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ٍة فقط،  مت شبكة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخدرات )مينارة( هذا المستند  ألغراٍض إعالميَّ قدَّ
فهي ال تتحمل مسؤولية أي خطأ أو حذف جرى على هذه المواد.

ال تقوم مينارة بضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بِصّحة الُمستند الحالي ودّقته وتكامله وحسن التوقيت عند إصداره 
ومدى مصداقيته، كما تتخلى بوضوٍح عن كامل مسؤوليتها تجاه ذلك. 

أو  ُمدرائها  أو  أو مسؤوليها  أي من شركائها  أو  لها،  التاِبعة  المؤسسات  أو  الظروف،  أي ظرٍف من  تحت  مينارة،  ل  تتحمَّ ال 
ُموظفيها أو وكالئها أو ممثليها مسؤولية أي ضرٍر يحصل، سواء أكانت هذه األضرار ُمباشرة أو غير مباشرة، استثنائية أو ناتجة 

عن خسائر في األرباح، أو بطريقة أخرى ضرر ناتج عن أو ُمرتبط بهذا المستند والمواّد الواِردة هنا. 

تحمي قوانين حقوق النشر جميع المواّد الواردة في هذا الُمستند. وبالتالي ال يجوز إعادة إنتاجها أو إعادة َنشرها أو توزيعها أو 
ها أو استغاللها بأي شكٍل من األشكال من دون الحصول على تصريح خطيٍّ مسبق من مينارة.  نقِلها أو عرِضها أو بثِّ

إن كاّفة التسميات الخاصة بمينارة وشعاراتها وجميع العالمات التجارّية والملكّية الفكريّة األخرى هي حصرًا ِملك مينارة، وال 
يجوز استخدامها من دون الحصول على موافقة خطّية منها.
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ها الُقّراء األِعّزاء، أيُّ

ْتُه َشَبَكة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا للحّد من مخاطر  م َلُكم َمّرًة جديدة، تقييم الَوْضع اإلقليمّي الذي أَعدَّ ُيسِعُدني ان ُأَقدِّ
استخدام المخّدرات، مينارة، ِلِقطاع الصّحة العاّمة ِبَشكٍل عاّم، وِلُمجَتَمع الحَد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات ِبشكٍل خاّص. إّنُه 
الّتقييم الّرابع لَوَضع فيروس نقص المناعة البشرّي واإلستجابة إلستخدام الُمخّدرات والحّد من استخدامها في عشرين بلٍد في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، على مدى السنوات الَعِشر الماِضَية؛ وقد ُأجِرَي كمساهمة في رفع مستوى المعرفة 
التي َتسعى شبكة مينارة الى تأمينها للمجتمع المدنّي واألوساط الِعْلِمّية في المنطقة. أدعوكم جميعًا إلى ِقراءة واستخدام 
المعلومات الواِرَدة في هذا التقرير، التي ُتْثِبُت أبعادًا جديدًة في نظرة واِسَعة الِنطاق، للمخاِطر الُمّتِصلة بإستخدام المخدرات.

غِم من جميع الَعَقبات، والسّيما ِتلك الُمرَتبطة  ب عليه على الرُّ َل إعداُد تقرير العاّم الحالّي َتحِدّيًا لنا، وَلِكّننا إستطعنا الَتَغلُّ كَّ شَّ
بجائحة فيروس كورونا المستجد 2019 )كوفيد-19(، إضافًة الى العديد من الصعوبات اأُلخرى التي ُنعاني منها في منطقة 

الشرق األوسط و شمال أفريقيا وفي لبنان على وجه الّتحديد. 

وَأْغَتِنُم هذه الفرصة ألْشُكَر الخبيرتين الدكتورة ماري كلير فان هوت والسّيدة باتريسيا حداد، على إلتزامهما والَعَمل الُمذِهل 
الذي قاَمتا ِبِه. 

 Frontline Aids والُمستفيدون الّرئيسّيون: زمالءنا في فرونت الين إيدز )GFATM( كما تشكر شبكة مينارة الصندوق العالمّي
FA(( في بريطانيا، وأعضاء ِوْحَدة إدارة المشاريع )PMU(، على ُمتاَبَعِتهم و َدْعِمِهم. أخيرًا وليس آِخرًا، أّود أن أْشُكَر فريق عمل 

شبكة مينارة على جهودهم الَمبذولة إلنجاز هذا الَعَمل. 

وَتْفَتِخُر شبكة مينارة ِبَكوِنها احدى الِجهات الفاِعَلة في الِمنَطَقة، في مجال تعزيز وُمناَصرة الحّد من مخاِطر إستخدام الُمخّدرات. 
ق لوال الشراكات التي ال َحْصَر لها والُجهود الدؤوبة التي بذلها مجتمع الحّد من من مخاِطر إستخدام  ولم َيُكن هذا الّتطور لَيَتَحقَّ
مون ويَتعّرضون  الُمخّدرات في هذه المنطقة. ومع ذلك، وعلى الّرغم من كّل هذه الجهود، ال يزال ُمستخدمي الُمخّدرات ُيَجرَّ

للتمييز، ِمّما َيُحدُّ من إمكاِنّية ُحصولهم على الخدمات الُمْنِقَذة للحياة.

َنَتطّلُع إلى بناء بيئة أكثر ُمالءمة ِلضمان نوعّية حياة أفضل للسّكان الرئيسيّين واألشخاص الذين يستخدمون المخدرات في 
منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا.

م هذا التقرير اإلقليمّي قيَمة ُمضافة ِلُمنّظمات المجتمع المدنّي وصانعي القرار في جهودهم الّرامية إلى زيادة  آُمُل أن ُيَقدِّ
االستجابة للحّد من مخاِطر إستخدام المخّدرات.

بإخالص,
ايلي األعرج

المدير التنفيذي
مينارة

الُمّقدمة

حول مينارة
حة العالمية )WHO( بالشراكة مع الجمعّية الدولية للحدِّ من المخاطر )HRI(، مشروعًا مدته 5  في العام 2007، بدأت منظمة الصَّ
سنوات حول وضع برامج للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي و لمعالجة األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
PWIDs في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا، و ذلك عبر إنشاء شبكة مينارة. ُتعتبر مينارة أّول شبكة تعمل على الحدِّ  
من مخاطر إستخدام المخدرات عن طريق الحقن في الشرق األوسط و شمال أفريقيا. و هي تهدف إلى بناء الُقدرات و إلى 
تأمين خدمات الحدِّ من مخاطر استخدام المخّدرات و إمكانية الوصول اليها و تغطيتها لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات 
)PUD(. و قد تمَّ إنشاء مينارة و تسجيلها كُمنّظمة دولّية غير حكومّية عام 2012، فهي ترمي إلى تحسين نوعية حياة مستخدمي 
ها تعمل كمركز  رات من خالل القيام بحمالت الّتوعية و بناء الُقدرات و تقديم المساعدات التقنية، باالضافة الى ذلك، فإنَّ المخدَّ

للموارد في المنطقة.-
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كتبت هذا المستند الدكتورة ماري كلير فان هوت والسيدة باتريسيا حداد، وهما ترغبان التوجه  بالشكر إلى اآلنسة جمانة هرمز 
)من منظمة الصحة العالمية، المكتب اإلقليمي لشرق البحر األبيض المتوسط( والدكتور محمد طارق سنان )من مكتب األمم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا( لمساهمتهما الكريمة في تطوير 
ر الكاتبتان بكلِّ امتنان ما فعلوه الخبراء المذكورين أدناه من ناحية تقديمهم للمعلومات والمعطيات: الجزائر،  هذا المستند. وتقدِّ
السيد عثمان بوروبة ))ONG منظمة غير حكومية في المغرب لمكافحة االيدز، الجزائر(، السيد عبد العزيز تاج الدين  الجزائر – 
رابطة الحماية ضّد السيدا APCS (،  جمعّية الحياة لـِألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي ؛ البحرين: السيد 
المتعايشين مع فيروس  بدر لدعم األشخاص  المدمنين /مجموعة  Addicts Friends Society- جمعّية أصدقاء  حسن طريف  
نقص المناعة البشرّي؛ مصر: السيدة سهام زكي )جمعية األصدقاء(، كاريتاس اإلسكندرية؛ إيران: الدكتور علي رضى نوروزي 
Rebirth Charity(؛  جديدة  والدة  )جمعية  ديالميزاده  عباس  السيد   ،)INCAS( االدمان  لدراسات  االيراني  الوطني  المركز  من 
األردن: السيد عبدالله حناتلي )مركز FOCCEC (؛ لبنان: السيد ماجد حماتو )المجلس األهلي لمكافحة اإلدمان(، الدكتورة ماري 
تريز مطر والدكتورة زينب عباس )وزارة الصحة العامة(، الدكتور مصطفى النقيب البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز في وزارة 
الصحة NAP((، السيدة ناديا بدران من جمعّية العناية الصحّية )SIDC(؛ المغرب: ALCS )السيد محمد الخماس، السيد موالي 
أحمد دورايدي، السيد لحوسيني عوارساس، السيدة نوال لعزيز، السيد مهدي كاركوري(، الدكتورة فاطمة أسوب )خبيرة محلية(، 
  MENANPUD حسنونة و مركز تنسيق شبكة مينانبود AHSUD (، السيد محمد بنتاويت )جمعّيةAPCS( السيدة فوزية بوزيتون
السيد   ،)Nai Zindagi زينداغي  ناي  الحكومّية  غير  المنظّمة   ( كوراشي  أوول  سلمان  الدكتور  الُمخّدرات(،  ُمستخدمي  لدعم 
زيشان عياز )جمعية Amitiel الخيرية(؛ فلسطين: الدكتور سعيد بلبايسي )وزارة الصحة في فلسطين(، عصام جويهان )جمعية 
مقدسي(؛ سوريا: الدكتور جمال خميس )وزارة الصحة(؛ تونس: الدكتور محمد شكرون )مدير CCM(؛ اليمن: السيدة رصينة 

عبدالله )منظمة الخدمة اإلجتماعية(؛ خلدون عويس )مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة – بوبسي(.

ُمذّكرة عن الّتغطية القْطرّية و األرقام الُمصّرح عنها

رة لألشخاص الذين يتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرّي PLHIV واألشخاص  من المهّم أن نذكر أّن كاّفة األرقام الُمقدَّ
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID في منطقة الشرق األوسط التي أفاد عنها برنامج األمم المّتحدة المشترك لمكافحة 
UNODC، ُتعتبر، بحسب  UNAIDS ومكتب األمم المّتحدة لمكافحة المخّدرات والجريمة  فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز 
يستخدمون  الذين  لألشخاص  رة  المقدَّ األعداد  مع  مشترك  كقاسم  استخدامها  أو  مقارنتها  يمكن  ال  أرقام  الراهن،  التقرير 
كيفية  في  تفاوت  إلى  السبب  يعود   .HIV البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  مع  يتعايشون  والذين   PWID بالحقن  المخّدرات 
القيام بتغطية الدول اإلقليمية من قبل برنامج األمم المّتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز ومكتب 
األمم المّتحدة لمكافحة المخّدرات والجريمة من جهة، وشبكة مينارة من جهة أخرى، فالـ20 دولة التي تغطيها مينارة تختلف 
عن تلك التي يغطيها برنامج األمم المّتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز UNAIDS ومكتب األمم 
المّتحدة لمكافحة المخّدرات والجريمة  UNODC في منطقة الشرق األوسط. والجدير ذكره أنَّ التقرير الصادر من مينارة يشمُل 
المناعة  نقص  فيروس  لمكافحة  المشترك  المّتحدة  األمم  برنامج  عن  الصادر  ذلك  أّما  وفلسطين،  وباكستان،  أفغانستان، 
لمكافحة  المّتحدة  األمم  مكتب  تقرير  يشمل  فيما  والسودان،  والصومال،  دجيبوتي،  عن  تقديرات  فيشمل  البشرّي/اإليدز 
المخّدرات والجريمة  UNODC تقديرات عن السودان. هذا التفاوت في كيفية تغطية البلدان اإلقليمية له أثر كبير على مسألَتْي 
استخدام المخدرات بالحقن ووبائيات فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز ذات الصلة، من هنا يبرز التفاوت في التقديرات 
بين مختلف المنظمات. عالوة على ذلك، فإنَّ الكثير من الدراسات اإلقليمية والعالمية التي تمت مراجعتها مؤخًرا والواردة في 
المنشورات لها تقديرات مختلفة فيما يخص عدد األشخاص الذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، ويناقش التقرير هذه األرقام المقدرة ويستعرض دراسات مختلفة. ال بدَّ من التنويه بأنَّ هذه التقديرات ال 

يجوز المقارنة بها، ال بل العمل للحصول على المزيد من األدلة والقيام  بدراسات واسعة النطاق في هذا المجال.

