهدف تنفيذ هذه التدخالت ،ف�إن مقاربتنا يف
والتدخالت الأخرى  -حتتاج �إىل �أن ندر�س القيم
التنفيذ – � ّأي النهج �أو الطريقة التي نق ّدم فيها اخلدمات
ّ
االجتماعية والثقافية واالختالفات يف الأو�ضاع ومبادئ التوجيه التي جتعل من جهودنا جهوداً ف ّعالة.
ن�شجع مقاربة متع ّددة الأوجه يف الوقاية من فريو�س نق�ص
وقد ناق�شنا هذه الأمور يف الف�صل  5ونحن ّ
املناعة الب�رشي والعالج والرعاية حيث يدر�س مع ّدو الربامج جمموعة اخلدمات التي ميكنهم تقدميها،
ومن يجب �أن ي�شارك يف ت�صميم الربنامج وتقدميه ،والعوامل البنيوية واالجتماع ّية التي من �ش�أنها �أن
َ
ت�ؤثّر على فر�ص الو�صول �إىل اخلدمات وا�ستعمالها وخماطر فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي والفئات ا�ﻷ كرث
عر�ض ًة له.
على �سبيل املثال ،عند ت�صميم برنامج لتوفري احلقن وا�ﻷ دوات النظيفة �أو مركز ا�ستقبال ،نعترب �أنّه
من ال�رضوري �أن ندر�س موقف ال�رشطة املحلية ،ونظرة م�ستخدمي املخ ّدرات �إىل �سالمتهم ال�شخ�صية
وخماوفهم املتعلقة بال�رس ّية والك�شف عن �أمرهم �أمام ال�سلطات.

المخدرات
أمور اللغة :األشخاص الذين يستخدمون
ّ
ن�ستعمل يف هذا الدليل ب�شكل عام عبارة «الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات» �أو «الأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات باحلقن» لو�صف جمموعة الأ�شخا�ص التي يهت ّم بها عملنا .وحني ن�ستعمل
هذه العبارة نق�صد الن�ساء والرجال على ال�سواء وكذلك ال�شباب الذين ي�ستخدمون املخدرات.
ون�ستعمل هذه العبارة ت�أ ّث ًرا بعبارة «الأ�شخا�ص املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
و مر�ضى الإيدز للت�أكيد على �أ ّن الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات هم �أكرث من جمرّد جمموعة
خطرة .بل هم ب�رش بادئ ذي بدء.
للإخت�صار ،ن�ستعمل �أحيا ًنا بب�ساطة «م�ستخدِم املخدرات» .ونتفادى العبارات مثل مدمن على املخ ّدرات
�أو م�ستهلك خمدرات �أو مدمن مبا �أنّها ت�صبغ املرء بو�صمة وتعك�س ِق َيم ًا �سلب ّية مرتبطة بها.

دليل الممارسة الج ّيدة | 11

العبارات والمفاهيم األساس ّية
عددا من العبارات والمفاهيم األساس ّية التي
يستعمل هذا الدليل
ً
نشرحها في ما يلي:
القليل منّا يبد�أ العمل يف �إعداد برامج يف جمال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخ ّدرات باملوارد �أو الفر�ص الالزمة لت�صميم برنامج �شامل من التدخالت �أو اخلدمات .بل ال�شائع �أن
يجري متويلنا �أو حتفيزنا للقيام ب�شيء واحد �أو بعدد �صغري من الأ�شياء (مثل �إعداد خدمة ا�ستقبال �أو
ت�صميم برنامج لتوفري حقن و�أدوات نظيفة) بهدف الت�أثري على فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �أو فريو�س
التهاب الكبد «ب  »Bو «ج  »Cيف املجتمعات التي تعنينا .ف�ض ًال عن ذلك ،تختلف البيئات التي نعمل
فيها اختال ًفا كب ًريا� ،إحداها عن ا�ﻷ خرى.
يتبع الدليل �إر�شادات دول ّية تق ّدمها منظمة ال�صحة العامل ّية وبرنامج الأمم املتحدة امل�شرتك املعني
بالإيدز حول فعال ّية تدخالت احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخ ّدرات .وتت ّم مناق�شتها بالتف�صيل يف
الف�صلني  3و  .4وبهدف تنفيذ هذه التدخالت ،ف�إن مقاربتنا يف التنفيذ – � ّأي النهج �أو الطريقة التي
والتدخالت الأخرى  -حتتاج �إىل �أن ندر�س القيم االجتماعية والثقافية واالختالفات
نق ّدم فيها اخلدمات
ّ
يف الأو�ضاع ومبادئ التوجيه التي جتعل من جهودنا جهوداً ف ّعالة .وقد ناق�شنا هذه الأمور يف الف�صل
ن�شجع مقاربة متع ّددة الأوجه يف الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي والعالج والرعاية
 5ونحن ّ
ومن يجب �أن ي�شارك يف ت�صميم
حيث يدر�س مع ّدو الربامج جمموعة اخلدمات التي ميكنهم تقدميهاَ ،
الربنامج وتقدميه ،والعوامل البنيوية واالجتماع ّية التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثّر على فر�ص الو�صول �إىل
اخلدمات وا�ستعمالها وخماطر فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي والفئات ا�ﻷ كرث عر�ض ًة له.
على �سبيل املثال ،عند ت�صميم برنامج لتوفري احلقن وا�ﻷ دوات النظيفة �أو مركز ا�ستقبال ،نعترب �أنّه
من ال�رضوري �أن ندر�س موقف ال�رشطة املحلية ،ونظرة م�ستخدمي املخ ّدرات �إىل �سالمتهم ال�شخ�صية
وخماوفهم املتعلقة بال�رس ّية والك�شف عن �أمرهم �أمام ال�سلطات.
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فيروس نقص المناعة البشري ( )HIVواإليدز/السيدا:
ي�رضّ هذا الفريو�س ب�شكل حاد بجهاز املناعة وي�س ّبب متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب� ،أو ا�ﻹ يدز ِ�( AIDSأو ال�سيدا بالفرن�سية)،
وهو حالة تهزم قدرة اجل�سم على حماية نف�سه من الأمرا�ض .كما ي�س ّبب فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي هذا ال�رضر من خالل �إ�صابة
خاليا املناعة يف �أج�سامنا التي تُدعى اخلاليا التائية ( CD4ومنها  )T +CD4وهي خاليا �أ�سا�س ّية يف مكافحة انتقال
الفريو�س :يح ّول الفريو�س اخلاليا � CD4إىل «م�صانع» تنتج املزيد من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي من �أجل �إ�صابة خاليا
�صح ّية �أخرى فتد ّمر يف النهاية خاليا  .T +CD4وبفقدان هذه اخلاليا و�ضعف جهاز املناعة ،ي�صبح املرء �أكرث عر�ض ًة للأمرا�ض
االنتهازية و�أنواع العدوى ال�شائعة.
التهابات الكبد “ب  ”Bو“ج :C
يسببهما فيروس يتناقل أيضًا عن طريق الدم والعالقات الجنسية غير المحمية .تشمل طرق االنتقال أيضًا استخدام
مؤخرا بعدوى إلتهاب الكبد «ج
المخدرات عن طريق الحقن الوريدي .وال تظهر أعراض على معظم األشخاص الذين أصيبوا
ّ
ً
ّ
ّ
النهاية
في
ب
ويسب
الكبد
على
ر
ث
يؤ
أن
شأنه
من
)
ا
(مزمن
األمد
طويل
مرضًا
معظمهم
ر
يطو
بل
.»C
تلي ًفا كبد ًّيا.
ّ
ّ
ّ

الصحة العامة:
ّ
ككل
الصحية الفرد ّية .مقاربة تُعنى بصحة المجتمع
تشير إلى مقاربة في حقل الصحة تتخطى مجرد معالجة االحتياجات
ّ
السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وكذلك أخذ
تفادي
أو
الصحية
السلوكيات
ورعايته .تشمل مقاربة الصحة العامة تعزيز
ّ
ّ
ّ
صحة بالغة األهمية.
مشاكل
تسبب
مشكالت المجتمع والبيئة التي
ّ
ّ

المجتمع المحلي أو المجموعة:
بأن أمو ًرا مشتركة تجمع بينها .ويجوز أن يعيش أفراد المجتمع المحلي  -أو المجموعة
مجموعة أشخاص ،أو جماعة ،تشعر ّ
معا أو يعانوا من المشكالت نفسها أو أنهم يتشاركون االهتمامات والهموم
 في القرية نفسها أوالحي ذاته ،وأن يعملوا ًعينها .وعادةً ما ينتمي األشخاص إلى أكثر من مجتمع محلي أو جماعة في الوقت نفسه .على سبيل المثال ،قد ترى سيدة
تستخدم المخدرات نفسها جزءًا من مجتمع أو مجموعة أوسع حيث تعيش ،أو عضوًا في منظمة مجتمعية تعمل معها
وجزءًا من مجموعة أشخاص يستخدمون المخدرات أو مجتمع نساء يعملن في تجارة الجنس .ويجوز أن ينتمي األشخاص
الذين يستخدمون المخدرات إلى مجموعة من مجموعات الدعم المتبادل مثل دعم متعاطي الكحول المجهولين ()AA
ّ
يشكل األشخاص المتعايشون مع فيروس نقص
أو مجموعة دعم/زمالة مستخدمي المخدرات المجهولين ( .)NAويجوز أن
المناعة البشري مجموعة محلية لتحسين خدمات عالجات فيروس نقص المناعة البشري أو لالنخراط في المجتمع وتمضية
وكيفية
كيفية تعريف األشخاص عن أنفسهم ،بد ًال من تعريف اآلخرين عنهم،
الوقت مع بعضهم بعض .و ُيعتبر فهم
ّ
ّ
لمعدي برامج فيروس نقص المناعة البشري.
أساسية
تداخل المجتمعات المختلفة وتفاعلها ،معلومات
ّ
ّ

رأس المال اإلجتماعي:
االجتماعية
اجتماعية ،أو «الغراء» الذي يساعد الشبكات
إنه المهارات والبنى والمعتقدات التي نملكها لتشكيل شبكات
ّ
ّ
أي
أو المجتمعات على العمل ً
معا .كما إن رأس المال اإلجتماعي على إنشاء نشاط مجتمعي .ويساعد بناء القدرة الجماعية ّ -
المعرفة والمهارات واإلتصاالت – عند األشخاص الذين يتشاركون خصائص مشتركة (كما في حال العاملين بالجنس أو
المخدرات) يساعد على تعزيز الجهود المبذولة
الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال أو األشخاص الذين يستخدمون
ّ
على المستوى الفردي وبنائها .و ُيعرف هذا باسم «بناء رأس المال اإلجتماعي».

أصحاب المصالح :Stakeholders -
األشخاص الذين لديهم اهتمام (أو مصلحة) في نتائج برنامج مرتكز على مجتمع محلي.
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اﻷشخاص المفاتيح :key Persons -
ّ
يتحكمون بالوصول إلى بعض األفراد أو مجموعة أشخاص أو أماكن أو معلومات .على سبيل المثال،
األشخاص الذين
ُيعتبر أساتذة المدارس واألهالي أشخاصًا مفاتيح بالنسبة إلى األطفال ،فيما ُيعتبر مالكو أماكن بيع الجنس أشخاصًا
أن بعضهم هم أصحاب مصالح ومفاتيح على حد سواء.
مفاتيح بالنسبة إلى العامالت في تجارة الجنس .كما ّ

الحد من الطلب:
ّ
المخدرات والعالج منها واإلمتناع عن تعاطيها.
المخدرات من خالل ثقافة الوقاية من
هوالحد من الطلب على
ّ
ّ
ّ

الحد من العرض:
ّ
القانونية من خالل تطبيق القانون على مستوى المجتمع المحلي والمستويين الوطني
المخدرات غير
هوالحد من تو ّفر
ّ
ّ
ّ
المخدرات وتصنيعها و تهريبها و االتجار بها.
زراعة
على
القضاء
خالل
والدولي ،ومن
ّ

المخدرات:
الحد من مخاطر إستخدام
ّ
ّ
واالجتماعية واالقتصاد ّية المعاكسة
الصحية
الحد من التبعات
هي السياسات والبرامج والممارسات التي تهدف إلى
ّ
ّ
ّ
الحد من
ذلك
يشمل
أن
دون
من
ة،
القانوني
وغير
منها
ة
القانوني
المخدرات والمؤ ّثرات النفسية ،
الناجمة عن استخدام
ّ
ّ
ّ
ّ
المخدرات بالضرورة.
استخدام
ّ

خطر فيروس نقص المناعة البشري:
معينة ،مثل تشارك أدوات الحقن
إمكانية إصابة شخص بفيروس نقص المناعة البشري .إن ممارسات
يشير إلى احتمال أو
ّ
ّ
والجنس غير المحمي ،تزيد من الخطر .وتختلف درجة الخطورة بحسب عوامل عديدة ،مثل حالة فيروس نقص المناعة
تتضمن آثار دم من شخص مصاب
البشري عند شركائنا بالجنس والحقن ،وتتوقف أيضًا على ما إذا كانت أدوات الحقن
ّ
بفيروس نقص المناعة البشري.

العرضة للمخاطر (الهشاشة):
الحد من قدرتنا على تفادي الخطر .على سبيل
تشير إلى مجموعة عوامل خارجة عن سيطرة فرد أو جماعة ،من شأنها
ّ
الحقن اآلمن أو عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات أو الموارد
المثالّ ،
إن فقدان القدرة على الوصول إلى المعلومات عن َ
والمعدات (كالتع ّلم من األقران/الرفاق/األتراب أو أدوات الحقن الجديدة) ،أو انتهاكات حقوق اإلنسان ...جميعها تزيد من
ّ
ً
عرضة لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري .كما إن الوصم والتمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان تزيد
أن نكون أكثر
ً
عرضة للفقر أو التجريم أو اإلستبعاد من المجتمع
تعرضنا لفيروس نقص المناعة البشري إذ تجعلنا أكثر
من احتماالت
ّ
المخدرات التي
والتهميش أو الحرمان من الخدمات أو إنها تدفعنا إلى إحاطة ما نفعله بشأن الجنس الذي نمارسه أو
ّ
نستخدمها بالسرية.

| 14

دليل الممارسة الج ّيدة

الفصل األ ّول:

المخدرات و فيروس نقص المناعة البشري
استخدام
ّ
والصحة  -ما هي المشكلة؟
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المخدرات
االنتشار العالمي إلستخدام
ّ
 158بلداً
 121بلداً
 80بلداً

2008
1995

 nي�ستخدم  230مليون �شخ�ص خم ّدرات غري قانون ّية مر ًة واحدة يف
الدول التي قدمت تقارير عن ا�ستخدام املخدرات
رات بطريقة تعرّ�ضهم
العام على الأقل ،وي�ستخدم  27مليون ًا خم ّد ٍ
عن طريق احلقن
للخطر3 .
 nيف العام ُ ،2010ق ّدر عدد الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات
باحلقن بـ  16مليون �شخ�ص يف جميع �أنحاء العامل (نطاق  21-11مليون)4 .
ُ nيق ّدر عدد الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون خم ّدرات من نوع الأمفيتامني بـ  33مليون �شخ�ص (نطاق
 52-14مليون)  .5وت�ؤخذ الأمفيتامينات عاد ًة عرب الفم لكنّها تحُ قن �أحيا ًنا6 .
ُ nيق ّدر عدد الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكوكايني بـ  16مليون �شخ�ص (نطاق  19-13مليون).
1992

 nكثرياً ما يب ّدل م�ستخدمو املخ ّدرات منط ا�ستخدامهم املخ ّدرات� .إذ يبد�أ معظمهم باال�ستخدام عن طريق
الفم ،لك ّن احلقن كممار�سة ميكن �أن ينت�رش ب�رسعة .وال ميكننا �أن ن�ستكني يف املجتمعات حيث يكون
معظم م�ستخدمي املخ ّدرات من غري احلاقنني.
 nت�ؤثّر طرق جتارة املخ ّدرات على الأ�سواق املحلية للمخ ّدرات وعلى توفّر �أنواع املخ ّدرات املف�ضلة .وحني
ي�صعب احل�صول على املخ ّدر املف�ضّ ل ف�إن م�ستخدمي املخدرات كثرياً ما يج ّربون خم ّدرات �أخرى.
 nحني تقفل ال�رشطة و�ضباط مكافحة املخ ّدرات طري ًقا لتجارة املخ ّدرات يف �أحد البلدان �أو يف �أحد
املواقع ف�إن التجارة كثرياً ما تنتقل �إىل بلد �أو موقع جماور.
� nأمناط ا�ستخدام املخ ّدرات تت�أثر بالأحوال ال�سيا�س ّية والثقاف ّية واالقت�صاد ّية والقانون ّية .على �سبيل
املثال ،ميكن ربط زيادة ا�ستخدام املخ ّدرات بالتغيرّ االجتماعي ال�رسيع �أو ازدياد البطالة وعدم امل�ساواة
(من الأمثلة على ذلك االحتاد ال�سوفياتي �ساب ًقا حيث ازداد ا�ستخدام املخ ّدرات من �أواخر ت�سعينيات
القرن املا�ضي من ما يقارب غياب ا�ستخدام املخ ّدرات �إىل حواىل  2,5مليون م�ستخدم يف العام 8 )2012
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االنتشار العالمي لفيروس نقص المناعة البشري وإلتهاب الكبد
“ب  ”Bو“ج "C
 nيق ّدر برنامج الأمم املتحدة امل�شرتك املعني بالإيدز �أ ّن  34مليون �إن�سان (نطاق 35.9-31.4
مليون) كانوا يتعاي�شون مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يف نهاية العام  9 .2011و ُق ّدر عدد
الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إلتهاب الكبد «ب »Bو«ج  »Cبحوايل  170مليون �شخ�ص10 .
 nال يعلم العديد من الأ�شخا�ص امل�صابني بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي عن حالة �إ�صابتهم
بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وتطو ّرها ،وبالتايل فهم ال يتلقون العالج.

انتشار فيروس نقص المناعة البشري وفيروس إلتهاب الكبد
المخدرات
“ب  ”Bو“ج  ”Cبين األشخاص الذين يستخدمون
ّ
بالحقن:
 nيف جميع البلدان تقري ًبا التي بلّغت عن بيانات ا�ﻹ �صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي عام ،2012
كان انت�شار فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �أعلى بني الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات باحلقن من
القطاع ال�سكاين العادي11 .
 nيف  49بل ًدا حيث تتوفّر البيانات ،يكون انت�شار ا�ﻹ �صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي على الأقل 22
م ّرة �أعلى بني الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات باحلقن من انت�شاره بني ال�سكان ككلّ ،مع انت�شار
�أعلى  50مرّة على الأق ّل يف 11بل ًدا.
 nبلغ انت�شار فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يف العديد من البلدان ،مبا يف ذلك ال�صني والهند وكينيا
وميامنار والنيبال وتايالند وفييتنام ،بني الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات باحلقن � ٪ 50أو �أكرث
 nكما بينت درا�سة الو�ضع التي �أجرتها مينارة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا �أن ا�ستخدام
املخ ّدرات يعرّ�ض لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي بن�سبة تتع ّدى ال ٪20كما هي احلال يف �إيران
و�أفغان�ستان والبحرين وباك�ستان وم�رص وتون�س( .مرجع :تقرير درا�سة و�ضع احلد من املخاطر يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا  -مينارة )2012
 nيق ّدر �أن يكون حواىل  3ماليني م�ستخدم خم ّدرات باحلقن حول العامل �إيجاب ّيني لفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي.
ُ nيق ّدر عدد م�ستخدمي املخ ّدرات باحلقن امل�صابني بالتهاب الكبد “ج  ”Cبع�رشة ماليني12 .
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ّ
المخدرات
لماذا يكون األشخاص الذين يستخدمون
ً
عرضة لفيروس نقص المناعة البشري
وفيروس التهاب الكبد؟
 nعدوى من احلقن :يزيد م�ستخدمو املخ ّدرات الذين يت�شاركون �أدوات احلقن �إىل ح ّد كبري من تع ّر�ضهم
الكت�ساب فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي والتهاب الكبد «ب  »Bو «ج  »Cعندما تكون �أدوات احلقن
مل ّوثة .كما �أنّهم يخاطرون بنقل فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �أو التهاب الكبد «ب  »Bو «ج � »Cإىل
�آخرين �إذا ت�شاركوا �أدوات احلقن وذلك يف حال كانوا �إيجاب ّيني لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �أو التهاب
الكبد «ب  »Bو «ج .»C
 nعدوى من ات�صال جن�سي غري حممي :لأ ّن املخ ّدرات ت�س ّمم �أج�سامنا ف�إن قدرتنا على �إ�صدار حكم
منطقي على املخاطر على �صحتنا �أو على �صحة الآخرين ،ت�صبح �أ�ضعف .وب�شكل خا�ص ،ميكن �أن ت�ؤدي
املخاطرة اجلن�س ّية (على �سبيل املثال ،عدم ا�ستعمال الواقي الذكري) �إىل تع ّر�ضنا لعدوى منقولة جن�س ًّيا،
مبا يف ذلك فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي.
عموما ،لذا يقلق م�ستخدمو
 nحواجز �سيا�سات املخ ّدرات :تعترب املخ ّدرات غري قانونية وغري م�رشوعة،
ً
املخ ّدرات ب�ش�أن احتمال التوقيف وال�سجن .بالتايل ميكن �أن يكون م�ستخدمو املخ ّدرات غري قادرين �أو
مرت ّددين يف احل�ضور �إىل املراكز ال�صحية لطلب اخلدمات  ،لذلك تفوتهم املعلومات ال�صح ّية وخدمات
الإختبار� ،أو الك�شف املبكر ،والعالج.
 nالو�صم والتمييز :يواجه الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات مع ّدالت عالية من الو�صم والتمييز
املرتبطني با�ستخدام املخ ّدرات وحالة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ،مبا يف ذلك التمييز من جانب
م�س�ؤويل ال�صحة .وغال ًبا ما ُيطلب من م�ستخدمي املخدرات الإبالغ عن ا�ستخدامهم للمخ ّدرات ليتم
ت�سجيله يف ال�سجالت الر�سمية� ،أو مينع عنهم احل�صول على اخلدمات �إىل �أن يتوقفوا عن الإ�ستخدام
�أو ي�صبحوا «خالني» من املخ ّدرات .ت�ساهم هذه املمار�سات التمييز ّية كحواجز �أمام الرعاية ال�صحية
للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات.
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خبرة من المغرب
�أظهرت النتائج املرتبطة بدرا�سة و�ضع حقوق الأ�شخا�ص م�ستخدمي املخدرات� ،أجريت عام 2011
على عينة من هذه الفئة� ،أنهم يتعر�ضون مل�ضايقات حتى يف حقوقهم التي ي�ضمنها لهم القانون
نف�سه وذلك بفعل الو�صم والتمييز .وتبني ا�ستنادا �إىل ما تقدم به  %80من امل�ستجوبني �أنهم �سبق
لهم �أن تعر�ضوا النتهاكٍ ما تناول حقا من حقوقهم الد�ستورية (احلق يف ال�صحة ،ال�سكن ،العمل.)...
وميكن تف�سري ذلك باالختالف البني على م�ستوى الو�ضع القانوين الذي يج ّرم تعاطي املخ ّدرات.
واعترب  %20منهم �أن الأمر مرتبط بالدين فيما اعترب الباقي �أن ال�سبب يرجع �إىل انعدام احلرية
ال�شخ�صية او قلة الوعي وامل�ستوى التعليمي لدى اجلهات الوا�صمة .وكان املجال الطبي وال�رشطة
ومكان العمل وال�شارع العام �أكرث املجاالت التي يتم فيها االعتداء على حقوقهم .كما كان وعي تلك
احلقوق وطرق حمايتها والدفاع عنها من �أكرث احلاجات التي ُعبرّ عنها يف جمال اخلدمات القانونية
تليها امل�س�ألة القانونية امل�صاحبة.

(الوثيقة امل�صدر :املنظمة الإفريقية ملكافحة ال�سيدا -املغرب :درا�سة تقييم احلاجيات �إىل اخلدمات
القانونية لدى املتعاي�شني مع فريو�س الإيدز والفئات الأكرث عر�ضة باملغرب ،الرباط )2011

 nتغطية منخف�ضة :تق ّدمها خدمات الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وعالجاتها للأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات .ويف مراجعة عامل ّية من العام  2010تناولت مدى تغطية خدمات فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدراتُ ،و�صفت التغطية ب�أنها منخف�ضة .لذا
ف�إن هذه التغطية ،وبالتايل مدى الو�صول �إىل خدمات فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي للأ�شخا�ص الذين
واملتو�سط 13 .
ي�ستخدمون املخ ّدرات باحلقن ،تعترب �س ّيئة ج ًّدا يف بلدان الدخل املنخف�ض
ّ
 nغال ًبا ما تتفاقم هذه احلواجز واحلاﻻت املعرّ�ضة للخطر (اله�شة) ب�سبب �أمناط حياة غري اعتياد ّية
وب�سبب الت�رشّد والفقر وغياب خدمات الرعاية ال�صح ّية املنا�سبة واملقبولة.
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سياسات المخدرات و فيروس نقص المناعة البشري
عددا من العبارات والمفاهيم األساس ّية التي
يستعمل هذا الدليل
ً
نشرحها في ما يلي:
ُيعترب ا�ستخدام املخدرات �أم ًرا غري قانوني ًا يف معظم البلدان.
 nت�سهم ممار�سات ال�رشطة يف انت�شار فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد «ب »B
و «ج  »Cمن خالل دفعها الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات �إىل الإبتعاد عن اخلدمات ال�صح ّية
واللجوء �إىل بيئات خفية حيث تزيد خماطر فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفر�ص تعر�ضهم للخطر.
� nإ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ت�ؤدي طبيعة ا�ستخدام املخ ّدرات غري القانون ّية �إىل قيام «�سجن» وا�سع النطاق للعديد
من م�ستخدمي املخ ّدرات حيث يزيد خطر انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �إىل ح ّد كبري.
و�صم ومتيي ٍز وا�سعني �ضد الأ�شخا�ص الذين
 nي�ؤدي جترمي ا�ستخدام املخ ّدرات وم�ستخدمي املخ ّدرات �إىل
ٍ
ي�ستخدمون املخ ّدرات.
 nممار�سات ال�رشطة القمع ّية وال�سيا�سات واملمار�سات يف اخلدمات ال�صح ّية (التي مت ّيز �ض ّد الأ�شخا�ص
الإيجاب ّيني لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد «ب  »Bو «ج  )»Cتق ّو�ض فر�ص
الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات باحلقن من الو�صول �إىل عالج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي املنقذ للحياة.
14

جميع هذه العوامل � -أي الأعداد الكبرية من الأ�شخا�ص الذين يحقنون ويت�شاركون �أدوات احلقن،
واملع ّدالت العالية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي بني الأ�شخا�ص الذين يحقنون ،وحواجز �سيا�سة
املخ ّدرات وممار�سات ال�رشطة ،والو�صول املنخف�ض �إىل اخلدمات ،ال �س ّيما خدمات الوقاية من فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي وعالجه – كلها ت�ؤدي �إىل ن�شوء حاالت االنت�شار ال�رسيع لفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي ومع ّدالت عالية من املر�ض والوفاة بني الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات باحلقن.
ملزيد من املعلومات عن �أمناط ا�ستخدام املخ ّدرات والأ�سباب التي تقود الأ�شخا�ص �إىل ا�ستخدام
املخ ّدرات ،وعن التبعات االجتماع ّية والطب ّية ال�ستخدام املخ ّدرات ،يرجى مراجعة امللحق .1
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الفصل الثاني:
المخدرات و فيروس نقص المناعة البشري
استخدام
ّ
والصحة :ما الذي يجب تغييره؟
ّ
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حني نواجه م�شكالت يف جمتمعنا تتعلق با�ستخدام املخ ّدرات و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ،يجب �أن
يح�صل تغيري.

في هذا القسم:

 nن�ؤكّد على �أهم ّية «مقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخ ّدرات» و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
وال�صحة.
ّ
 nنبينّ الفوائد الناجمة عن �إدماج م�ستخدمي املخ ّدرات يف التخطيط للخدمات وتنفيذها.
ال�صحية ،على �صعيد الفرد واملجتمع املحلي،
 nنح ّدد احلاجات ملعاجلة م�شكالت ال�سيا�سة واخلدمة
ّ
بهدف �إجراء تغيريات واحل ّد من انت�شار فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ومن ا�ستخدام املخ ّدرات على جميع
امل�ستويات.
 nن�ؤكّد على �أهم ّية ال�صحة العامة وحقوق الإن�سان ومقاربات التنمية.

المخدرات»؟
الحد من مخاطر استخدام
لماذا «مقاربة
ّ
ّ
فعالة:
 nﻷنّها ّ

الفصل األول :استخدام المخدّ رات و فيروس نقص المناعة البشري والصحة  -ما هي المشكلة؟

ت�شكّل «مقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات» املقاربة الوحيدة املعروف �أنّها ف ّعالة حال ًّيا يف
الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي عند الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات باحلقن.
n

ﻷنها مرتكزة على دليل ومع َت َمدة على نطاق واسع:

ال�صحة العاملية «مقاربة احل ّد
تتبنى تقارير « العمل التي تعتمد على الأدلّة» 15اخلا�صة مبنظمة
ّ
من خماطر ا�ستخدام املخدرات» ،وهي تبينّ �أ�سا�س الدليل العلمي لفعالية هذه املقاربة يف احل ّد من
انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد «ب  »Bو «ج  »Cوكذلك يف توفري العالج
والرعاية والدعم للأ�شخا�ص املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد «ب
 »Bو «ج  »Cمن الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات باحلقن .كما �أ ّن «مقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخ ّدرات» يعتمدها برنامج الأمم املتحدة امل�شرتك املعني بالإيدز ومكتب الأمم املتحدة املعني
باملخ ّدرات واجلرمية  16واللجنة الأوروبية  17واحلكومة الأمريكية  18وال�صندوق العاملي ملكافحة
الإيدز وال�سل واملالريا  .19وتدعم احلكومات الوطن ّية حول العامل «مقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخ ّدرات» دع ًما متزاي ًدا .ففي العام  ،2010دعمت  79حكومة (ومنه بع�ض احلكومات العربية) �رصاح ًة
«مقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخ ّدرات» يف م�ستندات ال�سيا�سة الوطنية20 .
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 nﻷنها واقعية وعملية :ترتكز املقاربة على �أهداف قابلة للتحقيق على املدى الق�صري .ف�إنهاء
ا�ستخدام املخدرات و�إيقاف توريدها هدفان طويال الأمد .والإحلاح على الوقاية من انتقال فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد «ب  »Bو «ج  »Cيعني قبولنا بح�صول ا�ستخدام املخدرات
يف واقعنا وب�أ ّن دورنا يكمن يف احل ّد من املخاطر املقرتنة با�ستخدام املخ ّدرات ،ال �س ّيما احلد من انتقال
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد «ب  »Bو «ج  »Cومن خالل ت�شارك �أدوات احلقن.
 nﻷنها ترتكز على الحقوق :تق ّر املقاربة املرتكزة على حقوق الإن�سان يف برامج فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي ب�أ ّن م�ستخدمي املخ ّدرات �أ�صحاب حق يف اخلدمات .كما �أنّها تعزّز واجب مق ّدمي اخلدمات
يف عدم ا�ستبعاد املواطنني على �أ�سا�س �أنّهم ي�ستخدمون املخ ّدرات وواجبهم يف احرتام هذه احلقوق
وحمايتها و�ضمانها .يف هذه الربامج واخلدمات التي نق ّدمها ،ال من ّيز �ضد الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
املخ ّدرات حتى حيث يعترب ا�ستخدام املخ ّدرات �أمراً غري قانوين� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،فنحن ن�ضمن للأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات م�شاركة هادفة يف حتديد الطريقة التي نخطّط بها لرباجمنا وخدماتنا
ونق ّدمها ونق ّيمها.
حقوق الإن�سان التالية تنطبق على عملنا مع الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات:

 nالحق في الحياة
الصحة
 nالحق في
ّ
 nالحق في الخصوصية
 nالحق في عدم التمييز
 nالحق في الحرية من التعذيب والمعاملة القاسية وغير اإلنسان ّية والمهينة.

