


Welcome.............................................. 1
Thank you............................................ 2
About MENAHRA................................. 3
Conference organizers......................... 4
Conference program............................ 5
Summary of sessions.......................... 6
Dialogue Space.................................... 9
Posters Gallery................................... 10

#MENAHRA2016
WWW.MENAHRACONFERENCE.NET



THANK YOU
MENAHRA would like to extend its appreciation to all individuals and organizations that 
provided support in the preparation of the Third Regional Conference on Harm Reduction. 
We would also like to thank our partners, sponsors, the Board of Directors - represented 
by its president, Dr. Fatima Asouab - MENAHRA members for their trust and support, 
the conference program and abstract review committees, the MENAHRA team, and the 
conference organizers for their valuable contribution in organizing this conference.

WELCOME
to MENAHRA’s third regional  
conference on harm reduction!

The Middle East and North Africa Harm Reduction Association (MENAHRA) is pleased 
to welcome you to its third regional conference: “Reduce Harm, Ensure Rights” held in 
Beirut from the 23rd till the 25th of November 2016. 

MENAHRA aims to advocate and encourage the adoption of harm reduction strategies in 
the Middle East and North Africa (MENA) region and ensure the rights of Key Populations 
(KPs) in an effort to prevent the spread of HIV/AIDS and Hepatitis. This conference aims 
to create a platform for professionals, activists and researchers in the region to exchange 
expertise and scale-up programs in the field of harm reduction.

The conference program includes presentations, in addition to a dialogue space as 
well as a posters gallery. The conference will be attended by a number of associations, 
institutions, networks, groups and individuals, in addition to regional United Nations (UN) 
offices and other official authorities working on HIV/AIDS, drugs, and harm reduction.

The conference aims to advocate for the adoption of harm reduction strategies in 
MENA countries and support networking among local community organizations and the 
different stakeholders parties working in the field through:

•	 Exchanging	information	and	sharing	experiences	and	research	among	experts,	the	 
 local community, civil society organizations, and KP representatives from the region
•	 Providing	participants	with	the	latest	information	from	the	harm	reduction	field
•	 Advocating	for	a	stronger	political	commitment	from	different	stakeholders	and		 
 donors in the region
•	 Encouraging	the	documentation	of	successful	experiences	in	harm	reduction	for	 
 further use in advocacy and experience sharing
•	 Promoting,	scaling-up	and	expanding	the	MENAHRA	Network	activities

I wish you a very successful conference and a good stay in Beirut.

Elie Aaraj
MENAHRA Executive Director
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About MENAHRA
                         Middle East and North Africa Harm Reduction Association

The Middle East and North Africa Harm Reduction Association (MENAHRA) was launched 
in 2007 as an initiative from the World Health Organization, in cooperation with Harm 
Reduction International within the project “promoting the role of civil society organizations 
in the MENA region”.

Today, MENAHRA is an Non-Governmental Organization (NGO) registered in 2012 in  
Beirut, Lebanon by a presidential decree No. 7491 and is currently working in coordination 
with international organizations and the harm reduction networks.

MENAHRA is the first harm reduction network in the MENA region covering twenty countries 
(Afghanistan, Jordan, Iran, United Arab Emirates, Pakistan, Bahrain, Tunisia, Algeria, Syria, 
Oman, Palestine, Qatar, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Egypt, Saudi Arabia, Iraq and 
Yemen), with its headquarters in Beirut, and three regional knowledge hubs in Iran, Lebanon 
and Morocco.

For more information on MENAHRA, you can visit our website at www.menahra.org
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Program committee members

Dr. El Tayeb El AminMr. Jamie BridgeMs. Nadia Badran

Ms. Joumana Hermez Dr. Mohamed Hamad Ms. Aimee Ghanem 

Ms. Micheline JreijMs. Patricia HaddadDr. Rick Lines

Mr. Elie Aaraj

Abstract reviewers committee members
Dr. Alireza Naroozi Dr. Rick Lines Mr. Jamie Bridge 

Dr. Cherif Soliman Ms. Simone SalemMs. Marie Nougier 

Mr. Elie AarajMs. Micheline Jreij Ms. Patricia Haddad 

MENAHRA team
Executive Director Mr. Elie Aaraj

Network Coordinator Ms. Micheline Jreij

Programs Coordinator Ms. Patricia Haddad

Financial Manager Mr. Wadih Aoun

Accountant Ms. Perla Hany

Communication Officer Mr. Hasan Fakih

Executive Assistant Ms. Jennifer Ghazal

Conference team
Conference Coordinator Ms. Aimee Ghanem

Event Organizers EVENTA 
Ms. Nina Abi Fadel &  Ms. Joanna Abi Farah

Media Consultant Ms. Amal Elias

Travel Agency Le Voyageur
Mr. Roland Haswani

Graphic Designer Mr. John Abou Elias

Conftool Admin Grzegorz Krol

Printing Khalife Press
Assaydeh Copy Center

4



Summary Program
Pre-Conference Meeting November 21st - 22nd, 2016

2nd Regional Consultation on Law Enforcement and HIV response

Day 1 November 23, 2016 

10:00-01:00 Pre-Conference: Donors Meeting (by invitation only)

04:00-06:00 Opening Session

07:00-08:00 MENAHRA General Assembly

Day 2 November 24, 2016 

09:00-10:30 PLENARY SESSION 1     The Implementation of the 2016 UN Political Declaration  
                  on Ending AIDS by 2030:  Priority Actions for Fast-Tracking in MENA.