كِلمة ُشكر و تقدير

مصطلحات اإلختصارات حول الحد من المخاطر
متالزمة نقص المناعة المكتسب AIDS

العالج المضاد للفيروسات القهقرّية ART

المنشطات االبتنائية للذكورة / الستيرويد 
اندروجيني االبتنائية

AAS

المخّدرات من نوع األمفيتامين ATS

االستطالع الحيوّي السلوكّي BBS

دراسة استقصائية لمراقبة السلوك الحيوي BBSS

الفيروس المنقول عن طريق الدم BBV
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العالج البديل بواسطة البوبرينورفين BMT

حدود الّثقة CI

مرض فيروس كورونا المستجد 2019 
)كوفيد19-(

COVID-19

منّظمة مجتمع مدنّي CSO

العامل في ميدان الجنس التجاري CSW

أماكن استهالك المخدرات DCR

المكتب اإلقليمّي لشرق البحر األبيض المتوّسط 
)منظمة الّصّحة العالمّية(

EMRO

العاملة في مجال الجنس FSW

تقرير   التقدم المحرز في مكافحة اإليدز على 
الصعيد العالمي

GARPR

العنف الجنساني GBV

مجلس التعاون الخليجي GCC

مجلس التعاون الخليجي GF

الشبكة الدولية العالمية للمخدرات GINAD

الّدخل القومّي اإلجمالّي GNI

فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب(  HBV

فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV

فهرس الّتنمية البشرّية HDI

فيروس نقص المناعة البشرّي HIV

الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات HR

الجمعّية العالمّية للحّد من المخاطر HRI

خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري HTS

استطالع حيوّي سلوكّي موّحد IBBS

مستخِدم مخّدرات بالحقن IDU

استراتيجيات لإلعالم والتثقيف واالتصاالت IEC

الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات INCB

المعرفة والمواقف والممارسات KAP

السكانية الرئيسية KP

المثليات، الشاذ، مزدوجي التوجه الجنسي،  
المتحول جنسيًا

LGBT

 3,4-methylenedioxymethamphetamine
ecstasy(( حبوب النشوة )اكستاسي(  

MDMA

الّشرق األوسط وشمال إفريقيا MENA

شبكة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا للحّد من 
مخاطر استخدام المخّدرات

MENAHRA

العالج البديل بواسطة الميثادون MMT

وزارة الّصّحة MOH

وزارة الّصّحة العاّمة MOPH

الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال MSM

عامل بالجنس MSW

غير متوّفر NA

لجنة وطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/
اإليدز

NACC

البرنامـــج الوطني لمكافحــة اإليـــدز NACP

البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز في وزارة الصحة 
)NAP(

NAP

الخطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز NASP

منّظمة غير حكومّية NGO

مبتكرة  استخدام المؤثرات العقلية NPS

مركز إعادة تأهيل وطنّي NRC

برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSP

العالج باالستعانة بمواد ناهضة ذات خواص أفيونية OAT

العالج بمواد بديلة ألثر األفيون OST

دون وصفة طبية OTC

ألشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة 
البشرّي

PLHIV

الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشري من 
األم إلى الطفل

PMTCT

العالج الوقائي قبل التعرض للعالج PREP

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID

مستخدمي المخدرات PWUD

المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا - 
مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم

ROMENA

الفحص والتدخل السريع واإلحالة إلى العالج SBIRT

إجراءات التشغيل الموحدة SOP

ا عدوى منقولة جنسيًّ STI

الّسّل TB

المجتمع المحلي العالجي TC

المتحول جنسيًا  TG

المتحولين جنسيًا العاملين في مجال الجنس TGSW

اإلمارات العربّية المّتحدة UAE

األمم المّتحدة UN

برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس 
نقص المناعة البشرّي/اإليدز

UNAIDS

رنامج األمم المّتحدة اإلنمائّي UNDP

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونسكو(

UNESCO

صندوق األمم المّتحدة للّسكان UNFPA

مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة UNODC

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين في الشرق األدنى" )األونروا(

UNRWA

منّظمة الّصّحة العالمّية WHO

النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري WLHIV

مصطلحات اإلختصارات حول الحد من المخاطر



.

10

الخصائص العاّمة لبلدان الشرق األوسط و شمال أفريقيا .............................................................20 الجدول 1 
المخّدرات األكثر إستخدامًا و حقنها و معالجتها في المنطقة /البلد ...................................................28 الجدول 2 

تقديرات 2019-2020 و الفئات العمرّية لألشخاص الذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في منطقة الشرق الجدول 3 
األوسط و شمال أفريقيا في كلِّ بلٍد .....................................................................................30  
السلوكّيات الخطيرة الناجمة عن األشخاص الذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ....................................31 الجدول 4 
معّدالت فيروس نقص المناعة البشرّي و فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( و فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ب( الجدول 5 
بين عاّمة الُسّكان في كلِّ بلٍد ..............................................................................................34  
معّدالت فيروس نقص المناعة البشرّي و فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( و فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ب( الجدول 6 
بين مستخدمي المخدرات ..................................................................................................37  

إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي و فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( بين المجموعات السكانية الرئيسية الجدول 7 
39........................................................................................................................ األخرى   
اختبار فيروس نقص المناعة البشري و عالجه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ................................41 الجدول 8 
االستجابة للحّد من مخاطر استخدام المخدرات في بلدان الشرق األوسط و شمال أفريقيا .......................44 الجدول 9 
تشريع إستخدام المخدرات و العالج اإللزامي في كلِّ بلٍد .............................................................46 الجدول 10  
اشراك المنظمات غير الحكومية باإلستجابة لفيروس نقص المناعة البشرّي وللحّد من مخاطر استخدام المخّدرات الجدول 11 
في كلِّ بلٍد ...................................................................................................................49  

خريطة 20 بلد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ............................................................21 الرسم 1 

قاِئمة الجداول و الرسوم



11

ُملّخص تنفيذّي

في هذا التقرير لعام 2020، نستعرُض تقييمًا للوضع ولالستجابة الستخدام المخدرات والمخاطر الناجمة عنها في البلدان 
العشرين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تشمل البلدان التالية: أفغانستان، والجزائر، والبحرين،  ومصر، 
والعراق، وإيران، واألردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وعمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وسوريا، 
وتونس، ودولة اإلمارات العربية المتحدة واليمن. كما وكانت قد أجريت ثالثة تقييمات سابقة للوضع )رحيمي موفغار 2008؛ 

2012؛2017(.

األساليب

لقد لجأنا إلى منهجية استعراض واسعة النطاق، وطّبقنا أساليب بحث ُمماثلة لقواعد البيانات الببليوغرافية العلمية كما هو 
الحال لتقييمات الوضع السابقة )رحيمي موفغار 2008؛ 2012؛ 2017( وذلك ألغراض المقارنة بينها. كما وسعنا نطاق عملنا 
وقد   .2020-2010 بين  ما  الممتدة  الزمنية  للفترة  والفرنسية  والعربية  باإلنجليزية  الُمحّرَرة  والتقاريرالرسمّية  الوثائق  ليشمل 
تمَّ استكمال البحث بعد إرسال ورقة بيانات تمَّ تعميمها على الخبراء اإلقليميين المعنّيين وعلى جميع مراكز التنسيق على 
المستوى القطري في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك بغية الحصول على مرجعّية محدثة، إذا تمكَّن األمر، عن 
وضع الحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كما طالبنا بالحصول على بيانات برنامجّية 
منشورة وغير منشورة عن فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد الفيروسي وخدمات العالج والرعاية باألشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن، باالضافة إلى توفير خدمات برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة والعالج باالستعانة ببدائل 
منا من خالل رسم  االفيونيات والعالج المضاد للفيروسات القهقرّية لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. لقد قدَّ
خريطة للمعلومات لمحة إقليمية في الجداول وتفاصيل المالمح القائمة على المستوى البلدان  وذلك عبراستخدام استعراض 

سردي للبلدان التي لديها نهج إقليمي موجز.

النتائج الرئيسّية
توافر البيانات

بالمقارنة مع التقييمات الثالثة السابقة، التي لم يسّجل فيها أي تغيير من ناحية كمّية المعلومات ونوعيتها، وبعد توسيع نطاق 
البحث، تمَّ مراجعة المزيد من المنشورات لتقييم هذا الوضع  ، وهي تتأّلف من منشورات تعود لسنة 2010 تم حذفها سابقًا، 
األمر الذي استدعى إلى التعمق في المزيد من المعلومات ونوعيتها. وهو أيضًا مؤّشر عن إرتفاع النشاطات األكاديمية في 
وحاالت  الرئيسّية،  السكانّية  والفئات  المخدرات،  استخدام  مواضيع  تناقش  التي  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
الُمتغيرة  الجوانب  الموّسع  التركيز  والسجون. ويعكس هذا  المجتمعات  BBV في  الدم  المنقول عن طريق  الفيروس  إنتشار 
اّلذين يستخدمون  الرئيسيّين الذين يستخدمون المخدرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )األشخاص  للسكّان 
المخّدرات بالحقن PWID/ ومستخدمي المخدرات PWUD؛ والّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال MSM؛ والعاملين في 
ميدان الجنس التجاري CSW؛ والعامالت في مجال الجنس FSW والمهاجرين (، من حيث نزوح السّكان والمناطق الجغرافية ذات 
السلوكيات العالية الخطورة والسّكان الرئيسّيين، وأنواع المخدرات المستخدمة، والمخاطر الجنسية، والجنس، والعمر ونقاط 
الضعف، وتقارب إنتشار الفيروس المنقول عن طريق الدم BBV الذي يشمل شبكات استخدام المخدرات وممارسة الجنس، 
واالستجابة الحالّية للحّد من مخاطراستخدام الُمخّدرات )العالج ببدائل األفيونيات OAT، وبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة 
 BBV وتوفير الواقي الذكري، والوقاية من الجرعة الزائدة وانعكاساتها، وإجراء إختبار الفيروس المنقول عن طريق الدم ،NSP

ومعالجته( ويشمل كلُّ ذلك المدينة والمجتمع والسجون. 

العالج،  وخصائص  الرئيسّية  السكانّية  والفئات  المخّدرات،  استخدام  اتجاهات  حول  األكاديمي  والنشاط  المراقبة  تختلف 
وتقديرات الحجم، وانتشار الفيروس المنقول عن طريق الدم في المجتمعات وداخل السجون، من بلٍد آلخر في منطقة الشرق 
بيانات مقارنة محدودة.  المنطقة. ناهيك عن وجود  األوسط وشمال أفريقيا، ويبقى االختالف ضئياًل في بلدان أخرى من 
وال تزال معظم البلدان تواجه مشاكل تتعلق بتوافر الموارد الالزمة إلجراء دراسات شاملة وُمنتظمة عن استخدام المخّدرات 
)وما يتصل بذلك من سلوكيات خطرة(، ّمما يجعل من الصعب تقييم مدى االتجاه إلستخدام المخّدرات في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. وهذا األمر يعّوق المناصرة للحّد من المخاطر ولتطوير سياسات فّعالة للمخدرات والصّحة العاّمة على 

الصعيدين القطري واالقليمي.
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إتجاهات إنتاج المخدرات و العبور

يواجه التصّدي إلنتاج المخدرات واالتجار بها واستهالكها في العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تحدياٍت 
ناجمة عن عدم االستقرار السياسّي واالقتصادّي، والصراعات الطويلة األمد في بعض البلدان، والقضايا األمنية، وضعف 
التعاون عبر الحدود، وهجرة ونزوح ما يقارب 11 مليون شخص في المنطقة، والعالقة بين األسلحة واإلتجار بالبشر والمخّدرات، 
وعدم وجود ُسبل عيش بديلة لمنتجي المخّدرات. وعلى الرغم من أّن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تتصّدر المرتبة 
األولى من ناحية اإلتجار بالمخدرات، فهناك أيضًا اتجاهات إنتاج ملحوظة في الكابتاغون )عادة فينيلين( واألفيون والهيروين 

والقّنب والمخّدرات من نوع األمفيتامين ATS والقات.