احلقوق املذكورة �أعاله مك ّر�سة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ويف املعاهدة الدول ّية حول احلقوق
طبعا ،الأ�شخا�ص الذين
االقت�صاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية .وهي تنطبق على ك ّل الب�رش ،مبن يف ذلكً ،
ي�ستخدمون املخ ّدرات وال�سجناء.
يف �أغلب الأحيان ،تعمد احلكومات �أو ال�رشطة �أو ال�سلطات الأخرى �إىل حرمان الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
ين ﻻ�ستخدام املخ ّدرات.
املخ ّدرات من حقوق الإن�سان الأ�سا�س ّية التي هي ح ٌق لهم ب�سبب الطابع غري القانو ّ
واملثال على ذلك هو املمار�سة التي جترب م�ستخدمي املخ ّدرات على العالج الق�رسي يف مراكز احلجز،
حيث الدليل على النجاح �ضعيف ما يحرمهم من العالج من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �أو من فريو�س
التهاب الكبد «ب  »Bو «ج � »Cإىل �أن يتوقفوا عن ا�ستخدام املخ ّدرات21 .
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من مزايا اال�ستجابة يف جمال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وا�ستخدام املخ ّدرات بنا ًء على احلقوق �أنها:
حت�سن القدرة على الو�صول �إىل اخلدمات
ّ n
 nتوفّر البيئة احلا�ضنة لإ�رشاك م�ستخدمي املخ ّدرات ا�رشاك ًا فاع ًال
 nتوفّر �آليات وو�سائل احلماية من التمييز والتح ّر�ش والو�صم واﻻبتزاز
واﻻنتهاكات ا�ﻷ خرى
تدخالت القانون والنظام.
تدخالت الرعاية ال�صح ّية واالجتماع ّية �أف�ضلية على ّ
 nتعطي ّ

معيار التحالف يف املمار�سة اجل ّيدة:
تعالج برامجنا الوصم والتمييز املرتبطني بفريوس نقص املناعة البرشي واستخدام املخدرات.
املورد الأ�سا�سي:
«دليل املامرسة الج ّيدة الخاص بالتحالف  -برامج حقوق اإلنسان»

Alliance Good Practice Guide
Human Rights Programming

إشراك األشخاص الذين يستخدمون
المخدرات في البرنامج
ّ

معيار التحالف في الممارسة الج ّيدة:

الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات ي�شاركون يف براجمنا ويف
اتخاذ القرارات.
يلقى الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات معامل ًة �س ّيئ ًة ،من جانب
ال�صحية �أو �أنه ُي�ساء فهمٍ هم .وهذا يعني �أ ّن العديد
مقدمي اخلدمات
ّ
منهم يرت ّددون يف ا�ستخدام اخلدمات ال�صح ّية .وبالفعل ،غال ًبا ما تطلب اخلدمات ال�صح ّية من الأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات �أن يقلعوا عن ا�ستخدام املخ ّدرات قبل �أن يتمكنوا من اﻻ�ستفادة من اخلدمات.
�إالّ �أ ّن الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات لهم حق �إن�ساين يف امل�شاركة يف حتديد احتياجاتهم
و�ضمان فعال ّية الربامج.
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َرد هذا المبدأ في المواثيق واﻹعالنات وااللتزامات التالية:
معيار التحالف في الممارسة الج ّيدة:

� nإعالن باري�س  ،1994حيث وافقت  42حكومة وطن ّية على دعم «م�شاركة �أكرب من جانب الأ�شخا�ص
املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز».
� nإعالن الإلتزام حول فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الذي اعتمدته اجلمعية العامة اال�ستثنائية
للأمم املتحدة عام  ،2001والذي يدعو �إىل م�شاركة �أكرب من جانب الأ�شخا�ص املتعاي�شني مع فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي والأ�شخا�ص من املجتمعات امله ّم�شة.
الإر�شادات الدول ّية حول فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز وحقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة
التي تتطلب �أن ي�شارك ممثّلون عن املجموعات ا�ﻷ كرث عر�ض ًة للمخاطر ،كالأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
املخدرات ،مث ًال ،يف امل�شورات ويف التخطيط للخدمات وتقدميها.
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نحن ن�رشك الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات يف ت�صميم خدماتنا وتقدميها لأنّنا ملتزمون مبقاربة
ترتكز على حقوق الإن�سان.

فض ً
المخدرات في
ال عن ذلك ،فإن إشراك األشخاص الذين يستخدمون
ّ
عملنا يؤدي إلى تحقيق فوائد إضافية لألسباب التالية:
 nميتلك م�ستخدمو املخدرات معرفة وخربة خمتلفتني عن معرفة وخربة مق ّدمي اخلدمات الذين ال
ي�ستخدمون املخ ّدرات.
 nيف �أكرث الأحيان ،ي�سيء العاملون يف جمال ال�صحة والآخرون فهم �أمناط ا�ستخدام املخ ّدرات و�أنواع
املخ ّدرات وممار�سات ا�ستخدامها ،وذلك ب�سبب الطبيعة ال�رسية ﻻ�ستخدام املخ ّدرات� .إن �إ�رشاك الأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات يف خططنا ويف اتخاذ القرارات ي�ساعدنا على فهم �أمناط اال�ستخدام
واملمار�سات املتغيرّ ة.
 nي�ستطيع م�ستخدمو املخ ّدرات الو�صول �إىل �أقرانهم ا�ﻵ خرين ورفاقهم من م�ستخدمي املخ ّدرات الذين
رجح �أن يثقوا بهم �أكرث كمث ِّقفني �أو داعمني.
ُي ّ
� nإ�رشاك الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات يف املنا�رصة ي�ضفي «وجهًا �إن�سان ًّيا» على ا�ستخدام
املخ ّدرات وميكن �أن ي�شكّل �أدا ًة ف ّعالة يف حت ّدي الو�صمة املقرتنة با�ستخدام املخ ّدرات و فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي.
� nإ�رشاك م�ستخدمي املخ ّدرات يعني �أنّنا ن�ستطيع �أن نفهم بعمق �أكرب احتياجات م�ستخدمي املخ ّدرات،
ما ي�ؤ ّدي �إىل ت�صميم برنامج ج ّيد وا�ستهداف اخلدمات والتال�ؤم معها.
� nإ�رشاك م�ستخدمي املخ ّدرات يعني ت�أمني نوع ّيةٍ �أف�ضل للربامج واخلدمات ،و�صل ًة �أكرب بالواقع،
وم�صداق ّي ًة �أكرب.
� nإ�رشاك م�ستخدمي املخ ّدرات يعني �صو ًتا �أقوى لهم ب�صفتهم «م�ستهلكني» للخدمات ال�صح ّية
وم�ستفيدين منها ،ما ي�ؤدي �إىل ت�أثري �أكرب على تطوير اخلدمات ال�صح ّية وتقدميها.
 nالأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات ميكنهم �أن ي�ساعدوا العاملني الذين ال ي�ستخدمون املخدرات
على تخطي �أحكامهم امل�سبقة وتغيري توقعاتهم من الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمونها.
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المورد األساسي:
حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل� ،شبكة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
/الإيدز القانون ّية الكند ّية ،معهد املجتمع املفتوح ( ،)OSIال�شبكة الدول ّية للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
املخدرات (« )2008ال �شيء عنّا من دوننا :م�شاركة هادفة �أكرب من قبل الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
املخدرات» .متوفر على املوقع:
www.aidsalliance.org/Publicationsdetails.aspx?Id=310

متوفّر � ً
أي�ضا باللغة الرو�س ّية

المخدرات
المشاركة الهادفة من قبل األشخاص الذين يستخدمون
ّ
تعني:
� nأن ي�شاركوا يف اتخاذ القرارات حول الربامج واخلدمات.
 nالإعرتاف بخرباتهم ومعرفتهم عن �أمناط ا�ستخدام املخ ّدرات ،واحرتامها.
 nم�شاركتهم يف تطبيق الربامج ،يف دور مث ِّقفي �أقران ومق ِ ّيمني ومق ِّدمي رعاية
ونا�شطني يف املنا�رصة �أو املناداة ،وك�سب الت�أييد.
ال�صحة العامة يف جمال ا�ستخدام املخ ّدرات و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س التهاب
ا�ستجابات
ّ
الكبد «ج »C
ال�صحة العامة
ميثاق �أوتاوا ومقاربة
ّ
لل�صحة معرتف بها دول ًّيا ،وهي تق ّر ب�أ ّن:
�إ ّن ميثاق �أوتاوا ( 22 )1986عبارة عن مقاربة
ّ

ال�صحة لي�ست جمرد غياب املر�ض .بل �إنها تق ّر ب�أ ّن قدرتنا على حتقيق �أهدافنا
n
ّ
ال�صح ّية تت�أثر بال�سياق الذي نعي�ش فيه.
 nال�صحة ت�أتي نتيجة تفاعل معقّد بني �سلوك ّيات الأ�شخا�ص ال�شخ�ص ّية والبيئة
االجتماع ّية واالقت�صاد ّية وال�سيا�س ّية واملادية التي نعي�ش فيها.
بالتايل ،ميكن �أن تت�أثر �صحتنا بعوامل خارجة عن �سيطرتنا ومتنعنا من اتخاذ قرارات �صح ّية ج ّيدة.
ونتيجة لذلك ،يوجد عدم م�ساواة وتفاوت يف ا�ﻷ حوال ال�صح ّية بني املجموعات واملجتمعات �ضمن � ّأي
قطاع �سكاين معينّ  .ويوفّر امليثاق �إطار عمل لتطوير الإجراءات وتطبيقها من �أجل تعزيز ال�صحة يف
خم�سة جماالت لها �أولو ّية:
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1
2
3
4
5

�سيا�سات عامة �صحية
�إن�شاء بيئات داعمة
تقوية التحركات املجتمعية
تنمية املهارات ال�شخ�ص ّية
�إعادة توجيه اخلدمات ال�صح ّية نحو تعزيز ال�صحة والوقاية من الأمرا�ض.

يفرت�ض ميثاق �أوتاوا �أن ا�ستخدام املخدرات لي�س من ال�رضوري �أن يكون �سب ًبا مل�شكالت �صحية .بالتايل،
عند تطوير تدخالت خا�صة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وال�صحة للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
يتوجب �أن نفكّر باملمار�سات �أو الأو�ضاع �أو احلواجز التي ت�شكّل تهدي ًدا لل�صحة ث ّم نق ّرر ب�ش�أن
املخ ّدرات،
ّ
خليط التدخالت الأف�ضل الذي �إما �أنه يعزز هذه املمار�سات والأو�ضاع واحلواجز �أو يخفّف منها �أو يغيرّ ها
ويح�سن ال�صحة.
ّ

مستويات العمل من أجل التغيير

عاما:
متت ّد ثروة اخلربة العامل ّية يف جمال فعال ّية مقاربات ال�صحة العامة لأكرث من ً 25
درو�سا مهمة من الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات ومن خدمات فريو�س نق�ص املناعة
 nقد تعلّمنا
ً
الب�رشي واملخ ّدرات يف ما يتعلق مبا ينجح ب�شكل �أف�ضل.
جناحا هي تلك التي تعمل فيها منظمات املجتمع املدين بالتعاون
 nالوا�ضح �أ ّن املقاربات الأكرث
ً
الوثيق مع مق ّدمي اخلدمة ال�صح ّية وحيث ي�ساعد النا�س يف املجتمعات املحلية على و�ضع معايري
�صحة الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
و�سيا�سات جمتمعية من �ش�أنها �أن تدعم
ال�صحة للجميع ،مبا يف ذلك ّ
ّ
املخ ّدرات ،ومتكّنها.
وحتى يجري التغيري ف�إن علينا �أن نعمل على م�ستويات متع ّددة� .إن تثقفنا باملعرفة عن نظرية
تعزيز ال�صحة ،يجعل من املفيد التفكري مبا يجب تغيريه من خالل تنظيم �أفكارنا وخططنا حول �أربعة
م�ستويات خمتلفة:
1
2
3
4
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ال تكون قدرة الفرد �أو العائلة �أو املجتمع على التغيري يف �أيدينا دائ ًما بل هي تت�أثر غال ًبا بال�سياق
وتعتمد على القوانني وال�سيا�سات واالقت�صادات .وبالتايل ،ف�إن �إجراء تغيريات ي�ستوجب حتديد التحديات
التي تواجهها ال�صحة على م�ستويات خمتلفة ث ّم اتخاذ قرار ب�ش�أن ماهية مزيج التدخالت الأف�ضل
والف ّعال يف حت�سني ال�صحة.

 )1الفرد والعائلة
هذا هو امل�ستوى الذي فيه:
 nندعم الأفراد وعائالتهم ون�ساعدهم على �إجراء التغيريات ال�رضور ّية لتح�سني �صحتهم.
ال�صحية �أمامهم وندعم ال�سلوكيات
 nن�ساعد الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخ ّدرات على فهم املخاطر
ّ
وح�سن احلال ،وحت�سينهما.
ال�صح ّية مثل احلَ قن الآمن ومهارات التعليم والبناء حلماية
ال�صحة ُ
ّ
 nنحر�ص على �أن يتمتع ه�ؤﻻء الأ�شخا�ص باملعرفة عن اخلدمات ال�صحية ،مثل اختبارفريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي ،وخدمات العالج والرعاية ،والتخطيط العائلي ،وامل�شورة ،وعالج �أنواع العدوى املنقولة
جن�س ًّيا ،ومعاجلة اﻻعتماد على املخدرات والتبعية.
للتدخالت على هذا امل�ستوى يجب �أن نعالج الأ�سئلة التالية:
عند التخطيط
ّ

معرفة القراءة والكتابة:
 nهل ي�ستطيع ال�شخ�ص القراءة؟
 nهل يجري نقل املعلومات عن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي بطريقة ت�ؤدي �إىل زيادة فهم اخلطر
ال�شخ�صي وطرق الوقاية من انتقاله؟

الحالة االجتماع ّية االقتصاديّة:

 nهل ميتلك ال�شخ�ص املال و�رشوط احل�صول على اخلدمات الأخرى ،مثل �أوراق الهوية �أو الت�أمني
ال�صحي؟
العمرية من �أجل متكني ال�شخ�ص من الو�صول �إىل اخلدمات
 nهل ميكننا امل�ساعدة يف تخطي القيود ْ
ال�صح ّية والوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي حتى لو كان دون ال�سن؟

االحتياجات األساس ّية:

 nهل يجري تلبية احتياجات ال�شخ�ص الأ�سا�س ّية من حيث الغذاء وامل�أوى واملالب�س؟
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 nهل ميكن الرتكيز على الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يف حال عدم تلبية هذه
االحتياجات الأ�سا�س ّية؟

المعلومات عن فيروس نقص المناعة البشري والجنس والمخدرات:
 nهل ت�صل املعلومات ذات ال�صلة وامل�صداق ّية واملعرفة �إىل الأ�شخا�ص الذين ت�ستهدفهم؟
 nهل ميتلك الأ�شخا�ص املختلفون احتياجات خمتلفة عن املعلومات :على �سبيل املثال ،ما الذي
حلقن الآمن مقابل ما يجب �أن يعرفه م�ستخدِم املخدرات؟
يجب �أن تعرفه عائلة م�ستخدم املخدرات عن ا َ

القدرة على التصرف:
 nهل يعي�ش ال�شخ�ص يف ظروف تحَ ُ ول دون العمل بح�سب معلومات الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي والن�صائح .على �سبيل املثال :هل هم �أحرار يف �إجراء تغيريات �أم �أنّهم جمربون على الت�رصّف
بطريقة مع ّينة؟

االتصال بالناس:
 nهل ال�شخ�ص �أو العائلة على ات�صال باملجتمع املحلي من حولهم �أم �أنّهم يعي�شون فيه لكنّهم
م�ست َبعدون �أو عنه منبوذون؟

سلوك السعي وراء الصحة:
 nهل يريد ال�شخ�ص امل�شاركة يف اخلدمات ال�صح ّية �أم �أنّه يرغب يف البقاء يف اخلفاء؟

السلوك الفردي:
 nهل ي�ستعمل ال�شخ�ص و�سائل الوقاية مثل �أدوات احلقن والواقي الذكري؟ �أو يف � ّأي �أو�ضاع ي�ستعملها؟
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 )2الوضع االجتماعي والبيئي والمجتمعي
هذا هو امل�ستوى الذي نعالج عنده القيم والعوامل االجتماعية التي ت�ؤثّر على املجتمعات املحلية
حيث يعي�ش الأفراد وحيث تقيم عائالتهم و�أ�رسهم .وحيث حت�صل معاداة م�ستخدمي املخدرات على هذا
امل�ستوى ف�ض ًال عن حت ّر�شات ال�رشطة ،والو�صم والتمييز ،ومعايري التمييز على �أ�سا�س النوع االجتماعي
امل�ؤذية ،والعن�رصية واخلوف من الغرباء.
�إ ّن امل�ستوى املجتمعي هو:
 nامل�ستوى الذي تن�ش�أ عنده املخاطر ويزداد التعر�ض (اله�شا�شة) من جانب البيئات التي يجري فيها
ا�ستخدام املخدرات.
 nامل�ستوى الذي ميكننا عنده توفري م�ساحات �آمنة للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات.
 nامل�ستوى الذي ميكننا عنده تثقيف جمموعات م�ستخدمي املخدرات على ا�ستخدام املخدرات الأكرث
�أما ًنا ،وحيث ميكننا امل�ساعدة على ت�أ�سي�س �شبكات مل�ستخدمي املخدرات ودعمها.
 nامل�ستوى الذي ميكننا عنده تثقيف املجتمعات املحلية وال�رشطة وامل�س�ؤولني على التعاطي مع
ا�ستخدام املخدرات بطريقة �إن�سان ّية وبهدف حماية ال�صحة العامة� .إنّنا نحارب الو�صم والتمييز من
معا من �أجل الوقاية
خالل تثقيف املجتمع ،ونع ّبئ النا�س يف املجتمعات املحلية للتخطيط والعمل ً
من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي واالهتمام بالأ�شخا�ص املتعاي�شني مع هذا الفريو�س ممن ي�ستخدمون
املخدرات.
وكي نفهم كيفية الت�رصّف على م�ستوى النا�س واملجتمع املحلي ،يجب �أن نفهم كيف يع ّرف الأ�شخا�ص
عن «�أنف�سهم ب�أنف�سهم» بد ًال من كيف يعرّفهم «الآخرون» ،و�أن نفهم �أي�ض ًا الروابط ذات ال�صلة بني
قطاعات املجتمع املختلفة ،وكيف تتفاعل.
ميكننا دعم املجتمعات يف بناء وتطوير منظمات جمتمعية �أو �أهلية ت�ستطيع �أن تلعب دوراً يف الوقاية
من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ،وعالجه ورعايته ،وميكنها �أي�ض ًا توفري �أدوات َحقن جديدة ورعايةٍ
منزلية ،وتثقيف ال�ش ّباب على م�سائل انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ،وبناء �رشاكات مع الآخرين،
والو�صول �إىل موارد للمنا�رصة �أو املناداة.
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أسئلة تحسين الصحة
من �أجل حت�سني ال�صحة على م�ستوى املجتمع املحلي ،علينا �أن نعالج الأ�سئلة التالية:

السلطة:
 nمن ميلك �سلطة احل�صول على �أدوات َحقن نظيفة وواقيات ذكرية وخدمات �صح ّية
وا�ستعمالها ب�شكل دوري؟
 nمن ميلك ال�سلطة لإيقاف ما يح�صل؟

الق َيم:
ِ

 nكيف يعامل املجتمع املحلي الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات؟
 nكيف �سي�ؤثر هذا على الو�صول �إىل �أدوات احلَ قن النظيفة والواقيات الذكر ّية
واخلدمات ال�صح ّية وا�ستعمالها؟

الشبكات االجتماع ّية:

 nكيف يتوا�صل م�ستخدمو املخدرات بع�ضهم مع بع�ض؟
 nهل توجد �شبكات اجتماع ّية؟

رأس المال االجتماعي:
� nإىل �أي مدى يجري تقدمي امل�ساعدة من قبل املجتمع املحلي �إىل الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون املخدرات؟
� nإىل �أي مدى ميكن تعبئة الأ�شخا�ص ممن ي�ستخدمون املخدرات من �أفراد املجتمع املحلي ،وعائالتهم،
و�إ�رشاكهم؟
 nهل «م�ستخدمو املخدرات ظاهرون» يف املجتمع؟

الموارد وبيئات الخطر:
 nما هي اخلدمات وامل�ساحات االجتماعية التي ي�ستخدمها م�ستخدمو املخدرات باحلَقن؟
� nأين ي�ستخدم م�ستخدمو املخدرات املخدرات؟
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ومقدمي الرعاية
العمل مع أصحاب المصالح
ّ
ُيعترب العمل مع �أ�صحاب امل�صالح ومق ّدمي الرعاية �أم ًرا �أ�سا�س ًّيا يف �إجناح برامج احل ّد من خماطر
ا�ستخدام املخدرات .وميكن لأ�صحاب امل�صالح �أن «ميكّنوا» الربامج وي�س ّهلوا تطبيقه ،لكن ميكنهم � ً
أي�ضا
�إقامة عوائق خطرية يف وجه براجمنا .وتكمن �إحدى �أوىل مهامنا ،عند و�ضع الربامج ،يف بناء حتالفات
جمتمع ّية مع جمموعة من �أ�صحاب امل�صالح ويف بناء �إجماع بني النا�س حول مقاربةٍ للح ّد من خماطر
ا�ستخدام املخدرات.
�سياق �إىل �آخر .وميكن �أن ت�شمل املجموعة:
تختلف جمموعات �أ�صحاب امل�صالح من
ٍ
 nالأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات ،وال�رشكاء �أو الأزواج ،و ال�رشكاء يف العالقة اجلن�سية،
والوالدين و�أفراد العائلة الآخرين� ،إ�ضاف ًة �إىل الأقران.
 nالقادة يف املراكز والربامج الدينية والقادة املحل ّيني الآخرين ،وال�سلطات املحل ّية واحلكومة
املحل ّية ،وكذلك املجتمع ا�ﻷ و�سع ،وال�سلطات ال�صح ّية على �صعيد املحافظة والبلد ،وال�رشطة و�أجهزة
تطبيق القانون ،واجلوار �أو اجلماعات املحلية ،وجمموعات ال�ضغط التي تكافح املخدرات (كالعاملني
االجتماعي) ،واملنظمات الأهل ّية ،وجمموعات الن�ساء وجمموعات ال�شباب ،وجمموعة الدعم
يف الر�صد
ّ
«متعاطو الكحول املجهولني» ( )AAوجمموعة الدعم «م�ستخدمو املخدرات املجهولني» (،)NA
ومق ّدمي الرعاية ال�صح ّية مبن يف ذلك ال�صيدالن ّيون ،ومق ّدمي اخلدمة الآخرين  -كمق ّدمي خدمة الرعاية
االجتماع ّية والباحثني املحل ّيني وامل�ؤ�س�سات الأكادمي ّية.
�إ ّن بناء �صيغ الدعم و�إقامة التحالفات بني �أ�صحاب امل�صالح لي�س بالأمر ال�سهل .فحيث تكون املوارد
حمدودة يتوجب و�ضع �أولو ّيات لل�صحة وناد ًرا ما ُيعترب م�ستخدمو املخدرات قطاعً ا �سكان ًّيا ذا �أولوية.
يجب تغيري هذا الأمر.
العمل مع ال�رشطة
ملعاجلة م�شكلة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي عند الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات ،قد نحتاج �إىل
�إقناع �أ�صحاب امل�صالح الأ�سا�س ّيني بتغيري مواقفهم جتاه م�ستخدمي املخدرات .على �سبيل املثال ،غال ًبا
ما تقع ال�رشطة حتت ال�ضغط من جانب �أفراد املجتمع املحلي الآخرين حتى تعالج مو�ضوع املخدرات،
ال �س ّيما حيث يفرت�ض ه�ؤﻻء �أ ّن �سالمة املجتمع يف خطر و�أ ّن م�ستخدمي املخدرات يرتكبون جرائم.
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وتكون قوى ال�رشطة عدائية يف ت�رصفها جتاه احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات غري �أ ّن �آخرين من
ال�رشطة باتوا من �أكرث داعميها امللتزمني .وحيث حتظى ال�رشطة بفر�صةٍ للتعلّم عن مقاربات احل ّد من
خماطر ا�ستخدام املخدرات ،ف�إنه ميكنها �أن تكت�شف �إمكان ّية ت�سهيل واجبات ال�رشطة و�إمكان ّية �إجراءات
احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات ،كما يف ا�ستخدام العالجات البديلة للح ّد من اجلرمية املرتبطة
باملخدرات يف جمتمعاتها .ويتمتع الكثري من قوى ال�رشطة بتاريخ طويل يف حماية ال�صحة العامة.
وتثقيف ال�رشطة عن فوائد ال�صحة العامة الناجمة عن مقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات يبني
على ممار�سة ال�صحة العامة تلك.

المورد األساسي:
The Law Enforcement and HIV Network is a network for policing that promotes
public health and harm reduction approaches to HIV

�إ ّن ال�رشطة و�شبكة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي هي �شبكة لل�رشطة تر ّوج لل�صحة العامة ومقاربات
احل ّد من خماطر فريو�س نق�ص املناعة الب�رشيwww.leahn.org ،

اللوم وإلقاء المسؤولية على اآلخرين

مشاكل قضائية
مشاكل اسرية وعملية

الوصمة

سلوك خطر
االدمان على المخدرات
الجريمة

مشاكل صحية

الحاجة الى المال

التهميش االجتماعي
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االنعزال االجتماعي

 )3المستوى البنيوي أو السياساتي
تت�أثر حياتنا بال�سيا�سات العامة وبالقوانني التي حتكمنا .والقوانني تنظّم كيف ّية متويل املوارد ال�صحية
وتوجيهها� ،سواء كانت بنى الدعم االجتماعي الرعاية موجودة �أم غري موجودة  -مثل ال�سكن الأنظمة.
والقوانني وال�سيا�سات ميكن �أن تعزّز حقوق الإن�سان والكرامة �أو �أن ته ّم�ش وجت ّرم جماعات من الأ�شخا�ص،
مثل م�ستخدمي املخدرات وقطاعات �سكانية �أخرى �أكرث عر�ض ًة  -ومنهم الرجال الذين ميار�سون اجلن�س
مع الرجال �أو العامالت باجلن�س .هنا ننادي بقوانني و�سيا�سات تدعم الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي وتوفر العالج والرعاية وحتمي الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات من التحرّ�ش والتعذيب
و�سوء املعاملة.
على هذا امل�ستوى يجب �أن تعالج الفعاليات امل�سائل التالية:

السياسات:
 nكيف يجري التعامل مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وا�ستخدام املخدرات يف ال�سيا�سات الوطن ّية
واملحل ّية؟
 nما هي ال�سيا�سات والإر�شادات التي ت�صف كيف ّية معاجلة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي عند الأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخدرات؟

المسائل القانونية المتعلقة باستخدام المخدرات وتجارة المخدرات
والعمل بالجنس:
ا�ستخداما �أكرث؟
 nما هي القوانني التي ت�ؤثر على الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات
ً
 nما هي القوانني التي حتمي م�ستخدمي املخدرات ،مثل قوانني مكافحة التمييز؟
 nما هي القوانني التي يجري التغا�ضي عنها ،وما هي القوانني التي تُط ّبق؟

النوع االجتماعي  /الجندر:

 nماذا يعني �أن يكون املرء رج ًال �أو امر�أة يف ما يخ�ص خطر فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وقابلية التعر�ض
لِفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
 nهل متلك الن�ساء حقو ًقا مت�ساوية مع الرجال؟

ألن الشخص مستخدم مخدرات ،أو عام ً
ال/ة بالجنس ،أو
التهميش ّ
متعايش ًا مع فيروس نقص المناعة البشري:
 nكيف ي�ؤثّر التهمي�ش على الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات؟
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 )4مستوى الخدمات
كجزء من بناء التحالفات من �أجل ال�صحة يف املجتمع ،ميكن القيام بالكثري من �أجل حت�سني و�صول
م�ستخدمي املخدرات �إىل اخلدمات ال�صح ّية الرئي�س ّية الأ�سا�س ّية .وكما ذُكر �ساب ًقا ،غال ًبا ما يرت ّدد
م�ستخدمو املخدرات يف ا�ستخدام هذه اخلدمات املتط ّورة الأ�سا�س ّية امله ّمة.
حتديات:
على م�ستوى اخلدمات ،يجب �أن تعالج الفعاليات امل�سائل التالية:
 nاخلدمات ال�صح ّية يف حمافظة �أو منطقة ما غائبة.
 nاخلدمات ال�صح ّية لي�ست جمانية والأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات ال ميكنهم حت ّمل امل�صاريف.
 nالتمييز يف اخلدمات ال�صح ّية �ض ّد الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات ومعاملتهم معاملة �س ّيئة .على
�سبيل املثال ،قد ُيحرمون من العالج الطبي حتى يتوقف ال�شخ�ص عن ا�ستخدام املخدرات.
 nقد تبلّغ اخلدمات ال�صح ّية ال�سلطات عن حالة ا�ستخدام خمدرات� ،أو قد يخ�شى الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
املخدرات من �أن تبلّغ عنهم.
 nقد تطلب اخلدمات ال�صح ّية من الأ�شخا�ص �أن يح�صلوا على �أوراق ر�سم ّية �أو رخ�صة �إقامة – يف حني قد ال
يحمل العديد من الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات مثل هذه الأوراق.
 nقد يكون الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات �ش ّبا ًنا �أو قا�رصين وقد تطلب اخلدمات ال�صح ّية موافقة الأهل
قبل
معاجلتهم.
 nقد يكون الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات من الن�ساء احلوامل �أو ا�ﻷ مهات ممن يخ�شني حرمانهن من
�أوالده ّن على �أيدي امل�س�ؤولني ال�صح ّيني.
من املهم حت�سني القدرة على الو�صول �إىل خدمات الرعاية الرئي�س ّية للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
املخدرات .وميكن خلدمات املجتمع املحلي �أن ت�ساعد على توفري املعلومات والتثقيف والتدريب ملق ّدمي
الرعاية ال�صحية بحيث ترتاجع بينهم ن�سبة �أولئك الذين َيحكمون م�سب ًقا على م�ستخدمي املخدرات
وحتى ي�صبحوا �أكرث ا�ستعداداً ل�شمل م�ستخدمي املخدرات يف جميع اخلدمات املتوفرة التي كثرياً
ما ُي�ستبعدون عنها على �أ�سا�س �أنّهم ي�ستخدمون خمدرات (مث ًال ،كما يف خدمات الرعاية املنزل ّية
واال�ست�شارة واخلدمات ال�صح ّية النف�سية الأخرى).
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كثرياً ما يواجه الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات ُحك ًما م�سب ًقا عليهم وخدم ًة �س ّيئة ب�سبب التمييز
من جانب عاملي الرعاية ال�صح ّية .ولكي يح�صل التغيري ،يجب �أن نعمل مع عاملي الرعاية ال�صح ّية
على تغيري هذه املواقف ال�سلب ّية وجعل اخلدمات �أكرث ترحي ًبا بالأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات
وا�ستجاب ًة الحتياجاتهم .وقد يكون من ال�رضوري �أن يغيرّ مق ّدمو اخلدمات الطريقة التي يق ّدمون فيها
خدماتهم (مث ًال ،من خالل تعديل �ساعات العمل �أو موقع اخلدمات) بهدف تلبية احتياجات الأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخدرات.

خبرة من تونس
يف تون�س ،يجري العمل بكل الو�سائل ،وعلى خمتلف امل�ستويات ،على احرتام احلقوق الإن�سانية
للمتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ومل�ستخدمي املخدرات والفئات الأخرى الأكرث عر�ضة
النتقال الفريو�س ،وحمايتهم من كل �أ�شكال التمييز والتنميط والإق�صاء .جند ذلك يف عدد من ف�صول
القوانني مثل تعديل الف�صل  18من القانون  52ل�سنة  1992مبا ي�سمح ملتعاطي املخدرات بطلب
اتباع نظام عالجي ط ّبي كلما احتاج �إىل ذلك دون حتديد عدد مرات الطلب .كما يتم العمل على
�إ�صدار ا�سرتاتيجية وطنية للوقاية من الإدمان.
(امل�صدر :وثيقة منا�رصة من �أجل تطوير الت�رشيع و تعديل املواقف و ال�سلوك من �أجل الق�ضاء على التمييز و الو�صم و الإق�صاء
�ضد املتعاي�شان مع فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة و متعاطي املخدرات).

على م�ستوى اخلدمات ،يجب �أن تعالج الفعاليات امل�سائل التالية:

الوصول واالنتفاع:

 nهل ي�ستطيع الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات الو�صول �إىل برامج الوقاية من فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي وال�سل وعالج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي واخلدمات ال�صحية الأخرى واﻻنتفاع بها؟
هل ُي�شرتط �أن يكون املرء خالي ًا من املخدرات حتى يتاح له احل�صول على اخلدمات؟

المناصرة أو المناداة:

 nهل احلقوق ال�صحية للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات حمم ّية؟

بناء القدرات:

 nهل يحتاج العاملون يف الرعاية ال�صح ّية �أن يعرفوا عن ا�ستخدام املخدرات والطرق الأكرث فعال ّية يف
اال�ستجابة حلاالت ا�ستخدام املخدرات وفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي؟
 nهل على اخلدمات ال�صح ّية �أن تغيرّ الطريقة التي تق ّدم بها اخلدمات بهدف تلبية احتياجات الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون املخدرات؟
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تدخالت فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطر
ا�ستخدام املخدرات
 1برامج توفري احلقن والأدوات النظيفة ()NSP
 2العالج بالبدائل وعالجات �أخرى للمخدرات ()OST
 3االختبار الطوعي وامل�شورة ب�ش�أن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي()VCT
 4العالج امل�ضاد للفريو�سات القهقر ّية ()ART
 5خدمات ال�صحة اجلن�س ّية والإجناب ّية ( ،)SRHمبا يف ذلك خدمات �أنواع العدوى املنقولة
جن�س ًّيا ( ،)STIوالوقاية من انتقال العدوى من الأم �إىل الطفل ()PMTCT
 6االت�صال لتغيري ال�سلوك /مبا يف ذلك التوعية وتثقيف الأقران
 7لقاح التهاب الكبد الفريو�سي وت�شخي�صه وعالجه
 8الوقاية من ال�سل وت�شخي�صه وعالجه
 9الوقاية من اجلرعات املفرطة و�إدارتها
 10اخلدمات ال�صح ّية الأ�سا�س ّية
 11خدمات للأ�شخا�ص الذين يعتمدون على املخدرات �أو ي�ستخدمون املخدرات يف ال�سجن �أو احلجز
 12املنا�رصة – �أو املناداة
 13الدعم النف�سي االجتماعي
 14الو�صول �إىل العدالة/اخلدمات القانون ّية
 15برامج الأطفال وال�ش ّباب
 16التنمية املعي�ش ّية/التعزيز االقت�صادي.
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الفصل الثالث:
والحد من مخاطر
برنامج فيروس نقص المناعة البشري
ّ
استخدام المخدرات
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بالحد من مخاطر استخدام
المقاربات والتدخالت الخاصة
ّ
المخدرات
هناك جمموعة وا�سعة من التدخالت ملعاجلة احتياجات فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي عند الأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخدرات باحلقن .التدخالت مدرجة �أدناه و�ستتبعها تفا�صيل �إ�ضاف ّية عن ك ّل واحدة
منها يف الف�صل الرابع.
يحتاج �إيجاد الطريقة ال�صحيحة يف تقدمي هذه التدخالت �إىل الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات �إىل
عناية خا�صة لأ ّن ه�ؤالء غال ًبا ما يكونون من الأ�شخا�ص امله ّم�شني البعيدين عن اخلدمات الرئي�س ّية.
نحتاج �إىل اعتماد مقاربات خمتلفة يف تقدمي اخلدمات .وقد كانت املقاربات املختلفة الثالث يف تقدمي
اخلدمات مه ّمة ب�شكل حيوي لنجاح برامج احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات يف جميع �أنحاء العامل.
هذه املقاربات هي :تثقيف الأقران ،والتوعية ،ومراكز اخلدمات ال�صديقة مل�ستخدمي املخدرات.

