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إسقاط الحّق

رق األوسط وشمال إفريقيا، للحّد من مخاطر استخدام  إّن الموادَّ اّلتي يتألَّف منها هذا التَّقرير )"التَّقرير"( وّفرتها شبكة الشَّ
أّيِة أخطاء، أو إغفاالت في هذه  أّيَة مسؤولّية عن  رات )"شبكة مينارة"( للمعلومات فقط. وال تتحّمل شبكة مينارة،  المخدِّ

المواّد. 

واكتماله  ته  ودقَّ التَّقرير  ة  صحَّ بشأن  ضمنّية،  أو  صريحة  كفاالت،  أّيِة  في،  صراحًة  ها  حقَّ والتسقط  مينارة،  شبكة  تصدر  ال 
أو  مديريها،  أو  مسؤوليها،  أو  المعنّيين،  شركائها  من  أّي  أو  ابعة،  التَّ مراكزها  أو  مينارة  شبكة  تكون  وال  وموثوقّيته.  وتوقيته 
ِة أضرار، سواء بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة،  روف، مسؤولين عن أيَّ فيها، أو وكالئها، أو ممثِّليها، تحت أّي ظرف من الظُّ موظَّ
ة، أو تبعّية، ألّيِة عائدات مفقودة، أو أرباح مفقودة، أو خالفه، ناشئة عن هذا التَّقرير والموادِّ المضّمنة فيه أو مّتصلة بها.   خاصَّ

جميع الموادِّ المضّمنة في هذا التَّقرير محمّية، بموجب قوانين حقوق النَّشر. وال يجوز نسخها أو إعادة نشرها، أو توزيعها، 
أو نقلها، أو عرضها، أو بّثها، أو بخالف ذلك استغاللها بأّيِة طريقة من الّطرق بدون إذٍن كتابيٍّ سابٍق صريٍح من شبكة مينارة. 

ابعة لها، والملكّية الفكرّية األخرى، ملًكا لشبكة مينارة،  تكون أسماء شبكة مينارة وشعاراتها، وجميع العالمات التِّجارية التَّ
ريح.  وال يمكن استعمالها بدون إذنها الكتابيِّ المسبق الصَّ

© حقوق النَّشر شبكة مينارة 2013

االختصارات
عمر   LT

الفئات الّسكانّية األكثر ِعرضًة للخطر    MARP
الّشرق األوسط وشمال إفريقيا     MENA

شبكة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات   MENAHRA
عنوان فرعّي طبّي    MeSH

العالج البديل بواسطة الميثادون    MMT
وزارة الّصّحة    MOH

وزارة الّصّحة العاّمة   MoPH
الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال    MSM

عامل بالجنس   MSW
حقن أو أدوات   N/S

غير متوّفر   NA
الخّطة االستراتيجّية الوطنّية لإليدز    NASP

منّظمة غير حكومّية    NGO
غير معروف   NK

مستخدمو مخّدرات بغير الحقن  non-IDUs
مركز إعادة تأهيل وطنّي    NRC

برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة    NSP
العالج بالبدائل    OST

األشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرّي   PLHIV
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن   PWIDs

عّينات يحّفزها المستجيب   RDS
تقييم وضع سريع    RSA

مجلس الّصّحة األعلى   SCH
جمعّية العناية الّصحّية   SIDC

ا مرض منقول جنسّيً    STD
ا عدوى منقولة جنسّيً    STI

حقنة   Sy
الّسّل    TB

اإلمارات العربّية المّتحدة   UAE
األمم المّتحدة    UN

برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز   UNAIDS
برنامج األمم المّتحدة اإلنمائّي    UNDP

صندوق األمم المّتحدة للّسكان    UNFPA
دورة الجمعّية العاّمة االستثنائّية لألمم المّتحدة  UNGASS

منّظمة األمم المّتحدة للّطفولة )اليونيسيف(   UNICEF
مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة   UNODC

وكالة الّتنمية الّدولّية الّتابعة للواليات المّتحدة    USAID
المشورة واالختبار الّطوعّيان    VCT

منّظمة الّصّحة العالمّية    WHO
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جامعة طهران للعلوم الطبّية، إيران( ود. غابرييل رايدنر )منظمة الّصحة العالمّية، المكتب اإلقليمّي لشرق البحر األبيض 

المتوّسط( على مساهمتهم الكريمة في وضع هذا المستند. 

كما يوّد الباحثون أن يشكروا: مجلس إدارة شبكة مينارة، والسّيدة ميشلين ج. أبو شروش، والسّيدة ألكسندرا عطايا، 
والسيدة  باتريسيا حداد، واآلنسة جنيفر غزال، من شبكة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا للحّد من مخاطر استخدام 
العالمّية  للجمعّية  التنفيذّي  المدير  الينز،  ريك  والسّيد  المعلومات  جمع  في  دعمهّن  مينارة(،على  )شبكة  المخدرات 
مدير  توفيق،  جالل  ود.  سوريا،  في  لإليدز  الوطنّي  البرنامج  مدير  خميس،  جمال  ود.  وموظفيها،  المخاطر  من  للحّد 

مستشفى الرازي، وآلّية الّتنسيق الوطنّية في المغرب ود. علي رضا نوروزي لمراجعة المستند وإعطاء المالحظات.

والبيانات:  المعلومات  تقديم  في  لنا  لدعمهم  أسماؤهم،  الّتالية  للخبراء  الكريم  للّتعاون  وبامتنان،  الكّتاب  يقّر  كما 
السّيدة ياسمين عادل رفعت )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، والمكتب اإلقليمّي للّشرق األوسط 
لبرنامج  الوطنّي  )المكتب  طويل  أسامة  والسّيد  لبنان(  الّصّحّية،  العناية  )جمعّية  بدران  ناديا  واآلنسة  إفريقيا(  وشمال 
أ. خان )البحوث  األمم المتحدة المشترك، المعني بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، باكستان( والسّيد عدنان 
رحمن  نديم  ود.  باكستان(  العالمّية،  الّصحة  لمنظمة  الوطنّي  )المكتب  سعيد  كوايد  ود.  باكستان(  الّتنمية،  وحلول 
)جامعة  تود  س.  كاثرين  والسّيدة  باكستان(  والجريمة،  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم  لمكتب  الوطنّي  )المكتب 
أفغانستان(  العالم،  )أطباء  كيتيير  ميالني  والسّيدة  ماغيت،  أوليفير  ود.  األميركّية(  المّتحدة  الواليات   كولومبيا، 
فريق  البشرّي/اإليدز،  المناعة  نقص  بفيروس  المعنّي  المشترك  المتحدة  األمم  )برنامج  سيتاييش  رضا  حميد  ود. 
 الدعم اإلقليمّي للّشرق األوسط وشمال إفريقيا( ود. جيهان طويلة )المكتب الوطنّي لمنظمة الّصّحة العالمّية، ُعمان(
 ود. عّباس سيداغات )وزارة الّصّحة، إيران( ود. علي أكبر هاغدوست )جامعة كرمان للعلوم الطبّية، إيران( ود. بهنام 
البشرّي/ المناعة  نقص  لفيروس  اإليرانّي  البحوث  )مركز  فراحي  فهيمة  ود.  إيران(  اإلسالمّية،  أزاد  )جامعة  فرهودي 

اإليدز، إيران(.

Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenaribeit (GIZ) استطعنا إنجاز هذا الّتقرير بفضل المساهمة الكريمة ل 

ومساهمة منظمة الصحة العالمية إلصدار النسخة العربية من هذا التقرير.

هذا التقرير هو ترجمة اآلنسة روال فرح وتحرير السّيدة غلوريا بدران األسطا وتصميم الّسّيد جون أبو الياس

مقدمة
تدعم  أن  تأسيسها  منذ  )مينارة(  المخّدرات  استخدام  مخاطر  من  للحد  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  شبكة  تحاول 
الحد من المخاطر وأن يكون عملها مبني على معطيات علمية. ففي منطقتنا ال يوجد دراسات بالمعنى الحقيقي سوى 
الدراسات السلوكية الحيوية التي تقوم بها الدول. هناك ضعف في أنظمة الترّصد الوبائي لنسب انتشار فيروس نقص 
المناعة البشري مما يظهر كأن هذا الموضوع ليس بأولوية في المنطقة ولكن في نفس الوقت تبّين أن المشاركة بالحقن 

هي السبب الثاني المباشر النتقال عدوى اإليدز في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
تأتي هذه الدراسة ضمن سياق عمل مينارة للبحث عن الواقع بشكل علمي وإلظهار هذا الواقع سعيًا ألن يكون هناك رفع 

لمستوى االستجابة لإليدز. 

من شأن هذا التقرير أن  يساعد أصحاب القرار ومؤسسات المجتمع المدني بمعرفة أكثر للحاجات والنواقص في الخدمات 
وتوجيه هذه الخدمات للمرحلة القادمة، وبالتالي أن يؤّمن وقاية أوسع من التقاط عدوى اإليدز فيما بين األشخاص الذين 

يستخدمون المخدرات عبر الحقن.

الصحة  ووزارات  اإليدز  على  للعمل  الوطنية  اآلليات  وأعضاء  رؤساء  مع  التواصل  من  بد  ال  كان  الدراسة  هذه  لتنفيذ 
على  الدراسة  هذه  بنيت  فقد  المتحدة،  األمم  هيئة  ومنظمات  المدني  المجتمع  مؤسسات  في  الشركاء  إلى  باإلضافة 
التقارير الوطنية واإلقليمية ومجموعة من الدراسات واألبحاث وتقارير العمل الميداني من مختلف الشركاء والهيئات 

المذكورة آنفًا.

وإنني بمناسبة إطالق هذا التقرير اإلقليمي أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في تغذيته بالمعلومات أو في إبداء الرأي. إننا 
إذ نضع هذا التقرير بين أيدي المعنيين وأصحاب القرار آملين ان يفيدوا من نتائجه أقصى درجات اإلفادة لما في ذلك من 

مصلحة شبابنا وشاباتنا ومنطقتنا.

وفي هذه المناسبة ال يسعني إّلا أن أهدي هذا التقرير إلى األشخاص الذين يستخدمون المخّدرات وإلى المتعايشين 
أن  فيه  يستطيعون  الذي  اليوم  يأتي  أن  أمل  على  المباشر  ومحيطهم  وذويهم  البشري  المناعة  نقص  فيروس  مع 

اإليدز. انتشار  من  المجتمع  وبحماية  بهم  المتعّلقة  السياسات  رسم  في  أكبر  بفعالية  يشاركوا 

تحية طيبة وبعد،  

األستاذ إيلي األعرج
 المدير التنفيذي    

مينارة               
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ص تنفيذّي 1- ملخَّ

هذا هو الّتقييم الّثاني اّلذي جرى حول استخدام المخّدرات بالحقن، مع المخاطرة باإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي 
)HIV( في البلدان العشرين، في منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا )MENA(. أجري الّتقييم األّول عام 2008 )رحيمي- 
موفاغار، 2008(. يغطي الّتقييم الحالّي الّنواحي الّتالية: وضع استخدام المخّدرات، بما في ذلك استخدام المخّدرات بالحقن، 
وفيروس نقص المناعة البشرّي، وعدوى التهاب الكبد الوبائّي)ج( و)ب( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
بين  إثبات  إلى  والمستندة  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  برامج  تدعم  اّلتي  والّسياسات  الخطرة،  والّسلوكّيات 
هذه المجموعة، والخدمات المتوّفرة للحّد من مخاطر استخدام المخدرات، والّتحديات الّرئيسّية لصنع الّسياسات وتقديم 
الخدمات. كما تّم طرح وضع فيروس نقص المناعة البشرّي، واستخدام المخّدرات بالحقن عند  فئات سكانّية محّددة: مثل 
الّنساء الّلواتي يستخدمن المخّدرات، وشركاء الجنس لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، والّسجناء. ثّم تّمت 

مناقشته.

ُنّفذ بحث شامل، بهدف الوصول إلى البيانات والمستندات المتعّلقة بالّنواحي ذات الّصلة بالموضوع. وأجري بحث إلكترونّي 
مكّثف، لقواعد البيانات الببليوغرافّية العلمّية وبحث إلكترونّي ويدوّي لمنشورات، وِلمواقع إلكترونية تابعة لألمم المّتحدة، 
برنامج  مكاتب  من  ممّثلين  السّيما  أساسّيين،  بأشخاص  االّتصال  تّم  ذلك،  إلى  إضافًة  محّددة.  بمستندات  مرجعّية  وِلقوائم 
العالمّية  الّصّحة  منّظمة  مكاتب  من  وممثلين  البشرّي/اإليدز،  المناعة  نقص  بفيروس  المعنّي  المشترك  المّتحدة  األمم 
ووزارات الّصّحة، والباحثين في هذا المجال، من أجل الوصول إلى المستندات أو البيانات المفقودة. ولم يتّم إدراج، أّي من 

المعلومات المقّدمة قبل العام 2005، في هذا الّتقرير.

كبيًرا.  تحّسًنا  نوعّيتها،  إلى  باإلضافة  المتوّفرة،  المعلومات  كمّية  تحّسنت   ،2008 عام  تّم  الذي  المشابه  الّتقييم  مع  مقارنًة 
وعند توّفرها، اسُتخدمت تقارير الّدراسات األصلّية والّتقارير الوطنّية. وعلى الّرغم من هذه الّتحسينات، إّلا أّنه، من الواضح، 

أّن البيانات تبقى شحيحة حول األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في بلدان عديدة. 

الفئات  تستخدمه  اّلذي  الحشيش  هو  شيوًعا  األكثر  المخّدر  أّن  المخّدرات،  استخدام  حول  الموجودة  المعلومات  ُتظِهر 
الّسكانّية البالغة في معظم بلدان المنطقة. وتّم اإلبالغ عن أعلى معّدل الستخدام األفيونّيات، في الفئات الّسكانّية البالغة، 
في أفغانستان، ومصر، وإيران، وباكستان. وفي الّسنوات األخيرة، تّم اإلبالغ عن زيادة في استخدام المخّدرات من العديد من 
البلدان. وتتوّفر الّتقديرات حول انتشار استخدام المخّدرات بالحقن في القطاع الّسكاني ما بيَن األعمار: 15- 64  في ثمانية 
في  أخرى  بلدان  في  أخرى،  استقرائّية  تقديرات  إجراء  وتّم  إيران.  في  و%0.38  المغرب،  في   %0.09 بين  ما  تقّدر  كما  بلدان. 
المنطقة،تبًعا للمعلومات المتوّفرة بين البلدان الّثمانية. ويبلغ إجمالّي عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، 

في 20 بلًدا، حوالى 570,000 شخص. أّما أعلى نسبة لّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، فتوجد في إيران وباكستان ومصر. 

األدوية  األخرى  الحقن  مخّدرات  وتشمل  المنطقة.  بلدان  معظم  من  عنه  المبّلغ  الّرئيسي  الحقن  مخدر  الهيرويين،  ُيعتبر 
والمهّدئات  والّنورجيزيك،  والميثادون  والمورفين  األفيون  مثل  األخرى،  واألفيونّيات  الهيستامين،  ومضادات  الموصوفة، 
األخرى. والمخّدرات من نوع األمفيتامين )ATS( والكوكايين. وتبّين المعلومات حول الخصائص االجتماعّية الّديمغرافّية 
لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، أّن غالبّيتهم من الّذكور، وفي أوائل الّثالثينات من عمرهم؛ وثلثهم تقريًبا 
ا، أّما ثلث إلى ثلثي األشخاص، اّلذين يستخدمون المخّدرات، فهم إّما غير مثقفين، أو مستوى تعليمهم  من المتزّوجين حالّيً
ا مجّرًما، ومهّمًشا إلى حّد كبير، في  أقّل من 5 سنوات. وُيعتبر األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، قطاًعا سكانّيً

جميع أنحاء منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

استقّر وباء فيروس نقص المناعة البشرّي، في معظم أجزاء العالم في العقد الماضي. لكّن معّدالت فيروس نقص المناعة 
البشرّي، في منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا، تستمّر بالّتزايد. وُيعتبر الجنس غير اآلمن ، )بشكل رئيسّي بين الّرجال( ، 
واستخدام المخّدرات بالحقن غير اآلمنة، من الحوافز الّرئيسّية لوباء فيروس نقص المناعة البشرّي في المنطقة. فمن أصل 
2790 حالة إصابة، محّددة، جديدة، لفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، وبطرق االنتقال المعروفة المبّلغ عنها، من 15 

بلًدا في العام 2010، كان نصفها من مستخدمي المخّدرات بالحقن. 
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يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  البشرّي،  المناعة  نقص  لفيروس  انتشار  نسبة  أعلى  تضّم  باكستان  أّن  الموجودة،  البيانات  تظهر 
أجزاء  في  األقل  المرّكزعلى  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  وباء  عن  تقارير  لديها  أخرى  دول  وسّت  إيران،  تتبعها  بالحقن،  المخّدرات 
من البلد )انتشار بنسبة تفوق 5%(. وتضّم هذه البلدان أفغانستان، والجزائر، ومصر، والمغرب، وُعمان، والمملكة العربّية الّسعودّية. 
فيروس  انتشار  نسبة  وتبلغ  وتونس.  البحرين  و%5،   %1 بين  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  نسبة  تتراوح  حيث  البلدان،  كماتضّم 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن أقّل من 1%، في خمسة بلدان أخرى هي األردن، والكويت،  نقص المناعة البشرّي بين األشخاص 
ولبنان، وفلسطين، وسوريا. ولكّننا نفتقر إلى المعلومات حول البلدان الخمسة المتبّقية - وهي العراق، وليبيا، وقطر، واإلمارات العربّية 

المّتحدة، واليمن -على أّن المعلومات ما زالت غير كافية للوصول إلى أّية استنتاجات.

 بشكل عام، يعيش ما ُيقّدر بـ 90,000 شخص يستخدم المخّدرات بالحقن مع فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز في المنطقة، مّما 
يظهر انتشاًرا للفيروس بأكثر من 15% في هذا القطاع السكانّي. كما يوجد دليل كاٍف يظهر أّن استخدام المخّدرات بالحقن، يساهم إلى 
حّد كبير بوباء فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( في المنطقة؛ وقد أظهرت معظم الّدراسات انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي)ج( 

بنسبة 36% إلى 48% بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن.

البلدان.  بين  كبيرة  االختالفات  أّن  غير  بالحقن.  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  شائعة  الخطرة  الّسلوكّيات  ُتعتبر 
أظهر  ذلك،  إلى  إضافًة  مختلفة.  دراسات  وفَق  الّنتائج،  بين  كبيرة  اإلختالفات  تبدو  أفغانستان،  المثال  سبيل  على  بعضها،  ففي 
العديد من الّدراسات إلى اليوم تغّيرات كبيرة في الّسلوكّيات الخطرة بين المدن ضمن البلد نفسه. بشكل عام، تظهر البيانات أّن 
20% من الحقن غير آمن. إضافًة إلى ذلك، إّن ممارسة الجنس مع عامالت بالجنس، والمجامعة مع الجنس نفسه، ال يشّكالن  حوالى 
وال  شائًعا.  أمًرا  العالقات  هذه  في  الواقي  استخدام  ُيعتبر  وال  بالحقن.  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  من  بسيطة  نسبة 
وسلوكّياته  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  بشأن  كافية  معرفة  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  من  العديد  يملك 

الممكنة.  الوقائّية  واإلجراءات  الخطرة 

اعتمدت خمسة بلدان في المنطقة سياسات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات ضمن الخّطة اإلستراتيجّية الوطنّية لإليدز. وهذه 
البلدان هي: أفغانستان، وإيران، ولبنان، والمغرب، وباكستان. ويتواجد العالج بالبدائل في خمسة من أصل 20 بلًدا، وهي: أفغانستان، 
على  بالبدائل  العالج  بتوفير  قام  اّلذي  المنطقة  في  الوحيد  البلد  إيران  وُتعتبر  المّتحدة.  العربّية  واإلمارات  والمغرب،  ولبنان،  وإيران، 
نطاق واسع، وبشكل رئيسّي من خالل العيادات الخاّصة. كما تتوّفر الخدمة في الّسجون المتوّسطة إلى الكبيرة الحجم. وتملك تسعة 
بلدان في المنطقة برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة. وتؤّمن خمسة بلدان، هي: أفغانستان، وإيران، والمغرب، وباكستان، وتونس، 
توزيع الحقن واألدوات إلى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. غير أّن تغطية جميع هذه البلدان ما زالت منخفضة. وتقّدم 
وتظهر  صغير.  نطاق  وفي  المواقع  من  محدود  عدد  خالل  من  الّنظيفة  واألدوات  الحقن  توفير  برامج  وُعمان  وفلسطين،  ولبنان،  مصر، 

البيانات المتوّفرة أّن تغطية المشورة واختبار فيروس نقص المناعة البشرّي منخفضة في المنطقة.

حصلت تطّورات متعّددة في منطقة الّشرق األوسط، وشمال إفريقيا خالل الّسنوات األربع األخيرة منذ أن قّيمت شبكة مينارة الوضع 
ألّول مّرة، واستجابت في أوائل عام 2008. وقد اعتمد المغرب ولبنان، سياسة الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات حول العالج بالبدائل. 
وضّمنت أربعة بلدان، هي: البحرين، ومصر، واألردن، وسوريا األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن" كمجموعة هدف "للوقاية 
من فيروس نقص المناعة البشرّي في الخطة االستراتيجّية الوطنّية لإليدز؛ تّم البدء بالعالج بالبدائل في أفغانستان، والمغرب. وتوّسع 
في إيران؛ وقد توّسعت برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة في عشرة بلدان، أّي أفغانستان، ومصر، وإيران، واألردن، ولبنان، والمغرب، 

وُعمان، وباكستان، وفلسطين، وتونس.

إّن المعلومات حول الّنساء الّلواتي يستخدمن المخّدرات، شحيحة. وتبلغ 6.7% نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي المرصود، 
أربعة  في  الّسلوكّية  الحيوّية  االستطالعات  في  فحصهّن  تّم  والّلواتي  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمن  الّلواتي  الّنساء  من  محدود  لعدد 
استخدام  عن  الّناجم  االنتقال  بواسطة  والمحّددة  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  حاالت  من   %2 عن  اإلبالغ  تّم   ،2010 العام  في  بلدان. 
المخّدرات بالحقن لدى الّنساء. وُتعتبر الّسلوكّيات الجنسّية العالية الخطورة شائعة بين الّنساء الّلواتي يستخدمن المخّدرات بالحقن. 

اجتماعّية  حاالت  من  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمن  الّلواتي  الّنساء  تعاني  الّذكور،  من  بالحقن  المخّدرات  مستخدمي  مع  ومقارنًة 
اقتصادّية أقّل . كما يوجد دليل يظهر، أّن شريكات الجنس اإلناث لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، معّرضات بشكل 
كبير لعدوى فيروس نقص المناعة البشرّي، وبشكل مواٍز، مع اإلجراءات الوقائّية لفيروس نقص المناعة البشرّي المخّطط لها للرجال 
وشريكات  وزوجات،  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمن  الّلواتي  الّنساء  شمل  أيًضا  المهم  من  بالحقن.  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين 

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات" كمجموعات هدف" لهذه الّتدخالت. 

ال ُيعتبر استخدام المخّدرات، واستخدام المخّدرات بالحقن، أمرين نادرين في الّسجون ضمن المنطقة. وفي هذا اإلطار، يرتبط استخدام 
المخّدرات بالحقن بشكل شائع، بالوضع غير اآلمن. وعلى الرغم من الّدليل على خطر عاٍل لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي في 

الّسجون، إّلا أّن االستجابة الّشاملة في المنطقة كانت ضعيفة.

بين  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  أوبئة  من  مختلفة  مستويات  إفريقيا  وشمال  األوسط،  الّشرق  منطقة  في  البلدان  تواجه  عام،  بشكل 
مستخدمي المخّدرات بالحقن، باإلضافة إلى مستويات متغّيرة من الّسياسات الّداعمة وتقديم الخدمة. وفي كّل مستوى، تواجه البلدان 
تحّديات مختلفة في فهم الوضع والّتخطيط وتقديم الخدمة. ويوجد أربعة عناصر رئيسّية تؤّثر على تقّدم البلدان في صنع سياسات الحّد 

من مخاطر استخدام المخّدرات وتقديم الّتدخالت:

هيئة وطنّية قوّية وملتزمة، مسؤولة عن فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز؛  •

الّسكانّية للفئات  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  في  المشاِركة  الّناشطة،  المدنّي  المجتمع  منّظمات   • 
     األساسّية المعّرضة للخطر؛

هيئات أكاديمّية ومراكز بحث مؤّهلة تتعاون مع الهيئات الوطنّية؛   •

دعم مالّي وتقنّي خارجّي، ليالئم خطط كّل بلد.   •

من أجل القيام بإجراء جدّي ومتماسك، يجب تعزيز كّل هذه العناصر األربعة. غير أّن زيادة في قدرة عنصر واحد ستوّثر على تعزيز العناصر 
األخرى. والوظائف الّرئيسّية لهذه العناصر هي: إنتاج البيانات واألدلة، والمناصرة، وصنع الّسياسات وتطوير الخدمة. كما يمكن أن تؤّثر 

هذه الوظائف وتعّزز قدرات العناصر األربعة ومواردها.

كما في العقد الماضي، ازداد وباء فيروس نقص المناعة البشرّي في منطقة الّشرق األوسط، وشمال إفريقيا؛ ومن المرّجح كثيًرا أن تواجه 
المنطقة وباء أكبر في المستقبل. فاألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن معّرضون بشكل كبير للخطر، وقد يلعبون دوًرا هاًما 
في جعل الوضع أسوأ. لذا يجب تكثيف الجهود بين البلدان ، واّتخاذ اإلجراءات الفّعالة، والمخّطط لها على المستوى اإلقليمّي بهدف 

إيجاد أفضل الخدمات.
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2- الخلفّية

تنّوًعا  تظهر  عناصر  والحّدة،  والّنمط  االنتشار  أّن  غير  عالمّية.  واجتماعّية  صّحّية  مشكلة  بالحقن  المخّدرات  استخدام 
كبيًرا من مكان آلخر وتتغّير مع الوقت. وفي جميع أنحاء العالم، من المقّدر وجود بين 11 و21 مليون شخص يستخدمون 
منها  برزت  عديدة  مخاطر  بالحقن  المخّدرات  استخدام  يحّث  أن  ويجوز   .)2008 وآخرون،  )ماثرز  بالحقن  المخّدرات 
مشاكل صّحّية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، والتهاب الكبد الفيروسّي، ومشاكل إجتماعّية، مثل 
ا(. وقد أظهرت إجراءات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات نجاحها في الحّد من  الجريمة، )تّمت مناقشتها اجتماعّيً
الّسلوكّيات الخطرة المقترنة باستخدام المخّدرات بالحقن. وتهدف هذه اإلجراءات بشكل رئيسّي، إلى توفير الوصول 
ا أقّل خطورة. غير أّن تغطية برامج الحّد من مخاطر  إلى حقن وأدوات نظيفة، واستبدال المخّدرات بعوامل متوّفرة طبّيً
استخدام المخّدرات لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن محدودة )منظمة الّصّحة العالمّية وآخرون، 2011(.

في العديد من بلدان منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا، يساهم استخدام المخّدرات بالحقن بشكل كبير في انتشار 
فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز. غير أّن االستجابة لم تكن مناسبة لحجم المشكلة. وفي العام 2007، بدأت منظمة 
الّصّحة العالمّية، بالّشراكة مع الجمعّية العالمّية للحّد من المخاطر، مشروًعا مّدته خمس سنوات لتأسيس الّشبكات وبناء 
القدرات، ووضع برامج نموذجّية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، وعالجه، وهي تستهدف األشخاص 
وفي  مينارة.  شبكة  المشروع  وُدعي  إفريقيا.  وشمال  األوسط  الّشرق  منطقة  في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين 
إطار العمل هذا، أّدت سنوات عديدة من الّتعاون بين رّواد الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في المنطقة، مع الّدعم 
المتلّقى من منظمة الّصّحة العالمّية، والجمعّية العالمّية للحّد من المخاطر، إلى تأسيس منظمة غير حكومّية إقليمّية، 
شبكة مينارة، »شبكة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات« اّلتي تهدف إلى تطوير الحّد 

من مخاطر استخدام المخّدرات في المنطقة«. 

في العام 2008، حين ُبذل جهد منّظم لتعزيز الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن في المنطقة، ُنّفذ أّول تقييم لمشروع شبكة مينارة حول »الوضع واالستجابة الستخدام المخّدرات 
ومخاطره«. وقد سّلط الّتقييم الضوء على مسار المشروع، وأّدى إلى وضع األهداف للسنوات الّثالث والخمس القادمة. 

هذا المستند هو الّتقييم الّثاني لوضع مخاطر استخدام المخّدرات بالحقن، وفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز بين 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، باإلضافة إلى االستجابة اّلتي تغطي عشرين بلًدا في المنطقة. وتشمل 
والمغرب،  وليبيا،  ولبنان،  والكويت،  واألردن،  وإيران،  والعراق،  ومصر،  والبحرين،  والجزائر،  أفغانستان،  البلدان  هذه 
المّتحدة،  العربّية  واإلمارات  وتونس،  وسوريا،  الّسعودّية،  العربّية  والمملكة  وقطر،  وفلسطين،  وباكستان،  وُعمان، 
واليمن. وُتعتبر البلدان متنّوعة من ناحية المساحة وعدد الّسكان ومستوى الّدخل والّصناعة باإلضافة إلى فهرس الّتنمية 

البشرية. وُتقّدم خريطة المنطقة، إضافًة إلى البيانات على المؤّشرات المحّددة في الجدول 1 والرسم 1.

واإلستجابة  البشرّي  المناعة  نقص  وفيروس  بالحقن،  المخّدرات  استخدام  وضع  تقييم  لتنفيذ  المستخدمة  الطريقة  إّن 
المدنّي  المجتمع  ومعلومات  الحكومة  تقارير  إلى  خاّص  بشكل  و  البلدان،  من  ومقّدم  معّد  إثبات  إلى  تستند  لهما، 
كافية  بيانات  تتوّفر  البلدان،  من  عدد  في  الّنواحي  بعض  حول  محدودة  بيانات  تتوّفر  حين  وفي  أخرى.  بيانات  ومصادر 
هذا  ويراجع  المستند.  هذا  في  مشمولة   2005 عام  منذ  المعّدة  الوحيدة  والمعلومات  أخرى.  بلدان  في  معقول  لتحليل 
الّتقييم: الّتغييرات في استخدام المخّدرات، واإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي، وتقديم خدمات الحّد من مخاطر 
استخدام المخّدرات. بما أّن الّتقييم الّسابق أجري عام 2008، وهو يسّلط الضوء على الّتطّورات واإلنجازات في األعوام 
األخيرة. ويغطي المؤّشرات الّرئيسّية في اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي واستخدام المخّدرات بالحقن، إضافًة إلى 
الّسياسات والخدمات. كما أّنه يوّفر إطار عمل لمقارنة الوضع بين البلدان في المنطقة. وقد تّم تكييف بعض المؤشرات 

وتعديلها بطريقة تغطي أكبر عدد متوّفر من المعلومات من بلدان المنطقة. 
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الرسم 1   خريطة 20 بلًدا في المنطقة

الجدول 1    الخصائص العاّمة لبلدان منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا

البلد

أفغانستان
الجزائر

البحرين
مصر
إيران

العراق
األردن

الكويت
لبنان
ليبيا

المغرب
ُعمان

باكستان
فلسطين

قطر
المملكة العربية الّسعودّية

سوريا
تونس

اإلمارات العربية المتحدة
اليمن

 إجمالي الّسكان 
 )باآلالف( )2010(

)شعبة الّسكان في األمم المّتحدة، 2011(

31412
35468

1262
81121

73974
31672
6187
2737
4228
6355
31951
2782

173593
4039
1759

27448
20411
10481
7512

24053

الّسكان اّلذين 
يعيشون في المناطق 
الحضرّية   )%( )2010(

)شعبة الّسكان في األمم المّتحدة، 2011(

23,5
73

88,7
43,5
69.1
66,5
82,7
98,3
87,2
77,7

57
73,4
36,2
74,3
98,8
82,3
56,1

66,3
84,4
32,3

معدل القراءة والكتابة 
لدى البالغين )%(

)2009-2005(
)معهد اليونيسكو لإلحصاءات، 2012(

-
)2006( 72,6
)2009( 91,4

)2006( 66,4
)2008( 85

)2009( 78,1
)2007( 92,2
)2008( 93,9
)2007( 89,6
)2009( 88,9
)2009( 56,1

)2008( 86,6
)2008( 55,5
)2009( 94,6
)2009( 94,7
)2009( 86,1
)2009( 84,2

)2008( 77,6
)2005( 90

)2009( 62,4

الّدخل القومّي اإلجمالّي 
 للفرد )$ أميركي( 

)2010-2007(
)البنك الدولّي، 2012(

)2010( 410
)2010( 4450

)2008( 18730
)2010( 2420

)2009( 4520
)2010( 2340
)2010( 4340

)2007( 47790
)2010( 8880
)2009( 12320
)2010( 2850

)2009( 18200
)2010( 1050

-
)2010( 55898

)2009( 16190
)2010( 2750
)2010( 4160

)2009( 41930
)2009( 1070

فهرس الّتنمية البشرّية 
 )الّتصنيف(

)2011( 

)برنامج األمم المّتحدة اإلنمائّي، 2011ب(

172
96
42
113
88
132
95
63
71
64
130
89
145

-
37
56
119
94
30

154

منّظمات  دور  تقوية  أجل  من  والمالريا،  والّسّل،  اإليدز،  لمكافحة  العالمّي  الّصندوق  من  هبة  مينارة  شبكة  تلّقت 
الّتقّدم  لمراقبة  أساًسا  التقرير  هذا  ويعتبر  المنطقة.  في  المخّدرات  استخدام  مخاطر  من  الحّد  حول  المدنّي  المجتمع 

والمالريا. والّسّل،  اإليدز،  لمكافحة  العالمّي  الّصندوق  من  المتلّقى  الّدعم  خالل  من  إحرازه  يتّم  اّلذي 
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3- الطريقة والعملّية

اّتخذت الخطوات الّتالية لتقييم وضع فيروس نقص المناعة البشرّي/واستخدام المخّدرات بالحقن واالستجابة لهما في 
بلدان منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا:

3-1      تحديد مجاالت الّتقييم الّرئيسّية والمؤّشرات: 

إّن المجاالت المحّددة للّتغطية في الّتقييم الحالي هي الّتالية:
القطاع  في  المخّدرات  استخدام  وانتشار  المستخدمة،  الّشائعة  المخّدرات  ذلك  في  بما  العاّم،  المخّدرات  وضع   •

الّسكانّي العاّم؛ 
استخدام المخّدرات بالحقن المؤّلف من الحجم، ومخّدرات الحقن، والخصائص الّرئيسّية لألشخاص اّلذين يستخدمون   •

المخّدرات بالحقن؛
المحّددة  الحاالت  عدد  مثل  عناصر  يغطي  اّلذي  العاّم  الّسكانّي  القطاع  في  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  وباء   •
المعّرضة  الّرئيسّية  والمجموعات  البشرّي/اإليدز،  المناعة  نقص  فيروس  مع  المتعايشين  األشخاص  لعدد  واّلتقديرات 
لخطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرّي، ونمط انتقاله، وحاالت فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز المنسوبة إلى 

استخدام المخّدرات بالحقن؛
انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن؛  •

انتشار التهاب الكبد الوبائّي )ج( و)ب( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن؛  •
الّسلوكّيات الخطرة لألشخاص اّلذين يستخدمون الّمخّدرات بالحقن، بما في ذلك تشارك أدوات الحقن والّسلوكّيات   •

الخطرة الجنسّية، إضافًة إلى المعرفة بفيروس نقص المناعة البشرّي.
الّسياسات تجاه الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي لدى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، كما   •

هي مقّدمة في مستندات الّسياسة الوطنّية؛
الخدمات المتوّفرة للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، وبشكل رئيسّي توّفر برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة   •

وبرنامج العالج بالبدائل وتغطيتهما؛
يستخدمون  اّلذين  األشخاص  قبل  من  لهما  والخضوع  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  واختبار  المشورة،  توّفر   •

بالحقن؛ المخّدرات 
الوضع بين فئات سكانّية محّددة، مثل الّنساء الّلواتي يستخدمن المخّدرات بالحقن والّشريكات الجنسّيات لألشخاص   •

اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن والّسجناء اّلذين يستخدمون المخّدرات؛ 
الحيوّية  االستطالعات  ذلك  في  بما  البلد،  في  المنّفذة  أعاله  المذكورة  بالمجاالت  المتعّلقة  الّرئيسّية  الّدراسات   •

الّسلوكّية على األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن؛
والخطوات  المخّدرات  استخدام  مخاطر  من  الحّد  استراتيجّيات  وتطبيق  الّسياسات  صنع  في  الّرئيسّية  الّتحديات   •

الّضرورّية للمضي ُقُدًما. 

3-2       البحث المكّثف عن المستندات والبيانات:

تّمت عملّية البحث عن المصادر ذات الّصلة وتحديدها، من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو 2012. وقد استخدمنا حدوًدا 
زمنّية لبحوثنا. ولم نشمل الّدراسات اّلتي أجريت قبل العام 2005؛ بما أّنه تّم إجراء تحليل وضع مشابه عام 2008، وتضّمن 
مستندات صدرت قبل العام 2008. وفي تقييمنا الوضع الجديد، سعينا لفهم الّتوّجهات الجديدة والّتطّورات في اإلطار 
من  العديد  ،أّن  وجدنا  أّننا  غير   .2009 العام  منذ  ُنشرت  اّلتي  بالمستندات  البحث  حصرنا  بالّتالي،  الّتقييمين.  بين  الّزمني 
والمعلومات  البيانات  شملنا  الّسبب،  لهذا  الّسابقة.  الّنشرة  في  ُتشمل  ولم  تطبيقها  من  سنوات  بعد  صدرت  الّدراسات 
اّلتي ُجمعت منذ العام 2005. وقد أجريت بحوث داللّية إضافّية لتحديد المستندات المنشورة في الفترة بين 2005 و2008. 

وبخصوص المعلومات المتعّلقة بالّسياسات والخدمات، تّم تقديم آخر المعلومات المتوّفرة. 
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استخدمنا المصادر واإلستراتيجّيات الّتالية لتحديد المنشورات والمستندات والبيانات ذات الّصلة وسحبها من المنطقة:

البحوث اإللكترونّية لقواعد البيانات الببليوغرافّية العلمّية:  •

)ISI(  )Web  of  Science( ويب العلوم  •

Pubmed Medline من خالل   •

EMBASE  •

PsycINFO  •

)IMEMR( الفهرس الطبّي إلقليم شرق المتوسط  •

المّتحدة  األمم  برنامج  مثل  المّتحدة:  باألمم  المتعّلقة  اإلنترنت  ومواقع  للمنشورات،  واليدوّية  اإللكترونّية  البحوث   •
المعنّي  المّتحدة  األمم  ومكتب  العالمّية،  الّصّحة  ومنظمة  البشرّي/اإليدز،  المناعة  نقص  بفيروس  المعنّي  المشترك 
بالمخّدرات والجريمة، والبنك الدولّي )المقّرات والمكاتب اإلقليمّية والوطنّية(، والّتقارير الّشاملة واإلقليمّية والوطنّية.

المنّظمات غير الحكومّية الّدولّية واإلقليمّية: مثل الجمعّية العالمّية للحّد من المخاطر، وشبكة مينارة.  •

مواقع ويب لهيئات ذات صلة في البلدان.  •

ملّخصات المؤتمرات.  •

مراجعة القوائم المرجعّية للمستندات المحّددة.  •

.Google  Scholar Google و  بحوث خاصة بالموضوع في   •

بفيروس  المعنّي  المشترك  المّتحدة  األمم  برنامج  مكاتب  في  السّيما  أساسّيين،  أشخاص  مع  الّشخصّية  المراسالت   •
نقص المناعة البشرّي/اإليدز ومنّظمة الّصّحة العالمّية ووزارات الّصّحة والباحثين في المجال.

أرشيفات فريق البحث.  •

للبحث في قواعد البيانات الببليوغرافّية، اسُتخدم خليط من مجموعات الكلمات األساسّية الّثالث الّتالية. وقد ُعّدلت 
الّصيغة لكّل قاعدة بيانات علمّية أو موقع إلكتروني.

أ -  الكلمات األساسّية المتعّلقة بالمخّدرات: 

أو  المخّدرات«  على  »االعتماد  أو  المخّدرات«  »تعاطي  أو  المخّدرات«  استخدام  »سوء  أو  المخّدرات«  )»استخدام 
»معتمد على المخّدرات« »خلل في استخدام المخّدرات« أو »اضطرابات متعّلقة باستخدام المخّدرات« أو »استخدام 
IDU* أو »استخدام المخّدرات بالحقن«  مضّر« أو »اضطرابات متعّلقة باستخدام المخّدرات«]MeSH[ أو مدمن* أو 
أو مخّدر* أو أفيون أو األفيونّيات الكيميائّية أو األفيونّيات الطبيعّية أو الهيرويين أو الكحول أو إكستاسي أو مهلوسات* 
أو  المخّدرات«  »عالج  أو   ]MeSH المخّدرات«]  من  االنسحاب  »متالزمة  أو  كوكايين  أو  *أمفيتامين*  أو  منّبه*  أو 
بوبرينورفين  أو  ميثادون  أو  الخطر«  »تقليل  أو  المخّدرات«  استخدام  مخاطر  من  »الحّد  أو  المخّدرات«  تعاطي  »عالج 
أو  البديل«  »العالج  أو  الميثادون«  بواسطة  البديل  »العالج  أو  بالبدائل«  العالج  أو«  سوبوكسون  أو  سوبوتكس  أو 
 ]MeSH[ المخدرات«  إدمان  عالج  »مراكز  أو  واألدوات«  »الحقن  أو  الحقن«  »تبادل  أو  بالمداومة«  البديل  »العالج 
أو »المجتمع العالجّي« أو »توريد المخّدرات« أو »قانون المخّدرات« أو »تشريع المخّدرات« أو »سياسة المخّدرات« أو 

»جرعة المخّدرات المفرطة«(.

ب -  الكلمات األساسّية لفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز أو التهاب الكبد:

)HIV أو إيدز أو »فيروس نقص المناعة البشرّي« أو فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( أو فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ب( 
أو التهاب الكبد(.

ج -  الكلمات األساسّية لبلدان منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا:

دجيبوتي  أو   ]MeSH[ البحرين  أو  البحرين*  أو   ]MeSH[ الجزائر  أو  الجزائر*  أو   ]MeSH[ أفغانستان  أو  أفغان*   (
العراق  أو  العراق*  أو   ]MeSH[ إيران  أو  فارس*  بالد  أو  إيران*  أو   ]MeSH[مصر أو  مصر*  أو   ]MeSH[دجيبوتي أو 
أو  ليبيا*  أو   ]MeSH[ لبنان  أو  لبنان*  أو   ]MeSH[ الكويت  أو  الكويت*  أو   ]MeSH[ األردن  أو  األردن*  أو   ]MeSH[
أو   ]MeSH[ باكستان  أو  باكستان*  أو   ]MeSH[ ُعمان  أو  ُعمان*  أو   ]MeSH[ المغرب  أو  المغرب*  أو   ]MeSH[ ليبيا 
»المملكة  أو   KSA *أو  الّسعودّية«  العربّية  »المملكة  أو   ]MeSH[قطر أو  قطر*  أو    ]MeSH[ فلسطين  أو  فلسطين* 
سوريا  أو  سوريا*  أو   ]MeSH[الّسودان أو  الّسودان*  أو   ]MeSH[ الّصومال  أو  الّصومال*  أو   ]MeSH[ الّسعودّية«  العربّية 
أو  اليمن*  أو   ]MeSH[ المتحدة«  العربّية  »اإلمارات  أو   UAE أو  اإلمارات*  أو   ]MeSH[تونس أو  تونس*  أو   ]MeSH[
الّشمالّية«*  »إفريقيا  أو   ]MeSH[ األوسط  »الّشرق  أو  األوسط«  »الشرق  أو  العربّية«*  الجزيرة  »شبه  أو   ]MeSH[ اليمن 

.) العرب  أو  إفريقيا«  »شمال  أو 

د-   )#1 أو#2( و3#

3-3      مراجعة مكّثفة للمستندات المسحوبة واستخراج البيانات والّتحليل:

روجعت المستندات كافة مراجعة مكّثفة. واسُتخرجت البيانات عن كّل مؤّشر أو مجال، على أساس البلد. وتّم االهتمام بشكل خاّص، 
بتحديد الّسنة، والّطريقة اّلتي تّم فيها إعداد البيانات، وتعريف الفئات الّسكانّية اّلتي ُدرست، من أجل الوصول إلى فهم أفضل، للوضع 
كانت  اّلتي  البيانات  من  بكثير  أفضل  كانا  ونوعّيتها،  البيانات  مدى  أّن  إّلآ  محّددة،  بمّدة  البيانات  حصر  من  الّرغم  وعلى  وللّتوجهات. 
متوّفرة خالل تقييم عام 2008. ففي الّتقييم الّسابق، أتت معظم البيانات المجموعة، من المراجعات الّشاملة اّلتي قّدمت فقط رقًما مع 
سنة الدراسة، أو بدونها، بشأن مؤّشر بلد ما. وكما في معظم الحاالت، استحال إيجاد منشأ البيانات، ولم تتوّفر أّية ميزة أخرى بل كان 

علينا االعتماد على المعلومات المقّدمة في تلك المراجعات الّشاملة. ومنذ تقييم العام 2008، حصلت تطّورات عديدة:

الّتقارير  نوعّية  تحّسنت  وقد  و2012.   2010 أّي  البشرّي/اإليدز،  المناعة  نقص  فيروس  حول  الوطنّية  الّتقّدم  تقارير  من  جولتان  صدرت     .1
الوطنّية هذه، إلى حّد كبير. وتشمل الّتقارير ملّخًصا عن الّدراسات، والّسياسات، والّتدخالت الّرئيسّية، وتتطّلب بيانات عن المؤّشرات 
الّرئيسّية. وقد عملت مجموعة من المساهمين على وضع الّتقرير. وتألفت المجموعة من مدراء، وموظفين فنّيين في برامج اإليدز الوطنّية، 
وأعضاء لجان اإليدز الوطنّية، وأعضاء من منّظمات تعمل في مجال الّرفاهّية االجتماعّية، وضبط المخّدرات. وقد شاركت منظمات غير 
حكومّية، ومجموعات من األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي، حيث يتوّفرون، في وضع الّتقرير. إضافًة إلى ذلك، 
في معظم الحاالت، تلقى البلد مساعدة فنّية كبيرة من برنامج األمم المتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز 
وبنتيجة  الّشامل.  المستند  لهذا  الّضرورّية  والّدقة  المتوّفرة  المعلومات  كمّية  الّتعاونّي  الجهد  هذا  زاد  وقد  العالمّية.  الّصّحة  ومنظمة 

الجهود المتكّررة اّلتي ُبذلت في تحضير الّتقرير، زادت معرفة أولئك المشاركين في وضع الّتقرير، وخبرتهم. 

2.   تلقت بلدان عديدة هبات، من الّصندوق العالمّي لمكافحة اإليدز والّسّل والمالريا. وفي جميع الحاالت تقريًبا، ُشملت الّتحقيقات، 
و/أو نشاطات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي، األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، كمستفيدين من المنح. 
من  عدد  تنفيذ  تّم  بالّتالي،  بالحقن.  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  لتقييمات  أخرى  مصادر  البلدان  بعض  خّصص  وقد 

وتوّفرت. الّنتائج  ُنشرت  المطالب،  كأحد  و  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  على  الّدراسات 

المناعة  نقص  فيروس  تهديد  شأن  من  الّتقليل  خطر  إدراك  في  تحّسن  إلى  البلدان،  في  المتزايدتان  والخبرة  المعرفة  أّدت       .3
للخطر. عرضة  األكثر  األساسّية  الّسكانّية  الفئات  لدى  الوضع،  مراقبة  لزيادة  المستمّرة،  الجهود  تحّسنت  وبالّتالي،  البشرّي. 
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خصائص  تفاصيل  ووّثقنا  دقة  أكثر  هي  اّلتي  الوطنّية  الّتقارير  على  الحاالت،  معظم  في  اعتمدنا،  أعاله،  الّتطّورات  كّل  بسبب 
أخطاًء  مراجعتنا،  في  وجدنا،  ذلك،  إلى  إضافًة  المتوّفر.  للدليل  دقة  أكثر  تحليل  إلى  الّدراسات  هذه  أّدت  كما  ونتائجها.  الدراسة، 

األصلّية. الّدراسة  بتقارير  مقارنتها  عند  الّشاملة،  الّتقارير  في  مفقودة،  وبيانات  تفسير،  سوء  وحاالت  متعّددة، 

القيود :

كان الوصول إلى المعلومات الموجودة محدوًدا. وفي العديد من المناسبات، قّدمت تقاريُر عديدٌة معلوماٍت، مستندًة إلى دراسة واحدة، 
ووّفرت بياناٍت متناقضًة. في هذه الحالة، اُتبعت الخطوات الّتالية:

في حال كان أحد المستندات هو: تقرير الّدراسة الكامل األصلّي، اعتمدنا على البيانات المتوّفرة في ذلك الّتقرير. لكن في بعض   •
والمصادر.  البيانات  جميع  اسُتخدمت  الحالة،  هذه  في  ثاٍن.  تحليل  قّدمها  إضافّية  معلومات  أخرى،  مستندات  وّفرت  الحاالت، 

في حال توّفر تقرير دراسة كاملة، باإلضافة إلى ورقة منشورة عن تلك الدراسة، كانت الورقة المنشورة أساس البيانات المستخرجة.   •

هذه  في  عديدة.  مصادر  في  ومبعثرة  مجزأة  البيانات  وكانت  متوّفًرا  الكامل  الّدراسة  تقرير  يكن  لم  الحاالت،  من  العديد  في   •
هذه. البيانات  أجزاء  لجمع  متعّددة  مصادر  اسُتخدمت  الحاالت، 

إلى  افتقرنا  ،حين  المجاالت  على  الضوء  تسليط  وتّم  عديدة.  بلدان  في  شحيحة  البيانات  بقيت  الّتحسينات،  كّل  من  الّرغم  على 
الّنشرة.  هذه  كّل  في  خاص  بشكل  المعلومات 

استخدام  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  وضع  عن  ملّخص  ُقّدم  األول،  الفصل  ففي  الّنشرة:  لنتائج  وصف  الّتاليين  الفصلين  في 
للّنواحي  إقليمّية  عاّمة  نظرة  ُقّدمت  الّثاني،  الفصل  وفي  العشرين.  المنطقة  بلدان  من  بلد  لكّل  لهما  واالستجابة  بالحقن  المخّدرات 
لهذا  الّرئيسي  الّنّص  في  بالّتفصيل  ُتعَط  لم  اّلتي  تلك  ذلك  في  بما  المعلومات،  وُقّدمت  الّنشرة.  هذه  في  تغطيتها  تّم  اّلتي  الّرئيسّية 

المجال.  ذلك  في  الّرئيسّية  المؤّشرات  إلى  خاص  بشكل  االنتباه  لفتنا  موضوع،  كّل  وصف  وعند  الملحق.  في  الجداول  في  الّتقرير، 
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أفغانستان

أفغانستان، بلد منخفض الّدخل )برنامج األمم المّتحدة اإلنمائّي، 2011أ( عانى من الحرب وعدم االستقرار ألكثر من عقدين. 
وكان   .)2011 والجريمة،  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم  )مكتب  لسنوات  العالم  في  لألفيون  منتج  أكبر  البلد  وكان 
إنتاج األفيونّيات الكيميائّية واالتجار بها، المرتبطان باألحداث السياسّية، نقطة تركيز المجتمع الدولّي. غير أّن استخدام 
المخّدرات ومشاكله ذات الصلة، لم يلَق اهتماًما كافًيا داخل أفغانستان )ماغيت وآخرون، 2010(. فالسكان يعانون من الفقر، 
في  ملحوظ  ارتفاع  توثيق  تّم  متوّقع،  هو  وكما  للمخّدرات.  واسع  توّفر  إلى  باإلضافة  المتعّددة،  والّصدمات  األمان،  وعدم 
استخدام المخّدرات، بما في ذلك استخدام المخّدرات بالحقن، في الّسنوات األخيرة. فوفًقا الستطالع استخدام المخّدرات 
الوطنّي عام 2009 )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات وبالجريمة وآخرون، 2009(، يصل عدد مستخدمي المخّدرات 
المخّدرات  والهيروين،  األفيون  يتبعه  الحشيش،  وُيعّد  البالغين.  الّسكان  من   8% نسبته  ما  أّي  البلد،  في  شخص   940,000 إلى 
بـ  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  عدد  وُيقّدر  هيرويين  مستخدم   120,000 ويوجد  المستخدمة.  الرئيسّية 
)وزارة  سنوات  منذ  وباكستان  إيران  في  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األفغان  األشخاص  من  العديد  ويقيم   .20,000

الّصّحة العاّمة في أفغانستان، 2012؛ تود وآخرون، 2011(.