تدابير إنفاذ القوانين 

ُل عائقًا  ال تزال الُنهج القمعّية والعقابية تجاه المّخدرات والتجريم والمعاملة القسرية من جانب المحاكم والشرطة العدوانية تشكِّ
 PWUD كما ُتعّزز تهميش مستخدميالمخدرات ، PWUD أمام الحصول على الّرعاية الصحية التي يلجأ إليها مستخدميالمخدرات
المنطقة.  في  للمخّدرات  اآلمن/الخطير  غير  لإلستخدام  وتدفعهم   ،PWID بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص   /
إيران وليبيا وقطر والسعودية واإلمارات واليمن تضع عقوبات بدنّية  قضائية على استخدام المخدرات أو  والجدير ذكره أنَّ 
وشمال  األوسط  الشرق  بلدان  من  العديد  في  مفروضة  المخدرات  جرائم  في  اإلعدام  عقوبة  تزال  وال  حيازتها.  أو  شرائها 
أفريقيا، وضمنها  البحرين ومصر وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا واإلمارات 
العربية المتحدة وفلسطين وغزة واليمن )جيريللي، 2018(. وتشمل البلدان التي أبلغت عن صدور أحكام باإلعدام على جرائم 
المخدرات في عام 2018، البحرين ومصر والعراق وعمان . وتعطي بعض الدول اآلن األولية للمحاكم الُمكلفة بالوقاية والعالج 
قة ) نذكر على سبيل المثال لبنان والجزائر وليبيا واليمن  بدل العقاب، ولكنه من غير الواضح إلى متى  ستبقى هذة األمور مطبَّ

والمغرب وتونس وقطر(.

إتجاهات استهالك الكحول و الُمخّدرات

وبقيت  واليمن.  والسعودية  ليبيا  بإستثناء  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  بلدان  كاّفة  الكحول مسموح في  إستهالك  إنَّ 
نسبة استهالك الكحول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ُمستقرة، باستثناء قطر واإلمارات العربية المتحدة، حيث 
ارتفعت نسبة االستهالك، أّما في البحرين وسوريا فانخفضت. وال يزال القّنب األكثر استخدامًا بين عاّمة السكان في منطقة 
واألمفيتامين  )ترامادول(  الصيدالنية  األفيونية  بالمواد  اإلتجار  كان    ،2020 العام  وفي   ، أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
ل تحديًا رئيسيًا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )مكتب األمم المّتحدة  )الكابتاغون( واستخدامها غير الطّبي، ُيمثَّ
المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2020(. وهناك إتجاهات ُمقلقة بشأن ارتفاع استخدام القنب االصطناعّي )األردن، الكويت ومصر 
وفلسطين(، والمخّدرات من نوع األمفيتامين ATS )الكويت، أفغانستان، إيران، العراق، لبنان، فلسطين( والعقاقير الصيدالنّية 
مثل البوبرينورفين )سوبوتيكس®(، والبنزوديازيبينات، والترامادول )المزّورة والمحّولة( والكابتاغون )سوريا، المملكة العربية 
السعودية، مصر، الجزائر، أفغانستان، العراق، األردن، تونس، الكويت، إيران، فلسطين، باكستان، اليمن، اإلمارات العربية 
المتحدة، وقطر(. كما إن توافر العقاقير الصيدالنّية في صيدليات المجتمع يؤدي بشكٍل كبير إلى سوء استخدامها وإنتهاكها 
واالعتماد عليها من دون الحصول على وصفة طبية )المواد األفيونية، وجابابينتينويدات(. وال تزال المواد األفيونية )األفيون 
والهيروين( المخّدرات الرئيسّية الُمستخدمة في أفغانستان وإيران، والقات في اليمن والمملكة العربّية السعودية واإلمارات 
العربّية الُمتحدة وعمان، والجدير ذكره أنَّ هناك ارتفاع في نسبة انتشار استخدام »سالفيا« بين متستخدمي المخّدرات الذين 

يعانون من مشاكل في لبنان.

والمواد   ، االمفيتامين  نوع  من  والمخّدرات  والقنب،  والكحول،  )التدخين،  المخّدرات  إستخدام  حول  البيانات  بعض  وتتوافر 
الُمخّدرات  استخدام  انخفاض  الى  التي تشير  المتناقضة  الدراسات  والجامعات، مع بعض  المدارس  بين طالب   ) األفيونية 
بين طالب الجامعات في ليبيا؛ مع االصابة بالصدمات بسبب البدء الُمبكر بإستخدام المخّدرات)العراق، الكويت، فلسطين(، 
ة  وارتفاع عام في انتشاراالستخدام في )لبنان، وليبيا، وعمان، والمغرب، و فلسطين( إضافة إلى ارتفاع محدد في تدخين الُحقَّ

)النرجيلة( بين ِكال الجنَسين )األردن(. وقد اجريت الدراسات بشكل أساسي على الشباب الذكور.

إستخدام الُمخّدرات على نحٍو ضاّر و معالجتها

بحسب التقييم الذي أجرَي في العام 2017،  ُقّدر عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 887 ألف شخص. وعلى 
2020 حول عدد األشخاص اّلذين  الرغم من كون البيانات محدودة نسبًيا، إال أنَّ هناك العديد من التقديرات العالمية للعام 
يستخدمون المخّدرات بالحقن في منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا، والتي إستخدمت مع ذلك طرقًا وتعريفات مختلفة 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. و كانت تقديرات أعداد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ُمتاحة من خالل 

استعراَضين
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حديثْين يتناوالن التشكيل العمري لهؤالء األشخاص وإنتشار الفيروس تباعًا )هاينز وآخرون، 2020؛ محمود وأخرون، 2020(. 
وقّدم اّول استعراض تقديرات لعدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في خمسة بلدان فقط من أصل عشرين، 
بينما قدم اإلستعراض اآلخر تقديرات عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في جميع البلدان العشرين )راجع 
وإيران،  )أفغانستان،  بيانات من االستعراَضين  توافرت فيها  التي  البلدان  اإلقليمي(. وفي  باإلستعراض  المتعلق  الفصل 
والمغرب، وباكستان(، لوحظ وجود اختالفات كبيرة في تقديرات العدد في أفغانستان وباكستان. واستنادًا إلى البيانات التي 
بالحقن في جميع  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  األشخاص  عدد  يقدر متوسط   ،2020 العام  وآخرون، في  عنها محمود  أبلغ 
البلدان ب 592.045)428.429-1.208.853(.  ومع ذلك، فإن تقديرات األعداد في أفغانستان وباكستان التي نشرها هاينز 
وآخرون في عام 2020، كانت أكثر توافقًا مع استعراٍض آخر في عام 2020، قامت به كوليدج وآخرون حول وتيرة حقن المخّدرات 
التقديرّي  العدد  فإنَّ متوسط   2020 العام  للوضع في  الحالي  للتقييم  التناقضات، وفقًا  مراعاة هذه  2020. ومع  عام  في 

لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن قد يرتفع إلى 1.017.593)1.347.853-777.544(.

وعلى الصعيد العالمي، من حيُث العمر،  فإن أدنى نسبة من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID الذين 
تتراوح أعمارهم بين 25 سنة أو أقل، يقيمون في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )6٫9 ٪ - 5٫1-8.8 ( مع متّوسط 
عمر 33٫5 سنة  )27-43(، وسن بداية الحقن هو 28٫9( 20-29) ومتوسط مدة الحقن هو 10 سنوات ) 3-14 ( )هاينز وآخرون، 
2020(. وقد أتيحت معلومات عن الفئة العمرية لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID  في 12 بلدًا من البلدان 
العشرين )هاينز وآخرون، 2020(. كما أنَّ العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعتبر القاصرين فجوًة في 
هياكل الحّد من مخاطراستخدام الُمخّدرات وسبل المعالجة وذلك بسبب اشتراط موافقة الوالدين الُمسبقة )على سبيل المثال، 

لبنان، الجزائر، المغرب، المملكة العربية السعودية، فلسطين، وتونس(. 

وال تزال النساء ُتشّكلَن ُمشكلة في هياكل الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات وسبل معالجتها. وتقدم إيران للنساء برنامج 
لمعالجة إستخدام المخدرات وللحّد من مخاطرها، مراعيًة في ذلك األمور الجنسية. وتحدّد باكستان وفلسطين ولبنان النساء 
من ُمستخدمي المخّدرات كفئة رئيسّية ُمستضعفة تحتاج إلى العالج والدعم. وهناك بضعة مجموعات مثل جمعية ميناروزا  
)وهي شبكة إقليمية من النساء اللواتي يتعايشَن مع فيروس نقص المناعة البشري التي تقدم الدعم تحت إشراف النظراء 
الوعي بفيروس  التغّلب على الوصم، وزيادة  أخرى(. فهي تعمل على  في تونس والجزائر ومصر ولبنان والمغرب وأماكن 
الُمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري والمصابات به على  نقص المناعة البشرّي، وتحسين فرص حصول النساء 
الخدمات المتعلقة  بهذا الفيروس، إضافة إلى حماية  حقوق اإلنسان من الناحية الجنسانية )برنامج األمم المّتحدة المشترك 

المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2019(.

ُتعتبر المواد األفيونية الُمخّدرات الرئيسّية الُمستخدمة من قبل المرضى  في مراكز العالج من  استخدام المخدرات، وعادًة 
الُمتعّددة الُمستخدمة. وإّن إستخدام كّل من الهيروين واالمفيتامينات/ المخّدرات من نوع  ما ُتستخدم الى جانب المخّدرات 
األمفيتامين والكوكايين والمورفين والبوبرينورفين )سوبوتكس®( عن طريق الحقن، هو أمر مألوف في معالجة السّكان من 
المخدرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. إنَّ أوجه اإلعتالل المشتركة مع األمراض العقلية تزيد من وتيرة القلق 
)مثل أفغانستان، عمان، السعودية ولبنان (. كما تختلف األساليب المعتمدة  لمعالجة اإلضطراب الناجم عن إستخدام األفيون 
بين إزالة السموم بإستخدام الميثادون ) األكثر شيوعًا في البحرين، والسعودية( أو العالج ببدائل األفيونيات  OAT )وأكثرها 

شيوعًا العالج البديل بواسطة البوبرينورفين BMT( في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

تداخل الفئات السكانّية الرئيّسية و خصائصها

إنَّ الفئات السكّانية الرئيسّية األكثر اصابًة بفيروس نقص المناعة البشرّي HIV وفيروس التهاب الكبد الوبائّي)ج( HCV  هي 
الفئات السكانّية الُمهمشة من الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال MSM واألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
CSW، والسجناء،  التجاري  الجنس  والعاملين في ميدان   FSW الجنس   العامالت في مجال  األخرى  الفئات  PWID. وتشمل 
ومغايري الهوية الجنسية من العاملين في ميدان الجنس التجاري CSW، والالجئين من ُسكان سوريا وفلسطين وأفغانستان 

وشمال أفريقيا.

الفئات  بين   HCV )ج(  الوبائّي  الكبد  التهاب  HIV وفيروس  البشرّي  المناعة  الُمحركة إلنتقال فيروس نقص  العوامل  تتضمن 
السكانّية الرئيسّية: مستخِدمي المخّدرات بالحقن الذين يتداخلون جزئيًا مع عدة شركاء جنسيين مشتركين، وأوجه عدم المساواة 

بين الجنسين، والعنف، والتشّرد، والوصم والتمييز. 