خبرة من لبنان
تعمل جمعية العناية ال�صحية ( )SIDCمنذ �أوائل الت�سعينات على تنفيذ برامج تخفي�ض
املخاطر من خالل تدريب جمموعة مثقفي �أقران ي�ستهدفون م�ستخدمي املخدرات باحلقن يف
لبنان .وقد �سعت اجلمعية �إىل �إي�صال املعلومات واملوارد الوقائية الالزمة �أثناء التدخل يف
ال�شارع حيث و ّزعت احلقن و�أدوات احلقن والواقي الذكري وقامت بفحو�صات �رسيعة لفريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي و �إلتهاب الكبد الفريو�سي ب و ج يف الوحدة النقالة ،و هي طوعية ،حترتم
�رسية وخ�صو�صية امل�ستفيدين( .امل�صدرFocus, A panorama for key Affected:
)2011-2007 Population in Lebanon
وحر�صت اجلمعية على �إحالة م�ستخدمي املخدرات �إىل نظام الإحالة امل�ؤلف من جمموعة من
امل�ؤ�س�سات واملراكز ال�صحية والإجتماعية للإ�ستفادة من خدمات وقائية وعالجية ورعاية
وا�ست�شارات قانونية .وقد �سعت اجلمعية �إىل تطوير برتوكول ونظام من الإحالة يحرتم حاجات
وخ�صو�صية هذه الفئات و�إىل تعديل خدمتها ب�شكل يتنا�سب مع حاجات م�ستخدمي املخدرات
باحلقن( .امل�صدرProtocol and guideline for Referral NGOs and for :
)2010 -Hot line services
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الحد من مخاطر استخدام المخدرات
مقاربات
ّ
 )1تثقيف األقران
يحدث «تثقيف الأقران» حني يقوم �أ�شخا�ص من نف�س العمر ،و�/أو املجموعة ،و�/أو النوع االجتماعي،
و�/أو اخللف ّية ،و�/أو الثقافة ،و�/أو اجلماعة االجتماع ّية ...بتثقيف بع�ضهم بع�ض على جمموعة وا�سعة من
امل�سائل .ويف حالة احل ّد من املخاطر وا�ستخدام املخدرات ،فهذا يعني املعرفة واملعلومات عن فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي وعن ا�ستخدام املخدرات وال�صحة .كما ميكن �أن ي�شمل املعلومات واملعرفة عن
احلقوق واخلدمات.
يرتكز تثقيف الأقران على مفهوم �أ ّن الأ�شخا�ص يثقون ب�آخرين من نف�س اخللف ّية �أو االهتمامات
ويتوا�صلون معهم ويتعلّمون منهم ،وبذلك يكون «املعلّمون» من الأقران م�صدر معلومات ف ّع ً
اﻻ �إىل ح ّد
كبري عند قطاعات �سكان ّية م�ستهدفة ،كما يف حال الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات .وهناك �أدلة
تُظهر �أ ّن التوعية عرب الأقران ف ّعالة يف بلوغ م�ستخدمي املخدرات واعتماد ممار�سات �أكرث �أمانا23 .

 )2برامج الوصول
«الو�صول» هو مقاربة جمتمعية للح ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات حمورها امل�ستفيد امل�ستهدف.
تعمل هذه املقاربة على الو�صول �إىل الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات ،والتوا�صل معهم ،وذلك يف
بيئتهم و�أو�ضاعهم الطبيعية �أو مناطقهم ،وتقدمي اخلدمات لهم وجعلها يف متناولهم.
ت�ساعد هذه املقاربة على االت�صال بالأ�شخا�ص الذين ي�صعب بلوغهم من دون انتظار �أن يح�رضوا هم �إىل
اخلدمات .ومقاربة الو�صول ت�أخذ خدماتنا �إىل املجموعات والأ�رس حيث يجري ا�ستخدام املخدرات وحيث
يواجه الأ�شخا�ص فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي مواجه ًة مبا�رشة.
تُ�رشك هذه املقاربة م�ستخدمي خمدرات حال ّيني و�/أو �سابقني �أو �أ�شخا�ص ًا لديهم �صالت قريبة من
�شبكات م�ستخِ دمي املخدرات ممن «ميدون اليد» �إىل م�ستخدمي املخدرات ويز ّودونهم مبعلومات �صحية،
ويقدمون دعم �أقران ،ويوزعون �أدوات حقن جديدة ،ويجمعون �أدوات حقن م�ستعملة ،ويوزعون واقيات
ذكرية ،وي�ساعدون على ا�ﻹ حالة وامل�شورة.
وقد جرى و�صف هذه املقاربة واعتمادها من قبل منظمة ال�صحة العاملية على �أنها مقاربة ف ّعالة يف
الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي24 .
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وحيث �أن الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات ميكن �أن يكونوا مه ّم�شني �أو جرى «جترميهم» ،فقد
ي�صعب علينا الو�صول �إليهم لتح�سني �صحتهم وتقدمي اخلدمات ال�صح ّية .وتُعترب التوعية مقاربة مهمة
يف تقدمي اخلدمات �إىل جمموعة من القطاعات ال�سكان ّية امله ّم�شة وتلعب دو ًرا مه ًما للغاية ،ولديها تاريخ
يف الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي بني الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات.

المورد األساسي:
International HIV/AIDS Alliance (2013) “Reaching drug users» – a toolkit for
outreach service

حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل (« )2013بلوغ م�ستخدمي املخدرات  -جمموعة �أدوات
خلدمات التوعية» متوفّرة على:
www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=90629

برامج «الخدمات الصديقة»

اخلدمات ال�صح ّية واالجتماع ّية الرئي�س ّية لي�ست مع ّد ًة ال�ستجابة احتياجات م�ستخدمي املخدرات
املعقّدة ،وغال ًبا ما يرتدد م�ستخدمو املخدرات يف ا�ستعمالها .على خدماتنا �أﻻ تكون مبنية على �أحكام،
و�أن تكون �رسّية ،يوجهها امل�ستفيد ،و�أن يكون فيها بنية متكّن من �إ�رشاك م�ستخدمي املخدرات �إ�رشاك ًا
هادفا.
يف هذه الظروف ،ميكن �أن توفر مراكز اخلدمات ال�صديقة مل�ستخدمي املخدرات:
 nعموم ًا ،مراكز اال�ستقبال� ،أي«مكا ًنا �آم ًنا» للتعلّم عن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ،واحل�صول على
الدعم قبل اخل�ضوع الختبار فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �أو ت�شخي�صه� ،أو بعده.
 nاحل�صول على �أدوات حقن جديدة وواقيات ذكرية يف بيئة �صديقة.
� nإحالة امل�ستخدمني �إىل خدمات �أخرى.
 nخدمات ناجحة للغاية يف الرعاية ال�صح ّية الرئي�س ّية التي ميكن �أن يق ّدمها طبيب �أو ممر�ض زائر.
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بع�ض برامج توفري احلقن والأدوات النظيفة ذات املمار�سة اجل ّيدة ُيعترب من مراكز اخلدمات ال�صديقة
مل�ستخدمي املخدرات .وهي تتواجد حيث يعي�ش م�ستخدمو املخدرات �أو مي�ضون �أوقاتهم ،وهي متواجدة
ب�شكل غري علني بحيث ي�ستطيع م�ستخدمو املخدرات املجيء واملغادرة بدون �أن يالحظهم اجلمهور العام
�أو ال�رشطة.
ف�ض ًال عن تقدمي اخلدمات الأ�سا�س ّية ،مثل ت�أمني مكان للراحة ،ف�إن مراكز اخلدمات ال�صديقة مل�ستخدمي
املخدرات ميكن �أن تقدم:
 nخدمات �أخرى مثل �أدوات احلَقن والواقيات الذكرية ،و«النالوك�سون» للوقاية من اجلرعات املفرطة.
 nمكان ًا للتثقيف واملعلومات ال�صحية والو�صول �إىل الرعاية ال�صح ّية ا�ﻷ ولية (من خالل توفري عيادات �صحة
رئي�س ّية دور ّية)
 nجمموعات الدعم
 nخدمات �صحية متخ�ص�صة �أو الإحالة �إليها و�إىل امل�شورة وتعزيز امل�شورة
 nاختبار ( ك�شف/فح�ص) فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد «ب  »Bو «ج »C

مميزات مراكز الخدمات الصديقة لمستخدمي المخدرات:
 nتفتح ل�ساعات �أطول من �ساعات الدوام املعتادة� ،إذ ت�ستجيب لل�ساعات التي «يتدفق» فيها
امل�ستفيدون الرئي�سني للح�صول على امل�ساعدة وامل�شورة.
 nتتواجد يف �أماكن يجتمع فيها الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات �أو قربها ،على �أن يكون مدخلها
وخمرجها خفيني بالطبع.
 nيديرها �أ�شخا�ص ي�ستخدمون املخدرات �أو �أ�شخا�ص ميكنهم التوا�صل ب�سهولة مع الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون املخدرات � -أو خليط منهما.
 nتكون �رسية وال تتطلب من الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات تقدمي بطاقة تعريف �شخ�صية �أو
مف�صلة.
معلومات �شخ�ص ّية ّ
 nال تفر�ض على امل�ستفيدين الكثري من القواعد �أو الكثري من العمل الورقي.
 nتُق ّدم اخلدمات جما ًنا.
 nتكون قادرة على توفري �أوقات انتظار ق�صرية.
 nتكون قادرة على تقدمي الطعام �أو مكان للراحة �أو ح ّمام �أو ثياب مغ�سولة.
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والحد من مخاطر استخدام
تدخالت فيروس نقص المناعة البشري
ّ
المخدرات
 .1برامج توفري احلقن والأدوات النظيفة ()NSP
 .2العالج بالبدائل وعالجات �أخرى للمخدرات ()OST
 .3االختبار وامل�شورة ب�ش�أن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ()VCT
 .4العالج امل�ضاد للفريو�سات القهقر ّية ()ART
 .5خدمات ال�صحة اجلن�س ّية والإجناب ّية ( ،)SRHمبا يف ذلك خدمات �أنواع العدوى املنقولة جن�س ًّيا
( ،)STIوالوقاية من انتقال العدوى من الأم �إىل الطفل ()PMTCT
 .6االت�صال لتغيري ال�سلوك /مبا يف ذلك التوعية وتثقيف الأقران
 .7لقاح التهاب الكبد الفريو�سي وت�شخي�صه وعالجه
 .8الوقاية من ال�سل وت�شخي�صه وعالجه
 .9الوقاية من اجلرعات املفرطة و�إدارتها
 .10اخلدمات ال�صح ّية الأ�سا�س ّية
 .11خدمات للأ�شخا�ص الذين يعتمدون على املخدرات �أو ي�ستخدمون املخدرات يف ال�سجن �أو احلجز
 .12املنا�رصة – �أو املناداة
 .13الدعم النف�سي االجتماعي
 .14الو�صول �إىل العدالة/اخلدمات القانون ّية
 .15برامج الأطفال وال�ش ّباب
 .16التنمية املعي�ش ّية/التعزيز االقت�صادي.
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ميكن الإ�ضافة �إىل هذه القائمة وتو�سيعها وفق قائمة منظمة ال�صحة العاملية عن «التدخالت الأ�سا�س ّية»
�أو «احلزمة ال�شاملة» يف تدخالت فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات
يف«دليل و�ضع الأهداف»� . 25إ ّن قائمة منظمة ال�صحة العامل ّية �أق�رص و�أكرث تركي ًزا على التدخالت
ال�رسير ّية .وقد قمنا ب�إ�ضافة بع�ض التدخالت �إىل القائمة املوجهة نحو املجتمع املحلي ،مثل الدعم
و�سعنا نطاق اخلدمات ال�رسير ّية ل�شمل
النف�سي االجتماعي ،واملنا�رصة ،وبرامج الأطفال وال�ش ّباب .كذلك ّ
خدمات ال�صحة اجلن�س ّية والإجناب ّية والوقاية من انتقال الفريو�س من الأم �إىل الطفل.
ال�صندوق العاملي للإيدز وال�س ّل واملالريا يف �إر�شادات برناجمه يعتمد «احلزمة ال�شاملة» من منظمة
ال�صحة العامل ّية� ،إ�ضاف ًة �إىل التدخالت املوجهة من املجتمع الإ�ضاف ّية26 .
نركّز يف الف�صل التايل على هذه التدخالت بعمق �أكرب .وقد و�ضعنا جدو ًال لك ّل من هذه التدخالت  -ماذا؟
ملاذا؟ كيف؟ (راجع الف�صل .)4

اختيار التدخالت والتخطيط لها
عند التخطيط لربنامج يلبي احتياجات فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي (وغريها) عند الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون املخدرات ،يجب �أن نختار التدخالت من هذه القائمة .لكن قبل القيام بذلك ،يجب �أن نكون
وا�ضحني ب�ش�أن �أهدافنا:
 nما الذي نحاول حتقيقه؟
 nما هي احتياجات الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات واحتياجات �رشكائهم يف جمتمعنا (�سواء
كانت خا�صة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �أم بغريه)؟
 nبالنظر �إىل مفهوم العمل على م�ستويات الفرد واملجتمع والهيكلية واخلدمة :ما هي جمموعة التدخالت
املطلوبة من �أجل �إجراء �أه ّم التغيريات يف ك ّل مرحلة؟
ينتقي املخططون يف بع�ض البلدان ويختارون من هذه القوائم .ويحدث هذا �أحيا ًنا حني يكون مناخ
ال�سيا�سات عدائ ًّيا جتاه هذا التدخل �أو ذاك .على �سبيل املثال ،يدعم بع�ض البلدان برنامج توفري احلقن
والأدوات النظيفة لكن هذه البلدان ال تدعم العالج بالبدائل �أو العك�س بالعك�س.
ويجري �أحيا ًنا تطوير �أحد الربامج على ح�ساب التطبيق وا�سع النطاق ملجموعة من التدخالت الأ�سا�س ّية
الأخرى .وينبغي �أن يكون برناجمنا �شام ًال ومك ّث ًفا مبا يكفي لتقدمي جمموعة من هذه التدخالت �أو
لتن�سيقها مع خدمات �أخرى وذلك كجزءٍ من خطة كاملة لتقدمي خدمة �شاملة .وناد ًرا ما تكون التدخالت
الفردية
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كافية لوقاية م�ستخدمي املخدرات املع ّر�ضني خلطر فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد
«ب  »Bو «ج  ،»Cومعاجلتهم ورعايتهم.
موجه نحو جميع
�إ ّن بع�ض التدخالت املدرجة �أعاله خا�ص باحتياجات م�ستخدمي املخدرات فيما غريها ّ
الأ�شخا�ص الإيجاب ّيني لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي و�/أو فريو�س التهاب الكبد «ب  »Bو «ج ،»C
مبن يف ذلك الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات.
و ُيعترب التدخالن 1و( 2برنامج توفري احلُقن والأدوات النظيفة والعالج بالبدائل) خدمتني تهدفان �إىل احل ّد
من املخاطر املرتبطة حتدي ًدا با�ستخدام املخدرات .وهي تدخالت ذات �أولو ّية.
نناق�ش يف الف�صل اخلام�س االحتياجات اخلا�صة مبجموعات معينة (الن�ساء ،ال�ش ّباب ،الرجال الذين
ونلخ�ص ما قد يحتاجون �إليه مبا يتجاوز هذه التدخالت املو�صى
ميار�سون اجلن�س مع الرجال ،ال�سجناء)
ّ
بها.
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الفصل الرابع:
التدخالت اﻷساسية في فيروس نقص المناعة البشري
والحد من مخاطر استخدام المخدرات
ّ
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 .1برامج توفير الحقن واألدوات النظيفة ()NSP

ماذا؟

لماذا؟

 nتوفري �أدوات حقن معقّمة ،وتَخلّ�ص �آمن من للح ّد من خطر انتقال فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي والتهاب الكبد "ب  "Bو "ج  "Cمن
الأدوات املل ّوثة.
خالل توفري �أدوات حقن معقّمة.
لو�صل الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات
باحلقن باخلدمات ال�صح ّية واالجتماع ّية
 nتوعية وتثقيف عن احلَقن الآمن.
الأخرى.
للح ّد من ا�ﻷ �رضار ا�ﻷ خرى الناجمة عن احلَ قن
(اخل ّراجات ،تلف ال�رشايني...الخ).

كيف؟
ت�شمل النماذج املختلفة من برامج توفري
احلقن والأدوات النظيفة:

 nبرامج توفري حقن و�أدوات نظيفة من موقع
ثابت يف مراكز اال�ستقبال وتقدمي اخلدمات
 nبرامج ت�ستهدف العاملني يف حقل
ال�صيدلة
 nبرامج توعية على و�صول املنتفعني �إىل
�ﻷ
ن التخلّ�ص الآمن من �أدوات احلقن امل�ستخدمة اخلدمات
ُيعترب �أمراً مهم ًا ل�سببني رئي�س ّيني هما:
ُيعترب التخلّ�ص الآمن من �أدوات احلقن
 nمكافحة العدوى وال�سالمة العامة.
امل�ستخدمة جانب ًا مهم ًا من برنامج توفري
 nحتى يتق ّبل املجتمع برامج توفري احلقن
احلقن والأدوات النظيفة.
والأدوات النظيفة.
ميكن تقدمي برامج توفري ُحقن و�أدوات نظيفة
من موقع ثابت و�/أو من خدمة متنقلة (مثل
يرف�ض �أفراد املجتمع املحلي غال ًبا اقرتاحات عربة �صغرية) و�/أو من خالل التوعية .و ُيعترب
�إقامة برنامج توفري حقن و�أدوات نظيفة
موقع برنامج توفري احلقن والأدوات النظيفة
احلقن
خو ًفا من التخلّ�ص غري املنا�سب من
مهم ًا لأ ّن م�ستخدمي املخدرات بحاجة
ّ�ص
ل
للتخ
الرعاية
امل�ستخدمة .ومن �ش�أن تقدمي
للو�صول �إىل �أدوات حقن نظيفة ب�سهولة وبدون
احلقن
توفري
لربامج
الآمن �أن يبني دع ًما حمل ًّيا
خوف من �أن يالحظهم �أحد �أو يوقفهم.
والأدوات النظيفة.
�إ�ضافة �إىل �أدوات احلقن املعقّمة ،تق ّدم برامج
توفري احلقن والأدوات النظيفة �سلعً ا وخدمات
�أخرى � ً
أي�ضا ،مبا يف ذلك الواقيات الذكر ّية،
والتوعية والتثقيف على مهارات التفاو�ض
على اجلن�س الآمن ،واملعلومات والتعليم
عن احلقن الآمن ،والوقاية من اجلرعات
املفرطة و�إدارتها ،والإحالة �إىل ومراكز �أخرى،
ال �س ّيما الرعاية ال�صح ّية ا�ﻷ ولية ،والعالج
امل�ضاد للفريو�سات القهقر ّية ،وخدمات
ا�ﻷ مرا�ض املنقولة جن�س ًّيا ،والعالجات الأخرى
للمخدرات وخدمات ال�سلّ.
ميكن �أن تكون املخططات ال�صيدالن ّية ناجحة
للغاية� .إذ توفر ال�صيدليات حزم �أدوات احلقن
املعقّمة جما ًنا �أو بكلفة ب�سيطة .وميكن �أن
تكون هذه املخططات مرغوبة للغاية عند
م�ستخدمي املخدرات بحيث يزيد عدد نقاط
اخلدمة ،ب�شكل دراماتيكي غال ًبا .ويجب تدريب
موظفي ال�صيدليات على احل ّد من خماطر
ا�ستخدام املخدرات واملواقف اخلالية من
ا�ﻷ حكام ا�ﻷ خالقية على ا�ستخدام املخدرات
وم�ستخدمي املخدرات.

| 48

دليل الممارسة الج ّيدة

قد يعار�ض ال�سكان املحل ّيون �أو امل�ؤ�س�سات
املحل ّية قيام برنامج لتوفري حقن و�أدوات
نظيفة يف جوارهم لذا غال ًبا ما تدعو احلاجة
�إىل تنفيذ برامج منا�رصة حمل ّية لت�أ�سي�س
برنامج توفري حقن و�أدوات نظيفة واحلر�ص
على �أن تتفهم عملها وتتقبله ك ٌل من ال�سكان
املحل ّيني وامل�ؤ�س�سات املحل ّية وال�رشطة
املحل ّية وال�سلطات الأخرى ومق ّدمي اخلدمة
ال�صح ّية املحل ّيني.
ال يكفي توزيع احلقن والإبر فح�سب ،بل يجب
توفري �أدوات التح�ضري واحلقن ا�ﻷ خرى مثل
�أدوات الغلي ،والرباط ال�ضاغط ،وامل�صايف
(الفالتر) فهي مهمة للوقاية من العدوى.
�إن فهم ما ي�ستخدمه م�ستخدمو املخدرات
من �أدوات حقن وما يالئمهم من �أنواع الإبر
واحلقن ،يف ال�سياقات املختلفة ،يتطلّب عم ًال
عن قرب مع م�ستخدمي املخدرات املحل ّيني.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ف�إن “املنطقة املحجوبة”
 dead spaceيف احلقنة (املنطقة يف ر�أ�س
احلقنة حيث من املمكن �أﻻ ي�صل �أثر الغلي �أو
التعقيم) مهم ًة يف الوقاية من انتقال فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد
“ب  ”Bو “ج  .”Cملزيد من املعلومات
عن احلقن ذات املناطق املحجوبة املنخف�ضة
و�سبب �أهم ّيتها بالن�سبة �إىل انتقال فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد
“ب  ”Bو “ج  ،”Cراجع امللحق .3

مراجع أساس ّية
 nمنظمة ال�صحة العامل ّية (« ،)2007دليل للبدء بربامج توفري احلقن والأدوات النظيفة و�إدارتها».
’WHO (2007), ‘Guide to starting and managing needle and syringe programmes
متوفر على:
»www.who.int/hiv/pub/idu/needleprogram/en/index.html
 nمنظمة ال�صحة العامل ّية (« ،)2004فعالية برنامج الأبر واحلقن املعقّمة يف احل ّد من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز بني م�ستخدمي املخدرات
www.who.int/hiv/pub/idu/pubidu/en/
باحلقن» .متوفر على:
� nسرتايك ،ك ،.لينورد ل ،.ميل�سون ،م� ،.أن�ستي�س� ،س ،.بريكلي ،ن ،.ميد� ،إ« ،)2006( .برامج تبادل الأبر يف �أونتاريو ،التو�صيات ب�أف�ضل املمار�سات»،
www.ohrdp.ca/resources/needle-exchange-faqs/
جلنة تن�سيق تبادل الأبر يف �أونتاريو .متوفر على:
 nحتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل (« )2013بلوغ م�ستخدمي املخدرات :جمموعة �أدوات خلدمات التوعية» متوفّر على:
www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=90629
 nحتالف احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات (« )2012جمموعة �أدوات تبادل احلقن التي ي�سلّمها الأقران» متوفّر على:
www.harmreduction.org/issue-area/issue-drugs-drug-users/pdse-toolkit/
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 .2العالجات بالبدائل وعالجات أخرى للمخدرات ()OST

ماذا؟

لماذا؟

العالج بالبدائل هو دواء يعالج االعتماد �ﻷ نه يح ّد من ممار�سات اخلطر بالتخل�ص من
على الأفيون ّيات الطبيع ّية .ونوع ًا �أدوية احلاجة �إىل احلقن �أو احل ّد منها .وتنخف�ض
العالج بالبدائل الرئي�س ّيني هما امليثادون معدالت انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
مت ت�صنيف هذين
والبوبرينورفني .وقد ّ
ب�شكل كبري بني الأ�شخا�ص الذين ي�صلون �إىل
قبل
من
ة"
ي
أ�سا�س
الأخريين كـ "�أدوية �
ّ
يف عام  .2005العالج بالبدائل لأنّهم يحقنون �أق ّل �أو يتوقفون
منظمة ال�صحة العاملية
عن احلقن كل ًّيا.

كيف؟
بتوفري العالج بالبدائل من خالل خدمات
عالج املخدرات التي ي�سهل الو�صول �إليها
وعرب مراكز اخلدمات ال�صديقة مل�ستخدمي
املخدرات واملحمية من حترّ�ش ال�رشطة
والإكراه.

التدخالت النف�س ّية االجتماع ّية ،مبا يف ذلك
ُي�ستعمل امليثادون وال�سوبوك�سون /
دعم الأقران ودعم العائلة وامل�شورة ،ميكن �أن
بدن ًّيا� :ﻷ نه يعمل على الناقالت الع�صب ّية يف
البوبرينورفني ملعاجلة املر�ضى الذين
ت�ساعد على حت�سني فوائد العالج بالبدائل
يعتمدون على الأفيون ّيات الكيميائ ّية.
الدماغ التي تت�أثر بالأفيون ّيات الطبيع ّية فتمنع ودعم التق ّيد به.
وكالهما �أفيون ّيات كيميائ ّية تركيب ّية .لكنّها �أعرا�ض االن�سحاب وبالتايل ت�ساعد امل�ستخدم
تختلف بطرق عديدة.
�إ ّن التوعية والتثقيف ،مبا يف ذلك تثقيف
على ال�شعور ب�أنّه طبيعي وب�صحة ج ّيدة.
الأقران ،للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
امليثادون عبارة عن بديل كامل
اجتماع ًّيا� :ﻷ نه ي�سمح للأ�شخا�ص املعتمدين املخدرات وعائالتهم عن العالجات الأخرى
ّه
ن
�
أ
يعني
مما
للمخدرات ،بالإ�ضافة �إىل العالجات الأخرى
للأفيون ّيات الطبيع ّيةّ ،
على الأفيون ّيات الطبيع ّية ب�أن يدر�سوا �أو
طها
دة
يلت�صق مب�ستقبالت حم ّد
وين�شّ
مثل العالج امل�ضاد للفريو�سات القهقر ّية
يعملوا ،ويهتموا بالأطفال �أو �أفراد العائلة
لتحفيز ت�أثريات املخدرات �أو �آثارها.
الآخرين ،وي�شاركوا يف جمتمعهم .ويعود ال�سبب وال�سلّ ،كلها مه ّمة لتح�سني تناول العالج
واال�ستبقاء/االلتزام به.
يف ذلك �إىل عدم �شعورنا بالأمل �أو الك�آبة
املك ّون الن�شط يف ال�سوبوك�سون هو
من
من االن�سحاب حني نتناول جرعة ثابتة
البوبرينورفني .وهو عبارة عن بديل
العالج ال�سكني و�/أو عالج املري�ض اخلارجي
�أفيون ّيات طبيع ّية جزئيّ � ،أي �أنّه يحفّز
امليثادون �أو البوبرينورفني و�إىل عدم ا�ضطرارنا بدون �أدوية يف املجتمع �أو برامج اخلدمة
لتم�ضية �أيامنا يف حلقة من جمع الأموال
الن�شاط لدى م�ستقبِالت الأفيون ّيات
ال�صح ّية هما من خيارات للعالج بالبدائل
الكيميائ ّية التي ال تنتج نف�س الآثار
و�رشاء املخدرات واحلقن واالختباء من ال�رشطة .لأولئك الذين يف�ضلون عالج املخدرات ا�ستنادًا
الق�صوى كبديل كامل للأفيون ّيات.
�إىل االمتناع.
لدعم م�ستخدمي املخدرات الذين ي�أخذون
عالجا م�ضادًا للفريو�سات القهقر ّية :ميكن لهذا
ً
يحتاج خمتلف الأ�شخا�ص �إىل �أدوية
يجب �أن تكون اخلدمات غري ق�رس ّية ومبنية
العالج بالبدائل �أن ي�ساعد الأ�شخا�ص على
املر�ضى
خمتلفة .وتق ّدم خدمات العالج �إىل
على املعرفة وا�ﻷ �س�س العلمية وي�سهل الو�صول
التق ّيد بالعالج امل�ضاد للفريو�سات القهقر ّية.
بالبدائل ذات املمار�سة اجل ّيدة ك ًال من
�إليها بالن�سبة �إىل الن�ساء والرجال على ال�سواء
امليثادون والبوبرينورفني.
وكذلك ال�شباب الذين ي�ستخدمون املخدرات.

العالج ببدائل املخدرات حم�صور حال ًّيا
مب�ستخدمي الأفيون ّيات الطبيع ّية .وال يتوفّر
حال ًّيا عالج البدائل ال�ستخدام املن ّبهات.
�أظهر البحث عن ا�ستخدام عالجات
�أخرى للمخدرات كا�سرتاتيج ّية وقايةٍ من
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �أ ّن العالج
بالبدائل هو عالج املخدرات الأكرث فعال ّية
للأ�شخا�ص املعتمدين على الأفيون ّيات
الطبيع ّية� .إن املقاربات الأخرى يف
العالجات مثل العالج ال�سكني (با�ﻹ قامة
يف مراكز �إعادة الت�أهيل) �أو عالج املري�ض
جناحا
اخلارجي بدون �أدوية تُعترب �أق ّل
ً
ب�سبب مع ّدالت االنتكا�سات واالن�سحابات
العالية يف عالجات اﻻمتناع.
ال يوجد منوذج وحيد ينا�سب اجلميع من
بني العالجات ،لذا من ال�رضوري و�ضع
جمموعة من خدمات العالجات الأخرى،
الطوع ّية واملبنية على دليل �أو �إثبات ،مبا
يف ذلك العالج بالبدائل.
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قد تكون املنا�رصة (�أو املناداة) مطلوبة
لتو�سيع نطاق عالج املخدرات ونوعيته
ولإعادة توجيه خدمات عالج املخدرات
املوجودة من �أجل تقدمي تدخالت مبنية على
دليل ،مثل العالج بالبدائل.
�إقامة ال�صالت التن�سيق وجتميع اخلدمات
�أو جعلها يف مكان م�شرتك ،وم�سارات
الإحالة ،كلها مهمة� :إ ّن اخلدمات اخلا�صة
بالعداوى املنقولة جن�س ًّيا( ،مبا يف ذلك
اخلدمات للن�ساء احلوامل اللواتي ي�ستخدمن
املخدرات/املتعاي�شات مع فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي) ،وخدمات اختبار(فح�ص/
ك�شف) فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س
التهاب الكبد “ب  ”Bو”ج  ”Cوعالجهما،
ال�صغرى (املايكرو)
وال�سلّ ،وخدمات التمويل ُّ
�أو التدريب على العمل … كل هذه خدمات
ذات �أولو ّية عند الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
املخدرات والتي تتح�سن بف�ضل ربطها املبا�رش
بخدمات العالج بالبدائل.

مراجع أساس ّية
منظمة ال�صحة العامل ّية (" ،)2009املبادئ التوجيه ّية للعالج ال�صيدالين مب�ساعدة نف�س ّية اجتماع ّية من االعتماد على الأفيون ّيات الكيميائ ّية" ،منظمة
ال�صحة العامل ّية .متوفر على:
www.who.int/hiv/pub/idu/opioid/en/index.html
برنامج الأمم املتحدة املعني بالإيدز التابع ملنظمة ال�صحة العامل ّية/مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (" ،)2004ورقة موقف برنامج
الأمم املتحدة املعني بالإيدز التابع ملنظمة ال�صحة العامل ّية/مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية :عالج �صيانة البديل يف �إدارة االعتماد
على الأفيون ّيات الكيميائ ّية والوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز" .متوفّر على:
www.who.int/hiv/pub/idu/position_paper_substitution_opioid/en/ 
منظمة ال�صحة العامل ّية (" ،)2006فعالية العالجات الأخرى للمخدرات يف الوقاية منفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي بني م�ستخدمي املخدرات باحلقن".
www.who.int/hiv/pub/idu/idupub/en/
متوفر على:
غوينغ ،ل ،.فاريل ،م ،.بورمنان ،ر ،.علي ،ر ،)2008( .عالج البدائل مل�ستخدمي الأفيون ّيات الكيميائ ّية باحلقن للوقاية من عدوى فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي ،قاعدة بيانات كو�رشان للمراجعات النظام ّية  ،2008الإ�صدار  .2املادة رقمCD004145. DOI: 10.1002/14651858. :
 .CD004145.pub3متوفّر على http://summaries.cochrane.org/CD004145/oral-substitution-treatment-
for-injecting-opioid-users-reduces-drug-related-behaviours-with-a-high-risk-of-hiv-transmis.sion-but-has-less-effect-on-sex-related-risk-behaviours
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/منظمة ال�صحة العامل ّية (" ،)2008ورقة مناق�شة :مبادئ العالجات الأخرى للمخدرات" .متوفّر على:
www.unodc.org/documents/drug-treatment/UNODC-WHO-Principles-of-Drug-DependenceTreatment- March08.pdf
املكتب الإقليمي لغرب املحيط الهادئ التابع ملنظمة ال�صحة العامل ّية (" ،)2009تقييم العالج الإلزامي للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات يف
كمبوديا وال�صني وماليزيا وفييتنام :تطبيق مبادئ حقوق الإن�سان املختارة".
www.wpro.who.int/publications/PUB_9789290614173.html
متوفّر على

لتنفيذ عالج املخدرات:
املكتب الإقليمي جلنوب �رشق �آ�سيا التابع ملنظمة ال�صحة العامل ّية (" ،)2008املبادئ التوجيه ّية العمل ّية لإدارة االعتماد على الأفيون ّيات الكيميائ ّية
يف منطقة جنوب �رشق �آ�سيا" .متوفر علىwww.who.int/hiv/pub/idu/op_guide_opioid_depend/en/index.html :
كيني� ،إ .و�سو�سيري ،ر" ،)2010( .خف�ض العتبة :مناذج العالج بامليثادون والبوبرينورفني املي�سرّ ة" ،معهد املجتمع املفتوح .متوفر على:
www.opensocietyfoundations.org/reports/lowering-threshold
�أوبراين� ،س" ،)2004( .املبادئ التوجيه ّية خليارات العالج من االعتماد على الهريوين والأفيون ّيات الكيميائ ّية الأخرى :دليل لعاملي املواجهة" ،وزارة
ال�صحة وال�شيخوخة ال�سرتاتيج ّية املخدرات الوطن ّية يف الكومونْويلث .متوفّر على:
www.health.gov.au/internet/drugstrategy/publishing.nsf/Content/opioid-workers
جينري ،ل .ويل ،ن" ،)2008( .مقاربات العالج مل�ستخدمي امليثامفيتامني :دليل عملي لعاملي املواجهة" ،وزارة ال�صحة وال�شيخوخة يف احلكومة
الأ�سرتال ّية .متوفّر على:
www.nationaldrugstrategy.gov.au/internet/drugstrategy/publishing.nsf/Content/id-tremeth
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مراجع أساس ّية
منظمة ال�صحة العامل ّية (“ ،)2006عالج م�ستخدمي املخدرات باحلقن امل�صابني بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز :تعزيز الو�صول وحت�سني تقدمي
www.who.int/substance_abuse/publications/treatment_idus_hiv_aids.pdf
اخلدمة” .متوفّر على:

معلومات مل�ستخدمي املخدرات عن العالجات الأخرى للمخدرات:
“كتيب امليثادون”
ّ

www.exchangesupplies.org/shopdisp_P301.php

الرابطة الأ�سرتالية للحقن الوريدي ،املوارد املرتكزة على ويب حول عالج املخدرات التابعة ل�شبكة م�ستخدمي املخدرات الأ�سرتال ّية .متوفر على:
www.aivl.org.au/?p=63#p=63
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 .3الفحص المخبري (االختبار أو الكشف) والمشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشري ()VCT

ماذا؟
الفح�ص املخربي (االختبار �أو الك�شف املخربي)
بح ًثا عن الأج�سام امل�ضادة لفريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي من �أجل متكني الأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخدرات و�رشكائهم
اجلن�س ّيني من معرفة حالة فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي لديهم.
م�شورات ما قبل االختبار وما بعده ملناق�شة
خطر املمار�سة اجلن�سية غري املحمية ،وخطر
احلقن ،وعواقب “النتيجة الإيجاب ّية” لفح�ص
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ،والوقاية منه
وعالجه ،وتقدمي الرعاية والدعم للمتعاي�شني
معه.