10:30-11:00 Coffee Break DIALOGUE SPACE 1:  Renforcer les capacités 
des acteurs de la Réduction des Risques

11:00-12:30 PLENARY SESSION 2     Human Rights & Drug Use

12:30-01:30 Lunch Break

01:30-15:00 MAJOR SESSION 1

Research
MAJOR SESSION 2

Religious Leaders and Harm Reduction

15:00-15:30 Coffee Break DIALOGUE SPACE 2:  The importance of the 
concept of comprehensive sex education: 
a program to reduce the risk

15:30-17:00 MAJOR SESSION 3 A 

Youth & Gender  

MAJOR SESSION 3 B

Advocacy  

MAJOR SESSION 4

The Harm reduction practice in MENA

17:00 UNAIDS Side Event

Day 3 November 25, 2016 

09:00-10:30 PLENARY SESSION 3     Drug Policy  

10:30-11:00 Coffee Break DIALOGUE SPACE 3:  Elaborating a communication 
strategy in the Harm Reduction Field

11:00-12:30 PLENARY SESSION 4     PWID and Treatment

12:30-01:30 Lunch Break MENANPUD Meeting

01:30-15:00 MAJOR SESSION 5

Snapshots of the Support 
Don’t Punish Campaign 

MAJOR SESSION 6

STIs/HCV

15:00-15:30 Coffee Break DIALOGUE SPACE 4:  Dignity above all

15:30-17:00 MAJOR SESSION 7

Injecting Drug Use in 
Humanitarian Settings  

MAJOR SESSION 4

Effectiveness of Harm Reduction

17:00 Closing Ceremony

18:00-20:00 Skoun Event
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Conference Program
Day 1 Wednesday, November 23, 2016 

10:00-01:00 Pre-Conference: Donors Meeting (invitation only) HALL CATHERINE

04:00-06:00 Opening Session HALL LA ROSE

07:00-08:00 MENAHRA General Assembly HALL CATHERINE

Day 2 Thursday, November 24, 2016 

09:00-10:30 PLENARY SESSION 1 

The Implementation of the 2016 Political 
Declaration on Ending AIDS by 2030:  
Priority Actions for Fast-Tracking in MENA 
Chair: Cherif Soliman 

HALL LA ROSE

•	 UN Political Declaration 
UNAIDS - Yamina Chakkar

•	 Intervention about the Political Declaration 
UN Goodwill Ambassador - Ms. Yusra

•	 MENA at the HLM- Unified voice, stronger position 
MENAHRA & RANAA - Elie Aaraj and Golda Eid

11:00-12:30 PLENARY SESSION 2 

Human Rights and Drugs 
Chair: Rick Lines

HALL LA ROSE

•	 Legal services to promote harm reduction in MENA region 
Tunisia - Nada Riahi

•	 Effects of Harm Reduction Awareness and Human Rights Promotion on PWUDs 
Afghanistan - Amin Zemaray

•	 Advocating for the drug users to access their rights  
Morocco - Mostafa El Ghachawi

•	 «Know Your Rights,” Grass Roots Advocacy  
Lebanon - Sandy Mteirik

•	 Inter-Ministerial Substance Use Response Strategy for Lebanon 2016-2021 
Lebanon - Nour Kik

01:30-15:00 MAJOR SESSION 1 

Research 
Chair: Fatima Asouab

HALL LA ROSE

•	 Injecting Drug Use and the risk of HIV transmission  
Tunisia - Hayet Hamdouni

•	 Harm reduction services for men who have sex with men who use/inject drugs. Differences in 
perceptions between key stakeholders and beneficiaries 
Lebanon - Ziad Mansour

•	 Transgender people in Lebanon: exploring the sexual and drug behaviors of transgender 
individuals in Lebanon. 
Lebanon - Nadia Badran

•	 Narcotics Are Cheaper Than Food In Pakistan: Our PWIDs Are Dying From AIDS  
Pakistan - Zeeshan Ayyaz

•	 Factors determining HIV and STI transmissions among MSM in Lebanon  
Lebanon - Ayman Assi
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<-  Conference Program
01:30-15:00 MAJOR SESSION 2 

Religious Leaders and Harm Reduction  
Chair: Sherif El Kamhawi

HALL CATHERINE

•	 Religious Leaders in the MENA region in support of PWID rights  
Lebanon - Micheline Jreij

•	 Role of faith leaders in fighting drugs   
Syria - Sheikh Alaa El Din El Hamawi

•	 Drug user between reality and religion   
Lebanon - Father Marwan Ghanem

•	 Role of religious leaders in harm reduction   
Tunisia - Iqbal AlGharbi 

15:30-17:00 MAJOR SESSION 3 A 

Youth and Gender 
Chair: Jennifer Ghazal

HALL LA ROSE

•	 Integrating Gender-specific Services in Harm Reduction Programs in the Middle East & 
North Africa (MENA) Region        Lebanon - Ola Ataya

•	 Safer Nightlife Program in Beirut        Lebanon - Rana Aaraj, Nadia Mikdashi
•	 Young Injecting Drug Users in Egypt        Egypt - Sherif Elkamhawi
•	 In order to reach and communicate more with the most vulnerable addictive woman  

Morocco - Safae Aznag 

MAJOR SESSION 3 B 

Advocacy 
Chair: Simone Salem

•	 MENANPUD - Advocacy to protect drug users from any abuse in applying the law 
Bahrain - Hassan Tareef

•	 Reasons for the reluctance of women using drugs to benefit from substitution therapy.  
Palestine - Afaf Rabih

•	 Advocacy for a drug policy based on harm reduction and respect of the human rights of PWID 
in Morocco: A working synergy between NGOs and national institutes  
Morocco - Ahmad Moulay Douraidy

•	 Synergies for a change: 5 years after the outburst of the HIV epidemic among drug users 
Greece - Marianella Kloka

15:30-17:00 MAJOR SESSION 4 
The Harm reduction practice in MENA 
Chair: Nadia Badran

HALL CATHERINE

•	 Findings from the Global State of Harm Reduction 2016: A Focus on MENA  
UK - Rick Lines

•	 Barriers to access to sterile syringes as perceived by pharmacists and injecting drug users: 
implications for harm reduction in Lebanon        Lebanon - Ali Ghaddar

