
مشروع الوصول  للفئات األكثر عرضة لإلصابة 
بفيروس نقص المناعة البشري

  2013تحديث عام 

برنامج الحرية
من اإلدمان واإليدز

قطاع الوصول 



الرؤية العامة لبرنامج الحرية
. 1989البداية عام •

أن يحصل المدمنون وعائالتهم فى مصر والبالد العربية •
.والعالم على فرصة كاملة لحياة أفضل

أن يستفيد النشء المعرض لإلدمان والسلوكيات الخطرة •
من وجود قوة داخلية تساعده على التعافى قبل التعاطى 

.وقبل الجنس غير اآلمن

.أال يضرب اإليدز بالدنا من بوابة اإلدمان•



بدايات مشروع اإلقالل من األضرار 

للتوعية من اإليدز مع مدمنى  2003عام  فىبدأ العمل •
.القاهرة  فىالحقن 

: شــعار تحت•

”تبطيلك مهم بس أنت أهم“  



أهداف قطاع الوصول

الوصول للمدمنين والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال فى •
.الشارع ومتابعتهم كل ستة أشهر 

الحقن فى  لمدمنىتقليل مخاطر المخدرات والجنس الغير آمن •
.الشارع والرجال الذين يمارسون جنسا مع رجال 

.الوقاية من اإليدز •

.االمتناع عن التعاطى لمدمنى الحقن الذين يختارون هذا•



تقديم خدمات قانونية ونفسية وصحية للفئات األكثر •
.المتعايشين وعرضه 

بعمل صندوق لدعم المتعايشين ممول  2012بدأنا عام •
.ذاتىبشكل 

.عمل مجموعة مشاركة للمتعايشين مع الفيروس •



 2003الحقن في مكتب القاهرة لمدمنى افتتاح •
في شبرا

افتتاح مكتب األسكندرية لمدمنى الحقن فى •
في سيدي بشر 2009ديسمبر عام 

فتتاح فرع جديد للرجال الذين يمارسون جنسا ا•
2009مع الرجال بالقاهرة فى سبتمبر عام 



الخدمات المقدمة

. صحىتثقيف •

.جلسات مشورة ومجموعات عالجية •

.تقديم خدمات طبية أوليه •



الطوعىخدمة المشورة والفحص •
VCT  ) سى الوبائى الكبدىفيروس –إيدز . (

)  قضايا رد االعتبار وغيرها ( خدمات قانونية •
.

.مالبس ونظافة شخصية ووجبات •



.توزيع نبذ للتوعية من مخاطر اإليدز•

توزيع واقى ذكرى للوقاية من مخاطر الجنس •
.غير اآلمن

.توزيع سرنجات نظيفة•



العاملين بالقطاع

.وصول  مندوبى•
.   إدارين•
. نفسى أخصائى•
.ممرضين •
 .و إدمان  نفسىأطباء عالج •
األعمال اإلدارية  فىللمشاركة  إجتماعينأخصائيين •

.الحقن  لمدمنىوالوصول 



2003ما تم الوصول اليه من 
.عرضة االكثرمن أعضاء الفئات  9597الوصول لعدد •

.مدمن حقن بالشارع  7522•

.رجال يمارسون جنسا مع رجال  1471•
آخرين لدينا شيتات بدون تسجيل في            1000( 

) .تقارير الشركاء

.عامالت بالجنس  604•



القاهرة: ما تم الوصول إليه 
مدمن حقن بالشارع من عام  5200الوصول لعدد  •

.بمكتب الوصول فى القاهرة 2013حتى اآلن  2003

.شهور حتى االن 6مدمن حقن كل  3100متابعة •
.حتى االن) سنوات 10وبعضهم تمت المتابعة حتى (



: اإلســكندريه فىما تم الوصول إليه 

 2009مدمن حقن بالشارع من عام  1550الوصول لعدد •
. االسكندريةبمكتب  2013حتى 

.مدمن حقن  780متابعة  •



!                   ما تم توزيعه 

)بشكل مباشر   . ) سرنجة   40,000ما يزيد عن  -
–بشكل غير مباشر( سرنجة  50,000و ما يزيد عن 

. )الصيدليات الشريكة
. االنسرنجة حتى  90,000عن  مايزيد : األجمالى

) .بشكل مباشر ( ذ كـرى  واقى 120,000عن  مايزيد -
–بشكل غير مباشر ( ذ كـرى  واقى 40,000وما يزيد عن 

. )الصيدليات الشريكة 
. األنذكـرى حتى  واقى 160,000عن  مايزيد:  األجمالى



!                   ما تم تحويلهم 

مدمنة حقن إلى مراكز إعادة  ومدمن  1010تحويل 
.          اإليدز   والتأهيل ببرنامج الحرية من اإلدمان 