لماذا؟

كيف؟

�ﻷ ن معرفة حالة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي املبادئ الأ�سا�س ّية يف توجيه الفح�ص املخربي
وامل�شورة ب�ش�أن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي:
تُعترب مهمة ل�سببني رئي�س ّيني:
لنتمكّن من �إدارة �صحتنا ،مبا يف ذلك طلب
يجب �أن يكون الفح�ص املخربي وامل�شورة
عالج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �إذا دعت
ب�ش�أن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي طوع ًّيا.
فال�شخ�ص يتخذ قراره بنف�سه ب�ش�أن اخل�ضوع
احلاجة ،وحتى نتمكّن من فهم دورنا يف
للفح�ص �أو الذهاب �إىل امل�شورة.
الوقاية من انتقال فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي �أو اكت�سابه.
يجب �أن يكون الفح�ص وامل�شورة ب�ش�أن
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �رس ًّيني.
�ﻷ ن اختبار فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ،ذا يجب عدم ت�شارك املعلومات مع � ّأي �شخ�ص
النوع ّية اجل ّيدة ،مينحنا املعرفة التي نحتاجها �آخر بدون �إذن ال�شخ�ص الذي يخ�ضع للفح�ص.
للعناية ب�صحتنا وحياتنا اجلن�س ّية والإجنابية
ّ يجب �أن ت�ضمن خدمات فح�ص فريو�س نق�ص
وممار�سات احلقن عندنا.
املناعة الب�رشي موافقة ال�شخ�ص امل�ستنرية
املبنية على املعرفة واملعلومات .ويجب �أن
يوافق ال�شخ�ص الذي يخ�ضع للفح�ص املخربي
�رصاحة على الفح�ص ،بنا ًء على معرفة ماهية
الفح�ص وماهية �آثار اخل�ضوع له.
يجب الت�شجيع على �إجراء فح�ص فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي .فحني نعرف حالة
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي لدينا ،ميكننا
الو�صول �إىل عالج فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي وميكننا الت�أكد من م�أمونية و�سالمة
ممار�سات احلقن واملمار�سات اجلن�س ّية لدينا.
يوجد عدد من الطرق الختبار فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي� ،أو فح�صه �أو الك�شف عليه.
لكن الطريقة الأكرث �شيوعً ا هي ب�أخذ ع ّينة دم
وفح�صها بح ًثا عن �أج�سام م�ضادة لفريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي .وميكن �أن يجري
الفح�ص طبيب �أو ممرّ�ض �أو عامل �أو مر�شد
�صحي حملي م�ؤهل .وتكون الفحو�ص ال�رسيعة
مفيدة يف احل�صول على خدمات فح�ص
لأ�شخا�ص ال ي�ستطيعون الو�صول �إىل اخلدمات
ال�صح ّية ا�ﻷ �سا�سية� ،أو اال�ستفادة منها ،كما يف
حال الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات.
وغال ًبا ما يجري توفري الفحو�ص ال�رسيعة
بوا�سطة اخلدمات ال�صح ّية املتنقّلة وتوفري
نتائج فور ّية .وعند الإ�شارة �إىل نتيجة �إيجاب ّية
بوا�سطة فح�ص �رسيع ،يو�صى ب�إجراء فح�ص
دم يف خمترب (خمرب/معمل) معتمد � -أو بدعم
منه.
ح�سا�سا يف فح�ص
تُعترب امل�شورات مك ّو ًنا
ً
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي .فبالن�سبة �إىل
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات ،يجب
توفري الفح�ص وامل�شورات يف موقع ي�شعر
فيه م�ستخدمو املخدرات بالأمان وحيث يفهم
مق ّدمو اخلدمة ا�ستخدام املخدرات واحل ّد من
خماطر ا�ستخدامها ،وحيث ت�ضمن ال�رسية
للمعلومات عن حاالت فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي وا�ستخدام املخدرات.
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مراجع أساس ّية
منظمة ال�صحة العامل ّية ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (“ ،)2009التوجيه ب�ش�أن الفح�ص واال�ست�شارات اخلا�صة بفريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي يف الأو�ضاع التي يح�رضها الأ�شخا�ص الذين يحقنون املخدرات :حت�سني الو�صول �إىل العالج والرعاية والوقاية” .متوفر على:
www.wpro.who.int/publications/PUB 9789290613985.htm
حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل (�“ ،)2007صحيفة وقائع العالج امل�ضاد للفريو�سات القهقر ّية  :3امل�شورة والفح�ص ب�ش�أن فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي .متوفر على:
www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=183

حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل (“ ،)2006لنتحدث عن اال�ست�شارات والفح�ص ب�ش�أن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي :دليل امل�س ّهلني.
الأدوات لبناء قدرة املنظمات غري احلكوم ّية/املنظمات الأهل ّية على تعبئة املجتمعات لإجراء ا�ست�شارات واختبارات خا�صة بفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي .متوفر على:
www.aidsalliance.org/includes/Publication/VCT_Manual.pdf
منظمة ال�صحة العامل ّية (“ ،)2007التوجيه ب�ش�أن االختبارات واال�ست�شارات اخلا�صة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي املبادرة من جانب مقدم اخلدمة يف
من�ش�آت ال�صحة” .متوفر على:
www.who.int/hiv/pub/idu/pubidu/en/
منظمة ال�صحة العامل ّية (“ ،)2009االختبار وامل�شورة ب�ش�أن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يف ال�سجون والأو�ضاع املغلقة الأخرى”
متوفر على:
www.who.int/hiv/pub/idu/tc_prisons/en/index
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.4العالجات المضادة للفيروسات القهقريّة ()ART

ماذا؟

لماذا؟

كيف؟

�إ ّن العالجات امل�ضادة للفريو�سات القهقر ّية �ﻷ ن العالجات امل�ضادة للفريو�سات القهقر ّية
هي توليفة �أدوية ميكنها احلد من فريو�س
حت�سن �صحة الأ�شخا�ص املتعاي�شني
نق�ص املناعة الب�رشي وت�أخري ظهور متالزمة ميكن �أن ّ
مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ،مبن يف ذلك
نق�ص املناعة الب�رشي املكت�سب.
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات.
بدء العالجات امل�ضادة للفريو�سات القهقر ّية
يف وقت مبكر مبا يكفي للح�صول على �أف�ضل
ي�ؤدي هذا �إىل َعد فريو�سي (حمل/حمولة)
فائدة .ويكون هذا الأمر مع ّق ًدا �ﻷ نه ال يتوفر �إال
تعترب البلدان ب�شكل متزايد �أن العالجات
خمفّ�ض (غال ًبا ما ُيدعى “غري م�ستبان”).
امل�ضادة للفريو�سات القهقرية متثل ا�سرتاتيجية ب�شكل حمدود يف بع�ض البلدان وعدم قدرة
وتعني م�ستويات الفريو�س املخفّ�ضة للغاية
ّ
ّ م�ستخدمي املخدرات على الو�صول �إىل خدمات
�أ ّن جهاز املناعة مل يعد يف خطر وميكن
رئي�س ّية يف الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة املتابعة املنتظمة وغريها .و ُيعترب �إعطاء
�أن ي�ؤدي �إىل زيادة يف عدد خاليا املناعة
الب�رشي بني الأ�شخا�ص الذين يحقنون املخدرات� .أولو ّية للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات
( CD4قيا�س وظيفة جهاز املناعة) .ويكون وتوفري العالجات امل�ضادة للفريو�سات القهقر ّية يف العالج امل�ضاد للفريو�سات القهقر ّية �أم ًرا
العالج �أكرث فعال ّية عند بدئه قبل �أن ينخف�ض لعدد كبري من م�ستخدمي املخدرات باحلَقن من مهم ًا لتخطي املمار�سات التمييز ّية والعوائق
عدد خاليا املناعة �CD4إىل �أقل من  200-الإيجابيني لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ميكن وبهدف احلر�ص على �أن ي�ستفيد الأ�شخا�ص
ّ
الذين ي�ستخدمون املخدرات من �إمكان ّية
 350خلية /امللليمرت.
�أن يلعب دو ًرا مهم ًا يف احل ّد من انت�شار العام العالج امل�ضاد املبكر للفريو�سات القهقر ّية.
لِفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي.
تتطلب العالجات امل�ضادة للفريو�سات
�إن حت�سني الو�صول �إىل خدمات الفح�ص
ويطرح
القهقر ّية م�ستويات عالية من االلتزام.
املخربي (االختبار /الك�شف) وامل�شورة ب�ش�أن
بع�ض مقد ّمي اخلدمة افرتا�ضات عن قدرة
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي للأ�شخا�ص
م�ستخدمي املخدرات على التق ّيد بالعالج،
الذين يحقنون املخدرات قد يكون مبثابة
وميكن �أن يق ّرروا عدم تقدمي العالج مل�ستخدمي
“بوابة” نحو العالج امل�ضاد للفريو�سات
املخدرات .وقد تكون طلبات االلتزام �أكرث
القهقر ّية املبكر .وتُعترب يف غاية ا�ﻷ همية تلك
التدخالت (مثل �إدارة احلالة لربط م�ستخدمي
تعقي ًدا ب�سبب عوامل �أخرى مثل الت�رشّد
املخدرات بالعالج امل�ضاد للفريو�سات
و�سوء التغذية والدخل املحدود وغياب الدعم
القهقر ّية والرعاية) بعد �إجراء ت�شخي�ص
االجتماعي.
�إيجابي لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي.
لكن بوجود الدعم الكايف ،يتمكّن م�ستخدمو
املخدرات من التق ّيد بالعالجات بالإ�ضافة �إىل
وتُعترب ف ّعال ًة خدمات دعم االلتزام املرتكزة
املجموعات الأخرى من الأ�شخا�ص املتعاي�شني
على الأقران وعلى املجتمع املحلي وامل�ص ّممة
مع “فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي”.
للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات.
والعالج بالبدائل ميكن �أن ي�ساعد م�ستخدمي
كثرياً ما ال يتمكن م�ستخدمو املخدرات من
املخدرات على التق ّيد بالعالجات امل�ضادة
الو�صول �إىل اخلدمات ب�سبب عوائق مادية
للفريو�سات القهقر ّية ،وينبغي توفريها
مل�ستخدمي املخدرات يف برامج متكاملة.
واجتماعية ،مثل الت�رشّد والفقر ،وموقع
لكن اخل�ضوع لعالج بالبدائل يجب �أﻻ يكون
اخلدمات ونوعها غري املالئمني ،و�/أو التمييز
من متطلبات الو�صول �إىل العالج امل�ضاد
من جانب م�ستخدمي خدمات �أو مق ّدمي
للفريو�سات القهقر ّية.
خدمات �آخرين .للفريو�سات القهقر ّية من
الن�شاط الفريو�سي وذلك ميكن �أن يكون له �أثر
العدوى املرافِقة ﻻلتهاب الكبد الوبائي ميكن
الب�رشي.
قوي من فريو�س نق�ص املناعة
وقائي ّ
�أن جتعل �إدارة عالج “فريو�س نق�ص املناعة
وتعالج نتائج البحوث احلديثة م�س�ألتني
الب�رشي” �أكرث حتد ًّيا وت�ستدعي وجود فريق
رئي�س ّيتني:
�صحي ماهر يفهم العالج والعدوى املرافِقة.
 .1يو�صى بو�صف العالجات امل�ضادة
للفريو�سات القهقر ّية لأ�شخا�ص لديهم احتمال
كبري ب�أن يتعرّ�ضوا لفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي لكنهم غري م�صابني به (مث ًال ال�رشكاء
اجلن�س ّيني مل�ستخدمي خمدرات �إيجاب ّيني
لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ،والعاملني
باجلن�س ،والرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع
الرجال وي�ستخدمون املخدرات الخ).
يجب �أن ي�أخذ توفري العالجات امل�ضادة
للفريو�سات القهقر ّية عند م�ستخدمي املخدرات
العوامل التالية يف االعتبار:
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�أ�شار بع�ض التجارب ال�رسير ّية �إىل �أ ّن تناول
جرعة يوم ّية من الدواء امل�ضاد للفريو�سات
القهقر ّية عرب الفم( ،املعروف على �أنّه عالج
وقائي قبل التعرّ�ض للفريو�س والذي يتناوله
�أ�شخا�ص �سلب ّيون لفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي ) للح ّد من خطر عدوى فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي ،هو تناول �آمن ي�ستخدمه
الأ�شخا�ص و�أنه ف ّعال يف الوقاية من فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي ،على ال�سواء .كما ت�سلّط
هذه البحوث ال�ضوء على �أهم ّية اجلمع بني
العالج الوقائي قبل التع ّر�ض للفريو�س و
ا�ستخدام م�ستمر ودائم للواقيات الذكرية،
بالإ�ضافة �إىل الفح�ص املخربي وامل�شورة
املتكرّرين لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
وعالج العداوى املنقولة جن�س ًّيا.
� .2إعادة التفكري بالوقت الأمثل يف تطور
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي للبدء بالعالج
امل�ضاد للفريو�سات القهقر ّية.
إ� ّن ال�س�ؤال عن وقت البدء بالعالج امل�ضاد
للفريو�سات القهقر ّية مو�ضع جدل بعد �أن
�أظهرت التجارب الفوائد ال�صح ّية لبدء العالج
باك ًرا.

مراجع أساس ّية
حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل (“ )2012العالج كوقاية� :إجناح الأمر للمجتمات الأكرث ت�أ ّث ًرا بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي متوفّر
www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=90607
على:
وود و�آخرون (“ )2012عالج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي كوقاية بني م�ستخدمي املخدرات باحلقن” الر�أي احلايل يف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
والإيدز� ،156-151:)2(7آذار/مار�س  .2012خال�صة متوفرة على:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22227587
ميلوي و�آخرون (“ )2012احلواجز �أمام عالج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي بني الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون خمدرات باحلقن� :آثار “العالج كوقاية”.
الر�أي احلايل يف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي والإيدز ،338-332:)4(7متوز/يوليو 2012خال�صة متوفّرة على:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22576468
منظمة ال�صحة العامل ّية (“ ،)2008رعاية فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز وعالجه للأ�شخا�ص الذين يحقنون املخدرات يف �آ�سيا واملحيط الهادئ:
www.who.int/hiv/pub/idu/searo_wpro_essential/en/index.html
دليل ممار�سة �أ�سا�سي” .متوفر على:
منظمة ال�صحة العامل ّية (“ ،)2006عالج م�ستخدمي املخدرات باحلقن امل�صابني بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز :تعزيز الو�صول وحت�سني تقدمي
www.who.int/substance_abuse/publications/treatment_idus_hiv_aids.pdf
اخلدمة” .متوفر على:
منظمة ال�صحة العامل ّية (“ ،)2006املبادئ الأ�سا�س ّية للعالج والدعم النف�سي االجتماعي للأ�شخا�ص املعتمدين على املخدرات واملتعاي�شني مع فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز” .متوفر على:
www.who.int/hiv/pub/idu/basic_principle_drug_hiv/en/index.html
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مراجع أساس ّية
املكتب الإقليمي جلنوب �رشق �آ�سيا التابع ملنظمة ال�صحة العامل ّية (“ ،)2007العالج والرعاية مل�ستخدمي املخدرات باحلقن الإيجاب ّيني لفريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي .متوفر على:
www.searo.who.int/en/Section10/Section18/Section356_14247.htm
حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل (“ ،)2007الوقاية الإيجاب ّية :الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي مع �أ�شخا�ص متعاي�شني مع
“فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي” .دليل للمنظمات غري احلكوم ّية ومق ّدمي اخلدمة” .متوفر على:
مؤسسات اجملتمع املفتوح (“ ،)2004كسر احلواجز :دروس حول تقدمي عالج فيروس نقص املناعة البشري ملستخدمي اخملدرات باحلقن”.
متوفّر على:
   �www.opensocietyfoundations.org/reports/breaking-down-barriers-lessons-providing-hiv-treat
ment-injection-drug-users
األوروبية التابعة ملنظمة
العاملية(“ ،)2007عالج فيروس نقص املناعة البشري ورعايته .البروتوكوالت السريريّة للمنطقة
منظمة الصحة
ّ
ّ
العاملية” .راجع الفصل اخلامس“ ،عالج فيروس نقص املناعة البشري/اإليدز ورعايته ملستخدمي اخملدرات باحلقن” .متوفر على:
الصحة
ّ
www.who.int/hiv/pub/idu/euro_treatment/en/index.html
http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=90
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 .5خدمات الصحة الجنس ّية واإلنجاب ّية ( ،)SRHبما في ذلك خدمات العداوى المنقولة جنس ّيًا ()STI

ماذا؟
جمموعة خدمات متعلقة بخدمات ال�صحة
اجلن�س ّية وال�صحة الإجناب ّية و�صحة الأم
للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات
و�رشكائهم.
اخلدمات الأ�سا�س ّية:
الفح�ص املخربي (االختبار /الك�شف) وامل�شورة
وعالج العداوى املنقولة جن�س ًّيا
الرتويج ﻻ�ستخدام الواقيات الذكر ّية
وا�ﻷ نثوية� -أي واقيات الذكور وا�ﻹ ناث
اخلدمات ال�صديقة يف منع احلمل وتنظيم
الأ�رسة والإجها�ض امل�أمون ،للأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون املخدرات و�رشكائهم.
خدمات الوقاية من انتقال العدوى من الأم
�إىل الطفل للن�ساء الإيجاب ّيات لفريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي اللواتي ي�ستخدمن املخدرات،
وللن�ساء الإيجاب ّيات لفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي �رشيكات رجال ي�ستخدمون املخدرات.
الو�صول �إىل اخلدمات ال�صحية ال�صديقة للأم
التي ت�ستخدم املخدرات ،مثل خدمات الرعاية
قبل الوالدة وبعدها والوالدة امل�أمونة للن�ساء
اللواتي ي�ستخدمن املخدرات.
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لماذا؟
�ﻷ ن الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات
و�رشكا�ؤهم يف اجلن�س يحتاجون �إىل الدعم
يف الوقاية من انتقال فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي عرب اجلن�س.

كيف؟
تعزيز خدمات ال�صحة اجلن�س ّية والإجناب ّية
ال�صديقة املرتبطة بدورها بخدمات املخدرات.
توفري خدمات ت�شخي�ص العداوى املنقولة
جن�س ًّيا وعالجها �إ�ضاف ًة �إىل خدمات املخدرات.

�ﻷ ن الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات
تعزيز خدمات احلمل والوقاية من انتقال
يحتاجون �إىل خدمات لتلبية احتياجاتهم
العدوى من الأم �إىل الطفل و�صحة الأم والطفل
ال�صح ّية الإجناب ّية واجلن�س ّية ،مثل الن�صائح عن ال�صديقة مل�ستخدِمات املخدرات واملرتبطة
منع احلمل وتنظيم الأ�رسة ،وخدمات ت�شخي�ص بخدمات العالج بالبدائل واحل ّد من خماطر
ا�ستخدام املخدرات الأخرى.
العداوى املنقولة جن�س ًّيا وعالجها ،وخدمات
متابعة احلمل ،مبا يف ذلك الوقاية من انتقال
تعزيز اخلدمات ال�صديقة املرتبطة بتنظيم
العدوى من الأم �إىل الطفل.
الأ�رسة مل�ستخدِمات املخدرات ،مبا يف ذلك
خدمات الإجها�ض امل�أمون وخيارات منع
�ﻷ ن التمييز يمُ ا َر�س ب�شكل روتيني �ض ّد
احلمل.
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات يف
خدمات �أ�سا�سية كتنظيم الأ�رسة واحلمل
الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخدرات
وال�صحة اجلن�س ّية .وي�سعى م�ستخدمو املخدرات املتعاي�شات مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
غال ًبا لإخفاء ا�ستخدامهم املخدرات حتى
واحلوامل يتطلنب رعاية خا�صة ،ويحتجن �إىل
يتمكنوا من تلقي اخلدمات.
مزيج من خدمات العالج بالبدائل/العالج
امل�ضاد للفريو�سات القهقر ّية/الوقاية من
انتقال العدوى من الأم �إىل الطفل�/صحة الأم
والطفل ،فيجري دعم الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن
املخدرات مع رعاية خمت�صة قبل الوالدة
وبعدها واحرتام حقوقه ّن يف الرتبية.

مراجع أساس ّية
حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل (“ ،)2010دليل املمار�سة اجل ّيدة :تكامل ال�صحة اجلن�س ّية والإجناب ّية وفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
واحلقوق” متوفّر على:
www.aidsalliance.org/Publicationsdetails.aspx?Id=507متوفّر � ً
أي�ضا بالفرن�س ّية والإ�سبان ّية
بينكهام ومايرز و�ستوي�ش�سكو “تطوير خدمات احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات الف ّعالة لدى الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخدرات باحلقن “ يف
اجلمع ّية العامل ّية للح ّد من املخاطر (“ )2012احلالة العامل ّية للح ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات :نحو ا�ستجابة متكاملة” متوفّر على:
 www.ihra.net/global-state-of-harm-reduction-2012ال�صفحات 135-125
حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز يف الهند ( )2012تكامل فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/احلقوق املتعلقة بال�صحة اجلن�س ّية والإجناب ّية
للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات” متوفّر على:
www.allianceindia.org/publications/19047-ai_srhrintegration_drugs_WEB%20%20euflag2.pdf
ال�شبكة العامل ّية للم�صابني بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز وال�شبكة الدول ّية للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات (“ )2010تق ّدم ال�صحة
اجلن�س ّية والإجناب ّية وحقوق الإن�سان مل�ستخدمي املخدرات باحلقن املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص الب�رشي” متوفّر على:
www.gnpplus.net/en/resources/sexual-and-reproductive-health-and-rights/item/76-advancingthe-sexual-and-reproductive-health-and-human-rights-of-injecting-drug-users-living-with-hiv
حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز يف الهند (“ )2012ال�صالت الأ�سا�س ّية والقطاعات ال�سكان ّية الأ�سا�س ّية :هل يدمج فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي/احلقوق املتعلقة بال�صحة اجلن�س ّية والإجناب ّية احتياجات القطاعات ال�سكان ّية الأ�سا�س ّية؟” متوفر على:
www.allianceindia.org/publications/45552-Policy%20Brief_%20SRHR.pdf
حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل (“ )2011دمج �صحة الأم والر�ضيع والطفل يف برنامج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي املجتمعي”
www.aidsalliance.org/Publicationsdetails.aspx?Id=90548
متوفّر على:
�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،منظمة ال�صحة العامل ّية ،برنامج اعتماد التكنولوجيا املالئمة يف جمال ال�صحة (“ ،)2005برنامج الواقيات الذكر ّية
للوقاية من “فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي” :دليل العمل ّيات ملدراء الربنامج” .متوفر على:
www.unfpa.org/public/global/pid/1292
حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل (“ ،)2008اخلا�ص ّية اجلن�س ّية ومهارات احلياة :ن�شاطات ت�شارك ّية حول ال�صحة اجلن�س ّية والإجناب ّية
www.aidsalliance.org/includes/Publication/Sexuality_and_lifeskills.pdf
مع ال�شباب”.

دليل الممارسة الج ّيدة | 59

.6االتصال لتغيير السلوك ()BCC

ماذا؟
االت�صال لتغيري ال�سلوك عبارة عن معلومات
�صح ّية وتعليم وتنمية مهارات لتح�سني ال�سلوك
ال�صحي.

لماذا؟
�ﻷ ن املعلومات وحدها ال تغيرّ ال�سلوك
بال�رضورة.

�إ ّن االت�صال لتغيري ال�سلوك حول فريو�س نق�ص
�ﻷ ن ا�سرتاتيج ّية االت�صال لتغيري ال�سلوك تتح ّدث
املناعة الب�رشي للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
عن معلومات عن ال�صحة والوقاية من العدوى
املخدرات يعني التدخالت لدعم الأ�شخا�ص
ً
ولفهم العالج لكنّها تعالج �أي�ضا املهارات ،مثل احلقن الآمنة،
ملمار�سة احلقن الآمن واجلن�س الآمن
واالتفاق بني الطرفني على عالقات جن�سية
والتق ّيد به ،مثل العالج امل�ضاد للفريو�سات
القهقر ّية والعالج بالبدائل وعالج التهاب الكبد �آمنة ،والوقاية من اجلرعة املفرطة.
“ب  ”Bو”ج  ”Cوعالج ال�سل.

�إ ّن التعلّم من الأقران والتوعية بني الأقران هما
الطريقتان الأكرث فعال ّية لبلوغ الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون املخدرات با�ستخدام ا�سرتاتيج ّية
االت�صال لتغيري ال�سلوك.
يجري تف�صيل ا�سرتاتيج ّية االت�صال لتغيري ال�سلوك
اجل ّيدة وفق البيئة التي يح�صل فيها �سلوك
الأ�شخا�ص ّ � -أي ا�ستخدام املخدرات واملمار�سات
اجلن�س ّية والأ�رس وال�شبكات االجتماع ّية .كما �أنّها
مف�صلة وفق كيف ّية تعلّم الأ�شخا�ص وتك ّيفهم .على
ّ
�سبيل املثال ،ف�إن ا�سرتاتيج ّية االت�صال لتغيري
ال�سلوك (بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص الذين يتمتعون
مب�ستويات منخف�صة من القدرة على القراءة
والكتابة) ت�ستعمل �أدوات مثل الفيديو �أو احلوار �أو
لعب الأدوار/التمثيل بد ًال من املواد املطبوعة.

واالت�صال لتغيري ال�سلوك هو حوار ومناق�شة
عن ال�صحة وفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
وا�ستخدام املخدرات ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي
املعلومات.

كيف؟
ا�سرتاتيج ّية ات�صال لتغيري ال�سلوك ت�ستخدم
اللغات والتقاليد والتعابري املحل ّية لنقل الر�سائل
ال�صحية .وتُ�ستعمل هنا جمموعة من الطرق ،مبا
يف ذلك:
جمموعات تثقيف الأقران والتثقيف املبا�رش
واحداً لواحد .ي�شمل التثقيف جمموعة من
املوا�ضيع ال�صحية ،ويقوم بالتثقيف الأ�شخا�ص
الذين ا�ستخدموا /ي�ستخدمون املخدرات :يتعلّم
م�ستخدمو املخدرات من م�ستخدمي خمدرات
�آخرين ويثقون بهم يف توفري معلومات �صح ّية
دقيقة وذات �صلة بواقعهم.
تدخالت التوعية/املوجهة من الأقران:هذه
طريقة ات�صال لتغيري ال�سلوك ت�ستخدم يف بلوغ
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات والذين ال
ي�صلون �إىل اخلدمات ا�ﻷ �سا�سية .عاملو التوعية/
املعلّمون من الأقران يت�صلون بالأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون املخدرات يف ال�شوارع ويف الأحياء
حيث يعي�ش م�ستخدمو املخدرات  -فيق ّدمون
معلومات عن ال�صحة و�أدوات حقن جديدة وواقيات
ذكر ّية و�أنثوية ون�صائح و�إحالة �إىل اخلدمات.
ويكون عاملو التوعية �أحيا ًنا �أقرا ًنا � ً
أي�ضاّ � ،أي
من م�ستخدمي خمدرات �آخرين �أو من م�ستخدمي
املخدرات ال�سابقني .و ُيعرف هذا بـ “الو�صول عرب
الأقران”.
الرتويج للواقيات وت�سويقها.
معلومات ومواد تعلّم عن فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي واحلَقن الآمن واجلن�س الأكرث �أمان ًا
وا�ستخدام املخدرات الآمن وعالجات املخدرات
والوقاية من اجلرعة املفرطة و�إدارتها .ويكون
تثقيف الأقران ف ّع ًاﻻ ب�شكل خا�ص يف احل�صول
على مواد للأ�شخا�ص الذين يحتاجون �إليها يف
التعلم والتوعية .وميكن �أن تكون املواد مطبوعة
�أو �إلكرتون ّية .كما ميكن ا�ستخدام ور�ش العمل
واالجتماعات ولعب الأدوار .وت�ضع املنظمات
�أحيا ًنا ر�سائل �صح ّية على علب و�أغلفة �أدوات
احلقن �أو على �أدوات ذات �صلة مثل الوالعات �أو
الواقيات الذكرية وا�ﻷ نثوية.
�إ ّن حمالت االت�صال ال�صحي للرتويج ال�صحي
ت�ستعمل عاد ًة و�سائل الإعالم العامة �أو و�سائل
الإعالم املحل ّية ،والإذاعة املحلية ،واللوحات،
والن�رشات ،و�إعالنات اخلدمة العامة ،و�إ�رشاك
امل�شاهري ،ومواقع الإنرتنت ،واملد ّونات واملنتديات
الإلكرتون ّية .وتخاطر هذه احلمالت بو�صم
م�ستخدمي املخدرات� .إن فهم ما ي�ستعمله
م�ستخدمو املخدرات من �أدوات وقنوات ات�صال
(مثل الهواتف النقّالة وجمالت الهواة والت�شبيك
االجتماعي) ي�ساعد على حتديد ما هو �أف�ضل
لإجراء حمالت ات�صال �صحي مع الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون املخدرات ،ول�صاحلهم.
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امل�شورات واالت�صال بني ا�ﻷ �شخا�ص لتوفري
املعلومات والتعليم عن ال�صحة :ميكن �أن
جتري هذه وجهًا لوجه �أو عرب خدمات هاتف ّية،
والتعليم واحلوار عن ال�سلوك ّيات ال�صح ّية،
وميكن �أن ت�شمل م�شورة الأزواج.
تنمية املهارات ال�شخ�ص ّية لدعم تغيري ال�سلوك:
على �سبيل املثال“ ،التدريب التوكيدي”
الذي ير�سخ ممار�سة اجلن�س الأكرث �أمانا،
ومهارات احلقن الآمنني ،ومهارات الوقاية من
اجلرعة املفرطة و�إدارتها ،ومهارات الوقاية من
االنتكا�سات.

مراجع أساس ّية
حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل (“ ،)2005دليل �إىل �إنتاج املوارد الت�شاركي للوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي بني القطاعات
ال�سكان ّية اله�شّ ة” .متوفر على:
www.aidsalliance.org/Publicationsdetails.aspx?Id=194
منظمة ال�صحة العامل ّية (”،)2004فعالية التوعية املجتمع ّية يف الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز بني م�ستخدمي املخدرات باحلقن”.
متوفر على:
www.who.int/hiv/pub/idu/idu/en/
حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل (“ )2013بلوغ م�ستخدمي املخدرات :جمموعة �أدوات خلدمات التوعية” متوفّر على:
www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=90629
فرقة عمل احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات يف تورونتو (“ ،)2003دليل الأقران :دليل للعاملني من الأقران والوكاالت” .متوفر على:
www.canadianharmreduction.com/readmore/ichip_peerManual.pdf
كل ّية جونز هوبكنز بلومبورغ لل�صحة العامة (“ ،)2008تقارير ال�سكّان :االت�صال من �أجل �صحة �أف�ضل” .متوفر على:
www.k4health.org/toolkits/info-publications/communication-better-health
منظمة ال�صحة العامل ّية (“ ،)2004دليل التدريب للتوعية حول الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي مل�ستخدمي املخدرات باحلقن”.
متوفر على:
www.who.int/hiv/pub/idu/hivpubidu/en
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.7لقاح التهاب الكبد «ب ”Bو»ج ”Cوتشخيص وعالج التهاب الكبد «ب  »Bو»ج»C

ماذا؟

لماذا؟

كيف؟

يجب تقدمي لقاح التهاب الكبد “ب � ”Bإىل
خدمات اختبار فريو�س الكبد “ب  ”Bو “ج لأ ّن الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات
م�ستخدمي املخدرات ب�شكل روتيني (ف�ض ًال عن
.”C
“ب
مع ّر�ضون للإ�صابة بفريو�س التهاب الكبد
تقدميه �إىل املوظفني واملتط ّوعني) من خالل
.”C
“ج
و
”B
خدمات فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/ال�صحة
عالج فريو�س التهاب الكبد “ب  ”Bو “ج
اجلن�س ّية والإجناب ّية املتكاملة �أو خدمات الرعاية
 .”Cتُعترب عالجات التهاب الكبد “ب  ”Bو �ﻷ ن التهاب الكبد ُ Bيعترب ال�شكل الأكرث انت�شاراً ال�صح ّية الرئي�س ّية.