•	 Drug users needs to be protected from drugs harms         Jordan - Abdallah Ahmad Hanatleh
•	 Harm Reduction in Palestine Experience Testimonies        Palestine - Alae Kharub Zakaria
•	 OHRA: BBDs prevention through access to harm reduction program  

Afghanistan - Amin Zemaray
•	 Escale Drop in and Harm reduction center  Lebanon - Elie Daou

17:00 UNAIDS Side Event  HALL ORABEL
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Day 3 Friday, November 25, 2016 

09:00-10:30 PLENARY SESSION 3 

Drug Policy   
Chair: Joumana Hermez

HALL LA ROSE

•	 UNGASS 2016: What happened, what happens next and why does it matter? 
UK - Jamie Bridge

•	 In the process of preparations for the extraordinary session of the United Nations 
General Committee on drugs and crime, politicians, ALCS association  and kaif farmers 
debate campaign: International forum on kaif and drugs  
Morocco - Ahmad Moulay Douraidy

•	 Civil Society Task Force on Drugs: Voices from the World  
Lebanon - Sandy Mteirik

•	 Drug use and the law in Arab countries  
Switzerland - Khaled Tinasti

11:00-12:30 PLENARY SESSION 4 

PWID and Treatment 
Chair: Alireza Noorozi

HALL LA ROSE

•	 Achieving 90-90-90 in the WHO Eastern Mediterranean Region (EMRO):  
Key issues for people who inject drugs  
Egypt - Joumana Hermez

•	 Guiding principles on framework and support measures for opioid dependence 
treatment including the prescription of agonist medicines  
Lebanon - Ramzi Sami Haddad

•	 Effectiveness of take home Methadone on MMT clients compliance in Yuxi, China  
UK/China - Bangyuan Wang

•	 A Focus Group Study on Awareness, Attitude, Stigma and Treatment Adherence of 
People living with HIV/AIDS on Opioid Substitution Therapy in Pakistan  
Pakistan - Summera Majeed

•	 Addiction Treatment in Iran: the case of the treatment camps  
UK - Maziyar Ghiabi 

12:30-13:30 MENANPUD Meeting HALL ORABEL

01:30-15:00 MAJOR SESSION 5 

Snapshots of the Support Don’t Punish 
campaign: “Together we can raise the voice” 
Chair: Jamie Bridge 

HALL LA ROSE

•	 Local actions, global voice: Support Don’t punish-Campaign  
UK - Jamie Bridge

•	 Support Don’t Punish Campaign in the MENA  
Lebanon - Hasan Fakih

•	 Support Don’t Punish: Egypt  
Egypt - Seham Mounir

•	 SDP: “Together we can raise the voice 
Lebanon - Aleen Aoun

•	 Belgium: Drug and prison: An impossible equation!  
(In the framework of the international action of “Support don’t punish” 2016)  
Belgium - Jean Philippe Hogge
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<-  Conference Program
01:30-15:00 MAJOR SESSION 6 

STIs/HCV  
Chair: Ali Ghaddar

HALL CATHERINE

•	 Results of the first national STI assessment in Lebanon        Lebanon - Ismael Maatouk
•	 HIV/AIDS, hepatitis and sexually transmitted infections prevention among Egyptian 

substance users         Egypt - Atef Bakhoum
•	 Study between injecting drug users in the West Bank   Palestine - Issam Jouyhan 
•	 Outreach and HCV      Lebanon - Martine Zgheib

15:30-17:00 MAJOR SESSION 7 

Injecting Drug Use in Humanitarian Settings 
Chair: Sheikh Alaa El Din El Hamawi

HALL LA ROSE

•	 Transnational Migration and Injecting Drug Use: Pilot Study in Afghanistan  
Afghanistan - Mohammad Sohail Alami

•	 Incarcerated Refugees/Migrants and Drug-Related Offences: The Situation in Lebanon 
Lebanon - Joanna Imad 

•	 Project on reducing harm against drugs and sexually transmitted diseases, including 
HIV/AIDS among youth in Aden...    Yemen - Rasena Mohamad

•	 Challenges of the national strategic plan against HIV / AIDS     Syria - Jamal Khamis

15:30-17:00 MAJOR SESSION 8 
The Effectiveness of Harm Reduction
Chair: Khalid Tinasti

HALL CATHERINE

•	 A Comprehensive Care Model for Key Populations in Egypt: NAHR Project  
Egypt - Yousra Elkei

•	 Effectiveness of community-based outreach in preventing HIV/AIDS among people who 
inject drugs  Pakistan - Haseeb Rehman

•	 Effectiveness of harm reduction education on reducing risky behavior among injecting 
drug users Egypt - Ayman Ghaly

•	 Regarding the impact of the HR activities: Tunisia experience    Tunisia - Houyem Boukassoula

17:00 Closing Ceremony HALL LA ROSE

18:00-20:00 Skoun Event HALL CATHERINE

Dialogue Space
1 1 Nov 24 at 10:30: Renforcer les capacités des acteurs de la Réduction des Risques (RdR) liés à 

l’usage de drogues au Maroc, dans la région Maghreb, et en Afrique francophone 
Morroco - Fouzia Bouzzitoune

1 2 Nov 24 at 15:00: The importance of the concept of comprehensive sex education:  
a program to reduce the risk          Lebanon - Micheline Haddad

1 3 Nov 25 at 10:30: Communication, a means for social change Elaborating a communication 
strategy in the Harm Reduction Field          Lebanon - Mirna Abou Zeid

1 4 Nov 25 at 15:00: Dignity above all         WHO- EMRO - Jouamana Hermez

HALL ORABEL
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Posters’ Gallery
. 1 Understanding And Addressing HIV/AIDS With Youth Asylum Seekers From Key Populations In Lebanon 

Lebanon - Nadia Badran

. 2 For A Field Space To Consume Injecting Hard Drugs That Respects The Environment And 
Preserves Human Beings 
Morocco - Nourddine Salouh

. 3 Medical Care And HIV Screening On Outreach Activity (Morocco Experience)  
Morocco - Fatima zohra Serghini