أفغانستان،  في  العاّمة  الّصّحة  )وزارة  منخفضة  أفغانستان  في  البشرّي/اإليدز  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  نسبة  ُتعتبر 
2012(. وتّم تنفيذ دراسات متعّددة حول انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
وآخرون،  تود  2011؛  وآخرون،  )نصير   5% عن  تقّل  بنسبة  انتشاًرا  تقريًبا  الّدراسات  كّل  أظهرت  وقد   .2005 العام  منذ  بالحقن 
مشروع  هوبكنز؛  جونز  )جامعة   2009 العام  في   18.2% بنسبة  انتشار  إلى  أشارت  هيرات،  من  واحدة،  دراسة  باستثناء   ،)2007
نقص  بفيروس  المعرفة  ُتعتبر  المخّدرات،  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  وبين   .)2010 البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  ترّصد 
،على  الخطورة  العالي  الجنسّي،  الّسلوك  ينتشر  كما  شائًعا،  أمًرا  واألدوات  الحقن  تشارك  وُيعّد  منخفضة  البشرّي  المناعة 
نطاق واسع ويتّم استخدام الواقي بنسبة منخفضة )جامعة جونز هوبكنز؛ مشروع ترّصد فيروس نقص المناعة البشرّي، 2010؛ 
نصير وآخرون، 2011؛ تود وآخرون، 2010؛ مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة وآخرون، 2009(. كما أّن عدوى 
ا بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخدرات بالحقن )جامعة جونز هوبكنز؛  فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( مرتفع نسبّيً
مشروع ترّصد فيروس نقص المناعة البشرّي، 2010؛ نصير وآخرون، 2011؛ تود وآخرون، 2007؛ تود وآخرون، 2011(. غير أّن ملًفا 
ا، مّما قد يكون نتيجًة  متنوًعا، من الّسلوكّيات الخطرة وفيروس نقص المناعة البشرّي والتهاب الكبد الفيروسّي، يظهر جلّيً

لالختالفات الّثقافّية والجيوسياسّية.

اإليدز  برنامج  مراقبة  من  كجزء  المخّدرات  استخدام  مخاطر  من  الحّد  استراتيجّية  أفغانستان  اعتمدت   ،2005 العام  منذ 
برنامجها  وفي   .)2012 أفغانستان،  في  العاّمة  الّصّحة  )وزارة  الوطنّي.  المخّدرات  ضبط  برنامج  إلى  باإلضافة  لديها،  الوطنّي 
في  بما  األساسّية،  المتأّثرة  الّسكانّية  للفئات  الّنطاق  واسعة  تدّخالت  أفغانستان  تقّدم   ،)2011-2015( باإليدز  المعنّي  الّثاني 
ذلك األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن وشركائهم. في الوقت الحالي، تتواجد برامج عديدة، وتتزايد كّل عام، 
لتقديم مجموعة من خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، بما في ذلك الواقيات والحقن واألدوات. وقد تّم توزيع 
ماليين الحقن على آالف األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )وزارة الّصّحة العاّمة في أفغانستان، 2012(، غير أّن 
ال  بالحقن،  مخّدرات  مستخدم  لكّل  الموّزعة  الحقن  وعدد  وتغطيتها،  الّنظيفة،  واألدوات  الحقن،  توفير  برامج  مواقع  عدد 
يزال منخفًضا. وقد تّم اعتماد العالج بالبدائل عام 2010. وُيعّد تنفيذ العالج البديل بواسطة الميثادون في مرحلته األولى. 
ا 71 حالة قيد العالج )وزارة الّصّحة العاّمة في أفغانستان، 2012؛ موزينسكي، 2011(. وقد توقف البلد عن إدخال  ويوجد حالّيً
وآخرون،  )ماغيت  بديل  كعالج  األفيون  صبغة  توفير  أفغانستان  تدرس  كما   .)2012 )ماغيت،  البديل  للعالج  جديدة  حاالت 
2010(. ويتزايد عدد المواقع اّلتي توّفر المشورة واختبار فيروس نقص المناعة البشرّي، لكّن الّنسبة المئوّية لألشخاص اّلذين 
األخيرة،  عشر  اإلثني  األشهر  في  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  الختبار  يخضعون  واّلذين  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون 
تبقى منخفضة )وزارة الّصّحة العاّمة في أفغانستان، 2012(. ويتوفر العالج المضاد للفيروسات القهقرّية في مركزين )وزارة 
الّصّحة العاّمة في أفغانستان، 2012(، لكن ال تتوّفر أّية معلومات، بشأن شمل األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، 

المحتاجين للعالج المضاد للفيروسات القهقرّية. وكانت المنظمات، غير الحكومّية، نشطة في توفير الخدمات من بداية 
استجابة البلد، للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات. وتقّدم المنّظمات غير الحكومّية أكثر من %75 من الخدمات المتوّفرة 
ا أموااًل  لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )وزارة الّصّحة العاّمة في أفغانستان، 2012(. وتتلقى أفغانستان حالّيً
من مصادر متعّددة، وواهبين لبرامج فيروس نقص المناعة البشرّي )وزارة الّصّحة العاّمة في أفغانستان، 2012(. وقد تّم تطوير 
إرشاد  توفير  أجل  من  ودعمه،  ورعايته،  وعالجه،  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  من  للوقاية  وإجراءات  وأدوات،  إرشادات، 

لتطبيق معايير الّنوعّية والّتقّيد بها )وزارة الّصّحة العاّمة في أفغانستان، 2012(.

يوجد دليل من كابول يظهر أّن المعرفة بفيروس نقص المناعة البشرّي تتزايد، وبتشارك الّسلوكّيات يتقّلص. وقد تّم اعتبار 
هذا سبًبا الستقرار انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )تود وآخرون، 
2011(. غير أّن الحاجة ماّسة، لتوسيع تدّخالت الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، لتشمل جميع المحافظات، وإلدخالها 
إلى الّسجون وإليصالها إلى الّنساء الّلواتي يستخدمن المخدرات بالحقن والى الّشركاء الجنسّيين ألولئك اّلذين يستخدمون 

أيًضا المخّدرات بالحقن.

الجزائر

تظهر بعض الّتقارير،في الجزائر، وجود نسبة كبيرة من الّشباب اّلذين يستخدمون المخّدرات. )المراسل وليد رمزي مغاربّية، 
المتعّددة  الّنواحي  عن  محدودة  معلومات  وتتوّفر  البلد.  في  جّيًدا  مطّورة  ليست  المخّدرات  عالج  منشآت  أّن  غير   .)2010
سريع  تقييم  من  المتوّفرة  المعلومات  من  األكبر  القسم  ويأتي  بالحقن.  استخدامها  ذلك  في  بما  المخّدرات،  الستخدام 
وكان  بالحقن.  المخّدرات  مستخدمي  من   55% ،بينهم   المخّدرات  مستخدمي  حول  مدن  ثالث  في   )2004-2005 عام)  أجري 
البوبرينورفين، يتبعه الهيرويين، نوعي المخّدرات بالحقن الّرئيسّيين. وقد أظهرت الّدراسة أّن المعرفة بفيروس نقص المناعة 

البشرّي غير كافية، وأّن الّسلوكّيات الخطرة شائعة )معتصم - ميموني وآخرون، 2006(.

في الجزائر، ُيعتبر انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين القطاع السكانّي العاّم منخفًضا )وزارة الّصّحة في الجزائر، 2012(. 
ويبدو أّن وباء فيروس نقص المناعة البشرّي، مرّكز لدى الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال، و مرتفع لدى العامالت 
بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  حول  البيانات  ُتعّد  وال  بالجنس. 
المذكورة  الّدراسة  من   )2010 وآخرون،  حلمي،  رّداد،  )أبو  المرتفع  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  نظرية  وتأتي  كافية. 
أعاله، واّلتي تشير إلى إبالغ نسبة صغيرة من مستخدمي المخّدرات أّنهم خضعوا يوًما الختبار لفيروس نقص المناعة البشرّي، 
والّسلوكّيات  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  من  أعلى  نسبة  وجود  الّدراسة  تقترح  كما  إيجابّية.  منهم   11% نتيجة  وكانت 
الخطرة، بين الّنساء الّلواتي يستخدمن المخّدرات )معتصم-ميموني وآخرون، 2006(. وأظهر تقرير آخر من المشورة واالختبار 
الّطوعّيين )عام 2001 (، انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بنسبة %6.9 بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
)وزارة الّصّحة في الجزائر، 2012(. لغاية اآلن، تعود نسبة %2.3 من حاالت فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز المحّددة في 

البلد، إلى استخدام المخّدرات بالحقن )وزارة الّصّحة في الجزائر، 2012(.

تنّفذ الجزائر خطة استراتيجّية وطنّية لألعوام )2012-2008(، ويقّدم تدّخالت وقائّية مكّثفة لفيروس نقص المناعة البشرّي 
األقران،  من  الّتعّلم  وخدمات  القربى،  ذلك  في  بما  الّرجال،  مع  الجنس  يمارسون  اّلذين  الّرجال  والى  بالجنس،  العامالت  إلى 
المناعة  نقص  فيروس  مع  المتعايشين  األشخاص  ذلك  في  بما  عديدة،  حكومية  غير  منّظمات  وتنخرط  الواقي.  وتوزيع 
البشرّي انخراًطا فّعاًلا في تقديم هذه الخدمات. كما تتوّفر على نطاق واسع، المشورة واالختبار الّطوعّيين، والعالج المضاد 
للفيروسات القهقرّية )وزارة الّصّحة في الجزائر، 2012(. غير أّن البلد لم يطّور ترّصًدا مناسًبا، لفيروس نقص المناعة البشرّي، 
البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  استراتيجّيات  يقّدم  ولم  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين 
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الرئيسّية، لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، مثل العالج بالبدائل وبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة.

يوصى بشكل كبير: بتحسين آلّيات الّترّصد القائمة، وإجراء دراسات على األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، 
بهدف الوصول إلى فهم أفضل لطبيعة المشكلة ولمداها، باإلضافة إلى تقييم االحتياجات للعالج وللّرعاية. 

 

البحرين

المخّدرات.  استخدام  نمط  حول  الكافية،  المحّدثة،  المعلومات  إلى  نفتقر  ولكّننا  الدخل.  عالي  صغيًرا  بلًدا  البحرين  ُتعتبر 
 .)2006 الداخلّية،  ووزارة  اإلنمائّي  المّتحدة  األمم  )برنامج  البحرين  في  مخّدرات  مستخدم   30,000 إلى   20,000 وجود  وُيقّدر 
ويوجد مركز إعادة تأهيل للمخّدرات رئيسّي في مستشفى لألمراض الّنفسّية في المنامة؛ يقّدم خدمات عالج المخّدرات، 
المخّدرات  مستخدمي  تعريف  ملفات  عن  معلومات  المركز  ويقّدم  القهقرّية.  للفيروسات  المضاد  العالج  إلى  باإلضافة 
والّسلوكّيات الخطرة وانتشار فيروس نقص المناعة البشرّي من خالل االختبار القسرّي. وذكر تقرير أّن ثلثي عدد مستخدمي 
المخّدرات المسّجلين البالغ عددهم 3200 شخص، هم من الحاقنين )وزارة الّصّحة في البحرين، 2010(. وُيعتبر الهيرويين، تتبعه 

األمفيتامينات والكوكايين، مخّدرات الحقن الّرئيسّية )وزارة الّصّحة في البحرين، 2012(.

علًما  العاّم.  الّسكاني  قطاعها  مع  بالمقارنة  منخفضة  البحرين،  في  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  نسبة  ُتعتبر 
وقد   ، البحرينّيين  المواطنين  غير  من  كانت  المحّددة،   البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  حاالت  من  تقريًبا،   80% نسبة  بأّن 
غير   .)2010 البحرين،  في  الّصّحة  )وزارة  األخيرة  الّسنوات  في  تزايد  الجنس،  مغاير  انتقال  أّن  الواضح  ومن  ترحيلهم.  تّم 
اإلصابات  من   58.1% ُنسب   ،2011 العام  نهاية  ولغاية  المسيطرة.  االنتقال  طريقة  كان  بالحقن،  المخّدرات  استخدام  أّن 
ذلك،  ومع   .)2010 البحرين،  في  الّصّحة  )وزارة  بالحقن  المخّدرات  استخدام  إلى  البحرينّية  البشرّي  المناعة  نقص  بفيروس 
بقي  التأهيل،  إعادة  مركز  في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  لجميع  القسرّي  االختبار  لنتائج  ووفًقا 
الّصّحة  )وزارة   5% من  أقل  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتشار 
يستخدمون  اّلذين  األشخاص  من  و21.1%   8% أّن   ) و1991   1989( العامين  من  فقط  تقريران  ويظهر   .)2010 البحرين،  في 
األمم  برنامج   1994 وآخرون،  )الحداد  التوالي  على  البشرّي،  المناعة  نقص  لفيروس  إيجابّيين  كانوا  بالحقن  المخدرات 
وأظهرت  أبًدا.  تتكّرر  لم  نتائج  وهي  2004(؛  وآخرون،  البشرّي/اإليدز  المناعة  نقص  بفيروس  المعنّي  المشترك  المّتحدة 
بفيروس  المعرفة  أّن   2006 عام  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  وممارسات  ومواقف،  معرفة،  دراسة 
نقص المناعة البشرّي متوّسطة. وأّن استخدام الحقن الجديدة، إضاًفة إلى استخدام الواقي، أمر شائع، غير أّن الّتشارك، 

والجنس غير اآلمن، ليسا نادرين )الجودر وآخرون، 2007؛ وزارة الّصّحة في البحرين، 2010(.

ُتعتبر اإلستراتيجّية الوطنّية للوقاية من اإليدز )2008-2010( االستراتيجّية الوطنّية األولى والحديثة. وسيتّم تحديثها لألعوام 
مقاربة  البشرّي،  المناعة  نقص  لفيروس  البلد  استجابة  تبعت  عام،  بشكل   .)2012 البحرين،  في  الّصّحة  )وزارة   2016-2012
محافظة، فلم تكن المنظمات غير الحكومّية نشطة، في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي. غير أّن برنامج الّسجون 
)وزارة  الّدعم  ومجموعات  األقران  من  الّتعّلم  يشمل  فهو   .2009 العام  منذ  المنطقة،  في  ممارسة  أفضل  كان  البحرين،  في 
الّصّحة في البحرين، 2012(. وقد أقّرت االستراتيجّية الوطنّية األولى بأّن األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، هم 
مجموعة عالية الخطورة. لكن لم يتّم اعتماد استراتيجّية الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات. وال يتوفر العالج بالبدائل، 
على الّرغم من توّفر الميثادون واستخدامه لنزع الّسّمية لسنوات عديدة. كما ال يتوّفر برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة 
في البحرين. بل ويتطلب شراء الحقن واألدوات من الّصيدليات وصفة طبّية، ويتّم توقيف مستخدمي المخّدرات لحيازتهم 
اّلذين  األشخاص  ونسبة  البلد.  في  الّطوعيان  واالختبار  المشورة  تتوفر  ال  كما   .)2012 البحرين،  في  الّصّحة  )وزارة  الحقن 
المضاد  العالج  تقديم  ويتّم  معروفة.  غير  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  الختبار  الخاضعين  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون 

للفيروسات القهقرّية في مركز واحد )مركز إعادة التأهيل لمستخدمي المخّدرات(.

ا وأولوّية؛ فقد حصل تحّول أكبر في األولوّيات  في الوقت الحالي، ال ُتعتبر الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي التزاًما وطنّيً
تجاه المسائل السياسّية، في العام 2011. وقد عانى برنامج اإليدز الوطنّي من القيود الهيكلّية، وقيود الموارد البشرّية. وتمنع 
الحواجز الثقافّية واالجتماعّية تطوير برنامج قربى، وتوزيع واقيات )وزارة الّصّحة في البحرين، 2012(. إضافًة إلى ذلك، تدعو 
الّسلوكّيات  بشأن  الحالّية  المعرفة  وتحديث  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  حجم  دراسة  إلى  الحاجة 
الخطرة لهؤالء األشخاص. ويقّدم تطوير برنامج وطني ثاٍن، للوقاية من اإليدز فرصة ذهبّية للّنقاش وتضمين تدّخالت الحّد 

من مخاطر استخدام المخّدرات في البلد.

مصر

واألفيونّيات  الحشيش  وُيعتبر  المجاورة.  البلدان  مع  مقارنًة  المخّدرات،  استخدام  من  عالية  نسبة  تملك  مصر  إّن  ُيقال 
الكيميائّية نوعّي المخّدرات الّرئيسّيين المستخدمين )مكتب األمم المّتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، 2011(. وتتنّوع 
والخاصة.  الحكومّية  وغير  الحكومّية  القطاعات  تقّدمها  اّلتي  المخّدرات  استخدام  تعالج  اّلتي  والخدمات  العالج  مقاربات 
ومجموعات  الّدائمة،  اإلقامة  ذوي  التأهيل  إعادة  وبرامج  المقيمين،  وغير  المقيمين  للمرضى  الّسمّية  نزع  برامج  وتتوّفر 
البلد  في  بالحقن  مخّدرات  مستخدم  و120,000   57,000 بين  وجود  وُيقّدر  الكبرى.  المدن  في  رئيسّي  بشكل  الّذاّتية،  المساندة 

)وزارة الّصّحة في مصر، 2010(.

بين  مرّكزة،  اإلصابات  أّن  ويبدو  العام.  الّسكاني  القطاع  في  منخفًضا  مصر،  في  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  ُيعّد 
بالممارسة  اإلنتقال  وُيعتبر  بالحقن.  المخّدرات  يستخدمون  الّذين  واألشخاص  الرجال،  مع  الجنس  يمارسون  اّلذين  الّرجال 
ساهم   ،2010 العام  ولغاية  البلد.  في  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتقال  النتشار  الّرئيسي  الّدافع  المحمية  غير  الجنسّية 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، في %28.3 من حاالت فيروس نقص المناعة البشرّي )وزارة الّصّحة في مصر، 
بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  على  سلوكّية  حيوّية  استطالعات  أجريت  و2010،   2006 العامين  وفي   .)2012
)وزارة الّصّحة في مصر، 2012؛ سليمان وآخرون، 2010( وقّدمت معلومات أساسّية حول خصائص هؤالء األشخاص، والمعرفة 
بفيروس نقص المناعة البشرّي والسلوكّيات الخطرة، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرّي. وقد ازداد انتشار فيروس نقص 
المناعة البشرّي من %0.6 عام 2006 إلى أكثر من %6 عام 2010. وكان الحقن غير اآلمن، إضافًة إلى الجنس غير اآلمن، شائعين 
في كلتا الّدراستين. إضافًة إلى ذلك، تحتّل مصر إحدى أعلى معدالت انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( في القطاع 

الّسكانّي العام، في العالم. وقد ساهم تشارك الحقن، إلى حّد كبير، بتفّشي هذا الوباء )سيفرت وآخرون، 2011(.

تضع مصر خّطتها االستراتيجّية الوطنّية الّرابعة لفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز لألعوام 2016-2012. وهي عبارة عن 
برنامج وقاية، وعالج، ورعاية شامل. وقد وضعت في أولوّياتها، الّتغطية المتزايدة لتدخالت الوقاية للفئات الّسكانّية األكثر 
عرضة للخطر )وزارة الّصّحة في مصر، 2012(. وقد تّم البدء بتدخالت الوقاية، من فيروس نقص المناعة البشرّي، لألشخاص 
اختبار  مع  القربى،  وبرنامج  اإلستقبال،  مراكز  الّتدخالت  وتشمل   .2010 عام  البلد  في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين 
أكثر  عن  االبالغ  تّم  وقد  الحكومّية.  غير  المنّظمات  تقّدمها  اّلتي  والحقن  الواقيات  حزمة  توزيع  إلى  باإلضافة  مجانّي،  سريع 
من 3,000 شخص يستخدم المخّدرات بالحقن في القاهرة واالسكندرّية في العامين 2010 و2011 )وزارة الّصّحة في مصر، 2012(. 
وال يتوّفر العالج بالبدائل في البلد. وتتوفر المشورة واالختبار الطوعيان، في جميع أنحاء البالد، من خالل وحدات ثابتة أو 
متنقلة. غير أّن أقّل من 10% من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن خضعوا يوًما الختبار فيروس نقص المناعة 
البشرّي )وزارة الّصّحة في مصر، 2012(. وقد تّم توفير المشورة واالختبار الّطوعّيان، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي 

في سجون عديدة. كما يتوفر العالج المضاد للفيروسات القهقرّية، وُيقّدم في ست مدن )وزارة الّصّحة في مصر، 2012(.

يجب أن توّسع مصر خدماتها، لتغطية عشرات اآلالف من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في مناطق عديدة 
في البلد. ويجب تقوية المنظمات غير الحكومية إلى حّد كبير لتتمكن من تحّمل المسؤولّية تجاه المهمة الموّسعة. فوفًقا 
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ويدعم  بالبدائل.  العالج  تقديم  مناقشة  يجب  العالج،  خدمات  إلى  يحضرون  اّلذين  المخّدرات  لمستخدمي  المرتفع  للعدد 
شركاء خارجّيون عديدون إلى حّد كبير الخطة االستراتيجّية الوطنّية ويقّدم هذا فرصة لبناء القدرات، على المستوى الوطنّي 

وعلى مستوى الخدمات على السواء.

إيران

إلى  إضافًة  رئيسّي،  مخّدرات  سوق  إيران  وتملك  الماضية.  عاًما  الثالثين  حتى  األفيون،  إنتاج  في  طويل  تاريخ  إليران  كان 
األفيونّيات  وُتعّد  أوروبا.  ذلك  في  بما  أخرى،  مناطق  وإلى  أفغانستان،  المجاور،  البلد  من  الكيميائّية  لألفيونّيات  عبور  طريق 
البلد  في  المستخدمة  الّرئيسّية  المخّدرات  من  والمنّبهات،  الحشيس  يتبعها  والهيرويين،  األفيون  ذلك  في  بما  الكيميائّية، 
لمستخدمي  األعلى  النسبة  ذات  البلدان  أحد  إيران  وُتعتبر   .)2012 وآخرون،  موفاغار  رحيمي-  2011؛  وآخرون،  )دانشماندان 
األخيرة،  الّسنوات  وفي   .)2011 والجريمة،  بالمخّدرات  المعنّي  المتحدة  األمم  )مكتب  العالم  في  الكيميائّية  األفيونّيات 
)حماتي  المنشطات  ذهان  مثل  الجديدة  الّذهنّية  الّصّحية  بالمشاكل  واقترن  المنّبهات  استخدام  في  مفاجئ  ارتفاع  حصل 
ا  حالّيً وتتراوح  شاسعة.  صّحّية  مشكلة  إحداث  الى  بالحقن  المخّدرات  استخدام  أّدى  الماضي،  العقد  وفي   .)2011 وآخرون، 
 )2012 إيران،  في  الّصّحة  )وزارة   200,000 بين  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  نطاق  حجم  حول  اّلتقديرات 
)نارنجيها  شيوًعا  األكثر  الحقن  مخدر  الهيرويين  وُيعّد   .)2011 وآخرون،  اسماعيلي  أمين-  موفاغار،  )رحيمي-  و260,000 
وآخرون، 2009؛ رحيمي- موفارغار وآخرون، 2008(. وقد تّم في إيران تطوير مراكز عالج لمستخدمي المخّدرات تطويًرا جّيًدا. 
ويوجد آالف مراكز العالج، لمستخدمي المخّدرات في كل البالد، بما في ذلك مراكز المرضى الخارجّيين والمقيمين، وذوي 
اإلقامة الدائمة، واّلتي تقّدم مجموعة خدمات، مثل أنواع متعّددة من نزع الّسّمية والعالج بالمداومة والّتدخالت الّنفسّية 
االجتماعّية ومجموعات المساندة الّذاتّية والعالج القسرّي. غير أّن نوعّية الخدمات، وآلّيات إشراف القطاع الّصّحّي، شّكلِت 

الّتحديات الّرئيسّية.

أّن  غير  العام.  الّسكاني  القطاع  مع  بالمقارنة  منخفضة،  إيران  في  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  نسبة  ُتعتبر 
مستخدمو  يتبعها  للخطر،  عرضة  األكثر  الّرئيسّية  المجموعة  هم  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص 
المناعة  نقص  لفيروس  اإليجابّية  الحاالت  جميع  من   70% حوالى  وُينسب  بالجنس.  والعامالت  الحقن،  بغير  المخدرات 
فيروس  انتشار  العّينات،  آالف  مع  عديدة  دراسات  قّيمت،   ،2005 العام  فمنذ  بالحقن.  المخّدرات  استخدام  إلى  البشرّي، 
)غنبرزاده  البلد.   من  عديدة  أجزاء  في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  البشرّي،  المناعة  نقص 
2012؛ وزارة  2012؛ عالمي وآخرون،  2012؛ هاغدوست، سادجادي، وآخرون،  2006؛ هاغدوست، أصولي، وآخرون،  وآخرون، 
2009؛  وآخرون،  أحمديزاده  مير  2011؛  وآخرون،  ماثرز  2008؛  مالكينجاد،  2009؛  وآخرون،  جهاني  2010؛  إيران،  في  الصحة 
إلى   10% نطاق  في  الّتقدير  يدور  عام،  بشكل   .)2010 وآخرون،  رضفر  زماني،  2008؛  زماني،  2010؛  وآخرون،  رحيمي-موفاغار 
%20. وقد أظهرت مراجعة نظامّية حول انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن في إيران )رحيمي- موفاغار، أمين- اسماعيلي وآخرون، 2011( أّن االنتشار زاد إلى حّد كبير في الّسنوات الماضية، 
من %8.7 قبل العام 2005، إلى %18.4  في العام 2007. كما أظهرت مراجعة نظامّية أخرى، أّن انتشار فيروس نقص المناعة 
)أمين-   2007 العام  ولغاية   2005 العام  بعد  طهران  في   5.4% إلى  ارتفع  الحقن،  بغير  المخّدرات  مستخدمي  بين  البشرّي 
لدى  مرتفع  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  أّن  اُبلغ  كما   .)2012 وآخرون،  هاغدوست  موفاغار،  رحيمي-  اسماعيلي، 
 .)2012 الّشركاء الجنسّيين الّرئيسّيين لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )هاغدوست، سادجادي وآخرون، 
اّلذين  األشخاص  بين  )ج(  الوبائي  الكبد  إلتهاب  فيروس  انتشار  حول  دراسات  أبلغت   ،2007 العام  منذ  ذلك،  إلى  إضافًة 
وآخرون،  خيرانديش  2012؛  وآخرون،  سادجادي  )هاغدوست،   80% إلى   34% نطاق  عن  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون 

2009؛ رحيمي-موفاغار وآخرون، 2010؛ ساركاري وآخرون، 2011؛ زماني، رضفر وآخرون، 2010(.

حصلت تطّورات ضخمة في إيران إستجابًة الستخدام المخّدرات. فقد تّم تطوير خدمات عالج مخّدرات قبل 15 عاًما. وقد بدأت 
تدّخالت الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في الّسنوات العشر األخيرة، وتوّسعت في فترة زمنّية قصيرة. وتعترف الخطة 
االستراتيجّية الوطنّية )2014-2010(، وبرنامج ضبط المخّدرات الوطنّي بأّن الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات هي  استراتيجّية 
استجابة رئيسّية لفيروس نقص المناعة البشرّي. ففي منتصف العام 2011، كانت مئات المواقع تقّدم الحقن واألدوات، باإلضافة 
إلى الواقيات. وفي غضون عام واحد، تّم توزيع ماليين الحقن )وزارة الّصّحة في إيران، 2012(. وتقّدم آالف عيادات الميثادون، 
بشكل رئيسّي في القطاع الخاص، العالج البديل بواسطة الميثادون. وتفيد إيران أّنه في غضون عام واحد، تلّقى حوالى 500,000 
مستخدم مخّدرات عالًجا بدياًل بواسطة الميثادون. إضافًة إلى تلّقي عشرات آالف الّسجناء العالج البديل بواسطة الميثادون 

)وزارة الّصّحة في إيران، 2012(.

يستخدمون  اّلذين  األشخاص  من   40% من  أكثر  أّن  محافظات   10 في  موّحد  سلوكّي  حيوّي  استطالع  أظهر   ،2010 العام  وفي   
 .)2012 وآخرون،  أصولي  )هاغدوست،  السابق  العام  خالل  الميثادون  بواسطة  بدياًل  عالًجا  أيًضا  تلّقوا   بالحقن  المخّدرات 
ويتّم توفير البوبرينورفين، وصبغة األفيون في بعض مراكز العالج. كما تتوّفر، وبشكل واسع المشورة واالختبار الّطوعيان، 
والعالج المضاد للفيروسات القهقرّية، في جميع أنحاء البالد، بما في ذلك الّسجون )وزارة الّصّحة في إيران، 2012(. ويعمل 
عدد كبير من المنّظمات غير الحكومّية، واألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي، ومجموعات المساندة 

الّذاتّية ، والقطاع الخاص، في تقديم خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات.

أّدى تقديم عدد مكّثف من الخدمات المتوّفرة، إلى تراجع، مع انخفاٍض بسيط في عدد الحاالت المحّددة منذ العام 2005. 
اّلذين  األشخاص  بين  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  لعدوى  الجديدة،  الحاالت  من  عدد  أكبر  وجود  يسّجل  ذلك،  ومع 
يستخدمون المخّدرات بالحقن، وشركائهم الجنسّيين )وزارة الّصّحة في إيران، 2012(. وُتعتبر الّتغطية، وعدد الحقن الموّزعة 
ا جديًدا، واحتياجات ُمغايرٍة،  منخفضين . كما أحدث نشوء استخدام أنواع أخرى من المخّدرات، من نوع أمفيتامين تحدّيً

لتطوير تدّخالت مختلفٍة للسيطرة على مخاطرها والحّد منها.

ا لتوسيع الخدمات. لذا يجب دائًما، توسيع قدرة المنّظمات، غير الحكومّية توسيًعا كبيًرا.   وُيعتبر قيد الميزانّية حاجًزا رئيسّيً
ففي العقد الماضي، كانت المساهمات الّدولّية، لتوسيع الخدمات الحالّية وتحسينها، كبيرة . إّلا أّن عدم متابعة المساعدات 

سيؤدي  الى  تطّورات خطيرة .
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العراق

وأّن  نادرة،  بها  المتعّلقة  االضطرابات  بأّن  الّتقارير  وتفيد  البالد.  في  رئيسّية  مخّدرات  لمشكلة  وجود  ال  أن  العراق  يصّرح 
وُتعتبر   .)2012 العراق،  في  الّصّحة  وزارة  2009؛  وآخرون،  )الحسناوي  شيوًعا  األكثر  الخيار  هي  ا  طبّيً الموصوفة  المخدرات 
أّن البلد يفيد، بأّن عدد مدمني المخّدرات يتزايد ببطء )وزارة  ا، مخدرات الحقن الرئيسّية. غير  المخّدرات الموصوفة طبّيً
استخدام  أّن  وهو  الخبراء،  ومالحظات  المستشفيات  سجّلات  إلى  بالعودة   ، الّدليل  ويقترح   .)2012 العراق،  في  الّصّحة 
المخدرات قد زاد في الّسنوات األخيرة. وُيعّد تدخين األفيون شائًعا كثيًرا قرب الحدود اإليرانّية العراقّية في الّنجف وكربالء 
)عكراوي وآخرون، 2009(. ويتوّفر برنامج نزع سّمية للمرضى المقيمين وغير المقيمين في مراكز عديدة، بشكل رئيسّي في 
)وزارة  الخاص  القطاع  في  نفسّيين  أطباء  قبل  من  ُيعالجوا  أن  يفّضلون  المخّدرات  مستخدمي  معظم  لكن  الخاص،  القطاع 

الّصّحة في العراق، 2012(.

العام. السكانّي  القطاع  مع  بالمقارنة  منخفضة  العراق  في  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  نسبة   ُتعتبر 
 .)2012 العراق،  في  الّصّحة  )وزارة  درسها  يتّم  ولم  للخطر،  المعّرضة  األساسّية  الّسكانّية  الفئات  فحص  يتّم  لم   إذ 
وال يتضّمن ترّصد فيروس نقص المناعة البشرّي مستخدمي المخّدرات، أو األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. 
المخدرات  مستخدمي  بين  البشرّي  المناعة  نقص  لفيروس  إيجابّية  حالة  أّي  على  العثور  يتّم  لم  أّنه  الوطنّية  الّتقارير  وتفيد 
بالحقن. ومن حاالت فيروس نقص المناعة البشرّي المحّددة، كان %66 منهم مرضى نزفّيين )وزارة الّصّحة في العراق، 2012(.

نقص  فيروس  من  الوقاية  برنامج  يوّقع  ولم  أبًدا.  ُتطّبق  لم  لكّنها  لإليدز  وطنّية  استراتيجّية  خّطة  تطوير  تّم   ،2005 العام  في 
المنظمات  تشارك  ولم   .)2012 العراق،  في  الّصّحة  )وزارة  للخطر  عرضة  األكثر  للمجموعات  المستهدف  البشرّي  المناعة 
للخطر،  عرضة  األكثر  المجموعات  ضّد  والّتمييز  الوصمة  على  العمل،  يبقى  لذا  الخدمات.  هذه  تقديم  في  الحكومّية  غير 
ا لتطوير الّسياسات والّسماح لها ببلوغ الّتدخالت  واألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي، أولوّية وأساسّيً
المستهدفة. كما ال يوجد خدمات عالج بالبدائل، وبرنامج توفير الحقن واألدوات النظيفة في البالد. غير أّن حوالى 100 مركز 
في  الّصّحة  )وزارة  باستمرار  المراكز  هذه  عدد  ويزداد  البالد  أنحاء  جميع  في  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  اختبار  يقّدم 
مع  المتعايشين  األشخاص  جميع  تغطية  عن  البلد  ويفيد  القهقرّية.  للفيروسات  المضاد  العالج  يتوفر  ولكن   .)2012 العراق، 

فيروس نقص المناعة البشرّي المحّددين والمحتاجين )وزارة الصحة في العراق، 2012(.

دعًما  البلد  يتلَق  ولم  األخير.  العقد  في  وإقتصادّية  إجتماعّية  ومشاكل  سياسّية،  وتغّيرات  رئيسّية،  نزاعات  العراق  خاض 
ا من الهيئات الخارجّية لتطوير خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي، وعالجه، ورعايته. ويقوم البلد حالًيا  رئيسّيً
بتحديث استراتيجّية اإليدز الوطنّية، ويقّر بأّن العديد من العناصر قد تساهم في انتشار متزايد لفيروس نقص المناعة البشرّي 

في المستقبل القريب )وزارة الّصّحة في العراق، 2012(.

األردن

لوحظ في الّسنوات األخيرة ازدياًدا كبيًرا في استخدام المخّدرات )وزارة الّصّحة في األردن، 2012؛ مكتب األمم المّتحدة المعنّي 
بالمخّدرات والجريمة، 2011(. وُيعتبر الحشيش والمنّبهات، المخّدرات الّرئيسّية المستخدمة في البلد. وُيعّد الهيرويين مخدر 
الحقن األكثر شيوًعا. ويقّدم برنامج نزع السّمية لدى المرضى المقيمين وغير للمقيمين، السّيما في القطاع الخاص، خدمات عالج 

للمخّدرات الّرئيسّية. كما يتّم تقديم المشورة،  والعالج الّنفسّي، ومجموعات المساندة الّذاتّية، باإلضافة إلى العالج القسرّي.

أجري  موّحد،  سلوكّي  حيوّي  استطالع  ففي  منخفضة.  األردن،  في  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  وباء  انتشار  نسبة  ُتعتبر 
ا لفيروس نقص المناعة  في أربع مدن عام 2008، لم يكن أي شخص، يستخدم المخّدرات بالحقن وال عاملة بالجنس، إيجابّيً
ا بين الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال )وزارة الّصّحة في األردن، 2012(. ولغاية  البشرّي. وكان االنتشار منخفًضا جّدً
في  الّصّحة  )وزارة  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  وباء  من   2.4% بنسبة  بالحقن  المخّدرات  استخدام  ساهم   ،2011 العام  نهاية 
والممارسات  والمواقف  المعرفة  دراسة  إلى  باإلضافة  الموّحد،  السلوكّي  الحيوّي  االستطالع  دراسة  أّن  غير   .)2012 األردن، 
ا بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات  أّن تشارك أدوات الحقن، والجنس غير اآلمن، مألوفان جّدً عام 2011، أظهرت 

بالحقن. وأّن معرفتهم بفيروس نقص المناعة البشرّي غير كافية )وزارة الّصّحة في األردن، 2012؛ شحروري، 2011(.

يستخدمون  اّلذين  األشخاص  إدراج  من  الرغم  وعلى   .)2012-2016( لإليدز  الّثانية  الوطنّية  االستراتيجّية  خطته  األردن  يبدأ 
المخّدرات بالحقن كفئة سكانّية أساسّية، معّرضة للخطر، في خطط البلد، مثل خطة الجولة الّسادسة من الّصندوق العالمّي 
لمكافحة اإليدز والّسل والمالريا، إّلا أّنه لم يتّم الّتخطيط لخدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي األساسّية، مثل 
برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة والعالج بالبدائل. غير أّن المنظمات األهلّية بدأت تعليًما خاًصا بفيروس نقص المناعة 
يستخدمون  اّلذين  واألشخاص  الّرجال  مع  الجنس  يمارسون  اّلذين  وللّرجال  بالجنس،  للعامالت  الواقيات  وتوزيع  البشرّي، 
المخدرات بالحقن. وقد تلقى حوالى 1,300 شخص يستخدم المخّدرات بالحقن هذه الخدمات عامي 2011-2010 )وزارة الّصّحة 
في األردن، 2012(. ويتوّفر بشكل رئيسّي المشورة واالختبار الّطوعّيان والعالج المضاد للفيروسات القهقرّية في عّمان )وزارة 

الّصّحة في األردن، 2012(.

في  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  ترّصد  أّن  كما  كافية.  وطنّية  عناية  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  يلَق  لم  عام،  بشكل 
في  الّصّحة  )وزارة  الّطوعّيان  واالختبار  المشورة  برنامج  واسع،  نحو  على  يتوفر  وال  ضعيف.  للخطر،  المعّرضة  المجموعات 
وباء  خطر  يكون  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  شائعة  الخطرة  الّسلوكّيات  أّن  وبما   .)2012 األردن، 
فيروس نقص المناعة البشرّي، عالًيا بين هذه المجموعة. ويجب مناقشة إستراتيجّيات الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات 
بوضوح. وفي األعوام األخيرة، تّم تمكين، المنّظمات غير الحكومّية، من الوصول إلى األشخاص اّلذين يصعب الوصول إليهم. 

ويجب متابعة هذا األمر وتعزيزه.

الكويت

مستشفى  خالل  من  رئيسّي،  بشكل  المخّدرات،  عالج  تقديم  ويتّم  والّصّحية.  الّطبّية  للخدمات  تحتّية  بنية  الكويت  تملك 
من  العديد  أّن  غير  للمخّدرات.  الوطنّي  االستخدام  بشأن  قولّية  معلومات  أيًضا  يقّدم  اّلذي  الّنفسّية  واألمراض  اإلدمان 
لطلب  الّرئيسّية  المخّدرات  الكيميائّية،  األفيونّيات  وُتعتبر  للعالج.  أخرى  بلدان  إلى  يسافرون  المخّدرات  على  المدمنين 
العالج. كما يعّد استخدام المخّدرات بالحقن أمًرا  بارًزا في إطار عالج المخّدرات )وزارة الّصّحة في الكويت، 2012؛ مكتب 

األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011(.

ُتعتبر نسبة انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرّي في الكويت، منخفضة. على الرّغم من وجود أعداد هائلة من اختبارات 
يستخدمون  اّلذين  األشخاص  فحص  ويتّم  كبير.  حّد  إلى  معروف  غير  انتقاله  نمط  أّن  إّلا  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس 
المخّدرات بالحقن، عند توقيفهم، أو سجنهم، أو إدخالهم المستشفى للعالج. ومن أصل حوالى 750 اختبار لفيروس نقص 
ا )وزارة الّصّحة  المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن عام 2009 و2010، كان واحد فقط إيجابّيً
المجتمعات  في  شائع،  كسبب  الحقن،  أدوات  تشارك  إلى  إضافًة  اآلمن،  غير  الجنس  ذكر  تّم  ذلك،  ومع   .)2012 الكويت،  في 
اّلذين  األشخاص  بين  ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  لفيروس  عاٍل  عدوى  معّدل  عن  اإلبالغ  تّم  كما  الّسواء.  على  السجون  وفي 

يستخدمون المخّدرات بالحقن )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011(.
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محّدد  مستهدف  تعليم  أّي  يتواجد  ولم  البشرّي.  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  لضبط  وطنّية  استراتيجّية  إلى  البلد  يفتقر 
اختبار  على  الّرئيسي  الّتركيز  وكان  للخطر.  عرضة  األكثر  الّسكانّية  للفئات  منه  والوقاية  البشرّي  المناعة  نقص  لفيروس 
فيروس نقص المناعة البشرّي، ال سّيما اختبار األجانب، اّلذين سيتّم ترحيلهم في حال كانت الّنتيجة إيجابّية. غير أّن االختبار 
والمشورة الّطوعّيين غير متوّفرين. لكّن العالج المضاد للفيروسات القهقرّية متوّفر، لذا أفاد البلد من تغطية جّيدة للعالج 
المضاد للفيروسات القهقرّية، للكويتّيين. وقد تّم توفير العالج بالبدائل وبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة في البلد 

)وزارة الّصّحة في الكويت، 2012(.

البشرّي  المناعة  نقص  لفيروس  الوطنّية  االستراتيجّية  الخّطة  وتطوير  الوطنّية،  اإليدز  لجنة  تشكيل  إعادة  أّن  البلد  يورد 
أولوّيتان للعام 2012 )وزارة الّصّحة في الكويت، 2012(. وقد أّدى، الّدعم اّلسياسّي المحدود لفيروس نقص المناعة البشرّي/
اإليدز، والّتخصيص المحدود للموارد البشرّية والمالّية، إضافًة إلى غياب الّدليل على قابلّية البلد، إلى تفّشي فيروس نقص 
الفئات  وتجريم  الوصمة،  أّن  كما  البشرّي.  المناعة  نقص  فيروس  من  للوقاية  سيئين،  وتطبيق  تخطيط  وإلى  البشرّي  المناعة 
الّسكانّية األكثر عرضة للخطر، وضعف منّظمات المجتمع المدنّي في هذا المجال، أعاقت أيًضا إمكانّية االستجابة الفّعالة 
لفيروس نقص المناعة البشرّي. إضافًة إلى ذلك، لم يتلَق البلد أّي دعم خارجّي إلجراء بحث أو زيادة القدرات أو تعبئة الموارد 

)وزارة الّصّحة في الكويت، 2012(.

لبنان

لبنان بلد صغير متوّسط الّدخل، واجه الحرب والّنزاعات الّداخلّية والخارجّية في العقود الّثالثة الماضية. وال تتوّفر معلومات 
الّرئيسّية  المخّدرات  الكيميائّية  واألفيونّيات  والكوكايين  الحشيش  وُيعتبر  لبنان.  في  المخّدرات  مشهد  تعكس  واضحة، 
المستخدمة في البلد. لكن األفيونّيات الكيميائّية، يتبعها الكوكايين، تشّكل المخّدرات المستخدمة الّرئيسّية لدى أولئك 
)مركز  بالمخّدرات  متعّلقة  جنح  بسبب  عليهم  ُحكم  الّسجناء  من  كبيًرا  عدًدا  أّن  الّدليل  ويظهر  العالج.  يتابعون  اّلذين 
اللبنانّي  اإلدمان  )مركز  بالحقن  المخّدرات   ، منهم   60% إلى   30% بين  ويستخدم   .)2011 وآخرون،  سكون  الّلبنانّي  اإلدمان 
سكون وآخرون، 2011(. وُيقّدر وجود 2,000 إلى 3,000 مستخدم مخّدرات بالحقن في لبنان )وزارة الّصّحة العامة في لبنان، 2012(. 
ويبدو أّن الهيرويين هو المخّدر بالحقن األكثر استخداًما )مركز اإلدمان اللبنانّي سكون وآخرون، 2011(. ومعظم األشخاص 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، هم من الشباب والعازبين، ذوي مستويات تعليم منخفضة، وفترات طويلة من الحبس 

)محفوض، عفيفي، وآخرون، 2010؛ مركز اإلدمان اللبنانّي سكون وآخرون، 2011(.

ُتعتبر نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي في لبنان منخفضة بالمقارنة مع القطاع الّسكانّي العام )وزارة الّصّحة العاّمة 
يستخدمون  اّلذين  واألشخاص  بالجنس،  والعامالت  الّرجال،  مع  الجنس  يمارسون  اّلذين  الّرجال  وُيعتبر   .)2012 لبنان،  في 
أقّل  وُينسب  البشرّي/اإليدز.  المناعة  نقص  فيروس  لخطر  المعّرضة  الّرئيسّية  المجموعات  والّسجناء،  بالحقن،  المخّدرات 
 .)2012 لبنان،  في  العاّمة  الّصّحة  )وزارة  بالحقن  المخّدرات  استخدام  إلى  البشرّي  المناعة  نقص  بفيروس  اإلصابة  من   6% من 
أّية حالة  ولم تجد دراسات انتشار مصل فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
إيجابّية لفيروس نقص المناعة البشرّي )وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2012؛ محفوض، عفيفي وآخرون، 2010(. غير أّن ممارسة 
تشارك الحقن، والجنس غير اآلمن، هما من األمور الّشائعة بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )وزارة الّصّحة 
التهاب  لفيروس  عالًيا  انتشاًرا  الّدراسات  أظهرت  ذلك،  إلى  إضافًة  وآخرون، 2010(.  عفيفي  محفوض،  لبنان، 2010أ؛  في  العاّمة 
الكبد الوبائّي) ج( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )محفوض، كسك، وآخرون، 2010أ(. وقد تّم اإلبالغ عن 
استخدام المخّدرات، واستخدام المخّدرات بالحقن، وتشارك الحقن، واألدوات بين السجناء، وفي المجتمع )وزارة الّصّحة 

العاّمة في لبنان، 2012(.

خطة  وضع  تّم  كما   .2012 للعام  تحديثها  تّم  وقد   .2004-2009 لألعوام  وتطبيقه  األّول،  الوطنّي  اإليدز  لبرنامج  خطة  وضع  تّم 
بالبدائل  العالج  ذلك  في  بما  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  لألشخاص  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  من  للوقاية 
أّن  غير  بالبدائل؛  العالج  تطبيق  حول  مرسوًما  عام 2010،  العاّمة،  الّصّحة  وزير  وّقع  وقد  لبنان، 2012(.  في  العاّمة  الّصّحة  )وزارة 
البوبرينورفين هو الدواء الوحيد المستخدم للعالج بالبدائل في البلد. وابتداًء من آذار/مارس 2012، كان حوالى 120 مستفيًدا 
يتلّقون العالج البديل بواسطة البوبرينورفين في مستشفيين في بيروت )وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2012(. وتجدر اإلشارة 
إلى أّن عدًدا كبيًرا من المنّظمات غير الحكومّية، واألطباء العاّمين، وأطباء اّلنفس، يقّدمون خدمات عالج للمرضى الّلبنانّيين 
البدء  تّم  وقد   .)2011 وآخرون،  سكون  اللبنانّي  اإلدمان  )مركز  البلد  في  المخّدرات  مستخدمي  ولألشخاص  الّلبنانّيين،  وغير 
ببرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة وتوزيع الواقيات لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في البلد منذ أعوام 
اّلتي تقّدم خدمات رعاية إجتماعّية وصّحّية إلى مستخدمي  عديدة. وتفيد جمعية العناية الّصّحّية، المنظمة غير الحكومّية 
لكّل  الموّزعة  الحقن  عدد  بأّن  البالد:  في  الّنظيفة  واألدوات  الحقن  توفير  برنامج  تقّدم  اّلتي  الوحيدة  والمنّظمة  المخّدرات، 
ا )بدران، 2012؛ وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2012؛ جمعّية العناية  مستخدم مخّدرات بالحقن، في عام واحد ،منخفض جّدً
الّصّحّيةSIDC ، 2011(. وتوّفر المشورة واالختبار الطوعّيان، في جميع أنحاء البالد، وتستخدم للفئات الّسكانّية األكثر عرضة 
للخطر هذه الخدمة. غير أّن المعلومات المتوّفرة تشير إلى أّن نسبة األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن واّلذين 
خضعوا الختبار فيروس نقص المناعة البشرّي، في األشهر االثني عشر األخيرة، منخفضة )محفوض، عفيفي وآخرون، 2010(. 
في  العاّمة  الّصّحة  )وزارة  الفلسطينّيين  والالجئين  اللبنانّيين  للمواطنين  القهقرّية  للفيروسات  المضاد  العالج  تقديم  ويتّم 
لبنان، 2012(. وتتزايد تغطية العالج المضاد للفيروسات القهقرّية كما يتلّقى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
وتنشط  )2011أ(.  البشرّي/اإليدز،  المناعة  نقص  بفيروس  المعنّي  المشترك  المّتحدة  األمم  )برنامج  واحد  موقع  في  العالج 
منظمات المجتمع المدنّي في تقديم خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات. وُيقّدر تقديم أكثر من %75 من تدّخالت 
)وزارة  المدنّي  المجتمع  منّظمات  قبل  من  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  لألشخاص  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس 
الّصّحة العاّمة في لبنان، ب2010(. إذ تقع أمانة سّر منظمة غير حكومّية إقليمّية )شبكة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للحد من 
 ) SIDCمخاطر استخدام المخّدرات/مينارة( في لبنان، باإلضافة لوجود منظمة غير حكومّية أخرى، )جمعّية العناية الّصّحّية

مركز التدريب والمعلومات للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات المعترف بها من قبل منظمة الّصّحة العالمّية في المنطقة.