“ج  ”Cف ّعالة ،ن�سبي ًا ،لكنّها كثرياً ما ال تتوفّر من التهابات الكبد يف العامل .و ُيعترب التهاب
ب�سبب كلفتها .والأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكبد “ج  ”Cال�شكل الأكرث انت�شاراً عند
املخدرات وامل�صابون بالتهاب الكبد “ج  ”Cالأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات من
يف �أو�ضاع فقرية املوارد يكون و�صولهم
طريق احلقن (وخ�صو�ص ًا يف العامل العربي).
لعالج التهاب الكبد “ج � ”Cصعب ًا �أي�ض ًا.
�ﻷ ن العدوى املرافِقة لفريو�س نق�ص املناعة
برامج لقاح فريو�س التهاب الكبد  Bالتي
الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد “ج  ”Cترتبط
ت�ستهدف الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
مبر�ض الكبد املتق ّدم ،وهي من �أهم �أ�سباب
املخدرات.
الوفاة بني الأ�شخا�ص املتعاي�شني مع فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي.
الوقاية من فريو�س التهاب الكبد “ب  ”Bو
“ج  ،”Cبالإ�ضافة �إىل الوقاية من فريو�س
�ﻷ ن التهاب الكبد “ج  ”Cاملزمن ميكن �أن يح ّد
نق�ص املناعة الب�رشي (املعروفة � ً
أي�ضا بـ
من فعالية العالج امل�ضاد للفريو�سات القهقر ّية
“الفريو�سات املنقولة بالدم”).
و�أن يجعل تد ّبر فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
مثرياً للتحدي.
عالج ورعاية متكامالن للعدوى املرافِقة
لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س
�ﻷ ن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ي�رسّع املر�ض
التهاب الكبد “ج .”C
املتعلق بالتهاب الكبد “ج  ”Cوالوفاة.

يجب ت�ضمني الوقاية من التهاب الكبد “ب  ”Bو
“ج  ”Cيف برامج وخدمات الوقاية من فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي املوجودة التي ت�ستهدف
م�ستخدمي املخدرات من خالل الرتويج للقاح
التهاب الكبد  ،Bومن خالل تو�سيع التغطية يف
برنامج توفري احلقن والأدوات النظيفة ومن خالل
توفري معلومات دقيقة وموثوقة عن انتقال التهاب
الكبد �إىل م�ستخدمي املخدرات .وب�شكل خا�ص،
يجب �أن يعرف م�ستخدمو املخدرات عن الوقاية
من انتقال التهاب الكبد “ب  ”Bو “ج ”C
واملكان الذي ي�صلون فيه �إىل خدمات االختبار
وامل�شورة.
ميكن �أن تكون برامج توفري احلقن والأدوات
النظيفة ف ّعالة يف الوقاية من انتقال جمموعة
من الفريو�سات املنقولة بالدم ،مثل فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي والتهاب الكبد “ب  ”Bو “ج
.”C
يجب تقدمي امل�شورة وفح�ص/اختبار فريو�س
التهاب الكبد “ب  ”Bو “ج  ”Cكجزء من برامج
احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات املتكاملة.
يجب �أن تلبي برامج عالج التهاب الكبد ،حيث
تتواجد ،م�ستجيبة الحتياجات م�ستخدمي
املخدرات ال�سابقني واحلال ّيني ،مبن يف ذلك
الأ�شخا�ص امل�صابني بفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي/التهاب الكبد “ج .”C
�أعمال املنا�رصة� ،أو املناداة ،مطلوبة لتو�سيع
دائرة الو�صول �إىل عالج التهاب الكبد “ج .”C
ويجب �أن يكون عالج العدوى املرافِقة اللتهاب
الكبد متكام ًال مع برامج عالج فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي.
تقدمي الدعم للأ�شخا�ص امل�صابني بالتهاب الكبد
من �أجل �إجراء تغيريات �صح ّية على حياتهم ،مثل
تخفي�ض تناول الكحول وحت�سني النظام الغذائي.
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مراجع أساس ّية

منظمة ال�صحة العامل ّية (“ )2012التوجيه ب�ش�أن الوقاية من التهاب الكبد “ب  ”Bو “ج  ”Cالفريو�سي بني الأ�شخا�ص الذين يحقنون املخدرات”
www.who.int/hiv/pub/guidelines/hepatitis/en
متوفّر على:
قاعدة معلومات فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي (“ ،)2009التهاب الكبد “ج  ”Cللأ�شخا�ص املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي :االختبار
والعدوى املرافِقة والعالج والدعم” .متوفر على:
http://i-base.info/guides/hepc
وول�ش “الوباء ال�صامت :اال�ستجابة اللتهاب الكبد الفريو�سي بني الأ�شخا�ص الذين يحقنون املخدرات” يف اجلمع ّية العامل ّية للح ّد من املخاطر (.)2010
احلالة العامل ّية للح ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات  :2010امل�سائل الأ�سا�س ّية لتو�سيع اال�ستجابة .متوفر على:
www.ihra.net/contents/535
حتالف احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات (بدون تاريخ) “دليل املمار�سات الف�ضلى لال�ست�شارة حول التهاب الكبد “ج  ”Cمتوفر على:
http://harmreduction.org/hepatitis-c/hepatitis-tools/hepatitis-c-counseling-best-practicesmanual/
معهد املجتمع املفتوح (“ ،)2006تقدمي رعاية فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وعالجه للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات :درو�س من البحث
واملمار�سة” .متوفّر على:
www.opensocietyfoundations.org/reports/delivering-hiv-care-and-treatment-people-who-usedrugs
منظمة ال�صحة العامل ّية (بدون تاريخ) “�إدارة التهاب الكبد “ج  ”Cوالعدوى املرافِقة لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي” .متوفّرعلى:
   �www.euro.who.int/en/what-we-do/ health-topics/diseases-and-conditions/hepatitis/publica
tions/pre2009/management-of-hepatitis-c-and-hiv- coinfection

ّ
السل وتشخيصه وعالجه
 .8الوقاية من

ماذا؟

لماذا؟

كيف؟

خدمات اختبار ال�س ّل وعالجه للأ�شخا�ص الذين لأن ال�صالت بني ال�س ّل املقاوم للأدوية املتع ّددة ربط خدمات اختبار ال�س ّل وعالجه بخدمات عالج
ي�ستخدمون املخدرات و�رشكائهم وعائالتهم .و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي لدى الأ�شخا�ص فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطر
ا�ستخدام املخدرات.

الذين ي�ستخدمون املخدرات تُعترب م�شكلة
�إجراءات مكافحة العدوى يف العيادات ومراكز �صح ّية كبرية .كما �إ ّن البلدان التي متلك �أعلى
تقدمي اخلدمات.
مع ّدالت �أوبئة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
ب�سبب احلقن متلك �أعلى مع ّدالت ال�س ّل املقاوم
معلومات عن الوقاية من ال�س ّل وعالجه
للأدوية املتع ّددة.
للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات.
لأن ا�ستخدام املخدرات يرتبط مبع ّدالت
منخف�ضة من �إكمال عالج ال�س ّل (وهو خطر
دعم التق ّيد بعالج ال�س ّل للأ�شخا�ص الذين
رجح �أن يتع ّر�ض
كبري على تنمية املقاومة) ،و ُي ّ
ي�ستخدمون املخدرات.
م�ستخدمو املخدرات يف �أماكن احلجز � ً
أي�ضا ل�س ٍّل
يقاوم الأدوية املتع ّددة ،حيث كثرياً ما تكون
ت�شمل النماذج اختبار ال�س ّل وعالجه يف
مع ّدالت ال�س ّل املقاوم للأدوية املتع ّددة �أعلى.
خدمات العالج بالبدائل ،واختبار ال�س ّل
وعالجه يف خدمات عالج فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي ،وخدمات ال�س ّل االخت�صا�ص ّية

دمج خدمات عالج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
وال�س ّل واملخدرات.
تعزيز خدمات ال�س ّل ال�صديقة مل�ستخدم املخدرات.
تعزيز برامج دعم املعلومات ،وانتظام وا�ستمرارية
عالج ال�س ّل وااللتزام ،ودجمهما يف خدمات فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخدرات.
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مراجع أساس ّية
منظمة ال�صحة العامل ّية ،مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،برنامج الأمم املتحدة امل�شرتك املعني بالإيدز (“ ،)2008املبادئ التوجيه ّية
املتعلقة بال�سيا�سات اخلا�صة بخدمات ال�س ّل و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي التعاون ّية مل�ستخدمي املخدرات باحلقن وغريهم :مقاربة متكاملة” متوفّر
على:
www.who.int/tb/publications/2008/tbhiv_policy_guidelines_injecting_drugusers/en/index.html
غوتنربغ وغيتاهون “تعزيز الت�ضافر :اال�ستجابة لوباء ال�س ّل بني الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات” يف اجلمع ّية العامل ّية للح ّد من املخاطر
( .)2010احلالة العامل ّية للح ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات  :2010امل�سائل الأ�سا�س ّية لتو�سيع اال�ستجابة .متوفر على:
www.ihra.net/contents/535
حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل (“ ،)2013دليل املمار�سة اجل ّيدة :برنامج ال�س ّل و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي (قيد الن�رش).

 9.الوقاية من الجرعة المفرطة وإدارتها

ماذا؟

لماذا؟

ُتعترب الوقاية من اجلرعة املفرطة ،و�إدارتها ،لأن اجلرعة املفرطة من الأفيون ّيات الكيميائ ّية
ميزتني مهمتني للرعاية ال�صحية للأ�شخا�ص تُعترب �سبب ًا رئي�س ًا يف الوف ّيات بني الأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخدرات ،وذلك من �أجل الذين ي�ستخدمون املخدرات.
معاجلة املع ّدالت العالية من وف ّيات اجلرعات
املفرطة.
لأن �أكرث من ن�صف وف ّيات حاقني الهريوين
إ� ّن برامج الوقاية من اجلرعة املفرطة و�إدارتها يرتبط باجلرعة املفرطة ،وهذا يفوق بكثري
لي�ست جمرد خدمات �صح ّية طارئة .فالوقاية �أعداد الوف ّيات املرتبطة بفريو�س نق�ص املناعة
من اجلرعة املفرطة املرتكزة على املجتمع الب�رشي/الإيدز.
والتوعية ،مهمة .وي�ؤدي حتديد مواقع برامج
الوقاية من اجلرعة املفرطة بالقرب من املكان ميكن لربامج الوقاية من اجلرعة املفرطة
الذي يعي�ش فيه الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون امل�ستهدفة �أن حت ّد ب�شكل كبري من الوف ّيات من
املخدرات باحلفن �إىل حت�سني الو�صول �إىل
اجلرعات املفرطة.
برامج الوقاية من اجلرعة املفرطة وتد ّبرها.
ميكن تدريب الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
املخدرات وعائالتهم وجريانهم و�أ�صدقائهم
على الوقاية من اجلرعة املفرطة ومعاجلتها.

كيف؟
ت�شمل برامج الوقاية من اجلرعات املفرطة
و�إدارتها:
تعليم الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات عن
ا�سرتاتيج ّيات خطر اجلرعات املفرطة واحل ّد منه.
تدريب الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات
و�أ�صدقائهم وعائالتهم (“امل�ساندين”) على
الإنعا�ش الطارئ و�إعطاء النالوك�سون ،وهو دواء
�آمن وف ّعال جلرعة الأفيون ّيات الطبيع ّية املفرطة.
ميكن تدريب الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
املخدرات واملتفرّجني واملارة ب�شكل ناجح على
الإنعا�ش الفموي ،ويجب بذل اجلهود لتجهيز
م�ستخدمي املخدرات بالنالوك�سون واملعرفة عن
ا�ستخدامه يف حال تناول جرعة �أفيون ّيات طبيع ّية
مفرطة.
برامج توفري احلقن والأدوات النظيفة وخدمات
احل ّد من املخاطر
املجتمع ّية ،ميكن �أن تو ّزع النالوك�سون وتد ّرب
العاملني واملتط ّوعني على ا�ستخدامه .ويحتاج
عاملو التوعية على احل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخدرات �إىل تدريب على �إعطاء النالوك�سون وعلى
الإنعا�ش.
النالوك�سون داخل الأنف (با�ستخدام رذاذ ُيعطى يف
الأنف) ُيعترب بدي ًال من النالوك�سون باحلَقن.
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مراجع أساس ّية
معهد املجتمع املفتوح“ ،)2009( .الوقاية من اجلرعة املفرطة واال�ستجابة لها :دليل للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات وموظفي احل ّد من خماطر
ا�ستخدام املخدرات يف �أوروبا ال�رشق ّية و�آ�سيا الو�سطى” ،معهد املجتمع املفتوح .متوفر على:
www.opensocietyfoundations.org/reports/overdose-prevention-and-response
م�ؤ�س�سات املجتمع املفتوح (“ )2010مل تُعترب اجلرعة املفرطة مهمة لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي” متوفّر على:
www.opensocietyfoundations.org/publications/why-overdose-matters-hivمتوفّر بالرو�س ّية واملاندارين
م�ؤ�س�سات املجتمع املفتوح (“ )2012النالوك�سون داخل الأنف وجرعة الأفيون ّيات الكيميائ ّية املفرطة” متوفّر على:
www.opensocietyfoundations.org/fact-sheets/intranasal-naloxone-and-opioid-overdose
م�ؤ�س�سات املجتمع املفتوح (“ )2013ينقذ تدريب م�ستخدمي املخدرات واملتف ّرجني على عالج اجلرعة املفرطة احليوات” �رشح عن الدليل على فعالية
الوقاية من اجلرعة املفرطة املرتكزة على النالوك�سون ،مبا يف ذلك النالوك�سون داخل الأنف .متوفر على:
www.opensocietyfoundations.org/voices/training-drug-users-and-bystanders-treat-overdosesaves-lives
م�ؤ�س�سات املجتمع املفتوح (�“ )2011أنا الدليل” منا�رصة فيديو للوقاية من وف ّيات اجلرعات املفرطة .متوفر على:
   �www.opensocietyfoundations.org/voices/i-m-evidence-video-advocacy-prevent-drug-over
dose-deaths
كوفني و�شريمان (“ )2010تقليل ال�ش�أن والتغا�ضي :مراجعة عامل ّية جلرعة املخدرات املفرطة والوقاية من اجلرعة املفرطة” يف اجلمع ّية العامل ّية للح ّد
من املخاطر ()2010احلالة العامل ّية للح ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات  :2010امل�سائل الأ�سا�س ّية لتو�سيع اال�ستجابة .متوفر على:
www.ihra.net/contents/535
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 .10خدمات الرعاية الصح ّية األولية لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات

ماذا؟

لماذا؟

كيف؟

تقدمي خدمات �صح ّية �صديقة مل�ستخدم
املخدرات لتلبية االحتياجات ال�صح ّية للأ�شخا�ص الذين
لتلبية احتياجات الرعاية ال�صح ّية الأ�سا�س ّية
ي�ستخدمون املخدرات والذين ال ي�ستفيدون من
للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات ،مبا
اخلدمات ال�صح ّية الأ�سا�سية.
يتخطى تلك املتعلقة بفريو�س نق�ص املناعة

ميكن تقدمي اخلدمات ال�صح ّية الأ�سا�س ّية يف
مراكز اال�ستقبال �أو برامج توفري احلقن والأدوات
النظيفة �أو كخدمات متنقّلة .على �سبيل املثال ،يف
العيادات ال�صح ّية املتنقّلة التي تزور املواقع حيث
يتواجد م�ستخدمو املخدرات.

تغطي هذه اخلدمات التعفنات /االلتهابات
املرتبطة باحلقن ،بالإ�ضافة �إىل الآثار ال�صح ّية
ال�سلب ّية الناجمة عن كون املرء فق ًريا وم�ستبع ًدا
اجتماع ًّيا.

بع�ض مراكز اخلدمات املرتبطة باملخدرات و
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يوظف �أطباء �أو
ممر�ضات ب�شكل مو�سمي (وف ًقا للطلب) ملعاجلة
احتياجات الرعاية ال�صح ّية الأ�سا�س ّية للأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخدرات.

الب�رشي.

تقدمي خدمات �صح ّية من قبل عاملي الرعاية
ال�صح ّية (مبن يف ذلك العاملون من الأقران
املد ّربني) مع فهم مالئم الحتياجات م�ستخدمي
املخدرات ال�صح ّية.
�إعادة توجيه خدمات الرعاية ال�صح ّية الأولية
من خالل التدريب والإحالة لتلبية احتياجات
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات.

م�سارات �إحالة مع خدمات رعاية �صح ّية �أ�سا�سية.
دمج خدمات املخدرات/احل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخدرات االخت�صا�ص ّية يف الرعاية ال�صح ّية
الأ�سا�سية .على �سبيل املثال تقدمي خدمات احل ّد
من خماطر ا�ستخدام املخدرات مل�ستخدميها يف
عيادات الرعاية ال�صح ّية الأ�سا�سية.
ال�رشاكات بني خدمات احل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخدرات ومق ّدمي الرعاية ال�صح ّية الأ�سا�سية
لتقدمي خدمات �صح ّية متنقّلة ت�ستهدف الأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخدرات.

مراجع أساس ّية
املكتب الإقليمي جلنوب �رشق �آ�سيا التابع ملنظمة ال�صحة العامل ّية (�“ )2009إدرة امل�شكالت ال�صح ّية
ال�شائعة مل�ستخدمي املخدرات” .متوفر على:
www.searo.who.int/entity/hiv/documents/9789290222927/en
الأمل (“ )2010العداوى امله َملة ،املخاطر احلقيق ّية :درا�سة النطاق العاملي للعداوى البكتري ّية املرتبطة باحلقن واال�ستجابات لها” يف اجلمع ّية العامل ّية
للح ّد من املخاطر ( )2010احلالة العامل ّية للح ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات  :2010امل�سائل الأ�سا�س ّية لتو�سيع اال�ستجابة .متوفر على:
www.ihra.net/contents/535
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 .11الخدمات المقدمة في السجون

ماذا؟

لماذا؟

يكون م�ستخدمو املخدرات مع ّر�ضني ب�شكل
خا�ص لأن امل�ساجني يتمتعون بنف�س احلقوق التي
لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وال�س ّل والتهاب
الكبد “ب  ”Bو “ج  ”Cيف ال�سجون .كما ميكن يتمتع بها املواطنون الآخرون لتلقي اخلدمات
توثيق انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي من ال�صح ّية مقارن ًة مع �أولئك من املجتمع ككل.

خالل اجلن�س غري الآمن وت�شارك �أدوات احلقن.

لأن خماطر الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة
تقدمي خدمات عالج املخدرات والعالج امل�ضاد
الوقاية الب�رشي والتهاب الكبد “ب  ”Bو “ج ”C
للفريو�سات القهقرية وعالج ال�س ّل وبرامج
من فريو�س نق�ص ّاملناعة الب�رشي/التهاب الكبد يجري املبالغة بها نتيجة احلاجة �إىل الإخفاء
وب�سبب غياب �أدوات الوقاية من فريو�س نق�ص
“ج .”C
املناعة الب�رشي.

برامج قبل �إطالق ال�رساح وبعده التي ت�ضمن
ا�ستمرار العالج (العالج امل�ضاد للفريو�سات
القهقر ّية والعالج بالبدائل وال�سلّ) والتي تعلّم
م�ستخدمي املخدرات عن احل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخدرات وعن ال�صحة اجلن�س ّية ما يهدف �إىل
الوقاية من اجلرعة املفرطة بعد �إطالق ال�رساح.

كيف؟
 nامل�شورة الفح�ص/االختبار الطوعيان
 nالعالج امل�ضاد للفريو�سات القهقر ّية
 nالعالج بالبدائل
� nأدوات احلقن النظيفة
 nالواقيات الذكرية ومواد الرتطيب
 nبرامج املعلومات والتعليم  -الوقاية من
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي والفريو�سات الأخرى
املنقولة بالدم.
 nا�ستمرار العالج بعد �إطالق ال�رساح (العالج
امل�ضاد للفريو�سات القهقر ّية والعالج بالبدائل
وعالج ال�سل)
 nال�صالت بخدمات احل ّد من خماطر فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي ومنظمات الدعم والرفاهية.

مراجع أساس ّية
 http://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdfومواد �إ�ضاف ّية من مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية
منظمة ال�صحة العامل ّية ( )2008فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي والإيدز يف �أماكن احلجز :جمموعة �أدوات ل�صانعي ال�سيا�سات ومدراء الربامج وم�س�ؤويل
ال�سجون ومق ّدمي الرعاية ال�صح ّية يف �أو�ضاع ال�سجون” متوفّر على:
www.who.int/hiv/pub/idu/detention_toolkit/en/index.html
املكتب الإقليمي لغرب املحيط الهادئ التابع ملنظمة ال�صحة العامل ّية (“ ،)2007بالتفا�صيل :تعليم احل ّد من خماطر فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
www.wpro.who.int/publications/PUB_978+92+9061+221+6.htm
لأو�ضاع مغلقة” .متوفر على:
منظمة ال�صحة العامل ّية (“ )2007التدخالت ملعاجلة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يف ال�سجون :برامج توفري احلقن والأدوات النظيفة وا�سرتاتيج ّيات
www.who.int/hiv/pub/idu/prisons_needle/en/index.html
نزع ال�سم ّية” متوفّر على:
منظمة ال�صحة العامل ّية (“ )2007التدخالت ملعاجلة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يف ال�سجون :العالجات الأخرى للمخدرات” متوفّر على:
www.who.int/hiv/pub/idu/prisons_drug_depend/en/index.html
منظمة ال�صحة العامل ّية (“ )2007التدخالت ملعاجلة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يف ال�سجون :رعاية فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وعالجه ودعمه:
www.who.int/hiv/pub/idu/prisons_hiv_care/en/index.html
متوفّر على:
جريغنز وكوك (“ )2010بعيد عن العني ،بعيد عن القلب؟ احل ّد من املخاطر يف ال�سجون و�أماكن احلجز الأخرى” يف اجلمع ّية العامل ّية للح ّد من املخاطر
( )2010احلالة العامل ّية للح ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات  :2010امل�سائل الأ�سا�س ّية لتو�سيع اال�ستجابة .متوفر على:
www.ihra.net/contents/535
منظمة ال�صحة العامل ّية ،مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،برنامج الأمم املتحدة املعني بالإيدز (“ )2007فعالية التدخالت ملعاجلة
“فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي” يف ال�سجون” .متوفر علىwww.who.int/hiv/pub/idu/prisons_effective/en/index.html :
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.12المناصرة

ماذا؟
يتعر�ض الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات
للو�صم والتمييز ويجري تهمي�شهم ب�شكل متكرر يف
املجتمع ويف �أطر الرعاية ال�صح ّية ونظام العدالة
اجلنائ ّية .ويكون الدعم ال�سيا�سي �أو العام حلقوقهم
�ضعي ًفا ج ًّدا يف العاد ًة ،وب�شكل خا�ص حقهم يف
الو�صول �إىل اخلدمات ال�صح ّية� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ف�إن
ال�سيا�سات والقوانني ميكن �أن تق ّو�ض الوقاية من
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي.

لماذا؟

كيف؟

تختلف احتياجات املنا�رصة باختالف ال�سياقات
لزيادة الو�صول �إىل اخلدمات الأ�سا�س ّية
االجتماع ّية وال�سيا�س ّية والثقاف ّية .ويكمن املبد�أ
من
املخدرات
للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
العام يف الت�أثري على متخذي القرارات الأ�سا�س ّيني
خالل �إزالة ال�سيا�سة واحلواجز القانون ّية �أو
وقادة الر�أي وقادة املجتمع وو�سائل الإعالم ب�ش�أن
�أهم ّية العمل على زيادة قدرة م�ستخدمي املخدرات
البنيوية �أو تقلي�صها.
على الو�صول �إىل اخلدمات ،و�أهمية �إن�شاء بيئة
ممكّنة للوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
للمناداة بالقوانني وال�سيا�سات التي تدعم
والتهاب الكبد “ب “ ”Bج  ”Cمن خالل الرتويج
املخدرات
مقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام
ملقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات و
و”فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي” ،ومنا�رصتها .فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي.

تُعترب املنا�رصة (املناداة/املدافعة) �أ�سا�س ّية لإقناع
الأفراد واملجموعات واملنظمات امل ؤ�ثّرة ب�أن تنا�رص
حقوق الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات،
لتعزيز مقاربات ف ّعالة لفريو�س نق�ص املناعة
ولتح�سني الو�صول �إىل اخلدمات يف ال�سجون
احلد من الب�رشي وا�ستخدام املخدرات.
وخارجها على ال�سواء ،ولتعزيز مقاربات ّ
خماطر ا�ستخدام املخدرات ،ولإن�شاء بيئة متكّن من
الوقاية الف ّعالة من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي .ملعاجلة الو�صمة والتمييز �ض ّد م�ستخدمي

املخدرات ولتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها
للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات.

ت�شمل ا�سرتاتيج ّيات املنا�رصة:
 nدعم �شبكات م�ستخدمي املخدرات.
 nت�شكيل حتالفات مع حركات املجتمع املدين
الأو�سع لزيادة “الر�أ�سمال ال�سيا�سي” عند
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات.
 nالعمل مع مق ّدمي اخلدمة ال�صح ّية على �إن�شاء
خدمات �صح ّية �صديقة مل�ستخدم املخدرات.
 nالعمل مع مق ّدمي اخلدمة ال�صح ّية لتح�سني
الو�صول �إىل العالج  -عالج فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي والتهاب الكبد “ب “ ”Bج  ”Cوال�س ّل
والعالجات الأخرى للمخدرات  -للأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمونها.
 nالعمل مع اجلهات املخت�صة عن تطبيق القانون
لتعزيز ممار�سات ال�رشطة التي تدعم ال�صحة
العامة واحل ّد من املخاطر.
 nامل�شاركة يف حمالت لإنهاء جترمي م�ستخدمي
املخدرات.
 nتوثيق خروقات حقوق الإن�سان والإبالغ عنها.
 nو�ضع م�سودات قوانني و�سيا�سات تدعم احل ّد
من خماطر ا�ستخدام املخدرات وحتمي حقوق
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات.
 nتثقيف ال�سيا�س ّيني ومتخذي القرارات الآخرين
كي ي�ؤيدوا مقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخدرات و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي على
�أ�سا�س من املعرفة والبيانات ذات ال�صلة.
 nالعمل مع و�سائل الإعالم لتثقيف ال�صحاف ّيني
عن م�سائل ا�ستخدام املخدرات وحقوق الإن�سان
ولإعالم الر�أي العام باملقاربات املرتكزة على
الأدلة.
 nالعمل مع املجتمع الأو�سع لزيادة �إدراك قيمة
تدخالت احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات
و�سالمتها وفعال ّيتها ،مثل برامج توفري احلقن
والأدوات النظيفة.

| 68

دليل الممارسة الج ّيدة

مراجع أساس ّية
منظمة ال�صحة العامل ّية (“ )2004دليل املنا�رصة :الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي بني م�ستخدمي املخدرات باحلقن” .متوفر على:
www.who.int/hiv/pub/idu/iduadvocacyguide/en/index.html
كابالن ،ك“ )2009( .م�ستندات حقوق الإن�سان واملنا�رصة :دليل ملنظمات الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات” ،معهد املجتمع املفتوح .متوفر على:
www.soros.org/initiatives/health/focus/ihrd/articles_publications/publications/hrdoc_20090218
www.leahn.org/

�شبكة ال�رشطة و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي:

الربنامج الإقليمي لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز“ ،دليل ال�رشطة واحل ّد من املخاطر” .متوفرعلى:
www.haarp-online.org/Publications/Resources.aspx
حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل (“ ،)2002املنا�رصة يف العمل :جمموعة �أدوات لدعم املنظمات غري احلكوم ّية واملنظمات املجتمع ّية
التي ت�ستجيب لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز” .متوفر على:
http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=142
متوفّر � ً
أي�ضا بالهند ّية على:
http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=355
حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل (“ ،)2010التنا�سب :حزمة التدريب على تقييم املنا�رصة املرتبطة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي”
متوفّر على:
http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=477
متوفّر � ً
أي�ضا بالفيتنامية على:
http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=90586
الهيئة اللوج�ست ّية الدول ّية ل�سيا�سة املخدرات (“ )2012دليل �سيا�سة املخدرات” (الطبعة الثانية) متوفّر على:
http://idpc.net/publications/2012/03/idpc-drug-policy-guide-2nd-edition

. 13الدعم النفسي االجتماعي

ماذا؟

لماذا؟

كيف؟

امل�شورة والدعم من الأقران للأ�شخا�ص الذين
جمموعات الدعم من الأقران وجل�سات م�شورة
لأن للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات
ي�ستخدمون املخدرات.
فرد ّية �أو جماع ّية .وميكن �أن يكون التعلّم من
يحتاجون �إىل الدعم والرعاية ،مبا يف ذلك
الدعم يف معاجلة امل�شكالت ال�صحية النف�سية الأقران طريقة مفيدة للح�صول على املعلومات
ّ
دعم عائالت و�رشكاء الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
ولتثقيف العائالت �أو ال�رشكاء .على �سبيل املثال،
املخدرات لزيادة معرفتهم وفهمهم ال�ستخدام
وامل�شكالت العائل ّية وم�شكالت العالقات والعزل يعلّم �أهايل م�ستخدمي املخدرات �أهايل م�ستخدمي
املخدرات و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
واملخاوف وم�صادر القلق.
خمدرات �آخرين عن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
ولإ�رشاكهم يف ا�سرتاتيج ّيات الوقاية من فريو�س
واحل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات.
نق�ص املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطره.
لأن العائالت وال�رشكاء يف حاجة �إىل �أن
يتعلموا عن ا�ستخدام املخدرات و فريو�س نق�ص زيارات منزل ّية يقوم بها عاملو توعية.

املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخدرات.

لأن عائالت م�ستخدمي املخدرات و�رشكا�ؤهم
يحتاجون �إىل الدعم والرعاية.

برامج تثقيف لل�رشكاء و�أفراد العائلة واملجتمعات
عن ا�ستخدام املخدرات و فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي ،مبا يف ذلك الوقاية من هذا الفريو�س.
برامج الرعاية املنزل ّية.

ميكن خلدمات الدعم والرعاية �أن حت ّد من
الو�صمة والتمييز اللذين يواجههما م�ستخدمو
املخدرات �ضمن عائالتهم وجمتمعاتهم.
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مراجع أساس ّية
حتالف فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز الدويل (“ ،)2008فتح �آفاق جديدة ،و�ضع معامل جديدة :منوذج رعاية ودعم جمتمعي مل�ستخدمي املخدرات
باحلقن املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي” .متوفر على:
www.aidsalliance.org/Publicationsdetails.aspx?Id=290
وقائع عن املخدرات :ت�سع �صحف وقائع لعائالت م�ستخدمي املخدرات” ،جمع ّية دعم عائالت م�ستخدمي املخدرات� ،سيدين .متوفر على:
www.fds.org.au/substance1.html

 .14الوصول إلى العدالة/الخدمات القانون ّية

ماذا؟

لماذا؟

كيف؟

تدخالت لتح�سني الو�صول �إىل العدالة وتقدمي
لأن الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات كثرياً تدريب بعنوان “اعرف حقوقك” للأ�شخا�ص الذين
و�سائل احلماية القانون ّية للأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون املخدرات.
ما ُي�ستهدفهم ال�رشطة وم�س�ؤولون عن تطبيق
ي�ستخدمون املخدرات.
القانون والنظام يف املداهمات واحلمالت.
تقدمي ن�صائح قانون ّية جمانية مل�ستخدمي
انتهاكات حقوق الإن�سان ،مثل التمييز الناجم
املخدرات من خالل ا�ستخدام “حمامي ال�شوارع”
ا�ستخدام
عن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �أو
(من املتطوعني وهيئات الدفاع) �أو من خالل عقد
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات
اخلدمات
وميكن
إ�صالحا قانون ًّيا.
املخدرات ،تتطلب � ً
جل�سات ن�صائح قانون ّية مع حمامني وم�ست�شارين
حليازتهم املخدرات (و�أدوات اال�ستخدام)
القانون ّية �أن ّ
حت�سن الو�صول �إىل العدالة للأ�شخا�ص يجرمون وي�سجنون ب�شكل م�ستمر ويتعر�ضون يف مراكز اال�ستقبال.
ُ
ُ َّ
ّ
الذين ي�ستخدمون املخدرات.
للعنف واالبتزاز.
برامج تدريب لتوعية �صانعي القوانني
راجع � ً
أي�ضا اجلزء عن “املنا�رصة” ،رقم .)12
وال�سيا�سات.

الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات يواجهون
معدالت عالية من التمييز املرتبط با�ستخدام
املخدرات �أو حالة فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي.

برامج ملراقبة القوانني والأنظمة وال�سيا�سات
املرتبطة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
و�إ�صالحها.