. 4 Advocacy  
Djibouti - Isnino Farah Omar

. 5 Psychosocial Support Of Drug Users In The Village Of Tangier / Morocco  
Morocco - Moustafa Al Ghachawi

. 6 Harm Reduction Night Mobile Unit Of The Association To Fight AIDS (ALCS):  
A Unique Intervention In Morocco  
Morocco - Mohammed El Khammas 

. 7 Experience Of Transfer From A “Shoot’ Space To A Talking Space  
Tunisia - Mohamed Lotfi Ayari

. 8 Young Pakistani Girls Are At Risk Of Hiv But Know Nothing About It  
Pakistan - Zeeshan Ayyaz

. 9 Reducing Iatrogenic Hepatitis C Transmission in Egypt through Mathematical Modeling  
USA - Natalie Jewel Dial

. 10 Innovative Harm Reduction Services     
Egypt - Siham Mounir Abdel Nour

. 11 Male Injecting Drug Users Having Sex With Men In Greater Cairo And Alexandria, Egypt  
Egypt - Oumnia Abaza

. 12 Female Condom Use Among Female Sex Workers In Iran In 2015  
Iran - Samira Hosseini Hooshyar

. 13 Experiencing The Syndemic: Accounting For Stigma And Discrimination Of HIV/AIDS Among 
Substance Users In Egypt  
Egypt - Atef Bakhoum

. 14 Crime and Drug Use in Kabul: A study of the criminal behavior of PWUDs and their treatment by 
law enforcement  
Afghanistan - Mohammad Sohail Alami

. 15 Using Psychoactive Substances Among Patients Living With Hiv In Morocco  
Morocco - Ouafae Zaimi

. 16 Condom Negotiation Among Unmarried Sexually Active Women In Lebanon  
Lebanon - Sarah Abu Zaki

. 17 Exploring HIV Vulnerability Among People Who Inject Drugs And Their Spouses In Egypt  
Egypt - Doaa Moustafa Oraby

. 18 HIV prevention among injecting drug users using the outreach approach  
Egypt - Evete Adel, Youssef Aziz  

HALL ORABEL
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عروض الملصقات 
فهم فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز ومعالجته مع طالبي اللجوء الشباب من الفئات السكانّية    . 1

 األساسّية في لبنان 
لبنان - ناديا بدران

من أجل محيط مجالي الستهالك المخّدرات الصلبة عبر الحقن يحترم البيئة ويحافظ على اإلنسان    .2 
المغرب - نور الدين صلوح

 3.  الرعاية الطّبّية وكشف فيروس نقص المناعة البشرّي على نشاط القربى )تجربة المغرب( 
المغرب - فاطمة زهرا سرغيني

 4.   المناصرة 
دجيبوتي - إسنينو فرح عمر

 5.   الدعم النفسّي واالجتماعّي لمستخدمي المخّدرات في مدينة طنجة/المغرب. 
المغرب - مصطفى الغشاوي

 :)ALCS( الوحدة المتنقلة الليلّية للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات التابعة لجمعّية مكافحة السيدا    .6
 تدّخل فريد في المغرب 

المغرب - محمد الخّماس 

 7.   تجربة النقل من مساحة “الحقن” إلى مساحة الكالم 
تونس - محمد لطفي عياري

الفتيات الباكستانّيات الشابات عرضة لخطر فيروس نقص المناعة البشرّي، لكن ال علم لهّن بذلك     .8 
باكستان - زيشان أياز

 9.   الحّد من انتقال فيروس التهاب الكبد ج العالجّي المنشأ في مصر من خالل وضع نموذج رياضّي 
الواليات المّتحدة األميركّية - ناتالي جويل دايل

خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات المبتكرة     .10 
مصر - سهام منير عبد النور

مستخدمو المخّدرات بالحقن الذكور اّلذين يمارسون الجنس مع الرجال في مصر الكبرى واالسكندرّية    .11 
مصر - أمنية أباظة

استخدام الواقيات األنثوّية بين العامالت بالجنس في إيران عام 2015    .12 
إيران - سميرة حسيني هوشيار

تجربة األمراض المشتركة: احتساب الوصمة والتمييز الخاّصين بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز بين    .13
 مستخدمي المخّدرات في مصر 

مصر - عاطف باخوم

الجريمة واستخدام المخّدرات في كابول: دراسة السلوك الجرمّي لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات    .14
 وعالجهم بموجب تطبيق القانون 

أفغانستان - محمد سهيل علمي

استخدام المؤّثرات العقلّية لدى المرضى المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي في المغرب.    .15
المغرب - وفاء زعيمي

ا غير المتزّوجات في لبنان  التفاوض على الواقيات بين النساء النشيطات جنسّيً   .16 
لبنان - سارة أبو زكي

استكشاف هشاشة فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات وزوجاتهم    .17
مصر - دعاء مصطفى ُعرابي

 18.  الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري بين مستخدمي المخدرات بالحقن من خالل حمالت التوعية
مصر - إيفيت عادل،   يوسف عزيز

ORABEL الصالة
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>- برنامج المؤتمر

مساحة حوار

الجلسة الرئيسية  15:307  - 17:00
 استخدام المخّدرات بالحقن في األوضاع  اإلنسانّية 

رئيس الجلسة:   شيخ عالء الدين الحموي 

LA ROSE الصالة

 •				 الهجرة العابرة واستخدام المخّدرات بالحقن: دراسة أولّية في أفغانستان 
أفغانستان - محمد سهيل علمي

•				 تعاطي المخدرات بين السجناء في السجون اللبنانية مع التركيز على النازحين / الالجئين في لبنان 
لبنان - جوانا عماد 

ا بما فيها نقص المناعة البشرّي\  •				 مشروع الحّد من مخاطر المخّدرات واألمراض المنتقلة جنسّيً
 االيدز بين أوساط الشباب في عدن          