األكثر  الّسكانّية  الفئات  وصمة  وُتعتبر  كافية.  غير  ترّصد  وأنظمة  والبشرّية،  المالّية،  الموارد  في  نقًصا  اإليدز  برنامج  يواجه 
للقادة  المتحّيزة  الّشخصّية  الّنظر  ووجهات  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  مع  المتعايشين  واألشخاص  للخطر،  عرضة 
المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  أولئك  وتجريم  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  مع  المتعايشين  األشخاص  تجاه  الّروحّيين، 
بالحقن، والّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال، من بين العناصر المقيِّدة األخرى لتوسيع خدمات الوقاية من فيروس 
نقص المناعة البشرّي. وقد تّم تلّقي مساعدة خارجّية من منّظمات عديدة، تابعة لألمم المّتحدة، من أجل تعزيز قدرات البلد 
على االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرّي )وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2012(. غير أّن الحاجة ضرورّية لوضع خريطة 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، وتوسيع كبير للخدمات من أجل بلوغ عدد كبير منهم، ومن أجل تقديم  لألشخاص 
مجموعة من الخدمات الهامة للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات. باإلضافة، إّن المعلومات الحالّية حول انتشار فيروس 

نقص المناعة البشرّي والّسلوكّيات الخطرة والخدمات المتلقاة قليلة وتتطّلب تحديًثا.
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وال  ليبيا.  في  األخيرة  األعوام  في  بالحقن،  المخّدرات  واستخدام  المخّدرات،  استخدام  حول  محّدثة  معلومات  أّية  تتوّفر  ال 
متعّددة،  وتقديرات  تقارير  ويوجد  العام.  الّسكانّي  القطاع  في  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  وباء  مستوى  بوضوح  ُيعرف 
من %0.13 ناتجة عن استطالع سكانّي عام 2005 لغاية تقدير بنسبة %1.13 عام 2008 )وزارة الّصّحة في ليبيا، 2012؛ التلغراف، 
2011(. وقد ظهر تفشيان لفيروس نقص المناعة البشرّي، واحد بين األطفال في بنغازي )1998(، واآلخر بين األشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن في الّسجن، ما أّدى إلى لفت نظر الّسياسّيين إلى فيروس نقص المناعة البشرّي. وتّم االعتراف 
المناعة  نقص  فيروس  عدوى  لخطر  العرضة  الّرئيسّية  المجموعة  هم  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بأّن 
البشرّي. غير أّن تقريًرا، عن انتشاٍر عاٍل لفيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في 
الّسجون )دوالن وآخرون، 2007؛ غروتيراث وآخرون، 2002(، و نسبة عالية من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
في حاالت فيروس نقص المناعة البشري المحّددة حديًثا، عام 2001 )البنك الدولي، 2005( كان مصدر هذا االفتراض. إضافًة 
يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  للحقن   اآلمن  وغير  عاٍل  انتشار  عن  طرابلس  في   2004-2003 عام  دراسة  كشفت  ذلك،  إلى 
األشخاص  وشمل  طرابلس،  في  سلوكّي  حيوّي  استطالع  أجري  ومؤخًرا،   .)2010 ليبيا،  في  الّصّحة  )وزارة  بالحقن  المخّدرات 
بالحقن  المخّدرات  يستخدم  شخًصا   328 من  عّينة  ضمن  أّنه  الّدراسة  أظهرت  وقد  بالحقن.  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين 
وخضع الختبار، كان %87 منهم مصابين بفيروس نقص المناعة البشرّي )وزارة الّصّحة في ليبيا، 2012(. ويورد تقرير حالة أّن 

اإلحصائّيات، قبل الّنزاعات الّسياسّية، كانت تشير إلى زيادة في الّتوجه نحو االنتقال الجنسّي )وزارة الّصّحة في ليبيا، 2012(.

ا معتمًدا لفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز. وتّم وضع مسوّدة برنامج عام 2010 لكّنها  ال تملك ليبيا إلى اآلن برنامًجا وطنّيً
في  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  لمكافحة  تعمل  مدنّي  مجتمع  منّظمات  ويوجد   .)2012 ليبيا،  في  الّصّحة  )وزارة  ُتعتمد  لم 
البالد. كما يوجد شبكة منّظمة، غير حكومّية، ُتعنى باإليدز في ليبيا، إضافًة إلى منّظمات، غير حكومّية، نشطة أخرى تعمل 
اّلذي يواجهه األطفال المصابون بفيروس نقص  على فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، ال سّيما على الوصمة والّتمييز 
ليبيا،  في  الّصّحة  )وزارة  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  مع  المتعايشين  لألشخاص  مجموعة  أيًضا  ويوجد  البشرّي.  المناعة 
ا في ليبيا، إّلا أّن إشراك المنّظمات، غير الحكومّية، في الوقاية والعالج  2012(. وعلى الّرغم من وجود مجتمع مدنّي نشط نسبّيً
والّرعاية يبقى محدوًدا، ولم يتّم تحقيق إمكاناتهم تحقيًقا كاماًل )وزارة الّصّحة في ليبيا، 2010(. ويتوّفر مركز واحد للمشورة 
واالختبار الّطوعّيين في طرابلس )وزارة الّصّحة في ليبيا، 2012(. ويتوّفر العالج المضاد للفيروسات القهقرّية في ثالث مدن 

)وزارة الّصّحة في ليبيا، 2012(.

تفيد الّتقارير الوطنّية، أّنه تّم تطوير خطة استراتيجّية وطنّية حول الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات واعتمادها )وزارة 
الّصّحة في ليبيا، 2012(. إضافًة إلى ذلك، تّم وضع خطة لمشروع لتحسين عالج المخّدرات ودعم المجتمع المدنّي في خدمات 
كان  الماضي،  في   .)2012 ليبيا،  في  الّصّحة  )وزارة  والجريمة  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم  مكتب  مع  بالتعاون  القربى، 
إدخال برامج توزيع الواقيات وتبادل الحقن في الّسجون مقصوًدا )باتلر، 2008(، غير أّنه ال يوجد برنامج توفير حقن وأدوات 

نظيفة وعالج بالبدائل في الوقت الحالي في البلد.

واجهت ليبيا حرًبا أهلّية منذ شباط/فبراير 2011 وفي الوضع، ما بعد النزاع، عانت مع األمن وأولوّيات المنافسة. وقد تعّطلت 
فيروس  تفّشي  إلى  كبير  بشكل  معّرض  والبلد  الّدم.  سالمة  مثل  الّرئيسّية،  البشرّي  المناعة  نقص  لفيروس  الوقائّية  اآللّيات 
نقص المناعة البشرّي )وزارة الّصّحة في ليبيا، 2012(. فمن األولوّيات القصوى للبلد: ضرورة تطوير خّطة استراتيجّية وطنّية 

لإليدز، والّتطبيق الّنشط لها، مع إشراك جّدي لمنّظمات المجتمع المدنّي.

المغرب

أّن الحشيش، وتتبعه المهدئات، هي المخّدرات األكثر شيوًعا واستخداًما في المغرب، في ما يتعلق بانتقال  على الّرغم من 
فيروس نقص المناعة البشرّي، إّلا أّن الهيرويين والكوكايين، هما المخّدرين الّرئيسّيين المستخدمين بالحقن )وزارة الّصّحة 
في المغرب، 2005؛ موقع منظمة الصحة العالمّية(. فوفًقا الستطالع وطنّي عام 2005-2004، كان االنتشار الحالّي لالضطرابات 
المتعّلقة بالمخّدرات %2.8 من عدد السكان اّلذين تخّطوا 15 عاًما )القادري وآخرون، 2010(. ويوجد مجموعات متنّوعة من 
خدمات العالج، بما في ذلك خدمات المرضى غير المقيمين والمقيمين وإعادة التأهيل اّلتي تديرها مراكز حكومّية )موقع 
إدارّيين  كشركاء  عميًقا  انخراًطا  الحكومّية،  ،غير  المنّظمات  تنخرط  حيث  وجامعّية،  وعاّمة،  العالمّية(  الّصّحة  منّظمة 

للبرنامج الوطنّي )آلّية اّلتنسيق الوطنّية في المغرب(.

أوبئة  إلى  تشير  الّتقارير  لكّن  منخفًضا.  العام  الّسكانّي  القطاع  في  المغرب  في  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  يبقى 
مرّكزة بين العامالت بالجنس، والرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الرجال، واألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
من   6% من  أقّل  في  يساهم  بالحقن  المخّدرات  استخدام  أّن  وُيقّدر   .)2012 المغرب،  في  الّصّحة  )وزارة  المغرب  من  أجزاء  في 
األشخاص  من  عّينات  على  الّدراسات  أجريت  وقد   .)2012 المغرب،  في  الّصّحة  )وزارة  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  أوبئة 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن من العام 2005 إلى 2011. وفي األعوام األخيرة، كانت تقريًبا جميع المعدالت العالية، 
المبّلغ عنها لفيروس نقص المناعة البشرّي، بين األشخاص الذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )وزارة الّصّحة في المغرب، 
2012؛ برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2011 أ (. غير أّن الّسلوكّيات الخطرة 
بين  البشرّي،  المناعة  نقص  لفيروس  وعاٍل  منخفض  انتشار  مع  دراستها  تّم  اّلتي  المناطق  كّل  في  متساٍو  بشكل  شائعة  تبدو 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )وزارة الّصّحة في المغرب، 2012(. وقّدرت دراسة نموذجّية عن طرق انتقال 
يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  النتشار  الوطنّي  المعّدل  أّن  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس 
في  مستقبلّية  زيادة  إلى  يؤدي  قد  مّما  العام،  في  للّشخص   1.07% الوقوع  معّدل  يكون  أن  وُيتوّقع   .2% هو  بالحقن  المخدرات 
انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي إلى مستويات عالية تصل إلى %11.3 بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 

)ممتاز وآخرون، 2010(.

أطلق البلد مؤخًرا برنامج اإليدز الوطنّي الجديد لألعوام 2016-2012. وقد اعُتمدت استراتيجّيات الحّد من مخاطر استخدام 
في  الّصّحة  )وزارة  الواقيات  توزيع  إلى  إضافًة  الّنظيفة،  واألدوات  الحقن  توفير  برنامج  وشملت   2007 العام  منذ  المخّدرات 
المغرب، 2012(. كما تشمل الخطط الوطنّية األخرى حول استخدام المخدرات، وبرنامج الصندوق العالمّي لمكافحة اإليدز 
والسل والمالريا، اّلذي يعتمد استراتيجّيات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات )وزارة الّصّحة في المغرب، 2012؛ منظمة 
استخدام  مخاطر  من  الحّد  حول  الوطنّية،  الخّطة  ُتعتبر  العالمّية(.  الّصّحة  منظمة  موقع  2011؛  وآخرون،  العالمّية  الّصّحة 
استخدام  حول  الوطنّية،  اإلستراتيجّية  الخطة  من  جزًءا  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  لألشخاص  المخّدرات 
المخّدرات واّلتي تتأّلف من أربعة محاور رئيسّية: الوقاية والعالج والحّد من مخاطر استخدام المخّدرات وإعادة التأهيل. وقد 
أّيدت منظمة الّصّحة العالمّية تأييًدا مكثًفا محور الوقاية. وتتّلقى، خطة الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، اّلتي تشّكل 
لمكافحة  العالمّي  الصندوق  من  مساعدة  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  حول  الوطنّية  االستراتيجّية  الخّطة  من  جزًءا  أيًضا 
اإليدز والّسل والمالريا، إضافًة إلى برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، ومكتب 
البالد،  في  الّنظيفة  واألدوات  الحقن  توفير  برنامج  مواقع  من  العديد  ويوجد  والجريمة.  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم 
كّل  واألدوات  الحقن  آالف  مئات  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  وتزّود  حكومّية،  غير  منّظمات  تديرها 
عام )ماثرز وآخرون، 2011؛ وزارة الّصّحة في المغرب، 2012(. غير أّن الّتغطية، وعدد الحقن الموّزعة لكّل مستخدم مخّدرات 

بالحقن، ُيعتبران منخفضين للغاية )وزارة الّصّحة في المغرب، 2012(.

وقد ُشمل العالج البديل بواسطة الميثادون في اقتراح الجولة الّسادسة للّصندوق العالمّي لمكافحة اإليدز والّسل والمالريا 
ا ثالثة مراكز في طنجة، والّدار البيضاء، وسال، العالج البديل بواسطة الميثادون )وزارة الّصّحة  اّلذي أطلق عام 2010. ويتوفر حالّيً
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ا إلى مواقع أخرى. وُيتوّقع أن يتوّسع البرنامج إلى  في المغرب، 2012(؛ وقد تّم تقييم هذا البرنامج عام 2012، ويتّم توسيعه حالّيً
هذه  وتقّدم  البالد.  في  واسع  بشكل  واالختبار  بالمشورة  الخاّصة  المراكز  توزيع  ويتّم   .2016 العام  نهاية  قبل  أخرى  مواقع   5
المراكز خدمات إلى عشرات آالف األشخاص كّل عام )وزارة الّصّحة في المغرب، 2012؛ منّظمة الّصّحة العالمّية وآخرون، 2011(. 
كما تقّدم مراكز عديدة خاّصة بالعالج المضاد للفيروسات القهقرّية خدمات، إلى آالف األشخاص المتعايشين مع فيروس 
نقص المناعة البشري المحتاجين )ماثرز وآخرون، 2011؛ وزارة الّصّحة في المغرب، 2012(. وقد عّينت منظمة الّصّحة العالمّية 
مستشفى الرازي في الرباط، كمركز معلومات وتدريب للّترويج للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في شبه اإلقليم. وقد 
ا، يبقى مركز طنجة موقع الّتدريب  عقدت ورش عمل تدريبّية متعّددة حول المواضيع ذات الصلة )شبكة مينارة، 2010أ(. حالّيً
الّرئيسي لممارسة القربى، وللبحوث حول األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )آلّية الّتنسيق الوطنّية في المغرب(.

أّن المغرب قد أحرز تقّدًما كبيًرا في تطوير سياسات وبرامج تطبيق للفئات الّسكانّية األكثر عرضة للخطر،  على الّرغم من 
بما في ذلك األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، إّلا أّنه ال يزال يجب توسيع الّتغطية. وتعتمد الميزانّية المتوّفرة 
لخدمات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات اعتماًدا عالًيا على الموارد الخارجّية، مّما يعّرض ديمومة الخدمات للخطر. 
وتحتاج المنّظمات غير الحكومّية إلى تحسين بنيتها الّتحتّية وتعزيز قدراتها. ويجب أن تتوّفر الخدمات على نحو واسع، وأن 
المخّدرات  مستخدمي  بين  منخفض،  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  حيث  فالمناطق  البلد.  في  إليها  الوصول  يسهل 

بالحقن، معّرضة لتفشٍّ في المستقبل.

سلطنة ُعمان

المخّدرات.  استخدام  عن  محّدثة  معلومات  أّية  تتوّفر  ال  أّنه  غير  مناسبة.  طبّية  تحتّية  بنية  ذو  الّدخل،  عالي  بلًدا  ُعمان  ُتعتبر 
وتأتي غالبّية المعلومات المتوّفرة تقريًبا، حول األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في البالد، من دراسة أجريت 
في أواخر العام 2006 مع 184 مستخدم مخّدرات، بما في ذلك األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات، الموظفين من ثالثة 
مواقع في مسقط )وزارة الّصّحة في ُعمان، 2007(. وقد أظهرت الّدراسة أّن األشخاص، اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن هم 
بشكل رئيسي، رجال عازبون ذوي معّدالت سجن عالية، وقابلّية تحّرك عالية، داخل ُعمان وخارجها )أبو رّداد، أيوديجي أكاال 

وآخرون، 2010(. وشّكل الهيرويين، أو المورفين، أوالمزيج بينهما، مخدرات الحقن الرئيسّية )وزارة الّصّحة في ُعمان، 2012(.

ُتعتبر نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي في ُعمان، منخفضة بالمقارنة مع القطاع الّسكانّي العام )وزارة الّصّحة في 
ُعمان، 2012(. وأفادت الّتقارير أّن البالد واجهت وباًء مرّكًزا، لفيروس نقص المناعة البشرّي، بين األشخاص اّلذين يستخدمون 
اّلذين  األشخاص  حول   2006 دراسة  قّدمت  وقد   .)2007 العالمّية،  الّصّحة  )منظمة  عديدة  سنوات  منذ  بالحقن  المخّدرات 
يستخدمون المخّدرات بالحقن، إضافة إلى بيانات الّترّصد من العامين 2005 و2006، نطاًقا النتشار فيروس نقص المناعة البشرّي 
وعلى  العالمّية، 2007(.  الّصّحة  )منظمة  األخيرة  الخمسة  لألعوام  مماثل  دليل  يتوّفر  ال  أّنه  غير  أعلى؛  معدالت  إلى  من 7.7% 
الّرغم من اختبار األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن بشكل غير نظامّي عند توقيفهم، وعند زّجهم في الّسجون،أو 
إدخالهم منشآت عالج المخّدرات )وزارة الّصّحة في ُعمان، 2012(، إّلا أّن هذه النتائج لم ُتنشر في الّتقارير الوطنّية. وعلى الّرغم 
من المعرفة الجّيدة بفيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، إّلا أّن تشارك أدوات 
الحقن، والجنس غير اآلمن، هما من الّسلوكّيات الخطرة الّشائعة، وتّم إيرادها من الّسجون )أبو رّداد، أيوديجي أكاال وآخرون، 
2010؛ منظمة الّصّحة العالمّية، 2007(. وحّتى اليوم، ُيقال إّن %4.2 من حاالت فيروس نقص المناعة البشرّي المحّددة، منسوبة 
إلى استخدام المخّدرات بالحقن )وزارة الّصّحة في ُعمان، 2012(. وتخّطط ُعمان إلجراء استطالع حيوّي سلوكّي جديد على 400 
شخص، يستخدم المخدرات بالحقن تقريًبا في مسقط، من خالل طريقة العّينات اّلتي يحّفزها المستجيب )وزارة الّصّحة في 

ُعمان، 2010(.

المضاد  والعالج  األجانب  فحص  على  رئيسّي  بشكل   )2007-2011( األخيرة  لإليدز  الوطنّية  االستراتيجّية  الخطة  تطبيق  رّكز 
المناعة  نقص  لفيروس  شاملة  استجابًة  لتشمل  الخطة  تعديل  ويتّم   .)2012 ُعمان،  في  الّصّحة  )وزارة  القهقرّية  للفيروسات 
ا من فيروس نقص المناعة البشرّي لألشخاص اّلذين  البشرّي. وفي الوقت الحالّي، في مسقط، يوجد برنامج وقاية صغير جّدً
يتّم  ولم   .)2012 ُعمان،  في  الصحة  )وزارة  القربى  برنامج  خالل  من  وأدوات  حقًنا،  يقّدم  وهو  بالحقن.  المخّدرات  يستخدمون 
عشرين  وقبل   .)2007 العالمّية،  الّصّحة  )منظمة  طبّية  وصفات  بدون  الحقن  الصيدلّيات  تبيع  وال  لسنوات.  البرنامج  توسيع 
بضع  بعد  توقيفه  تّم  الكافي،  غير  واإلشراف  السّيئة  الّنوعّية  بسبب  لكن  الميثادون،  بواسطة  البديل  العالج  توفير  تّم  عاًما، 
سنوات فقط. وقد اسُتخدم الميثادون لنزع الّسّمية منذ العام 2003 في مستشفى ابن سينا، وهو مستشفى األمراض الّنفسّية 
بمشروع  للبدء  األذن  أعطي  ومؤخًرا،   .)2004 العالمّية،  الّصّحة  )منظمة  مسقط  في  المخّدرات  إدمان  يعالج  الذي  الرئيسّي 
تجريبّي للعالج بالبدائل )وزارة الّصّحة في ُعمان، 2012(. وال ُتعتبر خدمة المشورة واالختبار الّطوعّيين فّعالة؛ لكن في العام 
2006، أبلغت، نسبة كبيرة من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، أّنهم خضعوا الختبار فيروس نقص المناعة 
البشرّي، وعرفوا الّنتيجة )منظمة الّصّحة العالمّية، 2007(؛ وقد تّم ذلك على األرجح من خالل اختبار قسرّي. ويتوّفر العالج 

المضاد للفيروسات القهقرّية بشكل واسع في ُعمان )وزارة الّصّحة في ُعمان، 2012(.

أعاق  وقد  الموارد.  تخصيص  في  وقيوًدا  الموظفين،  في  ونقًصا  كاٍف،  غير  ا  مؤّسساتّيً دعًما  الوطنّي  اإليدز  برنامج  يواجه 
المناعة  نقص  فيروس  من  الفّعالة  الوقاية  األساسّية،  الّسكانّية  الفئات  ضّد  والّتمييز  للوصمة  العالية  والمستويات  الّتجريم، 
البشرّي. كما أّن دور المنظمات غير الحكومّية في االستجابة الوطنّية محدود )وزارة الّصّحة في ُعمان، 2012(. وتدعو الحاجة 
إلى دراسات حول نواٍح عديدة من استخدام المخّدرات بالحقن. وُيعتبر تأسيس خدمات المشورة واالختبار لفيروس نقص 
المناعة البشرّي، والعالج بالبدائل، وتوسيع برنامج القربى الّسريع، وتدّخالت الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، أموًرا 

ضرورّية ويجب شملها في برنامج اإليدز الوطنّي الّتالي.

باكستان

باألفيونّيات  لالتجار  العبور  وطريق  ألفغانستان  مجاور  وهو  المنطقة.  في  للسّكان  عدد  أكبر  يضّم  اّلذي  البلد  هو  باكستان 
الّترّصد  من  جوالت  أربع  وُنّفذت  المخّدرات.  استخدام  حول  عديدة  دراسات  أجريت  وقد  األخرى.  البلدان  إلى  الكيميائّية 
ووضع  الّسياسات  لصنع  قّيمة  معلومات  الّدراسات  وقّدمت  بالحقن.  المخّدرات  استخدام  حول  الموّحد  السلوكّي  الحيوّي 
خطط الخدمة )وزارة مكافحة المخّدرات في باكستان، 2007؛ برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2005، 2006-7، 
2008، 2012(. وفي العام 2006، قّدر البلد عدد مستخدمي األفيونّيات الكيميائّية بـ 628,000 شخص منهم %77 مستخدمي 
هيرويين )وزارة مكافحة المخّدرات في باكستان، 2007؛ مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011(. وتتنّوع 
)وزارة  و125,000   )2011 وآخرون،  إ،  إ  )خان،   84,000 بين  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  لعدد  الّتقديرات 
مكافحة المخّدرات في باكستان، 2007(. وتملك كاراتشي، وفيصل أباد، والهور، أعلى نسبة من األشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن )وزارة الّصّحة في باكستان، 2012(. ومخّدرات الحقن الّشائعة هي "أفيل" )حقنة تتضّمن مضاد الهيستامين 
فينيرامين( في معظم المدن، والهيرويين في مدن أخرى يتبعهما التيمجيزيك والبنزودايازيبينات )وزارة مكافحة المخّدرات 
في باكستان، 2012(. ويترّكز األشخاص الّذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في المدن الكبرى، وهم عادًة من الّرجال، اّلذين 
يتمّتعون بمستوى تعّلم منخفض أو هم مشّردون )برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2012(. ويتوّفر العالج إلدمان 
العام  وفي  التأهيل.  وإعادة  الّسّمية  نزع  من  البرنامج  ويتأّلف  حكومّية.  غير  ومنّظمات  خاصة  عيادات  خالل  من  المخّدرات 
2006، عولج %17 من مستخدمي األفيونّيات الكيميائّية الستخدامهم هذه األفيونّيات في العام األخير. وقد اعتبرت، غالبّية 

مستخدمي المخّدرات، أّن الوصول إلى العالج أمر صعب )وزارة مكافحة المخّدرات في باكستان، 2007(.

ُتعتبر نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي في باكستان منخفضة، بالمقارنة مع القطاع السكانّي العام )وزارة الّصّحة 
األكثر  الّسكانّية  الفئات  حول  المتكّررة،  الموّحدة،  الّسلوكّية،  الحيوّية،  االستطالعات  أظهرت  وقد   .)2012 باكستان،  في 
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عرضة للخطر المتعّددة أّن فيروس نقص المناعة البشرّي منتشر أكثر بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
يتبعهم الهيجرا )المغايرون للهوّية الجنسانّية(، والعاملين بالجنس هيجرا. وقد أظهر استطالع حيوّي، سلوكّي، موّحد، عام 
2011 أجري على حوالى 5000 شخص يستخدم المخّدرات بالحقن في 16 مدينة نسبة %37.8 من انتشار فيروس نقص المناعة 
البشرّي وكانت األعلى في فيصل أباد، وكاراتشي، )برنامج مكافحة اإليدز الوطني في باكستان، 2012(. كما أظهرت معظم 
الّدراسات الّسابقة نطاًقا بين %11 و%51 )أشاكزاي وآخرون، 2007؛ ألطف وآخرون، 2009؛ بخاري وآخرون، 2007؛ برنامج مكافحة 
اإليدز الوطنّي في باكستان، 2005، 7-2006، 2008؛ بالت وآخرون، 2009(. وُتعتبر ممارسات الحقن غير اآلمنة عالية، والمعرفة 
بفيروس نقص المناعة البشرّي معتدلة، بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. والّتنّوع كبير بين المدن حول 
الّسلوكّيات الخطرة )برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2008، 2012(. ففي العام 2008، أظهرت دراسة في بنجاب، 
نسبة انتشار %15 لفيروس نقص المناعة البشرّي بين األزواج وشريكات الّرجال اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )وزارة 

الّصّحة في باكستان، 2012(.

تطّور باكستان برنامجها الّثالث )2016-2012(. وهو يعالج صراحًة األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن كمجموعة 
للعالج  خطط  وضع  يتّم  لم  أّنه  غير  المخّدرات.  استخدام  مخاطر  من  الحّد  باستراتيجّيات  ويقّر  رئيسّية،  للخطر  معّرضة 

بالبدائل. وكانت باكستان أوّل بلد في المنطقة بدأ توزيع الحقن واألدوات النظيفة.

في  الّصّحة  )وزارة  تقريًبا  بالحقن  المخّدرات  يستخدم  شخص   20,000 إلى  حقنة  ماليين   4 حوالى  توزيع  تّم   ،2011 العام  وفي   
باكستان، 2012(. وقد أظهر استطالع حيوّي، سلوكّي، موّحد لعام 2011 أّن %45 من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن قد تلّقوا حقًنا مجانّية في الّشهر الّسابق )برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2012(. وقّدمت دراسة أخرى 
الكلفة  أّن  أظهرت  لكّنها  وأثره.  باكستان،  في  الّنظيفة  واألدوات  الحقن  توفير  برنامج  وفعالّية  الجّيدة  الّتغطية  على  دلياًل 
برنامج  تقّدم  اّلتي  المراكز  عدد  وُيعتبر   .)2011 وآخرون،  إ  إ  )خان،  والّدولّية  اإلقليمّية  الّتجارب  مع  مقارنًة  عالية  اإلجمالّية 
المشورة واالختبار الّطوعّيين وتوّسعه منخفًضا. ويوجد 17 مركًزا يقّدم العالج المضاد للفيروسات القهقرّية. وقد وضع البلد 
خطًطا لزيادة عدد األشخاص اّلذين يتلّقون العالج المضاد للفيروسات القهقرّية )وزارة الّصّحة في باكستان، 2012(. ومنذ 
في  بنشاط  المدنّي  المجتمع  ومنّظمات  الحكومّية  غير  المنّظمات  عملت  البشرّي،  المناعة  نقص  لفيروس  االستجابة  بداية 
تقديم الخدمات. ويوجد أكثر من 50 منّظمة لإليدز. كما تشارك المنّظمات غير الحكومّية في اّتخاذ القرارات، وتستلم هبة 

الّصندوق العالمّي لمكافحة اإليدز والّسّل والمالريا )وزارة الّصّحة في باكستان، 2012(.

يبّلغ البلد عن انخفاض في تغطية خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن في العامين األخيرين )وزارة الّصّحة في باكستان، 2012(. وبما أّن البلد بحاجة إلى توسيع خدمات الوقاية من فيروس 
نقص المناعة البشرّي، وعالجه، ورعايته، على المدى الطويل ،على صعيد الوطن، لذا ُعّدت تعبئة الموارد الّداخلّية والخارجّية 
ا منحة الجولة الّتاسعة للّصندوق العالمّي لمكافحة اإليدز والّسّل والمالريا،  تحّديات رئيسّية للقطاع الّصّحّي. ويتلّقى البلد حالّيً
اّلتي ُصّممت لمساعدة انتقال باكستان إلى تغطية أكثر شمولّية لخدمات فيروس نقص المناعة البشرّي. وقد تّم تصّور الوقاية 
من فيروس نقص المناعة البشرّي لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، إضافًة إلى اعتباِر إشراك األشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن، اإليجابّيين لفيروس نقص المناعة البشرّي في العالج، كأولوّية للبلد. وتدعو الحاجة إلى إدارة 
الّنفقات بطرق أكثر فعالّية للكلفة. ويجب توسيع برنامج المشورة واالختبار الّطوعّيين وتحسينه، واستخدامه بفعالّية. كما 
ا،  حالّيً هذا  العالج  طلب  ويتواجد  بالبدائل.  العالج  وتقديم  المخّدرات،  إدمان  عالج  خدمات  تحسين  في  كبيرة  اإلفادة  أّن 

لكّنه ُيقّدم بطريقة غير رسمّية، وبدون بروتوكول قياسّي في العيادات الخاّصة )خان، 2012؛ خان، إ إ، وآخرون، 2011(.

فلسطين

يواجه القطاع السكانّي الفلسطينّي صراعات سياسّية، واجتماعّية، مستمّرة لعقود. وقد أّدى هذا إلى عوائق جدّية للوصول 
مستخدمي  عدد  أّن  المخّدرات،  لضبط  الفلسطينّية،  المديرّية  وقّدرت   .)2012 )هورتون،  األساسّية  الّصّحّية  الخدمة  إلى 
 15,000 إلى   12,000 المقّدر  العدد  يبلغ  حيث  القدس  بدون  و45,000،   32,000 بين  يتراوح  الفلسطينّية،  األراضي  في  المخّدرات 
وردت  وقد   .)2007 البشرّي/اإليدز،  المناعة  نقص  بفيروس  المعنّي  المشترك  المّتحدة  األمم  )برنامج  مخّدرات  مستخدم 
وآخرون،  ستولهوفر  2010؛  )بروغلر،  الهيرويين  استخدام  ذلك  في  بما  المخدرات،  استخدام  في  ملحوظة  زيادة  بشأن  تقارير 
الّتابعة  2010؛ برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2007؛ وكالة الّتنمية الّدولّية 
 1,400 إلى   900 بـ  غزة  وقطاع  الغربّية  الضّفة  في  الهيرويين  مستخدمي  عدد  ُقّدر   ،2006 العام  وفي   .)2010 المّتحدة،  للواليات 
شخص )أبو رّداد، أيوداجي أكال وآخرون، 2010(. وأفيد أّن الهيرويين، يتبعه الكوكايين، هما مخّدرا الحقن الّرئيسّيين )مكتب 
األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة وآخرون، 2011(. وُتعتبر إعادة التأهيل المستندة إلى المنّظمات غير الحكومّية 

الخدمة األكثر استخداًما لعالج المخّدرات )ستولهوفر وآخرون، 2010(.

المناعة  نقص  لفيروس  محّددة  حالة   66 أصل  فمن  منخفًضا.  فلسطين  في  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  وباء  انتشار  ُيعتبر 
البشرّي، ُنسبت حالتان فقط إلى استخدام المخّدرات بالحقن. وكانت طريقة االنتقال الّرئيسّية ُمغايرة الجنس )برنامج األمم 
المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي وآخرون، 2012(. ويوجد دراسة واحدة فقط، حول انتشار فيروس 
نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، أجريت في جزء من القدس الّشرقّية عام 2010. 
ا لفيروس نقص المناعة البشرّي )ستولهوفر  ولم يكن أّي من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن الـ 199 إيجابّيً
وآخرون، 2010(. غير أّن الّسلوكّيات العالية الخطورة بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن شائعة )ستولهوفر 

وآخرون، 2010؛ مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة وآخرون، 2011(.

البشرّي  المناعة  نقص  لفيروس  الوطنّي  االستراتيجّي  البرنامج  في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  يشمل 
)2015-2010( كمجموعة هدف رئيسّية. وقد تّم اإلبالغ عن أّن مركزي استقبال، واحد في غزة وآخر في الّضفة الغربّية، يقّدمان 
خدمات قربى، مع برامج توزيع واقيات، وتوفير حقن وأدوات نظيفة. وقد تّم الوصول إلى مئات مستخدمي المخّدرات وتوزيع 
أكثر من 1,000 حقنة أو أداة وواٍق )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز وآخرون، 
2012(. وأفاد حوالى خمس مستخدمي المخّدرات، المستطلعين عن تلقيهم أدوات حقن، وواقيات مجانّية خالل العام الّسابق 

)ستولهوفر وآخرون، 2010؛ مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخدرات والجريمة وآخرون، 2011(.

ال يتوفر العالج بالبدائل في فلسطين، لكن أفيد عن أّن الفلسطينّيين في القدس الّشرقّية يستطيعون االستفادة من برنامج 
وتقّدم   .)2010 المتحدة،  لألمم  الّتابع  بالحقن  المخّدرات  باستخدام  المعنّي  المرجعّي  )الفريق  اإلسرائيلي  بالبدائل  العالج 
أربعة مختبرات، في الّضفة الغربّية وقطاع غزة، ومركز مشورة واختبار طوعيين في القدس، وعيادات خاصة بفيروس نقص 
المناعة البشرّي في المستشفيات اإلسرائيلّية، خدمات اختبار )روزنثال وآخرون، 2011(. غير أّن الوصول إلى المشورة واالختبار 
للفيروسات  المضاد  للعالج  مراكز  أربعة  وتقّدم  للخطر.  عرضة  األكثر  الّسكانّية  للفئات  الّسهل  باألمر  ليس  الّطوعيين 
القهقرّية، داخل فلسطين، العالج والّرعاية لمرضى فيروس نقص المناعة البشرّي )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي 

بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2011أ(.

والّتنمية  للبقاء،  الّتنافسّية  واألولوّيات  والفقر،  األمنّية،  األنظمة  مع  اليومّية  ،والّصراعات  الّسياسّي  االستقرار  عدم  إّن 
االقتصادّية، إضافًة إلى الخدمات الّصّحية المجزأة في الّضفة الغربّية وقطاع غّزة، والقيود المتزايدة في التحّرك، والوصول 
المشترك  المّتحدة  األمم  برنامج  2010؛  وآخرون،  )ستولهوفر  الّصّحي  القطاع  تطوير  أمام  قوّية  حواجز  كّلها  الخدمات.  إلى 
المناعة  نقص  بفيروس  المعنّي  المشترك  المّتحدة  األمم  برنامج  2007؛  البشرّي/اإليدز،  المناعة  نقص  بفيروس  المعنّي 
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البشرّي/اإليدز وآخرون، 2012(. نتيجًة لذلك، ُتعّطل خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي ورعايته الموجودة، 
لوباء  الّشاملة  االستجابة  أّن  غير  للخطر.  عرضة  األكثر  الّسكانّية  الفئات  لدى  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  ترّصد  ويغيب 
فيروس نقص المناعة البشرّي تحّسنت في األعوام األخيرة. لكن عدد المجموعات األكثر عرضة للخطر التي تّم بلوغها مع 
 الّتدخالت، يبقى منخفًضا )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز وآخرون، 2012(.

قطر

ُتعتبر قطر بلًدا صغيًرا عالي الدخل. ويشّكل المهاجرون نسبة كبيرة من القطاع الّسكاني. وال تتوّفر معلومات كثيرة بشأن 
طبيعة استخدام المخّدرات ومداها في البلد. ولم نجد أّية معلومات عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي أو الّسلوكيات 

الخطرة بين مستخدمي المخّدرات في العقد الماضي.

ُيعّد انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي في قطر منخفًضا بالمقارنة مع  القطاع الّسكانّي العام )المجلس األعلى للّصّحة 
الطريق  هو  البالد،  خارج  المحمّية  غير  العالقات  من  ينشأ  اّلذي  اآلمن  غير  الجنس  أّن  البلد  ويعتبر   .)2012 وآخرون،  قطر  في 
في  عنها  المعّرف  البشرّي  المناعة  نقص  لفيروس  اإليجابّية  الحاالت  ومن  البشرّي.  المناعة  نقص  فيروس  النتقال  الّرئيسّي 
الّسنتين األخيرتين، لم يكن أّي منها من مستخدمي المخّدرات بالحقن )المجلس األعلى للّصّحة في قطر وآخرون، 2012(. ومن 
غير الواضح، ما إذا كانت تتواجد آلّية ترّصد نشطة، لفيروس نقص المناعة البشرّي لألشخاص الذين يستخدمون المخّدرات 

بالحقن، أو للسجناء في البلد.

ال تملك قطر أّي خطة استراتيجّية محّددة لفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز. لكّن استراتيجّية الّصّحة الوطنّية 2011 إلى 
2016 تشمل فيروس نقص المناعة البشرّي )المجلس األعلى للّصّحة في قطر وآخرون، 2012(. وكانت المقاربة الّرئيسّية اختبار 
فيروس  الختبار  الّسكان  من  العظمى  األغلبّية  خضعت  وقد  الّسكاني.  القطاع  في  المكّثف  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس 
نقص  لفيروس  والّرعاية  العالج  توفير  يتّم  كما  الماضية.  القليلة  األعوام  في  األقل،  على  واحدة  مرة  البشرّي،  المناعة  نقص 
المناعة البشرّي. ويفيد البلد بأّن جميع القطرّيين، وغير القطرّيين، المحتاجين يتلّقون العالج المضاد للفيروسات القهقرّية 
)المجلس األعلى للّصّحة في قطر وآخرون، 2012(. غير أّن استراتيجّية فيروس نقص المناعة البشرّي لم تحّدد األشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن كمجموعة هدف للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي. وال يوجد خّطة نشطة للوقاية من 
فيروس نقص المناعة البشرّي في المجموعات العرضة للخطر األخرى. وال تعمل المنّظمات غير الحكومّية على هذه المسألة 

في البلد. ولم يتّم إلى اآلن التعّرف إلى الفئات الّسكانية العرضة للخطر ودراستها.

المملكة العربّية الّسعودّية

اإلدمان  إّن  كما  البلد.  في  المستخدمة  الّرئيسّية  المخّدرات  هي  األمفيتامينات  أّن  الّسعودّية  العربّية  المملكة  تورد 
%8 من طلب العالج )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة،  ُيعّد في حوالي  على األفيونّيات الكيميائّية 
في  التأهيل  إعادة  وُتعتبر،  البلد.  في  وأنماطه  بالحقن  المخّدرات  استخدام  حجم  حول  تقارير  أّي’  تتوّفر  وال   .)2011
المخّدرات  استخدام  الضطرابات  الّرئيسّية  العالج  خدمات  المقيمين،  للمرضى  السمّية  ونزع  الّدائمة،  اإلقامة  مراكز 
وتقّدم  مدن  ثالث  في  انتقالّية  مراكز  تتواجد  كما   .)2012  ،2010 الّسعودّية،  العربّية  المملكة  في  الّصّحة  )وزارة  البلد  في 

.)2012 الّسعودّية،  العربّية  المملكة  في  الّصّحة  )وزارة  التأهيل  إعادة  مراكز  من  المرضى  تسريح  بعد  الّدعم 

الّسكاني  القطاع  مع  بالمقارنة  منخفضة  الّسعودّية  العربّية  المملكة  في  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  نسبة  ُتعتبر 
العام. كما أظهرت كّل المعلومات المتوّفرة تقريًبا، حول ترّصد فيروس نقص المناعة البشرّي لدى المجموعات المعّرضة 
اّلذين  واألشخاص  والّسجون  ا  جنسّيً المنقولة  العداوى  عيادات  القاصدين  ذلك  في  بما  إليها،  الوصول  يمكن  واّلتي  للخطر، 
السعودّية،  العربّية  المملكة  في  الصحة  )وزارة  منخفًضا  انتشاًرا  التأهيل،  إعادة  مراكز  في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون 
المناعة  نقص  فيروس  حاالت  من   9% نسبة  كانت   ،2008 العام  وفي  ا.  جنسّيً منقولة  أّنها  على  العداوى  معظم  وُتحّدد   .)2012
البشرّي المحّددة لمستخدمي مخّدرات بالحقن )وزارة الّصّحة في المملكة العربّية الّسعودّية، 2010(. وفي األعوام األخيرة، 
تّم تنفيذ اختبار فيروس نقص المناعة البشرّي على آالف األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في منشآت العالج. 
شخًصا   111 على  دراسة  باستثناء   ،)2012  ،2010 الّسعودّية،  العربّية  المملكة  في  الّصّحة  )وزارة   1% من  ألقل  انتشاًرا  وأظهرت 
يستخدم المخّدرات بالحقن في مركز نزع سّمية كبير في العامين 2010-2011 حيث ُوجد انتشار بنسبة %8.1 )وزارة الّصّحة في 
المملكة العربّية الّسعودّية، 2012(. وال تتوّفر أّية بيانات حول الّسلوكّيات الخطرة لمستخدمي المخّدرات. لكن ُوضعت خطة 

لدراسة نوعّية الّتوّجه حول هذه المسألة )وزارة الّصّحة في المملكة العربّية الّسعودّية، 2012(.

يحّسن البلد خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي، وعالجه، ورعايته. وقد تّم توسيع المشورة  واالختبار الطوعّيين 
من خالل العيادات الثابتة والمتنقلة في جميع أنحاء البالد. وقد تّم دمج الخدمة في أنواع مختلفة من المنشآت الّصّحّية، 
وتّم توفير تدريب مستمّر للعاملين في الّرعاية الّصّحّية حول االختبار والمشورة )وزارة الّصّحة في المملكة العربّية الّسعودّية، 
2012(. وتتلقى الحاالت المستكشفة كّلها تقريًبا، المؤهلة لتلّقي العالج، العالج المضاد للفيروسات القهقرّية )وزارة الّصّحة 
المدنّي  المجتمع  ومنظمات  الحكومّية،  غير  المنظمات  دعم  مجموعات  وتقّدم   .)2012 الّسعودّية،  العربّية  المملكة  في 
ا لألشخاص المتعايشين مع  ا ومالّيً واألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي، بشكل نشط، دعًما اجتماعّيً
نقص  فيروس  من  محّددة  وقاية  أّن  غير   .)2012 الّسعودّية،  العربّية  المملكة  في  الّصّحة  )وزارة  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس 
المناعة البشرّي، للفئات الّسكانّية األكثر عرضة للخطر، ال تتوّفر بما أّن العمل بالجنس، والجنس مع الجنس نفسه، سلوكّيات 
ا بالفئات الّسكانّية األكثر عرضة  مخفّية تماًما، ويصعب الوصول إليها. ويتّم تجريم هذه الّسلوكّيات، وترتبط وصمة عالية جّدً
الرغم  وعلى  الفموّي.  البديل  العالج  حتى  وال  الواقيات،  وتوزيع  النظيفة،  واألدوات  الحقن،  توفير  برنامج  يتوّفر  وال  للخطر. 
من إزالة العوائق القانونّية أمام العالج بالبدائل لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، منذ أعوام عديدة، )وزارة 
البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  تدّخالت  عن  اإلبالغ  يتّم  لم  أّنه  إّلا   ،)2012 الّسعودّية،  العربّية  المملكة  في  الصحة 
يبقى  البلد،  في  والّسياسة  الشامل،  المحافظ  الثقافّي  االجتماعّي-  للجّو  ووفًقا  العالج.  منشآت  في  المخّدرات  لمستخدمي 

ا لبرنامج اإليدز الوطنّي. الوصول إلى المجموعات األكثر عرضة للخطر وتقييمها ومعالجتها تحّدًيا رئيسّيً
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سوريا

شيوًعا  األكثر  المخدر  الهيرويين  وُيعّد  بالحقن.  المخّدرات  واستخدام  المخّدرات  تعاطي  حجم  جّيًدا  ُيعرف  ال  سوريا،  في 
اّلذي يستخدمه األشخاص اّلذين يعتمدون المخدرات بالحقن. ويتوّفر العالج لتعاطي المخّدرات بشكل رئيسّي في دمشق. 

وعولجت فقط نسبة صغيرة بسبب مشاكلها مع المخّدرات )مديرّية الّصّحة النفسية في سوريا، 2008(.

الوباء  أّن  ويبدو   .)2012 سوريا،  في  الّصّحة  )وزارة  منخفضة  سوريا  في  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  وباء  انتشار  نسبة  ُتعتبر 
بقي منخفًضا لدى المجموعات األكثر عرضة للخطر. غير أّن اتجاه فيروس نقص المناعة البشرّي، أظهر زيادة بطيئة، لكّنها 
المناعة  نقص  فيروس  انتقال  طريق  هي  الجنس،  المغايرة  العالقات  أّن  وُيعرف  الوقت.  مع  الجديدة  الحاالت  في  مستقّرة 
نقص  فيروس  عدوى  من   4.85% بنسبة  بالحقن  المخّدرات  استخدام  ساهم   ،2010 حزيران/يونيو  ولغاية  الّرئيسّية.  البشرّي 
البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  ترّصد  في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  اختبار  ويشُمل  البشرّي.  المناعة 
وقد   .)2012 سوريا،  في  الّصّحة  )وزارة  إيجابّية  حالة  ُوجدت  ما  ونادًرا  المسجونين.   أو  الموقوفين  بين  خاص  وبشكل  الوطني، 
نقص  لفيروس  منخفًضا  انتشاًرا  دمشق،  في   2006 عام  المخّدرات  مستخدمي  على  أجري  سلوكّي،  حيوّي  استطالع  أظهر 
المناعة البشرّي. ومع ذلك، كان الحقن غير اآلمن، والجنس غير اآلمن، شائعين بشكل كبير في العّينة المستطلعة )مديرّية 

الّصّحة النفسية في سوريا، 2008(.

استخدام  مخاطر  من  للحّد  ا  تجريبّيً مشروًعا  تشّكل  وهي   .2011-2015 لألعوام  شاملة  وطنّية  إيدز  استراتيجّية  تطوير  تّم 
المخّدرات، بما في ذلك برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة لكن لم يتّم البدء بالمشروع بعد )وزارة الّصّحة في سوريا، 
2012(. ولم يتّم وضع خطط للعالج بالبدائل. ويتّم توفير االختبار والمشورة الطوعّيين والعالج المضاد للفيروسات القهقرّية 
المناعة  نقص  بفيروس  المعنّي  المشترك  المّتحدة  األمم  برنامج  2012؛  سوريا،  في  الّصّحة  )وزارة  المراكز  من  العديد  في 
البشرّي/اإليدز، 2011أ؛ منظمة الّصّحة العالمّية وآخرون، 2011(. وفي العام 2011، لم تشارك المنّظمات غير الحكومّية بفعالّية، 
في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي. ويوجد وصمة اجتماعّية حادة، وتجريم للفئات الّسكانّية األكثر عرضة للخطر. 
وتّم تطبيق برنامج اإليدز الوطنّي ببطء ويتضّمن تعاون برنامج اإليدز الوطنّي مع الّصندوق العالمّي لمكافحة اإليدز والّسّل 
والمالريا، منظمات غير حكومّية في برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي. ويجب تقوية الّدعم الّسياسّي، وتنفيذ 
الّدراسات لتقييم الحجم والّسلوكيات الخطرة لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. كما يجب إطالق نشاطات 

الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي بسرعة، كما هو مصّور في البرنامج الوطنّي.

تونس

والكوكايين  الهيرويين  يتوّفر  كما  تونس.  في  واستخداًما  شيوًعا  األكثر  المخدرات  هي  العقلّية،  والمؤّثرات  الحشيش  إّن 
 9,000 بـ  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  عدد  البلد  ويقّدر  العالمّية(.  الّصّحة  منظمة  )موقع  وُيستخدمان 

شخص في تونس )وزارة الّصّحة في تونس، 2012(. وال ُتعتبر خدمات عالج المخّدرات مطّورة جّيًدا.

ُيعّد انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي منخفًضا بالمقارنة مع القطاع الّسكانّي العام. وسّجلت تقارير بوجود عدوى مرّكزة 
لدى الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال. وُيعتبر األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، والعامالت بالجنس، 
مجموعات أكثر عرضة للخطر أخرى في تونس )وزارة الّصّحة في تونس، 2012(. ويشّكل استخدام المخّدرات بالحقن 23.9% 
ا في بداية الوباء. وفي  من عداوى فيروس نقص المناعة البشرّي. وكان االنتقال عبر استخدام المخّدرات بالحقن عالًيا نسبّيً
األعوام األخيرة، تّم اإلبالغ عن حاالت قليلة للعدوى بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )وزارة الّصّحة في 
تونس، 2012(. وفي العامين 2009 و2011، ُنّفذت دراستان بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في تونس وبنزرت، 
وقّدمتا المعلومات األولّية عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي ومدى الّسلوكّيات الخطرة. وكان انتشار فيروس نقص 
أمرين  اآلمن  غير  والجنس  الحقن  أدوات  َتَشاُرك  يكن  ولم  الّتوالي.  على  و2011   2009 العامين  في  و2.4%   3.1% البشرّي  المناعة 

نادرين )ماثرز وآخرون، 2011؛ وزارة الّصّحة في تونس، 2012(.

تطوير  تّم  وقد  البلد.  في  الّسياسّية  األزمة  بسبب   2011 العام  إلى   )2010-2006( الّسابعة  الوطنّية  اإليدز  استراتيجّية  تمديد  تّم 
اّلذين  األشخاص  االستراتيجّية  وتشمل   .)2012 تونس،  في  الّصّحة  )وزارة   2016-2012 لألعوام  جديدة  وطنّية  استراتيجّية 
يستخدمون المخّدرات بالحقن، كمجموعة هدف هامة، وتتصّورلهم خدمات قربى للّتعليم، وتوزيع الواقيات )وزارة الّصّحة 
في تونس، 2012(. وقد شمل برنامج الجولة الّسادسة للّصندوق العالمّي لإليدز والّسّل والمالريا، المنّفذ استراتيجّيات مشابهة 
)وزارة الّصّحة في تونس، 2006(. وعلى الرغم من عدم شمل برنامج توزيع الحقن واألدوات الّنظيفة في االستراتيجّية الوطنّية، 
إّلا أّنه ُيقّدم من خالل ثالثة مواقع. وفي العام 2011، تّم توزيع أكثر من 100,000 حقنة. وتتوفر برامج المشورة واالختبار الطوعّيين 
على نحو واسع في البلد، وتّم اختبار حوالى %20 من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في األشهر اإلثني عشر 
القهقرّية  للفيروسات  المضاد  العالج  فقط  مراكز  أربعة  وتوّفر   .)2012 تونس،  في  الّصّحة  )وزارة  نتائجهم  وعرفوا  األخيرة 
المّتحدة  األمم  برنامج  2012؛  تونس،  في  الّصّحة  )وزارة  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  لألشخاص  أيًضا  والمتوّفرة 

المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز(. وال يتوفر العالج بالبدائل في البلد.

توّفر منظمات غير حكومّية، قليلة، الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
ا )وزارة الّصّحة في تونس، 2012؛ برنامج األمم المّتحدة المشترك  )وزارة الّصّحة في تونس، 2012( وُتعتبر الّتغطية منخفضة جّدً
المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2011أ(. وُتعّد قدرتها محدودة وتعتمد الخدمات اعتماًدا كبيًرا على المصادر 
المالّية الخارجّية. وقد أبطأ الّتغيير الّسياسي عملّية اتخاذ القرارات وتوسيع المنشآت. وتحتاج برامج فيروس نقص المناعة 

البشرّي إلى دعم سياسّي ويجب اعتبارها أولوّية للبلد.
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اإلمارات العربّية المّتحدة

ُتعتبر اإلمارات العربّية المّتحدة بلًدا عالي الدخل ذات بنية تحتّية طبّية جّيدة )وزارة الّصّحة في اإلمارات العربّية المّتحدة، 
عالج  خدمات  مراكز  ثالثة  وتقّدم  مفقودة.  البلد  في  المخّدرات  استخدام  وضع  عن  المتوّفرة  المعلومات  أّن  غير   .)2012
يقّدم  الذي  ظبي  أبو  في  الوطنّي  التأهيل  إعادة  مركز  تقارير  من  المخّدرات  استخدام  عن  البيانات  معظم  وتأتي  للمخّدرات. 
خدمات نزع الّسّمية وإعادة التأهيل )وزارة الّصّحة في اإلمارات العربّية المّتحدة، 2012(. وقد أبلغ المركز عن تزايد في عدد 
ا،  المستفيدين )وزارة الّصّحة في اإلمارات العربّية المّتحدة، 2012(. وُيعتبر الهيرويين واألفيونّيات الكيميائّية الموصوفة طبّيً
بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم  )مكتب  المخّدرات  مشاكل  من  المعالجين  المرضى  لدى  الّرئيسّية  الّتعاطي  مخدرات 
ا من استخدام المخّدرات اإلجمالي )وزارة الّصّحة  والجريمة، 2011(. ويشّكل استخدام المخّدرات بالحقن نسبة صغيرة نسبّيً

في اإلمارات العربّية المّتحدة، 2012(.