برامج لتوثيق خروقات حقوق الإن�سان (راجع � ً
أي�ضا
لأن الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخدرات والن�ساء اجلزء عن “املنا�رصة” رقم .)12

�رشيكات الرجال الذين ي�ستخدمون املخدرات
يواجهن معدالت عالية من الو�صم والتمييز
والعنف املرتكزة �إىل النوع االجتماعي.

برامج لتغيري معايري التمييز على �أ�سا�س جندري
(على �أ�سا�س النوع االجتماعي) امل�ؤذية ومنع
العنف �ض ّد الن�ساء.

مراجع أساس ّية

م�ؤ�س�سات املجتمع املفتوح (“ )2008ترجيح الكفّة � -سبب اعتبار اخلدمات القانون ّية �أ�سا�س ّية للرعاية ال�صح ّية مل�ستخدمي املخدرات يف �أوكرانيا”
متوفّر على:
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/tipping-balance-why-legal-services-are-essen
tial-health-care-drug-users-ukraine
م�ؤ�س�سات املجتمع املفتوح (“ )2008ال�رشطة واحل ّد من املخاطر و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي” .متوفّر على:
http://www.opensocietyfoundations.org/publications/police-harm-reduction-and-hiv
دليل موارد املنا�رصة والتدريب اخلا�صة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وحقوق الإن�سان التابع لتحالف الإيدز واحلقوق جلنوب �إفريقيا(�آرا�سا) .متوفر
على:
https://arasa.info/index.php/trainingmanuals/83-hivaids-and-human-rights-advocacy-and-training-resource-manual18
برنامج الأمم املتحدة املعني بالإيدز وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي واملنظمة الدولية لقانون التنمية
(“ ،)2009جمموعة �أدوات :تو�سيع نطاق اخلدمات القانون ّية املتعلقة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي متوفّر على:
www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/toolkit-for-scaling-up-hiv-relatedlegal-services-programmes.html
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.15برامج األطفال والش ّباب

ماذا؟
دعم للأطفال وال�شباب املت�أثّرين با�ستخدام
املخدرات و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
وفريو�س التهاب الكبد “ب ”Bو “ج ”C
وال�سلّ.

لماذا؟
لتثقيف ال�ش ّباب عن فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي وامل�شكالت ال�صح ّية الأخرى النا�شئة
عن ا�ستخدام املخدرات ،وعن كيف ّية احل ّد من
خماطرها.

خدمات فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي واحل ّد لتقدمي خدمات ذات �صلة ِب فريو�س نق�ص
من خماطر ا�ستخدام املخدرات ال�صديقة
املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطر ا�ستخدام
لل�ش ّباب والدعم والتعليم لل�ش ّباب الذين
املخدرات تلبي احتياجات وخماطر خا�صة
ي�ستخدمون املخدرات.
بال�ش ّباب الذين ي�ستخدمون املخدرات.
خدمات الدعم لل�ش ّباب املعرّ�ضني ال�ستخدام
املخدرات و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي.

كيف؟
خدمات �صديقة للطفل و�صديقة لل�ش ّبان �ضمن
مراكز اال�ستقبال مل�ستخدمي املخدرات ،و�/أو
تكييف خدمات ال�ش ّباب والأطفال لتح�سني الو�صول
مل�ستخدمي املخدرات من ال�شباب.
برامج التعلّم والدعم من الأقران لل�ش ّبان الذين
ي�ستخدمون املخدرات.
توعية الأطفال املعر�ضني ،وب�شكل خا�ص �أطفال
ال�شوارع ،وتقدمي خدمات الدعم  -الطعام وامل�أوى،
الخ.

برامج التعليم والرتفيه لوقاية ال�ش ّباب من
لدعم الأطفال وال�ش ّباب الذين يواجهون م�شكالت ا�ستخدام املخدرات �أو حقن املخدرات.

مقرتنة با�ستخدام �أهاليهم املخدرات �أو �إ�صابتهم �إ�رشاك �شباب ي�ستخدمون املخدرات يف ت�صميم
ٍ
مبر�ض مت�صل بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وتنمية الربامج واخلدمات وتنفيذها.
والتهاب الكبد “ب ”Bو “ج  ”Cوال�سلّ.
و�ضع �سيا�سة وبرامج ت�ضمن حماية الطفل.

تفادي قيود عمر ّية اعتباط ّية على خدمات فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخدرات.

مراجع أساس ّية
املراجع الأ�سا�س ّية
فريق العمل امل�شرتك بني الوكاالت/ال�شباب� ،إر�شادات موجزة :تدخالت فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي لل�ش ّبان الأكرث عر�ضة للخطر” ،فريق العمل امل�شرتك
بني الوكاالت املعني بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وال�شباب” .متوفر على:
www.unfpa.org/hiv/iatt
ال�شبكة الأورو� -آ�سيو ّية للح ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات (“ ،)2009ال�شباب وا�ستخدام املخدرات باحلقن يف بلدان خمتارة من �أوروبا الو�سطى
وال�رشق ّية”.
متوفّرعلى www.harm-reduction.org/library/1301-young-people-and-injecting-drug-use-in-selected
countries-of-centraland-eastern-europe.html
فلت�رش وكروغ “ا�ستبعاد ال�شباب؟ مراجعة عامل ّية خلدمات احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات لدى ال�شباب” يف اجلمع ّية العامل ّية للح ّد من املخاطر
(“ )2012احلالة العامل ّية للح ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات :نحو ا�ستجابة متكاملة” متوفّر على:
www.ihra.net/global-state-of-harm-reduction-2012ال�صفحات 145-137
هوفمان� ،أو ،.بولر ،ت .وديك ،ب“ )2006( .حتقيق الأهداف العامل ّية حول فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي بني ال�شباب الأكرث عر�ضة للخطر يف البلدان
النامية :العاملني باجلن�س ال�شباب وم�ستخدمو املخدرات باحلقن والرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع الرجال” يف رو�س ،د ،.ديك ،ب ،فريغ�سون ،ج.
(حمررون) “الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز لدى ال�شباب :مراجعة نظام ّية للدليل من البلدان النامية” ،فريق العمل امل�شرتك بني
الوكاالت املعني ب”فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي” وال�شباب التابع لربنامج الأمم املتحدة املعني بالإيدز.
 - Youth R.I.S.E.منظمة ح ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات لل�ش ّبانwww.youthrise.org:
املركز الوطني للبحوث عن املخدرات والكحول وم� ّؤ�س�سة نوع ّية الو�صول الدول ّية“ .)2011( .تعزيز الح ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات ال�صديقة لل�ش ّبان
التابعة ملنظمة فتح الأبواب :جمموعة �أدوات” .متوفّر على:
http://ndarc.med.unsw.edu.au/sites/ndarc.cms.med.unsw.edu.au/files/ndarc/resources/
Toolkit%20Youth-Friendly%20Harm%20Reduction%20%28English%29.pdf
 - Youth RISEمنظمة ح ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات لل�ش ّبانwww.youthrise.org :
باريت د (�“ )2011أطفال حرب املخدرات :التوقعات حول �أثر �سيا�سات املخدرات على ال�شباب” متوفّر على:
www.childrenofthedrugwar.org/
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المعيشي والتعزيز االقتصادي
 .16تحسين المستوى
ّ

ماذا؟
التعليم والتدريب والدعم املايل للأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخدرات ،ال �س ّيما الأ�شخا�ص
امل�سجلني يف العالجات الأخرى للمخدرات ،من
ّ
�أجل ت�أمني دخل.

لماذا؟
لأن الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات
كثرياً ما يكونون فقراء وم�ستبعدين اجتماع ًّيا.
ويق ّو�ض هذا من فر�ص توظيفهم ،ويجد العديد
من م�ستخدمي املخدرات �أنف�سهم يف حلقة من
الفقر وا�ستخدام املخدرات.

كيف؟
الو�صول �إىل برامج التعليم.
التدريب وتنمية املهارات.
برامج متويل امل�شاريع ال�صغري (املايكروي) التي
ت�ستهدف الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات،
امل�سجلني يف برامج
وب�شكل خا�ص الأ�شخا�ص
ّ
العالج بالبدائل.

لأن الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات قد
يحتاجون �إىل دعم معي�شي كو�سيلة للهرب من
الفقر واال�ستبعاد.

مراجع أساس ّية

ياداف ،د ،.داوان� ،إ ،.ياداف� ،س�“ ،)2009( .إعادة الت�أهيل الوظيفي مل�ستخدم الأفيون ّيات الطبيع ّية من خالل االئتمان ال�صغرى” ،عر�ض امل�ؤمتر التقدميي،
م�ؤمتر اجلمع ّية العامل ّية للح ّد من املخاطر ،بانكوك .2009 ،متوفر على:
www.ihra.net/Assets/1857/1/Presentation_21st_C14_Yadav.pdf
ديني ،ب“ ،)2001( .اخلطر املتعلق باملخدرات ،املعي�شة واملجتمعات يف �آ�سيا (اجلزءان 1و .”)2تقرير حول اجلل�سة برعاية برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي يف امل�ؤمتر الدويل الثاين ع�رش حول احل ّد من املخاطر املتعلقة باملخدرات نيو دلهي ،الهند5-1 ،ني�سان�/أبريل  ،2001برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي بانكوك .متوفر على:
www.hivpolicy.org/Library/HPP000264.pdfو www.hivpolicy.org/Library/HPP001139.pdf
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي (“ )2012مراجعة مبادئ التمكني االجتماعي االقت�صادي للن�ساء املتعاي�شات مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يف �آ�سيا:
متوفّر على:
   �www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/a-review-of-socio-economic-em
/powerment-initiatives-for-women-liv
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الفصل الخامس:
التعامل مع المجموعات األكثرعرضة
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 .1النساء اللواتي يستخدمن المخدرات
تكون الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخدرات �أكرث عر�ض ًة للإ�صابة ِبفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي مقارن ًة
بالرجال الذين ي�ستخدمونها ،وذلك لأ�سباب عديدة 27 .
�أظهرت درا�سات يف ت�سعة بلدان �أوروب ّية �أ ّن مع ّدل انت�شار فريو�س نق�ص املناعة الب�رش» بني الن�ساء
اللواتي ي�ستخدمن املخدرات باحلقن يزيد بن�سبة  %50عن املعدل لدى الرجال الذين ي�ستخدمون
املخدرات باحلقن .كما ت ّبني الدرا�سات يف ال�صني وكينيا انت�شا ًرا �أعلى لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
بني الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخدرات باحلقن.
يبد�أ العديد من الن�ساء با�ستخدام املخدرات باحلقن يف �سياق العالقات اجلن�س ّية ،وكثرياً ما ي�ستعرن
�أدوات احلقن من �رشكائه ّن الذكور �أو يت�شاركنها معهم .كما �إن عدم امل�ساواة بني اجلن�سني يف العديد يف
البلدان النامية واالنتقالية ينعك�س يف الأمناط االجتماعية التي ميكن �أن ت�ؤثر على ممار�سات احلَ قن .على
�سبيل املثال ،ف�إن الن�ساء:
� nأكرث عر�ض ًة �ﻷ ن يحقنهن �رشكائهن الذكور .واحلقن يقوم به �شخ�ص �آخر �أو �أنه ي�ساعدهن على احلقن لذا
يزداد احتمال نقل فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي.
� nأكرث عر�ض ًة ليك ّن �آخر من ي�ستخدم �أدوات احلقنة امل�شرتكة.
مما ي�ضعف قدرته ّن على
 nكثرياً ما يعتمدن على �رشكائه ّن يف اجلن�س يف احل�صول على املخدراتّ ،
التفاو�ض على جن�س �آمن �أو على ممار�سات حقن �أكرث �أمانا.
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• النوع االجتماعي وقابلية التعرض
ُيظهر ا�ستخدام املخدرات ب�شكل خمتلف ما بني الرجال والن�ساء بحكم التنظيم االجتماعي والثقافات
املبنية على التمييز اجلندري (بني اجلن�سني) �أي بح�سب “النوع االجتماعي”  .وغال ًبا ما تختلف الطرق
يف ا�ستخدام املخدرات ما بني الرجال والن�ساء .وقد برهنت التجارب على �أ ّن الإ�ساءة اجلن�س ّية والبدن ّية
تزيد من احتمال وقوع �أخطاء يف �أثناء عملية احلقن -ال �س ّيما بني الن�ساء.

بحث عن التمييز الجندري

�أجرت �شبكة “مينارة” يف �أوائل العام  2013بحث ًا يف �سبعة بلدان من املنطقة حول توفر خدمات احلد
من املخاطر للن�ساء م�ستخدمات املخدرات عرب احلقن� ،أظهر البحث �أن من �أبرز �أ�سباب العوائق لهذه
اخلدمات هو التمييز اجلندري.

• الوصم والتمييز:

 nتواجه م�ستخدِمة املخدرات و�صمة ومتيي ًزا كبريين يف جمتمعها وعائلتها ومن جانب مق ّدمي الرعاية
ال�صح ّية .وبالتايل ترت ّدد يف طلب امل�ساعدة .ومعدل الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخدرات باحلقن وي�صلن
�إىل اخلدمات �أقل من معدل الرجال الذين ي�ستخدمون املخدرات باحلقن .وتوجد �شواهد على ذلك يف برامج
الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يف �أوروبا الو�سطى وال�رشقية وجنوب �رشق �آ�سيا ويف برامج
العالجات الأخرى للمخدرات يف جنوب �آ�سيا.

• الحمل واألمومة:

 nت�شري الدالئل � ً
أي�ضا �إىل �أن و�صول الن�ساء احلوامل – من م�ستخدِمات املخدرات باحلقن املتعاي�شات مع
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي� -إىل خدمات وقاية �أطفالهن من اكت�ساب فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ،هو
�أق ّل بكثري من و�صول الن�ساء الأخريات اللواتي يتعاي�شن مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وال ي�ستخدمن
املخدرات� ،إىل مثل تلك اخلدمات الواقية.
 nحتتاج الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخدرات وه ّن حوامل �إىل دعم �إ�ضايف ،ال �س ّيما الن�ساء الإيجاب ّيات
لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي .بل كثرياً ما يحدث العك�س ويتعر�ضن للتجاهل والتهمي�ش لأ ّن العاملني
يف الرعاية ال�صح ّية والعائالت وال�رشكاء والن�ساء �أنف�سه ّن يفرت�ضون �أ ّن ا�ستخدام املخدرات ي�س ّبب �أذى
كب ًريا للجنني .يف الواقع ،الأرجح �أن الن�ساء احلوامل اللواتي ي�ستخدمن املخدرات و�أجنتهن ت�صيبهم
م�شكالت ناجمة عن �سوء التغذية واحلرمان من النوم وغياب الرعاية الطبية والتدخني و�رشب الكحول
�أكرث من تلك الناجتة عن ا�ستخدام املخدرات غري القانون ّية يف حد ذاتها.
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 nلأ ّن الدورة ال�شهرة (الطمث) تتوقف �أحيا ًنا عند الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخدرات ،فقد ال يكون من
املمكن اكت�شاف حاالت احلمل.
 nحني تكون الن�ساء احلوامل اللواتي ي�ستخدمن املخدرات �إيجاب ّيات لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي � ً
أي�ضا،
ف�إن حاجتهن �إىل الرعاية الطب ّية الداعمة تزداد ،وب�شكل خا�ص احلاجة �إىل �ضمان الو�صول �إىل برامج
الوقاية من انتقال العدوى من الأم �إىل الطفل (.)PMTCT
 nناد ًرا ما حت�صل الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخدرات على العالج بالبدائل يف �أجنحة الوالدة .ويعني
هذا �أنّهن يلدن وهن يف حاالت من االن�سحاب ويحتجن ملغادرة امل�ست�شفى مبا�رش ًة بعد الوالدة لكي
ي�شرتين املخدرات.
 nحني تكت�شف الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخدرات �أنّهن حوامل ،ف�إن هذا ميكن �أن يوفر فر�صة ج ّيدة له ّن
لإعادة النظر يف ا�ستخدام املخدرات ،ومعاجلة االعتماد و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ،وتعزيز �صحة
الأم.
 nقد تخ�شى الأمهات اللواتي ي�ستخدمن املخدرات خ�سارة ح�ضانة �أطفاله ّن ما يجعلهن يرتددن يف
ا�ستخدام اخلدمات ،مبا يف ذلك خدمات فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي والعالجات الأخرى للمخدرات،
خ�شي ًة من �أن ت�أخذ ال�سلطات �أطفاله ّن منه ّن.

• العمل بالجنس ومقايضة الجنس بالمخدرات:

 nتكون الن�ساء العامالت باجلن�س �أكرث عر�ض ًة للإ�صابة ِبفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي .ويعمل بع�ض
الن�ساء يف جتارة اجلن�س �أو املقاي�ضة باجلن�س ب�سبب احلاجة �إىل املال واملخدرات.
 nه�ؤالء الن�ساء ميكن �أن يعانني من االعتماد على املخدرات والفقر والت�رشّد �إ�ضاف ًة �إىل كونه ّن عر�ض ًة
لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي.
 nجتارة اجلن�س هي عبارة عن مبادلة اجلن�س باملال ،يف حني �أ ّن املقاي�ضة باجلن�س ميكن �أن تكون �أو�سع
وت�شمل تبادل اجلن�س باملخدرات �أو مكان للإقامة �أو الطعام .على �سبيل املثال ،ف�إن بع�ض الن�ساء اللواتي
ي�ستخدمن املخدرات يف �إمفال ،مانيبور ،يبادلن اجلن�س مقابل املخدرات �أو مقابل مكان للنوم.
رجح �أن تخاطر الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخدرات �أكرث من غريهن فيعملن باجلن�س ب�سبب عادات
ُ nي ّ
رجح �أن يعملن �أق ّل من غريهن يف املواخري (الأماكن التي
ا�ستخدام املخدرات �أو عادات �رشكائه ّن ،و ُي ّ
رجح �أن تكون �إمكانية و�صولهن �إىل الواقيات الذكرية� ،أو على ا�ستعمالها،
يباع فيها اجلن�س) .كذلك ُي ّ
�أقل .وقد �أظهرت درا�سة يف ال�صني �أ ّن العامالت باجلن�س اللواتي ي�ستخدمن املخدرات لديه ّن على الأرجح
عمالء �أكرث وغال ًبا ما ي�ستعملن الواقيات الذكرية بدرجة �أق ّل من العامالت باجلن�س اللواتي ال ي�ستخدمن
املخدرات.
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• النساء الشريكات لرجال يستخدمون المخدرات:
 nهذا يعني الن�ساء اللواتي ال ي�ستخدمن املخدرات ب�أنف�سهن بل �إ ّن �رشكائه ّن هم الذين ي�ستخدمون
املخدرات .وب�سبب معدالت فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي العالية بني الرجال الذين ي�ستخدمون املخدرات،
ف�إن ه�ؤالء الن�ساء و�أطفاله ّن يكونون �أكرث عر�ض ًة النتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي باجلن�س.
 nالعديد منهن ال يدرك �أنهن معر�ضات بدرجة عالية للإ�صابة ،ولي�س لديه ّن � ّأي و�صول �إىل خدمات احل ّد
من خماطر ا�ستخدام املخدرات.

المورد األساسي:

“الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخدرات و�رشيكات الرجال الذين ي�ستخدمون املخدرات” متوفر على:
www.whatworksforwomen.org/chapters/7-Prevention-for-Key-Affected-Populations/
sections/11-Women-Who-Use-Drugs-and-Female-Partners-of-Men-Who-Use-Drugs

حتتاج الن�ساء �إىل نف�س جمموعة خدمات احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات الأ�سا�س ّية التي يحتاج �إليها
الرجال .غري �أنّهن يف حاجة �أي�ض ًا �إىل �أن تكون هذه اخلدمات �صديقة وذات �صلة باحتياجاتهن.

• تلبية احتياجات النساء اللواتي يستخدمن المخدرات واللواتي هن
شريكات الرجال الذين يستخدمون المخدرات:
ف�إن العوامل التالية تُعترب مهمة:
 nاحلر�ص على �أن تكون جميع خدمات الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وعالجه ورعايته
ح�سا�سة مل�سائل اجلندر/النوع االجتماعي وتلبي االحتياجات املختلفة عند ك ٍّل من النوعني االجتماعيني
ّ
املختلفني (الن�ساء والرجال).
 nت�سهيل �إ�رشاك الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخدرات �إ�رشاك ًا ملمو�س ًا وهادف ًا يف التخطيط للخدمات
وتقدميها.
 nتوظيف ن�ساء لتقدمي اخلدمات ولدعم �أقران.
 nتدريب جميع العاملني على م�سائل النوع االجتماعي /اجلندر.
 nاحلر�ص على �أن توفر اخلدمات م�ساحات �آمنة خم�ص�صة «للن�ساء فقط» �أو �أوقات دوام «للن�ساء فقط»
�أو «جمموعات لل «ن�ساء فقط» لكي ت�شعر الن�ساء بالثقة عند احل�ضور �إىل اخلدمة.
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 nاحلر�ص على �أن تكون اخلدمات مفتوحة يف �أوقات مع ّينة لتلبية احتياجات الن�ساء العامالت والن�ساء
اللواتي لديه ّن م�س�ؤول ّية رعاية �أطفال.
 nاحلر�ص على �أن يتاح للن�ساء و�صول جماين و�رسي �إىل خدمات اختبار فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
وعالجه ،وخدمات ال�صحة اجلن�س ّية والإجناب ّية ،مبا يف ذلك الت�شخي�ص وعالج العداوى املنقولة جن�س ًّيا،
وخدمات التخطيط العائلي واختبار احلمل ،وذلك بطريقة ال مت ّيز ،وت�ستخدم مقاربات احل ّد من خماطر
ا�ستخدام املخدرات.
 nاحلر�ص على توفّر رعاية للأطفال بينما تكون الن�ساء يف جل�سات ا�ست�شار ّية �أو يخ�ضعن الختبارات �أو يف
حال طُ لب منهن �إقامة عالجية يف امل�ست�شفى.
 nتوفري فر�ص مل�شورة الأزواج ومتكني الن�ساء من التفاو�ض على ا�ستخدام املخدرات الأكرث �أمانا وعلى
املمار�سات اجلن�س ّية الأكرث �أمانا يف عالقاته ّن ،وعلى الت�أكد من �أن م�س�ؤول ّية احل ّد من خطر فريو�س نق�ص
معا.
املناعة الب�رشي تقع على ال�رشيكني ً
� nإ�صدار مواد خا�صة بالن�ساء عن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي حتتوي معلومات عن احل ّد من خماطر
ا�ستخدام املخدرات ،وعن الثقافة االجتماعية ،والتوا�صل.
� nإ�ضافة �أغرا�ض خا�صة بالن�ساء �إىل جمموعات �أدوات احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات الأ�سا�س ّية (مثل
ال�سدادات القطنية �أو الفوط ال�صح ّية �أو الواقيات الأنثو ّية �إ�ضاف ًة �إىل احلقن والواقيات الذكرية واملناديل ومواد
الرتطيب �أو املزلقات).
 nتزويد الن�ساء مبجموعة متنوعة من خيارات عالج املخدرات املبنية على دليل �أو �إثبات والتي تت�ضمن
م�س�ؤول ّيات الرتبية و�/أو احلمل.
� nإعطاء الن�ساء احلوامل الأولوية يف خدمات العالج بالبدائل وعالج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
والتفكري يف توفري اخلدمات النقالة و�/أو �أخذ اجلرعات �إىل املنزل لتي�سري التق ّيد بها.
 nتزويد الن�ساء احلوامل بعالج وقائي م�ضاد للفريو�سات القهقرية من �أجل الوقاية من انتقال العدوى من
الأم للطفل ( ،)PMTCTوالإر�شاد ب�ش�أن ممار�سات الر�ضاعة الآمنة للر�ضع املع ّر�ضني لِفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي.
برامج التدريب املهني وامل�ساعدة يف �إيجاد وظائف والتمكني االقت�صادي لزيادة ا�ستقاللية الن�ساء
االقت�صادية.
 nالدعم االجتماعي للن�ساء املح ّررات من ال�سجون ،مبا يف ذلك الدعم املرتبط بالرتبية الوالدية.

الموارد األساسية:

�صويف بينكهام ،برونوين مايرز ،كلوديا �ستوي�سي�سكو« :تطوير خدمات احل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخدرات الف ّعالة للن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخدرات باحلقن» ،يف الف�صل الثالث «احلالة العامل ّية
للح ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات  »2012اجلمع ّية العامل ّية للح ّد من املخاطر متوفّر على:

www.ihra.net/global-state-of-harm-reduction-201

التحالف العاملي املعني باملر�أة والإيدز (« )2011الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن املخدرات واحل ّد من خماطر
ا�ستخدامها» و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي متوفّر علىwww.womenandaids.net/CMSPages/ :
GetFile.aspx?guid=74d74180-8cba-4b95-931e-90bd0c4abef4&disposition=inline

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ( )2006الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز
ورعايته مل�ستخدمات املخدرات باحلقن
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 .2األطفال والش ّباب
� nإ ّن الأطفال وال�شباب الذين ي�ستخدمون املخدرات عر�ض ٌة ب�شكل خا�ص لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي.
وي�صل ال�شباب بن�سبة �أق ّل �إىل املعلومات عن كيف ّية الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي املرتبط
با�ستخدام احلقن واملنقول باملمار�سات اجلن�سية .وهم �أق ّل مهارة يف التفاو�ض على ممار�سة جن�س بطرق
�أكرث �أما ًنا ،ويف ممار�سة احلَ قن الآمن ،ومع ّر�ضون �أي�ض ًا لالنتهاكات اجلن�سية .كما �أ ّن �إمكانيات و�صولهن
�إىل الواقيات و�أدوات احلقن املعقّمة� ،أقل.
 nالفقر والت�رشّد يفاقمان امل�شكالت الناجمة عن ا�ستخدام املخدرات و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي عند
رجح �أن ينتقل �أطفال ال�شوارع وال�شباب الذين ال يتعلّمون �إىل �أمناط ا�ستخدام �أكرث
العديد من ال�شباب .و ُي ّ
�إ�شكال ّية ،مثل احلقن 28 .
 nتكون ال�شابات اللواتي ت�ستخدمن املخدرات عر�ض ّة ب�شكل خا�ص ومت�أثرات بفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي ب�سبب اجتماع عاملني هما :ال�سن واله�شا�شة املتعلقة بالنوع االجتماعي� ،أي بكونها �أنثى29 .
 nالعديد من خدمات احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات والوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
مما ي�ؤدي
ي�ضع قيوداً عمر ّية اعتباط ّية (مثل ا�شرتاط �سن �أدنى) �أو يتطلب موافقة الأهل �أو الو�صيّ ،
فعل ًّيا �إىل �إبعاد العديد من ال�شباب الذين ي�ستخدمون املخدرات ،مبن يف ذلك اولئك الذين قطعوا �صلتهم
بعائالتهم �أو غري امل�ستعدين ليك�شفوا لعائالتهم �أنهم ي�ستخدمون املخدرات  .ونتيجة للقيود العمر ّية،
وهموم ومتطلبات حماية الطفل ،وتعليمات املوافقة غري الوا�ضحة ،واملع�ضالت املعنو ّية والأخالق ّية
والعمل ّية ،ف�إن العديد من اخلدمات يرت ّدد يف تقدمي اخلدمة للأطفال �أو ال�شباب.
 nال�شباب الذين ي�ستخدمون املخدرات كثرياً ما ي�صفون اخلدمة التي يقدمها غري امل�ؤهلني يف التعامل مع
ال�شباب واحتياجاتهم اخلا�صة على �أنها عدائية .وت�ؤدي هذه العوامل غال ًبا �إىل عزوف الأطفال وال�شباب
عن الو�صول �إىل اخلدمات التي ت�ستهدف الرا�شدين الذين ي�ستخدمون املخدرات.
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 nخدمات احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات غال ًبا ما ال تهت ّم با�ستخدام املخدرات بغري احلَقن،
وبالتايل فهي تخفق يف �إ�رشاك عدد كبري من ال�شباب الذين ي�ستخدمون املخدرات باحلقن .وغياب �إ�رشاك
حلقن وا�ستخدام املخدرات بطرق
ال�شباب يف منع انتقال احلقن يف ّوت فر�صة
التدخل قبل االنتقال �إىل ا َ
ّ
موجهة نحو املخدرات الأجدد واملمار�سات
�أكرث �إ�شكال ّية� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ف�إ ّن اخلدمات غال ًبا ما ال تكون ّ
امل�ستجدة يف ا�ستخدام املخدرات التي ي�شارك فيها ال�شباب.

تلبية احتياجات األطفال والشباب الذين يستخدمون المخدرات
ال�شباب الذين ي�ستخدمون املخدرات يتطلبون اخلدمات والربامج ال�صديقة لهم واخلا�صة باحتياجاتهم.
وقد ال يتجاوبون مع مناذج العالج املوجهة �أكرث للرا�شدين ،وكثرياً ما يجربون خمدرات من باب
الت�سلية والرتفيه ،وبالتايل قد ال نعتربهم «م�ستخدمي خمدرات» بحاجة �إىل خدمات احل ّد من خماطر
ا�ستخدام املخدرات  ،30وبالتايل ال ي�سعون �إىل هكذا خدمات .املقاربة «ال�صديقة لل�شباب» للح ّد من
خماطر ا�ستخدام املخدرات تتطلب الإبداع واملرونة ،ويجب �أن ت�رشك ال�شباب يف و�ضع وتطوير اخلدمات
منا�سبة للعمر ،وم�ص ّممة لتلبية احتياجات وقدرات ال�شباب
وتنفيذها .وتكون اخلدمات ال�صديقة لل�شباب ِ
التنمو ّية املح ّددة وتوفري املعلومات لهم بطريقة �صديقة.
تتطلب �سيا�سة وممار�سة حماية الطفل برامج للح ّد من املخاطر تعالج جوانب ال�ضعف واله�شا�شة
املع ّينة لدى الأطفال الذين ي�ستخدمون املخدرات .و�إيجاد توازن بني هموم املرتبطة بحماية الطفل
واحتياجات الأطفال الذين ي�ستخدمون املخدرات خلدمات فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ،من جهة واحل ّد
من خماطر ا�ستخدام املخدرات ،من جهة �أخرى يتطلب عناي ًة خا�صة .ويحتاج مق ّدمو اخلدمة �إىل الدعم
والتدريب على اتخاذ قرارات �أخالق ّية وحماية الطفل وتقدمي خدمة منا�سبة للعمر.
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.3الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال
ويستخدمون المخدرات
الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع الرجال مع ّر�ضون لعدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يف العديد
من �أجزاء العامل .فا�ستخدام املخدرات ،ال �س ّيما ا�ستخدام املخدرات املن ّبهة مثل امليثامفيتامني ونيرتات
الأَم ْيل(علب  )POPPERSواملخدرات امل�ستخدمة ملعاجلة اخللل الوظيفي يف االنت�صاب تُ�ستخدم ب�شكل
�شائع من قبل الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع الرجال .غري �أ ّن البيانات الوبائ ّية غري كافية ويوجد
فجوات �أ�سا�س ّية يف معلوماتنا ال �س ّيما عن ا�ستخدام املخدرات بدون َحقن ،لذا ،ال ن�ستطيع التنب�ؤ بكيف ميكن
ال�ستخدام املخدرات يف هذا القطاع ال�سكاين �أن يتط ّور ويتغيرّ مع مرور الزمن31 .
ويكمن التحدي يف جعل خدمات احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات تغطي �أي�ض ًا الرجال الذين ميار�سون
املرجح �أن يعمد الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع الرجال وي�ستخدمون
اجلن�س مع الرجال .ومن غري
ّ
املوجهة ب�شكل رئي�سي نحو
املخدرات �إىل احل�ضور �إىل خدمات احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات
ّ
امل�ستخدِمني باحلقن .وكثري من الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع الرجال والذي ي�ستخدمون املخدرات
ال يحقنون وال ي�ستخدمون الأفيون ّيات الكيميائ ّية ،وبالتايل ف�إن معظمهم ال يرى �أنّهم يحتاجون �إىل عالج
من املخدرات .وقليلة هي خدمات احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات يف البلدان النامية واالنتقالية التي
تعالج احتياجات م�ستخدمي املخدرات غري الأفيونية ،وقليلة ج ًّدا هي خدمات احل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخدرات التي تعالج املمار�سات اجلن�س ّية ومواقف وقيم الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع الرجال بطريقة
مركّزة ومبنية على املعلومات.

تلبية احتياجات الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال الذين
يستخدمون المخدرات
 nخدمات املخدرات واحل ّد من خماطر ا�ستخدامها يجب �أن تعالج م�شكالت من ال يحقنون ال الرتكيز على من
يحقنون فح�سب .وعليها ال�سعي لفهم التغيرّ ات يف ا�ستخدام املخدرات يف جمتمعاتهم ،وت�أثري الأ�صل الإثني،
واالختالف اجلن�سي ،والو�صم ،والتمييز �ضد الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع الرجال ،وكيفية ت�صميم
التدخالت وف ًقا لذلك.
 nيواجه غري احلاقنني خطر عدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي من االت�صال اجلن�سي غري الآمن .ويكون
على تدخالت احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات �أن تعالج خطر فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي املرتبط
باجلن�س بني الرجال.
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 nحتتاج خدمات احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات �إىل رجال ميار�سون اجلن�س مع الرجال حتى يلعبوا
دور مثقفي الأقران ،وكي ي�صلوا �إىل رجال �آخرين ميار�سون اجلن�س مع الرجال ويح ّددو احتياجات ح َملَة
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي بينهم ،ويط ّوروا برامج وخدمات ذات �صلة.