)سوبوتيكس®(   البوبرينورفين  إستخدام  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  لألشخاص  الُمحّددة  الخصائص  وتشمل 
والهيروين، والمورفين والمخّدرات من نوع األمفيتامين عن طريق الحقن، واستخدام المخدرات الُمتعددة وتسجيل نسبة عالية 
من السوابق في السجن. إنَّ إعادة استخدام الحقن والصعوبات في الحصول على الحقن النظيفة يزيد من خطورتها )مثل 
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البشري،  المناعة  فيروس نقص  انتقال  بعوامل  المعرفة  وانخفاض  التعليم،  انخفاض مستويات  يؤّدي  كما  المغرب ومصر 
والوصم والتمييز، إلى تفاقم حالة ُمستخدمي المخّدرات بالحقن. ويبدو أن الشبكات الصغيرة الُمغلقة تحصر إنتقال العدوى 
إلى حٍد ما )مثل لبنان(. بينما ُتسّرع الشبكات المفتوحة لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ، والحقن في العاّمة 

وإستعمال الحقن من الشارع، من إنتقال العدوى )مثل باكستان( 

ٌ في المعلومات عن النساء اللواتي َيستخدمن الُمخّدرات أو يستخدمونها عن طريق الحقن في منطقة الشرق  هناك ُندرة 
بالوصم  المصابة  المخدرات  مستخدمي  من  مخفّية  سّكانية  مجموعة  ُتشّكلن  النساء  والتزال  أفريقيا.  وشمال  األوسط 
وبخصائص مخاطر فريدة ُمرتبطة بشكٍل خاص بمستخِدمي المخّدرات بالحقن IDU )مثل العنف الجنساني GBV واالستخدام 
البلدان عن اتجاهات ُمعّينة عند النساء؛ مثل  التجارّي (. وقد أبلغت بعض  الثانوي للحقنة، واالنخراط في ممارسة   الجنس 
استخدام المواد األفيونية )أفغانستان(، واستخدام المستنشقات )المملكة العربية السعودية(، واستخدام المخّدرات من نوع 
األمفيتامين ATS  )إيران(؛ والعمل بالجنس واستخدام المخدرات )أفغانستان، الجزائر، مصر؛ إيران، ليبيا(؛ وارتفاع  نسبة النساء 
اللواتي يستخدمن المخدرات )ليبيا(، و ارتفاع  نسبة النساء اللواتي يسَعون للعالج )لبنان، عمان، اإلمارات العربية المتحدة(. 

وتحدثت إحدى الّدراسات عن الخصائص الُمتعلقة بإستخدام المخّدرات لدى النساء المتحوالت جنسيًا في إيران.

حدّدت بعض ُبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجالMSM  كفئة عالَية الخطورة 
بسبب خطورة الفيروس المنقول عن طريق الدم BBV وبسبب تداخلها مع مستخِدمي المخّدرات بالحقن / IDU العمال في 
ميدان الجنس التجاري CSW )أفغانستان، الجزائر، مصر، األردن، الكويت، لبنان، باكستان، اليمن(. وقد أكدت بعض الدراسات 
BBVوخاصًة  MSM في إنتشار الفيروس المنقول عن طريق الدم  الّرجال  الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع  كيفّية مساهمة 
فيروس نقص المناعة البشري HIV ، حيث ينقلونه إلى شريكاتهم اإلناث )مصر وباكستان(. كما أوضحت دراسات أخرى التداخل 
والسكان   MSM الّرجال  الجنس مع  يمارسون  اّلذين  الّرجال  بين  الخطيرة  الحقن  الخطيرة وسلوكيات  الجنسية  السلوكّيات  بين 

الالجئين / أولئك الذين لديهم تاريخ في الهجرة ) لبنان ، ليبيا وتونس(.

الشرق األوسط وشمال  السكان في منطقة  كبيٍر من  لعدٍد  والخارجّي  الداخلّي  والنزوح  اإلقتصادّية  والهجرة  راع  الصِّ ساهم 
أفريقيا، بشكٍل ملحوظ، في تفاقم إنتقال األمراض )وخاصًة فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ب( HBV وفيروس التهاب الكبد 
)أفغانستان واألردن والعراق ولبنان وليبيا  المخدرات، وسلوكيات جنسية خطيرة  )ج( وأنماط خطيرة إلستخدام   HCV الوبائّي 
وفلسطين وقطر(. يعترف لبنان بالالجئين كسّكان معّرضين للخطر بسبب تهميشهم، و اصاباتهم بالصدمات النفسّية الناجمة 
عن النزاع والنزوح والوضع االقتصادي و اإلجتماعي السّيىء. و يجري تعزيز الجهود الرامية إلى توفير خدمات ُمتكاملة لمكافحة 
فيروس نقص المناعة البشري HIV  وغيرها من الخدمات الصحّية للالجئين و غيرهم من النازحين من خالل ِمنحة من الصندوق 
العالمي لمكافحة متالزمة نقص المناعة )اإليدز) والسّل والمالريا )الصندوق العالمي( بقيمة 36٫4 مليون دوالر أمريكي في 

كانون األول/ديسمبر 2018 )األردن وسوريا والعراق ولبنان واليمن( )تقريررصد االيدز العالمّي، 2019( 

ر في السابق أن أكثرمن 600.000  ُيشّكل السجناء فئة سكانّية رئيسّية  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقد ُقدِّ
شخص هم أشخاص محرومين من حرّياتهم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وغالبيتهم العظمى هي من الذكور 
والمحتجزين بُتهم ُمتعلقة بالمخّدرات )ماري كلير فان هوت، و ايلي االعرج، 2020؛ الشاذلي وتيناستي، 2016(.اّن التقديرات 
الحالية لنزالء السجون غير متوّفرة في ضوء خطط اإلفراج الُمبكر والَعفو العاّم عن السجناء في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا  الناجمة عن مرض فيروس كورونا الُمستجّد 2019 )كوفيد-19(. ان عدد النساء في السجون أقّل من عدد الرجال )5٪ 
تقريبا (. وإن البيانات عن الفيروس المنقول عن طريق الدم BBV داخل السجون غير كافية. في حين أّن معدالت هذا الفيروس 
لت )فبعض البلدان ليس لديها بيانات ذات الصلة  هي عمومًا قليلة في سجون الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيثما ُسجِّ
بسبب  ُمرتفعة  السجناء  بين  العدوى  انتقال  مخاطر  أنَّ  كما  المتحدة(،  العربية  واإلمارات  والجزائر  البحرين  مثل  السجون:  عن 
إدخال الحقن الى السجون واستمرار الحقن عن طريق الوريد أثناء السجن، وممارسات الحقن غير المأمونة، واستخدام لوازم 
النظافة غير المعقمة )الفراشي وشفرات الحالقة(، والتوشيم والنشاطات الجنسّية بين الرجال )أفغانستان والبحرين ومصر 
وإيران والعراق ولبنان وليبيا والمغرب وباكستان وعمان( )هايجنن وآخرون، 2016(.  وكثيرًا ما تتفاقم هذه المخاطر بسبب ارتفاع 
ُمعدالت السجن )المرتبطة في كثير من األحيان  بالمخّدرات( والسجن المتكرر مستخدميالمخدرات وإكتظاظ هذه السجون. وال 
يمكن إستثناء مجموعات فيروس نقص المناعة البشرّي HIV وفيروس التهاب الكبد الوبائّي HCV )ج( الَمخفّية )ماري كلير فان 
هوت وايلي االعرج، 2020(. وفي حين أن السجناء هم األكثر ُعرضة للخطر، فإن موظفي السجن يشاركونهم البيئة الشديدة 

الخطورة نفسها.

فيروس نقص المناعة البشرّي و إلتهاب الكبد الفيروسي

تفتقر العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى أدّلة حالّية كافية لتحديد حجم السكان وانتشارالفيروس 
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المنقول عن طريق الدّم لدى الفئات السكانّية الرئيسّية مما يعكس عدم إكتمال عملّية ُمراقبة فيروس نقص المناعة البشرّي و 
فيروس التهاب الكبد الوبائّي)ج( وُنُظم المعلومات اإلستراتيجية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا (التقرير العالمي لمكافحة 

االيدز، 2019(

ونظرًا لكون ُمعظم اإلصابات الجديدة  بفيروس نقص المناعة البشري ُمرتبطة بالفئات السكانّية الرئيسّية وبإرتفاع معدل إنتشار 
أكثر فعاليًة وتركيزًا. وهناك  برامج  للتمّكن من بدء  النقص  )ج(، ينبغي لذلك معالجة هذا  الوبائّي  الكبد  التهاب  وباء فيروس 
إحتمال قوي بتفشّي أوبئة مخفّية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بين الفئات السكانّية الرئيسّية وإمكانّية تقاربها 

من عاّمة السّكان من خالل إنتقال العدوى عبر اإلتصال الجنسي.

إن تعزيز اإللتزام السياسّي واضح  في عدٍد قليٍل من البلدان، مثل الجزائر والمغرب، لكن االستجابة الشاملة لفيروس نقص 
المناعة البشرّي في المنطقة بعيد كل البعد عن إمكانّية بلوغ هدف 90-90-90 في عام 2018 )برنامج األمم المّتحدة المشترك 
المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2019( . وقد انخفض ُمعّدل  الموارد المحلّية الُمتاحة لفيروس نقص المناعة 
البشري بنسبة ٪19 مقارنًة بعام 2017 )سعر الدوالر الثابت في عام 2016 (، ولكن مع زيادة في تمويل الصندوق العالمي. 
المشترك  المّتحدة  األمم  )برنامج   10٪ بنسبة  العالميين  المانحين  من  الموهوبة  األخرى  األموال  كاّفة  نسبة  انخفضت  وقد 
المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2019(. وتتفاقم جهود االستجابة بسبب حاالت الطوارئ اإلنسانّية الناجمة عن 

حاالت الطوارئ الطويلة األمد في ليبيا وسوريا واليمن وأماكن أخرى.

الجزائر، مصر،  )أفغانستان،   2018 العالمّي على موقع »إيدزانفو« لعام  ُمحّدثة عن رصد اإليدز  تقاريرعالمية  تمَّ توفير  وقد 
إيران، الكويت، لبنان، باكستان، المملكة العربية السعودية، تونس، اإلمارات العربية المتحدة( ولعام 2019 )أفغانستان، مصر، 
الكويت، لبنان، باكستان، المملكة العربّية السعودّية، تونس، اإلمارات العربّية المتحدة(. ولكن ال يوجد أي تقرير عالمّي ُمحّدث 
لرصد اإليدز لعاَمي 2018 و 2019 لليبيا أو البحرين أو العراق أو األردن أو المغرب أو فلسطين أو قطر أو سوريا أو اليمن أو 

ُعمان. 

وحسب التقرير الحالّي لبرنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، UNAIDS 2020، فما 
زال انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشري HIV يتزايد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA. وقد ُقدرت اعداد 
اإلصابات الجديدة في عام 2019 ب 20.000 إصابة )11.000-38.000 (، أي سّجلت إرتفاع بنسبة ٪25 منذ العام 2010)تحديث 
عن التقريرالعالمي لمكافحة االيدز، 2020(. وقد شّكل األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن PWID نسبة ٪43 من 
اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري HIV في العام 2019؛ ومع ذلك، لم تكن اإلستجابة ُمتناسبة مع حجم هذه 

المشكلة )تحديث عن التقريرالعالمي لمكافحة االيدز، 2020(.

كما شّكلت الفئات السكانّية الرئيسّية مع شركائهم الجنسيين نسبة ٪97 تقريبًا من اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة 
البشري HIV في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة 
البشرّي/اإليدز،2020(. وقد ُقدر توزيع اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري HIV بين الفئات السكانّية الرئيسّية 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA للعام 2019 على الشكل التالي: ٪43 بين األشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن PWID، و٪23- بين الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال MSM، و٪19- بين زبائن األشخاص العاملين في 
مجال الجنس وشركائهم الجنسيين من الفئات السكانية الرئيسية األخرى ، و٪12- بين العاملين في مجال الجنس، و ٪3 بين 

عامة السكان )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز،2020(.

المناعة  نقص  فيروس  وباء  لتفشي  الُمتصاعد  اإلّتجاه  هذا   ،2020 للعام  اإليدز  لمكافحة  العالمي  التقرير  أيضًا  يعِكُس  كما 
البشري HIV في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ويشير إلى ارتفاعات في نسبة اإلصابات الجديدة  بوباء فيروس 
البلدان: أفغانستان )٪116(، المغرب )٪83(، مصر  2010، ومن بين هذه  HIV بأكثر من ٪20 منذ عام  نقص المناعة البشري 
)٪421(، لبنان )٪44(، باكستان )٪75(، تونس )٪29(، يمن )٪26(. وفي المقابل، أفادت إيران وليبيا والمغرب أن معّدل اإلصابات 

السنوية الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري HIV قد انخفض بأكثر من ٪10 منذ عام 2010 )جيريللي، 2018(.