يبقى انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي منخفًضا في البلد. وال تملك اإلمارات العربّية المّتحدة أيّة معلومات عن الحجم وعن 
الّسلوكّيات الخطرة، وعن انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين الفئات الّسكانّية األكثر عرضة للخطر )وزارة الّصّحة في 
اإلمارات العربّية المّتحدة، 2012(. وتّم تحديد حاالت قليلة لفيروس نقص المناعة البشرّي، لدى األشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن. ويتّم اختبار جميع المرضى اّلذين يدخلون عالج المخّدرات، إما طوًعا أو المحالين من الّشرطة، لفيروس 
نقص المناعة البشرّي وفيروس التهاب الكبد الوبائّي)ب( وفيروس التهاب الكبد الوبائّي)ج(. وقد تّم اإلبالغ في مركز إعادة 

التأهيل الوطنّي عن حالتي إصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي فقط )وزارة الّصّحة في اإلمارات العربّية المّتحدة، 2012(.

تّم وضع مسوّدة الخطة االستراتيجّية الوطنّية لإليدز في العامين 2007-2006، لكن لم يتّم الّتصديق عليها يوًما. ومؤخًرا، تّم 
إعادة درسها وتحديثها في الخطة اإلستراتيجّية الوطنّية لإليدز للعام 2012 )وزارة الّصّحة في اإلمارات العربّية المّتحدة، 2012(. 
ولم يتلَق البلد بعد، مساعدة تقنّية كبيرة من وكاالت األمم المّتحدة وشركاء الّتنمية اآلخرين لهذا الغرض. ويوجد ضعف عام 
في بنية اإليدز الوطنّية. إذ ال يوجد أّية خطة أو التزام كاٍف أو موارد بشرّية كافية على المستوى الوطنّي والعملّي بل يوجد غياب 
أيّة بنية نشطة للمنّظمات غير الحكومّية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي بين الفئات  الّدقيقة. وال تتوّفر  للبيانات 
الّسكانية األكثر عرضة للخطر. وُتعتبر وصمة الفئات الّسكانّية األكثر عرضة للخطر وتمييزها وتجريمها كبيرة. ومع ذلك، كان 
اإلنجاز الهاّم في العامين 2010-2011 المصادقة الّرسمّية على نظام داخلّي لحماية الحقوق القانونّية )الّصّحة، الّتوظيف، الّتعليم( 

لألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي )وزارة الّصّحة في اإلمارات العربّية المّتحدة، 2012(.

وتسعون  ست  تخصيص  ويتّم  البشرّي.  المناعة  نقص  فيروس  من  للوقاية  للغاية  محدودة  تدّخالت  تنفيذ  تّم  اليوم،  وإلى 
بالمائة من الّنفقات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرّي لفحص فيروس نقص المناعة البشرّي، في الغالب لألجانب 
في  الّصّحة  )وزارة  والّرعاية  القهقرّية  للفيروسات  المضاّد  العالج  على  بالمائة  ثالث  وُيصرف  اإلقامات.  أذونات  سياق  في 
اإلمارات العربّية المّتحدة، 2012(. وال تتوّفر المشورة واالختبار الطوعّيين في البلد لكن يتوّفر العالج المضاّد للفيروسات 
استخدام  مخاطر  من  للحّد  تدّخالت  يوجد  وال  العالج.  يتلّقوا  أن  المواطنين  لغير  أيًضا  ويمكن  واسع.  نحو  على  القهقرّية 
العالج  تلّقوا  مرضى  ثمانية  أّن  عن  مؤخًرا  أبلغ  البلد  أّن  غير  بالحقن.  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  لألشخاص  المخّدرات، 
2012(. وعلى  البديل بواسطة البوبرينورفين في مركز إعادة التأهيل الوطنّي )وزارة الّصّحة في اإلمارات العربّية المّتحدة، 
المّتحدة  العربّية  اإلمارات  أّن  إّلا  البلد،  في  البشرّي  المناعة  نقص  لفيروس  هام  وباء  وجود  على  الّدليل  غياب  من  الّرغم 
لتطوير  الّتقنّية  المساعدة  تقديم  ُيعتبر  الّسياق،  هذا  وفي  البشرّي.  المناعة  نقص  فيروس  نسبة  في  الرتفاع  عرضة  تبقى 
في  االلتزام  استراتيجّية  لتطوير  القطاعات  المتعدد  الّتعاون  يزيد  أن  ويجوز  ا.  أساسّيً أمًرا  الوطنّية  اإليدز  استراتيجّية 

البرنامج. لتنفيذ  ا  وطنّيً دعًما  ويقّدم  مسؤولة،  هيئات 

اليمن

ا في العالم ذات مستويات فقر عالية )وزارة الّصّحة العاّمة والّسكان في اليمن، 2012(.  ُيعتبر اليمن من بين البلدان األقّل نمّوً
تّم  وقد  وأنماطه.  المخّدرات  استخدام  مدى  حول  محدودة  معلومات  وتتوّفر  داخلّية.  نزاعات  األخيرة  األعوام  في  وواجه 

اإلبالغ عن أّن القات، هو المخّدر الّرئيسي المستخدم في اليمن )لسوار وآخرون، 2009(.

ُتعتبر نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي في اليمن منخفضة بالمقارنة مع القطاع الّسكانّي العاّم. وُيعتبر الّرجال اّلذين 
يمارسون الجنس مع الّرجال، والعامالت بالجنس، المجموعات العرضة للخطر الّرئيسّية اّلتي ُتصاب بفيروس نقص المناعة 
البشرّي. ويشّكل استخدام المخّدرات بالحقن %1 من حاالت فيروس نقص المناعة البشرّي )وزارة الّصّحة العاّمة والّسكان، 
يستخدمون  اّلذين  األشخاص  حجم  عن  معلومات  أّية  تتوّفر  ال  كما  المخّدرات.  لمستخدمي  مناسب  ترّصد  يوجد  وال   .)2012
المخّدرات بالحقن وانتشار فيروس نقص المناعة البشرّي والّسلوكّيات الخطرة لديهم. ُبذل جهد كبير الستجابة استجابة 

صّحّية فّعالة، من خالل الخطة االستراتيجّية الوطنّية لإليدز الحالّية 

)2009-2015(. وقد تّم تعبئة منّظمات، غير حكومّية، وأشخاص متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي، لتقوية األنظمة 
المتعّلقة بفيروس نقص المناعة البشرّي الموجودة في البلد. وتتوّفر على نحو واسع، المراكز اّلتي تقّدم المشورة واالختبار 
الّطوعّيين والعالج المضاّد للفيروسات القهقرّية، وهي تخدم عدًدا كبيًرا من المستفيدين. وعلى الّرغم من أّن البرنامج يبدو 
تصميم،  أّي  لوضع  خطة  أّية  يوجد  وال  للخطر.  معّرضة  كمجموعة  ُيشملوا  لم  بالحقن  المخّدرات  مستخدمي  أّن  إّلا  شامًلا، 
وإجراء دراسات على األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. كما لم يتّم وضع خطط للحّد من مخاطر استخدام 
المخّدرات. إضافًة إلى ذلك، ال تبيع الّصيدلّيات الحقن واألدوات بدون وصفات طبّية )الجمعّية العالمّية للحّد من المخاطر، 

.)2012

بدعم من وكاالت األمم المّتحدة، كان برنامج اإليدز الوطنّي قادًرا على تعزيز القدرات وتطوير تدّخالت الوقاية والعالج. غير 
أّن ضعف الّدعم الّسياسي، والقصور في الموارد المالّية الوطنّية، والوصمة والّتمييز ضّد األشخاص المتعايشين مع فيروس 
)وزارة  واسع  بشكل  االستراتيجّية  الخّطة  تنفيذ  من  حّدت  للخطر،  عرضة  األكثر  الّسكانّية  والفئات  البشرّي،  المناعة  نقص 
إضافًة  الكيميائّية،  األفيونّيات  استخدام  أّن  يظهر  مضت  سنوات  منذ  دليل  وجود  وبسبب   .)2012 والّسكان،  العاّمة  الّصّحة 
إلى استخدام المخّدرات بالحقن موجودين في البلد )UNODC, 2007(، ُيعتبر تنفيذ دراسات من أجل فهم مدى استخدام 

ا وينبغي وضع خطط مناسبة لها. المخّدرات والّسلوكّيات المتعّلقة بفيروس نقص المناعة البشرّي وأنماطها، أمًرا أساسّيً
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5- نظرة عاّمة إقليمّية

5-1      استخدام المخّدرات، المدى واألنماط

تستند المعلومات المتوّفرة بشأن استخدام المخّدرات في بلدان المنطقة بشكل رئيسّي إلى مالحظات الخبراء والّسلطات 
استخدام  اضطرابات  و/أو  المخّدرات  استخدام  انتشار  حول  وطنّية  أسرّية  استطالعات  ُنّفذت  قليلة،  بلدان  وفي  وآرائهم. 
وآخرون،  )الحسناوي  والعراق   )2012 وآخرون،  رحيمي  )موفاغار-  إيران  هي  البلدان  وهذه  الماضية.  األعوام  في  المخّدرات 
من  المخّدرات  استخدام  انتشار  حول  الّتقديرات  تنشأ  البلدان،  بعض  وفي   .)2010 وآخرون،  )القادري  والمغرب   )2009
الّدراسات التي ُتجرى في المدارس، كما في الجزائر ولبنان )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011(. وقد 
أجرت بلدان قليلة تقييمات حول مستخدمي المخّدرات؛ أفغانستان )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة 
)نارنجيها  وإيران   )2012 البحرين،  في  الّصّحة  )وزارة  والبحرين   )2006 وآخرون،  ميموني  )معتصم-  والجزائر   )2009 وآخرون، 
باكستان،  في  المخّدرات  مكافحة  )وزارة  وباكستان   )2011 وآخرون،  سكون  اللبنانّي  اإلدمان  )مركز  ولبنان   )2009 وآخرون، 
في  الّذهنّية  الّصّحة  )مديرّية  وسوريا   )2011 وآخرون  والجريمة  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم  )مكتب  وفلسطين   )2007
الوصول  تعّذر  أّنه  غير  حّدة.  األكثر  المخّدرات  استخدام  أشكال  أنماط  عن  قّيمة  معلومات  الّتقييمات  هذه  وتقّدم  سوريا(. 
إلى تقارير بعض من هذه الّدراسات لهذه الّنشرة. ويقّدم مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة تقارير وطنّية 
)مكتب   2011 المخّدرات  حول  العالمّي  الّتقرير  اسُتخدم  وقد  الّسنوّية.  تقاريره  في  وأنماطه  المخّدرات  استخدام  مدى  عن 

األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011( لغرض هذه الّنشرة.

بشكل عام، ُيعتبر الحشيش، اّلذي تستخدمه الفئات الّسكانّية البالغة في معظم بلدان المنطقة، المخّدر األكثر شيوًعا. وفي 
غالبّية البلدان اّلتي قّدمت تقاريرها إلى مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، كان االنتشار الّسنوي الستخدام 
والجريمة،  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم  )مكتب   2% من  أعلى  عاًما   64 إلى   15 عمر  من  الّسكانّية  الفئة  في  الحشيش 
 )2012 وآخرون،  موفاغار  رحيمي-  2009؛  وآخرون،  )نارنجيها  إيران  في  الكيميائّية  األفيونّيات  أّن  ذكرت  الّتقارير  أّن  غير   .)2011
ا في العراق )وزارة الّصّحة في العراق، 2012( والقات في اليمن )لسوار وآخرون، 2009( هي المخّدرات  والمخّدرات الموصوفة طّبّيً
المستخدمة األكثر شيوًعا. وفي المملكة العربّية السعودّية، ُتستخدم األمفيتامينات والحشيش بشكل متساٍو )مكتب األمم 

المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2009، 2011(.

تّم اإلبالغ عن أعلى معّدل الستخدام األفيونّيات الكيميائّية لدى الفئات الّسكانّية البالغة من أفغانستان )%2.9( وإيران )2.3%( 
وباكستان )%0.7( ومصر )%0.4( )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011(. ففي إيران )نارنجيها وآخرون، 
2009؛ رحيمي- موفاغار وآخرون، 2012( وأفغانستان )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2009( ُيعتبر األفيون 
أكثر  الهيرويين  ُيعتبر  أخرى،  بلدان  وفي  الهيرويين.  يتبعه  البلد  في  شيوًعا  األكثر  المستخدمة،  الكيميائّية  األفيونّيات  من 
ا، بما في ذلك الكوديين والّتيمجيزيك  األفيونّيات الكيميائّية المستخدمة شيوًعا. وُتعّد األفيونّيات الكيميائّية الموصوفة طبّيً
)سوبوتكس( من األفيونّيات الكيميائّية األخرى المستخدمة في منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا. إضافًة إلى ذلك، في 
أغلبّية البلدان، ُتعتبر األفيونّيات الكيميائّية المخّدرات الّرئيسّية المستخدمة بين األشخاص المعالجين الضطرابات استخدام 
المخّدرات. وُتعرض تفاصيل البيانات المتوّفرة حول مدى استخدام المخّدرات وأنماطه في الجدول أ1 والجدول أ2 في الملحق.

)مكتب  أفغانستان  ذلك  في  بما  عديدة،  بلدان  من  المخّدرات  استخدام  في  زيادة  عن  تقارير  وردت  األخيرة،  األعوام  في   
األردن،  في  الّصّحة  )وزارة  واألردن   )2009 وآخرون،  )عكراوي  والعراق   )2009 والجريمة،  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم 
وآخرون،  ستولهوفر  2010؛  )بروغلر،  وفلسطين   )2011 والجريمة،  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم  )مكتب  والمغرب   )2012
المّتحدة  األمم  )مكتب  وقطر   )2007 البشرّي/اإليدز،  المناعة  نقص  بفيروس  المعنّي  المشترك  المّتحدة  األمم  برنامج  2010؛ 
المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011( واإلمارات العربّية المّتحدة )وزارة الّصّحة في اإلمارات العربّية المّتحدة، 2012(. وقد اقترن 
استخدام المخّدرات بتبعات اجتماعّية واقتصادّية وصحّية خطيرة. ويوجد دليل على الجريمة المتزايدة والّتوقيفات الالحقة 
مديرّية  2009؛  وآخرون،  نارنجيها  2012؛  لبنان،  في  الّصّحة  وزارة  2008؛  اإليدز،  مشروع  إدارة  )فريق  المخّدرات  مستخدمي  بين 
وآخرون،  البشرّي/اإليدز  المناعة  نقص  بفيروس  المعنّي  المشترك  المّتحدة  األمم  برنامج  2008؛  سوريا،  في  العقلية  الّصّحة 
2012(، مّما يؤدي إلى تكاليف باهظة على البلدان )رحيمي- موفاغار وآخرون، 2012؛ مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات 
والجريمة وآخرون، 2009( نتيجة الستخدام المخّدرات. وقد تّم اإلبالغ عن معّدل وفّيات متعّلق بالمخّدرات من 4.6 لكّل مليون 
الّرئيسّية  المخّدرات  الكيميائّية  األفيونّيات  وُتعتبر  العراق.  في  مليون  لكّل   91 إلى  المّتحدة  العربّية  اإلمارات  في  بالغ  شخص 

المبلغ عنها كسبب رئيسّي للوفاة )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011(.
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5.2    استخدام المخّدرات بالحقن

تتوّفر الّتقديرات حول حجم استخدام المخّدرات بالحقن لثمانية، من أصل 20 بلًدا في المنطقة؛ أال وهي: أفغانستان، والبحرين، 
الفئة  من   0.09% بين  الّثمانية  البلدان  قّدمتها  اّلتي  الّتقديرات  وتتراوح  وتونس.  وباكستان،  والمغرب،  ولبنان،  وإيران،  ومصر، 

الّسكانّية من عمر 15 إلى 64 في المغرب، إلى %0.38 في إيران. وُتذكر تفاصيل الّتقديرات في الجدول أ3 في الملحق.

الّتقديرات  وتتوّفر  الّثمانية.  للبلدان  المتوّفرة  المعلومات  من  المنطقة  في  أخرى  بلدان  بشأن  استقرائّية  تقديرات  إجراء  تّم 
لجميع بلدان المنطقة في الجدول 2. ويبلغ إجمالي عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن للبلدان الـ 20 حوالى 
570,000 شخص. ويقيم أعلى عدد لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في إيران، وباكستان، ومصر: يعيش 57.5% 
من إجمالي عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في هذه البلدان الثالثة، ذات العدد الّسكانّي األعلى؛ وينتمي 

%73 من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن إلى هذه البلدان الثالثة. 

الجدول 2    الخصائص العاّمة لبلدان منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا

لوحظ أّنه في بلدين على األقل، األردن )وزارة الّصّحة في األردن، 2012( واإلمارات العربّية المّتحدة )وزارة الّصّحة في اإلمارات 
العربّية المّتحدة، 2012(، تناقص استخدام المخّدرات بالحقن بالّتوازي مع زيادة ملحوظة في استخدام المنّبهات.

"نسبة  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  حجم  تقديرات  تدعم  أن  يمكنها  اّلتي  المؤّشرات  أحد  ُيعّد 
توقيفات  أو  المخّدرات،  عالج  خدمات  معلومات  نظام  من  البيانات،  هذه  إنتاج  ويمكن  بالحقن".  المخّدرات  مستخدمي 
تقديرات  يملك  ما  بلد  كان  وإذا  المخّدرات.  مستخدمي  من  عّينات  على  أجريت  اّلتي  الّدراسات  أو  الّسجون،  أو  الّشرطة، 
عن إجمالي عدد كّل فئة سكانّية في البلد، يمكن القيام بتقدير غير مباشر. وقد تّم استخدام هذه الطريقة لتقدير حجم 
إضافًة   .)2011 وآخرون،  أمين-اسماعيلي،  )رحيمي-موفاغار،  إيران  في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص 
إلى ذلك، يمكن لهذا المؤّشر أن يساعد في مراقبة اّتجاه استخدام المخّدرات بالحقن في مجتمع ما. وقد أظهرت مراقبة 
ازدادت،  األقّل،  على  مرة  الحقن  استخدموا  اّلذي  الكيميائّية  األفيونّيات  مستخدمي  نسب  أّن  باكستان:  في  المؤّشر  هذا 
2006 )وزارة مكافحة المخّدرات  %29 في العام  2000، وإلى  %15 في العام  %5 في تسعينّيات القرن الماضي، إلى  من معّدل 
المخّدرات،  لتناول  مسيطرة  كطريقة  الحقن،  أّن  اإلبالغ  وتّم  إيران.  في  الزيادة  هذه  عن  أفيد  كما   .)2007 باكستان،  في 
 2004 عام   12.2% إلى  وازداد   ،)1999 وآخرون،  )رزاغي   1998 عام  المخّدرات  مستخدمي  من   9.8% لدى  مستخدمًة  كانت 

.)2009 2007 )نارنجيها وآخرون،  2005( و%18.7 عام  )نارنجيها وآخرون، 

غير أّن الّتعريف المستخدم للقاسم والمقام لهذا المؤشر مختلف تماًما، بحيث يستحيل إجراء مقارنات بين الّدول. وُتقّدم 
المعلومات المتوّفرة من بلدان المنطقة لهذا المؤّشر في الجدول أ4 في الملحق.

تتوّفر المعلومات عن مخّدرات الحقن من غالبّية البلدان )الجدول أ5 في الملحق(. ُيعتبر الهيرويين، مخدر الحقن الّرئيسي 
الرئيسّي  الحقن  مخدر  األرجح  على  هي  ا  طّبّيً الموصوفة  المخّدرات  أّن  العراق  وأورد  المنطقة.  بلدان  معظم  من  عنه  المبّلغ 
)وزارة الّصّحة في العراق، 2012(. وأوردت باكستان أّن مضادات الهيستامين هي مخدرات الحقن الّرئيسّية )برنامج مكافحة 
اإليدز الوطنّي في باكستان، 2012(. وفي الجزائر، تّم اإلبالغ أّن البوبرينورفين المحقون، هو المخّدر األكثر حقًنا، عامي 2004-5 
)معتصم-ميموني وآخرون، 2006(. وتشمل المخّدرات األخرى، اّلتي يتّم حقنها في المنطقة، األفيونّيات الكيميائّية األخرى، 
مثل األفيون والمورفين والميثادون والنورجيزيك، والمهدئات األخرى والمخّدرات من نوع األمفيتامين )ATS( والكوكايين.

تتوّفر المعلومات عن خصائص األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، من 10 بلدان منذ العام 2005. وهذه البلدان 
هي: أفغانستان، ومصر، وإيران، واألردن، ولبنان، والمغرب، وُعمان، وباكستان، وفلسطين، وتونس. وتأتي جميع المعلومات 
من الّدراسات الحيوّية الّسلوكّية أو دراسات المعرفة والمواقف والممارسات اّلتي أجريت على األشخاص اّلذين يستخدمون 
اإلجتماعّية  الخصائص  نواحي  بعض  وصف  تّم  دراسة،  كّل  من  الواردة  الّتقارير  وفي   .2011 إلى   2005 من  بالحقن  المخّدرات 
الّديمغرافّية. وُوصف أدناه ملخص عن هذه الخصائص. ويتّم توفير المعلومات المفّصلة والمراجع في الجدول 6 في الملحق.

الّرجال من  هم  الّدراسات،  في  المشمولين  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  إّن  اإلجتماعي:  الّنوع      • 
             بغالبّيتهم. وتبلغ نسبة الّرجال من العّينة %89.6 في المغرب، و%100 في أفغانستان. 

•        العمر: معظم األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن هم في أوائل الّثالثينات.  

األشخاص ثلث  وإّن  فلسطين.  في  و66.5%  ُعمان  في   3% بين  تتراوح  المتزّوجين  نسبة  أّن  ورد  العائلّي:  الوضع    • 
ا. ونسبة كبيرة منهم مطّلقون/أرامل.          اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن تقريًبا متزّوجون حالّيً

البيانات هي للعام 2010 )شعبة الّسكان في األمم المتحدة، 2011(  1
إّن الّنسب المذكورة في األقواس هي تقديرات تّمت وفًقا ألوجه الّشبه مع بلدان أخرى توّفرت فيها تقديرات وطنّية.  2

على الّرغم من أّن تقديرات أعلى توّفرت من العام 2007، بعد توسيع ضخم للعالج البديل بواسطة الميثادون، إّلا أّن االستطالع الحيوّي الّسلوكّي لدى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات   3
بالحقن عام 2010 أظهر أّن 43% من هؤالء أّي اّلذين لديهم تاريخ في استخدام المخّدرات بالحقن خالل األشهر االثني عشر األخيرة كانوا يخضعون للعالج البديل بواسطة الميثادون، ولم 

يحقنوا أنفسهم بالمخّدرات خالل الّشهر األخير )هاغدوست، أصولي وآخرون، 2012(، وبالّتالي فّضلنا استخدام الّتقديرات األقل.
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باكستان في  األعلى  وحّده   ،)5% )حوالى  وفلسطين  إيران  في  األدنى  حّده  الواردة  األمّية  معّدل  يبلغ  الّتعليم:   • 
باكستان،  في  و79.2%  إيران،  في   30.8% بين  تتراوح  سنوات   5 لغاية  العلم  تحصيل  أو  األمّية  نسبة  أّن  وورد   .)50% من  )أكثر 
عن  يقل  بتعليم  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  ثلثي  إلى  ثلث  يتمتع  عام،  بشكل  فلسطين.  في  و85.9% 

خمسة أعوام.

•   الّتوظيف: يتراوح معّدل البطالة الوارد بين: %12.6 في إيران، و%88.3 في دراسة في أفغانستان.  وتجدر المالحظة إلى أّن 
الّتعريفات المستخدمة للبطالة قد ال تكون مماثلة في الّدراسات. ففي إيران واألردن، تفيد الّتقارير بأّن %40 إلى %50 إضافّية 

من المشاركين لديهم وظائف موّقتة.

 22.4% بين  المعّدل  ويتراوح  مشّردون.  أّنهم  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  من  كبير  عدد  ذكر  الّتشّرد:     •
و%47.6، وكال المعّدلين من باكستان. ويبدو أّن حوالى ثلث األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ال يملكون 

ثابتة.  إقامة  أماكن 

•   الّسجن: أفيد عن تمضية وقت طويل في الّسجن خالل العمر من %61 في ُعمان وصواًل إلى %93.4 في فلسطين. وقد تّم سجن 
ثالثة أرباع األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن على األقل.

وقابلّية  للهجرة،  عاٍل  معّدل  عن  ُيبّلغ  وفلسطين،  وباكستان،  وُعمان،  أفغانستان،  مثل  البلدان،  بعض  في  التحّرك:  قابلّية    •
من  هاجروا  حين  المخّدرات  حقن  هؤالء  من  العديد  بدأ  وقد  بالحقن.  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  تحّرك 
بلدانهم. ويتّم اإلبالغ عن تجارب مماثلة باستمرار من أفغانستان، حيث يفيد ثلثي األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 

بالحقن عن بدء حقن المخّدرات في إيران أو باكستان.

يمارسون  اّلذين  والّرجال  بالجنس  العمل  عن  تقارير  يوجد  الّرجال:  مع  الجنس  يمارسون  اّلذين  والّرجال  بالجنس  العمل     •
الجنس مع الّرجال بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن من إيران )رحيمي- موفاغار وآخرون، 2008( ولبنان 
)ستولهوفر  وفلسطين   )2012 باكستان،  في  الوطنّي  اإليدز  مكافحة  )برنامج  وباكستان   )2010 وآخرون،  عفيفي  )محفوض، 
وآخرون، 2010(. كما تتوّفر معلومات عن استخدام المخّدرات بالحقن لدى العاملين بالجنس، والّرجال اّلذين يمارسون الجنس 
مع الّرجال في مصر واليمن )أبو رّداد، أيودايجي أكاال وآخرون، 2010؛ المنّظمة الّدولّية لّصّحة األسرة/وزارة الّصّحة في مصر، 

2006؛ وزارة الّصّحة العاّمة والّسكان في اليمن، 2012(.

جميع  في  كبير  حّد  إلى  ومهّمشة،  مجّرمة  سكانّية  فئة  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  ُيعتبر  عام،  بشكل 
أنحاء منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا.

ووردت  الحقن.  مخّدرات  بواسطة  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتقال  حول  المتوّفرة  البيانات   4 الجدول  يقّدم 
من  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  أوبئة  في  بالحقن،  المخّدرات  استخدام  من   %20 من  أكثر  مساهمة،  عن  تقارير 
الملحق  في  أ8  الجدول  ويظهر  المئوّية.  الّنسبة  ترتيب  وفق  وتونس،  ومصر،  وباكستان،  والبحرين،  وأفغانستان،  إيران، 
المخّدرات  يستخدمون  أشخاص  منها   %38.5 كان  بلًدا،   15 لـ   2010 العام  في  عنها  مبّلغ  حالة   3,623 أصل  من  أّنه: 
إجمالي  من   )833( المعروفة  غير  االنتقال  طرق  ذات  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  حاالت  طرحنا  وإذا  بالحقن. 
المناعة  نقص  لفيروس  المحّددة  الحاالت  إلى  بالحقن  المخّدرات  استخدام  نسبة  حينئٍذ  تكون  المحّددة،  الحاالت 
البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  حاالت  عن  لمحة  أّي  تعط  لم  باكستان  أّن  وبما   .%50 المعروفة  الطرق  ذات  البشرّي، 

محتسب. هو  مّما  أعلى  ككّل  للمنطقة  الفعلي  الّرقم  يكون  قد   ،2010 للعام 

5-3       انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي

في بلدان منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا العشرين، تّم اإلبالغ عن أّول حاالت فيروس نقص المناعة البشرّي قبل العام 
2000. وفي العقد الماضي، في حين استقّر وباء فيروس نقص المناعة البشرّي في معظم أصقاع العالم، إّلا أّنه يتزايد في الّشرق 
العشرين  المنطقة  بلدان  جميع  نسبة  ُتعتبر  اليوم،  وإلى   .)2011 وآخرون،  العالمّية  الّصّحة  )منظمة  إفريقيا  وشمال  األوسط 
الملحق(.  في  أ7  )الجدول  العام  الّسكانّي  القطاع  مع  بالمقارنة  منخفضة  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  أوبئة  إلى  بالنسبة 
ا نتيجة الّتحسينات في تعريف الحاالت. وُيعتبر  لكن في العديد من البلدان، يتزايد عدد الحاالت المحّددة الجديدة، وهو جزئّيً
الجنس غير اآلمن )بشكل رئيسّي بين الّرجال( واستخدام المخّدرات، بالحقن غير اآلمن، من الحوافز الّرئيسّية ألوبئة فيروس 

نقص المناعة البشرّي في المنطقة.

الجدول 3    أوبئة فيروس نقص المناعة البشرّي لدى الفئات الّسكانّية األساسّية

 الفئات الّسكانّية اّلتي أبلغت عن انتشار واحد علىالبلد
 األقل لفيروس نقص المناعة البشرّي بنسبة %5<  

 الفئات الّسكانّية اّلتي أبلغت عن انتشار واحد على األقل 
لفيروس نقص المناعة البشرّي من 3 إلى 5% وليس  %5< 

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنأفغانستان

الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال، األشخاص اّلذين الجزائر
العامالت بالجنسيستخدمون المخّدرات بالحقن

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنالبحرين

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، الّرجال اّلذين مصر
يمارسون الجنس مع الّرجال

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، مستخدمو إيران
المخّدرات بغير الحقن

الّشركاء الجنسّيون لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، 
العامالت بالجنس، أطفال الّشوارع

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، الّرجال اّلذين المغرب
يمارسون الجنس مع الّرجال، العامالت بالجنس 

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنُعمان

باكستان
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، العاملون بالجنس 

ة، الّشركاء اإلناث للّرجال اّلذين  المغايرون للهوّية الجنسانّيً
يستخدمون المخّدرات بالحقن

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنالمملكة العربّية الّسعودّية

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنالّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجالتونس

الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجالاليمن
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 الجدول 4    حاالت الّتعريف بفيروس نقص المناعة البشرّي المنسوبة إلى
                                استخدام المخّدرات بالحقن

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن بين حاالت الّسنة  البلد
فيروس نقص المناعة البشرّي )%(

44,4)2010(أفغانستان

2,3)نهاية 2010، تراكمّي(الجزائر

 )نهاية 2011، تراكمّي، لدى البحرينّيين(البحرين
)2010(

58,1
19,6

 )نهاية 2010، تراكمّي(مصر
)2010(

37,5
28,3

إيران
 )أيلول/سبتمبر 2011، تراكمّي(

)2010( 
)2009(

69,8
68,6
66,1

صفر 2)نهاية 2011، تراكمّي(العراق

)نهاية 2011، تراكمّي(األردن
)2010(

2,4
صفر

صفر)2010(الكويت

لبنان
)PLHIV نهاية 2011، لدى( 

)2011( 
)2010(

5,7
1

صفر

غير معروفليبيا

 )وضع نماذج لعامّي 11-2010(المغرب
)2010(

5,7
1,9

 )نهاية 2011، تراكمّي(ُعمان
)2010(

4,2
0,8

36,5 )صديقي وآخرون، 2009()9-2008، في كاراتشي(باكستان

4,7 )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص )نهاية 2006، تراكمّي(فلسطين
المناعة البشرّي/اإليدز، 2007(

 )2011-2012(قطر
)2010(

صفر
صفر

 )2008، لدى المواطنين الّسعودّيين(المملكة العربّية الّسعودّية
)2010(

9 )وزارة الّصّحة في المملكة العربّية الّسعودّية، 2010(
5,7

 )حزيران/يونيو 2010، تراكمّي(سوريا
)2010(

4,9
صفر

23,9)2011، تراكمّي(تونس

4)2010(اإلمارات العربّية المّتحدة

 )2009-2011(اليمن
)2010(

1
0,4

 1        إّن المصادر لجميع الّتقارير للعام 2010 هي بيانات ترّصد منظمة الّصّحة العالمّية. )المكتب اإلقليمّي لمنظمة الّصّحة العالمّية لشرق البحر
            األبيض المتوّسط( وما لم ُيحّدد أّي مصدر آخر، ُجمعت كّل األرقام األخرى من تقارير الّتقّدم الوطنّية عام 2012.

2       يفيد العراق عن أّن ترّصد فيروس نقص المناعة البشرّي ال يشمل أّي مستخدمي مخّدرات أو مستخدمي مخّدرات بالحقن.

5-4       استطالعات حيوّية سلوكّية بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقّن

األكثر  الّسكانّية  الفئات  حول  للمعلومات  ا  دّرً األكثر  الّدراسات  أّنها  على  الّسلوكّية  الحيوّية  اإلستطالعات  ُتعرف 
األشخاص  على  ا  سلوكّيً ا  حيوّيً استطالًعا   24 أجري  المنطقة،  في  بلًدا   20 أصل  من  معرفتنا،  وبحسب  للخطر.  عرضة 
وباكستان  دراسات(،   6( إيران  هي  البلدان  وهذه   .2005 العام  منذ  بلًدا   12 في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين 
واألردن،  الجزائر،  في  واحدة  ودراسة  منهما(،  لكّل  )دراستان  وتونس  ومصر  دراسات(،   3( وأفغانستان  دراسات(،   4(
تقرير  توّفر  هذه،  الّسلوكّية  الحيوّية  اإلستطالعات  من   18 أصل  ومن  وسوريا.  وفلسطين،  والمغرب،  وليبيا،  ولبنان، 
الّنظراء.  يراجعها  مجالت  في  منشورة  ورقة  أو  موجًزا،  تقريًرا  أو  كامًلا،  تقريًرا  الّتقرير  يكون  وقد  الّنشرة.  لهذه  محّدد 
مؤّخًرا  ليبيا  نّفذت  وقد  األخرى.  المتوّفرة  المستندات  في  قليلة  معلومات  ُوجدت  األخرى،  الّستة  الّتقارير  ومن 
الّسلوكّية  الحيوّية  االستطالعات  والمراجع  الخصائص  وُتقّدم  بعد.  ُتنشر  لم  الّنتائج  أّن  غير  ا؛  سلوكّيً ا  حيوّيً استطالًعا 

.5 24 في الجدول  الـ 

المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  عّينة  وإجمالي  و4,956.   81 بين  ويتراوح  دراسة،   20 في  معروف  العّينة  حجم  إّن 
أولئك  من  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  لألشخاص  المستخدم  الّتعريف  ويختلف   .27,000 حوالى  هو  بالحقن 
الّدراسات،  اّلذين استخدموا المخّدرات بالحقن مرة على األقّل في حياتهم، إلى الحقن خالل الّشهر األخير. وفي معظم 
األقل،  على  دراسات  سبع  اسَتخَدَمت،  وقد  المجتمع.  في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  توظيف  تّم 
من  الحّد  وخدمات  المخّدرات،  عالج  مراكز  كانت  المستخدمة  األخرى  الّتوظيف  أطر  ومن  المستجيب.  يحّفزها  عّينات 
توظيف  تّم  أخرى،  وفي  ا.  وطنّيً ممّثلة  عّينة  تصميم  ُقصد  دراسات،  سّت  وفي  والّسجون.  المخّدرات،  استخدام  مخاطر 
نقص  فيروس  اختبار  التفاصيل،  لها  توّفرت  اّلتي  الّدراسات،  جميع  وشملت  العاصمة.  من  أو  عديدة  مدن  في  إّما  العّينة 
الديمغرافّية  اإلجتماعّية  الخصائص  تقييمات  تقريًبا  كّلها  شملت  وقد  التأكيدّية.  واالختبارات  البشرّي  المناعة 
اآلمن،  غير  الحقن  حول  والّتقييمات  بالحقن،  المخّدرات  واستخدام  المخّدرات،  استخدام  وأنماط  للمشاركين، 
تكن  لم  األسئلة  أّن  غير  الخدمة.  واستخدام  البشرّي  المناعة  نقص  بفيروس  معرفتهم  إلى  إضافًة  المحمّي،  غير  والجنس 
الّتقّدم  تقارير  إلى  إضافًة  ذلك،  ومع  كبير.  بشكل  الّتقارير  في  المقّدمة  الّتفاصيل  واختلفت  الّدراسات،  عبر  متناسقة 

الّنشرة.  لهذه  إفادة  األكثر  الّتقارير  هذه  كانت  الوطنّية، 
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 الجدول 5     االستطالعات الحيوّية الّسلوكّية حول األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات
   بالحقن اّلتي تّمت بين 2005- 2012

المصدرالّتقرير متوفر 1 الّطريقةعّينة الّنساءالعّينةالمكانعام الّدراسةالبلد

أفغانستان

)جامعة جونز هوبكنز؛ مشروع ترّصد فيروس نقص المناعة البشرّي، 2010(نعمالمجتمع، عّينات يحّفزها المستجيبصفر548 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقنكابول، هيرات، مازار2009

المجتمع وبرنامج الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، عّينة صفر483 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقن )حقن في الشهر األخير(2009-2007
)تود وآخرون، 2011(نعمالوقت والموقع

 1087 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقنهيرات، جالل أباد، كابول ومازار2008-2005
)نصير وآخرون، 2011؛ تود وآخرون، 2007(نعمالمجتمع9 )حقن في األشهر الّستة األخيرة،< 18(

285 مستخدم مخّدرات )األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات الجزائر، وهران، عنابة2004-2005الجزائر
)معتصم- ميموني وآخرون، 2006(نعمالّسجن، ومكان العالج والّشوارع31بالحقن: 55%( )45 خضعوا الختبار فيروس نقص المناعة البشرّي(

البحرين

مصر
)وزارة الّصّحة في مصر، 2012(ال؟؟560 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقنالقاهرة واالسكندرية2010

)المنظمة الدولّية لصّحة األسرة/وزارة الّصّحة في مصر، 2006؛ سليمان وآخرون، 2010(نعمالمجتمع، عّينات يحّفزها المستجيب42916 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقنالقاهرة2006

إيران

 226 شخًصا يستخدم المخدرات بالحقنطهران، مشهد، شيراز2011-2010
)هاغدوست، سادجادي وآخرون، 2012(نعممراكز العالج ومراكز اإلستقبال_ )حقن في األشهر اإلثني عشر األخيرة، <18(

2010 )اإلستطالع الحيوّي 
 2546 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقن10 محافظاتالّسلوكّي الثاني(

)هاغدوست، أصولي وآخرون، 2012(نعممراكز اإلستقبال وبرامج القربى، مراكز العالج66 )حقن في األشهر االثني عشر األخيرة،<18(

 118 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقن فوالد شهر في محافظة أصفهان2008
)زماني، رضفر وآخرون، 2010(نعمالمجتمع، عّينات يحّفزها المستجيب3)محقون في الّشهر األخير(

2006-2007 )اإلستطالع 
)زماني، 2008(نعمالمجتمع، مراكز اإلستقبال، مراكز العالج285384 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقن10 محافظاتالحيوّي السلوكّي األّول(

 549 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقن طهران2007-2006
)مالكينجاد، 2008(نعمالمجتمع، عّينات يحّفزها المستجيب2)محقون في الّشهر األخير، < 18(

 904 أشخاص يستخدمون المخّدرات بالحقن طهران2007-2006
)رحيمي-موفاغار وآخرون، 2008؛ رحيمي-موفاغار وآخرون، 2010(نعمالمجتمع، مراكز العالج، مراكز اإلستقبال38)حقن في الّشهرين األخيرين(

العراق

)وزارة الّصّحة في األردن، 2012(العّينات يحّفزها المستجيب؟207 أشخاص يستخدمون المخّدرات بالحقنعّمان، إربد، الّزرقاء، العقبة2008األردن

الكويت

 81 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقنمنطقة بيروت الكبرى2007-2008لبنان
)محفوض، كاساك وآخرون، 2010ب(نعمالمجتمع، عّينات يحّفزها المستجيب؟ )حقن في األشهر اإلثني عشر األخيرة(

)وزارة الّصّحة في ليبيا، 2012(ال؟؟طرابلس2011ليبيا

)وزارة الّصّحة في المغرب، 2012(ال؟؟؟الناظور وطنجة2010-2011المغرب

ُعمان

باكستان

2011 )اإلستطالع الحيوّي 
 4956 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقن16 مدينةالّسلوكّي الموّحد الرابع(

)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2012(نعمالمجتمع، أخذ عينات من مجموعة متعددة المراحل39 )حقن نظامّي في األشهر الّستة األخيرة، < 18(

2008 )اإلستطالع الحيوّي 
 2979 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقن 8 مدنالّسلوكّي الموّحد الّثالث(

)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2008(نعمالمجتمع، أخذ عينات من مجموعة متعّددة المراحل6)حقن نظامّي في األشهر الّستة األخيرة، <_ 18(

2006-2007 )اإلستطالع الحيوي 
 4039 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقن 12 مدينةالّسلوكي الموّحد الثاني(

)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2006-2007(نعمالمجتمع، أخذ عّينات من مجموعة متعّددة المراحل؟)محقون في األشهر الّستة األخيرة، <_ 18(

2005 )اإلستطالع الحيوّي 
 2432 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقن 8 مدينةالّسلوكي الموّحد األول(

)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2005(نعمأخذ عينات الوقت والموقع؟)محقون في األشهر الّستة األخيرة، <_ 18(

199 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقن محافظة القدس الّشرقّية2010فلسطين
)ستولهوفر وآخرون، 2010(نعمالمجتمع، عّينات يحّفزها المستجيب3)محّقون في الّشهر األخير(

قطر

المملكة العربّية الّسعودّية

)مديرّية الّصّحة الّذهنّية في سوريا، 2008(نعمالمجتمع، متعاظم33613 مستخدم مخّدرات )%51 حقنوا مّرة على األقل(دمشق الكبرى2006سوريا

تونس
)وزارة الّصّحة في تونس، 2012(ال؟؟807 أشخاص يستخدمون المخّدرات بالحقنتونس وبنزرت2011

)وزارة الّصّحة في تونس، 2012(ال؟71365 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقنتونس وبنزرت2009

1        تّم توفير تقرير محّدد من الّدراسة لكّتاب هذه الّنشرة
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 5-5          انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون
                      المخدرات بالحقن

من أصل 20 بلًدا، لم يتّم العثور على أّية بيانات حول انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي، بين األشخاص اّلذين يستخدمون 
وكانت   .2005 العام  منذ  واليمن(  المتحدة  العربّية  واإلمارات  وقطر  وليبيا  )العراق  بلدان  خمسة  في  بالحقن  المخّدرات 
11 بلًدا في المنطقة  نتائج االستطالعات الحيوّية الّسلوكّية عن األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن متوّفرة من 
)أفغانستان، والجزائر، ومصر، وإيران، واألردن، ولبنان، والمغرب، وباكستان، وفلسطين، وسوريا، وتونس(. وتشمل بلدان 
هي  منها  المخّدرات  مستخدمي  إلى  الوصول  يمكن  اّلتي  والمواقع  الّروتيني.  الّترّصد  في  المخّدرات  مستخدمي  عديدة 
الّسجون فعند الّتوقيف، يتّم إدخال مستخدمي المخّدرات إلى مراكز إعادة الّتأهيل أو المستشفيات لعالج المخّدرات. غير 
استطالعات  فقط  أجريت  البلدان،  بعض  وفي  الّذاتي.  اإلبالغ  على  يعتمد  بالحقن  مخّدرات  كمستخدم  أحدهم  تسجيل  أّن 
حول  الّنتائج  عن  ملّخص  وُيقّدم  المسألة.  هذه  على  الّدليل  لتوفير  المخّدرات  مستخدمي  من  مجموعة  على  األقسام  عبر 
ويقّدم   .6 الجدول  في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  دراسات 
2005 وتوّفر الحّد األدنى من البيانات حول خصائص الّدراسات بما في ذلك  الجدول تلك الّدراسات اّلتي أجريت منذ العام 
المتعّلقة  الّذاتّية  اإلبالغات  على  اعتمدت  اّلتي  الّدراسات  واسُتثنيت  الّدراسة.  ومكان/إطار  العّينة،  وحجم  الّدراسة،  سنة 
في  الجدول  يقّدم  كما  الملحق.  في  أ9  الجدول  في  تظهر  الّدراسات  تفاصيل  أّن  غير  البشرّي.  المناعة  نقص  فيروس  باختبار 
غير  معلومات  فيها  دراسات  ويشمل  الطّبّية  الّسجالت  أو  الّذاتّية  اإلبالغات  على  تعتمد  اّلتي  األخرى  الّدراسات  الملحق 

.6 كافية غير مشمولة في الجدول 

 الجدول 6    انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون
                               المخّدرات بالحقن في منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا 1 

 الرسم 2     انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون
                             المخّدرات بالحقن

شملت الّدراسات اّلتي أجريت منذ العام 2005، وتوّفر الحّد األدنى من البيانات حول خصائص الّدراسات، وكان حجم العّينة أكثر من 40.  1
كانت البيانات المفقودة في دراسات المغرب هامة  2

عدد البلد
عدد الخاضعين أماكن االختبارالّتوزيع الجغرافّياألعوامالمصادر  

لالختبار
انتشار فيروس نقص 
المناعة البشرّي )%(

1-211818,2المجتمع وبرنامج الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات4 مدن2005-42009أفغانستان
6,9-10311المشورة واالختبارات الّطوعّية، الّسجن، مراكز العالج، الّشوارعالوطن2011-22005الجزائر

3,3-3324,6مركز إعادة تأهيلالمنامة2010-22011البحرين
6.0-9896,8المجتمع2 مدينة2006-22010مصر
0.7-773426,6المجتمع، مراكز اإلستقبال، مراكز العالج، الّسجونمعظم أجزاء البالد2005-102011إيران

------العراق

2010المجتمع4 محافظات12008األردن
0-0,2≈750الّسجون ومركز العالج209-22010الكويت

810المجتمعبيروت الكبرى2007-12008لبنان
------ليبيا

0-200721,8-2011المغرب 2
7,7-12014.8المستشفيات ذات الخدمات الّنفسّيةالوطن2005-22006ُعمان

0-13,17827,8المجتمعمعظم أجزاء البالد2005-52011باكستان

محافظة القدس 12010فلسطين
1990المجتمعالّشرقّية

------قطر
المملكة العربية 

0,3-79548,1مراكز العالج وإعادة التأهيلمدن عّدة2007-52011الّسعودّية

8640موقوفون بشكل رئيسّي أو في الّسجنالوطن2009-22011سوريا
2,4-15203,1المجتمع2 مدينة2009-22011تونس

اإلمارات العربية 
------المتحدة

------اليمن

األشخاص  بين  البشرّي  المناعة  نقص  لفيروس  انتشار  نسبة  أعلى  تملك  باكستان  أّن  الكاملة  المتوّفرة  البيانات  تظهر 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن وهي تفوق 20%. وقد ظهر هذا االنتشار العالي في معظم المدن في األعوام األخيرة 
عاٍل  انتشار  فيه  بلد  ثاني  إيران  وُتعتبر   .)2012 باكستان،  في  الوطنّي  اإليدز  مكافحة  )برنامج   2011 عام   %37.8 إلى  وارتفع 
لفيروس نقص المناعة البشرّي، بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات فيه. وأظهر آخر استطالع حيوّي سلوكّي: أّن 
لفيروس  إيجابّيين  كانوا  محافظات،   10 في  درسهم  تّم  واّلذين  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  من   %15.1
2012(. ويوجد سّتة بلدان في المنطقة، تبلِّغ عن وباء فيروس نقص  نقص المناعة البشرّي )هاغدوست، أصولي، وآخرون، 
ومصر،  والجزائر،  أفغانستان،  هي  البلدان  وهذه  البلد.  من  أجزاء  في  األقل  على   ،)%5 يفوق  )انتشار  مرّكز  بشرّي  مناعة 
والمغرب، وُعمان، والمملكة العربّية الّسعودّية. وتضّم البلدان، حيث تتراوح نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي 
بين   %1 دون  البشرّي  المناعة  نقص  لفيروس  انتشار  األرجح،  على  أخرى  بلدان  خمسة  وفي  وتونس.  البحرين،  و%5،   %1 بين 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن: األردن، والكويت، ولبنان، وفلسطين، وسوريا. أّما المعلومات عن باقي 
أّيّة استنتاجات. وهذه البلدان هي العراق، وليبيا، وقطر، واإلمارات  البلدان الخمس فهي غائبة أو غير كافية الستخالص 
2 مستوى انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون  العربّية المّتحدة واليمن. ويظهر الرسم 
مع  بالحقن  المخّدرات  يستخدم  شخص   90,000 بـ  ُيقّدر  ما  يعيش  عام،  بشكل  المنطقة.  بلدان  في  بالحقن  المخّدرات 

.%15 فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز في المنطقة، مّما يظهر انتشاًرا للفيروس بنسبة تفوق 

<%5
%5-1 
> %1 

كافية غير  معلومات 



59 58

5-6        التهاب الكبد الوبائّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن

موضوًعا،  هذا  وُيعتبر  وب(.  )ج  الوبائي  الكبد  التهاب  لعداوى  معروًفا  خطورة  عامل  بالحقن  المخّدرات  استخدام  ُيعتبر 
دليل  يوجد  لكن   .)2012 وآخرون،  رميا  2011؛  وآخرون،  )نلسون  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  فيه،  التحقيق  قليل 
المنطقة.  في  الوبائّي)ج(  الكبد  التهاب  فيروس  بأوبئة  كبير  حّد  إلى  يساهم  بالحقن  المخّدرات  استخدام  أّن  يظهر  كاٍف، 
شخًصا   4,750 بين  الوبائّي)ج(  الكبد  التهاب  فيروس  انتشار  تقّيم  المنطقة  في  بلدان  سّتة  من  األقّل  على  دراسة   14 وتتوّفر 
يستخدم المخّدرات بالحقن تقريًبا منذ العام 2005 )الجدول 7(. وتشمل هذه البلدان: أفغانستان، وإيران، ولبنان، وُعمان، 
وباكستان، وفلسطين. وتتراوح نسبة وباء فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( المبّلغ عنه بين 8% و80%، لكّن معظم الّنتائج 
بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم  )مكتب  ومصر  الكويت  مثل  أخرى،  بلدان  من  تقارير  يوجد  كما  و%48.   %36 بين  هي 
مستوًى  تقترح   )2012 المّتحدة،  العربّية  اإلمارات  في  الّصّحة  )وزارة  المّتحدة  العربّية  اإلمارات  إلى  إضافًة   )2011 والجريمة، 
كشفت  ذلك،  إلى  إضافًة  بالحقن.  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  )ج(  الوبائّي  الكبد  التهاب  عدوى  من  عالًيا 
دراسات عديدة على المرضى المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( أّن استخدام المخّدرات بالحقن عامل خطورة 

هام ألوبئة فيروس التهاب الكبد )ج( )خيمينيز وآخرون، 2009؛ قرشي وآخرون، 2010(.