اليمن - راصينا محمد 
  •				 تحّديات الخّطة االستراتيجّية الوطنّية لمكافحة فيروس عوز المناعة البشرّي االيدز  

سوريا - جمال خميس

الجلسة الرئيسية  15:308  - 17:00
فعالّية الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات  

رئيس الجلسة:   خالد تيناستي

CATHERINE الصالة

 •				 نموذج رعاية شاملة للفئات السكانّية الرئيسية  في مصر: مشروع شبكة جمعّيات الحّد من 
          )NAHR( مخاطر استخدام المخّدرات 

مصر - يسرا الكي
 •				 فعالّية برامج القربى المجتمعّية في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز بين 

 األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
باكستان - حسيب الرحمن

 •				 فعالّية تعليم الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات على الحّد من السلوكّيات الخطرة بين 
 مستخدمي المخّدرات بالحقن 

مصر - أيمن غالي 
  •				 أثر أنشطة الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات: تجربة تونس  

تونس - هيام بوكاسوال

الصالة LA ROSEجلسة ختامية15:30  - 17:00

الصالة CATHERINEلقاء جمعية سكون18:00  -  20:00

٢٤ نوفمبر الساعة  10:30   تعزيز قدرات الجهات الفاعلة للحد من المخاطر المتعلقة بتعاطي المخدرات . 1
 في المغرب، في المغرب العربي وإفريقيا  

 المغرب - فوزية بو زيتونة

 ٢٤ نوفمبر الساعة 15:00   اهمية ومفهوم التثقيف الجنسي الشامل:  برنامج لتخيفض المخاطر   . 1
 لبنان - ميشلين حداد

 ٢5 نوفمبر الساعة 10:30   التواصل من أجل التغيير االجتماعي، تطوير إستراتيجية للحد من المخاطر  . 2
 لبنان - ميرنا أبو زيد

 ٢5 نوفمبر الساعة 15:00   الكرامة فوق كل اعتبار  . 3
منظمة الصحة العالمية - جمانة هرمز

ORABEL الصالة
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اليوم الثالث   25 نوفمبر 2016

الجلسة العامة 9:003  - 10:30
سياسة المخدرات 

رئيسة الجلسة:   جمانه هرمز

LA ROSE الصالة

•				الدورة االستثنائّية للجمعّية العاّمة لألمم المّتحدة 2016: ماذا حدث، ما الذي سيحدث ولماذا ُيعتبر 
ا؟              المملكة المّتحدة - جايمي بريدج األمر مهّمً

•				في إطار االستعدادات للدورة االستثنائّية للجمعّية العاّمة لألمم المّتحدة، الخاّصة بالمخّدرات 
ـّة حول  والجريمة، سياسّيون، جمعّية محاربة السيدا و مزارعي الكيف حملة ترافع: النـــــدوة الدوليــ

المغرب             أحمد موالي دريدي الكيف والمخّدرات 
•				مجموعة عمل المجتمع المدنّي حول المخّدرات: أصوات من العالم             لبنان - ساندي متيرك

•				استخدام المخّدرات والقانون في البلدان العربّية             سويسرا - خالد تيناستي

الجلسة العامة  11:004  - 12:30
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن والعالج

رئيس الجلسة:   علي رضا نوروزي

LA ROSE الصالة

•				تحقيق 90-90-90 في منطقة شرق المتوسط التابعة لمنّظمة الصّحة العالمّية: المسائل األساسّية 
لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن              مصر - جمانة هرمز

•				المبادئ التوجيهّية المعنّية بإطار العمل وإجراءات الدعم لعالج إدمان األفيونّيات الكيميائّية بما في 
ذلك وصف األدوية الناهضة              لبنان - رمزي سامي حداد

•				فعالّية تناول الميثادون في المنزل على تقّيد المستفيدين من العالج البديل بواسطة الميثادون في 
يوتشي، الصين              المملكة المّتحدة/الصين - بانغيوان وانغ

•				دراسة مجموعة تركيز حول الوعي والموقف والوصمة والتقّيد بالعالج لألشخاص المتعايشين مع 
 فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز ويخضعون للعالج بالبدائل في باكستان              

باكستان - سوميرا مجيد
•				عالج اإلدمان في إيران: حالة مخّيمات العالج              المملكة المّتحدة - مازيار غيابي 

الصالة ORABELلقاء مينانبود12:30  -  13:30

الجلسة الرئيسية  13:305  - 15:00
لقطات من حملة ندعم وال نعاقب  

رئيس الجلسة:   جايمي بريدج 

LA ROSE الصالة

•				أعمال محّلّية، صوت عالمّي: حملة “ندعم وال نعاقب”              المملكة المّتحدة - جايمي بريدج
•				حملة “ندعم وال نعاقب” في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا              لبنان - حسن فقيه

•				ندعم وال نعاقب: مصر              مصر - سهام، منير
•				مركز تقديم الخدمات: مًعا يمكننا رفع الصوت              لبنان - ألين عون

 •				بلجيكا: المخّدرات والسجن: معادلة مستحيلة! 
)ضمن إطار العمل الدولّي لحملة “ندعم وال نعاقب” لعام 2016(              بلجيكا - جان فيليب هوغ

الجلسة الرئيسية  13:306  - 15:00
  C العداوى المنقولة جنسّيًا/فيروس التهاب الكبد

رئيس الجلسة:   علي غدار 

CATHERINE الصالة

ا الوطنّي األول في لبنان  •				نتائج تقييم برنامج العداوى المنقولة جنسّيً
لبنان - اسماعيل معتوق

•				الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز والتهاب الكبد 
ا بين مستخدمي المخّدرات المصرّيين   والعداوى المنقولة جنسّيً

مصر - عاطف باخوم
 •				دراسة بين مستخدمي المخّدرات بالحقن بالضفة الغربّية 

فلسطين - عصام جويحان
•				عمل القربى وفيروس التهاب الكبد C              لبنان - مارتين زغيب
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>- برنامج المؤتمر
الجلسة الرئيسية  13:302  -  15:00