ما زالت إمكانية إجراء فحوصات الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرّي HIV في عام 2020 أقّل من المتوّسط العالمّي 
بكثير، مع نسبة ٪52 من األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي PLHIV الُمدركين لحالتهم المصلّية، و38٪ 
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يستطيعون الحصول على العالج المضاد للفيروسات القهقرّية  ART ، وأقل من الثلث مقموعين فيروسيًا. ال تطال برامج 
الوقاية والمعالجة في العديد من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA أعداد كافية من الفئات السكانّية الرئيسّية 

األكثر عرضًة لفيروس نقص المناعة البشرّي HIV في كٍل من المجتمعات والسجون .

 تواجه مصر وباكستان تفشي أوبئة فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV، وتضم ما يقارب ٪80 من جميع األفراد الُمعّرضين 
لإلصابة بوباء فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( HCV والمصابين به بطريقة ُمزمنة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
)قّدر   PWID بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  أّن نصف  إلى  التقديرات  وتشير   .)2019 وآخرون،  )شمياتيللي 
عددهم ب630٬٠( كانو قد اصيبوا بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV ، ولكن مع تباين كبير في إنتشار األجسام المضادة 
عبر بلدان ُمحددة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )محمود وآخرون، 2019( . كما تم االبالغ عن ُمعدالت ُمرتفعة من 
فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( HCV >35٪ لدى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID في أفغانستان ومصر 
وليبيا وعمان وإيران وباكستان والسعودية وفلسطين ولبنان. كما ُسّجلت األعداد األكبر لألشخاص الذي يستخدمون المخدرات 
بالحقن  PWID المصابين بهذا الفيروس بشكٍل ُمزمن في إيران وعددهم 68.526 شخصًا وباكستان وعددهم 46.554 شخصًا 
متوسط  مجموع  فإّن  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  اإلقليمي  المستوى  وعلى   .)2020 وآخرون،  )محمود 
إنتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID هو 49٫3٪ ) 44٫4 - 
54٫1 (؛ كما قدر عدد األجسام المضادة لفيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
PWID الحاليين ب 314.831 )-303.949 687.125(، وُقّدر عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID الحاليين 
المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج HCV المزمن ب 221.704 شخصًا ) 143.621-483.873( )محمود وآخرون، 2020(.

اّلذين  األشخاص  بين  خاصًة  مقلٌق،  للخطر  الُمعّرضة  المجموعات  بين   ،HBV )ب(  الوبائّي  الكبد  التهاب  فيروس  تفشي  إّن 
الكبد  التهاب  لفيروس  تفٍش واسع  لوحظ  كما  ولبنان.  الكويت  إيران،  أفغانستان،  PWID في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون 

الوبائّي )ب(HBV بين الالجئين / النازحين السكانيين في العراق وأفغانستان وليبيا.

لم يُكن لدى العديد من البلدان سوى القليل من التفاصيل المؤّرخة عن تقديرات الفئات السكانّية األساسّية أو عن التفشّي 
الحالّي للفيروس المنقول عن طريق الدم BBV ؛ أو اإلعتماد على إكتشاف الحاالت بين الفئات السكانّية الرئيسّية )أفغانستان، 

البحرين، العراق، الكويت، مصر، السعودية، سوريا، قطر، تونس(.

على الصعيد القطرّي، يشير تقييم الوضع الحالّي، إلى ُمعّدالت مثيرة للقلق لفيروس نقص المناعة البشري HIV وإلنتقال 
عدوى إلتهاب الكبد الفروسي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID من السّكان في  أفغانستان، والجزائر، 
ومصر، ولبنان، والعراق، والمغرب، وفلسطين، وباكستان، وتونس وليبيا )حيث النسبة مرتفعة جدًا ٪87 (؛ وبين الّرجال اّلذين 
يمارسون الجنس مع الّرجال MSM من السّكان في افغانستان، والجزائر، ومصر، ولبنان، والعراق، والمغرب، واليمن )ال يوجد 
معلومات عن فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( (، وباكستان، وتونس وليبيا ؛ وبين العامالت  في مجال الجنس FSW /العاملين 
في ميدان الجنس التجاري CSW من ُسكان الجزائر، وإيران، ولبنان، والمغرب، وباكستان، وليبيا: وبين السّكان الالجئين في 

.)HBV )أفغانستان، العراق، ولبـنان وليبيا ) خاصًة فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ب

الحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات

تشكل حالة الطوارئ اإلنسانّية الُمستمرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA مع تحركات األشخاص الواسعة 
النطاق الُمرتبطة بها، تحدّيات هائلة لُنظم الصّحة العاّمة بشكٍل عام، و لفيروس نقص المناعة البشري HIV، وللحّد من مخاطر 

إستخدام المخدارت والوقاية منها، ولبرامج العالج والرعاية بشكٍل خاص.

وشركائها  الرئيسّية  السكانّية  للفئات   IBBS حديثة  موحدة  سلوكية  حيوية  إستطالعات  من  البلدان  من  العديد  تستفيد  قد 
الجنسيّين، لتحسين معرفتهم بخصائصهم الجغرافّية، والظرفّية،والجنسّية والمخاطر، وذلك ُبغية المناصرة واستهداف وتكثيف 
االستجابة للحّد من مخاطراستخدام الُمخّدرات ولتحسين الصّحة العاّمة. كما لوحظ أّن ضعف االلتزام السياسّي، وإعطاء أولوّية 
قليلة لإلستجابة لفيروس نقص المناعة البشرّي HIV، إضافًة إلى انخفاض التمويل، ووضع القيود على بعض الُمنّظمات 
غير الحكومّية في بعض بلدان  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أّدت الى عرقلة اإلستجابة للحّد من مخاطراستخدام 

الُمخّدرات.

وعلى الّرغم من تلّقي نسبة إنفاق أكبر في فترة التخصيص 2014 - 2016، فقد ّشكل الحّد من مخاطراستخدام الُمخّدرات 17 
٪ من ُمخّصصات الصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري HIV، الممنوحة لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا مّما عكس اإلستثمار الكبير نسبيًا للحّد من المخاطر في إيران و بّيَن المجتمع المدنّي القوي في بعض أجزاء المنطقة. 
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المخاطر وتوفيرها وتغطية نطاقها منذ عام  الحّد من  إبراز سياسات  تكُمن في  التي  التغّييرات اإليجابية  وقد وقعت بعض 
2016. وقد نفذت أربعة بلدان فقط الخدمتين االساسيتين سويًا على شكل خدمات ُمشتركة وهي العالج ببدائل األفيونيات 

OAT وبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSP )في أفغانستان، وإيران، ولبنان، والمغرب(.

وقد ذكرت أربعة عشر بلدًا الحّد من مخاطراستخدام الُمخّدرات/ األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID في وثائق 
سياسّية وطنّية:ونذكر البلدان التي تعتمد سياسات الحّد من المخاطر في برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSP وهي: 
أفغانستان، ومصر، وإيران، ولبنان، والمغرب، وعمان، وفلسطين؛ وتشمل البلدان التّي تعتبر األشخاص اّلذين يستخدمون 
وسوريا،  وعمان،  وليبيا،  واألردن،  والبحرين،  :المغرب،  الوطنّية  خطتها  في  رئيسّية  سكانّية  كفئة   PWID بالحقن  المخّدرات 

وباكستان.

إّن عالج االدمان على الُمخّدرات عبر ازالة السموم وعبر اإلمتناع عن ممارسة الجنس هما العالَجين األكثر شيوعًا )في أفغانستان 
ذات  ناهضة  بمواد  باالستعانة  األفيونيات  ببدائل  العالج  وُيستخدم  وتونس(.  والجزائر  وعمان  والسعودية  ومصر  والبحرين 
خواص أفيونية OAT في سبعة بلدان فقط من أصل عشرين )أفغانتسان، وإيران، والكويت، ولبنان، والمغرب، دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وفلسطين(؛ وُيستخدم العالج البديل بواسطة الميثادون MMT في خمسة بلدان )أفغانستان وإيران ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة وفلسطين( وُيستخدم العالج البديل بواسطة البوبرينورفين BMT في أربعة بلدان )إيران والكويت 
2019(. وال تزال  البديل )الكاشف وآخرون،  ولبنان ودولة اإلمارات العربية المتحدة (. وتستخدم إيران صبغة األفيون للعالج 
خمسة بلدان في مرحلة التخطيط للعالج كالعالج ببدائل األفيونيات OAT وهي مصر والجزائر وعمان وتونس و فلسطين. وإن 
العالج كالعالج ببدائل األفيونيات OAT ُمتاح في سجون أفغانستان، وإيران ولبنان  وفلسطين والمغرب. وفي بعض البلدان 

)مثل لبنان(، يتوافر العالج ببدائل األفيونيات  OAT، فقط للسجناء اّلذين كانوا خاضعين له قبل سجنهم.

والمغرب  ولبنان  وإيران  واألردن  والجزائر ومصر  )أفغانستان   NSPs الّنظيفة  واألدوات  الحقن  توفير  برامج  بلدان  توّفُر عشرة 
للسجناء  فقط  متوّفر  الّنظيفة  واألدوات  الحقن  توفير  برامج  فإنَّ  بالسجون،  يتعلق  وفيما  وباكستان(.  وتونس  وفلسطين 
المفروجين في مصر، في حين لم ُيعد هذا البرنامج ُمتاح في إيران. وُيبّلغ عن برنامج الواقي الذكري في السجون اإليرانية 

والمصرية والجزائرية.

وتقّدُم أفغانستان وإيران النالوكسون المنزلّي من خالل توزيعها في المجتمعات المحّلية. وال ُيوّفر أّي بلد  أماكن الستهالك 
.DCRs المخدرات

لقد تمَّ اإلبالغ عن توّفر خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري HTS في ثمانية عشر بلدًا في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا ولكّن هذه الخدمات غائبة في قطر ودولة اإلمارات العربّية المتحدة. وتختلف تغطية العالج المضاد للفيروسات 

القهقرّية ART من بلٍد آلخر.

ال تزال خدمات الحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA ُتبّرر الدعوة، وتدعم 
 PWUD الرئيسّية المحددة والُمتداخلة )مستخدميالمخدرات  التخطيط والتنفيذ واإلرتقاء إلى الهدف، وتدعم الفئات السكانّية 
اللواتي  النساء  MSM؛  الّرجال  مع  الجنس  يمارسون  اّلذين  الّرجال  PWID؛  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص   /
يستخدمن المخدرات ؛ العاملين في ميدان الجنس التجاري CSW / العامالت في مجال الجنس FSW ؛ السجناء / المتحولين 
 ،HIV جنسيًا والالجئين /النازحين. وهذا األمر حتمي نظرًا لإلنتشار الجيوغرافّي لمخاطر سلوكّيات فيروس نقص المناعة البشري
الجنسّية و الُمتعّلقة بالمخدرات داخل الفئات السكانّية الرئيسّية الُمتداخلة وشبكاتها الجنسّية. وإنها لحاجة ماّسة إعتبار الحّد من 
مخاطر إستخدام المخّدرات والوقاية من الفيروس المنقول عن طريق الدّم  بين الالجئين المشّردين داخليًا وخارجيًا، من خالل 

توفير الرعاية الصحّية األولوّية والصحّية. 

إنَّ النقص في تمويل خدمات الحّد من مخاطراستخدام المخّدرات ومعالجة فيروس نقص المناعة البشري HIV، يلعب دورًا هامًا 
في غياب الخدمات التي تؤثر بشكٍل مباشر على نسبة المخاطر واإلصابة باألمراض ونسبة الوفيات، كما ويؤثر على إنتشار 
فيروس نقص المناعة البشري / فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج(. لذلك، تقترح شبكة مينارة )شبكة الّشرق األوسط وشمال 
أفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات(، وأسرة األمم المّتحدة واُلمنظمات غير الحكومّية بما فيها الُمجتمع المدني المحلي 

بقيادة المنظمات، وضع وتنفيذ دعوة إستراتيجية إقليمّية إلستقطاب موارد محلّية في الميزانية المحلية خاصًة .

التزال اإلستجابة الحالية للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات داخل سجون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ضئيلة جدًا 
)بإستثناء إيران ولبنان، وقد إستجدت مؤخرًا  بعض المبادرات لبناء القدرات في مصر وتونس والمغرب ( )ماري كلير فان هوت 

وايلي االعرج، 2020(.
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 Menahra 2020 © .موّجه للفئات األكثر عرضة Covid-19 لقطة من فيديو توعوي عبر من انتاج »مينارة« حول

تستخدم  التي  والمراكز  الخاصة  التأهيل  ومراكز  المخّدرات  لمستخدمي  الُمعالجة  المراكز  عدد  بإرتفاع  البلدان  بعض  وأفادت 
أساليب غير قائمة على األدلة ) مثل ليبيا(.