 الجدول 7    انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( بين األشخاص اّلذين يستخدمون
                               المخّدرات بالحقن في منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 الجدول 8    انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ب( بين األشخاص اّلذين يستخدمون
                      المخّدرات بالحقن في منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا 

عدد البلد
عدد الخاضعين أماكن االختبارالّتوزيع الجغرافّياألعوامالمصادر  

لالختبار
انتشار فيروس التهاب 
المصادرالكبد الوبائّي )ج( )%(

المجتمع وبرنامج الحّد من 4 مدن2005-42009أفغانستان
36-211836,6مخاطر استخدام المخّدرات

)جامعة جونز هوبكنز؛ مشروع ترّصد فيروس نقص 
المناعة البشرّي، 2010؛ نصير وآخرون، 2011؛ تود وآخرون، 

2007؛ تود وآخرون، 2011(

-------الجزائر

-------البحرين

-------مصر

المجتمع، مراكز اإلستقبال، 5 مدن2006-52011إيران
34,5-185080مراكز العالج، الّسجون

)أمين- اسماعيلي، رحيمي-موفاغار، رزاغي وآخرون، 
2012؛ هاغدوست، سادجادي وآخرون، 2012؛ خيرانديش 

وآخرون، 2009؛ ساركاري وآخرون، 2011؛ زماني، رضفر 
وآخرون، 2010(

-------العراق

-------األردن

-------الكويت

)محفوض، كسك وآخرون، 2010أ(10652,8المجتمعبيروت2007-12008لبنان

-------ليبيا

-------المغرب 

)وزارة الّصّحة في ُعمان، 2012(48؟عالج المخّدرات للمقيمينمسقط12011ُعمان

)أشاكزاي وآخرون، 2007؛ بالت وآخرون، 2009(8-45460المجتمع3 مدن22007باكستان

)ستولهوفر وآخرون، 2010(19942المجتمعمحافظة القدس الّشرقّية12010فلسطين

-------قطر
المملكة 

العربية 
الّسعودّية

-------

-------سوريا
-------تونس

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
-------

-------اليمن

عدد البلد
عدد الخاضعين أماكن االختبارالّتوزيع الجغرافّياألعوامالمصادر  

لالختبار
انتشار فيروس التهاب 
المصادرالكبد الوبائّي )ب( )%(

المجتمع وبرنامج الحّد من 4 مدن2005-42009أفغانستان
4,6-21188,8مخاطر استخدام المخّدرات

)جامعة جونز هوبكنز؛ مشروع ترّصد فيروس نقص 
المناعة البشرّي، 2010؛ نصير وآخرون، 2011؛ تود 

وآخرون، 2007؛ تود وآخرون، 2011(

-------الجزائر

-------البحرين

-------مصر

المجتمع، مراكز اإلستقبال، 4 مدن2007-32011إيران
0,7-123824,7مراكز العالج

)أمين- اسماعيلي، رحيمي-موفاغار، رزاغي وآخرون، 
2012؛ هاغدوست، سادجادي وآخرون، 2012؛ زماني، 

رضفر وآخرون، 2010(

-------العراق

-------األردن

-------الكويت

)محفوض، كسك وآخرون، 2010أ(815المجتمعبيروت2007-12008لبنان

-------ليبيا

-------المغرب 

-------ُعمان

)أشاكزاي وآخرون، 2007(506؟كويته؟1باكستان

)ستولهوفر وآخرون، 2010(1995.3المجتمعمحافظة القدس الّشرقّية12010فلسطين

-------قطر

المملكة 
العربية 

الّسعودّية
-------

-------سوريا

-------تونس

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
-------

-------اليمن

اّلذين  األشخاص  بين  )ب(  الوبائّي  الكبد  التهاب  فيروس  عدوى  حول  بلدان،  خمسة  من  دراسات،  عشرة  نشرتنا  وجدت 
يستخدمون المخّدرات بالحقن منذ العام 2005 )الجدول 8(. وتدور عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ب( المبّلغ عنها 
في نطاق 0.7% إلى 24.7%. لكّن معظم الّنتائج تقع بين 3.6% و6.5%، وهي أعلى بكثير من االنتشار بين القطاع الّسكاني 
العام. وقد تّم اإلبالغ عن عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ب( في القطاع الّسكانّي العام بأّنه 1.76% في أفغانستان، 

)خان، س وآخرون، 2011( و2.14% في إيران، )أالفيان وآخرون، 2008( و2.6% في باكستان )بوسان وآخرون، 2010(.
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الكبد  التهاب  وفيروس  )ج(  الوبائّي  الكبد  التهاب  فيروس  عداوى  حول  أعاله  الّدراسات  بشأن  إضافّية  تفاصيل  توفير  تّم 
أّن  الّنتائج،  تظهر  عام،  بشكل  الملحق.  في  أ10  الجدول  في  مفقودة،  بيانات  فيها  أخرى  دراسات  إلى  إضافًة  )ب(،  الوبائّي 
)ب(  الوبائّي  الكبد  التهاب  وفيروس  )ج(  الوبائّي  الكبد  التهاب  فيروس  عداوى  في  يساهم  بالحقن  المخّدرات  استخدام 

2011( متوسّطًة. في المنطقة. وُتعتبر معّدالت االنتشار، مقارنًة مع أجزاء أخرى من العالم، )نلسون وآخرون، 

في   ،%24 إلى   %8.7 لدى  )ج(  الوبائّي  الكبد  التهاب  لفيروس  المرافقة  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  عدوى  عن  أفيد 
 .)2010 وآخرون،  رحيمي-موفاغار  2010؛  وآخرون،  الحسيني  2007؛  وآخرون،  )أشاكزاي  وباكستان  إيران  من  دراسات  ثالث 
وقد أظهرت الّدراسة من إيران: أّن معّدل عداوى فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( بين الحاالت اإليجابّية لفيروس نقص 
الّسالبين  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  لدى  وجدت  اّلتي  تلك  من  بكثير  أعلى  كانت  البشرّي،  المناعة 
لفيروس نقص المناعة البشرّي )80.6% مقابل 28.7%(. وفي دراسة أخرى أجريت في ثالث مدن أفغانّية )نصير وآخرون، 
البشرّي  المناعة  نقص  بفيروس  والمصابون  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  جميع  أيًضا  كان   ،)2011
نقص  فيروس  بأّن  مؤشًرا،  المرافقة،  للعدوى  العالي  المعّدل  وُيعتبر  )ج(.  الوبائّي  الكبد  التهاب  بفيروس  أيًضا  مصابين 
إحدى  أظهرت  كما  الجنس.  عبر  انتقاله  من  أكبر  بنسبة  الملّوثة  الحقن  أدوات  عبر  األرجح،  على  ينتقل  البشرّي  المناعة 
الوبائّي  الكبد  التهاب  لفيروس  مرافقة  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  عدوى   )2010 وآخرون،  )رحيمي-موفاغار  الّدراسات 
)ب  الوبائّي  الكبد  التهاب  لفيروسات  المرافقة  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  عدوى  ألّن  نظًرا  عام،  بشكل  عالية.  )ب( 
وج( تزيد معّدالت االعتالل والوفّيات، فهي تغّير أيًضا الّتاريخ الّطبيعي للعداوى. ومن الّضروري دمج اإلجراءات الوقائّية 
المناعة  نقص  لفيروس  الوقائّية  البرامج  في  )ب(  الوبائّي  الكبد  التهاب  وفيروس  )ج(،  الوبائّي  الكبد  التهاب  لفيروس 

البشرّي، ومعالجة كّل العداوى في آٍن مًعا. 

 5-7        انتشار الّسلوكّيات الخطرة لفيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص
                    اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن

ال تتوّفر أّية معلومات عن الّسلوكّيات الخطرة لألشخاص الذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، في سبعة بلدان في المنطقة 
)العراق، والكويت، وليبيا، وقطر، والمملكة العربّية الّسعودّية، واإلمارات العربّية المّتحدة، واليمن(. وقد أجرت ليبيا مؤّخًرا 
تقييًما؛ ولم ُتنشر الّنتائج بعد. إّن الّتقييمات اّلتي أجراها 13 بلًدا هي، إّما استطالعات حيوّية سلوكّية موصوفة في الجدول 5، أو 
دراسات سلوكّية فقط أو دراسات معرفة، ومواقف، وممارسات موصوفة في الجدول أ11 في الملحق. وقد استخدمت البلدان 
مجموعة متنّوعة من المؤّشرات؛ وبالّتالي، يستحيل مقارنة الّنتائج بين البلدان أو، مع مرور الوقت. ويظهر الجدول 9 فقط عّينة 
من المؤّشرات المستخدمة في الّدراسات المتعّددة. وتكون المقامات المستخدمة لتوفير األرقام للعديد من المؤّشرات غير 

متناسقة. وتتوّفر تفاصيل المعلومات المتوّفرة من البلدان الـ 13 في الجدول أ12 في الملحق. 

الجدول 9    عّينة من المؤّشرات المقّدمة في تقارير دراسة البلدان في المنطقة

سلوكّيات الحقن غير اآلمنالّسلوكّيات الخطرة الجنسّية

ممارسة الجنس مّرة على األقّل
ممارسة الجنس في األشهر اإلثني عشر األخيرة

ا في األشهر الّستة األخيرة نشط جنسّيً
دفع المال مرة على األقل المرأة مقابل الجنس

الجنس مع عامالت بالجنس في العمر
ممارسة الجنس مّرة على األقّل مع شريك غير رئيسي

ممارسة الجنس مّرة على األقّل مع غير الّزوج
جنس مع شركاء غير منتظمين غير تجارّيين

جنس مع شركاء منتظمين غير تجارّيين
استخدام الواقي مّرة على األقّل مع شريك غير تجاري غير منتظم

استخدام الواقي مّرة على األقّل مع شريك غير تجاري منتظم
استخدام الواقي مّرة على األقّل مع شريك جنسّي رئيسّي

استخدام الواقي مّرة على األقّل مع العامالت بالجنس
استخدام الواقي دائًما مع العامالت بالجنس 

استخدام الواقي مّرة على األقّل
استخدام الواقي باستمرار

ممارسة الجنس بدون تبادل المال مع غير الّزوج في األشهر اإلثني عشر األخيرة
ممارسة الجنس مع شريك غير منتظم بدون دفع في األشهر اإلثني عشر األخيرة

ممارسة الجنس مع شريك غير تجاري منتظم في األشهر اإلثني عشر األخيرة
لديك شريك تجارّي في األشهر اإلثني عشر األخيرة

ممارسة الجنس مع عاملة بالجنس في األشهر الّستة األخيرة
أكثر من شريك جنسّي في األشهر اإلثني عشر األخيرة

عدم استخدام الواقي أبًدا في الّشهر األخير
استخدام الواقي دائًما في الّشهر األخير

استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة
استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع شريك تجارّي

استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع شريك منتظم غير تجارّي
استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع شريك غير منتظم غير تجارّي

)لمستخدمي المخّدرات الّذكور( ممارسة الجنس مّرة على األقّل مع رجل في الّشهر األخير
ممارسة الجنس مّرة على األقّل مع رجل مقابل مال/بضائع

ممارسة الجنس مع رجل في األشهر اإلثني عشر األخيرة
ممارسة الجنس مع رجل في الّشهر األخير

استخدام الواقي مّرة على األقّل مع شريك ذكر
استخدام الواقي دائًما خالل الجنس مع رجل 

استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع رجل
ممارسة الجنس مّرة على األقّل في الّسجن بدون واقيات

تشارك حقنة/أداة مّرة على األقّل
تشارك أداة حقن أخرى مّرة على األقّل

استخدام أداة غلي مشتركة مّرة على األقّل
تشارك أي أداة حقن مّرة على األقّل

الّتواتر المعتاد للتشارك
تشارك الحقن/األدوات في األشهر الّسّتّة األخيرة

أي سلوك تشارك في األشهر الّسّتة األخيرة
تشارك الحقن/األدوات في األشهر الّثالثة األخيرة

تشارك أدوات حقن أخرى في األشهر الّثالثة األخيرة
الحقن بحقن مستخدمة في الّشهر األخير

تواتر تشارك الحقن/األدوات في الّشهر األخير
نسبة الُحَقن بواسطة حقنة/أداة مستخدمة في األسبوع األخير

تم الحقن بواسطة حقنة/أداة مستخدمة أصاًل من قبل شخص آخر في األسبوع األخير
تم الحقن بواسطة حقنة/أداة معّقمة في الحقنة األخيرة

تم الحقن بواسطة حقنة/أداة لشخص آخر في الحقنة األخيرة
تم الحقن بواسطة أداة حقن مستخدمة في الحقنة األخيرة

أي تشارك في الحقنة األخيرة
تشارك الحقنة/األداة في الحقنة األخيرة

استخدام الحقن في الّسجن مّرة على األقّل
تم الحقن بواسطة حقنة/أداة مستخدمة في الحقنة األخيرة في الّسجن

تشارك الحقنة/األداة مّرة على األقّل في الّسجن
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المشترك  المّتحدة  األمم  )برنامج  اإليدز  عن  العالمّي  لإلبالغ  رئيسّي  كمؤشر  اآلمن،  غير  بالحقن  الّتالي،  المؤّشر  يرتبط 
:)2009 البشرّي/اإليدز،  المناعة  نقص  بفيروس  المعنّي 

حقن  أدوات  استخدام  عن  أبلغوا  اّلذين  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  نسبة  المؤشر: 
معّقمة آخر مّرة حقنوا المخّدرات.

يقسم)في صورة الكسر( عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، واّلذين أبلغوا عن استخدام أدوات حقن 
مقام  )في  األخير  الّشهر  في  المخّدرات  حقن  عن  يبلغون  اّلذين  األشخاص  عدد  على  المخّدرات،  حقنوا  مّرة  آخر  معّقمة 

الكسر(.

إلى  وباإلضافة  اآلمن.  غير  بالحقن  المرتبطة  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  سلوكّيات   10 الجدول  يظهر 
بشكل  استخدامهما  تّم  آخران  مؤّشران  يتوّفر  أعاله،  الموصوفة  المّتحدة  لألمم  االستثنائية  العاّمة  الجمعّية  دورة  مؤّشر 
غير  أو  محّرفة  بدت  واّلتي  الّتقارير،  في  المقّدمة  الميزات  تقديم  يتّم  ولم  الجدول.  في  المنطقة  من  الّدراسات  في  أكبر 

دقيقة في الجدول 10.

يستخدمون  اّلذين  األشخاص  لدى  الّتشارك  ممارسات  في  البلدان،  بين  كبيرة  اختالفات  وجود   10 الجدول  يظهر 
إلى  إضافًة  مختلفة.  دراسات  من  الّنتائج  بين  كبيرة  االختالفات  أفغانستان،  مثل  البلدان،  بعض  وفي  بالحقن.  المخّدرات 
ذلك، أظهرت كّل الدراسات تقريًبا، اّلتي ُنّفذت في مدن عديدة تغّيرات عالية في الّسلوكّيات الخطرة بين المدن. وتظهر 

المعلومات في الجدول 10 أّن الحقن غير اآلمن ليس نادًرا، بل يحصل في حوالى 20% من عملّيات الحقن.

وآخرون،  رحيمي-موفاغار  2009؛  وآخرون،  رافعي  2012؛  باكستان،  في  الوطنّي  اإليدز  مكافحة  )برنامج  قليلة  دراسات  في 
تشارك  في  تاريخ  لديهم  اّلذين  بالحقن،أولئك  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  ُسئل   ،)2007 وآخرون،  تود  2010؛ 
وقت  في  جديدة  حقن  إلى  الوصول  توّفر/صعوبة  عدم  شيوًعا:  األكثر  اإلجابة  وكانت  الّتشارك.  سبب  عن  الحقن  أدوات 
الّثقة  من  الّثقة  هذه  نشأت  وقد  المتشارك.  الحقن  بسالمة  االعتقاد  هو  اآلخر  الّشائع  والّسبب  سريعة.  حقنة  إلى  الحاجة 

بالّشريك، أو من االعتماد على طريقة تنظيف الحقنة بعد أّول استخدام. وكان الّسبب المورد اآلخرهو ضغط األتراب.

الجنس غير اآلمن، هو ثاني أهّم سلوك خطر يساهم في وباء فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن. ويختلف نوع المعلومات المقّدمة من كّل بلد. وُتقّدم البيانات حول مؤّشرات محّددة عديدة في الجدول 

11. ولم ُتشمل البيانات الخاصة بالمؤّشرات اّلتي لم يتّم تعريفها بدّقة في هذا الجدول.

يوصى بمعالجة المؤّشر الّتالي باستمرار، وهو مراقبة الجنس غير اآلمن بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
)برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2009(:

عالقتهم  خالل  واٍق  استخدام  عن  أبلغوا  واّلذين  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  نسبة  المؤّشر: 
الجنسّية األخيرة.

حين  آخر  واٍق  استخدام  عن  أبلغوا  واّلذين  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  عدد  الكسر(  صورة  )في  يقسم 
مارسوا الجنس، على عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن واّلذين أبلغوا عن حقن المخّدرات وإقامة عالقة 

جنسّية في الّشهر األخير)في مقام الكسر (.

الجدول 10    سلوكّيات األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن المتعّلقة بالحقن اآلمن

استخدام حقنة/أداة معّقمة في الحقن األخيرتشارك الحقن/األدوات في الّشهر األخيرتشارك حقنة/أداة مرة على األقّلالبلد

أفغانستان

 )2009( 27,4%  )جامعة جونز هوبكنز؛ مشروع ترّصد 
                        فيروس نقص المناعة البشرّي، 2010( 

 )2009( 87% )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات
                      والجريمة وآخرون، 2009(

)2007-2009( 16,9% )تود وآخرون، 2011(
)2004-2005( 41% )معتصم-ميموني وآخرون، 2006(الجزائر

)2006( حوالى 25% )وزارة الّصّحة في البحرين، 2010(البحرين
)2010( 1%31.8 )وزارة الّصّحة في مصر، 2012(مصر

إيران
)2008( 31,2% )زماني، رضفر وآخرون، 2010(

)2007( 35,8% )رافعي وآخرون، 2009(
)2006-2007( 36,7% )مالكينجاد، 2008(

 )2010( 91,7% )هاغدوست، أصولي وآخرون، 2012( )2008( 8,2% )زماني، رضفر وآخرون، 2010(
)2006-2007( 84,3% 1  )زماني، 2008(

العراق
)2008( %69 )وزارة الّصّحة في األردن، 2012(األردن

الكويت

)2009( 42,6% )وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2010أ(لبنان
)2008( 27,5% )وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2010أ(

ليبيا

المغرب 
 )2011( 69,1% 1 )وزارة الّصّحة في المغرب، 2012( 

 )2010( 65,3% 1  )وزارة الّصّحة في المغرب، 2012( 
)2005( 7,4% 1  )ماثرز وآخرون، 2011(

)2006-2007( 90% )منظمة الّصّحة العالمّية، 2007(ُعمان
باكستان

)2010( 47% )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بفيروس نقص فلسطين
)2010( 89% )ستولهوفر وآخرون، 2010(المناعة البشرّي/اإليدز وآخرون، 2011(

قطر
المملكة 

العربية 
الّسعودّية

)2006( %28 )وزارة الّصّحة في سوريا وآخرون، 2008()2006( 46% )وزارة الّصّحة في سوريا وآخرون، 2008(سوريا

 )2011( %29,6 1  )وزارة الّصّحة في تونس، 2012( تونس
)2009( %46,1 1  )وزارة الّصّحة في تونس، 2012(

 )2011( 87,7% 1 )وزارة الّصّحة في تونس، 2012( 
)2009( 78,3% 1 )وزارة الّصّحة في تونس، 2012(

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
اليمن

1 المقام هو العّينة الكاملة ومعّرف على أّنه ُحقن في األشهر اإلثني عشر األخيرة.  1
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تتوّفر البيانات حول استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة من ثالثة بلدان فقط. غير أّن المقامات غير متناسقة، وال 
تتطابق مع الّتعريف الموصى به. بشكل عام، تظهر المعلومات الموجودة أّن الجنس مع العامالت بالجنس، وإقامة عالقة مع 

الجنس نفسه، أمران غير نادرين .وأّن استخدام الواقي في هذه العالقات أمر غير شائع.

 الجدول 11    الّسلوكّيات الجنسّية لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن
                                 )مستخرجة من الّتقارير األصلّية للّدراسات(

عام البلد
الّدراسة

ممارسة 
الجنس مّرة 
على األقّل 

)%(

استخدام 
الواقي خالل 

ممارسة 
الجنس 
األخيرة 

)%(

ممارسة 
الجنس مرة 
على األقّل 

مع العامالت 
بالجنس 

1 )%(

استخدام 
الواقي مرة 
على األقّل 

مع العامالت 
بالجنس 

2 )%(

استخدام الواقي 
خالل ممارسة 

الجنس األخيرة 
مع عاملة 

بالجنس )%(

ممارسة 
الجنس 

مرة على 
األقّل 

مع رجال 
1 )%(

استخدام الواقي 
مرة على األقّل 

لدى الرجال 
اّلذين يمارسون 

الجنس مع 
الرجال )%( 3

استخدام 
الواقي خالل 

ممارسة 
الجنس 

األخيرة مع 
رجل )%(

المصدر

أفغانستان
)جامعة جونز هوبكنز؛ مشروع ترّصد فيروس نقص المناعة 200991-8432-17464-4726-14

البشرّي، 2010(

)تود وآخرون، 2011(2009-200791,73710,1

)تود وآخرون، 2010(2008-200590,358,132.625,710,8

)معتصم-ميموني وآخرون، 2006(200420-2005الجزائر

)وزارة الّصّحة في البحرين، 2010(200659075البحرين

)المنظمة الّدولّية لّصّحة األسرة/ وزارة الّصّحة في مصر، 2006(200696,2مصر

إيران

)هاغدوست، أصولي وآخرون، 2012(41,5 20108553,3612,27

)زماني، رضفر وآخرون، 2010(200811,3

)زماني، 2008(9,6 2007-200686,914,63

)مالكينجاد، 2008(2008-200781,78

)خيرانديش وآخرون، 2010(200676,523,3

العراق
)شحروري، 2011(7 20111األردن

الكويت
)محفوض، عفيفي وآخرون، 2010(50لبنان

ليبيا
)وزارة الّصّحة في المغرب، 2005(200513,1 5المغرب

ُعمان

باكستان
)برنامج مكافحة اإليدز في باكستان، 2012(16,3 28,49 201193,28

)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2008(13,8 319 200895,48

فلسطين
)ستولهوفر وآخرون، 2010(30,4 20101

)مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة 201088 5
وآخرون، 2011(

قطر
المملكة 

العربية 
الّسعودّية

)مديرّية الّصّحة الّذهنّية في سوريا، 2008(صفر20069067 5سوريا

تونس
اإلمارات 

العربية 
المتحدة

اليمن

1  من العّينة الكاملة
من أولئك اّلذين مارسوا الجنس مرة على األقّل مع عاملة بالجنس   2

من أولئك الّرجال اّلذين مارسوا الجنس مّرة على األقّل مع رجل   3
من أولئك اّلذين مارسوا الجنس مّرة على األقّل   4

عّينة من مستخدمي المخّدرات، بما في ذلك األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن   5
من أولئك اّلذين مارسوا الجنس مع عامالت بالجنس في األشهر اإلثني عشر األخيرة   6

من أولئك الّرجال اّلذين مارسوا الجنس مع رجال في األشهر اإلثني عشر األخيرة   7
من أولئك اّلذين مارسوا الجنس مع عامالت بالجنس في األشهر الّستة األخيرة   8

من أولئك الّرجال اّلذين مارسوا الجنس مع رجال في األشهر الّستة األخيرة   9

 5-8        المعرفة بفيروس نقص المناعة البشرّي لدى األشخاص اّلذين يستخدمون 
                   المخّدرات بالحقن

بلًدا.   13 في  البشرّي/اإليدز  المناعة  نقص  فيروس  بشأن  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  معرفة  تقييم  تّم 
ملّخص  يلي  ما  وفي  المحّددة.  العناصر  حول  البيانات   12 الجدول  ويقّدم  الملحق.  في  أ12  الجدول  في  الّتفاصيل  توفير  وتّم 

الّنتائج:  عن 

•   توّفرت نسبة مستخدمي المخّدرات بالحقن اّلذين سمعوا مرة على األقّل بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز من تسع 
دراسات، وتراوح المعّدل بين 66.5% و%99.6. 

وكان  دراسة.   13 من  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتقال  كطريق  الحقن  أدوات  تشارك  تعريف  حول  البيانات  توّفرت     •
المعّدل من 43% إلى %99.1.

•   توّفرت البيانات حول معرفة أّن الواقي وسيلة حماية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرّي في 14 دراسة وكان المعّدل 
المبّلغ عنه من 31% إلى %94.6.  

بشأن  لديهم  كافية  معرفة  ال  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  من  العديد  أّن  الّنتائج  تظهر  عام،  بشكل 
المعرفة  هذه  وتعرِّض  منه.  الممكنة  الوقائّية  واإلجراءات  الخطرة  وسلوكّياته  البشرّي/اإليدز  المناعة  نقص  فيروس 

البشرّي. المناعة  نقص  فيروس  وعدوى  خطرة،  لسلوكّيات  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  البسيطة 
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 الجدول 12    معرفة بفيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون
           المخّدرات بالحقن في الّشرق األوسط وشمال إفريقيا

عام البلد
الدراسة

الّسماع مرة على 
األقّل بفيروس نقص 

المناعة البشرّي/
اإليدز )%(

تحديد الّتشارك 
كطريقة انتقال فيروس 
نقص المناعة البشرّي 

)%(

معرفة أّن الواقي حماية 
من انتقال فيروس نقص 

المناعة البشرّي )%(
المصدر

)جامعة جونز هوبكنز؛ مشروع ترّصد فيروس نقص المناعة البشرّي، 2010(81,285,6-83,397,2-200996,9أفغانستان

)معتصم-ميموني وآخرون، 2006(2004984579-2005الجزائر

)وزارة الّصّحة في البحرين، 2010(200699,66772 1البحرين

مصر

إيران

)هاغدوست، سادجادي وآخرون، 2012(2011-201099,184

)هاغدوست، أصولي وآخرون، 2012(201096,998,694,6

)زماني، 2008(2007-200694,390,583,7

)رحيمي-موفاغار وآخرون، 2008(20068064,7

العراق

األردن
)شحروري، 201(201143

)وزارة الّصّحة في األردن، 2012(20089653

الكويت

لبنان
)وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2010أ(200984

)محفوض، عفيفي وآخرون، 2010(2008-20079786

ليبيا
)وزارة الّصّحة في المغرب، 2005(200575,3 1المغرب

ُعمان

باكستان
)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2012(201186,768,8

)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2006-7(2007-20067432,8

)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2005(200566,531

فلسطين
)ستولهوفر وآخرون، 2010(201095,5

)مكتب األمم المّتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة وآخرون، 2011(201077 1

قطر
المملكة 

العربية
الّسعودّية

)مديرّية الّصّحة الّذهنّية في سوريا، 2008(20064738 1سوريا

تونس
اإلمارات 

العربية 
المتحدة

اليمن

كان المشاركون في الّدراسة مستخدمي مخّدرات، بما في ذلك أشخاص يستخدمون المخّدرات بالحقن  1

5-9        سياسة الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات

وضع  يتّم  لم  أو  مماثلة  خطة  بتطوير  بلدان  أربعة  تقم  ولم  لإليدز.  وطنّية  استراتيجّية  خطة  المنطقة  بلدان  معظم  تملك 
ذلك،  إلى  إضافًة  المّتحدة.  العربّية  واإلمارات  وليبيا،  والكويت،  العراق،  هي  البلدان  وهذه  الّتنفيذ.  قيد  المطّورة  الخطة 
الّصّحة  استراتيجّية  أّن  من  الّرغم  على  البشرّي/اإليدز  المناعة  نقص  لفيروس  محّددة  استراتيجّية  خّطة  أّي  قطر  تملك  ال 

.)2012 الوطنّية تشمل فيروس نقص المناعة البشرّي )المجلس األعلى للّصّحة وآخرون، 

 الجدول 13    الّسياسات الخاّصة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي لدى
                                  األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 

 الّسياسات تجاه استخدام المخّدرات بالحقنالبلد
 في الخطة االستراتيجّية الوطنّية لإليدز

 الّسياسات تجاه استخدام المخّدرات بالحقن 
في مستندات وطنّية أخرى

الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في الخطة أفغانستان
االستراتيجّية الوطنّية لإليدز

الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في استراتيجّية ضبط المخّدرات الوطنّية
سياسة العالج بالبدائل الوطنّية

منحة الجولة الّسابعة للصندوق العالمّي لمكافحة اإليدز والّسّل والمالريا

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في الخّطة الجزائر
االستراتيجّية الوطنّية لإليدز

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في منحة الجولة الّثالثة للّصندوق 
العالمّي لمكافحة اإليدز والّسّل والمالريا

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في الخطة البحرين
االستراتيجّية الوطنّية لإليدز

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في الخّطة مصر
االستراتيجّية الوطنّية لإليدز

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في منحة الجولة الّسادسة للصندوق 
العالمّي

الحّد من مخاطر استخدام المّخدرات في الخطة إيران
االستراتيجّية الوطنّية لإليدز

الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في برنامج ضبط المخّدرات الوطنّي
منحة الجولة الّثانية للصندوق العالمّي لمكافحة اإليدز والّسّل والمالريا

منحة الجولة الّثامنة للصندوق العالمّي لمكافحة اإليدز والّسّل والمالريا
-العراق

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في الخّطة األردن
االستراتيجّية الوطنّية لإليدز

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في الجولة الّثانية للّصندوق العالمّي 
لمكافحة اإليدز والّسّل والمالريا

منحة الجولة الّسادسة للصندوق العالمّي لمكافحة اإليدز والّسّل والمالريا
-الكويت

الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في الخّطة لبنان
مرسوم حول تطبيق العالج بالبدائلاالستراتيجّية الوطنّية لإليدز

-ليبيا

الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في الخّطة المغرب 
االستراتيجّية الوطنّية لإليدز

الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في الخّطة الوطنّية للحّد من مخاطر استخدام 
المخّدرات

االستراتيجّية الوطنّية حول استخدام المخّدرات
منحة الجولة الّسادسة للصندوق العالمّي لمكافحة اإليدز والّسّل والمالريا

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في الخّطة ُعمان
اإلستراتيجّية الوطنّية لإليدز

الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في الخّطة باكستان
االستراتيجّية الوطنّية لإليدز

الحّد من مخاطر استخدام المخدرات في منحة الجولة الّتاسعة للّصندوق العالمّي 
لمكافحة اإليدز واّلّسل والمالريا

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في الخّطة فلسطين
االستراتيجّية الوطنّية لإليدز

الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في منحة الجولة الّسابعة للّصندوق العالمّي 
لمكافحة اإليدز والّسّل والمالريا

-قطر
المملكة 

العربية
الّسعودّية

غير معروف

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في الخّطة سوريا
االستراتيجّية الوطنّية لإليدز

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في منحة الجولة العاشرة للّصندوق 
العالمّي لمكافحة اإليدز والّسّل والمالريا

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في الخطة تونس
االستراتيجّية الوطنّية لإليدز

األشخاص اّلذين يستخدمون المخدرات بالحقن في منحة الجولة الّسادسة للّصندوق 
العالمّي لمكافحة اإليدز والّسّل والمالريا

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
-

-اليمن
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وشملت  المخّدرات،  استخدام  مخاطر  من  الحّد  سياسات  المنطقة  في  بلدان  خمسة  اعتمدت   ،13 الجدول  يظهر  كما 
ولبنان،  وإيران،  أفغانستان،  هي:  البلدان  وهذه  لإليدز.  الوطنّية  االستراتيجّية  خّطتها  في  والّتدخالت  الّسياسات 
الحّد  لتدّخالت  تجريبّي  برنامج  شمل  تّم  سوريا،  في  لإليدز  الوطنّية  االستراتيجّية  الخطة  وفي  وباكستان.  والمغرب، 
استخدام  مخاطر  من  الحّد  استراتيجّية  والمغرب،  وإيران،  أفغانستان،  أدخلت  وقد  المخّدرات.  استخدام  مخاطر  من 
استخدام  مخاطر  من  الحّد  سياسة  فلسطين  أدخلت  باإلضافة،  لديها.  الوطنّية  المخّدرات  ضبط  خّطة  في  المخّدرات 

المعتمد.  والمالريا  والّسّل  اإليدز  لمكافحة  العالمّي  للّصندوق  الّسابعة  الجولة  اقتراح  في  وتدّخالته  المخّدرات 

والمالريا  والّسّل  اإليدز  لمكافحة  العالمّي  الّصندوق  يدعمها  إيدز  برامج  يملك  بلًدا   11 كان  المنطقة،  في  بلًدا   20 أصل  من 
والمغرب  )مرتين(،  واألردن  )مرتين(،  وإيران  ومصر،  والجزائر،  أفغانستان،  هي:  البلدان  وهذه   .10 إلى   1 الجوالت  من 
)ثالث مرات(، وباكستان )مرتين(، وفلسطين، وسوريا، وتونس، واليمن. وُيقّدم ملّخص عن اقتراحات الّصندوق العالمّي 
الجدول  في  البشرّي/اإليدز  المناعة  نقص  فيروس  حول  بالبلدان  الخاّصة  المعتمدة  والمالريا  والّسّل  اإليدز  لمكافحة 
الّنظيفة  واألدوات  الحقن  توفير  وبرامج  بالبدائل،  العالجات  توسيع  أو  وضع  ضّمنت  اّلتي  والبلدان  الملحق.  في  أ13 
وإيران،  والمالريا(  والّسّل  اإليدز  لمكافحة  العالمّي  للصندوق  الّسادسة  الجولة  اقتراح  )في  والمغرب  أفغانستان،  هي: 
والّتعّلم  الّسلوكي  الّترّصد  رئيسّي،  بشكل  أخرى  بلدان  وضّمنت  المقاربتين.  األربعة  البلدان  هذه  ضّمنت  وقد  وفلسطين. 
للّصندوق  العاشرة  الجولة  منحة  مستلم  ا،  حالّيً مينارة  شبكة  ُتعتبر  ذلك،  إلى  إضافًة  القربى.  برنامج  بواسطة  األقران  من 
الّثالثة  والبلدان  المنطقة.  في  المخّدرات  استخدام  مخاطر  من  الحّد  حول  والمالريا،  والّسّل  اإليدز  لمكافحة  العالمّي 
وُعمان،  والمغرب،  وليبيا،  ولبنان،  واألردن،  وإيران،  ومصر،  والبحرين،  أفغانستان،  في  المنحة  هذه  تغّطيها  اّلتي  عشر 

وتونس.  وسوريا،  وباكستان،  وفلسطين، 

تطّور بلدان عديدة خّطتها االستراتيجّية الوطنّية الجديدة لإليدز. ويطّور العراق، وليبيا، واإلمارات العربّية المتحدة أوّل 
استراتيجّية  خّطة  وتونس،  وباكستان،  وُعمان،  والبحرين،  الجزائر،  يطّور  كما  لتطبيقها.  لإليدز  وطنّية  استراتيجّية  خّطة 
لم  أّنهما  إّلا   ، لإليدز  جديدة   وطنّية  استراتيجّية  خّطة  طّورا  وسوريا  االردن،  أّن  من  الّرغم،  وعلى  لإليدز.  جديدة   وطنّية 
يبدآا بتطبيقها. وُتعتبر عملّية تطوير خّطة استراتيجّية وطنّية جديدة لإليدز، فرصة ذهبّية لتضمين اإلجراءات المناسبة 

اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في الخطط الوطنّية.  للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص 

بالبدائل العالج 

واإلمارات  والمغرب،  ولبنان،  وإيران،  أفغانستان،  بلًدا:   20 أصل  من  خمسة،  في  المنطقة  في  بالبدائل  العالج  يتواجد 
نطاق  على  بالبدائل  العالج  بتوفير  قام  اّلذي  الوحيد  البلد  إيران  وُتعتبر   .14 الجدول  في  الّتفاصيل  وتتوّفر  المّتحدة.  العربّية 
وُيعتبر  الحجم.  الكبيرة  إلى  المتوّسطة  الّسجون  في  الخدمة  تتوّفر  كما  الخاّصة.  العيادات  خالل  من  رئيسّي  وبشكل  واسع، 
في  الّصّحة  )وزارة  األفيون  وصبغة  البوبرينورفين  أيًضا  يتوّفر  كما  بالبدائل.  للعالج  المستخدم  الّرئيسّي  المخّدر  الميثادون 

2012(. لكن يبدو أّن تغطية األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ال تزال منخفضة. إيران، 

البديل  للعالج  يخضعون  مريًضا   120 كان   ،2012 آذار/مارس  وفي  بالبدائل.  للعالج  البوبرينورفين  موقعان  يقّدم  لبنان،  في 
بواسطة  البديل  العالج  وأفغانستان،  المغرب،  بدأ  وقد   .)2012 لبنان،  في  العاّمة  الّصّحة  )وزارة  الميثادون  بواسطة 
وقد  الميثادون.  بواسطة  البديل  العالج  يوّفر  العاصمة  في  واحد  موقع  ا  حالّيً يوجد  أفغانستان،  وفي   .2010 عام  الميثادون 
توّقف توظيف المرضى بعد بضعة أشهر فقط. ويوجد بعض الّتقاعس في أجزاء من الحكومة، في ما يتعلق بالعالج البديل 
71 مريًضا العالج  2012(. ويتلقى في الوقت الحالي  بواسطة الميثادون. وقد أّدى إلى نقص في استيراد الميثادون )ماغيت، 
العالمّية  الّصّحة  منّظمة  قبل  من  إيجابي  أّنه  على  البرنامج  تقييم  تّم  وقد   .)2011 )موزينسكي،  الميثادون  بواسطة  البديل 
ثالث  في  الميثادون  بواسطة  البديل  العالج  مواقع  ثالثة  تقّدم  المغرب  وفي   .)2012 أفغانستان،  في  العاّمة  الّصّحة  )وزارة 
وتفيد  الخدمة.  عن  أخرى  تفاصيل  أّية  تتوّفر  ال  لكن   .)2012 المغرب،  في  الّصّحة  )وزارة  وسال  البيضاء،  والدار  طنجة،  مدن، 
اإلمارات العربّية المّتحدة أّن العالج البديل بواسطة البوبرينورفين قد بدأ في مركز إعادة التأهيل الوطنّي وقد تلقى ثمانية 

أشخاص العالج )وزارة الّصّحة في اإلمارات العربّية المّتحدة، 2012(.

الجدول 14    توفر العالج بالبدائل في المنطقة  

العالج بالبدائلالبلد

العالج البديل بواسطة الميثادون- مرحلة تجريبّية-موقع واحد - 71 مريًضاأفغانستان
غير متوّفرالجزائر

غير متوّفرالبحرين
غير متوّفرمصر

 العالج البديل بواسطة الميثادون-العالج البديل بواسطة البوبرينورفين-صبغة األفيون-إيران
مرحلة توسيع3373- موقًعا - 500,000 مستخدم مخّدرات يخضعون للعالج البديل بواسطة الميثادون

غير متوّفرالعراق
غير متوّفراألردن

غير متوّفرالكويت
العالج البديل بواسطة البوبرينورفين- موقعان -مرحلة توسيع - 120 مريًضالبنان
غير متوّفرليبيا

العالج البديل بواسطة الميثادون-ثالثة مواقعالمغرب 2

غير متوّفرُعمان
غير متوّفرباكستان
غير متوّفرفلسطين

غير متوّفرقطر
المملكة 

العربية
الّسعودّية

غير متوّفر

غير متوّفرسوريا
غير متوّفرتونس

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
العالج البديل بواسطة البوبرينورفين-مرحلة تجريبّية-موقع واحد8- مرضى

غير متوّفراليمن
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5.10        برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة

تملك تسعة بلدان في المنطقة برنامج توفير حقن وأدوات نظيفة واحد على األقل. وتوّسع خمسة بلدان، هي أفغانستان، وإيران، 
الّتغطية  أّن  غير  بالحقن.  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  إلى  واألدوات  الحقن  توزيع  وتونس،  وباكستان،  والمغرب، 
في كّل هذه البلدان ال تزال منخفضة )<100 حقنة لكّل مستخدم مخّدرات بالحقن في العام(. وتقّدم مصر، ولبنان، وفلسطين 
ا وغير  برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة من خالل عدد محدود من المواقع وفي نطاق صغير. ففي ُعمان، الّتوزيع قليل جّدً
منهجّي في مسقط )وزارة الّصّحة في ُعمان، 2012( ولم يتّم توسيعه لسنوات. إضافًة إلى ذلك، اعتمدت سوريا برنامج توفير حقن 
وأدوات نظيفة، وتّم وضع خطة لبرنامج توفير حقن وأدوات نظيفة تجريبّي، في الخّطة االستراتيجّية الوطنّية لإليدز. لكن لم 
يتّم البدء فيه بعد )وزارة الّصّحة في سوريا، 2012(. ويقّدم الجدول 15 نواحي كمّية لبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة في 
بلدان المنطقة. باإلضافة الى أّنه ، في بلدان متعّددة، وعلى سبيل المثال في البحرين وُعمان، ال تبيع الصيدلّيات الحقن بدون 

وصفات طبّية )وزارة الّصحة في البحرين، 2012؛ منظمة الصحة العالمّية، 2007(.

الجدول 15    برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة في بلدان المنطقة

وفي  بالحقن.  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  إلى  واألدوات  الحقن  توفير  في  مشاكل  عن  عديدة،  بلدان  تفيد 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن شراء حقن فردّية  سياق المقاربة الجرمّية الستخدام المخّدرات، يفّضل األشخاص 
أن  القربى،  لعاملي  المناسب  غير  من  وبالتالي،  اعتقالهم.  من  خوًفا  الحقن  إبقاء  من  بداًل  المخّدرات،  تناول  قبل  مباشرًة 
عديدة  بلدان  في  ذلك،  غضون  في   .)2012 )بدران،  ا  يومّيً بالحقن  مخّدرات  مستخدم  لكّل  المتوّقعة  الحقن  كمّية  يوّزعوا 

مثل إيران ولبنان، يمكن دفع كلفة الحقن والوصول إليها وال حاجة لوصفة طبّية لشراء الحقن من الّصيدلّيات.

تقليص  في  القربى  خالل  من  الّنظيفة  واألدوات  الحقن  توفير  برنامج  فعالّية  على  وباكستان  إيران  من  دليل  يوجد 
الّسلوكّيات الخطرة وضبط وباء فيروس نقص المناعة البشرّي. 

فعالّية  إلى   2004 عام  أجريت  دراسة  أشارت  طهران،  في  الّنظيفة  واألدوات  الحقن  وتوفير  القربى  برنامج  بدء  بعد  إيران،  في 
تشارك  أّن  أظهرت  وقد   .)2005 وآخرون،  )فازيريان  الخطرة  الّسلوكّيات  تقليص  في  الّنظيفة  واألدوات  الحقن  توفير  برنامج 
ا، بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن واّلذين  استخدام الحقن/األدوات في الّشهر األخير كان منخفًضا جّدً
تلقوا ما ُيقّدر بـ <_ 7 حقن في األسبوع من أولئك اّلذين لم يتلّقوها ]نسبة االحتمال المعدلة = 14.36[. وفي دراسة أخرى 
أجريت عام 2005 )زماني، فازيريان وآخرون، 2010(، تّمت مقارنة حّيين، واحد فيه برنامج توفير حقن وأدوات نظيفة، واآلخر ال. 
وكان تشارك الحقن واألدوات أقّل انتشاًرا بكثير في األّول. كما يوجد دليل على مستوى الوطن ألثر تدّخالت الحّد من مخاطر 
ا حتى العام 2004  استخدام المخّدرات في إيران. وكان توجه الحاالت المحّددة لفيروس نقص المناعة البشرّي في العام تزايدّيً
،حين بلغ إجمالي عدد الحاالت المحّددة حّده األقصى. ثّم حصل هبوط مع انحراف بسيط في عدد الحاالت المحّددة، بحيث 

أظهر إجمالّي الحاالت المسّجلة عام 2010 نقًصا بنسبة 18.2% مقارنًة مع العام 2005 )وزارة الّصّحة في إيران، 2012(.

باكستان  في  بالحقن  المخّدرات  استخدام  تدّخالت  أّن  البرنامج  وبيانات  والبحث  الّترّصد  تحليل  أظهر  باكستان،  في 
توفير  كلفة  أّن  أظهرت  وقد  تعمل.  حيث  المدن  في   50%> تغطية   ووّفرت  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  خطر  من  حّدت 
الخدمة من قبل المنّظمات غير الحكومّية عالية. وأّن الفرصة سانحة لترشيد الّتكاليف اإلدارّية وتحسين الفعالّية )خان، 
2011(. كما تفيد باكستان عن تراجع ثابت في الّسلوكّيات الخطرة وزيادة في المعرفة بفيروس نقص المناعة  إ إ وآخرون، 
في  الوطنّي  اإليدز  مكافحة  )برنامج  الّثالثة  الجولة  إلى  األولى  للجولة  الموّحد  الّسلوكّي  الحيوّي  االستطالع  من  البشرّي، 

الّتدّخالت الوقائّية لفيروس نقص المناعة البشرّي. 2008( وتربطه بآثار  باكستان، 

البلد
العدد المقّدر 

لألشخاص اّلذين 
يستخدمون 

المخّدرات بالحقن

عدد األشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات 

اّلذين تلقوا حقًنا 
وأدوات مجانية

عدد مواقع 
برنامج توفير 

الحقن واألدوات 
الّنظيفة

عدد الحقن 
واألدوات 

الموّزعة

عدد الحقن/
مستخدمي 
المخّدرات 

بالحقن/الّسنة

 لألشخاص اّلذين يستخدمون 
المصدرالمخّدرات اّلذين تلقوا حقًنا %

)2007-2009، كابول( 51,3% في )؟( 80 )؟( 1601765 )؟( 5,560 )2009( 20000 أفغانستان
األشهر الثالثة األخيرة 

)وزارة الّصّحة العاّمة في أفغانستان، 2012؛ تود وآخرون، 2011(

غير معروفالجزائر
البحرين

)وزارة الّصّحة في مصر، 2010، 2012()2010-2011( 3492 )>2007( 90000 مصر

)2011()2011( 421 )2007( 200000 إيران
6022834

)2011(
 26-35

)2010( 52,7% في األشهر 
اإلثني عشر األخيرة 

)هاغدوست، أصولي وآخرون، 2012؛ وزارة الّصّحة في إيران، 2012(

غير معروفالعراق
غير معروفاألردن

غير معروفالكويت

)2008-2009( )2012( 10)؟( 3000  لبنان
 1179

)بدران، 2012؛ وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2010أ، 2012(

غير معروفليبيا

)2011، الناظور( )نهاية 2010( 2915 )؟( 18500المغرب
)الصندوق العالمّي لمكافحة اإليدز والّسّل والمالريا، 2011؛ وزارة الّصّحة )2011، الناظور( 13 224040 

في المغرب، 2012؛ ممتاز وآخرون، 2010(

)وزارة الّصّحة في ُعمان، 2012()2011( واحد  غير معروفُعمان

)2011( )2011( 18488 )2007( 91000  باكستان
3856659

 )؟(
)وزارة الّصّحة في باكستان، 2012؛ برنامج مكافحة اإليدز الوطني في )2011( 45,1% في الشهر األخير  42  

باكستان، 2012(

)2009-2010( )2009-2010( 2 )2009-2010( 255  غير معروففلسطين
 1500

)2010، القدس الشرقّية( 
%22,80

)ستولهوفر وآخرون، 2010؛ برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي 
بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز وآخرون، 2012(

غير معروفقطر
المملكة 

العربية 
الّسعودّية

غير معروف

غير معروفسوريا

)2011()2011( 3 )؟( 9000 تونس
137000

)2011( 
 15,2 

)وزارة الّصّحة في تونس، 2012(

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
غير معروف

غير معروفاليمن
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الرسم 3     سياسة وخدمات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات - أوائل عام 2012

OST

OST

OST

OST

NSP

NSP

NSP

NSP OST
NSP

NSP

NSP

NSP

NSP

OST

NSP

OST

NSP

العالج بالبدائل - بداية 
العالج بالبدائل - توسيع

برنامج توفير الحقن واألدوات النظيفة - بداية
برنامج توفير الحقن واألدوات النظيفة - توسيع

 الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري 
 لدى مستخدمي المخدرات بالحقن في 

الخطة الوطنية لإليدز.

إعتماد سياسة الحد من المخاطر

يقّدم الرسم 3 ملّخًصا عن سياسات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات والخدمات الّرئيسّية المتوّفرة في بلدان منطقة 
قّيمت  أن  منذ  األخيرة  األربعة  الّسنوات  خالل  المنطقة  في  الّتالية  الّتطورات  حصلت  فقد  إفريقيا.  وشمال  األوسط  الّشرق 

شبكة مينارة الوضع، ألول مّرة، واستجابت في أوائل عام 2008 )رحيمي- موفاغار، 2008(.

•  اعتماد سياسة الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في المغرب ولبنان؛

•  شمل األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في الخطة االستراتيجّية الوطنّية لإليدز كمجموعة هدف للوقاية من 
فيروس نقص المناعة البشرّي في البحرين ومصر واألردن وسوريا؛

•  بدء العالج بالبدائل في أفغانستان والمغرب؛

•  توسيع العالج بالبدائل في إيران؛

•  توسيع برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة في أفغانستان، ومصر، وإيران، ولبنان، والمغرب، وباكستان، وفلسطين، وتونس.

 5-11         المشورة واختبار فيروس نقص المناعة البشرّي وتوّفر العالج المضاد 
                      للفيروسات القهقرّية

وهذه  البلد.  في  الفّعالين  الطوعّيين  واالختبار  المشورة  أو  الطوعّيين  واالختبار  المشورة  توّفر  بعدم  بلدان  خمسة  تفيد 
واالختبار  المشورة  وحدات  عدد  ويختلف  المّتحدة.  العربّية  واإلمارات  وُعمان،  وليبيا،  والكويت،  البحرين،  هي:  البلدان 
المشترك  المّتحدة  األمم  برنامج  2011؛  وآخرون،  )روزنثال  فلسطين  في  خمسة،  من  أخرى  بلدان  في  عنها  المبّلغ  الطوعّيين 
مصر  وقّدمت   .)2012 إيران،  في  الّصّحة  )وزارة  إيران  في   447 إلى   )2007 البشرّي/اإليدز،  المناعة  نقص  بفيروس  المعنّي 
الوطنّية  الّتقّدم  تقارير  في  ذلك،  إلى  إضافًة  عديدة.  متنّقلة  ومشورة  اختبار  خدمة  برامج  الّسعودّية  العربّية  والمملكة 
في  الطوعّيين  واالختبار  المشورة  توفير  تّم  أّنه  وتونس،  والعراق،  وإيران،  مصر،  وهي:  أال  عديدة،  بلدان  أفادت   ،2012 لإليدز 

الّسجون. وقد أفادت البحرين وُعمان عن اختبار قسرّي لمستخدمي المخّدرات الموقوفين.

نقص  فيروس  واختبار  للمشورة  كاملة  خدمة  بتقديم  يتعلق  ما  في  المراكز  وظيفة  تحسين  ينبغي  أّنه  عديدة،  بلدان  أفادت 
في  الّصّحة  )وزارة  والّسرّية  الخصوصّية  يضمن  مّما   ،)2012 وآخرون،  قطر  في  للّصّحة  األعلى  )المجلس  البشرّي  المناعة 
الملحق  في  أ14  الجدول  ويقّدم   .)2012 باكستان،  في  الّصّحة  )وزارة  استخدامها  ويزيد   )2010 وآخرون،  كّباش  2012؛  األردن، 
المعلومات المتوّفرة حول مدى مشورة واختبار فيروس نقص المناعة البشرّي، إضافًة إلى استخدامها في بلدان المنطقة.

ُتعتبر معرفة حالة فيروس نقص المناعة البشرّي أساسّية لطلب رعاية اآلخرين، وعالجهم، وحمايتهم. لذلك يوصى بإجراء 
بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  لدى  الّنتيجة  ومعرفة  شهًرا   12 كّل  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  اختبار 
نقص  بفيروس  المعنّي  المشترك  المّتحدة  األمم  )برنامج   2012 في  العالمّي  لإليدز  االستجابة  تقّدم  لتقارير  جوهرّي  كمؤّشر 
نقص  فيروس  اختبار  تاريخ  عن  تقييمات  منها   12 شملت  المنطقة،  في  بلًدا   20 أصل  ومن  2011ب(.  البشرّي/اإليدز،  المناعة 
المخّدرات  بالحقن/مستخدمي  المخّدرات  يستخدمون  الذين  األشخاص  حول  العشرين  الّدراسات  في  البشرّي،  المناعة 
الّصّحة  منظمة  بها  أوصت  التي  تلك  عن  مختلفة  مؤّشرات  استخدمت  معظمها  أّن  غير  الّنتائج.  ووّفرت   2005 العام  منذ 
المعلومات  تفاصيل  وُتقّدم  البشرّي/اإليدز.  المناعة  نقص  بفيروس  المعني  المشترك  المّتحدة  األمم  وبرنامج  العالمّية 

المتوّفرة في الجدول 16. وفي ما يلي ملّخص عن الّنتائج:

وتتنّوع  حياتهم.  خالل  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  اختبار  أجروا  الّذين  األشخاص  نسبة  عن  اإلبالغ  تّم  دراسة،   12 •  في 
الّنتائج من 8.9% إلى %80.3.

•  في 8 دراسات، ُسئل المشاركون عّما إذا اخُتبروا فيروس نقص المناعة البشرّي أم ال، وعرفوا الّنتائج. وتتنّوع الّتقارير من 
7.4% إلى %57.5.

•  في ثالث دراسات، تّم اإلبالغ عّما إذا تّم اختبارهم لفيروس نقص المناعة البشرّي في األشهر اإلثني عشر األخيرة أم ال. 
وكانت النتائج بين 20.3% و%70.3.

الّتقارير  الّنتائج«. وتتنّوع  •  قّيمت سبع دراسات المؤّشر الموصى به: »تّم االختبار في األشهر اإلثني عشر األخيرة ومعرفة 
من 7.6% إلى %62.6.