                                           
Freedom Drug Rehabilitation Centre
Wady El Natroun



الشــراكات  

عقدت الحرية من اإلدمان وااليدز  2006إلى  2003من •
.FHI 360شراكة مع مؤسسة 

. Tearfundهيئة  2009إلى  2007ثم من •

ومنظمة  WHOمنظمة الصحة العالمية   2011إلى   2009•
. MENAHRAمنارة 



الشــراكات
• FORD FOUNDATION – CDS 2011-2012 .
• )                  الرعاية  والوقاية و الحق  فىالحق ( 
• Tearfund 2011 – 2013 .
• )                       المناصرة  والدعوة  والوصول ( 
• IDLO 2013 .
• )                                             حقك  إعرف( 
• UN Woman 2013 .

• )                                     األمنة المدينه( 



                                   
                         الشــراكات 

 “نــهر “         
المتعايشين وأول شبكة مصرية لدعم الفئات األكثر عرضة 

بتمويل من                            :
FORD FOUNDATION
DROSOS 

من فنىودعم  :
FHI 360

2013ديسمبر  فىتنطلق 



المسح الترصدي البيولوجي : األبحاث
  2006والسلوكي 

ووزارة  FHI 360بالشراكة مع  2006عام )  BSS( بحث •
(  الصحة للفئات األكثر عرضه للخطر لكل من مدمنى الحقن 

IDU  ( و العامالت بالجنس التجارى )FSW . (

  -: ةومن نتائج البحث بالقاهر•
•IDU  =0.6 %
•FSW  =0.8 %



المسح الترصدي البيولوجي : األبحاث
2010والسلوكي 

  وبالشراكة مع وزارة الصحة        2010عام )  BSS( وبحث •
360FHI   ومركز خدمات التنمية )CDS. (

:للفئات   
. اإلسكندريه والحقن بالقاهرة  مدمنى•
.العامالت بالجنس التجارى القاهرة •

 :ونتائجها 
القاهرة •
• IDU = 7.7 %
•FSW = 0.0 %
االسكندرية•
•IDU = 6.7 %



نتائج متابعات بحثية
من خالل دراسة على مدمنى الحقن الذين تم الوصول إليهم من •

حتى االن تم التوصل للنتائج  2003خالل المكتب منذ عام 
-:التالية 

من مدمنى الحقن تغير سلوكهم ولم يشاركوا سرنجات % 71.8•
.فى الحقن 

 الواقىالحقن تغير سلوكهم واستخدموا  مدمنىمن % 34•
الذكرى عند ممارسة الجنس مع شركائهم من لم يستخدموه من 

.   قبل



تحديات 

.استخراج تراخيص رسمية لمندوبى الوصول •

.الخوف من التيارات السلفية واإلخوانية المتشددة •

عدم الفهم الحكومى والشعبى وضرورة توضيح المفاهيم •

.وتغيير التوجهات 

.التمويل  استمراريه•



التعصب لالمتناع : التعامل مع التحديات
سنة من العمل من أجل  14هل تنكر برنامج الحرية لتاريخ •

حين بدأ العمل في ) 2003 -1989(االمتناع عن التعاطي 
اإلقالل من األضرار؟

.اتهمنا الزمالء بهذا•
ردنا كان علينا أن نبقي المدمنين أحياءا إن رفضوا •

.االمتناع اآلن حتى تتسنى لهم فرصة االمتناع بعدها
لنحميهم من األيدز إن كنا حقا مهتمين بهم هم أكثر من •

.اهتمانا باالمتناع كهدف
النتيجة كانت أن عدد أكبر من المدمنين انضم لمراكز •

.التأهيل وامتنع عن التعاطي



:  التعامل مع التحديات
التعصب لإلقالل من األضرار

هل برنامج الحرية من إقالل من األضرار حقا؟•
بعض الزمالء من دوائر اإلقالل من األضرار يتسائلون إن كان •

.يمكن للحرية أن تعمل بإخالص في اإلقالل من األضرار
نعم نحن نؤمن باإلقالل من األضرار ونؤمن باتاحة أكبر فرصة •

من االختيارات امام كل متعاطي ليواصل حياته بحرية وكرامة 
. كيفما شاء وبدون ضغط طالما ال يؤذي اآلخرين

لدينا عدد متنامي من المثقفين األقران من الممتنعين عن •
جاهزين للعمل في اإلقالل من ) المدمنين المتعافين(التعاطي 

.األضرار بسبب برنامج التأهيل المتاح لهم



نعمل اآلن تحت شعار

“حياة .. حماية .. حرية “

.من اإلدمان والوصم ..   حرية
.من األمراض المنقولة جنسيا وااليدز..  حماية
.أفضل ..    حياة



شكراً 
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