الُمجتمع المدنّي 

والشك في أن المنّظمات غير الحكومّية تحتل موقع الصدارة في مبادرات المناصرة وفي توفير الخدمات في مجاالت فيروس 
نقص المناعة البشري HIV، والحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات والفئات السكانّية الرئيسّية. فمن الضروري إذا المناصرة من 

أجل هذه  المنظمات وتعزيز دورها وتقديم الخدمات للبلدان حيث يكون إلتزام ومشاركة هذه المنظمات  داخلها ضئيل.  

مرض فيروس كورونا المستجد 2019 )كوفيد-19(

المخدرات  باستخدام  البدء  عبر  المخدرات، سواء  الخطيرة إلستخدام  األنماط  تزايد  إمكانية  2020 من  العام  القلق في  يتزايد 
أو عن طريق  اآلمنة،  الحقن  لنقص مواد  أو  الُمخدرات  لنقص  نتيجًة  المستخدمين   بين  الحقن  بتقاسم معّدات  أو  بالحقن، 
اّلذين  إن األشخاص  )كوفيد19-(.  المستجد  كورونا  الُمستخدمين، وذلك بسبب فيروس  بين  المخّدرات  إستخدام  تواتر  زيادة 
يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID تحديدًا، هم األكثر عرضًة لخطر اإلصابة  ب فيروس كورونا المستجد 2019 )كوفيد19-(، 
وكذلك بخطر اإلصابة بالفيروس المنقول عن طريق الدّم ) فيروس نقص المناعة البشرّي HIV وفيروس التهاب الكبد الوبائّي 
)ج( HCV(. إذ يجد هؤالء األشخاص، صعوبًة في تطبيق التباعد اإلجتماعي وتطهير اليدين، كما يتعرضون للوصم والتمييز 

اللذين يؤثران على إمكانية حصولهم على الّسكن والعمل والرعاية الصحّية والدعم االجتماعي.
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الوضع العالمّي للمخدرات 

يزداد سوق المخّدرات العالمّي تعقيدًا. فعالميًا ، ال يزال إنتاج األفيون وصنع الكوكايين عند مستويات قياسّية )رغم االنخفاضات 
التي لوحظت في بعض المناطق(، حيث ال تزال المواد األفيونية االصطناعية ونظائرها )الفنتانيل والترامادول مثال( تشكل 
UNDOC؛2019;2020(  والجريمة  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم  لمكتب  العالمي  المخّدرات  )تقرير  للصّحة  خطيرًا  تهديدًا 
وتسجيل  أفغانستان  2018 في  عام  األفيون في  إنتاج  انخفاض  من  الرغم  على  األسواق  إلى  يصل  الهيروين  يزال  وال   .
  UNDOC مستويات قياسّية للكمّيات المضبوطة )تقرير المخدرات العالمي لمكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة
2019(-2020(. وُيعّد استخدام الميتامفيتامين والمخاطر الناجمة عنه  مصدر قلٍق متزايٍد في عدة مناطق )جنوب شرق آسيا 
وأمريكا الشمالية(. ولوحظ تنوعًا في منتجات القّنب )مع زيادة الفعالية( الُمستهلكة في بعض الواليات القضائية التي تسمح 

باستخدام القّنب استخدامًا غير طبيًا. 

في العام 2017، استخدم المّخدرات ما يقدر بنحو 271 مليون شخصًا تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا ، مما يدلُّ على زيادة 
2019(.وبحسب  بالمخدرات والجريمة،  المعني  المتحدة  العالمي لمكتب األمم  المخدرات  )تقرير   2009 %30 عن عام  بنسبة 
استخدموا  عامًا قد   64 و   15 بين  أعمارهم  تتراوح  مليون شخصًا   269 بنحو  يقدر  ما  كان   ،2018 العام  عينه، وفي  المصدر 
المخدرات ، ّمما يدل على زيادة بنسبة %68 عن عام 2009. و أفاد أحدث تقرير للمخدرات العالمي الصادر عن مكتب األمم 
المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة )2020( بأنَّ المراهقين والشباب يشكلون غالبّية األشخاص الذين استخدموا المخدرات 
في العام 2018. وقّدر عدد مستخدميالقّنب في عام 2018 بنحو 192 مليون شخصًا، مّما يجعل القّنب أكثر المخّدرات استخدامًا 
الرغم من هذه  2018. وعلى  المواد األفيونية في عام  58 مليون شخصًا  المقابل، استخدم  العالمي. وفي  على الصعيد 
النسبة المنخفضة، فإن األضرار الُمرتبطة بالمواد األفيونية ُمثبتة بأدلة واضحة حيث شّكلت مجموعة المواد األفيونية 66%  
من عدد الوفّيات المقدرة بـِ 167٬٠٠٠ حالة بسبب اضطرابات إستخدام المخدرات وفي عام 2017 %50 من الـ 42 مليون )أي ما 

يقدر ٢١ مليون( فقدوا بسبب العجز أو بسبب حاالت الوفاة اُلمبكرة  الناجمة عن  إستخدام المخّدرات. 

ال يزال مستخِدمو المخّدرات بالحقن يمثلون قضّية صحّية عالمّية أساسّية ذات أهمية كبرى، بسبب المخاطر الُمرتفعة الُمرتبطة 
بإستخدام جرعات زائدة من المخدرات، واإلرتهان بها، وإنتقال الفيروس المنقول عن طريق الدم )ديجنهاردت وآخرون، 2016؛ 
ُر عدد األشخاص الذين  يستخدمون المخدرات بالحقن ب 1506 مليون شخصًا  الرني وآخرون، 2020؛ هاينز وآخرون، 2020(. يقدَّ
تترواح اعمارهم بين 15 و- 64)ديجنهاردت وآخرون،2017(. إن فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV  غير الُمعالج وإضطرابات 
إستخدام المواد األفيونية  هي المسؤولة عن معظم حاالت الوفيات واإلعاقات الَمنسوبة إلى إستخدام المخدرات ) تقرير 
المخدرات العالمي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2020(. من بين ُمستخدمي المخدرات ، يتعايش نحو 
 .HCV )و 5.6 مليون شخصًا مع فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج HIV 1.4  مليون شخصًا مع فيروس نقص المناعة البشري
كما أن  أنماط اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري HIV بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID ، لها  
اختالفات إقليمية واسعة ) تقرير المخدرات العالمي اّلذي أقّره مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2020(.و 
في العام 2017، كان 40٫5 مليون شخصًا يعتمدون على المواد األفيونية وتوفي 109.500 شخصًا بسبب إستخدام الجرعات 

الزائدة من المواد األفيونية  )ديجنهاردت وآخرون.، 2019(.

االستجابة العالمية إلستخدام الُمخّدرات

ُز  ترتكز ُنُهج الحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات على المبادئ البراغماتية والصّحة العاّمة، إلى جانب الكرامة وحقوق اإلنسان، وُتركِّ
على الحّد من المخاطر الصحّية واالجتماعّية واالقتصادّية الُمرتبطة بإستخدام المخّدرات )الجمعّية العالمّية للحّد من المخاطر، 
2019؛ ساندر وآخرون، 2019(. إن توفير خدمات الحّد من مخاطر إستخدام المخدرات داخل كٍل من المجتمعات والسجون هو 

التزام ُملزم قانونَا بحقوق اإلنسان الُمعترف بها على نطاٍق واسع )بوراس، 2015(. 

قد تكون تدابير الحّد من مخاطر إستخدام المخدرات كالعالج ببدائل األفيونيات OAT  وبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة
NSP ، تدابير فّعالة جدًا في تحسين العديد من النتائج الصحّية واإلجتماعية، من خالل الحّد من اإلستخدام غير المشروع للمواّد 
األفيونية، ومن إستخدام الجرعات الزائدة ، ومن اإلنتحار ومن اإلصابة  بالفيروس المنقول عن طريق الدم BBV  وغيرها من 

الخلفّية
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اإلصابات )ديجنهاردت وآخرون، 2019(. رغم أن التدّخالت الفّعالة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري HIV بين األشخاص 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID تتضمن العالج ببدائل األفيونيات OAT  وبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة  
 ART القهقرّية  للفيروسات  المضاد  العالج  الحصول على  إمكانية   كاٍف، وغالبًا ما تكون  ذ على نطاٍق  ُتنفَّ NSP، فغالبًا ما ال 
لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID، ُمّتسمة بحواجز نظامّية وإجتماعّية تحول دون الوصول إلى هذا العالج 
)الرني وآخرون، 2020(. مّما ُيشّكل عائقًا أساسّيًا أمام تحقيق خّطة التنمية الُمستدامة  لعام 2030 الهادفة الى »ضمان عدم 
ترك اّي أحد من دون ُمساعدة« او بمعنى آخر »للوصول الى األبعد قبل األّول«) تقرير المخدرات العالمي الذي أقّره مكتب 
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، 2019(.  وال تزال الفجوة في الوقاية والعالج التي تلبّي احتياجات ُمستخدمي  
طريق  عن  المنقول  بالفيروس  لإلصابة  و  المخدرات  كبيرة إلستخدام   بدرجة  المعّرضين  المسجونين  فيهم  بمن  المخدرات، 
الدم BBV، تستدعي اإلهتمام في أنحاء كثيرة من العالم )تقرير الُمخّدرات العالمّي الذي أقّره مكتب األمم المّتحدة المعنّي 
يستدعي  والعالجات  رات  المخدِّ إستخدام  ألنماط  والجنساّني  العمري  الجانب  يزال  وال  2019؛2020(.  والجريمة،  بالمخّدرات 
هدئات  رن بشكٍل غير ُمتناسب باستخدام العقاقير الموصوفة ألغراٍض غير طبية )مثل المُّ االهتمام  لدى النساء اللواتي يتأثَّ
والُمسكنات ) تقرير المخدرات العالمي الذي أقّره مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، 2019(. إّن أعلى نسبة 
من الشباب من بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID الذين تقل اعمارهم عن 25 سنة، يعيشون في 

أوروبا الشرقية وتعيش النسبة األدنى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )هاينز وآخرون، 2020(. 

حيثية تقييم الوضع لعام 2020 

نقّدُم في هذا التقرير ، تقييمًا عن وضع إستخدام المخدرات بالحقن والمخاطر الّناجمة عنه في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا MENA للعام 2020، لشبكة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، مينارة. ُتعتبر هذه 
البلدان ُمتنوعة من حيث الموقع الجغرافي وعدد السّكان والديمغرافية، وخصائص الفئات السكانّية الرئيسّية، وطبيعة ومدى 
ُمشكلة الفيروس المنقول عن طريق الدم HBV وانتشاره ونطاق تنفيذ خدمات الحّد من مخاطراستخدام الُمخّدرات. تضم هذه 
البلدان: أفغانستان، والجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، وإيران، واألردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وباكستان، 
وفلسطين، وقطر، والسعودية وسوريا، وتونس، ودولة اإلمارات العربية المتحدة واليمن. يعرض الجدول 1 والرسم 1 خريطة 

المنطقة، إضافًة إلى بيانات متعلقة بالمؤشرات المختارة .  