بشكل عام، تظهر البيانات المتوّفرة أّن تغطية المشورة واختبار فيروس نقص المناعة البشرّي، منخفضة في المنطقة
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 الجدول 16    تاريخ الخضوع الختبار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين
                                 يستخدمون المخّدرات بالحقن

 الجدول 17    انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي لدى الّنساء الّلواتي يستخدمن
                                   المخّدرات بالحقن

العّينةخصائص الّدراسةالبلد

الخضوع 
الختبار 
مرة على 

األقّل )%(

الخضوع 
الختبار مرة 

على األقّل 
ومعرفة 

الّنتيجة )%(

الخضوع 
الختبار في 

األشهر اإلثني 
عشر األخيرة 

)%(

الخضوع 
الختبار في 

األشهر اإلثني 
عشر األخيرة 

ومعرفة الّنتيجة 
)%(

المصدر

)جامعة جونز هوبكنز؛ مشروع ترّصد فيروس نقص المناعة البشري، 2010(32,5-200958423,5، ثالث مدنأفغانستان

)معتصم-ميموني وآخرون، 2006(200528515,8-2004، ثالث مدن 1الجزائر

البحرين
)وزارة الّصّحة في مصر، 2012(20105609,5، مدينتانمصر

إيران

)هاغدوست، أصولي وآخرون، 2012(2010254655,542,524,8،   10 محافظات

)هاغدوست، سادجادي وآخرون، 2012(201022639,634,2-2011، ثالث مدن

)زماني، 2008(2006285343,433,431,9-2007، 10 محافظات

)رحيمي-موفاغار وآخرون، 2010(20069049,17,4-2007، طهران

العراق

األردن
)شحروري، 2011(201121412,6،   أربع مدن

)وزارة الّصّحة في األردن، 2012(200818226,9،   4 محافظات

الكويت
)محفوض، عفيفي وآخرون، 2012(200779614320,3-2008، بيروتلبنان

ليبيا

المغرب
)وزارة الّصّحة في المغرب، 2012(10,9 2011،  الناظور

)وزارة الّصحة في المغرب، 2012(ّ؟2010،  طنجة

)منظمة الّصّحة العالمّية، 2007(200618480,37,6، مسقط 1 ُعمان

باكستان
)وزارة الّصّحة في باكستان، 2012(20114956، 16 مدينة

)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2008(2008297911,89,1، 8 مدن

فلسطين
2010، محافظة القدس 

)ستولهوفر وآخرون، 2010(19961,357,5الّشرقّية

)مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة وآخرون، 2011(201035270,3،  الوطن 1

62,6قطر
المملكة 

العربية
الّسعودّية

تونس
)وزارة الّصّحة في تونس، 2012(201180719,5، مدينتان

)وزارة الّصّحة في تونس، 2012(200971120,8،  مدينتان

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
اليمن

كان هذا قطاع الّدراسة الّسكانّي لمستخدمي المخّدرات  1

جميع حاالت فيروس نقص  أّن  البلدان  البلدان العشرين. وتفيد معظم  يتوّفر العالج المضاد للفيروسات القهقرّية في كّل 
المناعة البشرّي/اإليدز المحّددة المحتاجة، تتلقى العالج المضاد للفيروسات القهقرّية. لكن في العديد من البلدان، تكون 
المراكز اّلتي تقّدم العالج المضاد للفيروسات القهقرّية محصورة بالمدن الكبرى. إضافًة إلى ذلك، واجه بعض البلدان أزمة 
سياسّية، مّما عّطل توريد العالج المضاد للفيروسات القهقرّية، وأّدى إلى أوضاع طارئة لألشخاص المتعايشين مع فيروس 
ا، تقرير مماثل من ليبيا )وزارة الّصّحة في ليبيا، 2012(. وفي ما يتعلق بتوّفر العالج المضاد  نقص المناعة البشرّي. ويوجد، رسمّيً
استنتاجات.  أّية  إلى  للوصول  متناسقة،  وغير  ا  جّدً شحيحة  المعلومات  ُتعّد  المخّدرات،  لمستخدمي  القهقرّية  للفيروسات 

وُتقّدم الّتفاصيل حول عدد مراكز العالج المضاد للفيروسات القهقرّية والمستفيدين في الجدول أ15 في الملحق.

5-12         الّنساء الّلواتي يستخدمن المخّدرات

منذ  بلدان  تسعة  من  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  لألشخاص  االجتماعّي  الّنوع  خصائص  عن  المعلومات  تتوّفر 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، المشمولين في الّدراسات، من الّرجال بغالبّيتهم. فقد  2005. وكان األشخاص  العام 
الّنسبة  أّما  الملحق(.  في  أ6  )الجدول  العّينة  من  أفغانستان  في   %100 يقارب  ما  إلى  المغرب،  في   %89.6 بين  الّرجال  شّكل 
الفعلّية للّنساء، بين إجمالّي عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، فهي غير معروفة. لكن يوجد إجماع بأّن 
ا، ويواجهن وصمة أكبر، ويستفدن من خدمات  ا مخفّيً ْلن قطاًعا سّكانّيً الّنساء الّلواتي يستخدمن المخّدرات بالحقن، يشكِّ
أقّل من مستخدمي المخّدرات بالحقن الّذكور. نتيجًة لذلك، يصعب بلوغهّن، ويتّم تمثيلهّن بنسبة أقّل في الّدراسات، وفي 

الخدمات المقّدمة )أبو رّداد، أيوديجي أكاال وآخرون، 2010؛ داي وآخرون، 2006؛ رحيمي موفاغار وآخرون، 2011(.

العالمّية  الّصّحة  منظمة  إلى   2010 العام  في  المحّددة  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  حاالت  عدد  عن  بلًدا  عشر  خمسة  أبلغ 
)المكتب اإلقليمّي لمنظمة الّصّحة العالمّية لشرق البحر األبيض المتوّسط( )الجدول أ6 في الملحق(. وكان إجمالّي عدد 

الحاالت من البلدان الـ 15 3,623 حالة منها 791 )21.8%( من اإلناث.

من أصل 954 حالة فيروس نقص مناعة بشرّي محّددة، ومبّلغ عنها، منسوبة إلى استخدام المخّدرات بالحقن في العام 2010، 
كانت 20 حالة منها لنساء )19 من إيران وواحدة من اليمن(. وقد تّم اإلبالغ عن 2% من حاالت فيروس نقص المناعة البشرّي 
في  الّنساء  من   %21.8 تمثيل  مع   )%2( المعّدل  هذا  وبمقارنة  الّنساء.  لدى  بالحقن  المخّدرات  استخدام  طريق  عن  المحّددة 
حقن  من  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  عدوى  أّن  واضًحا  أصبح  المحّددة،  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  حاالت  إجمالّي 

المخّدرات أقل انتشاًرا من طرق اإلنتقال األخرى لدى الّنساء مقارنًة مع الّرجال.

المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  حول  الّدراسات   17 الجدول  يقّدم 
بالحقن. وقد شملت عّينة نسائّية، وأفادت عن حجم العّينة، إضافًة إلى الّنتائج الخاّصة بالّنساء الّلواتي يستخدمن المخّدرات 
الّثمانية  الّدراسات  من  خمس  وكانت  المعلومات.  هذه  تقّدم  بلدان،  أربعة  من  دراسات،  ثماني  أّن  الجدول  ويظهر  بالحقن. 
من إيران. ومن أكثر من إجمالّي 9,000 شخص يستخدم المخّدرات بالحقن تّم اختبارهم، كان 286 )3.2%( فقط من الّنساء. 
قطاع  من   %4.7 إلى   %3 يشّكلن  بالحقن  المخّدرات  يستخدمن  الّلواتي  الّنساء  أّن  إيران،  من  الحالّية،  المعلومات  وتقترح 
مماثلة،  نسبة  وهي   ،)2004 موفاغار،  رحيمي-  2009؛  وآخرون،  )نارنجيها  البلد  في  الّسكانّي  بالحقن  المخّدرات  مستخدمي 

اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في دراسات انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي من المنطقة. لنسبة األشخاص 

عام الّدراسةالبلد
إجمالي 

الخاضعين 
لإلختبار

عّينة 
الّنساء

عدد الّنساء المصابات 
بفيروس نقص المناعة 

البشرّي
المصدر

)نصير وآخرون، 2011؛ تود وآخرون، 2007؛ تود، 2012(2005107890-2008أفغانستان

)المنظمة الّدولّية لصّحة األسرة/وزارة الّصّحة في مصر، 2006؛  سليمان وآخرون، 2010(2006429160مصر

إيران

)هاغدوست، أصولي وآخرون، 2012(20102479626

)وزارة الّصّحة في إيران، 2010ب(2007-20062899849

)مالكينجاد، 2008(2007-200654320

رحيمي-موفاغار وآخرون، 2010(2007-2006899384

)غنبرزاده وآخرون، 2006(200510100

)وزارة الّصّحة في تونس، 2012(2009713651تونس

20 )6.7%(9,40286-المجموع
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كان  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  الختبار  والخاضعات  بالحقن  المخّدرات  يستخدمن  اللواتي   286 الـ  النساء  من 
مجموع االنتشار 6.7% )حدود الثقة 95%: 4.3-10.6%(. وإذا فّصلنا الّنتائج من إيران، نجد أّن 9.7% )حدود الّثقة %95: 
البشرّي،  المناعة  نقص  لفيروس  إيجابّيات  كّن  إيران  من  بالحقن  المخّدرات  استخدمت  امرأة   196 أصل  من   )%14.7-5.9
البلدان  من  بالحقن  المخّدرات  استخدمت  امرأة   90 أصل  من   ])%6.04-0.03  :%95 ثقة  )حدود  واحدة  حالة  أّن  حين  في 

األخرى كانت مصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي. 

من  إيران  في  أجريت  دراسات  شملت  الحقن  بغير  المخّدرات  مستخدمي  على  نظامّية  مراجعة  أجريت  ذلك،  إلى  إضافًة 
نقص  فيروس  انتشار  مجموع  وكان   .)2012 وآخرون،  هاغوست  رحيمي-موفاغار،  )أمين-اسماعيلي،   2007 إلى   1998
 204 من  عّينات  ضمن  ومن   .)3.9-2.3  :%95 ثقة  )حدود   %3 دراسات(   6 )من  ذكًرا   1931 من  عّينات  في  البشرّي  المناعة 
اإلختالف  أّن  غير  الذكور؛  لدى  اإلنتشار  من  أقّل  أّي   ،)3.5,0.1  :%95 ثقة  )حدود   %1 االنتشار  كان  دراسات(   6 )من  نساء 
ا، بحيث يتعذر الّتوّصل إلى أّية استنتاجات حول  لم يكن كبيًرا. وقد استنتج الكّتاب أّن حجم عّينة الّنساء كان صغيًرا جّدً

الحقن. بغير  المخّدرات  يستخدمن  الّلواتي  النساء  لدى  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتشار 

َيٍة، مقارنًة مع الذكور. ويقترن  بشكل عام، تعاني الّنساء الّلواتي يستخدمن المخّدرات من حالة اجتماعّية اقتصادّية ُمَتَردِّ
والعمل  والجريمة  الّذهنّية  الّصّحة  ومشاكل  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  بالفقر  كبير،  حّد  إلى  للمخّدرات،  استخدامهّن 
واحتياجاتهّن  المخّدرات  يستخدمن  الّلواتي  النساء  على  مؤخًرا  أجريت  عديدة  بحوث  في  هذا  توثيق  تّم  وقد  بالجنس. 
2011؛ الساوي  2010؛ دوالن، سالمي، نصيريمانيش، محسنيفار، ألسوب وآخرون،  2012؛ عاشوري وآخرون،  )أبادي وآخرون، 

.)2011 2010؛ رحيمي- موفاغار، ماالييريخاع النغروديم وآخرون،  وآخرون، 

تقارير  وتشير  المخّدرات.  يستخدمن  الّلواتي  النساء  لدى  شائعة  الخطورة،  العالية  الجنسّية  الّسلوكّيات  ُتعتبر  كما 
متعّددة إلى سلوكّيات أكثر خطورة، حتى بين النساء الّلواتي يستخدمن المخّدرات بالحقن من الّرجال اّلذين يستخدمون 
الوطنّي  اإليدز  مكافحة  برنامج  2006؛  وآخرون،  ميموني  معتصم-  2005؛  المغرب،  في  الّصّحة  )وزارة  بالحقن  المخّدرات 
الّنساء  أّن  إّلا  منخفضة،  النساء/الّرجال  لدى  المخّدرات  استخدام  نسبة  أّن  من  الّرغم  وعلى   .)2012 باكستان،  في 
المنخفض  والمستوى  بالجنس،  للعمل  العالي  المعّدل  بسبب  أكبر  رعاية  إلى  بحاجة  المخّدرات  يستخدمن  الّلواتي 
دراسة،  أظهرت  وقد   .)2012 وآخرون،  هاغدوست  رحيمي-موفاغار،  )أمين-اسماعيلي،  واإلجتماعّية  الّصّحّية  للّشروط 
األشخاص  بين  الخطرة  الّسلوكّيات  في  اإلجتماعّي  الّنوع  اختالفات  أّن  العالم،  حول  نامية  بلدان  في  مواقع  عشرة  في 
)كليالند  الخطرة  الّسلوكّيات  فيها  تحصل  اّلتي  العالئقّية  الّسياقات  على  تعتمد  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين 
في  ويوجد  الّسياقات.  لتلك  الحساّسة  الوقائّية  الّتدخالت  من  مختلفة  أنواع  وجود  ضرورة  هذا  ويقترح   .)2007 وآخرون، 
مخاطر  من  حّد  خدمات  إلى  إضافًة  الميثادون،  بواسطة  البديل  العالج  لتوفير  فقط،  للّنساء  منشآت  تأسيس  تجربة  إيران 
استخدام المخّدرات األخرى. وتأّسست منشآت مماثلة عديدة منذ العام 2007 وُقّيمت على أّنها ناجحة )دوالن، سالمي، 
 .)2012 وآخرون،  دوالن  2011؛  وموكري،  محسنيفار،  نصيريمانيش،  سالمي،  دوالن،  2011؛  وآخرون،  ألسوب  نصيريمانيش، 

وتحاول إيران توسيع هذه المنشآت للّنساء. 

5-13         شريكات األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن.

يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  البشرّي  المناعة  نقص  لفيروس  عاٍل  انتشار  عن  اإلبالغ  على  سنوات   10 من  أكثر  مّرت 
اّلذين  الّرجال  وشريكات  األزواج  لدى  مماثل  وباء  مواجهة  إمكانّية  من  الّرغم  على  لكن،  المنطقة.  من  بالحقن  المخّدرات 
إّلا أّن األمر لم ُيراقب وُيدرس سوى في الّسنوات األخيرة. وقد تّم اإلبالغ عن وباء فيروس  يستخدمون المخّدرات بالحقن، 
فيروس  النتشار   %15 نسبة  عن  وأفيد   .2008 عام  باكستان  بنجاب،  من  المجموعة  هذه  في  الّرئيسّي  البشرّي  المناعة  نقص 
باكستان،  في  الّصّحة  )وزارة  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  الّرجال  وشريكات  األزواج  لدى  البشرّي  المناعة  نقص 
بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  من  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  انتقال  أّن  الّدراسة  ذكرت  كما   .)2012
إلى زوجاتهم تعّزز بسبب أّن حوالى 80% منهم يقوم بعالقات جنسّية غير محمّية. ففي إيران، أجري استطالع حيوّي سلوكّي 
ثالث  في   2011-2010 العامين  في  الّرئيسّيين  الجنسّيين  وشركائهم  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  على 
يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  نسبة  أّن  حين  وفي  وشيراز.  ومشهد،  طهران،  مدن: 
الوبائّي )ج(،  3.7% لدى شريكاتهّن. كما كان انتشار فيروس التهاب الكبد  9.4%، كان اإلنتشار  المخّدرات بالحقن كانت 
المغرب  وأفاد   .)2012 وآخرون،  سادجادي  )هاغدوست،  األخيرة  المجموعة  في  عالًيا  )ب(  الوبائّي  الكبد  التهاب  وفيروس 

عن إصابة غالبّية الّنساء عبر أزواجهّن )وزارة الّصّحة في المغرب، 2012(.

لكن، أفيد أيًضا عن أّن الّسلوكّيات العالية الخطورة شائعة لدى شريكات األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. 
بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  شريكات  من   %17.7 كان  إيران،  في  أعاله  المذكورة  الثالثة  المدن  وفي 
يملك تاريًخا في استخدام المخّدرات بالحقن في سنّي حياتهم )هاغدوست، سادجادي وآخرون، 2012(. وفي الهور، وفيصل 
 )%4( صغيرة  نسبة  وكانت  المخّدرات،   %19 وحقنت  المخّدرات   )%23( الّنساء  ربع  تقريًبا  استخدمت  باكستان،  في  أباد، 

عامالت جنس )أحمد وآخرون، 2011(.

يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  لعدوى  الجديدة  الحاالت  من  عدد  أكبر  ُقّدر  إيران،  في 
لإلجراءات  ومواٍز  عام  بشكل   .)2012 إيران،  في  الّصّحة  )وزارة   )%12( الجنسّيون  الّشركاء  يتبعه   )%56( بالحقن  المخّدرات 
أيًضا  الّضروري  من  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  للّرجال  لها  المخّطط  البشرّي،  المناعة  نقص  لفيروس  الوقائّية 
شمل الّزوجات وشريكات األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات كمجموعات هدف للّتدخالت. وقد تّم الّتخطيط لهذه 
إيران،  في  الّصّحة  )وزارة  وباكستان  إيران  في  أخرى  خطط  إلى  إضافًة  لإليدز  الوطنّية  االستراتيجّية  الخطط  في  الخدمات 

2012؛ وزارة الّصّحة في باكستان، 2012(.  ويجب توسيع هذه الخطط في تلك البلدان وبلدان أخرى في المنطقة.



79 78

5-14         استخدام المخّدرات ومخاطره في الّسجن

العراق،  أبلغ  وقد  المنطقة.  في  بلًدا   12 من  العاّمين  الّسجناء  بين  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  عن  معلومات  تتوّفر 
الّصّحة  لمنظمة  اإلقليمّي  المكتب  2012؛  األردن،  في  الّصّحة  )وزارة  معدوم  انتشار  عن  اليوم،  إلى  وفلسطين،  واألردن، 
البشرّي/ المناعة  نقص  فيروس  حول   2012 للعام  الوطنّية  الّتقّدم  لتقارير  فوفًقا  المتوّسط(.  األبيض  البحر  لشرق  العالمّية 
األخرى،  الّسبعة  البلدان  في  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  كان  العالمّية،  الّصّحة  منّظمة  ترّصد  وبيانات  اإليدز 
انتشار  عن  أبلغ  وقد   .%2 من  أقّل  وسوريا،  الّسعودّية،  العربّية  والمملكة  وُعمان،  والمغرب،  ولبنان،  ومصر،  أفغانستان، 
 %3 2011( وأعلى من  2010؛ نفيس وآخرون،  3 بالمائة من باكستان )قاضي وآخرون،  2 إلى  لفيروس نقص المناعة البشرّي من 
الوبائّي  الكبد  التهاب  فيروس  أّن  عن  اإلبالغ  تّم  وباكستان،  لبنان  وفي   .)2010 وآخرون،  مرادي  فارنيا،  )شهبازي،  إيران  من 
فيروس  انتشار  أّن  المعلومات  وتظهر  2010ب(.  وآخرون،  كاساك  محفوض،  2010؛  وآخرون،  )غورار  الّسجناء  لدى  أعلى  )ج( 
انتقال  خطر  زيادة  شأنها  من  خصائص  تضّم  الّسجون  أّن  غير  السجناء.  بين  منخفًضا  يزال  ال  )ج(  الوبائّي  الكبد  التهاب 
الّسجون،  في  اآلمن  غير  والجنس  بالحقن،  المخّدرات  استخدام  إلى  مفرط  بشكل  وُيشار  البشرّي.  المناعة  نقص  فيروس 

وهما يساهمان في وباء فيروس نقص المناعة البشرّي داخل الّسجن )دوالن وآخرون، 2007؛ نيفو، 2006(.

أفيد عن معّدل استخدام مخّدرات عاٍل في الّسجون، في استطالع وطنّي من إيران. فكانت الّنسبة 62% لدى الّسجناء الّذكور 
داخل  المخّدرات  الستخدام   %20 انتشار  بنسبة  تقرير  ويتوّفر  2010أ(.  إيران،  في  الّصّحة  )وزارة  اإلناث  الّسجينات  لدى  و%44 
فمن  الّسجون.  داخل  بالحقن  المخّدرات  استخدام  يتّم  كما  2010ب(.  وآخرون،  كاساك  )محفوض،  أيًضا  لبنان  من  الّسجون 
وآخرون،  )ستولهوفر  فلسطين  في   %29.2 أّن  عن  أفيد  المسجونين،  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين 
أفغانستان  في  و%17.2   )2010 وآخرون،  خيرانديش  2012؛  وآخرون،  أصولي،  )هاغدوست،  إيران  في   %26.3 إلى  و%8.2   )2010
وآخرون،  عفيفي  )محفوض،  لبنان  في  و%5   )2008 سوريا،  في  الّذهنّية  الّصّحة  )مديرّية  سوريا  في  و%11   )2010 وآخرون،  )تود 
األشخاص  أرباع  ثالثة  لدى  للّسجن،  العالي  المعّدل  مالحظة  ومع  الّسجون.  داخل  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون   )2010
المخّدرات  استخدام  أّن  الواضح  من  الملحق(،  في  أ6  الجدول  )راجع  األقل  على  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين 

بالحقن في الّسجون يحصل مع عدد كبير من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في أعمارهم.

الّسجون  من  وطنّية  عّينة  في  إيران،  ففي  الّسجون.  في  اآلمن  غير  الحقن  حول  األقل،  على  بلدان  سبعة  من  معلومات  تتوّفر 
)وزارة الّصّحة في إيران، 2010أ(، من أصل أولئك اّلذين أفادوا عن حقن في الّشهر األخير في الّسجن، استخدم 79.8% منهم 
األشخاص  حول  آخر،  وطنّي  استطالع  وفي  الّسجن.  قبل  بكثير  أقّل  المعّدل  وكان  األخيرة.  حقنتهم  في  آمن  غير  حقن  طرق 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في إيران )هاغدوست، أصولي وآخرون، 2012(، من أولئك اّلذين استخدموا الحقن في 
السجن مرة على األقّل، قام 72.7% منهم بالحقن بواسطة حقنة مستخدمة، و62.5% بواسطة أداة حقن أخرى، مستخدمة 
األشخاص  على  والممارسات  والمواقف  المعرفة  دراسة  خالل  من  اكُتشف  كما  ُعمان،  وفي  األخيرة.  حقنتهم  في  مسبًقا، 
وأدوات  حقًنا  الّسجن،  في  بالحقن  المخّدرات  استخدموا  اّلذين  جميع  تشارك  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين 
سوريا،  في  الّذهنّية  الّصّحة  )مديرّية  سوريا  في   %80 األرقام  وكانت   .)2007 العالمّية،  الّصّحة  )منظمة  سجنهم  فترة  أثناء 
 %12 أبلغ  المغرب،  وفي   .)2011 وآخرون  والجريمة،  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم  )مكتب  فلسطين  في  و%22   )2008
في  الّصّحة  )وزارة  الّسجن  في  واألدوات  الحقن  تشارك  المسجونين  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  من 
المغرب، 2005(. وفي لبنان، أفيد عن تشارك أدوات الحقن بين 7% من الّرجال البالغين في سجن رومية )وزارة الّصّحة العاّمة 

في لبنان، 2012(. كما أبلغ الكويت عن أّن تشارك أدوات الحقن أمر شائع في الّسجون )وزارة الّصّحة في الكويت، 2012(.

من  دراسات  في  عنه  واإلبالغ  الّسجن،  داخل  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  لألشخاص  الجنسي،  الّنشاط  تقييم  تّم 
أّي  يستخدم  لم  سوريا،  ففي   .)2008 سوريا،  في  الّذهنّية  الّصّحة  مديرّية  2010ب؛  وآخرون،  كسك  )محفوض،  وسوريا  لبنان 
الّصحة  )مديرّية  وثمانية  واحد  بين  الّسجن  داخل  الجنسّيين  الّشركاء  عدد  وتراوح  واقيات.  المستطلعين  األشخاص  من 

.)2008 الّذهنّية في سوريا، 

في  الّشاملة  االستجابة  أّن  إّلا  السجون،  في  البشرّي  المناعة  نقص  بفيروس  اإلصابة  خطر  على  األدلة  كّل  من  الّرغم  على 
المشورة  توّفر  عن  وتونس  والعراق،  ومصر،  إيران  أفادت   ،2012 للعام  الوطنّية  الّتقّدم  تقارير  وفي  ضعيفة.  كانت  المنطقة 
عن  ا  وقائّيً تعليًما  وتونس  وإيران،  ومصر،  والبحرين  أفغانستان،  وتوّفر  الّسجون.  في  عديدة  مواقع  في  الّطوعّيين  واالختبار 
فيتّم  تونس،  في  أّما  الدعم.  ومجموعات  األقران  من  التعّلم  يتوّفر  البحرين،  وفي  للّسجناء.  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس 
توفير الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي للّسجناء من قبل منّظمة، غير حكومّية، تقّدم أيًضا نزع سّمية المخّدرات، 

طوعّيين. واختبار  ومشورة  واقيات  وتوزيع  اجتماعّية،  نفسّية  ورعاية 

تتوّفر أكبر خدمة وقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي في إيران. وقد بدأت عام 2003، بعدما أظهرت دراسة كبيرة أّن 
الّسجون  جميع  تقّدم  الحالي،  الوقت  وفي   .)2002 وآخرون،  ج  )بلهاري،  الّسجون  في  شائعة  الخطورة  العالية  الّسلوكّيات 
التوعية  الميثادون  بواسطة  البديل  العالج  يتوّفر  كما  الّطوعّيين.  واالختبار  المشورة  خدمة  أكثر  أو  سجين   300 تضّم  اّلتي 
حول فيروس نقص المناعة البشرّي، و في عدد محدود من الّسجون، برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة )وزارة الّصّحة 
وفي  البشرّي.  المناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  تدّخالت  فعالّية  إيران  قّيمت  األخيرة،  الّسنوات  وفي   .)2012 إيران،  في 
العام 2006، أظهرت دراسة نوعّية، في سجن كبير في إيران )زماني، فارنيا وآخرون، 2010(، أّن استخدام المخّدرات بالحقن 
تقّلص بشكل جذرّي منذ إدخال برنامج العالج البديل بواسطة الميثادون، وكان لديه آثار إيجابّية على الحالة اإلجتماعّية 
اإلقتصادّية لعائالت الّسجناء. غير أّنه أفيد، عن أّن الّنقص في الموّظفين، ودرجة معّينة من انحراف الميثادون، والوصمة 
العالج  لبرنامج  سريع  توسيع  إلى  اإليجابّية  الّتقييمات  نتائج  وأّدت  معالجتها.  ينبغي  حواجز  الميثادون،  بعالج  المرتبطة 
إيران،  في  الّصّحة  )وزارة  الّسجناء  بين  وطنّي  استطالع  أظهر   ،2009 العام  وفي  الّسجون.  في  الميثادون  بواسطة  البديل 
المخّدرات،  يستخدمن  الّلواتي  الّنساء  من  و%89  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  الّرجال  جميع  من   %56 حوالى  أّن  2010أ( 
 ،2012 شباط/فبراير  شهر  وبحلول  الّسجن.  قبل  بكثير  أقّل  المعّدل  وكان  الميثادون.  بواسطة  البديل  للعالج  يخضعون 

تلّقى أكثر من 38,000 سجين العالج البديل بواسطة الميثادون )وزارة الّصّحة في إيران، 2012(.

عديدة.  سجون  في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  المعّقمة  الحقن  توزيع  برنامج  إيران  أدخلت  كما 
كان  المتشاركة  الحقن  استخدام  أّن  ُوجد  البرنامج،  بدء  قبل  سجون  ثالثة  في  تقييم  دراسة  في   ،2009-2008 العامين  وفي 
إلى  معّقمة  وأدوات  حقن  إعطاء  من  البرنامج  وتأّلف  المتطّوعين.  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  شائًعا 
تثقيفهم  إلى  إضافًة  منتظم،  بشكل  المستخدمة  تلك  وجمع  ا،  أسبوعّيً بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص 
بشأن العداوى المنقولة بالّدم. وفي نهاية البرنامج، انخفض انتشار استخدام الحقن المتشاركة بين المتطّوعين إلى صفر 
المناعة  نقص  فيروس  انتشار  على  الّسيطرة  في  ناجحة  الّتدخالت  كانت  عام،  بشكل   .)2010 وكيراماتي،  فارنيا  )شهبازي، 
البشرّي في سجون إيران. وقد تقّلص انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين السجناء بثبات من 4.9% عام 2005 إلى %2 

عام 2009 )وزارة الّصّحة في إيران، 2010أ؛ شهبازي، فارنيا، مرادي وآخرون، 2010(.
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5-15         الحواجز الّرئيسّية والخطوات ُقُدًما

اّلذين يستخدمون  تحتّل بلدان المنطقة مستويات مختلفة بالنسبة إلى انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص 
المخّدرات بالحقن، إضافًة إلى مستوى صنع الّسياسات وتطوير الخدمات. وفي كّل مستوى، تواجه البلدان تحديات مختلفة 

لفهم الوضع والّتخطيط وتقديم الخدمة. 

من ناحية، يوجد البلدان اّلتي لديها ضعف شامل في وضع خطط لفيروس نقص المناعة البشرّي. وتشمل هذه البلدان العراق، 
والكويت، وليبيا، وقطر، واإلمارات العربّية المّتحدة اّلتي تفتقد للّتدّخالت الوقائّية من فيروس نقص المناعة البشرّي للفئات 
الّسكانّية األكثر عرضة للخطر. وعموًما، تنفق هذه البلدان معظم ميزانّيتها المتوّفرة لفيروس نقص المناعة البشرّي على 
ا في حاالت عديدة وفي بعض الحاالت تقّدم أيًضا المشورة واالختبار الّطوعيين( باإلضافة إلى  االختبار )اّلذي يكون إلزامّيً
تقديم العالج المضاد للفيروسات القهقرّية لألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي. ولم يتلَق أّي من هذه 
ا كبيًرا لوضع خطط لفيروس نقص المناعة البشرّي وتطوير الخدمات. وباستثناء ليبيا، ال  ا خارجّيً ا أو تقنّيً البلدان دعًما مالّيً
تقّر البلدان في هذه المجموعة بأّن فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز أولوّية صّحّية وطنّية. ولم يتّم تطوير بنية مناسبة 
على المستويين الوطنّي والعملّي. ويتّم وصم الّسلوكّيات العالية الخطورة وتجريمها بشكل كبير. وقد عّرض هذا األمر، أّي 
األهلّية  والمنّظمات  الحكومّية  غير  المنّظمات  تشارك  وال  العام.  الّتخطيط  في  للخطر،  المجموعات  هذه  بأهمّية  اعتراف 
للّدعوة  الّذاتّية  المساعدة  مجموعات  تتواجد  وال  للخطر،  عرضة  األكثر  الّسكانّية  للفئات  الّصّحّية  االحتياجات  في  بفعالّية 
للتحّرك. وال توجد آلّية ترّصد صحيحة، لمراقبة فيروس نقص المناعة البشرّي، وال يوجد تقييم للحجم وللّسلوكّيات الخطرة 
بالحقن  المخّدرات  استخدام  بأّن  االعتراف  يتّم  لم  لذلك،  وفًقا  للخطر.  عرضة  األكثر  الّسكانّية  الفئات  الحتياجات  وأيًضا 
يشّكل تهديًدا كبيًرا لّصّحة مستخدمي المخّدرات والمجتمع على السواء.  بالتالي، لم يتّم وضع أّية إجراءات وقائّية لفيروس 

نقص المناعة البشرّي لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن.

يشّكالن  المقترنة  ومخاطره  بالحقن  المخّدرات  استخدام  بأّن  أقّرت  المنطقة  في  بلدان  يوجد  الصورة  من  آخر  جزء  في 
ا للّصّحة الوطنّية. واعتمدت سياسة الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات بهدف تقليص الّتبعات الّصّحّية  تهديًدا رئيسّيً
لحقن المخّدرات على مستخدميها والمجتمع. وهذه البلدان هي: أفغانستان، وإيران، وباكستان، والمغرب. وبالّرغم من 
اّلتي  الخدمات  توسيع  في  ا  جّدّيً تحّدًيا  تواجه  أّنها  إّلا  االستجابة،  من  مختلف  مستوى  في  موجود  البلدان  هذه  من  كاًل  أّن 
األربعة  البلدان  أّن  من  الّرغم  على  بالحقن.  المخّدرات  مستخدمي  من  كبيًرا  عدًدا  تضّم  اّلتي  البلدان  في  سّيما  ال  تقّدمها، 
مواردها  على  االعتماد  إلى  خاص  بشكل  تحتاج  الطويل،  المدى  على  أّنه،  إّلا  الخارجّية،  الهيئات  من  كبيًرا  دعًما  تلّقت 
المنّظمات  معظم  لكن  الخدمات.  أغلبّية  الحكومّية  غير  المنّظمات  وتقّدم  الشأن.  هذا  في  باستمرار  والمناصرة  الوطنّية 
الّتدريب،  بشأن  مستمر  جهد  إلى  الحاجة  وتدعو  وقدراتها.  الّتحتّية  بنيتها  لتعزيز  وبحاجة  وهّشة  جديدة  الحكومّية  غير 
أكاديمّية،  هيئات  وتنخرط  موّسع.  مستوى  على  المقّدمة  الخّدمات  نوعّية  لضمان  الّتدّخالت  ومراقبة  البشرّية،  والموارد 
ومراكز بحوث وتدريب عديدة بفعالّية، في إجراء استطالعات متكّررة ووضع خرائط وتقييمات للبرامج في هذه البلدان. 
غير أّن البلدان يجب أن تعّزز قدراتها في البحث بهدف توفير المعلومات واألدّلة الّضرورّية للمناصرة والّتخطيط وتطوير 

الّنوعّية.  وتحسين  الخدمة 

تتأّلف المجموعة الّثالثة من البلدان الـ 11 الباقية الموجودة بين مجموعتي البلدان الموصوفتين أعاله. ففي الجزائر واليمن، 
وعلى الّرغم من إمكانّية الوصول إلى العامالت بالجنس والّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال وتزويدهم بالخدمات، إّلا 
أّن الّتدخالت اّلتي تستهدف األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ال تزال غائبة. وفي البحرين، واألردن، وُعمان، 
أّن برامج  إّلا  اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن هم مجموعة هدف هامة،  وسوريا، وعلى الّرغم من اإلقرار بأّن األشخاص 
بتوزيع  البدء  تّم  وتونس،  وفلسطين،  ولبنان،  مصر،  وفي  بعد.  ُتنّفذ  لم  األساسّية  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية 
كاٍف  بشكل  الفيروسّي  الكبد  والتهاب  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتقال  لمنع  ضروري  الّتوسيع  لكّن  واألدوات،  الحقن 

ضمن هذه المجموعة.

ضبط  هيكلّيات  وفي  الّصّحّي  القطاع  ضمن  كاٍف  غير  ا  سياسّيً دعًما  الّتالية:  الّرئيسّية  الحواجز  البلدان  هذه  تواجه  كما 
الوطنّية  الهيئات  في  الموّظفين  في  ونقص  كافية،  غير  بشرّية  موارد  األخرى؛  الّسياسات  صنع  هيئات  وفي  المخّدرات، 
المسؤولة عن فيروس نقص المناعة البشري؛ قيود في تأمين الموارد المالّية من ميزانّية الّصّحة وصعوبات في تعبئة الموارد 
من قطاعات أخرى؛ تخصيص موارد غير مناسب مع الّتركيز الّرئيسي على فحص فيروس نقص المناعة البشرّي والعالجات 
دور  بالحقن؛  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  تجاه  والّتجريم  والّتمييز  الوصمة  القهقرّية؛  للفيروسات  المضادة 

محدود للمجتمعات المدنّية في االستجابة الوطنّية، وتعاون ضعيف بين القطاعات المختلفة والمنظمات غير الحكومّية، 
وغياب الّتنسيق بين المنّظمات غير الحكومّية؛ أنظمة ترّصد غير كافية، وغياب تقديرات الحجم ووضع الخرائط لألشخاص 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، والّدراسات الحيوّية أو الّسلوكّية المحدودة المجراة على األشخاص اّلذين يستخدمون 

المّخدرات بالحقن.

خدمات  بمدى  مباشًرا  ارتباًطا  المخّدرات  استخدام  مخاطر  من  الحّد  تنفيذ  على  الحكومّية  غير  المنّظمات  قدرة  ترتبط 
الحكومّية  غير  المنّظمات  تنخرط  المنطقة،  في  بلدان  ثمانية  ففي  البلدان.  في  المخّدرات  استخدام  مخاطر  من  الحّد 
أ16  )الجدول  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  في  بفعالّية 
اّلتي تضّم على األقّل خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات: أفغانستان، ومصر،  في الملحق(. في ما يلي البلدان 

وتونس.  وباكستان،  وفلسطين،  والمغرب،  ولبنان،  وإيران، 

المخّدرات  استخدام  مخاطر  من  الحّد  سياسات  صنع  في  البلدان  تقّدم  على  تؤّثر  أساسّية  عناصر  أربعة  وجدنا  عموًما، 
مجتمع  ومنظمات  البشرّي/اإليدز،  المناعة  نقص  فيروس  عن  مسؤولة  وملتزمة  قوّية  وطنّية  هيئة  أّي  الّتدخالت،  وتقديم 
وهيئات  للخطر،  عرضة  األكثر  الّسكانّية  للفئات  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  في  منخرطة  ناشطة  مدني 
القيام  أجل  من  البلد.  لخطط  خارجّي  وتقنّي  مالّي  ودعم  الوطنّية،  الهيئات  مع  تتعاون  بحوث  ومراكز  مؤّهلة،  أكاديمّية 
تعزيز  على  ستؤّثر   واحد  عنصر  قدرة  في  زيادة  أّن  غير  األربعة.  العناصر  هذه  كّل  تعزيز  يجب  ومتماسك،  جدّي  بإجراء 
وتطوير  الّسياسات  وصنع  والمناصرة،  واألدلة،  البيانات  إنتاج  هي:  العناصر  لهذه  الّرئيسّية  والوظائف  األخرى.  العناصر 
األساسّية  العناصر  مصفوفة  وُتقّدم  ومواردها.  األربعة  العناصر  قدرات  وتعّزز  الوظائف  هذه  تؤّثر  أن  يمكن  كما  الخدمة. 
المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  البشرّي  المناعة  نقص  لفيروس  اإلستجابات  لتحسين  الّضرورّية  والوظائف 

.4 بالحقن في الرسم 

 الرسم 4     رسم بياني بالعناصر واإلجراءات األساسّية لتطوير سياسة وخدمات الحّد 
                             من مخاطر استخدام المخّدرات
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القوانين،  هذه  بين  ومن  الّدينّية.  الّتقاليد  في  بعمق  متجّذرة  حكومات  إفريقيا  وشمال  األوسط  الّشرق  منطقة  بلدان  تضّم 
بإجراءات  عديدة  مسلمة  بلدان  ارتبطت  ولطالما  أخالقّية.  غير  ُتعتبر  األماكن،  معظم  في  الخطرة،  الّسلوكّيات  تزال  ال 
غياب  أّن  األشخاص  من  العديد  ويعتبر   .)2004 وآخرون،  )مدني  اإليمان  وعدم  االمتناع  على  رّكزت  أخالقّية  دينّية  وقائّية 
وصمة  إلى  هذا  ويؤدي   )2005 )منتظري،  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  عدوى  يسّبب  قد  واألخالقّية  الّدينّية  اإللتزامات 
وتمييز عاليين للغاية ضّد األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز )حسنين، 2005(. غير أّن بعض 
األكثر  الّسكانّية  الفئات  لتضمين  دولها  قوانين  لتعديل  المبادرة  أخذت  الّتقرير،  هذا  خالل  من  ُوصفت  كما  البلدان، 
من  حّد  سياسة  وباكستان،  وأفغانستان،  إيران،  مثل  اإلسالمّية،  البلدان  بعض  اعتمد  وقد  أفضل.  تضميًنا  للخطر  عرضة 

الديني. الّتعليم  مع  متواٍز  بشكل  المخّدرات  استخدام  مخاطر 

منطقة  ضمن  مختلفة  مذاهب  من  دينّية  شخصّيات  ضّم  اّلذي  الّروحّيين  القادة  لقاء  مينارة  شبكة  نّظمت   ،2012 العام  في 
الّشرق األوسط وشمال إفريقيا. وخالل االجتماع، قّدمت شبكة مينارة برنامج الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات إلى 
القادة الّروحيّيين. كما شّجعت المشاركين على الّتعاطف مع الفئات الّسكانّية األساسّية في هذه المجاالت، وعلى توعية 
في  المخّدرات  مستخدمي  حقوق  لدعم  إعالن  بوضع  الّروحّيين  القادة  مع  اللقاء  وانتهى  المسائل.  هذه  على  مجتمعاتهم 

إفريقيا.   وشمال  األوسط  الّشرق  منطقة 

أمر  وهو  األشخاص  على  الخطر  من  للحّد  العاّمة  الّصّحة  مقاربة  أهمّية  على  الّروحّيين  القادة  من  العامة  البيانات  شّددت 
الّسياسات.    وصانعي  المجتمع  وقادة  لألشخاص  الحالّية  والّسياسات  المعتقدات  على  للتأثير  حاسم 

الملحقات
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 الجدول أ1     االنتشار الّسنوي الستخدام المخّدرات بين الفئة الّسكانّية بعمر 15-64 وتقارير وطنّية
                                  إلى مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة منذ العام 2005 )مكتب األمم 

                                 المّتحدة المعنّي بالمّخدرات والجريمة، 2011(

الجدول أ2     المخدرات المستخدمة في بلدان المنطقة

 الحشيشالّسنة ومصدر الّتقريرالبلد
)%( 

األفيونّيات الكيميائّية 
)%(

المخّدرات من نوع 
الكوكايينأمفيتامين )%(

> 0,1 > 0,1 2,9 )2,7-3,2(4.3 )3,4-5,2(2009، وطنّيأفغانستان
5,7 )5,2-6,4(2006، استقراء من استطالع مدرسّي1الجزائر

البحرين
> 0,1 0,5 )0,4-0,5(0,4 )0,1-0,7(6,2 )2,9-9,6(2006مصر
> 0,1 0,1 )0,1-0,2(2,3 )1,8-2,8(2008-2010إيران

العراق
األردن

> 0,1 20053,10,3الكويت
)إكستاسي( 1 )0,3-1,7(1,9 )0,8-4(2009، مقّدر من استطالع مدرسّيلبنان
ليبيا

المغرب
ُعمان

20060,7، وطنّيباكستان
فلسطين

قطر
20060,30,060,4المملكة العربّية الّسعودّية

> 0,1 20050,02سوريا
20060,09تونس

20065,4اإلمارات العربية المتحدة
اليمن

مخدرات الّتعاطي الّرئيسّية بين األشخاص المعالجين من مشاكل مخّدراتالمخّدرات الّرئيسّية المستخدمة1 - بترتيب االنتشارالبلد

الحشيش، األفيون، الهيروين )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات أفغانستان
والجريمة وآخرون، 2009(

)2010،  3 مراكز عالج المخّدرات( عند الّنساء: األفيون، يتبعه الكريستال )هيروين قوي( )أبادي 
وآخرون، 2012(

الحشيش، المؤثرات العقلّية )فريق إدارة مشروع اإليدز، 2008؛ رمزي، 2010(الجزائر
)2004-2005، ثالث مدن، 285 مستخدم مخدرات( المؤثرات العقلّية )96%(، الحشيش )%93(، 

تيمجيزيك أو سوبوتكس )44%(، هيرويين )36%(، كوكايين )35%(، أفيون )23%(، أمفيتامينات 
)12%(، كان استخدام المخّدرات المتعددة األمر األكثر شيوًعا )معتصم-ميموني وآخرون، 2006(

ا )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات الحشيش، األفيونّيات الكيميائّيةالبحرين الهيرويين واألفيونّيات الكيميائّية الموصوفة طبّيً
والجريمة، 2011(

الحشيش، المخّدرات من نوع أمفيتامين، األفيونّيات الكيميائّية )مكتب األمم مصر
المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011(

)2007، استبيان الّتقارير الّسنوّية( الحشيش )50,1%(، األفيونّيات الكيميائّية )42,7%(، المخّدرات 
من نوع األمفيتامين )7,2%( )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011( )سنتان، 

القاهرة، مستشفى خاص( الهيرويين )78,4%( )حسن وآخرون، 2009(

إيران
)2011، وطنّي( األفيونّيات الكيميائّية، الحشيش، المخّدرات من نوع األمفيتامين 
)رحيمي- موفاغار وآخرون، 2012(  )2007، تقييم وضع سريع( األفيون )%46,4(، 

الحشيش )23,5%( )رانيشماندان وآخرون، 2011(

)2008، استبيان الّتقارير الّسنوّية( األفيونّيات الكيميائّية )83,4%(، المخّدرات من نوع األمفيتامين 
)2,6%( الحشيش )1,7%( )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011(

الكحول أو أدوية الوصفات الطّبّية )وزارة الّصّحة في العراق، 2012(أدوية الوصفات الطّبّية )وزارة الّصّحة في العراق، 2011(العراق

الحشيش، المخّدرات من نوع أمفيتامين، األفيونّيات الكيميائّية )مكتب األمم األردن
المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011(

)2010-2011، مركزا عالج مخّدرات عامان رئيسّيان( يشّكل الهيرويين 23% من كّل حاالت الّدخول 
بسبب تعاطي المخّدرات في الّسنتين األخيرتين )وزارة الّصّحة في األردن، 2012(

)2009( األفيونّيات الكيميائّية )31,2%(، الحشيش )28,4%(، المخّدرات من نوع األمفيتامين الحشيش، األفيونّيات الكيميائّية، المخّدرات من نوع األمفيتامينالكويت
)21,8%(، المهّدئات )16,1%( )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011(

)مجتمع مستخدم المخّدرات؟( الحشيش، الكوكايين، األفيونّيات الكيميائّية لبنان
)مركز اإلدمان الّلبنانّي سكون وآخرون، 2011(

 )2009( األفيونّيات الكيميائّية، الكوكايين، الحشيش 
)مركز اإلدمان الّلبنانّي سكون وآخرون، 2011(

الحشيش، األفيونّيات الكيميائّيةليبيا
الحشيش، األفيونّيات الكيميائّيةالمغرب

ا الحشيش، األفيونّيات الكيميائّيةُعمان  الهيرويين واألفيونّيات الكيميائّية الموصوفة طبّيً
)مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011(

الحشيش، األفيونّيات الكيميائّيةباكستان
)2006، وطني( الهيرويين، يتبعه األفيون والحشيش )وزارة مكافحة المخّدرات في باكستان، 2007( 
 )2006-2007، استبيان الّتقارير الّسنوّية( األفيونّيات الكيميائّية )44%(، الحشيش )40,7%( )مكتب 

األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011(

فلسطين

الحشيش،  الهيرويين والمخّدرات من نوع األمفيتامين )برنامج األمم المّتحدة 
المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2007( األفيونّيات  

الّطبيعّية الّتركيبّية، مثل الترامادول تتزايد بين الّشباب )بروغلر، 2010؛ برنامج 
األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز 

وآخرون، 2012( 
الحشيش، األفيونّيات الكيميائّيةقطر

المملكة 
العربّية 

الّسعودّية

حّبة أمفيتامين )كابتاغون( والحشيش )مكتب األمم المّتحدة المعنّي 
بالمخّدرات والجريمة، 2009، 2011(

)2005-2006، استبيان الّتقارير الّسنوّية( المخّدرات من نوع األمفيتامين )72,8 %(، الحشيش )55,8 %(، 
األفيونّيات الكيميائّية )7,5 %(، المهّدئات )5,5 %( )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات 

والجريمة، 2011(

الحشيش، األفيون الكيميائّيسوريا

)2006، استبيان الّتقارير الّسنوّية( األفيونّيات الكيميائّية )94,9%(، المهدئات )4,1%( )مكتب األمم 
المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011(  )2006، دمشق الكبرى، 336 مستخدم مخّدرات من 

الّنوع القوي( المخّدرات المستخدمة في العالج: الهيرويين )84%(، الكوكايين )6%( )مديرّية الّصّحة 
الذهنّية في سوريا، 2008(

الحشيش، المؤثرات العقلّية، األفيونّيات الكيميائّيةتونس
اإلمارات 

العربية 
المتحدة

الحشيش، األفيونّيات الكيميائّية
)2008-2009، استبيان الّتقارير الّسنوّية( األفيونّيات الكيميائّية )64,3%(، الحشيش )35,7%( )مكتب 

األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011( يرتفع استخدام المخّدرات المتعّددة فيؤّثر على 
80-70 % من جميع المستفيدين )وزارة الّصّحة في اإلمارات العربّية المّتحدة، 2012(

القات )لسوار وآخرون، 2009(اليمن

إّن المخّدر المسّطر هو المخّدر الطاغي المستخدم في البلد  1
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الجدول أ4  نسبة مستخدمي المخّدرات بالحقن بين قطاع مستخدمي المخّدرات الّسكانّيالجدول أ3    الّتقديرات حول عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن

المصدرالتقديرالسنةالبلد

أفغانستان
من استطالع استخدام المخّدرات لعام 20092  )وزارة الّصّحة في أفغانستان، 2012(20000 )18000 - 23000( 20091 

)وزارة الّصّحة في أفغانستان، 2012(200616000 

   الجزائر

)وزارة الّصّحة في البحرين، 2010( 2000 3؟ البحرين

من فريق إدارة مشروع اإليدز، 20074 )وزارة الّصّحة في مصر، 2010(120000-57000؟مصر

إيران
)وزارة الّصّحة في إيران، 2012(200000 )170000 - 230000(2007 

)منظمة الّصّحة العالمّية وآخرون، 2011(250000؟

)رحيمي-موفاغار، أمين-اسماعيلي، وآخرون، 2011(2007260000 

   العراق

  األردن

   الكويت

)وزارة الّصّحة في لبنان، 2012(2000 - 4000 ؟ لبنان

   ليبيا

قبول تقدير أسييخاس وآخرون، 20065 )ممتاز وآخرون، 2010( 18500 المغرب

   ُعمان

باكستان 
)وزارة الّصّحة في باكستان، 2012(200791000 

)خان إ إي وآخرون، 2011(200784000 

)وزارة مكافحة المخّدرات في باكستان، 2007(2006125000 

   فلسطين

   قطر

المملكة 
العربّية 

الّسعودّية
   

   سوريا

)وزارة الّصّحة في تونس، 2012(9000 ؟تونس

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
 

   اليمن

التقديرنسبة األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن بين مستخدمي المخّدراتالبلد

أفغانستان
)2009، وطنّي(  جميع مستخدمي المخّدرات: 6% حقنوا في العمر، 3 % حقن حالّي

مستخدمو األفيون المنتظمون: 6 % حقنوا في العمر
مستخدمو الهيرويين المنتظمون: 15 % حقنوا في الّشهر األخير

)مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة وآخرون، 2009(

)معتصم-ميموني وآخرون، n ،2004-2005()2006= 285( مستخدمو المخدرات: 55 % يحقنونالجزائر

)وزارة الّصّحة في البحرين، 2010(مستخدمو المخّدرات المسّجلون: الّثلثان هم أشخاص يستخدمون مخّدرات بالحقن )2000 من 3000(البحرين

مصر

  :)138 =n( استخدام المخّدرات بالحقن لدى النساء )457 =n ،2006-2009، طنطا، مراكز عالج مخّدرات للمرضى الخارجّيين(
)الّساوي وآخرون، 2010(62% )أكثر من الرجال(

)حسن وآخرون، 2009()سنتان، القاهرة، مستشفى خاص( نسبة مستخدمي الهيرويين بالحقن:  %84,6

)2007، 80 ذكًرا معتمًدا على الهيرويين في مركزي استقبال للمرضى المقيمين( نسبة األشخاص اّلذين يستخدمون 
)المهدي وآخرون، 2010(المخّدرات بالحقن:  %81,3

إيران 

)2007، تقييم وضع سريع وطنّي، n= 7769( محقون في العمر: 26,6 %
محقون في األشهر اإلثني عشر األخيرة: 22,6 %

محقون في الّشهر األخير: 19,6 %
الحقن كطريقة مسيطرة الستخدام المخّدرات: 18,7 %

)نارنجيها وآخرون، 2009(

ا، محقونون في األشهر اإلثني  )2011، القطاع الّسكاني البالغ العام( من أولئك اّلذين يستخدمون األفيونّيات الكيميائّية يومّيً
)رحيمي-موفاغار وآخرون، 2012(عشر األخيرة: 5,1 %

العراق
)وزارة الّصّحة في األردن، 2012()2010-2011، مركزا عالج مخّدرات عامان رئيسّيان( مستخدمو الهيرويين:  58% يحقنوناألردن

مستخدمو الهيرويين: 80% يحقنون )وزارة الّصّحة في الكويت، 2012(الكويت

)2009( )75 حالة في مراكز عالج المخّدرات( الحقن الحالي:  60%لبنان
)مركز اإلدمان الّلبنانّي سكون وآخرون، 2011()319 حالة في برنامج القربى( الحقن الحالي: 30 %

ليبيا

المغرب
)2005، مستخدمو المخّدرات، n= 424( 75% يحقنون

مستخدمو الهيرويين: 50% حقنوا في الّشهر األخير، 69% في األشهر اإلثني عشر األخيرة، 77% في العمر
مستخدمو الكوكايين، 28,6% حقنوا في الّشهر األخير، 60,4% في األشهر اإلثني عشر األخيرة، 73,2% في العمر

)فريق إدارة مشروع اإليدز، 2008(

ُعمان
)وزارة مكافحة المخّدرات في باكستان، 2007()2006، مواطن( مستخدمو األفيونّيات الكيميائّية: 29% حقنوا في العمرباكستان

)مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة وآخرون 2011()2010، 352 مستخدم مخّدرات( 42% يحقنون، 24% حقنوا في الّشهر األخيرفلسطين

قطر
المملكة 

العربّية 
الّسعودّية

)2006، دمشق الكبرى، 336 مستخدم مخّدرات من الّنوع القوّي( حقن في الّشهر األخير:  47%سوريا
)مديرّية الّصّحة الّذهنّية في سوريا، 2008(حقنوا في العمر: 51 %

تونس
اإلمارات 

العربية 
المتحدة

ا من مستخدمي المخّدرات يحقنون )تقرير المخبر األساسّي( نسبة صغيرة نسبّيً
)وزارة الّصّحة في الواليات المتحدة األميركّية، 2012(األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن هم مجموعة أقلّية في مركز إعادة التأهيل الوطنّي

اليمن

ثلثاهم من الحاقنين الحالّيين والمنتظمين.  1
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، وزارة مكافحة المخّدرات وآخرون )2009(. استخدام المخّدرات في أفغانستان: استطالع 2009، مكتب األمم   2

المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، وزارة مكافحة المخّدرات، وزارة الّصّحة العاّمة.

