
تمييز أقل،
خدمات أفضل،

دعم أكثر!
ل	شخاص المتعايشين مع فيروس نقص 

المناعة البشري الذين يستخدمون المخدرات



اعرف منطقتك:  فيروس نقص المناعة البشري واستخدام المخدرات في منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا

ا، إّن منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا حالًيّ

دة ا�جتماعية العوامل المقيِّ

دة الفردية العوامل المقيِّ
كشف بحث عملي في ٦ بلدان في المنطقة أّنه من أصل ١٤٩ (١٠٢ رجًلا و٤٧ امرأة) مشارًكا متعايًشا مع فيروس نقص 

المناعة البشري يستخدم المخدرات بحقن أو بدون حقن:

يعاني ا�شخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري الذين يستخدمون المخدرات من هشاشة ومخاطر متزايدة لما يلي:

لماذا؟ �ّن عوامل إجتماعية وفردية عديدة تحّد من استخدام خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخدرات وفيروس نقص المناعة 
البشري بين ا�شخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري الذين يستخدمون المخدرات

إضافًة إلى ذلك، ال يتوفر العالج بالبدائل في ٣ بلدان من البلدان الـ٦!
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ما الذي يمكن فعله؟ 

يرتبط أخذ عالج فيروس نقص المناعة البشري المنتظم بتطوير ممارسات الحقن والسلوكيات الجنسية التي تقّلص إمكانية العدوى المرافقة 
¢مراض أخرى

أظهر دمج العالج بالبدائل مع خدمات فيروس نقص المناعة البشري أّنه يسّهل إلتزام ا¢شخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن 
المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري ويحّسن عالج فيروس نقص المناعة البشري واستمرار الرعاية

كيف يمكننا تحسين ا�لتزام بالعالج والوصول إلى الخدمات؟

ما الذي يجب معرفته أكثر؟ تحقق من المراجع!

غياب
البيئة ا³منة 

نة والممكِّ
القيود القانونية

@ القوانين العقابية المعنية بالجنس والمخدرات
@  نقص في االستراتيجيات المناهضة للوصمة والتمييز 
@ القوانين التي تحمي حقوق المتعايشين مع فيروس 

   نقص المناعة البشري الذين يستخدمون المخدرات
@ تحرشات/توقيفات الشرطة
@ الحبس/العودة إلى اÀجرام

القيود االجتماعية الثقافية
توّفر

خدمات
محدود

صعوبة
الوصول إلى

الخدمات

التحديات
المتعلقة
بالخدمات

نوعية رديئة
لتقديم/توفير

الخدمة

العوامل 
دة  المقيِّ
الفردية

 نقص بالمعلومات
وبالمعرفة 

 تدني في مستوى
 العالقات بين

ا¢شخاص

 وضع اجتماعي
اقتصادي متواضع

 سلوكيات
محفوفة بالمخاطر

دات  محدِّ
ديمغرافية

 افتقار المشاركة
 في جهود

 المناصرة وكسب
التأييد

 ظروف صحية
 جسدية وعقلية

ضعيفة
الوصمة

انتشار فيروس نقص 
المناعة البشري منخفض 

وُيقّدر بأقّل من ٠٫١ ٪ في 
معظم بلدان الشرق 

ا¢وسط وشمال إفريقيا.

تضّم إحدى أعلى نسب 
النمّو لفيروس نقص 

المناعة البشري في العالم 
(زيادة سنوية بنسبة ٣٥٪ 

في اÀصابات الحديثة 
االكتشاف منذ العام ٢٠٠١)

٣٢٪ فقط من أطفال 
المشاركين خضعوا الختبار 

فيروس نقص المناعة البشري 
(وجاءت نتيجة ١٠٪ منهم إيجابية)

اسُتخدمت المخدرات من
قبل ٤٥٫٦٪ من الشركاء 

(٣٩٫٦٪ بالحقن)