الجدول رقم 1: الخصائص العاّمة لبلدان الشرق األوسط و شمال أفريقيا

 فهرس التنمية
البشرية
 )2019(

 برنامج األمم
المّتدة االنمائّي

)2020(

 الدخل القومّي
 االجمالّي للفرد

) اميركي $(

البك الدولّي
)2020(

فئات الدخل

 البنك الدولي
)2020(

 معدل القراءة
 والكتابة لدى
 )%( البالغين

 معهد اليونسكو
لالحصاءات

 )2020(

 السّكان الّذين
 يعيشون في

 المناطق الحّضرية
)2019( % 

 شعبة السكان
  في األمم المتحدة

)2019(

اجمالّي السّكان
)باآلالف( 

)2019( 

شعبة السكان في 
األمم المتحدة

2019 

البلد

170 2,229 )2017( منخفض 43.0 )2018( 25.8 38042 أفغانستان 
82 11,372 )2017( متوّسط ادنى 81.4 )2018( 73.2 43053 الجزائر
45 43,671 )2018( مرتفع 97.5 )2018( 89.4 1641 البحرين

116 11,079 )2018( متوّسط ادنى 71.2 )2017( 42.7 100388 مصر
65 14,563 )2017( متوّسط اعلى 85.5 )2016( 75.4 82914 ايران

120 10,891 )2017( متوّسط اعلى 85.6 )2017( 70.7 39310 العراق
102 9,807 )2018( متوّسط اعلى 98.2 )2018( 91.2 10102 األردن

57 59,333 )2018( مرتفع 96.1 )2018( 100.0 4207 الكويت
93 14,655 )2019( متوّسط اعلى 95.1 )2018( 88.8 6856 لبنان

110 13,686 )2017( متوّسط اعلى 48.3 )2017( 80.4 6777 ليبيا
121 7,368 )2019( متوّسط ادنى 73.8 )2018( 63.0 36472 المغرب

47 26,593 )2018( مرتفع 95.7 )2018( 85.4 4975 عمان
152 5,005 )2019( متوّسط ادنى 59.1 )2017( 36.9 216565 باكستان
119 6,582 )2018( متوّسط ادنى 97.2 )2018( 76.4 4981 فلسطين

41 94,820 )2017( مرتفع 93.5 )2017( 99.2 2832 قطر
36 47,494 )2019( مرتفع 95.3 )2017( 84.1 34269 السعودية

154 غير متوّفر منخفض غير متوّفر 54.8 17070 سوريا
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 فهرس التنمية
البشرية
 )2019(

 برنامج األمم
المّتدة االنمائّي

)2020(

 الدخل القومّي
 االجمالّي للفرد

) اميركي $(

البك الدولّي
)2020(

فئات الدخل

 البنك الدولي
)2020(

 معدل القراءة
 والكتابة لدى
 )%( البالغين

 معهد اليونسكو
لالحصاءات

 )2020(

 السّكان الّذين
 يعيشون في

 المناطق الحّضرية
)2019( % 

 شعبة السكان
  في األمم المتحدة

)2019(

اجمالّي السّكان
)باآلالف( 

)2019( 

شعبة السكان في 
األمم المتحدة

2019 

البلد

91 10,269 )2017( متوّسط ادنى 79.0 )2014( 69.3 11695 تونس
35 67,462 )2019( مرتفع 93.2 )2015( 86.8 9771 اإلمارات العربية 

المتحدة
177 غير متوّفر منخفض غير متوّفر 37.3 29162 اليمن

الرسم 1: خريطة 20 بلد في منطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا
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Tunisia
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Iraq Iran
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Yemen
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2008 ؛2012 ؛2017 (، ويغطي  الرابع ويستند إلى تقييمات سابقة )رحيمي موفغار وآخرون  إنَّ هذا المستند هو التقييم 
هذا التقييم المجاالت التالية: وضع إستخدام المخدرات ومن بينها إستخدام المخدرات بالحقن، فيروس نقص المناعة البشرّي 
اّلذين يستخدمون  HBV بين األشخاص  الوبائّي )ب(  الكبد  التهاب  )ج(، وإنتشار فيروس  الوبائّي  الكبد  التهاب  HIV، فيروس 
المخّدرات بالحقن PWIDs، والسلوكّيات الخطرة،  والسياسات القائمة على األدلة  الّداعمة للوقاية من فيروس نقص المناعة 
البشري HIV  بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID، والخدمات الُمتاحة للحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات، 
اللغتين  كال  ليشمل منشورات في  نطاقه    2020 لسنة  التقييم  وّسع هذا  المستقبلي. وقد  للّتخطيط  األولية  والمجاالت 
العربّية والفرنسّية )2010 2020- (، كما قام بتوسيع نطاق تركيزه ليعكس الجوانب الُمتغيرة للفئات السكانّية الرئيسّية، من حيث 
أنواع المخّدرات المستخدمة، والهوية الجنسية، ونوع الجنس، والفئات العمرية وأشكال الهجرة في المنطقة، واإلستجابة للحّد 
من المخاطر ذات الصلة )العالج ببدائل األفيونيات OAT، والعالج البديل بواسطة الميثادون MMT، والعالج البديل بواسطة 
البوبرينورفين BMT، وبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSP والوقاية من إستخدام الجرعات الزائدة وإنعكاساتها، وإجراء 

الفحوصات للفيروس المنقول عن طريق الدم  HIV ومعالجته التي تمتد على المجتمعات والبيئات المغلقة.  

الوضع اإلقليمّي إلستخدام الُمخّدرات 

فإن  بالمخّدرات،  الُمّتصلة  الجرائم  على  قاسية  عقوبات  تفِرض  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  أن  الّرغم من  على 
التصدي إلنتاج المخدرات واالتجار بها واستهالكها يواجه تحديات بسبب عدم االستقرار، والقضايا األمنية، وضعف التعاون 
عبر الحدود، وتشريد السّكان بسبب الصراعات، واالتجار بالبشر والمخّدرات واألسلحة ، وعدم وجود سبل عيش بديلة لُمنتجي 
 INCB المخّدرات )روبينز، 2016؛ برزوقاس، 2017؛ غيابي، 2018؛ اردوفيني، 2019(. وتواصل الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
اإلبالغ بأنه على الرغم من أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA هي في المقام األّول منطقة لإلتجار بالمخدرات 
واستهالكها، فإن هناك أيضًا اتجاهات ملحوظة إلنتاج القنب والمخّدرات من نوع األمفيتامين ATS والقات، وإتجاهات ُمقلقة 
وشمال  األوسط  الشرق  بلدان  بعض  في  الكابتاغون(  )ترامادول،  الصيدالنية  والعقاقير  االصطناعي  القنب  استخدام  في 
أفريقيا. وال تزال الُنهج القمعّية والعقابّية إزاء إستخدام  الُمخدرات والتجريم والشرطة العدوانية ، تثبط من المساعي للحصول 
على الرعاية الصحّية، وتعزز التهميش والوصم، وتديم االستخدام غير المأمون للمخدرات في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا )برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز، 2016؛ الشاذلي وتيناستي، 2016؛ 
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سندر وآخرون، 2019(. وقد أدى ذلك إلى معدالت كبيرة من السجن الجماعّي بين مستخدميالمخدرات PWUD مع إستمرار 
ض المسجونين لمخاطر إستخدام المخدرات ،ومع تسجيل حاالت الحقن أو البدء بالحقن في العديد من السجون ، وبالرغم  تعرُّ
الُمعدية )دوالن  المخاطر والوقاية والمعالجة من األمراض  الحد من  َبِقي المسجونين محرومين من خدمات   ، من كل ذلك 
وآخرون، 2015؛ هايجنن وآخرون، 2016؛ مؤذن وآخرون، 2018؛ ساندر وآخرون، 2019؛ ماري كلير فان هوت وايلي االعرج، 
2020(. كما يؤكد على التأثير غير المتناسب على الفئات الّضعيفة والُمهّمشة، بما في ذلك النساء واألقلّيات الُعرقّية واإلثنية 

والسّكان األصلّيين والُمواطنين األجانب )ساندر وآخرون، 2019(. 

إستنادًا إلى الجمعّية العالمّية للحّد من المخاطر، HRI( 2014(، فإن الفئات السكانّية الُمهّمشة والُمجّرمة من بين الّرجال اّلذين 
يمارسون الجنس مع الّرجال MSM واألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID، هي االكثر تأُثرًا بفيروس نقص 
المناعة البشري HIV في منطقة الشرق األوسط  وشمال أفريقيا. ويؤجج ُمستخدمو المخدرات بالحقن IDU، إنتشار فيروس 
إنَّ   .)2018 وآخرون،  )ممتاز  وليبيا  والبحرين  إيران  HCV في  ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  وفيروس   HIV البشري  المناعة  نقص 
منطقة الشرق األوسط  وشمال أفريقيا هي المنطقة األكثر تأثرًا بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV عالميًا )شمياتيللي 
استخدام  مخاطر  من  للحّد  أفريقيا  وشمال  األوسط  الّشرق  لشبكة   الّسابقة  الوضع  تقييمات  أبرزت  وقد   .)2019 وأخرون، 
المخّدرات ،مينارة ،االرتفاع  الُمقلق إلستخدام المخّدرات في العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا . ويقدر 
عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID في المنطقة ب 570.000 شخصا، وإرتفاع ُمقلق إلنتشار فيروس 
نقص المناعة البشري HIV المنقول عن طريق اإلّتصال الجنسي )لدى الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال MSM بالدرجة 
األولى( وعن طريق مستخدمي المخدرات بالحقن IDU  غير اآلمنين )رحيمي موفغار وآخرون 2008؛ 2012؛2017(. وقد لوحظ 
تفشي أوبئة فيروس نقص المناعة البشري الُمرّكزة بين  األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID في أفغانستان  
والجزائر ومصر وإيران والمغرب وعمان وباكستان والمملكة العربّية السعودّية، حيث ُيقدر أّن 90.000 شخصًا من بين األشخاص 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID ُمصابين بفيروس نقص المناعة البشري HIV )تعادل إنتشار فيروس نقص المناعة 
البشري بأكثر من ٪15( )رحيمي موفغار وآخرون، 2017(. كما لوحظ قّلة المعرفة بأنماط انتقال الفيروس المنقول عن طريق 

الدّم وكيفّية الوقاية منه بين األشخاص الذين يستخدمون الُمخدرات بالحقن )رحيمي موفغاروآخرون، 2017(.

مخاطر  من  الحّد  سياسة  اعتمدت  قد  كانت  المنطقة  في  دول  ستة  أّن   ،2017 للعام  السابقة  الوضع  تقييمات  وأفادت 
استخدام المخّدرات في خطتها االستراتيجّية الوطنّية لمكافحة اإليدز NASP )أفغانستان، وإيران، ولبنان والمغرب، وفلسطين، 
وباكستان(، وقد ِأسُتخِدَم العالج ببدائل األفيونيات OAT في سبعة بلدان )أفغانستان، وإيران، والكويت، ولبنان، والمغرب، 
وفلسطين، واالمارات العربية المتحدة(، ويخطط بلدان اثنان بالبدء باستخدامها )عمان وباكستان(، كما إستخدمت تسعة ُبلدان 
NSPs )أفغانستان، ومصر، واالردن، وايران، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وتونس،  برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة 
وباكستنان(؛ وفي ذلك الوقت كان العالج العالج ببدائل األفيونيات OAT وبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSP متاَحين 
فقط داخل السجون في ايران )رحيمي موفغار واخرون 2017(. وتختلف أساليب عالج اضطراب إستخدام المواد األفيونية من 
إزالة السموم )األكثر شيوعُا( إلى اعتماد العالج البديل )العالج البديل بواسطة البوبرينورفين BMT  األكثر شيوعُا( في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA  )الكاشف وأخرون، 2019(.

وقد لوحظ اّن خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخدرات هي ذات تغطية ُمنخفضة ، ومن الضروري توسيع نطاقها. وعلى 
٪17 من  المخاطر  من  الحّد  نسبة  2016-، فقد شّكلت   2014 بين  الُمخصصة  الفترة  اكبر في  إنفاق  نسبة  تلّقي  من  الرغم 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في   HIV البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  لمكافحة  العالمّي  الصندوق  ُمخّصصات 
MENA، ِمّما عكس االستثمار الكبير نسبيًا للحّد من المخاطر في ايران ( الجمعّية العالمّية للحّد من المخاطر 2018(، ووجود 
ُمجتمع مدني قوّي في بعض اجزاء المنطقة ، كما لوحظ وجود قيود على مهاّم الُمنظمات غير الحكومية في بعض بلدان 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA  لعرقلة االستجابة للحّد من مخاطرإستخدام المخّدرات )ايلي االعرج وميشلين 
ابو شروش، 2016(. كما ُافيد بأّن خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري HTS ُمتاحة على نطاٍق واسٍع في 14بلٍد، ولكن 

مع ذلك، كانت الّطغتية منخفضة.