القادة الدينّيين والحّد من مخاطر استخدام المخّدرات
رئيس الجلسة:   شريف القمحاوي 

CATHERINE الصالة

•				القادة الدينيون في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا دعًما لحقوق األشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن          لبنان - ميشلين جريج 

•				دور القيادات اإليمانّية في مواجهة المخّدرات          سوريا - الشيخ عالء الدين الحموي
•				مستخدم المخّدرات بين الواقع والدين          لبنان - األب مروان غانم

•				 دور القادة الدينّيين في الحّد من مخاطر المخّدرات          تونس -  اقبال الغربي 

الجلسة الرئيسية  3-أ15:30  -  17:00
الشباب والنوع االجتماعّي

رئيسة الجلسة:   جنيفر غزال 

LA ROSE الصالة

•				دمج الخدمات الخاّصة بالنوع االجتماعّي في برامج الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا          لبنان - ُعال عطايا

•				برنامج الحياة الليلّية األكثر أماًنا في بيروت          لبنان - رنا األعرج، ناديا مكداشي
•				مستخدمو المخّدرات بالحقن الشباب في مصر          مصر -  شريف القمحاوي
 •				من أجل وصول وتواصل أكبر مع المرأة المتعاطية األكثر عرضة للهشاشة 

 المغرب - صفاء أزناغ

الجلسة الرئيسية  3-ب
المناصرة  

رئيسة الجلسة:   سيمون سالم
 •				 شبكة مينانبود - مناصرة لحماية مستخدمي المخّدرات من أي تعّسف في تطبيق القانون

البحرين - حسن طريف 
 •				اسباب عزوف النساء المدمنات عن االستفادة من خدمات العالج بالبدائل          

فلسطين - عفاف ربيع      وماجد علوش
•				مناصرة سياسة مخّدرات ترتكز على الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات واحترام حقوق اإلنسان 

لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في المغرب: تعاون ناجح بين المنّظمات غير 
الحكومّية والمؤّسسات الوطنّية          المغرب - أحمد موالي دريدي

•				التعاون إلحداث تغيير: 5 أعوام بعد انفجار وباء فيروس نقص المناعة البشرّي بين مستخدمي 
المخّدرات في اليونان          اليونان - ماريانيال كلوكا

الجلسة الرئيسية  15:304  -  17:00
 ممارسة الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  
رئيسة الجلسة:  ناديا  بدران

CATHERINE الصالة

•				 نتائج التقرير العالمي للحّد من المخاطر 2016: تركيز على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
المملكة المّتحدة - ريك الينز

•				 الحواجز أمام الوصول إلى الحقن المعّقمة كما يراها الصيادلة ومستخدمو المخّدرات بالحقن: 
تبعات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في لبنان          للبنان - علي غّدار

•				 مستخدمو المخّدرات بحاجة أن نقيهم من أضرارها          األردن - عبداهلل أحمد حناتلي
 •				 الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في شهادات التجربة الفلسطينّية 

فلسطين - عالء خروب زكريا
 •				 المنظمة األفغانية للحد من المخاطر )OHRA(: الوقاية من األمراض المنقولة عن طريق الدم 
من خالل الوصول إلى برنامج الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات          أفغانستان - أمين زماراي

•				 مركز االستقبال والحّد من مخاطر استخدام المخّدرات – إسكال )Escale(          لبنان - إيلي ضو

الصالة ORABELلقاء برنامج األمم المتحدة المعني باإليدز17:00
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برنامج المؤتمر
اليوم األول   23 نوفمبر 2016

الصالة CATHERINEلقاء المانحين  )إجتماع خاص وفقًا لدعوة(10:00  -  13:00
الصالة LA ROSEالجلسة االفتتاحية16:00  -  18:00
الصالة CATHERINEالهيئة العامة لشبكة مينارة  )إجتماع ألعضاء الجمعية(19:00  -  20:00

اليوم الثاني   24 نوفمبر 2016

لجلسة العامة  9:001  -  10:30
إنجاز اإلعالن السياسي 2016 المعني بإنهاء اإليدز 
بحلول عام 2030: اإلجراءات ذات األولوّية للمسار 

 السريع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
رئيس الجلسة:   شريف سليمان 

LA ROSE الصالة

 •				إعالن األمم المّتحدة السياسّي 
برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي باإليدز - يمينه شكار

 •				تقديم ونقاش 
سفيرة األمم المتحدة للنوايا الحسنة - يسرى 

 - )HLM(منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في االجتماع الرفيع المستوى				• 
 صوت موّحد، موقف أقوى

شبكة مينارة وشبكة رانا - إيلي األعرج   وغولدا عيد

الجلسة العامة  11:002  -  12:30
حقوق اإلنسان والمخدرات

رئيس الجلسة:   ريك الينز 

LA ROSE الصالة

 •				الخدمات القانونّية للترويج للحّد من المخاطر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
تونس - ندى رياحي

•				آثار الوعي بشأن الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات والترويج لحقوق اإلنسان على األشخاص 
 اّلذين يستخدمون المخّدرات 

أفغانستان - أمين زماراي
 •				مناصرة وصول مستخدمي المخّدرات إلى حقوقهم 

المغرب - مصطفى الغشاوي
 Grass Roots Advocacy إعرف حقوقك”، منّظمة “				• 

لبنان - ساندي متيرك
 •				استراتيجّية االستجابة الستخدام المخّدرات بين الوزارات للبنان 2016-2021 

لبنان - نور كيك

الجلسة الرئيسية  13:301  -  15:00
 البحث

رئيسة الجلسة:   فاطمة أصواب

LA ROSE الصالة

•				استخدام المخّدرات بالحقن وخطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرّي          تونس - حياة حمدوني
•				خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات للرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الرجال واّلذين 