العدد المسّجل لمستخدمي المخّدرات بالحقن.  3
فريق إدارة مشروع اإليدز، توصية بتدّخالت تعالج استخدام المخّدرات بالحقن، وعداوى فيروس نقص المناعة البشرّي ذات الصلة في مصر، 2007.  4

أسييخاس س، فريدمان س ر، كوبر ه ل، ويسينغ ل، ستيمسون ج ف، هيكمان م. تقديرات مستخدمي المخّدرات بالحقن على المستوى الوطنّي والمحّلّي في البلدان الّنامية واإلنتقالية وتوزيع   5
10-7 iii.3 الّنوع اإلجتماعي والعمر. عدوى اإلنتقال الجنسّي. 2006 حزيران/يونيو، 82 ملحق
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الجدول أ5    مخدرات الحقن الّرئيسّية

المصدرمخدرات الحقن الّرئيسّيةالبلد

أفغانستان 
)مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة وآخرون، 2009()2009( الهيرويين واألفيون

)تود وآخرون، 2011()2007-2009( الهيروين

ا،الجزائر  )2004-2005( تيمجيزيك وسوبوتكس، الهيرويين، الكوكايين، األدوية الموصوفة طبّيً
 المخّدرات من نوع األمفيتامين

)معتصم- ميموني وآخرون، 2006(

)وزارة الّصّحة في البحرين، 2012(الهيرويين، تتبعه المخّدرات من نوع األمفيتامين والكوكايينالبحرين

مصر

إيران 
)نارنجيها وآخرون، 2009()2007( الهيرويين يتبعه الّنورجيزيك والمخّدرات من نوع األمفيتامين واألفيون

)رحيمي- موفاغار وآخرون، 2008()2007، طهران( الهيرويين )80,3%(، األفيون )25%(، المهّدئات )16,5%( والتيمجيزيك )%11,8(

االعراق )وزارة الّصّحة في العراق، 2012(على األرجح أدوية موصوفة طّبّيً

)وزارة الّصّحة في األردن، 2012؛ مركز اإلدمان الّلبنانّي سكون وآخرون، 2011()2011-2010، مركزا عالج مخّدرات عامان رئيسّيان( الهيروييناألردن

)وزارة الّصّحة في الكويت، 2012(الهيرويينالكويت

)مركز اإلدمان الّلبنانّي سكون وآخرون، 2011()2009، جمعية العناية الّصّحية( الهيرويينلبنان

ليبيا
)فريق إدارة مشروع اإليدز، 2008(الهيريوين والكوكايينالمغرب

)وزارة الّصّحة في ُعمان، 2012(الهيرويين والكوكايين أو مزيجُعمان

باكستان 

)2011، وطنّي( أفيل )يتضمن مضاد الهيستامين فينيرامين( في معظم المدن: الهيرويين، في أخرى: تيمجيزيك 
والبنزودايازيبينات

)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2005، 2006-7، 2008، 2012(

)إيمانويل وآخرون، 2009()2006-2007، سركودا( الهيرويين )80<%(

)وزارة مكافحة المخّدرات في باكستان، 2007()2006( الهيرويين، أفيونّيات طبيعّية أخرى، البنزودايازيبينات أو مزيج

)2010، وطنّي( الهيروين )81%(، الكوكايين )71%(، المورفين )26%(، الميثادون )15%(، المخّدرات من نوع فلسطين
األمفيتامين )12%( واألفيون )%10(

)مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة وآخرون، 2011(

قطر
المملكة 

العربّية 
الّسعودّية

)مديرّية الّصّحة الّذهنّية في سوريا، 2008(بشكل رئيسي الهيرويين، يتبعه الكوكايينسوريا

تونس
اإلمارات 

العربية 
المتحدة

)وزارة الّصّحة في اإلمارات العربّية المّتحدة، 2012(الهيرويين

اليمن

 الجدول أ6   بيانات ترّصد فيروس نقص المناعة البشرّي للعام 2010 
                                )المكتب اإلقليمّي لمنظمة الّصّحة العالمّية لشرق البحر األبيض المتوّسط(

الحاالت البلد
المحّددة

االنتقال بواسطة استخدام حاالت اّلنساء
المخّدرات بالحقن

%العدد    %العدد    

34215244,4أفغانستان
الجزائر

16212,5637,5البحرين
4098320,38019,6مصر

68,6 )1,7(1121 163529117,81إيران 
العراق
1232500األردن

1022000الكويت
21314,300لبنان
ليبيا

31916150,561,9المغرب
119504210,8ُعمان

باكستان
فلسطين

10000قطر
المملكة 

العربّية 
الّسعودّية

3867719,9225,7

462554,300سوريا
451840511,1تونس

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
2541614

2377230,4110,4اليمن

362379121,8139538,5اإلجمالّي

كانت 19 حالة استخدام مخّدرات بالحقن من إيران والحالة الوحيدة من اليمن من الّنساء  1



91 90

الجدول أ7    الخصائص اإلجتماعّية الّديمغرافّية لمستخدمي المخّدرات بالحقن

االعمرعّينة الّذكورالعّينةخصائص الّدراسةالبلد المصدرالّسجن مرة على األقلالّتشّردالّتوظيفالّتعليممتزّوج حالّيً

أفغانستان

)جامعة جونز هوبكنز؛ مشروع ترّصد فيروس نقص المناعة البشرّي، 2010(63-74 %غير متعّلم: 23% - لغاية 5 سنوات: 52%35%متوّسط: 10030%548)2009( ثالث مدن

)تود وآخرون، 2011(63,1 %متشّرد: 22,5 %عاطل عن العمل: 88,3 %متوّسط سنوات التعليم: 5,3الّنصف تقريًبامتوّسط العمر: 10029,6%483)2006-2009(  كابول

ا: 83,7 %لغاية 5 سنوات: 64,9%الّزواج مّرة على األقّل: 49,8%>26: 43,1%98,7%623)2006-2008(  ثالث مدن )نصير وآخرون، 2011(62,9 %موّظف حالّيً

الجزائر
البحرين

مصر
)وزارة الّصّحة في مصر، 2010(29,3% و48,7%560)2010( مدينتان

)المنّظمة الّدولّية لصّحة األسرة/وزارة الّصّحة في مصر، 2006(عدم إكمال المدرسة الّثانوّية: 62,1%39,2%96,3%429)2006( القاهرة

إيران 

 متوّسط العمر:100%226)2010-2011( ثالث مدن
)هاغدوست، سادجادي وآخرون، 2012(غير متعّلم: 37%60,6%3,1 ± 1,1

 متوّسط العمر:97,9%2546)2010( 10 محافظات
عاطل عن العمل: 12,6 % غير متعّلم:  6 % - لغاية 5 سنوات: %30,5%30,8 34

 وظائف موّقتة: 39,1 %
 % 77,9 

)في األعوام العشرة األخيرة(
)هاغدوست، أصولي وآخرون، 2012(

متوّسط العمر: 33,1 96,1%1531)2008( وطنّي
)ميرأحمدزاده وآخرون، 2009(±%35,1 9

 متوّسط العمر:2091)2007( وطنّي
8,3 ± 31,3 

)رافعي وآخرون، 2009(

متوّسط العمر: 33,9 95%904)2006-2007( طهران
 غير متعّلم: ±%28,2 9,4

عاطل عن العمل: 64,1 %متوّسط سنوات التعليم بدوام كامل: 7,7±3,5 %4,5
متشّرد أو مقيم في غرفة 

مستأجرة على أساس يومّي: 
% 39,1

)أمين-اسماعيلي، رحيمي-موفاغار، هاغدوست وآخرون، 2012؛ رحيمي-موفاغار وآخرون، 2008؛ 70,9 %
رحيمي-موفاغار وآخرون، 2010(

معظم مجموعة 99,8%549)2006-2007( طهران
)مالكينجاد، 2008(85 %عاطل عن العمل: 53,1 %غير متعّلم: 5.7%، معظمهم مستوى مدرسة متوّسطة8,4%العمر: 30-39

 متوّسط العمر: 97,3%2853)2006-2007( 10 محافظات
9,2 ± 33,4

متزّوج يعيش مع الّزوج/ة: 
ليس لديه مكان ثابت عاطل عن العمل: 67,5 %المدرسة اإلبتدائّية أو أقل: %32,1%33,5

للعيش: 25,1 %
)زماني، 2008(

معظم مجموعة 100%459)2006( طهران
)خيرانديش وآخرون، 2010(غير متعّلم: 7,2%39,4%العمر: 25-34

العراق

 األردن
معظم مجموعة 97%214)2011(4 مدن

عاطل عن العمل: 14 % غير متعّلم: 19%36%العمر: 25-30
 وظائف موّقتة: 48 %

)شحروري، 2011(

)وزارة الّصحة في األردن، 2012(الغالبّية <20735)2008( 4 محافظات

الكويت

لبنان 
 معظمهم بعمر96%1701)2009( وطنّي

)مركز اإلدمان اللبنانّي سكون وآخرون، 2011(غير متعّلم:  9 % - لغاية 5 سنوات: 61,6%18% 21 إلى 30

)محفوض، عفيفي وآخرون، 2010(85 %غير متعّلم/تعليم ابتدائّي: 53%21%عمر 24-16: 17%81)2007-2008( بيروت

ليبيا
)ممتاز وآخرون، 2010(عاطل عن العمل: 60 %89,6%366)2005( 4 مدنالمغرب

)أبو رّداد، أيوديجي أكاال وآخرون، 2010(61 إلى 83 %3-28%)2006( مسقطُعمان

باكستان 

متوّسط العمر: 30,4 98,4%4956)2011( 16  مدينة
 يعيش في الّشارع: غير متعّلم: 57,1% - لغاية 5 سنوات: ±%33,8%75,6 8

% 7,6 
)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2012(

 متوّسط العمر:99,8%2979)2008( 8  مدن
 يعيش في الّشارع: غير متعّلم: 59,7% - لغاية 5 سنوات: %41,1%79,2 33,2 ± 8,9

% 2,4 
)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2008(

 متوّسط العمر:4039)2006-2007( 12 مدينة
 يعيش في الّشارع:غير متعّلم: 56,7% - لغاية 5 سنوات: %45,2%79,8 32,3 ± 7,6

% 17,9 
)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2006-7(

 متوّسط العمر: 2432)2005( 7 مدن
يعيش في مساحات مفتوحة: غير متعّلم: 33,8%44,7%53,5

)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2005(77,7 %

 متوّسط العمر:800)2005( مدينتان
)ألطف وآخرون، 2009( 36,5 و34,6

 متوّسط العمر: 98,5%199)2010( القدس الّشرقّيةفلسطين
 غير متعّلم:  5 41,3%66,5% ± 8,1

لغاية 5 سنوات: 85,9 %
 موّظف: 7,5 % 

)ستولهوفر وآخرون، 2010(93,4 %وظيفة بدوام جزئّي: 19,1 %

قطر
المملكة 

العربّية 
الّسعودّية

سوريا
)وزارة الّصّحة في تونس، 2012(90,9%713)2009( مدينتانتونس

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
اليمن
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الجدول أ8    لمحة عن فيروس نقص المناعة البشري للبلدان

فيروس نقص المناعة البشرّي في القطاع الّسكاني العام أو البلد
معدل البالغين، األوبئة

حاالت محّددة لفيروس نقص 
المصدرطرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرّي بغير استخدام المخّدرات بالحقن 1حاالت فيروس نقص المناعة البشرّيالمناعة البشرّي المتراكمة

 انتشار الفيروس في القطاع السكاني العام: > 0,5 % )2008( أفغانستان
)وزارة الّصّحة في أفغانستان، 2010(عدد الوفّيات>10)نهاية 2009( 636وباء مرّكز )2009(

انتشار الفيروس في القطاع الّسكانّي العاّم: 0,1 % الجزائر
)نهاية 2011( 6797وباء مرّكز

المعّدل المحّدد/الّسنة: 600-700 حالة، رجال: 51,3 %
)نهاية 2009(

العدد المقّدر لألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي: 
)24000-13000( 18000

مغاير الجنس: 22,7 %
مثلي الجنس: 1,2 %

غير معروف: 69,6 %

)وزارة الّصّحة في الجزائر، 2012؛ برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2011أ؛ 
وكالة الّتنمية الّدولّية الّتابعة للواليات المّتحدة، 2010(

انتشار الفيروس في القطاع الّسكاني العام: > 0,1 %البحرين
عند الشباب:<0.1

)نهاية 2011( 1856 
البحرينّيون: 21,5 %

حاالت البحرينّين الجديدة/ الّسنة المحّددة: 20-15
)مستقر في الّسنوات األخيرة(

طريق مغايري الجنس تتزايد،
)وزارة الّصّحة في البحرين، 2012()نهاية 2011( 29,8 %

انتشار الفيروس في القطاع السكاني العام: > 0,02 %مصر
وباء مرّكز

)نهاية 2011( 4781
مصرّيون: 73 %

ا عدد الوفّيات: 1275 مصرّيً
)نهاية 2010( رجال: 79,6 %

مغاير الجنس: 46,2 %
)وزارة الّصّحة في مصر، 2012(مثلي الجنس: 20,6 %

انتشار منخفض بين القطاع الّسكاني العاّم، مرّكز لدى األشخاص إيران
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن

)أيلول/سبتمبر 2011( 23497 
 رجال: 91,3 %

حاالت اإليدز المحّددة الّتراكمّية: 3168
)2011( العدد المقّدر لألشخاص المتعايشين مع الفيروس: 93250

)لعام 2015( العدد المقّدر لألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص 
المناعة البشرّي: 126300

)أيلول/سبتمبر 2011( الطريق الجنسّي: 10,1 %
غير معروف: 18,2 %

)2009( حاالت محّددة جديدة:
ا: 20,8 %، غير معروف: 10,6 % جنسّيً

)وزارة الّصّحة في إيران، 2012(

 )نهاية 2011( 615 انتشار منخفضالعراق
مواطنون عراقّيون: 3,9 )50 %(

عدد األشخاص المتعايشين مع الفيروس:  59
رجال: 85 %

نزفّيون عن طريق األبوين: 66 %
)وزارة الّصّحة في العراق، 2012(مغاير الجنس: 17 %

)نهاية 2011( 847انتشار منخفضاألردن
أردنّيون: 29 %

الفيروس المحّدد في العامين 2010 و2011: 36 
رجال: 78 %

)نهاية 2011( عدد الوفّيات عند األشخاص المتعايشين مع الفيروس 
األردنّيين: 99

)نهاية 2011(
مغاير الجنس: 56,3 % 

رجال يمارسون الجنس مع الّرجال: 8,5 %
)وزارة الّصّحة في األردن، 2012(

)نهاية 2011( 206 كويتّيينانتشار منخفضالكويت
رجال: 72 %

ا ا و97 أجنبّيً )2011( حاالت جديدة: 25 كويتّيً
ا في األعوام الـ 25 األخيرة )وزارة الّصّحة في الكويت، 2012(بقي العدد منخفًضا جّدً

انتشار منخفضلبنان
 العدد المقّدر لألشخاص المتعايشين مع الفيروس:)تشرين الثاني/نوفمبر 2011( 1455)2009( انتشار لدى البالغين: 0,1 %

)4800-2700( 3600 

غير محّدد: 49 %
جنس: %51: )مغاير الجنس: 27,5- %

رجال يمارسون الجنس مع الّرجال: 22 % - ثنائي الجنس: 0,9 %(

)وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2012؛ برنامج األمم المّتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 
2011أ(

ليبيا

انتشار منخفض في القطاع الّسكاني العاّم )2011: 0,3 % بين واهبي 
الدم( )وزارة الّصّحة في ليبيا، 2012(

)2008( اّلتقدير: 1,13 % في القطاع الّسكاني العاّم
)2005( في استطالع الّسكان: 0,13 %

انتشار مرّكز عند األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن

)وزارة الّصّحة في ليبيا، 2012؛ التلغراف، 2011(اتجاه متزايد نحو االنتقال الجنسّي)2008( العدد المقّدر لألشخاص المتعايشين مع الفيروس: 70000)تشرين الثاني/نوفمبر 2011( 11910

المغرب

انتشار منخفض في القطاع الّسكانّي العاّم
)2011( انتشار لدى البالغين: 0,14 %

مرّكز عند العامالت بالجنس، والّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع 
الّرجال، واألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في بعض 

المناطق

)نهاية 2011( 6453
)2011( العدد المقّدر لألشخاص المتعايشين مع الفيروس: 29000رجال: 50 %

)2007-2011( الطريق الجنسي: 93,5 %
مغاير الجنس: 89 %

مثلي الجنس: 13,5 %
)وزارة الّصّحة في المغرب، 2012(

اانتشار منخفضُعمان )نهاية 2011( عدد األشخاص المتعايشين مع الفيروس: 1371)نهاية 2011( 2164 ُعمانّيً
رجال: 72,2 %

)نهاية 2011( مغاير الجنس: 50,2 %
مثلي الجنس: 14,1 %

غير معروف: 26 %
)وزارة الّصّحة في ُعمان، 2012(

انتشار منخفض في القطاع الّسكاني العاّم: > 0,1 % باكستان
مرّكز عند األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن

)نهاية 2011( تراكمّي مسّجل في مراكز 
العالج المضاد للفيروسات القهقرّية: 

5256
رجال بالغون: 77 %

)وزارة الّصّحة في باكستان، 2012()2009( العدد المقّدر لألشخاص المتعايشين مع الفيروس: 98000

)نهاية 2006( مغاير الجنس: 52 %)2012( عدد األشخاص المتعايشين مع الفيروس: 21)2011( 66انتشار منخفضفلسطين
مثلي الجنس: 1 %

)أبو رّداد، أيوديجي أكاال وآخرون، 2010؛ ستولهوفر وآخرون، 2010؛ برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس 
نقص المناعة البشرّي/اإليدز وآخرون، 2012؛ وكالة الّتنمية الّدولّية الّتابعة للواليات المّتحدة، 2010(

)2011-2010( حاالت جديدة: 14)نهاية 2011( 261انتشار منخفض في القطاع الّسكانّي العاّم:  > 0,2%قطر
عدد األشخاص المتعايشين مع الفيروس: 88

)11-2010( من 14 حالة جديدة:
مغاير الجنس: 13

مثلي الجنس: 1
)مجلس الّصّحة األعلى في قطر وآخرون، 2012(

المملكة 
العربّية 

الّسعودّية

 انتشار منخفض
)2011( انتشار لدى البالغين: 0,03 %

)نهاية 2008( 13926
)2008، مواطنون سعودّيون()األعوام العشرة األخيرة( رجال: 80 %مواطنون: 3538 )25,4%(

)وزارة الّصّحة في المملكة العربّية الّسعودّية، 2010، 2012(مغاير الجنس: 88 %

)نهاية 2011( 762انتشار منخفضسوريا
سورّيون: 58 %

العدد المقّدر لألشخاص المتعايشين مع الفيروس عام 2008: 1150
)تراكمّي إلى حزيران/يونيو 2010( رجال: 75,7 %

)تراكمّي إلى حزيران/يونيو 2010(
مغاير الجنس: 62,8 %

مثلي الجنس: 10,5 %
)وزارة الّصّحة في سوريا، 2012(

 انتشار منخفض في القطاع الّسكاني العاّم: >  0,1%تونس
امرّكز عند الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال )نهاية 2011( 1736 تونسّيً

عدد األشخاص المتعايشين مع الفيروس: 1166
حاالت اإليدز: 982 )مع اتجاه تنازلّي(

ا. الحاالت الجديدة/الّسنة مستقرة نسبّيً
)2010(: 65، )2011(: 73         رجال: 70 %

 )2011( العدد المقّدر لألشخاص المتعايشين مع الفيروس:
)0.36-0%( 3800 

)تراكمّي إلى 2011( مغاير الجنس: 42,5 %
رجال يمارسون الجنس مع الّرجال أو ثنائيو الجنس: 4,8 %

الّطريق الجنسّي يتزايد
)وزارة الّصّحة في تونس، 2012(

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
)وزارة الّصّحة في اإلمارات العربّية المّتحدة، 2012()نهاية 2011( عدد األشخاص المتعايشين مع الفيروس: 726انتشار منخفض

انتشار منخفض اليمن
)2011( حاالت مسّجلة جديدة: 266، رجال: 63 %)نهاية 2011( 3502)2011، تقدير حجم الفيروس( 0,2 % في القطاع الّسكاني العاّم

العدد المقّدر لألشخاص المتعايشين مع الفيروس: 30000

)2011، حاالت جديدة(
مغاير الجنس: 83 %

مثلي الجنس: 9 %
)وزارة الّصّحة العاّمة والّسكان في اليمن، 2012(

  



95 94

 الجدول أ9    انتشار فيروس نقص المناعة البشري بين األشخاص الذين يستخدمون
                                  المخدرات منذ العام 2005 

انتشار فيروس نقص المناعة تعريف مستخدمي المخّدراتاإلطار والطريقةعدد الخاضعين لالختبار1المكانالّسنةالبلد
المصدرالبشري )%(ّ

أفغانستان

)جامعة جونز هوبكنز؛ مشروع ترّصد فيروس نقص المناعة البشرّي، 2010(1-18,2 )معّدل 7,1(األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنعّينات يحّفزها المستجيب، المجتمع548 )ال نساء(كابول وهيرات ومازار2009 1

عّينات الوقت-الموقع، المجتمع وبرنامج الحّد من مخاطر 483 )ال نساء(كابول2009-2007 1
استخدام المخّدرات

 األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن
)تود وآخرون، 2011(2.1 )حدود ثقة 95 %: 0,1-2,8( )حقن في الّشهر األخير(

 األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن المجتمع623 )8 نساء(هيرات وجالل أباد ومازار2008-2006 1
)حقن في األشهر الّستة األخيرة(

1.8 )حدود ثقة 95 %: 0,88–3,2(
)نصير وآخرون، 2007(هيرات: 3,24 غيرها: 0

 األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن المجتمع464 )1 امرأة(كابول2006-2005 1
)تود وآخرون، 2007(3 )1,7-5,1()حقنوا في األشهر الّستة األخيرة(

الجزائر
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات المحالين الختبار فيروس المشورة واالختبار الّطوعّيان58الوطن2011 1

)وزارة الّصّحة في الجزائر، 2012(6,9نقص المناعة البشرّي

)فريق إدارة مشروع اإليدز، 2008؛ معتصم-ميموني وآخرون، 2006(11,0مستخدمو المخّدرات )%55 أشخاص يستخدمون المخّدرات بالحقن(في الّسجن ومراكز عالج المخّدرات والّشوارع45 تم اختبارهم )من 285(الجزائر، وهران، وعنابة2005-2004 1

البحرين
)وزارة الّصّحة في البحرين، 2012(4,6األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقناختبار قسرّي عند الّدخول إلى برنامج إعادة تأهيل151المنامة2011 1

)وزارة الّصّحة في البحرين، 2012(3,3األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقناختبار قسرّي عند الّدخول إلى برنامج إعادة تأهيل181المنامة2010 1

مصر

)وزارة الّصّحة في مصر، 2012(6,8 و6,5األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن؟560 )275 و285(القاهرة واإلسكندرية2010 1

)المنّظمة الدولّية لصّحة األسرة/وزارة الّصّحة في مصر، 2006؛ سليمان وآخرون، 2010(رجال: 0,6، نساء: 0األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنعّينات يحّفزها المستجيب429 )16 امرأة(القاهرة2006 1

)ماثرز وآخرون، 2008(2,6 )0,6 - 4,5(؟؟؟؟2006

إيران

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )يحقنون في األشهر مراكز استقبال ومراكز عالج المخّدرات226 )ال نساء(طهران، مشهد، شيراز2011-2010 1
)هاغدوست، سادجادي وآخرون، 2012(9,4اإلثني عشر األخيرة(

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )حقن في األشهر مراكز استقبال وبرامج قربى ومراكز عالج المخّدرات2479 تم اختبارهم )62 امرأة(10 محافظات2010 1
اإلثني عشر األخيرة(

معيَّن القيمة: 15,1 )9,5 - 22,9( 
)هاغدوست، أصولي وآخرون، 2012(أعلى في طهران وفارس ولرستان

)عالمي وآخرون، 2012(9,9تاريخ مستخدم المخّدرات بالحقن في العمر؟158محافظة كهكیلویه وبویر أحمد2010-2009 1

)عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات الوطن2009
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )حقنوا مرة على الّسجونبالحقن اّلذين تم اختبارهم غير المذكورين(

)وزارة الّصّحة في إيران، 2010أ(8,1 )4,7 - 13,8(األقّل(

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )حقنوا في الّشهر عّينات يحّفزها المستجيب118 )3 نساء(فوالد شهر في محافظة أصفهان2008 1
)زماني، رضفر وآخرون، 2010(1األخير(

)ميرأحمدزاده وآخرون، 2009(20,5األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنمراكز اإلستقبال61,7 % من 1531 )من سجالت المختبرات(االطن2008

15,3 األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنالمجتمع، مراكز اإلستقبال، مراكز عالج المخّدرات2853 )77 امرأة(10 محافظات2007-2006 1
)زماني، 2008( >25 عاًما: 9,4 <25 : 15,06

)مالكينجاد، 2008(26,6 )21.3 - 32.1(األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن الحالّيونعّينات يحّفزها المستجيب، المجتمع543 )2 نساء(طهران2007-2006 1

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن الحالّيون )الّشهران مركز عالج بديل بواسطة الميثادون واحد158 )7 نساء(طهران2007-2006 1
)رحيمي-موفاغار وآخرون، 2010(1,3 )0.1 - 4.5(األخيران(

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن الحالّيون )الّشهران أربعة مراكز استقبال291 )15 امرأة(طهران2007-2006 1
)رحيمي-موفاغار وآخرون، 2010(14,4 )10.6 - 19.0(األخيران(

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن الحالّيون )الّشهران المجتمع449 )16 امرأة(طهران2007-2006 1
)رحيمي-موفاغار وآخرون، 2010(11,6 )8.7 - 14.9(األخيران(

)جهاني وآخرون، 2009(24,4 )20.5 - 28.6(األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن الحالّيونمركز إقامة قسرّي459 )ال نساء(طهران2006 1

)غنبرزاده وآخرون، 2006(920 مستخدم مخّدرات بغير الحقن و10 مستخدمي مخّدرات بالحقنسجن102 امرأةخراسان الجنوبّية2005

)مهراز وآخرون، 2008(6,4 )4.5-8.8(مستخدمو مخّدرات بغير الحقن حالّيون )بال حقن في الّشهر األخير(المجتمع، عّينات يحّفزها المستجيب532 )44 امرأة(طهران2008-2007

العراق

األردن

)وزارة الّصّحة في األردن، 2012(حالة واحدةاألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنبيانات المشورة واالختبار الّطوعّيين؟؟2011

؟؟2011-2010

من جميع حاقني الهيرويين اّلذين تّم إدخالهم، تم اختبار 22% 
لفيروس نقص المناعة البشرّي في وزارة الّصّحة )المركز الوطنّي 

إلعادة تأهيل المدمنين( وجميع اّلذين تّم إدخالهم إلى إدارة 
األمن العام )مركز عالج إدمان المخّدرات(

)وزارة الّصّحة في األردن، 2012(صفر

)وزارة الّصّحة في األردن، 2012(صفراألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنعّينات يحّفزها المستجيب201أربع محافظات2008 1

عند اإلدخال إلى الّسجون أو العالج في مستشفى اإلدمان 454 أو 545؟؟2010 1الكويت
)وزارة الّصّحة في الكويت، 2012(0,2األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنواألمراض الّنفسّية

عند اإلدخال إلى الّسجون أو العالج في مستشفى اإلدمان 255؟2009 1
)وزارة الّصّحة في الكويت، 2012(صفراألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنواألمراض الّنفسّية

لبنان
)وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2012(صفراألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن؟37؟؟

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )يحقنون في األشهر عّينات يحّفزها المستجيب81منطقة بيروت الكبرى2008-2007 1
)محفوض، عفيفي وآخرون، 2010(صفراإلثني عشر األخيرة(
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انتشار فيروس نقص المناعة تعريف مستخدمي المخّدراتاإلطار والطريقةعدد الخاضعين لالختبار1المكانالّسنةالبلد
المصدرالبشري )%(ّ

المغرب

)وزارة الّصّحة في المغرب، 2012(21,8األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنعّينات يحّفزها المستجيب؟الّناظور2011

)وزارة الّصّحة في المغرب، 2012(0,4األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنعّينات يحّفزها المستجيب؟طنجة2010

)منّظمة الّصّحة العالمّية وآخرون، 2011(14,0األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن؟؟؟2010

)برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 17,9األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن؟؟الّناظور2010
2011أ(

)ماثرز وآخرون، 2011؛ برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة 2,1مستخدمو المخّدرات بغير الحقن؟146الّرباط2009
البشرّي/اإليدز، 2010(

)ممتاز وآخرون، 2010(0,0األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنالّترّصد اإلنذارّي66؟2009

)ممتاز وآخرون، 2010(مستخدمو المخّدرات بغير الحقن؟95؟2008

)ممتاز وآخرون، 2010(1,3األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنالّترّصد اإلنذارّي77؟2008

)أبو رّداد، أيوديجي أكاال وآخرون، 2010(1,6األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن؟؟؟2008

)ممتاز وآخرون، 2010(0األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنالّترّصد اإلنذارّي30؟2007

)ممتاز وآخرون، 2010(0األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنالترّصد اإلنذارّي147؟2006

ُعمان

)منّظمة الّصّحة العالمّية، 2007(20 )إبالغ ذاتّي(مستخدمو المخّدراتالمجتمع، المساجين، مراكز عالج المخّدرات184 )تم اختبار 143 وعرفوا النتائجمسقط2006 - 2007

)منّظمة الّصّحة العالمّية، 2007(7,7األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنجميع المستشفيات اّلتي تضّم خدمة الّصّحة الّنفسّية والّذهنّية52الوطن2006 1

)منّظمة الّصّحة العالمّية، 2007(5,3مستخدمو المخّدرات )جميع أنواع المخّدرات(جميع المستشفيات اّلتي تضّم خدمة الّصّحة النفسّية والّذهنّية94الوطن2006

)منّظمة الّصّحة العالمّية، 2007(14,7األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنجميع المستشفيات اّلتي تضّم خدمة الّصّحة الّنفسّية والّذهنّية68الوطن2005 1

)منّظمة الّصّحة العالمّية، 2007(8,4مستخدمو المخّدرات )جميع أنواع المخّدرات(جميع المستشفيات اّلتي تضّم خدمة الّصّحة الّنفسّية والّذهنّية190الوطن2005

)وزارة الّصّحة في ُعمان، 2012(1,4األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن؟929؟؟

)برنامج األمم المتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن؟؟؟؟
2011أ؛ منظمة الّصّحة العالمّية وآخرون، 2011(

باكستان

)اإلستطالع الحيوّي الّسلوكي الموّحد الّرابع( المجتمع، أخذ 4956)39 امرأة(16 مدينة )تقدير وطنّي(2011 1
عينات من مجموعة متعّددة المراحل

 األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
)الحقن المنتظم في األشهر الّستة األخيرة، عمر فوق 18(

 معيَّن القيمة: 37,8 
)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2012(أعلى في فيصل أباد وكاراتشي

)اإلستطالع الحيوّي الّسلوكي الموّحد الّثالث( المجتمع، أخذ 2979 )6 نساء(8 مدن2008 1
عينات من مجموعة متعّددة المراحل

 األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
)حقنوا في األشهر الّستة األخيرة، عمر فوق 18(

 21 
)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2008(األعلى في حيدر أباد )30,5(

)بالت وآخرون، 2009(2,6 و0األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنالمجتمع302 و102راولبندي وأيبت أباد2007 1

)اإلستطالع الحيوّي الّسلوكي الموحد الّثاني( الوقت والموقع، 124039 مدينة2006 - 2007 1
أخذ عّينات من مجموعة

 األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 7-2006(15,8 )من 0 إلى 51,8()حقنوا في األشهر الّستة األخيرة، عمر فوق 18(

)الطف وآخرون، 2009(25,4 و19,2األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنالمجتمع )أخذ عينات الوقت والموقع(800حيدر أباد وسكر2005 1

)اإلستطالع الحيوّي السلوكّي الموّحد األّول( المجتمع )أخذ 71779 مدن2005 1
عينات الوقت والموقع(

 األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
)برنامج مكافحة اإليدز الوطني في باكستان، 2005(10,8 )من 0,3 إلى 25,4()حقنوا في األشهر الّستة األخيرة، عمر فوق 18(

)بخاري وآخرون، 2007(23األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنالمجتمع )القربى، اإلحالة من الّنظراء(200كاراتشي؟

)أشاكزاي وآخرون، 2007(24األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن؟50كويته؟

 األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن عّينات يحّفزها المستجيب199محافظة القدس الّشرقّية2010فلسطين
)ستولهوفر وآخرون، 2010(0)حقنوا في الّشهر األخير(

المملكة 
العربّية 

الّسعودّية

)وزارة الّصّحة في المملكة العربّية الّسعودّية، 2012(8,1األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنأكبر مركز عالج مخّدرات111؟2010 - 2011 1

)وزارة الّصّحة في المملكة العربّية الّسعودّية، 2012(0,6مستخدمو المخّدراتإدخاالت إلى مستشفى العمل3441الّرياض2010 - 2011

)وزارة الّصّحة في المملكة العربّية الّسعودّية، 2012(0,4األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقناختبار روتينّي2925؟2010 1

)المكتب اإلقليمّي لمنّظمة الّصّحة العالمّية لشرق البحر األبيض المتوّسط(0,26األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقناختبار روتينّي2668؟2009 1

)وزارة الّصّحة في المملكة العربّية الّسعودّية، 0,2720120األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنمراكز إعادة تأهيل من المخّدرات1500ست مدن2007 1

)وزارة الّصّحة في المملكة العربّية الّسعودّية، 2012(0,8األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنالّترّصد اإلنذارّي750؟2007 1

سوريا

)وزارة الّصّحة في سوريا، 2012(صفراألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنمعظمهم موقوفون أو في الّسجن478بيانات الّترّصد الوطنّي2011 1

)وزارة الّصّحة في سوريا، 2010(صفراألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنمعظمهم موقوفون أو في الّسجن386بيانات الّترّصد الوطنّي2009 1

دمشق الكبرى2006
 336 مستخدم مخّدرات

  )168 حقنوا مّرة على األقل(
 204 تم اختبارهم

 مستخدمو المخّدرات
 )حقنوا في الّشهر األخير أو استخدموا الهيرويين أو الكوكايين أو المخّدرات من 

نوع األمفيتامين في الّشهر األخير، فوق عمر 18(
)مديرّية الّصّحة الّذهنّية في سوريا، 2008(0,5 )اختبار سريع(

تونس
)وزارة الّصّحة في تونس، 2012(2,4 )3,7-1,1(األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنعّينات يحّفزها المستجيب807تونس وبنزرت2011 1

)وزارة الّصّحة في تونس، 2012(3,1األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقنعّينات يحّفزها المستجيب713 )65 امرأة(تونس وبنزرت2009 1

>-  الجدول أ9

الدراسات المشمولة في الجدول 6   1
الدراسات الّتي لم ُيذكر فيها عدد حاالت الّنساء لم تتوّفر فيها معلومات عن توزيع الّنوع االجتماعّي للعّينة.  2



99 98

 الجدول أ10     دراسات من بلدان المنطقة حول انتشار عداوى فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج(
                                   وفيروس التهاب الكبد الوبائّي )ب( بين مستخدمي المخّدرات منذ العام 2005

الجدول أ11      األبحاث الرئيسية حول استخدام المخدرات منذ العام 2005 1 

المكانالّسنةالبلد
عدد 

الخاضعين 
لالختبار

تعريف مستخدمي اإلطار
المصدراإلنتشار )%(اإلختباراتالمخّدرات

أفغانستان

كابول وهيرات 2009
عّينات يحّفزها المستجيب، 548 ذكًراومازار

المجتمع

األشخاص اّلذين 
يستخدمون 

المخّدرات بالحقن

فيروس التهاب الكبد 
)جامعة جونز هوبكنز؛ مشروع ترّصد 25,5 - 57,9الوبائّي )ج(

فيروس نقص المناعة البشرّي، 2010( فيروس التهاب الكبد 
5,9 - 8,8الوبائّي )ب(

483 ذكًراكابول2007 - 2009
عّينات الوقت-الموقع، 

المجتمع وبرنامج الحّد من 
مخاطر استخدام المخّدرات

األشخاص اّلذين 
يستخدمون 

المخّدرات بالحقن 
)حقن في الّشهر األخير(

األجسام المضاّدة لفيروس 
التهاب الكبد الوبائّي )ج(

36,1 )حدود ثقة 
)40,4 - 31,8 :%95

)تود وآخرون، 2011(
مولد المضاد لفيروس التهاب 

الكبد الوبائّي )ب(
4,6 )حدود الثقة 95 

)6,9 - 2,9 :%

هيرات وجالل 2006 - 2008
أباد ومازار

 623 
المجتمع)8 نساء(

األشخاص اّلذين 
يستخدمون 

المخّدرات بالحقن 
)حقن في األشهر الّستة 

األخيرة(

األجسام المضادة لفيروس 
التهاب الكبد الوبائّي )ج(

36.0 )حدود ثقة 95 
)41 - 33 :%

)نصير وآخرون، 2011(
مولد المضاد لفيروس التهاب 

الكبد الوبائّي )ب(
5,8 )حدود الثقة 
)7,6 – 3,9 :95%

 464 كابول2005 - 2006
المجتمع)امرأة واحدة(

األشخاص اّلذين 
يستخدمون 

المخّدرات بالحقن 
)حقنوا في األشهر الّستة 

األخيرة(

األجسام المضاّدة لفيروس 
36,6  )32,2–41(التهاب الكبد الوبائّي )ج(

)تود وآخرون، 2007(
مولد المضاّد لفيروس التهاب 

6,5 )4,2–8,7(الكبد الوبائّي )ب(

إيران

2010 - 2009
محافظة 

كهكیلویه 
وبویر أحمد

تم الحقن مّرة على ؟158
األقّل

فيروس التهاب الكبد 
)ساركاري وآخرون، 2011(42,4الوبائّي )ج(

طهران، مشهد، 2010 - 2011
226شيراز

األشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن في مراكز 

اإلستقبال أو مراكز عالج 
المخّدرات

األشخاص اّلذين 
يستخدمون 

المخّدرات بالحقن 
)يحقنون في األشهر اإلثني 

عشر األخيرة(

فيروس التهاب الكبد 
38,6الوبائّي )ج(

)هاغدوست، سادجادي وآخرون، 2012(
فيروس التهاب الكبد 

3,6الوبائّي )ب(

2008
فوالد شهر 

في محافظة 
أصفهان

 117 
عّينات يحّفزها المستجيب)3 نساء(

استخدام المخّدرات 
بالحقن في الّشهر 

األخير

فيروس التهاب الكبد 
59,4الوبائّي )ج(

)زماني، رضفر وآخرون، 2010(
مولد المضاّد لفيروس التهاب 

0,7الكبد الوبائّي )ب(

 895 طهران2007
)38 امرأة(

المجتمع، مراكز عالج 
المخّدرات، مراكز اإلستقبال

األشخاص اّلذين 
يستخدمون 

المخّدرات بالحقن 
)حقن في الّشهرين 

األخيرين(

األجسام المضاّدة لفيروس 
التهاب الكبد الوبائّي )ج(

34,5 )حدود ثقة 95 
)31,4-37,7 :%

)رحيمي-موفاغار وآخرون، 2010(
مولد المضاّد لفيروس التهاب 

24,7الكبد الوبائّي )ب(

مركز إعادة تأهيل قسرّي454 رجاًلطهران2006

األشخاص اّلذين 
يستخدمون 

المخّدرات بالحقن 
الحالّيون

فيروس التهاب الكبد 
الوبائّي )ج(

80,0 )حدود ثقة 
)خيرانديش وآخرون، 2009(%95: 76,2-83,6(

بيروت2007 - 2008لبنان
106

عّينات يحّفزها المستجيب
األشخاص اّلذين 

يستخدمون 
المخّدرات بالحقن

فيروس التهاب الكبد 
52,8الوبائّي )ج(

)محفوض، كاساك وآخرون، 2010أ، 2010ب(
فيروس التهاب الكبد 81

5الوبائّي )ب(

مراكز عالج مخّدرات مركزها 2011ُعمان
المستشفيات

األشخاص اّلذين 
يستخدمون 

المخّدرات بالحقن

فيروس التهاب الكبد 
)وزارة الّصّحة في ُعمان، 2012(48الوبائّي )ج(

باكستان

راولبندي 2007
المجتمع302 و102وأيبت أباد

األشخاص اّلذين 
يستخدمون 

المخّدرات بالحقن

فيروس التهاب الكبد 
)بالت وآخرون، 2009(17,3 و8الوبائّي )ج(

50كويته؟
األشخاص الذين 

يستخدمون 
المخدرات بالحقن

فيروس التهاب الكبد 
60الوبائّي )ج(

)أشاكزاي وآخرون، 2007(
فيروس التهاب الكبد 

6الوبائّي )ب(

2010فلسطين
محافظة 
القدس 
الّشرقّية

عّينات يحّفزها المستجيب199 )3 نساء(
األشخاص اّلذين 

يستخدمون 
المخّدرات بالحقن

فيروس التهاب الكبد 
42الوبائّي )ج(

)ستولهوفر وآخرون، 2010(
مولد المضاد لفيروس التهاب 

5,3الكبد الوبائّي )ب(

المملكة 
العربّية 

الّسعودّية
مستخدمو مخّدراتفي مركز إعادة تأهيل محلي2003344 - 2006

الحمض الريبي النووّي 
لفيروس التهاب الكبد 

الوبائّي )ج(
)الّزهراني، 2008؛ الّزهراني وآخرون، 38

)2009 الحمض النووّي لفيروس 
12التهاب الكبد الوبائّي )ّب( 

عام  البلد
الّتقرير المكانالعّينةالهدفالدراسة

المصدرمتوفر 2

أفغانستان
 

)وزارة الّصّحة العاّمة في أفغانستان، 2010(الكابول، جالل أباد، مازار؟وضع خريطة الفئات الّسكانّية العالية الخطورة2006 - 2007

2614 مستخدم مخّدرات منتظم و2614 استطالع وطنّي عن استخدام المخّدرات2009
)مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات نعمجميع المحافظاتمخبر أساسّي

والجريمة وآخرون، 2009(

)مراسل صحفّي لألخبار اإلفريقّية كينغزلي ال؟؟استطالع وطنّي عن المخّدرات في الجزائر2010؟الجزائر
ك، 2010(

2006البحرين
دراسة المعرفة والمواقف والممارسات لألشخاص 

اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في مركز 
إعادة تأهيل

523 مستخدم مخّدرات شمل 421 
مستخدم مخّدرات بالحقن )225 

مستخدم مخّدرات بالحقن في الّشهر 
األخير(

)وزارة الّصّحة في البحرين، 2012(الالمنامة

)موقع منظمة الصّحة العالمّية(الالوطن40083استطالع وطنّي حول استخدام المخّدرات2005 - 2006مصر

إيران

)رحيمي-موفاغار وآخرون، 2012(نعمالوطن7900استطالع الّصّحة الذهنّية الوطنّي اإليرانّي2011

تشمل 2091 شخص يستخدم المخّدرات تقييم وضع سريع لمستخدمي المخّدرات2007
)نارنجهيا وآخرون، 2009(نعمالوطنبالحقن

2007 - 1998
استطالع حول انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي 

لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
ومستخدمي المخّدرات بغير الحقن

3,916 شخص يستخدم المخّدرات 
بالحقن، 2,275 مستخدم مخّدرات بغير 

الحقن
نعمالوطن

)أمين-اسماعيلي، رحيمي-موفاغار، هاغدوست 
وآخرون، 2012؛ رحيمي-موفاغار، أمين اسماعيلي 

وآخرون، 2011(

)الحسناوي وآخرون، 2009(نعممواطن4322استطالع الّصحة الّذهنّية الوطنّي2007 - 2008العراق

دراسة المعرفة والمواقف والممارسات لألشخاص 2011األردن
)شحروري، 2011(نعمأربع محافظات214 شخص يستخدم الهيرويين بالحقناّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن

لبنان
319 من برنامج القربى و75 من مراكز تقييم االحتياجات الوضعّية2010

)مركز اإلدمان الّلبنانّي سكون وآخرون، 2011(نعمست محافظاتعالج المخّدرات

)مركز اإلدمان الّلبناني سكون وآخرون، 2011(الخمس محافظات1701جمع البيانات من خالل نشاط القربى2009

المغرب

تقييم سريع لفيروس نقص المناعة البشرّي لدى 2005
)وزارة الّصّحة في المغرب، 2005(نعمخمس مدن495 )الّشارع، الّسجون، المستشفيات(مستخدمي المخّدرات

الّدراسة الوطنّية المغربّية حول االضطرابات 2004 - 2005
)قادري وآخرون، 2010(نعمالوطن5498الّذهنّية

)موقع منّظمة الّصّحة العالمّية()موقع منّظمة ال؟234استطالع في الّسجن حول استخدام المخّدرات2006
ة العالمّية، اإلنجليزّية، 132( الّصّحّ

الّسلوكّيات الخطرة لفيروس نقص المناعة البشرّي 2006ُعمان
)فريق إدارة مشروع اإليدز، 2008(المسقط184، )ثالث مجموعات(لدى مستخدمي المخّدرات

)وزارة مكافحة المخّدرات في باكستان، 2007(نعممواطن4000 مستخدم مخّدراتاستطالع عن استخدام المخّدرات2006باكستان

فلسطين

الّضفة الغربّية وقطاع ؟تقييم حالة طلب وعرض المخّدرات2006
)برنامج األمم المّتحدة المشتركة المعنّي الغزة

بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2007(

تقييم الوضع حول استخدام المخدرات وهشاشة 2009
7 سجون في األراضي 196 )7 نساء(فيروس نقص المناعة البشرّي في الّسجون

الالفلسطينية المحتلة
)برنامج األمم المّتحدة المشتركة المعنّي 

بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز وآخرون، 
)2012

تقييم استخدام المخّدرات وفيروس نقص المناعة 2010
البشرّي بين مستخدمي المخّدرات

352 مستخدم مخّدرات )42 % مستخدم 
مخّدرات بالحقن(

الّضفة الغربّية وقطاع 
)مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات نعمغّزة والقدس الّشرقّية

والجريمة وآخرون، 2011(

ال يشمل هذا الجدول االستطالعات الحيوّية الّسلوكّية المقّدمة في الجدول 5.  1
تّم توفير تقرير محّدد من الّدراسة لكّتاب هذه الّنشرة.  2
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المصدرمعرفة بفيروس نقص المناعة البشرّيتشارك الّسلوكّيات الخطرةالّسلوكّيات الخطرة الجنسّيةحجم العّينةالمكانالّسنةالبلد

أفغانستان

 2009
)استطالع عن 

المخّدرات(
إقامة عالقة جنسّية مّرة على األقّل: 6 %، معّدل شريكين2614 مستخدم مخّدراتالوطن

عدم استخدام الواقي يوًما في الّشهرالّسابق: معظمهم
تشارك الحقن/األدوات: 87 %, 60 % منهم بعد استخدامها من 2 إلى 5 

)مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة المعرفة بفيروس نقص المناعة البشرّي: منخفضةأشخاص، بال تنظيف: معظمهم
وآخرون، 2009(

 2009
)استطالع حيوّي 

سلوكّي موحد(
548 رجاًل3 مدن

استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة: 17 - 32 %
ممارسة الجنس مّرة على األقّل مع رجل آخر: 14 - 26 %

دفع المال مّرة على األقّل مقابل الجنس من عاملة بالجنس: 47 - 64 %

مشاركة الحقن/األدوات المتشاركة: 10,9 - 33,6 %
استخدام حقنة معّقمة في الحقن األخير: 86 - 98 % )معّدل: 94 %( )رّبما 

بسبب تحّيز العّينة، العّينات مأخوذة من مواقع الّتدخل(

الّسماع مرة على األقّل بفيروس نقص المناعة البشرّي: 83,3 - 96,9 %
حّددوا تشارك الحقن كطريق انتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 81,2 

% 97,2 -
معرفة أّن الواقي حماية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 85,6%

)جامعة جونز هوبكنز؛ مشروع ترّصد فيروس نقص 
المناعة البشرّي، 2010(

483 رجاًلكابول2007 - 2009

)من 443 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقن مع تاريخ من ممارسة الجنس(
دفع المال مّرة على األقل المرأة مقابل الجنس: 40,4 %

ممارسة الجنس مّرة على األقّل مع ذكر آخر: 11.1 %
استخدام الواقي مّرة على األقّل: 11,1 %

انتشار الّزهري: 1,2 % )حدود الّثقة 95 % : 0,5 - 2.7(

تشارك حقنة/أداة مرة على األقّل: 16,9 %
تشارك الحقن/األدوات في األشهر الّثالثة األخيرة: 6,4 %

تشارك أدوات حقن أخرى مرة على األقّل: 38,4%
تشارك أدوات حقن أخرى في األشهر الّثالثة األخيرة: 27,3%

)تود وآخرون، 2011(

1078 رجاًل4 مدن2005 - 2008

الخبرة الجنسّية الّسابقة: معظمهم )90,3 %(، منهم من استخدم الواقي: 27,6 %
الجنس مع عامالت بالجنس في العمر: 58,1 %

جنس مع رجال أو صبيان في العمر: 25,7 %
استخدام الواقي سابًقا مع العامالت بالجنس: 32,6 %

استخدام الواقي سابًقا مع شركاء ذكور: 10,8 %
ا في العمر: قليل )6,3 %( تشخيص العداوى المنقولة جنسّيً

ا في األشهر الستة األخيرة: 10,4 % عوارض العداوى المنقولة جنسّيً
انتشار الّزهري: 3,7 % إلى 13,9 %

دخول الّسجن مرة على األقل: 62,9 %
منهم n( % 17,2 =  66( حقنوا في الّسجن

تشارك الحقن في األشهر الّستة األخيرة: 30,2 %

على علم بالواقيات: استخدم ثلثان )62,9 %(، منهم فقط 268 )%39,6 من 
ا دائًما( واقًيا مرة على  أولئك المدركين و27,6 % من أولئك الّنشطين جنسّيً

األقّل.
)تود وآخرون، 2010(

285 مستخدم مخّدرات3 مدن2004 - 2005الجزائر

جنس غير آمن: ثلثان
تبادل الجنس مقابل المال: 43 %

أكثر من شريك جنسّي واحد في األشهر اإلثني عشر األخيرة: الّنصف تقريًبا
الجنس مع الجنس نفسه: 20 %

تشارك حقنة/أداة مرة على األقّل: 41 %
معّدل عاٍل لتشارك الّسلوك

الّسماع مرة على األقّل بفيروس نقص المناعة البشرّي: 98 %
تحديد الّتشارك كطريقة انتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 45 %

معرفة أّن الواقي حماية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 79 %

)فريق إدارة مشروع اإليدز، 2008؛ معتصم-ميموني 
وآخرون، 2006(

البحرين
 2006

)المعرفة والمواقف 
والممارسات(

523 مستخدم مخّدراتالمنامة

ا: 90 %، استخدم الّربع نشط جنسّيً
 فقط واقًيا مّرة على األقّل

استخدام الواقي باستمرار: 50 %
استخدام الواقي مّرة على األقّل مع شريك جنس تجارّي: ثالثة أرباع منهم مع جنس مماثل، منهم 

85 % استخدموه بانتظام في األشهر اإلثني عشر األخيرة
استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة: )61 استجابوا فقط(: 80 %

)N= 421 شخص يستخدم المخّدرات بالحقن(
وصول إلى حقنة/أداة جديدة: 84 %

القدرة على شراء حقن من صيدلّية: 35 %
تشارك حقنة/أداة مرة على األقّل: ربع

 من بين اّلذين تشاركوا يوًما الحقن/األدوات، يتشارك 31,8 % 
منهم بانتظام و30 % أحياًنا.