تشخيص متأخر لفيروس 
نقص المناعة البشري

مستوى منخفض من 
التقّيد بعالج فيروس 
نقص المناعة البشري

استخدام متدٍن لخدمات 
الحّد من مخاطر استخدام 
المخدرات والرعاية الصحية

انتقال فيروس نقص 
المناعة البشري الصاعد

الوفيات المتعلقة باÀيدز

يتشارك الُحَقن ٥٦٫١٪ من  
المتعايشين مع فيروس 

نقص المناعة البشري 
الذين يستخدمون 

المخدرات بالحقن

٤٤٫٨٪ من المتعايشين مع 
فيروس نقص المناعة 

البشري الذين يستخدمون 
المخدرات ال يستخدمون 

الواقي الذكري على اÀطالق

يقيم ٢٥٫٥٪ من الرجال 
عالقات جنسية مثلية

زيادة الوعي والتدريب على: 
ا³ثار الصحية اÀيجابية لالكتشاف 
المبكر والكشف الروتيني بين 

أفراد العائلة؛ المخاطر المتعلقة 
باستخدام المخدرات؛ أهمية دعم 

ا¢شخاص المتعايشين مع 
فيروس نقص المناعة البشري؛ 

توفر خدمات الحّد من مخاطر 
استخدام المخدرات وفيروس 
نقص المناعة البشري؛ حقوق 

ا¢شخاص المتعايشين مع 
فيروس نقص المناعة البشري 
وا¢شخاص الذين يستخدمون 

المخدرات؛ الوصمة والتمييز 
لمقدمي الرعاية الصحية

الترويج لـ: توّفر الخدمات بين 
مقّدمي الرعاية الصحية 

وا¢شخاص المتعايشين مع 
فيروس نقص المناعة البشري؛ 

استراتيجيات الحّد من مخاطر 
استخدام المخدرات لتغيير 
السلوك؛ االختبار الروتيني 

¢مراض معدية أخرى مشمولة 
في حزمة خدمات الحّد من 
مخاطر استخدام المخدرات 

والرعاية الصحية؛ استراتيجيات 
وقوانين مناهضة للتمييز؛

المساءلة والدعم من خالل 
وضع: آلية شكاوى النتهاكات 

الحقوق وسوء المعاملة؛ 
نظام دعم لمتابعة 

المستفيدين بانتظام في 
أماكن الرعاية الصحية

التقييم والبحث من خالل: 
حاالت تقييم نوعية الخدمة؛ 

تقديرات حجم السكان لÚبالغ 
عن تطوير البرامج

 تطوير الخدمات من خالل: دمج 
خدمات الحّد من مخاطر استخدام 
المخدرات في حزمة خدمات الرعاية 

الصحية؛ توّفر متزايد للعالج بالبدائل 
وتغطيته؛ توفير اختبار فيروس 

نقص المناعة البشري لجميع شركاء 
وأطفال ا¢شخاص الحديثي 

التشخيص؛ توفر متزايد للواقيات 
والحقن/اÀبر في برامج الحّد من 

مخاطر استخدام المخدرات والبرامج 
الصحية ا¢خرى؛ إشراك ا¢شخاص 
المتعايشين مع فيروس نقص 