يستخدمون المخّدرات بالحقن. االختالف في وجهات النظر بين أصحاب المصالح األساسّيين 
والمستفيدين     لبنان - زياد منصور

•				األشخاص مغايرو الهوّية في لبنان: استكشاف السلوكّيات المتعّلقة بالجنس والمخّدرات لألفراد 
لبنان - ناديا بدران مغايري الهوّية في لبنان   

•				المخّدرات أرخص من الطعام في باكستان: يموت األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
لدينا من اإليدز          باكستان - زيشان أياز 

ا بين الرجال  •				العوامل التي تحّدد انتقال فيروس نقص المناعة البشرّي واألمراض المنقولة جنسّيً
اّلذين يمارسون الجنس مع الرجال في لبنان             لبنان - أيمن عاصي
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 البرنامج بإيجاز
لقاء ما قبل المؤتمر   21  - 22  نوفمبر  2016

اللقاء التشاوري الثاني حول إنفاذ القانون واالستجابة لفيروس نقص المناعة البشري

اليوم األول   23  نوفمبر 2016

لقاء المانحين )اجتماع خاص وفقًا لدعوة (10:00  -  13:00

الجلسة االفتتاحية16:00  -  18:00

الجمعية العامة لشبكة مينارة19:00  -  20:00

اليوم الثاني   24  نوفمبر 2016

 الجلسة العامة  1      إنجاز اإلعالن السياسي 2016 المعني بإنهاء اإليدز بحلول عام 9:00:2030  -  10:30
                  اإلجراءات ذات األولوّية للمسار السريع  في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 مساحة حوار 1: استراحة قهوة10:30  -  11:00
تعزيز قدرات الجهات الفاعلة للحد من المخاطر

الجلسة العامة  2      حقوق اإلنسان والمخدرات11:00  -  12:30

استراحة غداء12:30  -  13:30

الجلسة الرئيسية  2    القادة الدينييون والحّد من الجلسة الرئيسية  1     البحث 13:30  -  15:00
مخاطر استخدام المخدرات 

 مساحة حوار 2: استراحة قهوة15:00  -  15:30
 اهمية ومفهوم التثقيف الجنسي الشامل: 

برنامج لتخيفض المخاطر

الجلسة الرئيسية  3-أ15:30  -  17:00
الشباب والنوع االجتماعّي  

الجلسة الرئيسية  3-ب
المناصرة  

الجلسة الرئيسية  4   ممارسة الحّد من مخاطر 
استخدام المخدرات في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا 

لقاء برنامج األمم المتحدة المعني باإليدز17:00

اليوم الثالث   25  نوفمبر 2016

الجلسة العامة 3     سياسة المخدرات 9:00  -  10:30

 مساحة حوار 3: استراحة قهوة10:30  -  11:00
 التواصل من أجل التغيير االجتماعي، 

تطوير إستراتيجية للحد من المخاطر

الجلسة العامة 4      األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن والعالج11:00  -  12:30

لقاء مينانبوداستراحة غداء12:30  -  13:30

الجلسة الرئيسية  13:305  -  15:00
لقطات من حملة ندعم وال نعاقب  

الجلسة الرئيسية  6
 C العداوى المنقولة جنسّيًا/فيروس التهاب الكبد

 مساحة حوار 4:استراحة قهوة15:00  -  15:30
الكرامة فوق كل اعتبار

الجلسة الرئيسية  15:307  -  17:00
استخدام المخدرات بالحقن في 

المواقف اإلنسانية 

الجلسة الرئيسية  8
فعالية الحّد من مخاطر استخدام المخدرات 

جلسة ختامية17:00

لقاء جمعية سكون18:00  -  20:00
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منّظمو المؤتمر
أعضاء لجنة البرنامج

د. ريك الينزالسّيد جايمي بريدجاآلنسة ناديا بدران

اآلنسة جمانة هرمزد. محمد حمد د. الطّيب األمين 

السّيدة باتريسيا حّدادالسّيدة ميشلين جريجاآلنسة إيميه غانم

السّيد إيلي األعرج

أعضاء لجنة مراجعي الملّخصات
د. ريك الينزاآلنسة كارين نصارد. علي رضا نوروزي

السّيد جايمي بريدجالسّيدة سيمون سالماآلنسة ماري نوجيير

السّيدة باتريسيا حدادالسّيدة ميشلين جريجالسّيد شريف سليمان

السّيد إيلي األعرج

فريق عمل مينارة
السّيد إيلي أعرجالمدير التنفيذّي

السّيدة ميشلين جريجمنّسقة الشبكة

السيدة  باتريسيا حدادمنّسقة البرامج

السّيد وديع عونالمدير المالّي

اآلنسة بيرال هانيمحاسبة

السّيد حسن فقيهمسؤول التواصل

اآلنسة جنيفر غزالمساعدة تنفيذّية

فريق عمل المؤتمر
اآلنسة إيميه غانممنّسقة المؤتمر

 EVENTAمنّظمة الحدث
السّيدة نينا أبي فاضل    والسّيدة جوانا أبي فرح

السّيدة آمال الياسالمستشارة االعالمية  

Le Voyageur وكالة السفر
السّيد روالن حسواني

السّيد جون أبو الياسمصمم غرافيك

Conftool /غريغورز كرول تطوير وإدارة الموقع

دار مطبوعات خليفةطباعة
Assayde Copyland

٤

حول شبكة مينارة
             شبكة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات

ــارة( ــّدرات )مين ــتخدام المخ ــر اس ــن مخاط ــّد م ــا للح ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــبكة الش ــالق ش ــّم إط  ت
مــن  للحــّد  الدولّيــة  الجمعّيــة  مــع  بالتعــاون  العالمّيــة،   الّصّحــة  منّظمــة  مــن  كمبــادرة   ۲۰۰۷ عــام 
ــّي فــي منطقــة الشــرق األوســط  ــز دور منّظمــات المجتمــع المدن  المخاطــر، وذلــك ضمــن مشــروع »تعزي

وشمال إفريقيا«.