 يتشارك ثلث أولئك اّلذين يتشاركون فقط حقنة مع 
شريك واحد فقط

)N= 522 مستخدم مخّدرات( الّسماع مرة على األقّل بفيروس نقص المناعة 
البشرّي: 99,6 %

لديك صديق أو نسيب مصاب بفيروس نقص المناعة البشرّي أو توفي باإليدز: 
% 52,6

معرفة أّن تشارك الحقنة/األداة هو طريق النتقال فيروس نقص المناعة 
البشرّي: 67 %

معرفة أّن استخدام الواقي إجراء وقائّي لفيروس نقص المناعة البشرّي: 72 
%

معرفة أّن شخًصا بصّحة جّيدة يمكنه أن ُيصاب بفيروس نقص المناعة 
البشرّي: 86 %

)وزارة الّصّحة في البحرين، 2010(

مصر

560محافظتان2010

استخدام الواقي أثناء ممارسة الجنس األخيرة مع شريك تجارّي: 24,6 %
استخدام الواقي أثناء ممارسة الجنس األخيرة مع شريك منتظم غير تجارّي: 4,8 %

استخدام الواقي أثناء ممارسة الجنس األخيرة مع شريك غير منتظم غير تجارّي: 14,3 %
تبادل الجنس مقابل المال: %13,1 و%10,8 في القاهرة واالسكندرّية

نشاط الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال: 14,3 % و7,7 % في القاهرة واالسكندرّية

 تشارك الحقن/األدوات في الّشهر الّسابق: 22,9 % و40,5 % 
)وزارة الّصّحة في مصر، 2012(الّسماع مرة على األقّل بفيروس نقص المناعة البشرّي:  كّلهم تقريًبافي القاهرة واالسكندرّية

413 رجاًلالقاهرة2006

ممارسة الجنس مّرة على األقّل: 96,2
ممارسة الجنس في األشهر اإلثني عشر األخيرة: 67,8 %

مّما تقّدم، ممارسة الجنس مع عاملة بالجنس: 13,3 %
 الجنس مع شركاء غير منتظمين غير تجارّيين: 28,7 %

الجنس مع شركاء منتظمين غير تجارّيين: 88,2 %
ا اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن جنس مع رجال: %9,4 من الّرجال الّنشطين جنسّيً

استخدام الواقي مّرة على األقل مع عاملة بالجنس: 11,8 %
استخدام الواقي مّرة على األقّل مع شريك غير منتظم غير تجارّي: 34,1 %

استخدام الواقي مّرة على األقّل مع شريك منتظم غير تجارّي: 12,8 %

الحقن بحقن مستخدمة في الّشهر األخير: 53 %
 تشارك الحقن/األدوات مع شخص واحد أو

 أكثر في الّشهر الّسابق: 32,2 %

الّسماع مرة على األقّل بفيروس نقص المناعة البشرّي: كّلهم تقريًبا
القدرة على اإلبالغ عن طرق االنتقال والوقاية: األغلبّية

)المنّظمة الّدولّية لّصّحة األسرة/وزارة الّصّحة في 
مصر، 2006(

إيران

)يتبع(

3226 مدن2010-2011

استخدام الواقي مّرة على األقّل مع شريك جنسّي رئيسّي: 55,8 %
مّما تقّدم، استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة: 63,8 %

ممارسة الجنس مّرة على األقّل مع شريك غير رئيسّي: 69,5 %
مّما تقّدم: استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع الّشريك أعاله: 51,6 %

ممارسة الجنس مع رجل في الّشهر األخير: 19,5 %

معرفة أّن الحقنة المشاركة هي طريق النتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 
% 99,1

معرفة أّن الواقي وسيلة وقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي: 84 %
)هاغدوست، سادجادي وآخرون، 2012(

102546 محافظات2010

ممارسة الجنس مّرة على األقّل: 85 %
حاالت المتزّوجين: ممارسة الجنس مع الزوجة في األشهر اإلثني عشر األخيرة: 58,9 %

مّما تقّدم، استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع الزوجة: 34,1 %
من أولئك الذيّن مارسوا الجنس مّرة على األقّل، ممارسة الجنس بدون تبادل المال مع غير الزوجة 

في األشهر اإلثني عشر األخيرة: 29 %
مّما تقّدم، استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع من تقّدم: 43,1 %

من أولئك اّلذين مارسوا الجنس مّرة على األقّل، ممارسة الجنس مع شريك يدفع في األشهر اإلثني 
عشر األخيرة: 22,4 %

مّما تقّدم، استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع من تقّدم: 53,3 %
عدد الشركاء المدفوع لهم أكثر من واحد في األشهر اإلثني عشر األخيرة: 71,1 %

من الّرجال اّلذين مارسوا الجنس مّرة على األقّل، ممارسة الجنس مّرة على األقّل مع رجل: 14,4 %
من الّرجال اّلذين مارسوا الجنس مّرة على األقّل، ممارسة الجنس مع رجل في األشهر اإلثني عشر 

األخيرة: 3,1 %
مّما تقّدم، استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع رجل: 41,5 %

من الّرجال اّلذين مارسوا الجنس مّرة على األقّل، ممارسة الجنس مرة على األقّل مع رجل مقابل 
مال/بضاعة: 7,6 %

من الّرجال اّلذين مارسوا الجنس مّرة على األقّل، ممارسة الجنس مع رجل مقابل مال/بضاعة في 
األشهر اإلثني عشر األخيرة: 1,8 %

استخدام حقنة غير معّقمة في الحقن األخير: 9 %
تشارك الحقن/األدوات في الّشهر األخير: 8 %

تشارك أدوات حقن أخرى في الّشهر الّسابق: 12 %
دخول الّسجن مرة على األقّل: 77,9 %

من أولئك المسجونين، استخدام الحقن مّرة على األقّل في الّسجن: 26,3 %
من أولئك اّلذين استخدموا الحقن مّرة على األقّل في الّسجن، حقنوا بواسطة 
حقنة/أداة مستخدمة في الحقن األخير: 72,7 %، حقنوا بواسطة أداة حقن 

أخرى مستخدمة في الحقن األخير: 62,5 %

الّسماع مرة على األقّل بفيروس نقص المناعة البشرّي: 96.9%
معرفة أّن الحقنة المشاركة هي طريق النتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 

% 98,6
معرفة أّن الواقي وسيلة وقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي: 94,6 %

)هاغدوست، أصولي وآخرون، 2012(

1   1ّن االختالفات ببن البيانات المتوّفرة في هذا الجدول والجداول 10 إلى 12 هي بسبب االختالفات في المقامات
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إيران

)تابع(

)رجال( ممارسة الجنس مّرة على األقّل مع رجال: 11,3 %118فوالد شهر2008
استخدام حقنة/أداة مشتركة مّرة على األقّل: 31,2 %

استخدام أداة غلي مشتركة مّرة على األقّل: 43 %
تشارك الحقن/األدوات في الّشهرالّسابق: 8,2 %

)زماني، رضفر وآخرون، 2010(

الوطن من مراكز 2008
ممارسة الجنس مع الجنس نفسه في الّشهر األخير: 19,4 %1531اإلستقبال

)ميرأحمدزاده وآخرون، 2009(نسبة الُحَقن المئوّية بواسطة حقنة/أداة مستخدمة في األسبوع الّسابق: 20 %ممارسة الجنس مع شخص غير الزوجة: 47,4 %

102853 محافظات2006 - 2007

ممارسة الجنس مّرة على األقّل: 86,9 %
من أولئك اّلذين مارسوا الجنس مّرة على األقّل، ممارسة الجنس مع شريك منتظم في األشهر 

اإلثني عشر األخيرة: 51,8 %
من أولئك اّلذين مارسوا الجنس مّرة على األقّل، تبادلوا الجنس في األشهر اإلثني عشر األخيرة: 21,8 %
من أولئك اّلذين مارسوا الجنس مّرة على األقّل، ممارسة الجنس مع شريك غير منتظم لم ُيدفع له 

في األشهر اإلثني عشر األخيرة: 30,1 %
استخدموا واقًيا خالل ممارسة الجنس األخيرة )من أولئك اّلذين مارسوا الجنس في الحالة(:

منتظم: 40,7 %
تبادل الجنس: 71,9 %

غير منتظم غير مدفوع له: 55,3 %
)n= 2776( ممارسة الجنس مّرة على األقّل مع رجل: 14,6 %

رجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين في األشهر اإلثني عشر األخيرة: 7,4 %
استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة لدى الّرجال اّلذين مارسوا الجنس مع رجل مّرة 

على األقّل: 9,6 %

استخدام حقنة/أداة معّقمة في الحقن األخير: 84,3 %
حقن بواسطة حقنة/أداة لشخص آخر في الحقن األخيرة: 3,9 %

السماع مّرة على األقّل بفيروس نقص المناعة البشرّي: 94.3%
معرفة أّن تشارك الحقن هو طريقة النتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 

% 90,5
معرفة باستخدام الواقّي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي: 83,7 %

معرفة جّيدة بفيروس نقص المناعة البشرّي: 24 %

)برنامج األمم المّتحدة المشتركة المعنّي بفيروس 
نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2010؛ زماني، 2008(

)رافعي وآخرون، 2009(تشارك حقنة/أداة مّرة على األقّل: 35,8 %2091جميع المحافظات2007

904طهران2006 - 2007

ا في األشهر الّستة األخيرة: 50,4 % نشط جنسّيً
أي عالقة جنسّية مع غير الزوج/ة: 30,3 %

)n= 866( رجال يمارسون الجنس مع الّرجال: 10 %
استخدام الواقي دائًما مع العامالت بالجنس من أولئك اّلذين يمارسون الجنس مع العامالت 

بالجنس: 28,7 %
استخدام الواقي دائًما مع الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال من أولئك اّلذين يمارسون 

الجنس مع الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال: 4,4 %

أي سلوك تشارك في األشهر الّستة األخيرة: 76,6 %
أي تشارك في الحقن األخير: 25,2 %

تاريخ تشارك الحقن/األدوات في الّسجن: 15,2 % )من أولئك اّلذين يحقنون في 
الّسجن: 73,7 %(

الّسماع مّرة على األقّل باإليدز: 80 %
معرفة أّن تشارك الحقن هو طريقة النتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 

% 64,7
)رحيمي-موفاغار وآخرون، 2008(

549طهران2006 - 2007
ممارسة الجنس مّرة على األقّل: 81,7 %

ممارسة الجنس مّرة على األقّل مع رجال: 8 %
تبادل الجنس مّرة على األقّل مقابل المال أو المخّدرات: 9 %

)مالكينجاد، 2008(تشارك حقنة/أداة مّرة على األقّل: 36,7 %

ممارسة الجنس مّرة على األقّل: 76,5 %459 رجاًلطهران2006
)خيرانديش وآخرون، 2010(دخول الّسجن مرة على األقّل: 74,3 %، من اّلذين يحقنون في الّسجن: 8,2 %ممارسة الجنس مّرة على األقّل مع العامالت بالجنس: 23,3 %

األردن

استخدام حقنة مستخدمة أصاًل من قبل مدمن آخر في األسبوع الّسابق: 63 %استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة: 7 %4214 محافظات2011

: غير كافية المعرفة بفيروس نقص المناعة البشرّيّ
معرفة أّن تشارك الحقن يمكن أن يؤدي إلى انتقال فيروس نقص المناعة 

البشرّي وفيروس التهاب الكبد الوبائي )ج(: 43 % و24 %
معرفة أّن االتصال الجنسّي مع شخص إيجابّي لفيروس نقص المناعة البشرّي 

يمكن أن ينقل فيروس نقص المناعة البشرّي: 65 %

)شحروري، 2011(

4203 محافظات2008

ا في األشهر اإلثني عشر األخيرة: ثلثان )64 %( نشط جنسّيً
أكثر من شريك جنسّي واحد في األشهر اإلثني عشر األخيرة: النصف تقريًبا ]15 % )2 - 3( و24 % 

)4 - 9( و8 % 10 شركاء جنسّيين أو أكثر[.
وجود شريك جنس تجارّي في األشهر اإلثني عشر األخيرة: الّثلث )فقط 6 % شريك واحد(

رجال يمارسون الجنس مع ّرجال في األشهر اإلثني عشر األخيرة: 12 % من أصل 53 % الذين استجابوا.
عدم استخدام واٍق "أبًدا" مع شركاء تجارّيين وغير منتظمين في األشهر اإلثني عشر األخيرة: 35 % و42 %

تشارك الحقنة/األداة في الحقن األخير: 61,1 %
 تشارك الحقن/األدوات في الّشهر الّسابق:

4 % يتشاركون نصف الوقت و15 % يتشاركون دائًما و%23 معظم األوقات و27 
% أحياًنا و31 % لم يتشاركوا أبًدا.

تشارك أدوات الحقن األخرى: ثالثة أرباع المشاركين تقريًبا )25 % دائًما و16 % 
كّل مّرة تقريًبا و35 % أحياًنا(.

المعرفة بفيروس نقص المناعة البشري: غير كافية
معرفة أّن تشارك الحقن يمكن أن يؤدي إلى انتقال فيروس نقص المناعة 

البشري: كّلهم تقريًبا )96 %(
معرفة أّن استخدام الواقي هو طريقة وقاية من فيروس نقص المناعة البشري: 

النصف تقريًبا )53 %(

)وزارة الّصّحة في األردن، 2012(

)وزارة الّصّحة في الكويت، 2012(يبدو أّن تشارك أدوات الحقن أمر شائع، في المجتمع وفي الّسجن على الّسواءالكويت

لبنان

معرفة أّن الجنس غير المحمّي يمكن أن ينقل فيروس نقص المناعة البشرّي: تشارك حقنة مّرة على األقّل: 42,6 20091701%
)وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2010أ(84 %

استخدام الواقي أثناء ممارسة الجنس األخيرة مع شريك منتظم: 7,4 2008247% - 2009
)وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2010أ(استخدام الواقي أثناء ممارسة الجنس األخيرة مع شريك جنس غير منتظم: 22,7 %

)وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2010أ(تشارك حقنة مّرة على األقّل: 27,5 %استخدام الواقيات دائًما: 55 2008311%

81بيروت الكبرى2007 - 2008
)n= 81( شراء الجنس مّرة على األقّل: 50 %

بيع الجنس مّرة على األقّل: 12 %
)n= 15( استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع شريك غير منتظم غير تجارّي: 45 %

استخدام حقنة/أداة جديدة "دائًما": 24 %
"استخدام حقنة/أداة جديدة "معظم األوقات": 30 %

معرفة أّن الواقي حماية النتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 86 %
تحديد الّتشارك كطريقة انتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 97 %

)وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2010أ؛ محفوض، عفيفي 
وآخرون، 2010(

)وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2012(استخدام الواقي دائًما في الّشهر الّسابق: 31,4 2005212% - 2007

المغرب

)وزارة الّصّحة في المغرب، 2012(استخدام أدوات حقن معّقمة في الحقنة األخيرة: 69,1 %استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة: 29,8 %الّناظور2011

)وزارة الّصّحة في المغرب، 2012(استخدام أدوات حقن معّقمة في الحقنة األخيرة: 65,3 %استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة: 32,8 %طنجة2010

495 مستخدم مخّدرات5 مدن2005

ممارسة الجنس مّرة على األقّل مع الجنس نفسه: 13,1 % من الّرجال و10,4 % من الّنساء
مشارك في تجارة الجنس: معظم الّنساء وثلثان من كّل الرعايا

 وجود شركاء جنسّيين متعّددين في األشهر اإلثني عشر األخيرة: 48,1 % من الّرجال،
 70,1 % من النساء

عدم استخدام الواقي: 75 %
استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة: 13,1 %

)n= 366 شخًصا يستخدم المخّدرات بالحقن(
استخدام أداة حقن معّقمة في الحقنة األخيرة: 7,4 %

الّتشارك دائًما: 5,3 %
محاولة تعقيم الحقن/األدوات المستخدمة: ثالثة أرباع، ثلثها تقريًبا معّقم 

بالماء
الّنساء أصغر وعلى األرجح سيتشاركن الحقن/األدوات أكثر من الّرجال.

تشارك أقّل في الدار البيضاء من مدن أخرى

معرفة أّن الجنس وسيلة النتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 80 %
معرفة أّن الواقي حماية النتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 75,3 %

معرفة أقّل بطرق أخرى
)ماثرز وآخرون، 2011؛ وزارة الّصّحة في المغرب، 2005(

184 مستخدم مخّدراتمسقط2006 - 2007ُعمان

الجنس مع 2 إلى 8 شركاء جنسّيين في الشهر األخير: 91 % – 100 %
مشارك في العمل بالجنس مقابل المخّدرات/المال: 60 - 97 %

استخدام الواقي مّرة على األقّل: 53 % – 69 %
استخدام الواقي دائًما: 12 % – 25 %

متوسط عدد الشركاء الجنسّيين لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن من الّرجال 
اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال: 2

التشارك مرّة على األقّل: أكثر من 90 %، مع معّدل 2 - 4 مرّات في الشهر األخير.
استخدام مبّيض عند التشارك: ال شيء

استخدام حقن/أدوات غير معّقمة: 44 %–70 %
معّدل ست حوادث إعادة استخدام/في الشهر

من المشاركين من المجتمع، حقن 7 أفراد المخّدرات داخل الّسجن وتشارك 
الجميع الحقن/األدوات داخل الّسجن

)أبو رّداد، أيوديجي أكاال وآخرون، 2010؛ منّظمة الّصّحة معرفة عالية بفيروس نقص المناعة البشرّي
العالمّية، 2007(

>-  الجدول أ12
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باكستان

164956 مدينة2011

ممارسة الجنس مّرة على األقّل: 93,2 %
ممارسة الجنس مع عاملة بالجنس في األشهر الّستة األخيرة: 13,9 %

مّما تقّدم، استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع عاملة بالجنس: 28,4 %
ممارسة الجنس مع عامل بالجنس/عامل بالجنس هيجرا في األشهر الّستة األخيرة: 7,1 %

مّما تقّدم، استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع رجل يمارس الجنس مع رجل/عامل 
بالجنس هيجرا: 16,3 %

جنس مقابل مخّدرات أو مال في األشهر الّستة األخيرة: 15,3 %
تغّيرات عالية بين المدن

تشارك الحقن/األدوات في الحقنة األخيرة: 39,2 %
أعلى لدى النساء

استخدام حقنة جديدة دائًما في الّشهر األخير: 38,6 %
عدم استخدام حقنة جديدة أبًدا في الّشهر األخير: 2,5 %

تغّيرات عالية بين المدن

الّسماع مرة على األقّل بفيروس نقص المناعة البشرّي: 86,7 %
معرفة أّن فيروس نقص المناعة البشرّي يمكن أن ينتقل بواسطة أدوات 

حادة/حقن: 75,6 %
إدراك أّن العالقة الجنسّية وسيلة النتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 

% 72,7
معرفة أّن الواقي حماية لفيروس نقص المناعة البشرّي:  68,8 %

)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2012(

82979 مدن2008

ممارسة الجنس مّرة على األقّل: 95,4 %
ممارسة الجنس مع عاملة بالجنس في األشهر الستة األخيرة: 17,7 %

مّما تقّدم، استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع عاملة بالجنس: 31,0 %
ممارسة الجنس مع عامل بالجنس/عامل بالجنس هيجرا في األشهر الّستة األخيرة: 13,9 %

مّما تقّدم، استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع رجل يمارس الجنس مع رجل/عامل 
بالجنس هيجرا: 13,8 %

جنس مقابل مخّدرات أو مال في األشهر الّستة األخيرة: 16,8 %
تغّيرات عالية بين المدن

محقون بحقنة استخدمها شخص يستخدم المخّدرات بالحقن آخر في الحقنة 
األخيرة: 22,5 %

تغّيرات عالية بين المدن

معرفة أّن فيروس نقص المناعة البشرّي يمكن أن ينتقل بواسطة أدوات 
حادة/حقن: 74,5 %

إدراك أّن العالقة الجنسّية هي وسيلة النتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 
% 69,9

)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2008(

124039 مدينة2006 - 2007

ممارسة الجنس مّرة على األقّل: 84 %
استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع شريك منتظم: 16,5 %

استخدام الواقي دائًما مع شريك منتظم: 9,9 %
عدم استخدام الواقي أبًدا مع شريك منتظم: 40,7 %

ممارسة الجنس مع عاملة بالجنس في األشهر الّستة األخيرة: 26,6 %
استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع عاملة بالجنس: 20,9 %

ممارسة الجنس مع عامل بالجنس/عامل بالجنس هيجرا في األشهر الّستة األخيرة: 13,2 %
استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع رجل يمارس الجنس مع رجل/عامل بالجنس 

هيجرا: 12,9 %

استخدام حقنة معّقمة دائًما في الّشهر األخير: 41 %
عدم استخدام حقنة جديدة أبًدا في الّشهر األخير: 5,3 %

تم الحقن بواسطة حقنة مستخدمة في الحقن األخير: 27,8 %
أدوات حقن مشتركة في الحقن األخير: 36 %

السماع مّرة على األقّل باإليدز: 74 %
معرفة أّن فيروس نقص المناعة البشرّي يمكن أن ينتقل بواسطة أدوات 

حادة/حقن: 50,1 %
معرفة أّن الحقن واألدوات الّنظيفة تمنع فيروس نقص المناعة البشرّي: 

% 39,9
معرفة أّن الواقي حماية لفيروس نقص المناعة البشرّي: 32,8 %

)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2006-7(

72432 مدن2005

ممارسة الجنس مّرة على األقّل: 90 %
استخدام الواقي دائًما مع شريك منتظم: 5,3 %

عدم استخدام الواقي أبًدا مع شريك منتظم: 64,6 %
ممارسة الجنس مع عاملة بالجنس في األشهر الّستة األخيرة: 12,6 %

استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع عاملة بالجنس: 16,6 %
ممارسة الجنس مع عامل بالجنس/عامل بالجنس هيجرا في األشهر الّستة األخيرة: 14,7 %

استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة مع رجل يمارس الجنس مع رجل/عامل بالجنس 
هيجرا: 12,5 %

استخدام حقنة معّقمة دائًما في الّشهر األخير: 21,9 %
عدم استخدام حقنة جديدة أبًدا في الّشهر األخير: 12,7 %

تم الحقن بواسطة حقنة مستخدمة في الحقن األخير: 35,2 %
أدوات الحقن المشتركة: 7,9 %

السماع مّرة على األقّل باإليدز: 66.6 %
معرفة أّن فيروس نقص المناعة البشرّي يمكن أن ينتقل بواسطة أدوات 

حادة/حقن: 51 %
معرفة أّن الواقي حماية النتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 31 %

)برنامج مكافحة اإليدز الوطنّي في باكستان، 2005(

تشارك في الحقن األخير:2800 مدينة2005
)ألطف وآخرون، 2009(8,5 % في حيدر أباد و33,6 % في سكر

فلسطين

محافظة القدس 2010
199الّشرقّية

ممارسة الجنس في الّشهر األخير: 63,3 %
استخدام الواقي باستمرار في الّشهر األخير: 22,9 %
استخدام الواقي خالل آخر ممارسة للجنس: 30,4 %

أكثر من شريك جنسي واحد في العام األخير: 29,2 %
بيع الجنس في األشهر اإلثني عشر األخيرة: 7,9 %، استخدام الواقي أثناء ممارسة الجنس األخيرة 

مع مستفيد: 49,1 %
شراء الجنس في األشهر اإلثني عشر األخيرة: 17,5 %

حقنة معّقمة في الحقن األخير: 89 %
متشارك في األسبوع األخير: 31,7 %

يحّدد بشكل صحيح طرق منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرّي ويرفض 
مفاهيم خاطئة رئيسّية عن انتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 17,4 %

أقّروا بشكل صحيح بانتقال فيروس نقص المناعة البشرّي بواسطة تشارك 
الحقن: 95,5 %

)ستولهوفر وآخرون، 2010(

352 مستخدم مخّدراتالوطن2010
)n= 352( ممارسة الجنس مرة على األقّل: 88 %، 48 % منهم مع أكثر من شريك واحد

ا، عدم استخدام واٍق أبًدا أو تقريًبا أبًدا: 55 % من بين المستخدمين الّنشطين جنسّيً
استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة: 28 %

)n= 148 شخًصا يستخدم المخدرات بالحقن( تشارك الحقن مّرة على األقّل: 
47 %، أعلى في الّضّفة الغربّية

تشارك أكبر عند أولئك اّلذين يحقنون في مراكز الحقن، تشارك أقّل في مخّيم 
الالجئين

)n= 352( حقنوا في الّسجن: 19 % من أولئك المسجونين، من ضمن اّلذين 
يحقنون في الّسجن، الّتشارك في الّسجن: 22 %، الّتشارك في الّسجن األعلى في 

القدس الشرقّية

)n= 352( إدراك أّن تشارك الحقن هي طريقة النتقال فيروس نقص المناعة 
البشرّي: 77 %

إدراك أّن الجنس المهبلّي هو طريقة النتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 
% 85

إدراك أّن الجنس الشرجي هو طريقة النتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 
% 76

)مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة 
وآخرون، 2011(

336 مستخدم مخدرات2006سوريا

)n= 336( ممارسة الجنس مّرة على األقّل 90 %
ممارسة الجنس في األشهر اإلثني عشر األخيرة: 78 %

)مّما تقّدم 254 مستخدم مخّدرات( معّدل الشركاء الجنسّيين: 7
)مّما تقّدم 254 مستخدم مخّدرات( استخدام الواقي دائًما في الّشهر األخير: 19 %

عدم استخدام الواقي أبًدا: 21 %
)n= 336( ممارسة الجنس مرة على األقل مقابل المال/المواد: 47 %

ممارسة الجنس مقابل المال في الّشهر األخير:  40 % من اّلذين يستخدمون الواقي دائًما: 17 %
)n= 336( ممارسة الجنس مرة على األقّل مع الجنس نفسه: 6 %، عدم استخدام الواقي في األشهر 

اإلثني عشر األخيرة
داخل الجنس: رجال يمارسون الجنس مع الّرجال: 5 %، معّدل الّشركاء الجنسّيين: 3

لم يستخدم أحد الواقي

)n= 168، حاقنون دائمون( الّتشارك مرة على األقّل: 46 %
تشارك ملعقة مرة على األقّل: 69 %

من أولئك المشاركين، عدم تنظيف الحقنة المستخدمة: 40 %
)n= 157، حاقنون في الّشهر األخير( تشارك في الّشهر األخير: 28 % 

)الحقن9-(

تحديد الّتشارك كطريق النتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 47 %
)مديرّية الّصّحة الّذهنّية في سوريا، 2008(معرفة أّن الواقي حماية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرّي: 38 %

تونس
2807 مدينة2011

استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة: 19,3 %
)لدى األشخاص >25عاًما: 32,3 %، لدى األشخاص .<25: 15,7 %(

مشارك في تجارة الجنس: 28,3 %

غير متشارك في الّشهر األخير: 70,4 %
استخدام حقنة/أداة جديدة في الحقن األخير: 87,7 %

)لدى األشخاص >25 عاًما: 90.5 %، لدى األشخاص<25: 87%(
الوصول إلى الحقن/األدوات المعّقمة: 96,1 %

 معرفة جّيدة بفيروس نقص المناعة البشري: 49,7 % 
)المعرفة السّيئة كانت عنصر خطر هام لعدوى فيروس نقص المناعة 

البشري(
)وزارة الّصّحة في تونس، 2012(

استخدام الواقي خالل ممارسة الجنس األخيرة: 35 %2713 مدينة2009
)في ممارسة الجنس غير المدفوعة األخيرة: 34 %، في الجنس المدفوع: 36,8 %(

غير متشارك في الّشهر األخير: 53,9 %
)وزارة الّصّحة في تونس، 2012(استخدام حقنة/أداة جديدة في الحقن األخير: 78,3 %

>-  الجدول أ12
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 الجدول أ13    ملخص االقتراحات المعتمدة من قبل الصندوق العالمّي لمكافحة اإليدز والّسّل والمالريا
                                  حول اإليدز من المنطقة )الجولة 1 إلى 10(

   االستراتيجّيات المتعلقة باستخدام المخّدراتالمبلغ األقصى لمّدة خمس سنواتمبلغ المنحة المعتمدرقم الجولةالبلد

71,007,0006,316,000أفغانستان

تتضّمن مستخدمي المخّدرات بالحقن كمجموعة رئيسّية.
 -        األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في المجتمع )1800(؛ الّسجناء )3520 مستخدم مخّدرات بالحقن للعالج بالبدائل و4790 إجمالي الّسجناء للمشورة

          واالختبار الطوعّيين(
-        تأسيس أربعة مراكز استقبال لمستخدمي المخّدرات بالحقن في المحافظة مع قدرة قربى لتدّخالت الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات وأربعة مراكز للعالج بالبدائل.

-        تطوير القّدرات، مع إرشادات قياسّية، حول برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة بما في ذلك المراقبة
-        تقوية النظام الّصّحي في ما يتعّلق بفيروس نقص المناعة البشرّي

-        إنشاء بيئة دعم وتمكين من أجل استجابة وطنّية فّعالة لفيروس نقص المناعة البشرّي

38,860,0008,860,000الجزائر

تتضمن مستخدمي المخّدرات كمجموعات هّشة. االستراتيجّيات:
ا/فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز مع الفئات الّسكانّية الهّشة وألجلهم -        تحسين الوصول إلى الوقاية من خطر العداوى المنقولة جنسّيً

 -        نشاطات الوقاية )بال تفاصيل( والّترويج الختبار مجهول طوعّي مجانّي بين مجموعات الّسلوكّيات الخطرة؛ نسبة مجموعات الّسلوكّيات الخطرة التي تّم بلوغها
          بفعالّية لغاية عام 2006: 40 %

65,320,00011,527,000مصر

تتضمن األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن كفئات سكانّية أكثر عرضة للخطر. االستراتيجّيات:
ا. وتجذب فرق القربى الفئات الّسكانّية الهدف إلى مراكز االستقبال بواسطة  -        القربى للفئات الّسكانّية األكثر عرضة للخطر استناًدا إلى برامج القربى المنّفذة حالّيً

          خدمات مختلفة.
 -        تتضّمن برامج القربى توفير الواقيات وتوزيعها واإلحالة إلى المشوزة واالختبار الّطوعّيين والّتدريب على استخدام الواقيات الصحيحة والحقن اآلمن والّتطوير 
           الّتشاركي وتوزيع المواد الّتعليمّية المصّممة خصيًصا لهذه الفئة الّسكانّية والّتدريب المرتكز على الّنظراء ورفع مستوى الوعي للفئات الّسكانّية الهدف حول

          الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات وفًقا للمعايير الثقافّية.

إيران
215,922,00015,922,000

تتضّمن األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. وتضّمنت مؤّشرات الّنتيجة واألثر حول األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن.
-        إجراء تقييمات للوضع )بما في ذلك االستطالعات الّسلوكّية( حول األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في 100 % من المحافظات بحلول العام 2005

-        توسيع نظام ترّصد فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز حول المجموعات الهّشة لتغطية 100 % من المحافظات والّسجون
 -        زيادة وصول األشخاص اّلذين يستخدمون المخدرات بالحقن إلى خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي األخرى

          من 1 % إلى 40 % بحلول نهاية العام 2007
o        الّنسبة المئوّية لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن اّلذين أبلغوا عن استخدام أّي برنامج للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات: 40 %

o        الّنسبة المئوّية لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن المؤّهلين اّلذين يطلبون العالج بالميثادون واّلذين يخضعون له: 12.5 %
o        الّنسبة المئوّية لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن اّلذين أبلغوا عن استخدام برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة: 20 %

o        الّنسبة المئّوية لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن اّلذين أبلغوا عن االتصال ببرامج القربى: 30 %
o        إنتاج مواد تعّلم خاّصة بالحّد من مخاطر استخدام المخّدرات ونشرها

o        تدريب مقّدمي الّرعاية الّصّحّية على عالج فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز ورعايته وإدارة مستخدمي المخّدرات المصابين بفيروس نقص المناعة البشرّي
 -        زيادة الّنسبة المئوّية للّسجناء اّلذين يستفيدون من برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز المكّرسة ورعايته )العيادات الّثالثّية الخدمات( 

          من 4 % إلى 70 % بحلول العام 2007
 o        إدخال برامج المبّيض والعالج بواسطة الميثادون إلى سجون محّددة بحلول نهاية العام 2002. وقد تّم وضع خطة لبرنامج توفير حقن وأدوات نظيفة تجريبّية

           لسجن واحد.
ا وعالجه وتوزيع الواقيات كاستراتيجّيات عامة الوقاية من العداوى المنقولة جنسّيً

89,295,09731,321,480

األردن

22,483,0002,483,000
تتضّمن مستخدمي المخّدرات كمجموعات هّشة. االستراتيجّيات:

ا وفيروس نقص المناعة البشرّي حول مستخدمي المخّدرات -        تنفيذ دراسات انتشار العداوى المنقولة جنسّيً
-        تنفيذ برامج القربى المستدامة لمستخدمي المخّدرات )لم يتّم تحديد نوع الّتدخالت للقربى(

63,000,0006,800,000

تتضّمن األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن كمجموعات هّشة. االستراتيجّيات:
-        االستطالعات الّسلوكّية حول األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 

-        برامج التعّلم من األقران لمستخدمي المخّدرات في الّسجون وفي مراكز عالج المخّدرات 
-        قطاعات عالج المخّدرات ذات الصلة المعترف بها كشركاء

المغرب

19,238,0009,238,000
)تّم تعديل نسخة الملّخص اإلنجليزّية( 

تتضّمن مستخدمي المخّدرات كمجموعات هّشة. االستراتيجّيات:
-        الوقاية والّرعاية لمستخدمي المخّدرات )الّتفاصيل غير مشمولة في نسخة المّلخص(

610,680,00026,453,000

تتضّمن األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن كفئات سكانّية أكثر عرضة للخطر. االستراتيجّيات:
-        المناصرة

-        تصميم المعلومات واالتصاالت المكّيفة ودعمها
-        ترقية 6 مراكز استشارّية 

-        زيادة الوعي وتدريب موظفي ومسّهلي الّصّحة
-        وضع برنامج لتبادل الحقن وتوزيعها )الميثادون( ألكثر من 500 مستخدم مخّدرات بالحقن لغاية العام 2011

-        توفير أدوية أخرى لدعم االنسحاب
-        تنفيذ تدّخالت محلّية لـ 4500 مستخدم مخّدرات بالحقن في الموقع لغاية العام 2011

-        إنتاج مواد وأدوات تعليمّية مكّيفة للحّد من مخاطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي
-        دراسات وتقييمات في سياق البرنامج للحّد من المخاطر لدى مستخدمي المخّدرات بالحقن

المشورة واالختبار الّطوعّيان وتوزيع الواقيات والعالج المضاد للفيروسات القهقرّية وتعزيز المجتمع المدنّي كاستراتيجّيات عاّمة
1013,177,98742,103,120
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>-  الجدول أ13

   االستراتيجّيات المتعلقة باستخدام المخّدراتالمبلغ األقصى لمّدة خمس سنواتمبلغ المنحة المعتمدرقم الجولةالبلد

باكستان
لم ُيذكر أّي تدخل محّدد لمستخدمي المخّدرات28,312,0008,312,000

المشورة واالختبار الّطوعّيان والعالج المضاد للفيروسات القهقرّية كمقاربة عاّمة
عنوان المنحة: الّشراكة العاّمة الخاّصة لتحسين خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات والّرعاية والّدعم وقدرة الّتنفيذ910,552,16641,802,987

 فلسطين
75,014,00010,832,000 )الّضّفة الغربّية وقطاع غزة( 

تركيز خاص على توسيع الوصول إلى الخدمات الّشاملة لمستخدمي المخّدرات، مع تركيز خاص على األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن
-        برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة

-        برامج العالج بالبدائل وعالج المخّدرات )بما في ذلك نزع الّسّمية(
 -        مركزا استقبال يوّفران الوصول إلى برامج الّدعم الّنفسّي االجتماعّي والمشورة والمعيشة وتعليم مهارات الحياة وتعليم الوقاية من المخّدرات

          وفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز والحّد من مخاطر استخدام المخّدرات
-        تدريب 560 معّلًما من أقران مستخدمي المخّدرات بالحقن

تتضمن مستخدمي المخّدرات والّسجناء كمجموعات هدف للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي مع تصّور ترويج استخدام الواقيات101,709,1823,382,740سوريا
تقدير حجم الفئات الّسكانّية األكثر عرضة للخطر ووضع خريطة بعناصر الخطر والهشاشة

69,565,00017,383,000تونس

تتضّمن األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن كفئات سكانّية أكثر عرضة للخطر. االستراتيجّيات:
-        60 % من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن خضعوا لمشورة واختبار طوعّيين مجهولين لغاية العام الخامس من البرنامج

 -        60 % من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن معّرضون لبرامج القربى )تعليم من قبل األقران، الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات( لغاية العام
           الخامس. تقريًبا 1000 مستخدم مخّدرات بالحقن مستهدفين ومدعومين بشكل خاص بواسطة نشاطات القربى.

-        توزيع الواقيات
-        إجراء استطالعين سلوكيين حول مستخدمي المخّدرات بالحقن

مستخدمو المخّدرات غير مشمولين314,460,00014,764,000اليمن
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الجدول أ15      توّفر العالج المضاد للفيروسات القهقرّية  1 الجدول أ14      توّفر المشورة واختبار فيروس نقص المناعة البشرّي والمستفيدين

المستفيدون من مراكز المشورة واختبار فيروس نقص مراكز المشورة واختبار فيروس نقص المناعة البشرّي البلد
المصدرالمناعة البشرّي

)نهاية 2009( 13 مركًزاأفغانستان
)وزارة الّصّحة العاّمة في أفغانستان، 2012؛ منظمة الّصّحة العالمّية )2010( 22844 مستفيًدا في عام واحد)2010( 11 مركًزا

وآخرون، 2011(

)وزارة الّصّحة في الجزائر، 2012()11-2010( )بيانات من 43 مركًزا( 87,678 مستفيًدا)2011( 59 مركًزا في 48 محافظةالجزائر

ال يتوفر برنامج مشورة واختبار طوعّيينالبحرين

مصر
)آخر 7 سنوات، نهاية 2011( 23 وحدة حكومّية لبرنامج المشورة 

واالختبار الّطوعّيين في 17 محافظة )14 ثابتة و9 متنقلة(، متوّفرة في 
4 سجون

)وزارة الّصّحة في مصر، 2012()آخر 7 سنوات، نهاية 2011( تراكمّي: 35,000 مستفيد

إيران

)2010( 447 مركًزا في جميع أنحاء البالد )في العيادات الّثالثّية 
الخدمات وفي الّسجون ومنشآت المشورة واالختبار الطوعّيين 

الصرفة( )كّل السجون اّلتي تضّم أكثر من 300 سجين تضّم خدمة 
المشورة واالختبار الّطوعّيين(

)تشرين األول/أكتوبر 2009 - أيلول/سبتمبر 2010( 52,802 
مستفيد فوق عمر 15

)وزارة الّصّحة في إيران، 2012(

98 مركًزا )18 منها في بغداد(العراق
)وزارة الّصّحة في العراق، 2012()نهاية 2011( تراكمّي عدد المستفيدين: 3819يزداد عدد المراكز باستمرار.

)وزارة الّصّحة في األردن، 2012؛ منّظمة الّصّحة العالمّية وآخرون، )2010( 134 مستفيًدا في عام واحد12 مركًزا، معظمها في عّماناألردن
)2011

غير متوّفرالكويت

)وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2012؛ منّظمة الّصّحة العالمّية )2008-2009( 2700 مستفيد)2010( 21 منشأة مشورة واختبار طوعّيينلبنان
وآخرون، 2011(

ليبيا
مركز واحد )مختبر مرجعّي للمركز الوطنّي لمكافحة األمراض في 
طرابلس، مستخدم بشكل رئيسّي لالختبار التأكيدي من مختبرات 

أخرى(
)وزارة الّصّحة في ليبيا، 2012(

)وزارة الّصّحة في المغرب، 2012؛ منّظمة الّصّحة العالمّية وآخرون، 2011()2011( 60446 مستفيًدا فوق عمر 15)2010( 103 مراكز في جميع أنحاء البالدالمغرب

)وزارة الّصّحة في ُعمان، 2012(غياب المشورة واالختبار الّطوعّيين الوظيفّيينُعمان

)وزارة الّصّحة في باكستان، 2012(16 موقًعاباكستان

)روزنثال وآخرون، 2011؛ برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي خمسة مراكز في الّضفة الغربّية وقطاع غّزة والقدس الّشرقّيةفلسطين
بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2007(

)المجلس األعلى للّصّحة في قطر وآخرون، 2012(متوّفرقطر

المملكة 
العربّية 

الّسعودّية

مركزمشورة واختبار طوعّيين في كّل منطقة، بشكل خاص في 
المستشفيات

6 وحدات متنقلة جديدة للمشورة واالختبار الّطوعّيين في 5 مدن، 
خطوط ساخنة لمّدة 24 ساعة لخدمات مشورة فيروس نقص المناعة 

البشرّي وموقع ويب

)وزارة الّصّحة في المملكة العربّية الّسعودّية، 2012(

)وزارة الّصّحة في سوريا، 2012؛ منّظمة الّصّحة العالمّية وآخرون، )2011( 1541 مستفيًدا23 مركز مشورة واختبار طوعّيينسوريا
)2011

)2011( 19 أو 25؟ مركًزا، المشورة واالختبار الّطوعّيان متوّفران في تونس
)وزارة الّصّحة في تونس، 2012()2011( 8573 مستفيًداالّسجون

اإلمارات 
العربّية 

المّتحدة
غير متوّفر )وزارة الّصّحة في اإلمارات العربّية المّتحدة، 2012(

)وزارة الّصّحة العاّمة والّسكان في اليمن، 2012()2010( 5181 مستفيًدا)نهاية 2011( 27 موقًعااليمن

عدد األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي ضمن العالج مواقع العالج المضاد للفيروسات القهقرّية البلد
المضاد للفيروسات القهقرّية2

110مركزانأفغانستان
92680 مراكزالجزائر

 مركز واحد البحرين
39)في مستشفى لألمراض الّنفسّية، مركز إعادة التأهيل لمستخدمي المخّدرات(

6760 مدن في 5 محافظاتمصر
1032752 عيادات و134 مركًزا في السجونإيران

8العراق
108مركز واحد على األرجحاألردن

186الكويت

 412مركز واحد )بدران، 2012(لبنان
)برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي باإليدز، 2011أ(

2000 إلى 52500 مواقع في ثالث مدنليبيا
4047ست مدنالمغرب

15661 موقًعا في كّل البلدُعمان
172491 مركًزاباكستان

 4 مراكزفلسطين
 )ستولهوفر وآخرون، 2010(

 11 
)ستولهوفر وآخرون، 2010(

 مركز واحدقطر
 )مستشفى مؤسسة حمد الطبّية(

المملكة 
العربّية 

الّسعودّية
81850 مراكز في كّل البلد

 14 مركًزاسوريا
131 )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2011أ(

 412 أربعة مراكز في مدن مختلفةتونس
)منّظمة الّصّحة العالمّية وآخرون، 2011(

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
ا في كّل البلد 11229 مركًزا حكومّيً

5531 مراكز في المدن الّرئيسّيةاليمن

مصدر المعلومات هو تقارير الّتقّدم الوطنّية لعام 2012 حول فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز ما لم ُيحّدد مصدر آخر.  1
 2      في بعض البلدان، من غير الواضح ما إذا كان العدد المبّلغ عنه يشير إلى أولئك اّلذين يتلّقون دواًء للعالج المضاد للفيروسات القهقرّية، 
أو يشمل كّل األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي اّلذين يحضرون إلى مراكز العالج المضاد للفيروسات القهقرّية.
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المراجع

الجدول أ16     المنّظمات غير الحكومّية العاملة على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي

بنية المنظمة غير الحكومّية البلد

تقّدم المنظمات غير الحكومّية أكثر من 75 بالمائة من الخدمات لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )وزارة الّصّحة العاّمة في أفغانستان، 2012(.أفغانستان

الجزائر
منّظمات غير حكومّية نشطة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي: مجموعة األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي: الحياة، جمعّية الحماية من 
اإليدز، جمعّية أنيس، جمعّية الّتضامن مع اإليدز )وزارة الّصّحة في الجزائر، 2012؛ شبكة مينارة، 2010ب؛ برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة 

البشرّي/اإليدز، 2011أ(.

غير نشطة للقطاع الّسكانّي العالي الخطورة.البحرين

 المنّظمات غير الحكومّية تعمل بشكل رئيسّي لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن والفئات الّسكانّية األكثر عرضة للخطر: منّظمة غير حكومّية وطنّية مصر
"جمعّية الّشباب للّسكان والّتنمية"، حرّية، وعي، حياة، بيفرندرز، كاريتاس، الجئي مصر )وزارة الّصّحة في مصر، 2012(.

يعمل عدد كبير من المنّظمات غير الحكومّية واألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي ومجموعات المساندة الّذاتّية والقطاع الخاّص في تدّخالت إيران
الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات. 

غير نشطة للمجموعات الهّشة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي.العراق

57 منظمة أهلّية ومنظمة غير حكومّية نشطة في الوقاية من اإليدز بما في ذلك الوقاية عند المجموعات الهّشة )وزارة الّصّحة في األردن، 2010( والمنّظمة الّرئيسّية هي األردن
"الحماة المستقبلّيون".

غير نشطة للمجموعات الهّشة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّيالكويت

لبنان

ُيقّدر توفير أكثر من 75 % من تدّخالت فيروس نقص المناعة البشرّي لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن من قبل منّظمات المجتمع المدنّي )وزارة الّصّحة 
العاّمة في لبنان، 2010ب( وجمعّية العناية الّصّحّية، هي المنّظمة غير الحكومّية الوحيدة اّلتي تقّدم برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة.

وتقع أمانة سّر المنّظمة، غير الحكومّية اإلقليمّية )شبكة مينارة( في لبنان، وُتعتبر منّظمة غير حكومّية أخرى )جمعّية العناية الّصّحّية( مركز المعرفة اإلقليمّي للحّد من 
مخاطر استخدام المخّدرات.

ليبيا
األحمر،  الهالل  البشرّي:  المناعة  نقص  فيروس  على  العاملة  الّنشطة  الحكومّية  غير  المنّظمات  ليبيا؛  في  باإليدز  المعنّية  الحكومّية  غير  المنّظمات  شبكة 

األطفال  يواجههما  اللذين  والّتمييز  الوصمة  المصابين:  األطفال  برعاية  المعنّية  الجمعّية  الّتحدي.  وجمعّية  الليبي،  الّشباب  ومنّظمة  الكّشاف،  وحركة 
)أمل(. البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  مع  المتعايشين  لألشخاص  مجموعة  ويوجد   .)2010 ليبيا،  في  الّصّحة  )وزارة  البشرّي  المناعة  نقص  بفيروس  المصابون 

المغرب
تنّفذ المنّظمات غير الحكومّية معظم برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي لدى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. منّظمات غير حكومّية 
نشطة في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي، لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في مدن عديدة: جمعّية المتابعة الّنفسية الّطبّية في حسنونة، 

الجمعّية المغربّية لمكافحة اإليدز، جمعّية الحّد من المخاطر )وزارة الّصّحة في المغرب، 2012(.

ُعمان

بدأت المنّظمات األهلّية الصغيرة عمل القربى مع األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن والّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال )وزارة الّصّحة في ُعمان، 
.)2012

الحياة هي المنّظمة غير الحكومّية الوحيدة في مسقط اّلتي توّفر معلومات عن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي إلى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن )منظمة الّصّحة العالمّية، 2010(.

باكستان
ا؛ يوجد أكثر من 50 منّظمة إيدز مكّرسة؛  منذ بداية االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرّي؛ كانت المنّظمات غير الحكومّية، ومنظمات المجتمع المدنّي نشطة جّدً

تشترك في اّتخاذ القرارات؛ المنّظمات غير الحكومّية تتلّقى منحة الّصندوق العالمّي )وزارة الّصّحة في باكستان، 2012( يوجد جمعّية لألشخاص المتعايشين مع فيروس 
نقص المناعة البشرّي )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2011أ(.

فلسطين

ثالث منّظمات غير حكومّية نشطة في الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات:  جمعية مركز بحوث اإلدمان - مركز أمان )SARC-Aman(: تلّقى جائزة الّشريط األحمر 
عام 2010 ، ونشاطات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، وبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة وتوزيع الواقيات عام 6-2005 في كامل قطاع غزة )جمعّية مركز 

بحوث اإلدمان - مركز أمان، 2010(؛ المقدسي: برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة، وتوزيع الواقيات في القدس والّضفة الغربّية؛ جمعّية الّصديق الّطالب )القدس 
الّشرقّية(

ال تعمل أّي منّظمة غير حكومّية بشكل مباشر مع الفئات الّسكانّية األكثر عرضة للخطر )المجلس األعلى للّصحة في قطر وآخرون، 2012(.قطر

المملكة 
العربّية 

الّسعودّية

المنّظمات غير الحكومّية ومنّظمات المجتمع المدنّي تشارك: الجمعّية الّسعودّية الخيرّية لمرضى اإليدز، وهي منّظمة غير حكومّية في جّدة، تغطي بضعة مدن، مجموعات دعم 
األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي، منّظمات دينّية مثل "مؤسسة اإلغاثة".

منّظمات غير حكومّية نشطة قليلة، ُتعنى بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي )وزارة الّصّحة في سوريا، 2012(.سوريا

تونس
ا واإليدز، الجمعّية الّتونسّية  ثالث منّظمات غير حكومّية، تشارك في برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة: الجمعية الّتونسية لمكافحة االلتهابات المنقولة جنسيَّ
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