 .4السجناء
ت�شري التقديرات �إىل �أن �سجون العامل ت�ض ّم ما يعادل  10 -8ماليني نزيل يوميا .لكن ميرّ � 6 -4أ�ضعاف هذا
العدد بال�سجون ك ّل عام وذلك ب�سبب احلركة العالية بني النزالء.
ترتفع ن�سبة امل�ساجني بني املحرومني على ال�صعيد االجتماعي االقت�صادي فوق املعدل العام ،ممن يعي�شون
يف �أو�ضاع حيث �أعباء املر�ض عالية �أ�ص ًال ،وحيث الو�صول �إىل الرعاية الطب ّية حمدود  .32كذلك ف�إن ظروف
ال�سجون ال�س ّيئة ،التي ت�شمل االكتظاظ والتغذية غري املنا�سبة واخلدمات ال�صح ّية ال�س ّيئة والعنف ،والف�ساد،
و�إدارات ال�سجون ال�س ّيئة ...كلها جتعل من ال�سجون بيئة عالية اخلطورة النتقال فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد «ب  »Bو «ج  »Cوال�س ّل والأمرا�ض املعدية الأخرى.
وي�ؤدي غياب املعرفة واملعلومات بني ال�سجناء عن خماطر الإ�صابة بهذه الأمرا�ض ونقلها �إىل زيادة خطر
انتقال الإ�صابة33 .
بدورها ،ف�إن ال�سلوكيات عالية اخلطورة  -مثل ت�شارك �أدوات احلقن املل ّوثة من قبل م�ستخدمي املخدرات
واملمار�سات اجلن�س ّية غري الآمنة  -تُفاقم املخاطر ال�صح ّية على ال�سجناء .ويف العديد من البلدان يكون
عدد كبري من ال�سجناء من م�ستخدمي املخدرات ال�سابقني �أو احلال ّيني .وعلى الرغم من عدم توفّر البيانات
ب�سهولة من البلدان النامية واالنتقالية� ،إال �أ ّن املعلومات من الواليات املتحدة الأمريك ّية تذكر أ� ّن عدد
املدانني بتهم املخدرات ي�صل �إىل ربع عدد امل�ساجني تقري ًبا من �أ�صل مليوين �سجني يف �أمريكا  . 34ووجد
تقرير عن �سبعة �سجون يف رو�سيا �أ ّن  %43من ال�سجناء كانوا يحقنون املخدرات و�أ ّن ن�سبة عالية ()%13
بد�أوا باحلقن �أثناء وجودهم يف ال�سجن 35 .
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نتيج ًة لذلك ،متيل م�ستويات الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي بني نزالء ال�سجن �إىل �أن تكون �أعلى
بكثري منها بني القطاع ال�سكاين العام  .36على �سبيل املثال� ،إ ّن املع ّدالت يف ال�سجون الأمريك ّية �أعلى �أربع
مرّات من املع ّدل يف القطاع ال�سكاين العام  ،وجرى الإبالغ عن �أ ّن معدل �إ�صابات ال�س ّل يف ال�سجون و�صل
�إىل  100مرة �أعلى من املع ّدل يف القطاع ال�سكاين املدين .وقد ت�صل حاالت ال�س ّل يف ال�سجون �إىل  %25من
جممل حاالت ال�س ّل يف البلد37 .
يف العديد من البلدان ،قد ال يتاح لنزالء ال�سجون املعرّ�ضون لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �أو ال�س ّل �أو
فريو�س التهاب الكبد «ب  »Bو «ج � »Cإال خدمات �صح ّية �سيئة .وينكر بع�ض �سلطات ال�سجون ح�صول
ا�ستخدام للمخدرات باحلقن �أو اجلن�س يف ال�سجن ،وت�شري �سلطات �أخرى �إىل �سوء متويل اخلدمات ال�صح ّية
ال�صحة”  38يتطلب �أن يتلقى ال�سجناء نف�س
يف ال�سجن كعذر لعدم الت�رصّف .غري �أ ّن مبد�أ “امل�ساواة يف
ّ
نوع ّية املعلومات اخلا�صة بالعالج والرعاية وحت�سني ال�صحة كما هي متاحة يف جمتمعاتهم ،من دون
متييز على �أ�سا�س و�ضعهم القانوين كمجرمني .ويف حال مل تكن اخلدمات ال�صح ّية يف ال�سجن مت�ساوية
مع غريها خارجه ،يجب �أن يبذل موظفو ال�صحة يف ال�سجون اجلهود لربط ال�سجني بخدمات فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات املرتكزة على املجتمع احللي.
يجب �أن تكون الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي والفريو�سات الأخرى املنتقلة بالدم يف ال�سجون
جز ًءا ال يتجز�أ من تدخالت ال�صحة العامة امل�ص ّممة للح ّد من انت�شار العداوى يف املجتمع.
يجب تثقيف موظفي ال�سجون حول موا�ضيع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي واحل ّد من املخاطر ،وعن حقوق
ال�سجناء املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي يف احل�صول على اخلدمات ،ال �س ّيما عالج فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي وال�س ّل وعالجات املخدرات الأخرى.
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الملحق 1

المخدرات – أنواع المخدرات وآثارها و فيروس نقص المناعة
البشري والصحة
املخدر هو � ّأي مادة تع ّدل وظيفتنا ،البدن ّية �أو النف�س ّية .ويوجد ثالث فئات رئي�س ّية من املخدرات :امله ّدئات
واملن ّبهات واملهل ِو�سات.

املخدرات امل�ستخدمة ب�شكل �شائع:
المهدئات
ّ

هي خمدرات تبطئ ن�شاط الدماغ ووظائف ج�سدية �أخرى.
وهي تُ�ستخدم غال ًبا لتخفيف الأمل وتقلي�ص القلق وم�ساعدتنا
على اال�سرتخاء �أو النوم .وهي ت�شمل احل�شي�ش وحم�ض الغاما
هيدروك�سيبوترييك وامل�ستن�شقات والهريوين واملورفني والكوديني
وامليثادون والبوبرينورفني والبيثيدين والديلوديد والكابانول
وم�سكنات من املورفني والكحول.
البنزودايازيبينات :وهي عبارة عن خمدرات قانون ّية يجري
و�صفها عاد ًة لتخفيف القلق والأرق ولها مدد «عمل» متفاوتة يف
اجل�سم .وهي ت�شمل الديازيبام (فاليوم) والنرتازيبام (موغادون)
والأوك�سازيبام (�سرييباك�س) والفلونيرتازيبام (روهيبنول)
والتيمازيبام (نورمي�سون).

المن ّبهات

المهلوسات
ِ
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هي املخدرات التي ت�رسّع النب�ضات التي تنتقل �إىل الدماغ ومنه.
ويزيد ا�ستخدام املن ّبهات من �رسعة دقات القلب و�أي�ض اجل�سم
وت� ّأخر النوم .ويعاين بع�ض الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املن ّبهات
من زيادة يف اليقظة والطاقة وال�شعور بالقوة .وت�شمل املن ّبهات
الأمفيتامينات واملخدرات من نوع الأمفيتامني (( )ATSمثل
امليثامفيتامني والديك�سامفيتامني وميثيل �أمفيتامني الكري�ستال)
و�إك�ستا�سي والكوكايني والكراك كوكايني والتبغ والقهوة وبع�ض
امل�ستن�شقات مثل الأميلنرتات �أو البوتيلنرتات.
هي خمدرات طبيع ّية وا�صطناع ّية تخلط النب�ضات الذاهبة �إىل
الدماغ ،ومنه ،فت�س ّبب تغيرّ ات يف نظرتنا �إىل الواقع .وت�شمل
املهلو�سات حم�ض اللي�رسجيك �إيثيالميد ( )LSDونبتات ال�ص ّبار
التي تت�ضمن امل�سكالني والفطر الذي يت�ضمن الب�سيلوكيبني وخمدر
( PCPفين�سيكليدين) والكيتامني.

كيف يجري تناول المخدرات

ميكن حقن املخدرات �أو ابتالعها �أو ا�ستن�شاقها �أو تدخينها .وي�ستعمل معظم م�ستخدمو املخدرات طر ًقا
خمتلفة ويب ّدلون بني طريقة و�أخرى .على �سبيل املثال ،يجوز ل�شخ�ص �أن يبد�أ بتن�شق الأمفيتامينات لكن
مداهمات ال�رشطة قد جتعل الواردات �شحيحة .لذا ،ويف حماول ًة منه للح�صول على �أثر �أقوى من كم ّية
�أمفيتامينات �أ�صغر فقد يج ّرب احلقن .كما ميكن للتن�شق �أن ي�ؤدي �إىل �أثر مبا�رش وقوي .وعند ابتالع خمدر،
وبهذا ال تكون الآثار مبا�رشة بل ت�ستغرق وق ًتا �أطول الختبارها.
�أحيا ًنا ،يقوم الأ�شخا�ص بحقن مواد غري مع ّدة للذوبان من �أجل احلقن .على �سبيل املثال ،يجري �سحق بع�ض
البنزودايازيبينات ،املتوفرة يف �شكل �أقرا�ص ،ومزجها باملاء وحقنها .ولأ ّن اجلزيئات ال تتفتت ج ّي ًدا فقد
ت�ضع هذه املمار�سة جه ًدا �إ�ضاف ًّيا على الأوردة الدموية وت�ؤدي �إىل �رضر يف الأوعية الدمو ّية.

لماذا يحقن األشخاص أنفسهم؟
يحقن الأ�شخا�ص املخدرات:
قوي وفوري تقري ًبا.
 nلأن الأثر ّ
ا�ستخداما “اقت�صاد ًّيا” �أكرث للمخدرات غالية الثمن.
 nلأن احلقن ميكن �أن يعترب
ً
حني يقوم الأ�شخا�ص بحقن خمدرات غري م�ص ّممة للحقن ،تكون املخاطر ال�صح ّية عالية .وغال ًبا ما ت�ؤدي
هذه املمار�سة �إىل �رضر خطري يف الأوردة والأوعية الدمو ّية.

آثار المخدرات

ميكن �أن تكون القوائم التي تذكر الآثار املحتملة ملختلف املخدرات م�ضلل ًة بحيث ال يج ّرب جميع
امل�ستخدمني املخدرات بالطريقة نف�سها .ويق ّدم منوذج « ِز ْنبرِ ْ غ» �إطار عمل مفي ًدا لفهم جتربة املخدرات من
خالل در�س التفاعالت بني املخدر و«الو�ضع ّية» (�أو ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم املخدرات) واحلالة التي يجري
فيها ا�ستخدام املخدرات:
املخدر :نوع املخدر وم�صدره و�شكله ونوع ّيته وكم ّيته وق ّوته.
الو�ضع ّية� :صحتنا الذهن ّية والبدن ّية احلال ّية وم�ستوى جتربة املخدر وحت ّمله (يتفاعل بع�ض الأ�شخا�ص
بطريقة �س ّيئة مع خمدرات ت�س ّبب م�شكالت �أقل للآخرين).
احلالة التي يجري فيها ا�ستخدام املخدرات :على �سبيل املثال� ،إ ّن جتربة تدخني احل�شي�ش مع �أ�صدقاء يف
املنزل �ستختلف كث ًريا يف حال تكررت يف مكان عام �أو قرب مركز لل�رشطة.
من خالل فهم تركيبة متغريات نوع املخدر والو�ضعية واحلالة ،ميكن فهم درجة اخلطر املحتمل ب�شكل
�أف�ضل� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،من املهم در�س معايري املجتمع .على �سبيل املثال ،يف بع�ض املجتمعات ُيعترب
�شائعا .لكن هذه املمار�سة ال حت�صل يف جمتمعات
خلط الهريوين مبحلول مع ا�ستخدام دم يف احلقنة �أم ًرا
ً
�أخرى .ويكون لهذا ت�أثريات على انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد ،ما يجعل ذلك
معلومات مهمة.
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ين�صب تركيزنا ب�شكل رئي�سي على الأفيون ّيات الطبيع ّية والأمفيتامينات لذلك �سندر�س �آثارها املحتملة
ّ
بتف�صيل �أكرب �أدناه.
ما هي؟

األفيون ّيات
الطبيع ّية
والكيميائ ّية

مخدرات من
نوع األمفيتامين
()ATS

كيف؟

يه ّدئ اجلهاز الع�صبي املركزي بحيث تتباط أ�
الأفيون ّيات الطبيع ّية
وظائفنا (مبا يف ذلك التنفّ�س وحركة الأمعاء).
جمموعة من املخدرات
وح�س الحق بح�سن احلال
امل�شتقة من الأفيون الذي �شعور بالن�شوة
ّ
ُي�ستخرج من نبتة الأفيون .العميق والراحة من الأمل
ت�شمل الأفيون ّيات الطبيع ّية :النعا�س واخلمول.
عند االعتماد على املواد ،قد ت�شتد �أعرا�ض
املورفني وم�شتقاته
االن�سحاب.
الرتكيب ّية مثل الهريوين
واملورفني والكوديني.
كما يوجد �أفيون ّيات
كيميائ ّية ا�صطناع ّية
مثل امليثادون
وال ِبيثِيدين .وتُدعى
جميعها«�أفيون ّيات».
املخدرات من نوع
الأمفيتامني هي من ّبهات
للجهاز الع�صبي املركزي
من �ش�أنها ت�رسيع دقات
القلب ومعدل التنفّ�س
ون�شاط الدماغ.

املواد الأمفيتامين ّية ميكن �أن تن�شّ ط م�شاعر
الثقة والطاقة واليقظة .وميكنها �أحيا ًن�أ تنبيه
الرغبة اجلن�س ّية والن�شاط اجلن�سي .وميكننا �أن
ن�صبح منفتحني �أكرث وكثريي الكالم لكن قد
ن�شعر � ً
أي�ضا بالتوتر والقلق .ويدوم الأثر عاد ًة
من ثالث �إىل �ست �ساعات ميكن بعدها �أن
ي�ؤدي االن�سحاب �إىل التعب والته ّيج والك�آبة.
ويكون االعتماد – �أو التبعية  -ناد ًرا ن�سب ًّيا
لكن عند ح�صوله ي�صبح االن�سحاب حادًا.

كما يه ّمنا �أن ندر�س ال ْبنزودايازيبينات لأنّها تتح ّول �أحيا ًنا �إىل ال�سوق ال�سوداء وتحُ قن .وهي تلعب دو ًرا كب ًريا
يف خطر اجلرعات املفرطة ،ال �س ّيما عند ا�ستهالكها مع مهدئات �إ�ضافية مثل الكحول �أو الهريوين.
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لماذا يتعاطى األشخاص المخدرات؟
يتعاطى الأ�شخا�ص املخدرات لأ�سباب عديدة ،يكون بع�ضها �شخ�ص ًّيا فيما يرتبط البع�ض الآخر بثقافة
املجتمعات التي نعي�ش فيها وبقيمها .وهي ت�شمل:
 nاختبار الن�شوة
 nاالحتفال مبنا�سبات خا�صة
 nال�ضغط من الأقران �أو االنتماء �إىل جمموعة �أو �شبكة �صداقة
 nال�شعور ب�شكل «طبيعي»
 nمنع �أعرا�ض االن�سحاب
 nالتخفيف من الأمل  -الذهني و�/أو البدين
 nالعالج من الك�آبة
 nكر ّدة فعل على �إح�سا�س بانعدام الأمل
 nالهروب من م�شكالت عائلية
 nالهروب من الواقع اليومي
 nال�شعور بالراحة
 nالتجربة /بداعي احل�رشية
 nالنوم /البقاء م�ستيقظني
 nال�شعور بالقوة والقدرة على القيام بعمل بدين �صعب
 nخ�سارة الوزن
 nحت�سني الإبداع
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اآلثار الصحية الستخدام المخدرات
يتعاطى الأ�شخا�ص املخدرات لأ�سباب عديدة ،يكون بع�ضها �شخ�ص ًّيا فيما يرتبط البع�ض الآخر بثقافة
املجتمعات التي نعي�ش فيها وبقيمها .وهي ت�شمل:
إصابات مرتبطة بالحقن:
n
n
n
n
n

الكدمات
اجلروح
التو ّرم وااللتهاب ،مبا يف ذلك الطفح
�إ�صابة ال�رشايني
�إ�صابة الأوردة

عداوى مرتبطة بالحقن:
n
n

التهاب الن�سيج اخللوي واخلراج
التهاب الوريد اخلثاري

تعقيدات التعفنات /االلتهابات المرتبطة بالحقن:
n
n
n
n

تعفنات :التهابات الدم والإنتان الدموي
العداوى الع�ضلية ال�صقلية ()Musculoskeletal
م�ضاعفات باطن الأوعية ()Endovascular
الكزاز/التيتانو�س

أمراض معدية:
n
n
n
n

تعفنات/التهابات منقولة جن�س ًّيا
“فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي”
التهاب الكبد “ب  ”Bو”ج  ”Cوتعفّنات:التهابات امل�سالك التنف�س ّية
ال�س ّل

اضطرابات غير معدية:
n
n

ا�ضطرابات نف�س ّية
�إدمان وتبعية

مشكالت صحية شائعة أخرى:

� nأمل
� nإم�ساك
 nحاالت �أ�سنان �س ّيئة

املكتب الإقليمي جلنوب �رشق �آ�سيا التابع ملنظمة ال�صحة العاملية (،)2009
ال�صحية ال�شائعة مل�ستخدمي املخدرات" .متوفر على:
"�إدارة امل�شكالت
ّ

www.searo.who.int/LinkFiles/HIV-AIDS_Primary_care_guidelines.pdf
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استخدام األفيون ّيات الكيميائ ّية والتبعية واإلدمان
حني ن�ستخدم الأفيون ّيات الطبيع ّية با�ستمرار ،ومع مرور الزمن ،يح�صل تك ّيف يف ج�سمنا بهدف «التطبيع»
بح�سب م�ستويات الأفيون املعتادة لدينا .فيتوقف اجل�سم عن �إنتاج �أفيون ّياته الطبيع ّية (املعروفة بـ
«الأندورفينات») الكت�ساب التوازن العادي .وتتك ّيف �أجهزة املتعة �أو «املكاف�أة» يف الدماغ مع مع ّدالت
تركيز �أعلى من الأندورفينات من الأفيون ّيات الطبيع ّية فنحتاج للمزيد حتى ن�شعر ب�أنّنا «طبيع ّيون» .وهذا
ما ُي�س ّمى بـ «التك ّيف الع�صبي».
ي�رشح التك ّيف الع�صبي ال�سبب وراء حاجة م�ستخدمي الأفيون ّيات الطبيع ّية لتناول جرعات زائدة من
�أجل حتقيق الأثر نف�سه .و ُيعرف هذا بـ «التح ّمل» .و�إذا توقف �شخ�ص معتمد فج�أة عن تناول الأفيون ّيات
الطبيع ّية ،يتطلب من ج�سمه ب�ضعة �أ ّيام للعودة �إىل �إنتاج الأندورفني الطبيعي .يف غ�ضون ذلك ،يواجه
ال�شخ�ص فرتة ان�سحاب غري مريحة وحمبطة بدون مواد �أفيونية �أو �أندورفينات يف اجل�سم .وترتبط درجة
عدم الراحة بدرجة التبعية �أو حجم جرعة ال�شخ�ص العادية وتكرارها.
الأفيون ّيات الطبيع ّية هي مه ّدئ للجهاز الع�صبي املركزي لذا فهي تبطّئ مع ّدل الأي�ض وحركات الع�ضل
غري الواعي ،مثل التنفّ�س وتقل�صات الأمعاء .ويجري �أحيا ًنا و�صف اجلرعة املفرطة من املواد الأفيون ّية بـ
مما ن�ستطيع حت ّمله فيبطئ اجلهاز عمله �إىل نقطة يتوقف فيها
«ن�سيان التنفّ�س» � -إذ تكون اجلرعة �أكرب ّ
التنفّ�س .لذلك تت�ضمن الإ�سعافات الأول ّية اخلا�صة باجلرعة املفرطة � ً
إنعا�شا فمو ًّيا .وخال ًفا لالعتقاد
مت تناول الأفيون ّيات الطبيع ّية ب�شكلها ال�صايف وبجرعات مقا�سة ،تكون الآثار البدن ّية ال�سلب ّية
ال�سائد� ،إذا ّ
املحتملة الوحيدة هي الإم�ساك وتفتّت الأ�سنان (ب�سبب تراجع �إنتاج اللعاب) والتبعية.
�إ ّن العنا�رص الأ�سا�س ّية يف التبعية على الأفيون ّيات الطبيع ّية هي:
ح�س بالإكراه على تناولها.
 nرغبة قوية يف تناول الأفيون ّيات الطبيع ّية � -أو ّ
� nصعوبات يف ال�سيطرة على �سلوك تناول الأفيون ّيات الطبيع ّية.
 nحالة ان�سحاب عند توقف ا�ستخدام الأفيون ّيات الطبيع ّية �أو تخفيفها.
 nالدليل على التح ّمل  -تدعو احلاجة �إىل جرعات زائدة لتحقيق �آثار م�شابهة لتلك املنتجة �أ�ص ًال.
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األفيون ّيات الطبيع ّية وخطر فيروس نقص المناعة البشري
ي�ؤدي �أثر التبعية على هذا املخدر ،واحلاجة الطارئة والفورية �إليه� ،إىل �سلوكيات غري �آمنة مثل ت�شارك �أدوات
احلقن واجلن�س غري الآمن .ويجوز �أن يقوم �شخ�ص يعاين التبعية ملواد �أفيون ّية بحقن نف�سه مبع ّدل �أربع
�أو خم�س م ّرات يوم ًّيا وحني يكون توريد الهريوين غري منتظم �أو غري �أكيد ،احلقن ميكن �أن يتخذ منط �سلوكٍ
غريب ي�ؤدي �إىل املخاطر (مثل ت�شارك �أدوات احلقن و�إقامة عالقة جن�س ّية غري حممية).
رجح �أن ينخرطوا يف جتارة
حني ي�صبح لدى الأ�شخا�ص حاجة ما�سة للمخدرات ،وللمال ل�رشاء املخدراتُ ،ي ّ
�شائعا بني
اجلن�س �أو مقاي�ضة املخدرات باجلن�س .وميكن ملقاي�ضة اجلن�س مقابل املخدرات �أن يكون �أم ًرا
ً
الن�ساء والرجال على ال�سواء ،وبني ال�شباب � ً
أي�ضا.

األمفيتامينات وخطر فيروس نقص المناعة البشري
ميكن ال�ستخدام الأمفيتامني �أن يفاقم �آثار فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي عند الأ�شخا�ص املتعاي�شني �أ�ص ًال
مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي .وت�شري التجارب على احليوانات �إىل �أ ّن الأمفيتامينات جتعل تكاثر
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �أ�رسع .وتظهر درا�سات �أنّه حني ي�ستخدم الأ�شخا�ص املتعاي�شون مع فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي الأمفيتامينات ف�إنهم يعانون من �رضر �أكرب يف خاليا الدماغ .كما �أ ّن القدرة على
التفكري تت�رضّر �أكرث لدى م�ستخدمي الأمفيتامني من غري حاملي «فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي».
تُ�ستخدم الأمفيتامينات يف املمار�سة الطبية املتعلقة با�ضطرابات ت�شتت/نق�ص االنتباه ولعالج زيادة
الوزن .كما تُ�ستخدم للرتفيه من قبل العديد من الأ�شخا�ص حول العامل .وي�سهل �إنتاج الأمفيتامينات يف
املنزل وبالتايل تتوفر ب�شكل �شائع و�سهل.
املخدرات من نوع «الأمفيتامني»� ،أو « ،»ATSتتميز باختالفها وتنوعها ب�شكل وا�سع.
الأغلبية العظمى من م�ستخدمي الأمفيتامني ال ي�ستخدمون احلقن ،واالعتماد على الأمفيتامني نادر ن�سب ًّيا
بني امل�ستخدمني باحلقن.
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للأمفيتامينات �آثار بدن ّية ونف�س ّية كبرية .ويف ما يلي خماطر الأمفيتامني الرئي�س ّية املقرتنة بانتقال
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد:
� nإ ّن م�ستخدمي خمدرات الأمفيتامني باحلقن مع ّر�ضون خلطر فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وانتقال
فريو�س التهاب الكبد «ب  »Bو«ج  »Cمبقدار يوازي اخلطر الذي يتعر�ض له م�ستخدمو الأفيون ّيات
الطبيع ّية باحلقن� ،أو حتى �أكرب منه ،لأ ّن م�ستخدمي املخدرات من نوع الأمفيتامني حني يكونون يف حالة
تبعية�/إدمان� ،أو يف حالة مرح �صاخب ،ف�إنهم يحقنون �أنف�سهم مرا ًرا.
 nهناك دليل على �أ ّن م�ستخدمي املخدرات من نوع الأمفيتامني ينخرطون يف ممار�سات جن�سية غري �آمنة،
�أو غري حممية ،مبع ّدالت �أعلى مما يفعل ولئك الذين ال ي�ستخدمون املخدرات من نوع الأمفيتامني.
والأمفيتامينات ميكنها �أن حت ّد من املوانع وتتدخل يف اتخاذ القرارات املنطق ّية ب�ش�أن ال�سلوك اجلن�سي
وا�ستخدام املخدرات فتجعل امل�ستخدم ناد ًرا ما يحمي نف�سه �أو غريه.
على الرغم من �أ ّن ا�ستخدام املخدرات من نوع الأمفيتامني يع ّر�ض � ّأي �شخ�ص ي�ستخدمها خلطر فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي � ،إال �أنّه يوجد رابط بني ا�ستخدام امليثامفيتامني وانتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي لدى
الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع الرجال .وتظهر الدرا�سات �أ ّن الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع الرجال
والذين ي�ستخدمون امليثامفيتامني يحتمل �أن يزيدوا من �أخطار ممار�ساتهم اجلن�س ّية وا�ستخدام املخدرات.
�إن ه�ؤالء:
 nكثرياً ما ي�ستخدمون واقيات ذكرية �أق ّل
 nقد يكون لديهم �رشكاء جن�س �إ�ضاف ّيني
 nقد ينخرطوا يف جن�س فموي غري حممي  -بخا�صة �إذا كانوا ال�رشيك املتلقي
 nقد يحقنوا امليثنامفيتامني بد ًال من تدخينه �أو تن�شقه.

املنبهات من نوع
العاملية (" )2011امللخ�صات
املوارد الأ�سا�سية :منظمة ال�صحة
التقنية حول ّ
ّ
ّ
الأمفيتامني" ّ
متوفر على:
www.wpro.who.int/hiv/documents/atstechnicalbriefs/en/index.html

احلد من خماطر ا�ستخدام املخدرات وعالج املخدرات من نوع الأمفيتامني والوقاية
ي�شمل ملخ�صات حول ّ
منها.
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الملحق 2

الوقاية من استخدام المخدرات وعالجه

.1

ثقافة الوقاية من المخدرات

هذه ثقافة للوقاية من ا�ستخدام املخدرات ت�ستهدف املجتمع العام  -ال �س ّيما ال�شباب من خالل برامج
التعليم املدر�س ّية  -والأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات بحيث يتمكنون من اتخاذ قرارات مبنية على
املعرفة واملعلومات حول املخدرات.
ميكن لتثقيف ال�شباب الوقاية من ا�ستخدام املخدرات �أن يق ّدم بع�ض املعلومات الأ�سا�س ّية عن املخدرات
و�آثارها .غري �أ ّن تقييمات برامج التثقيف على املخدرات تظهر عدم فعاليتها يف احل ّد من ا�ستخدام
املخدرات �أو �إيقافه .فالعوامل االجتماع ّية واالقت�صاد ّية وال�شخ�ص ّية املعقّدة التي ت�ؤدي �إىل ا�ستخدام
املخدرات ال تُعالَج من خالل برامج التثقيف.
كما يقرتح الدليل �أ ّن فعال ّية احلمالت الوا�سعة النطاق التي ت�ستهدف القطاعات ال�سكانية العامة حمدودة.
وميكن لهذه املقاربات �أن توفّر بع�ض املعلومات الأ�سا�سية لقطاع �سكاين حول املخدرات و�آثارها لكن من
املرجح �أن يكون لها ت�أثري جدي على ال�سلوك .وحيث ت�شري احلمالت �إىل املخدرات على �أنّها «�رش
غري
ّ
اجتماعي» ف�إن ذلك ميكن �أن ينتهي بو�صف م�ستخدمي املخدرات �أنف�سهم ب�أنهم «�أ�رشار» وت�ضاعف من
الو�صم والتمييز اللذين يتحدث عنهما العديد من م�ستخدمي املخدرات .هذا الأمر ي�ص ّعب الو�صول �إليهم
اخلدمات الأ�سا�س ّية املرتبطة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي.
برامج التعليم عن الوقاية من املخدرات وبرامج �إعادة دمج الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات
تعبرّ عن امل�شكالت املقرتنة بالتبعية والإدمان وبخلط املخدرات وتفاعالت املخدرات ،وكذلك با�ستخدام
املخدرات على املدى الطويل .كما �أن التثقيف العملي عن الوقاية من املخدرات يعلّم م�ستخدمي املخدرات
على كيفية ا�ستخدام املخدرات ب�أمان والفوائد ال�صحية التي تنجم عن تفادي احلقن ،و�أهم ّية التغذية
واجلن�س الآمن ،وكيفية الو�صول �إىل اخلدمات ال�صح ّية� .إال �أن الدليل على فعالية هذه املقاربة �ضعيف� ،إذ
م�ستداما ويبقى الت�أثري على معدالت الإ�صابة بفريو�س
قلة من امل�ستخدمني تنجح يف االمتناع امتناعً ا
ً
نق�ص املناعة الب�رشي �ضعيف ًا.
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.2

عالج التبعية للمخدرات :عالج مرتكز على االمتناع

ي�شمل العالج املرتكز على االمتناع:
 nبرامج �إعادة الت�أهيل ال�سكني
 nخدمات �إزالة ال�س ّمية – «ديتوكْ �س»
 nجمموعات الدعم
 nاملجتمعات العالج ّية املرتكزة على مقاربة ال «12خطوة» التي تعتمدها جمموعات دعم م�ستخدمي
«املخدرات املجهولني»
يف حني �أ ّن الدليل على �أنواع العالج هذه لي�س قاطع ًا يف ما يتعلق بالوقاية الف ّعالة من فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي� ،إال �أنّه يو�صى بها للبلدان حيث ينت�رش ا�ستخدام خمدرات غري �أفيون ّية ،مثل املخدرات من
نوع الأمفيتامني والبنزودايازيبينات.
مقاربات ا�ستخدام املخدرات املرتكزة على االمتناع تروق ب�شكل وا�سع ل�صانعي القرار والأهل واحلكومات
واملهنيني الطب ّيني وبع�ض م�ستخدمي املخدرات ال�سابقني واحلال ّيني .غري �أ ّن مع ّدل جناح هذه الربامج
ب�سيط �إذ يعود العديد من الأ�شخا�ص �إىل ا�ستخدام املخدرات �أو حقنها جم ّددًا ُبعيد اخل�ضوع لعملية �إزالة
ال�س ّمية .وتكون االنتكا�سة �شائعة عند معظم الأ�شخا�ص الذين يخ�ضعون لنزع ال�س ّمية وكثرياً ما يتوجب
�أن ميروا بانتكا�سات متك ّررة قبل �أن يتمكنوا من التوقف عن ا�ستخدام املخدرات .وتكون معدالت االنتكا�س
عالية ب�شكل خا�ص يف الربامج التي جترب الأ�شخا�ص على التوقف عن ا�ستخدام املخدرات.
وتدل معدالت االنتكا�س العالية هذه على �أ ّن الربامج املرتكزة على االمتناع ميكن �أن تنجح فقط عند
بلوغنا نقط ًة يف حياتنا نكون فيها م�ستعدين وقادرين على التوقف عن ا�ستخدام املخدرات غري القانون ّية.
ي�ستمد بع�ض الأ�شخا�ص دع ًما وم�ساعدة كبريين من املقاربات املرتكزة على االمتناع ،كما يف برامج
�إعادة الت�أهيل الداخلي يف املراكز �أويف املج ّمعات العالج ّية ،وي�صبحون ممتنعني عن ا�ستخدام املخدرات.
ويتوقف بع�ض الأ�شخا�ص عن ا�ستخدام املخدرات بدون دعم من برامج مرتكزة على االمتناع يف حني
ي�ستم ّر �آخرون يف ا�ستخدام املخدرات طوال حياتهم.
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وتدل معدالت االنتكا�س العالية هذه على �أ ّن الربامج املرتكزة على االمتناع ميكن �أن تنجح فقط عند
بلوغنا نقط ًة يف حياتنا نكون فيها م�ستعدين وقادرين على التوقف عن ا�ستخدام املخدرات غري القانون ّية.
ي�ستمد بع�ض الأ�شخا�ص دع ًما وم�ساعدة كبريين من املقاربات املرتكزة على االمتناع ،كما يف برامج
�إعادة الت�أهيل الداخلي يف املراكز �أويف املج ّمعات العالج ّية ،وي�صبحون ممتنعني عن ا�ستخدام املخدرات.
ويتوقف بع�ض الأ�شخا�ص عن ا�ستخدام املخدرات بدون دعم من برامج مرتكزة على االمتناع يف حني
ي�ستمرّ �آخرون يف ا�ستخدام املخدرات طوال حياتهم.
يرتبط النجاح يف عالج �إعادة الت�أهيل يف املراكز بطول امل ّدة التي ن�ستطيع فيها البقاء فيها .فالإقامات
الأطول تتمتع بن�سبة جناح �أعلى� .إال �أ ّن «النجاحات» تبقى متو�سطة فح�سب ،وتبقى مع ّدالت االنتكا�س
عالية .و�إعادة الت�أهيل الداخلي يف املراكز عبارة عن تدخل عايل الكلفة .ويف العديد من البلدان ،يفوق
عدد الأ�شخا�ص الذين يطلبون �إعادة الت�أهيل يف املراكز ب�شكل كبري عدد الأماكن املتوافرة .على �سبيل
املثال ،يف مانيبور ،يف �شمال �رشق الهند ،يوجد حواىل � 50 -35ألف �شخ�ص من م�ستخدمي املخدرات ،يف
حني يتمتع مركز العالج ال�سكني مبا ال يزيد عن � 20رسي ًرا وم ّدة العالج ثالثة �أ�شهر .وهذا يعني �أ ّن معظم
م�ستخدمي املخدرات يف املدينة لن يح�صلوا على هذه اخلدمة بتاتا.