المناعة البشري الذين يستخدمون 
المخدرات في البرمجة واتخاذ القرارات؛

يشارك ١٧٪ من النساء 
في العمل بالجنس

تضّم إحدى أقّل نسب 
تغطية للعالج المضاد 
للفيروسات القهقرّية، 

مع وصول ١٧٪ فقط من  
المتعايشين مع فيروس 
نقص المناعة إلى العالج

تشمل مستويات منخفضة 
من اختبار فيروس نقص 

المناعة البشري بين الفئات 
السكانية ا¢ساسية

تسّجل إنتشار مرّكز فيروس 
نقص المناعة البشري بين 

ا¢شخاص الذين يستخدمون 
المخدرات بالحقن في ٨ 

بلدان في المنطقة

تقّدر وجود ٢٠٨,٠٠٠ شخص 
يستخدم المخدرات بالحقن 
متعايش مع فيروس نقص 

المناعة البشري/اÀيدز

لديها انتشار لفيروس 
نقص المناعة البشري 

بنسبة ٢٣٫٥٪ بين
ا¢شخاص الذين 

يستخدمون المخدرات 
بالحقن

ُيقّدر وجود ٢٤٠,٠٠٠ شخص 
متعايش مع فيروس 
نقص المناعة البشري

ُيقّدر وجود٨٨٧,٠٠٠  شخص 
يستخدم المخدرات بالحقن

الجنس غير المحمي 
واستخدام المخدرات 

بالحقن غير ا³من: 
هي العوامل الرئيسية 

لوباء فيروس نقص 
المناعة البشري

لكن، 
تهّدد القيود والمحّرمات القانونية والدينية 

واالجتماعية الثقافية ضّد الجنس والعمل 
بالجنس والعالقات الجنسية المثلية 

واستخدام المخدرات وحيازتها نسبة انتشار 
فيروس نقص المناعة البشري المنخفضة 

في المنطقة

العوامل
ا�جتماعية

العوامل
 الفردية

وصمة
استخدام
المخدرات

وصمة العيش
مع فيروس

نقص المناعة
البشري

نتائج صحية وخيمةسلوكيات صحية سيئة

تفاِقم حاالت عدم المساواة بين الجنسين بشكل كبير السلوكيات والنتائج الصحية السيئة بين النساء المتعايشات 
مع فيروس نقص المناعة البشري واللواتي يستخدمن المخدرات (بما في ذلك الشركاء) في مجتمعات الشرق ا¢وسط 

ا وشمال إفريقيا المحاِفظة جًدّ

@ الوصمة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري
@ الفجوة/حاالت عدم المساواة بين الجنسين

@ المعايير والعادات االجتماعية
@ القيم المحاِفظة

@ المعتقدات الدينية

ُيعتبر وجود بيئة حاضنة وسهولة الوصول لخدمات ذات جودة من ا�مور ا�ساسية في تحسين الوصول
إلى الخدمات وفي مستوى النتائج الصحية 



المراجع:

لو، إيه جيه، أمبورو، ج، ولتون، أن جيه (Low, AJ, Mburu, G, Welton, NJ) وآخرون. أثر العالج بالبدائل على نتائج العالج المضاد للفيروسات القهقرية: مراجعة نظامية وتحليل
ما ورائي. ا¢مراض المعدية السريرية ٢٠١٦؛ ٦٣: ١٠٩٤-١١٠٤

شبكة الشرق ا¢وسط وشمال إفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخدرات - مينارة. البحث العملي المتعدد المراكز حول استخدام المخدرات والحّد من مخاطر استخدام 
المخدرات بين ا¢شخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري/اÀيدز في منطقة الشرق ا¢وسط وشمال إفريقيا. ٢٠١٧. مأخوذ من: 

http://menahra.org/images/OPERATIONAL_RESEARCH_ON_DRUG_USE__HARM_REDUCTION_AMONG_PEOPLE_LIVING_WITH_HIVAIDS_IN_MENA_-_web.pdf

شبكة الشرق ا¢وسط وشمال إفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخدرات - مينارة. تقييم الوضع واالستجابة الستخدام المخدرات ومخاطره في الشرق ا¢وسط وشمال إفريقيا. 
٢٠١٧. جاٍر.

شبكة الشرق ا¢وسط وشمال إفريقيا
للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات

"مينارة"

مستديرة الحايك، مبنى بنك بيروت والبالد 
العربية، الطابق الثاني، سن الفيل، لبنان

+961 1 49 32 الهاتف: 11
info@menahra.org :لكترونيÀالبريد ا
www.menahra.org :لكتونيÀالموقع ا