ــب  ــام 2012 بموج ــان ع ــروت- لبن ــي بي ــّجلة  ف ــة مس ــة إقليمي ــر حكومّي ــة غي ــي  جمعي ــارة« ه ــوم »مين والي
مرســوم رئاســّي رقــم ۷٤٩1، وهــي تعمــل حاليــً بتنســيق تــاّم مــع المنّظمــات الدولّيــة وشــبكات الحــّد مــن 

مخاطــر اســتخدام المخــّدرات .

»مينــارة« هــي أول شــبكة للحــّد مــن مخاطــر اســتخدام المخــّدرات عــن طريــق الحقــن فــي الشــرق األوســط 
ــة المّتحــدة، باكســتان،  ــران، اإلمــارات العربّي ــا وتشــمل عشــرين بلــدًا )أفغانســتان، األردن، إي وشــمال إفريقي
البحريــن، تونس،الجزائــر، ســوريا، ُعمــان، فلســطين، قطــر، الكويــت، لبنــان، ليبيــا، المغــرب، مصــر، المملكــة 
ــة  ــة إقليمّي ــة مراكــز تدريبّي ــة الســعودّية، العــراق، اليمــن، مركزهــا بيــروت باإلضافــة إلــى وجــود ثالث العربّي

تابعــة لهــا فــي كّل مــن إيــران، لبنــان والمغــرب.

علــى: اإللكترونــي  موقعنــا  زيــارة  يمكنكــم  مينــارة  شــبكة  عــن  المعلومــات  مــن   للمزيــد 
www.menahra.org 

3



شكر
تتقــّدم شــبكة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا للحــد مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات )مينــارة(  بخالــص 
الشــكر لكافــة االفــراد والمؤّسســات التــي دعمــت تنظيــم وإعــداد المؤتمــر االقليمــّي الثالــث حــول الحــّد 
مــن مخاطــر إســتخدام المخــّدرات. كمــا نــوّد أن نعــرب عــن إمتناننــا العميــق للجــان برنامــج  المؤتمــر 
ــم  ــي تنظي ــة ف ــاهمتهم القّيم ــر لمس ــي للمؤتم ــق التنظيم ــل والفري ــق العم ــات وفري ــة الملخص ومراجع
 هــذا المؤتمــر. وكمــا نــود أن نشــكر الشــركاء والجهــات الراعيــة  والهيئــة اإلدارّيــة بشــخص رئيســتها الســيدة 

فاطمة أصواب واألعضاء جميعً لثقتهم ودعمهم للفريق خالل تنظيم المؤتمر. 

٢

أهاًل بكم
في المؤتمر اإلقليمّي الثالث لشبكة مينارة حول 

الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات!

 يســّر شــبكة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا للحــّد مــن مخاطــر اســتخدام المخــّدرات  )مينــارة( أن ترّحــب 
بكــم فــي مؤتمرهــا اإلقليمــّي الثالــث الــذي ســيعقد فــي بيــروت - لبنــان، مــن 23-25 نوفمبــر 2016.  المؤتمــر 

هــو تحــت شــعار »تخفيــض المخاطــر لتأميــن الحقــوق«.

ــن  ــّد م ــتراتيجّيات الح ــاد إس ــى إعتم ــّث عل ــرة والح ــى المناص ــث إل ــا الثال ــالل  مؤتمره ــن خ ــارة م ــدف مين ته
ــك  ــرة وذل ــة المباش ــات المعنّي ــوق الفئ ــى حق ــد عل ــة، والتأكي ــي المنطق ــّدرات  ف ــتخدام المخ ــر اس مخاط
إلنهــاء اإليــدز. تســعى مينــارة مــن خــالل هــذا المؤتمــر إلــى خلــق منبــر، للمهنّييــن والناشــطين والباحثيــن فــي 
المنطقــة مــن أجــل تبــادل الخبــرات وإحــداث التطــّورات فــي مجــال الحــّد مــن مخاطــر اســتخدام المخــّدرات.

يشــمل برنامــج المؤتمــر، محاضــرات، فضــاًل عــن مســاحات للحــوار، باإلضافــة لعــروض الملصقــات. الدعــوة 
لحضــور المؤتمــر تشــمل العديــد مــن الجمعّيــات والمنّظمــات والشــبكات والمجموعــات واألفــراد، باالضافــة 
إلــى هيئــات األمــم المّتحــدة اإلقليمّيــة والجهــات الرســمّية األخــرى العاملــة علــى الحــّد مــن مخاطــر اإليــدز 

والمخــّدرات.
  

ــّدرات  ــتخدام المخ ــر اس ــن مخاط ــّد م ــتراتجّيات الح ــاد اس ــل  اعتم ــن أج ــرة م ــى المناص ــر إل ــدف المؤتم يه
ــّي  فــي بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ودعــم التشــبيك بيــن منّظمــات المجتمــع المحّل

ــالل: ــن خ ــك م ــدان وذل ــي المي ــة ف ــات العامل ــف الجه ومختل

تداول المعلومات و تبادل الخبرات والبحوث بين الخبراء، المجتمع المحّلّي، المنّظمات الرسمّية،   • 
والمعنّيين المباشرين من المنطقة  

اطالع الحضور على آخر المعلومات حول برامج الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات  •
المناصرة من أجل الحصول على التزام سياسّي أقوى من مختلف الجهات المعنّية   • 

والممّولين في المنطقة  
التشجيع على توثيق الخبرات الناجحة في الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، الستخدمها   • 

على نطاق أوسع  في المناصرة  
تعزيز أنشطة شبكة مينارة وتفعيلها وتطويرها  •

أتمنى لكم نجاح هذا المؤتمر وإقامة طّيبة في بيروت،

إيلي  األعرج
المدير التنفيذّي لشبكة مينارة
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