عالج المخدرات اإللزامي
ي�شكل “عالج املخدرات الإلزامي” ا�ستجابة �شائعة للغاية ال�ستخدام املخدرات باحلقن يف العديد من
البلدان الآ�سيوية .يف الواقع ،ف�إن العديد من مراكز العالج الإلزامي هذه ي�شبه ال�سجون و ُي�شار �إليها ب�شكل
وا�سع با�سم “املخ ّيمات”  .يف هذه الأماكن الإلزام ّية ،يبلّغ م�ستخدمو املخدرات عن انتهاكات كبرية
حلقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك التعذيب ،وغياب الو�صول �إىل الرعاية ال�صح ّية ،وغياب الو�صول �إىل التثقيف
عن املخدرات �أو ال�صحة ،والت�شغيل الإجباري ،وبرامج “�إعادة التثقيف” التي تعلّم م�ستخدمي املخدرات
عن “�رش” ا�ستخدام املخدرات .ال عجب �إذن �أن يعاين م�ستخدمو املخدرات الذين يغادرون مراكز العالج
الإلزامي هذه من م�ستويات عالية للغاية من االنتكا�سات.
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تعار�ض الأمم املتحدة العالج الإلزامي .وقد دعا بيان م�شرتك للأمم املتحدة حول مراكز احلجز و�إعادة
الت�أهيل الإلزامية اخلا�صة باملخدرات الدول الأع�ضاء �إىل العمل على:
�إغالق مراكز احلجز و�إعادة الت�أهيل الإلزامية اخلا�صة باملخدرات وتطبيق اخلدمات ال�صح ّية واالجتماع ّية
الطوع ّية املرتكزة على احلقوق واملبنية على �شواهد.
املورد الأ�سا�سي:
بيان م�شرتك للأمم املتحدة حول مراكز احلجز و�إعادة الت�أهيل الإلزامية اخلا�صة باملخدرات
ّ
متوفرة على:

www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2012/march/20120308a

/detentioncenters

.3

العالجات األخرى للمخدرات  -العالج بالبدائل

العالج بالبدائل هو مقاربة للح ّد من خماطر الإدمان على املخدرات الأفيون ّية الكيميائ ّية .ويجري و�صف
الأفيون ّيات الكيميائ ّية اال�صطناع ّية  -والطويلة الفعال ّية وغري القابلة للحقن  -مل�ستخدمي املخدرات،
ما يلغي بالتايل حاجتهم ال�ستخدام �أفيون ّيات كيميائ ّية غري قانون ّية وي�سمح لهم مبمار�سة حياة عاد ّية
ومنتجة.
مت ت�صنيف هذين الأخريين
�إ ّن نوعي �أدوية العالج بالبدائل الرئي�س ّيني هما :امليثادون والبوبرينورفني .وقد ّ
كـ «�أدوية �أ�سا�س ّية» من قبل منظمة ال�صحة العاملية يف عام  .2005و ُيعترب العالج بالبدائل فعا ًال للغاية
يف الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي بني الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات باحلقن وذلك
من خالل احل ّد من م�ستويات احلقن.

خبرة من لبنان
يف لبنان� ،أيا تكن اخلطوات املتبعة حتى تاريخه ،يعمل القا�ضي املنفرد اجلزائي على حتديد جل�سة
قريبة للمدمن ب�سبب و�ضعه ،يجري خاللها ا�ستجوابه والت�أكد من نيته باخل�ضوع للعالج وتكليفه
ب�إبراز تقومي �أويل �صادر عن مرجع �صحي ذي خربة ،يع ّينه القا�ضي ،عن �إدمانه وعن و�ضعه ال�صحي
والنف�سي وعن �أف�ضل �سبل العالج املتوفرة (خارجي /داخلي ،مدى احلاجة اىل ازالة الت�سمم اجل�سماين،
امكانية العالج بالبدائل ،مدة العالج� ،آلياته)...
(املرجع :اقرتاح لنظام التعامل ق�ضائياً مع ملفات املدمنني – جمعية ْ�سكون – لبنان)
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يعمل العالج بالبدائل بثالث طرق رئيس ّية:
 .1نف�س ًّيا �إذ ت�شتغل على الناقالت الع�صب ّية يف الدماغ التي تت�أثر بالأفيون ّيات الطبيع ّية فتمنع �أعرا�ض
االن�سحاب ،وبالتايل ت�ساعد امل�ستخدم على ال�شعور ب�أنّه طبيعي وب�صحة ج ّيدة.
 .2حت ّد من ممار�سات اخلطر �إذ تلغي احلاجة �إىل احلَقن �أو حت ّد منها .وتنخف�ض معدالت انتقال فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي ب�شكل كبري بني الأ�شخا�ص الذين ي�صلون �إىل العالج بالبدائل لأنّهم يحقنون �أق ّل �أو
يتوقفون عن احلقن كل ًّيا .هذا ف�ض ًال عن �أنها تقي من وقوع �أو حدوث اجلرعة الزائدة �أو املفرطة.
 .3اجتماع ًّيا :ي�ساند العالج بالبدائل الأ�شخا�ص املعتمدين على الأفيون ّيات الطبيع ّية يف �أن يدر�سوا �أو
يعملوا ،و�أن يهتموا ب�أطفالهم �أو �أفراد العائلة الآخرين ،وي�شاركوا يف بيئتهم االجتماعية .ويعود الف�ضل
يف ذلك �إىل عدم �شعورنا بالأمل �أو االكتئاب من الإن�سحاب حني نتناول جرعة م�ستقرة من امليثادون
�أو البوبرينورفني ،و�إىل عدم ا�ضطرارنا لتم�ضية �أيامنا يف دورة من جمع املال و�رشاء املخدرات واحلقن
واالختباء من ال�رشطة.
العالج بالبدائل تدخ ٌل مهم � ً
أي�ضا يف دعم العالج امل�ضاد للفريو�سات القهقرية .وحني تتبدل الأمناط
اليوم ّية الفو�ضو ّية �أحيا ًنا املقرتنة بالبحث عن املال ل�رشاء الهريوين وا�ستخدامه  -ما يجعل حياة
الأ�شخا�ص �أكرث ا�ستقرا ًرا  -ت�صبح معدالت التق ّيد بالعالج امل�ضاد للفريو�سات القهقرية عند م�ستخدمي
املخدرات هي نف�س املعدالت عند اجلميع .غري �أ ّن االلتحاق بعالج البدائل يجب �أال يكون بتات ًا �رشط ًا
م�سب ًقا للو�صول �إىل العالج امل�ضاد للفريو�سات القهقرية.
يذكر �أن لبنان واملغرب وحدهما اعتمدا العالج بالبدائل يف العامل العربي.
متّت مناق�شة العالج بالبدائل بالتف�صيل يف الف�صل الرابع.
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الملحق 3

خيار الحقن والوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة
البشري /فيروس التهاب الكبد «ب  »Bو «ج »C
تن�ش�أ معلومات جديدة عن نوع احلقن التي ن�ستخدمها ونو ّزعها وعن �آثار نوع احلقنة على انتقال فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي/التهاب الكبد «ب  »Bو»ج  .»Cويقرتح عمل وليم زول  39وزمالئه �أ ّن خيار
احلقنة قد يكون عام ًال مه ًما يف انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/فريو�س التهاب الكبد .
يهتم الدليل اجلديد بكم ّية «املناطق املحجوبة» – غري املرئية  -Dead spaceيف �أنواع مع ّينة
من احلُقن .وميكن �أن ي�ؤدي ا�ستخدام احلقن التي تت�ضمن كم ّيات عالية من املناطق املحجوبة �إىل بيئة
م�صغّرة يبقى فيها فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �أو التهاب الكبد «ب  »Bو»ج  - »Cما يجعل بالتايل
هذه احلقن غري �آمنة .وقد ُ�ص ّممت حقن املناطق املحجوبة املنخف�ضة للح ّد من كم ّية الدم املتبقية يف
دفعا كام ًال .وكم ّية الدم املتبقية يف حقن املناطق املحجوبة املنخف�ضة
احلقنة بعد دفع ك ّبا�س احلقنة ً
بعد دفع ك ّبا�س احلقنة و�شطف احلقنة تبلغ 100م ّرة �أق ّل من الكم ّية يف حقنة عاد ّية من حقن املناطق
املحجوبة العالية.
�إ ّن �أثر ا�ستخدام احلقن ذات املناطق املحجوبة املنخف�ضة هو احل ّد املحتمل من خطر انتقال فريو�س نق�ص
ويو�صى بالتايل �أن تعمل
املناعة الب�رشي/التهاب الكبد «ب  »Bو»ج  »Cيف حاالت ت�شارك احلقنة.
َ
برامج توفري احلقن والأدوات النظيفة على توفري حقن ذات مناطق حمجوبة منخف�ضة ف�ض ًال عن �أنواع
�أخرى من احلقن املنا�سبة لالحتياجات املحل ّية (كما يف حال حقن الإن�سولني).
وتو�صي منظمة ال�صحة العامل ّية ب�أن ت�ستم ّر برامج توفري احلقن والأدوات النظيفة يف تقدمي جميع �أنواع
احلقن املنا�سبة لالحتياجات املحل ّية مبا �أ ّن احلقن ذات املناطق املحجوبة املنخف�ضة تُنتَج حال ًّيا بعدد
حمدود من القيا�سات  . 40وتُعترب معرفة نوع احلقنة التي يحتاجها م�ستخدم املخدرات �أو يف�ضلها من
املعلومات احليو ّية ملربجمي الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي .كذلك ف�إن تثقيف م�ستخدمي
املخدرات عن فوائد احلُقن ذات املناطق املحجوبة املنخف�ضة يعترب �أم ًرا مهم ًا ي�ضاف �إىل توفري احلُقن
ذات املناطق املحجوبة املنخف�ضة ،املقبولة واملوثوقة.
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التخلص اآلمن

يتم التخل�ص الآمن من احلقن وفق ًا لرتتيبات النفايات الطبية املحلية .ففي العديد من البلدان ت�ستخدم
�صناديق خا�صة جلمع الأدوات احلادة املتاحة والتخل�ص منها ،وعاد ًة ما تكون هذه ال�صناديق م�صنوعة
من البال�ستيك ال�صلب لتجنب الإ�صابات بوخز الإبر .وللتخل�ص من هذه احلقن والأدوات تعتمد املنظمات
غري احلكومية على ترتيبات حملية ،كما يف �أوكرانيا ولبنان ،مث ًال .وت�ستخدم زجاجات املياه الفارغة
لهذا الغر�ض.

نماذج من الحقن ذات المناطق المحجوبة المنخفضة وذات المناطق العالية
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حقنة ذات منطقة حمجوبة عالية

الملحق 4

والحد من مخاطر
برامج فيروس نقص المناعة البشري
ّ
استخدام المخدرات الخاصة بالممارسة الج ّيدة –
قائمة مراجعة
 nترتكز براجمنا على دليل احلاجة  -احلاجة للوقاية من فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشيوفريو�س التهاب الكبد «ب  »Bو»ج  »Cوعالجهما ورعايتهما.
 nي�شرتك الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات و�أفراد املجتمع املحلي و�أ�صحاب
امل�صالح ذات ال�صلة املبا�رشة باملخدرات يف التخطيط والتقييم ،فيما ي�شارك الأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخدرات يف جميع مراحل الربنامج ،من التقدير وحتى التقييم.
 nتتما�شى براجمنا الوطنية مع اال�سرتاتيجيات والأولويات اخلا�صة باملخدرات و فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي .وحيث ال تكون اخلطط والأولوياّت الوطن ّية كافية �أو متعاطفة مع
�أهدافنا ،فنحن ننادي بالتغيري.
 nبراجمنا تُدار �إدارة ج ّيدة ولها ميزان ّية وخطة عمل.
 nبراجمنا مدجمة يف �شبكة اخلدمات املحل ّية �أو خطة ال�صحة واخلدمات االجتماع ّية
املحل ّية من �أجل �ضمان اال�ستدامة وا�ستمرار الرعاية ،وحر�ص ًا على تفادي ازدواجية اجلهود.
 nبراجمنا ترتكز على عمل ّية تقييم �شاملة وم�ستم ّرة ل�ضمان �أن تبقى ذات �صلة بالواقع
و�أن تعالج �أمناط ا�ستخدام املخدرات املتغيرّ ة.
وموجهة نحو خدمات التو�سع من �أجل بلوغ
 nتُعترب �أهداف برناجمنا قابلة للتحقيق
ّ
�أعداد �أكرب من الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات.
 nبراجمنا تُراقَب وتُق ّيم ب�شكل دوري ودقيق.
 nبراجمنا هي يف متناول الأ�شخا�ص يف املدن واملناطق الريفية ،والأ�شخا�ص الفقراء،
والن�ساء والرجال ،والأ�شخا�ص الذين يعانون من ميول جن�س ّية ومن �أ�صول �إثن ّية خمتلفة،
وال�شباب ،مبن يف ذلك الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة و�أولئك الذين يعي�شون يف
ال�شوارع.
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 nبراجمنا تت�ضمن خطة لبناء القدرات امل�ستم ّر ،ت�ستهدف القطاع ال�سكاين املعني
والعاملني يف الربنامج واملتطوعني و�أفراد املجتمع الأو�سع.
 nبراجمنا تراعي االختالفات الثقاف ّية والعرق ّية والإثن ّية وتلك اخلا�صة بالنوع االجتماعي
و�أ�شكال التمييز القائمة.
أهداف مبا�رشة ،ولها خطة ا�سرتاتيجية
 nبراجمنا م�ستدامة ولديها موارد كافية لتلبية � ٍ
للم�ستقبل.
 nنرعى �أ�صحاب م�صالح �آخرين ونت�شارك اخلربات يف تطوير الربنامج.
 nنبني دع ًما �سيا�س ًّيا من �أجل �إقامة بيئة قانون ّية و�سيا�س ّية ممُ كِّنة لربامج فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي واحل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات.
 nنعترب �أنف�سنا م�س�ؤولني �أمام الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات و�أمام املجتمع
الأو�سع.
 nيجري توثيق �أن�شطة الربنامج وحاالت جناحه وف�شله ،وت�شاركها بحيث يجري
ا�ستخال�ص الدرو�س.
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الملحق 5

رأس المال االجتماعي
«ر�أ�س املال االجتماعي» هو مفهوم �أ�سا�سي يف علم االجتماعُ ،يعترب مفي ًدا عند التفكري
بنظريات التغيري.
هناك ثالثة �أنواع من ر�أ�س املال االجتماعي تُعترب ذات �صلة بالعمل على املخدرات وعلى
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي على م�ستوى املجتمع املحلي.
( )1ر�أ�سمال اجتماعي الحم بني الأ�شخا�ص املت�شابهني والذين يت�شاركون هد ًفا
ً
م�شرتكا .على �سبيل املثال ،بني جمموعة من م�ستخدمي املخدرات ال�شباب الذين
يعي�شون يف ال�شارع.
( )2ر�أ�سمال اجتماعي رابط يت�ض ّمن روابط �أو ج�سوراً بني الأ�شخا�ص املختلفني عن
بع�ضهم بع�ضا على امتداد املجتمع املحلي .على �سبيل املثال ،جمموعة لتنمية
القرى م�ؤلّفة من قادة ومق ّدمي خدمات وم�ستخدمي خمدرات.
( )3ر�أ�سمال اجتماعي وا�صل يت�ض ّمن �صالت مع الأ�شخا�ص الذين يتمتعون ب�سلطة �أكرب
وموارد �أكرث ،داخل املجتمع املحلي �أو خارجه .على �سبيل املثال ،العالقات مع
ال�رشطة املحل ّية �أو احلكومة املحل ّية� ،أو مع احلكومة الوطن ّية �أو هيئات مراقبة
املخدرات الوطن ّية� ،أو مع �شبكات م�ستخدمي املخدرات الوطن ّية والإقليم ّية
والدول ّية.
عند تطبيق هذه النظرية على ا�ستخدام املخدرات و فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي،
ميكننا �أن ن�صف ال�شبكات القائمة بني جمموعة من م�ستخدمي املخدرات على �أنّها
ر�أ�سمال اجتماعي الحم .وحني يعمل ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات مع
جمموعة الن�ساء املحل ّية ل�ضمان عدم رمي احلقن امل�ستخدمة قرب ملعب �أطفال ف�إنهم
ي�ستخدمون ر�أ�سماال اجتماع ًّيا رابط ًا � -إذ ي�شكّلون ج�سو ًرا بني �أنواع ال�شبكات املختلفة
لتح�سني تلبية احتياجات بع�ضهم بع�ض .وحني ترغب جمموعة من م�ستخدمي املخدرات،
العاملة مع جمموعة الن�ساء املحل ّية� ،أن تع ّرف ال�رشطة عن خطة التخل�ص من احلقن
وتدعمها ،ف�إنها تبني ر�أ�سما ًال اجتماع ًّيا وا�ص ًال يجعل اخلطة م�ستدامة في�ؤ ّيدها املجتمع
الأو�سع وتكون �أكرث فعال ّية
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نحن نبني ر�أ�سما ًال اجتماع ًّيا بني الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات عندما نعتمد
حلقن ب�شكل �آمن �أو كيف ي�شتغل امليثادون.
عليهم يف تثقيف بع�ضهم بع�ضا على كيف ّية ا َ
كما �أنّنا نبني ر�أ�سما ًال اجتماع ًّيا عندما يعمل الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات مع
عاملي الرعاية ال�صح ّية على توفري �أدوات َحقن جديدة مل�ستخدمي املخدرات يف ال�شارع.
وعندما نخطّط لتدخالت من �أجل الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي �أو لتوفري عالج
ورعاية ودعم مل�ستخدمي املخدرات الإيجاب ّيني لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ،يكون
علينا �أن ن�شمل التدخالت �أو اال�سرتاتيج ّيات التي ت�ساعد على بناء ر�أ�سمال اجتماعي.
ر�أ�س املال االجتماعي يبني الثقة وي�ساعد الأ�شخا�ص على العمل مع ًا من �أجل التغيري.
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الملحق 6

الحد من مخاطر استخدام المخدرات  -المفاهيم
ّ
والمقاربات األساس ّية
ي�أخذ «احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات» �شكله من مبادئ ال�صحة العامة ومن حقوق
الإن�سان .وهو يعتمد اعتمادًا كب ًريا على دليل على فعال ّية التدخالت الأ�سا�س ّية .ومقاربات
احل ّد من «العر�ض والطلب» يف جمال ا�ستخدام املخدرات ال تعالج االنتقال ال�رسيع
لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي بني م�ستخدمي املخدرات باحلقن .وتُعترب «مقاربة احل ّد
من خماطر ا�ستخدام املخدرات» املقاربة الناجحة الوحيدة املثبتَة يف برنامج عن فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي وذلك للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات باحلقن .فهذه املقاربة
تدخالت من �ش�أنها �أن حت ّد من خطر انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي و�أن تبني
تق ّدم
ٍ
ثقافة الرعاية والدعم مل�ستخدمي املخدرات الإيجاب ّيني املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي� .إنها مقاربة:
 nمرتكزة على دليل :تظهر «تقارير العمل التي تعتمد على �أدلة»ال�صادرة عن منظمة
ال�صحة العامل ّية �أ�سا�س الربهان العلمي على فعال ّية «مقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام
املخدرات» يف احل ّد من انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي والتهاب الكبد «ج  »Cويف
توفري العالج والرعاية والدعم للأ�شخا�ص املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
وفريو�س التهاب الكبد «ج  »Cالذين يحقنون املخدرات (مع توفري اللقاح اللتهاب الكبد
«ب )»B
 nالأهداف العملية ق�صرية الأمد القابلة للتحققُ :يعترب �إنهاء ا�ستخدام املخدرات و�إيقاف
توريد املخدرات هدفني طويلي الأمد ال ميكن حتقيقهما .والإحلاح على الوقاية من انتقال
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد «ب »Bو «ج  »Cيعني �أن نتقبل
ح�صول ا�ستخدام املخدرات و�أن ن�سعى للح ّد من املخاطر املقرتنة به ،ال �س ّيما خطر انتقال
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س التهاب الكبد «ج  »Cمن خالل ت�شارك �أدوات
احلقن.
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 nمرتكزة على احلقوق :ي�شارك الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات وغريهم املت�أثرين
با�ستعمالها ،يف اتخاذ القرارات وتنفيذها .واال�ستجابات املرتكزة على احلقوق يف جمال
ا�ستخدام املخدرات ت�سعى �إىل حت�سني الو�صول �إىل اخلدمات ،وتوفّر البنى والو�سائل
الكفيلة ب�إ�رشاك م�ستخدمي املخدرات �إ�رشاك ًا هادف ًا ،وتق ّدم و�سائل احلماية �ض ّد التمييز
والتح ّر�ش واال�ستغالل واالبتزاز ،وتف�ضّ ل التدخالت املبنية على الرعاية ال�صح ّية
واالجتماع ّية على تدخالت القانون والنظام التي ت�ؤ ّدي عام ًة �إىل انت�شار �سجن الأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون املخدرات.
ت�ستخدم «مقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات» مفهوم «�سلّم اخلطر» لت�صنيف
خطر عدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي املرتبط با�ستخدام املخدرات باحلقن:
ال ت�ستخدم املخدرات وال تت�شارك احلقن بتات ًا� ،أو تَوقّف عن ا�ستخدام
املخدرات!
هذه هي الطريقة الأكرث فعال ّية لتفادي عدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
املرتبطة با�ستخدام املخدرات.

�إذا كنت ت�سخدم املخدرات :ال حتقنها!
هذه طريقة ف ّعالة ج ًّدا لتفادي عدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي املرتبطة
با�ستخدام املخدرات.

�إذا كنت حتقن املخدرات :ا�ستخدم دائ ًما �أدوات حقن معقّمة!
هذه هي الطريقة الف ّعالة الوحيدة لتفادي عدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي
املرتبطة با�ستخدام املخدرات باحلقن.

�إذا تعذر عليك ا�ستخدام �أدوات حقن معقّمة دائ ًما :ا�ستخدم �أداة احلقن اخلا�صة
بك جم ّددًا!
ميكن تفادي عدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي املرتبطة با�ستخدام
أعدت ا�ستخدام �أدوات احلقن اخلا�صة بك (ب�رشط �أن ال
املخدرات باحلقن �إذا � َ
يكون �أح ٌد �آخر قد ا�ستخدم الأداة).
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مت و�صف تدخالت احل ّد
جرى تطوير التدخالت ملعاجلة ك ّل مرحلة من مراحل اخلطر .وقد ّ
من خماطر ا�ستخدام املخدرات الأ�سا�س ّية يف الف�صل الرابع.
تتم ّيز «مقاربة احل ّد من خماطر ا�ستخدام املخدرات» مبقاربتها العملية يف ا�ستخدام
جمموعة من الطرق والتدخالت للتعامل مع م�س�ألة ا�ستخدام املخدرات املعقدة ومع
اخلطر الذي متثله كما يتجلى يف عداوى فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�سي التهاب
الكبد «ب  »Bو«ج  ،»Cف�ض ًال عن جمموعة من التبعات ال�صح ّية واالجتماع ّية
واالقت�صاد ّية امل�رضّة الأخرى.

الحد من مخاطر استخدام المخدرات
مقاربات
ّ
 .1تثقيف األقران:
تثقيف الأقران هي طريقة يف التعلّم تُ�ستخدم لتوفري املعلومات والدعم بع�ضنا لبع�ض،
بطريقة مت�ساوية وغري ُحكْم ّية وغري ق�رس ّية .وقد عرّف برنامج الأمم املتحدة املعني
بالإيدز تثقيف الأقران على �أنه جزء من نظام �شامل ومتكامل وف ّعال من �إجراءات الوقاية
من انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي .وهو و�سيلة ف ّعالة للو�صول الأ�شخا�ص الذين
يتعذر بلوغهم وتقدمي اخلدمات الأ�سا�س ّية �أو املرتكزة على الرعاية يف املراكز لهم.
وتُظهر ال�شواهد �أ ّن التوعية با�ستخدام الأقران �أثبتت فعال ّيتها يف الو�صول �إىل م�ستخدمي
املخدرات وتوفري الو�سائل العتماد ممار�سات �أمنة �أكرث وحممية اعتماداً ف ّعاال.
املث ِّقفون بني الأقران هم �أ�شخا�ص لديهم خ�صائ�ص اجتماع ّية م�شرتكة وخ�ضعوا لتدريب
على املعرفة واملهارات املطلوبة .وهم يلتقون مع �أقران لهم لتوفري املعرفة واملهارات
والن�صائح ودعم �أقرانهم يف احل ّد من ال�سلوك ّيات اخلطرة ويف الو�صول �إىل اخلدمات ،مثل
خدمات الفح�ص وامل�شورة والعالج.
مثال :تذكر الرابطة الأ�سرتال ّية مل�ستخدمي املخدرات باحلقن واملخدرات غري القانون ّية وهي
منظمة �أ�سرتال ّية وطن ّية مل�ستخدمي املخدرات  -املبادئ التالية لتثقيف الأقران بوا�سطة
منظمات م�ستخدمي املخدرات :
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امل�ساواة – حيث نتح ّدث ،بع�ضنا �إىل بع�ض ،كمت�ساوين فنق ّدم الت�شجيع والتمكني.
حق تقرير امل�صري وامللك ّية – الإقرار بحقوقنا البديهية يف التحكّم ب�صحتنا وحت�سينها
وتوفري الفر�ص ومتلّك العمل ّيات والنتائج.
التعلّم العملي والواقعي– تطبيق مبادئ «تعلّم الكبار».
تنمية اجلماعة – متكني �أفراد جماعة م�ستخدمي املخدرات من معاجلة امل�شكالت
ب�شكل جماعي.
احل ّد من املخاطر – تطبيق النهج العملي والقيم الإن�سان ّية ،والرتكيز على احل ّد من
إحلاحا.
املخاطر وموازنة التكاليف بالفوائد ،وو�ضع �أولو ّيات لالحتياجات الأكرث � ً
دعم اخل�صو�ص ّية وال�رس ّية �أو الكتمان.

الحد من مخاطر استخدام المخدرات
مقاربات
ّ
 .2الوصول إلى األقران
منظمة ال�صحة العامل ّية ت�صف الو�صول على �أنه مقاربة ف ّعالة لتعزيز �صحة م�ستخدمي
املخدرات ودعمها والوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي .
لأ ّن الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات يكونون مه ّم�شني ويعاملون كخارجني عن
القانون و كمجرمني ،فهذا ي�ص ّعب علينا بلوغهم من �أجل حت�سني �صحتهم وحت�سني
اخلدمات ال�صح ّية .ويعترب الو�صول مقاربة مهمة لتوفري اخلدمة ملجموعة من القطاعات
ال�سكان ّية امله ّم�شة ،وهو يلعب دو ًرا مه ًّما للغاية ،وله تاريخ يف الوقاية من فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي بني الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات.
أ�شخا�ص على �صلة وثيقة
ُيعنى الو�صول مب�ستخدمي خمدرات حال ّيني و�/أو �سابقني �أو �
ٍ
ب�شبكات م�ستخدمي املخدرات .ه�ؤالء يعملون على الو�صول �إىل م�ستخدمي املخدرات
لي�ضعوا يف متناولهم الثقافة ال�صح ّية من معرفة ومعلومات ،ودعم �أقران ،وتوزيع �أدوات
حقن جديدة ،وجمع �أدوات حقن م�ستعملة ،وتوزيع واقيات ،و�إحالة وم�شورة.
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ال�صحي واالجتماعي حيث
ويتمثّل مبد�أ جوهري من مبادئ الو�صول يف توفري الدعم
ّ
يعي�ش م�ستخدمو املخدرات وحيث مي�ضون �أوقاتهم مع م�ستخدمي خمدرات �آخرين ،وحيث
يتعاطون املخدرات .وتُعترب برامج تثقيف الأقران ف ّعال ًة ب�شكل خا�ص يف الو�صول �إىل
م�ستخدمي املخدرات الذين ي�صعب الو�صول �إليهم وتقدمي معلومات و�أدوات موثوقة يف
التعاطي مع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي.
حني يكون الو�صول �إىل اخلدمات ال�صحية حمدودًا ،ف�إن الو�صول ُيعترب طريقة مهمة
لتقدمي خدمات الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي الأ�سا�س ّية ودعم م�ستخدمي
املخدرات الذين قد ال يكون لديهم �صلة ات�صال مع اخلدمات ال�صح ّية بخالف ذلك .وميكننا
تقدمي اخلدمات مبا�رش ًة با�ستخدام العاملني على حتقيق الو�صول �إىل امل�ستهدفني .كما
تخ�ص ً�صا مثل فحو�ص �أو اختبارات العداوى املنقولة جن�س ًّيا
ميكن الرتويج خلدمات �أكرث
ّ
وعالجها� ،أو خدمات العالج امل�ضاد للفريو�سات القهقرية وذلك من خالل احلر�ص على
وجود �أنظمة �إحالة ج ّيدة �إىل اخلدمات ال�صح ّية التي �ستعالج م�ستخدمي املخدرات
باحرتام وكرامة.

مهام عاملي الوصول الرئيس ّية:
 nدعوة م�ستخدمي املخدرات وت�شجيعهم على ا�ستخدام خدمات �أ�سا�س ّية مثل خدمات
فح�ص/اختبار فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وعالجه واخلدمات ال�صح ّية اجلن�س ّية.
 nالوقاية من اجلرعة املفرطة� ،أو الزائدة ،من خالل توزيع النالوك�سون  ،وتوفري معرفة عن
طريقة ا�ستعماله من قبل م�ستخدمي املخدرات و�أقرانهم/عائالتهم بحيث ي�ستخدمونها يف
حال تناول �صدي ٌق جرع ًة مفرطة.
 nتوزيع �إبر وحقن نظيفة و�أدوات َحقن �أخرى.
 nتوزيع واقيات وتقدمي املعلومات عن اجلن�س الآمن.
حني نق ّدم اخلدمات للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات باحلقن ،فنحن نعالج
احتياجاتهم وهمومهم وتوقعاتهم بهدف �إن�شاء خدمة يثق بها م�ستخدمو املخدرات
ويق ّدرونها .ويجب �أن تكون اخلدمات غري ُحكْمية ،و�رس ّية ،يدفعها امل�ستخدِم امل�ستفيد
وفيها بنية وترتيبات تي�سرّ مل�ستخدمي املخدرات م�شارك ًة هادفة .يف هذه الظروف ،ميكن
�أن تق ّدم مراكز اخلدمات ال�صديقة  -يف العادة مراكز ا�ستقبال  -مل�ستخدمي املخدرات
«مكا ًنا �آم ًنا» للتعلّم عن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي ،واحل�صول على الدعم وامل�شورة
واحل�صول على �أدوات حقن جديدة وواقيات يف بيئة �صديقة .كما �أ ّن مراكز اال�ستقبال
مهمة يف «�إر�شاد» امل�ستخدِمني �إىل خدمات �أخرى �أو �إحالتهم �إليها .وميكن �أن يكون تقدمي
خدمات الرعاية ال�صح ّية الرئي�س ّية على يد طبيب �أو مم ّر�ض يزور مراكز اال�ستقبال ،ناجحة
للغاية.
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تُعترب خدمات اال�ستقبال ذات املمار�سة اجل ّيدة مراكز خدمات �صديقة .وهي توجد غال ًبا
حيث يعي�ش م�ستخدمو املخدرات �أو حيث مي�ضون �أوقاتهم ،وتكون «خفية» وغري علنية
بحيث ي�ستطيع م�ستخدمو املخدرات املجيء والذهاب بدون �أن يالحظهم عامة النا�س �أو
ال�رشطة.
ف�ض ًال عن تقدمي خدمات �أ�سا�سية ،مثل ت�أمني الطعام ومكان للراحة ،ميكن ملراكز اخلدمات
ال�صديقة تقدمي خدمات �أخرى مل�ستخدمي املخدرات مثل �أدوات حقن نظيفة ،والوقاية
من اجلرعات املفرطة و�إدارتها ،والتثقيف ،والرعاية ال�صح ّية الأولية ،وجمموعات الدعم،
والتعلّم من الأقران ،والإحالة ،وامل�شورة ،وفحو�ص فريو�س نق�ص املناعة الب�رشي وفريو�س
التهاب الكبد «ب  »Bو «ج  »Cوعالجهما.
قد تدعو احلاجة �إىل �أنواع خمتلفة من مراكز اخلدمات ال�صديقة ملختلف م�ستخدمي
املخدرات .على �سبيل املثال� ،إ ّن الن�ساء من عامالت اجلن�س قد يف�ضّ لن االت�صال باخلدمة
عرب العاملني يف تثقيف الأقران بد ًال من احل�ضور �إىل مركز ا�ستقبال ،يف حني �أ ّن الرجال
ال�شباب الذين يحقنون املخدرات يجدون مركز ا�ﻹ �ستقبال مالئم ًا �أكرث وميكن التعامل معه.
مراكز اخلدمات ال�صديقة مل�ستخدمي املخدرات:
 nتفتح ل�ساعات �أطول من �ساعات الدوام العادية  -ت�ستجيب ل�ساعات «تدفق»
امل�ستفيدين الرئي�سية وتقدمي امل�شورة
 nتتواجد يف �أماكن يجتمع فيها الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات �أو قربها ،يكون
مدخلها وخمرجها خفيني بالطبع
 nيديرها �أ�شخا�ص ي�ستخدمون املخدرات �أو �أ�شخا�ص ميكنهم التوا�صل ب�سهولة مع
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات � -أو خليط منهما
 nتكون خف ّية �أو �رسية وال تتطلب من الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املخدرات تقدمي �إثبات
مف�صلة
�شخ�صية �أو بطاقة هوية� ،أو معلومات �شخ�ص ّية ّ
 nال تفر�ض الكثري من القواعد �أو الكثري من العمل الورقي على امل�ستفيدين
 nجمانية
 nتكون قادرة على توفري �أوقات انتظار ق�صرية
 nتكون قادرة على تقدمي الطعام �أو مكان للراحة �أو ح ّمام �أو غ�سل املالب�س.
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