القانون وحقوق  الثالث حول إنفاذ  بناًء على االجتماع التشاورّي  التوقيع على »إعالن بيروت« المقّدم  تّم   ،2019 العام  في 
األشخاص الُمصابين بفيروس نقص المناعة البشري HIV  والمتأثرين به، ويهدف إلى تعزيز المشاركة اإليجابية لعناصر إنفاذ 
 MENA القانون في االستجابة لفيروس نقص المناعة البشري في بلدان ُمحددة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
، وخلق تفاهم واتفاق ُمشترك بين الشركاء والمشاركين حول البرمجة االستراتيجية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري 

القائمة على حقوق اإلنسان وخارطة طريق لتحسين البيئة القانونية في المنطقة.
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إستخدمنا في هذا التقرير ُطرق بحث ُمماثلة لتقييمات الوضع السابقة )رحيمي موفغار وآخرون 2008؛ 2012؛2017( ألغراض 
الُمقارنة في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA )أفغانستان، الجزائر، البحرين، مصر، إيران، العراق، األردن، الكويت، 
لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، فلسطين، باكستان، قطر، المملكة العربية السعودّية، سوريا، تونس، اإلمارات العربّية المّتحدة 

واليمن(، ووسعنا نطاق البحث ليشمل ما يلي:

أجرينا عمليات بحث في األدب التجريبي والرمادي الذي تم استرجاعه باللغات اإلنجليزية والعربية والفرنسية لإلطار . 1
الزمني 2020-2010 

 ُقمنا بتوسيع نطاق التقييم للحصول على المزيد من التفاصيل حول المواضيع التالية :. 2

 	 PWID ،خصائص الفئات السكانّية الرئيسّية األكثر ُعرضة للخطر )األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن
الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال MSM، العاملين في ميدان الجنس التجاري /CSWالعامالت في مجال 

الجنس، FSW النساء اللواتي تستخدمن المخدرات، الشباب، كبار السن من  مستخدميالمخدرات؛ الالجئون/
المهاجرون( )»ال تترك أحد خلفك«(

اّتجاهات المخّدرات الناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA ، مثل استخدام المخّدرات من 	 
نوع األمفيتامين عبر الحقن أو غير الحقن، واإلتجار بالعقاقير االصطناعية والمستحضرات الصيدالنية وانتاجها 

واستخدامها 
 األطر االستراتيجية للحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات على الصعيدين القطري واإلقليمي	 
 استثمار المانحين في الحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات على الصعيدين القطري واإلقليمي	 
توسيع تفاصيل البرمجة للحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات لتشمل الوقاية من الجرعة الزائدة عبر )النالوكسون(، 	 

وتوفير الواقي الذكري ، وبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSP، ونوع من إزالة السموم، و العالج ببدائل 
.)BMT العالج البديل بواسطة البوبرينورفين ،MMT العالج البديل بواسطة الميثادون ( OAT األفيونيات

استمرار توفير الّرعاية في  ُمخيمات الالجئين والمجتمع المحلي وداخل السجون	 
الحصول على معلومات ُمحّدثة من دراسات االستطالع الحيوّي السلوكّي الموّحد IBBS الُمنّفذة، وتقدير حجم 	 

السّكان 

وقد أجرى الفريق استعراضًا ُمفّصاًل  لتقييمات الوضع السابقة في 2008، 2012 و 2017. ومن ثّم استخدمنا في تقييم 
الوضع هذا ،منهجّية استعراض لتحديد النطاق. اّن منهجّية االستعراض لتحديد النطاق هي َبحثّية توليفّية ُتحّدد المؤلفات حول 
موضوٍع ُمعّين أو مجال بحثي معين، وتتيح الفرصة لتحديد المفاهيم واألدّلة الرئيسّية لالسترشاد بها في الُممارسة، ورسم 
السياسات، والتوجيه التقني )ليفاك وآخرون، 2010(. وهي مفيدة بشكل خاص ألنها تشمل مجموعة واسعة من البيانات  
عبر المصادر والتصاميم المحددة، وُتستخدم لزيادة الوعي، وإرشاد السياسات و الممارسات )ليفاك وآخرون، 2010؛ دودت 

وآخرون، 2013(. 

ُتعتبر ُطرق استعراض تحديد الّنطاق، دقيقة وشفافة من حيث بروتوكولها التدريجّي لتحديد وتحليل جميع مصادر المعلومات 
الُمتاحة ذات الصلة )ليفاك وآخرون، 2010؛ دودت وآخرون، 2013(. تّم االلتزام التام بالعملية التكرارية المكونة من ست مراحل 
وهي تتأّلف من: تحديد المسألة البحثية )1(، تحديد الدراسات ذات الصلة )2(، اختيار الدراسة)3(، رسم خرائط البيانات( 4)،جمع 
السؤال  2005(. وكان  اومالي،  ليزا  آركسي و  القطري واإلقليمي )هيالري  الصعيدين  النتائج وتلخيصها واإلبالغ عنها على 
البحثي االساسي في هذا التقييم الذي اجرته شبكة مينارة: »ما هو معروف في األدبيات حول الوضع وتطوير االستجابة للحد 

من مخاطر استخدام المخدرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل اإلطار الزمني 2010-2020؟«

وقد أجَرينا بحثًا مكثفًا من أجل الوصول إلى البيانات والوثائق الُمتعلقة بالمناطق المحددة

وضع المخّدرات بشكٍل عام ، ويشمل استخدام المخّدرات الشائعة وانتشار استخدام المخّدرات لدى عامة السّكان، . 1
فضاًل عن مشكلة استخدام المخدرات؛

انفاذ القانون ؛. 2

طريقة تقييم الوضع
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اّتجاهات ُمحددة الستخدام المخّدرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA، مثل استخدام المخّدرات . 3
من نوع األمفيتامين ATS و المؤثرات العقلية NPS والمستحضرات الصيدالنية الموصوفة؛

مستخِدمي المخّدرات بالحقن ضمن تقديرات الحجم االخيرة، وحقن المخّدرات والخصائص الرئيسّية لألشخاص اّلذين . 4
يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID )مثل العمر والفئة الجنسّية والمالمح االجتماعّية واالقتصادّية (؛

وباء فيروس نقص المناعة البشري HIV بين عاّمة السّكان الذي يشمل عدد حاالت محددة، وتقديرات عدد األشخاص . 5
المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري PLHIV، والفئات الرئيسّية الُمعرضة لخطر اإلصابة بفيروس نقص 
المناعة البشري HIV ، ونمط انتقال فيروس نقص المناعة البشري HIV ، وحاالت فيروس نقص المناعة البشري/

اإليدز المنسوبة الى مستخِدمي المخّدرات بالحقن IDU؛
انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشري HIV بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID؛. 6
انتشار أوبئة التهاب الكبد الفيروسي )فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( HCV؛ فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب( . 7

HBV( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID؛
السلوكّيات الخطرة لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID بما في ذلك الحقن غير اآلمنة، والسلوك . 8

الجنسي غير اآلمن، فضاًل عن معرفتهم بنقل فيروس نقص المناعة البشري HIV؛
9 . ،PWID خصائص الفئات السكانّية الرئيسّية االكثر عرضة للمخاطر )األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن

الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال MSM، العاملين في ميدان الجنس التجاري /CSWالعامالت في مجال 
الجنس ، FSW النساء اللواتي تستخدمن المخدرات، الشباب، كبار السن من مستخدميالمخدرات؛ الالجئون/المهاجرون 

( )ال تترك أحد خلفك(؛
السياسات الُمعتمدة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري HIV و فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( HCV( بين . 10

األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، كما ُعرضت في وثائق السياسة الوطنية؛
الخدمات الُمتاحة للحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات ومنها توافر برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSPs ونطاق . 11

تغطيتها، وبرامج الواقي الذكري، والنالوكسون، و العالج ببدائل األفيونيات OAT؛
12 .  PWID لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن HTS توافر خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري

واجرائهم لهذا االختبار؛
إجراء دراسات رئيسّية للمجاالت المذكورة اعاله في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتتضّمن استطالع حيوّي . 13

سلوكّي موّحد IBBS  لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID ؛
ُمشاركة المنظمات غير الحكومية في تنفيذ خدمات الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات والمناصرة من أجلها؛. 14
توسيع نطاق تفاصيل برنامج الحّد من مخاطرإستخدام الُمخّدرات ليتضّمن الوقاية من تناول الجرعات الزائدة . 15

)النالوكسون( ،وتوفير الواقي الذكري ، وبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSP،و نوع من إزالة السموم، و 
العالج ببدائل األفيونيات OAT )العالج البديل بواسطة الميثادون MMT، العالج البديل بواسطة البوبرينورفين BMT(؛

التحّديات الرئيسّية في صنع السياسات وتنفيذ استراتيجّيات الحّد من مخاطرإستخدام الُمخّدرات واّتخاذ خطوات الى . 16
االمام على الصعيدين القطري واإلقليمي؛

أطر الحد من مخاطر إستخدام المخّدرات على الصعيدين القطري واإلقليمي؛. 17
استثمار المانحين في الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات على الصعيدين القطري واإلقليمي؛. 18
استمرارية الرعاية عبر المجتمعات المحلية والسجون )بما في ذلك ُقدرة مقدمي الرعاية الصحية(؛. 19
عمل المنّظمات المتعّددة األطراف؛. 20
21 ..MENA الدروس الُمستفادة وأفضل الممارسات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الّشرق األوسط  بالتشاور عن كسب مع شبكة   ،  mesh الُمستخدمة   المصطلحات  بحثًا مفّصاًل عن شبكة  الفريق  اجرى  لقد 
وشمال أفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات )مينارة( وغيرها من الُخبراء الرئيسّيين المحّددين. استندت معايير التضمين 

إلى ما يلي:

النطاق الزمني لألدب التجريبّي / الرمادّي 2020-2010 .	 
الّلغات االنكليزّية والفرنسّية والعربّية	 
 توسعنا في شبكة المصطلحات السابقة المستخدمة في تقييمات الوضع السابقة.	 
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#1 . أفغان* أو أفغانستان ]mesh[ أو الجزائر* أو الجزائر ]mesh[أو البحرين* أو البحرين ]mesh[ أو مصر* 	 
 ]mesh[أو األردن* أو األردن ]mesh[ أو العراق* أو العراق ]mesh[ أو ايران* أو بالد فارس ]mesh[ أو مصر
أو الكويت* أو الكويت ]mesh[ أو لبنان* أو لبنان ]mesh[ أو ليبيا* أو ليبيا ]mesh[ أو المغرب* أو المغرب 
]mesh[ أو عمان* أو عمان ]mesh[ أو باكستان* أو باكستان]mesh[ أو فلسطين* أو فلسطين ]mesh[ أو 
قطر* أو قطر]mesh[ أو »المملكة العربّية السعودّية« أو KSA أو »المملكة العربّية السعودّية »]mesh[ أو 
سوريا* أو سوريا ]mesh[ أو تونس* أو تونس]mesh[ أو االمارات أو UAE أو »االمارات العربّية المّتحدة« 
]mesh[ أو اليمن* أو اليمن]mesh[ أو »الشرق األوسط« أو »الشرق األوسط«]mesh[ أو »شبه الجزيرة 
العربّية »أو »شرق البحر االبيض المتوسط« أو »شرق البحر االبيض المتوسط« أو »شمال أفريقيا« أو 

»شمال أفريقيا« أو العرب 

#2 . »استخدام المخدرات« أو »سوء استخدام المخدرات« أو »استخدام المخدرات« أو »ادمان المخدرات« 	 
أو »مدمن مخدرات« أو »اضطرابات استخدام المخدرات« أو »اضطرابات ُمتعلقة باستخدام المخدرات« 
أو »االستخدام الخطير« أو »اضطرابات متعلقة باستخدام المخدرات« أو »مدمن« أو » مستخِدم مخّدرات 
بالحقن« أو »حقن المخدرات في الوريد« أو »المخدرات« أو األفيون أو األفيون أو األفيون أو األفيون 
أو الهيروين أو الكحول أو اإلكستاسي أو الهلوسات * أو المنشطات * أو * األمفيتامين * أو الكوكايين 
أو  المخدرات«  المخدرات« أو »عالج استخدام  المخدرة« ]شبكة[ أو »عالج  المواد  أو »متالزمة انسحاب 
أو  الصبيوتكس  أو دواء  البوبرينورفين  أو  الميثادون  أو  المخاطر«  أو »التقليل من  المخاطر«  »الحد من 
السيبوكسون أو العالج بمواد بديلة الثر االفيون أو »العالج البديل بواسطة الميثادون« أو العالج البديل 
أو  االفيون«  لشبائه  الصيدالني  »العالج  أو  االفيون«  البديلة الثر  »المواد  أو  البوبرينورفين  بواسطة 
»تبادل الحقن« أو »االبرة والحقنة« أو »مراكز عالج استخدام المخدرات« ]شبكة[ أو »المجتمع العالجي« 
أو »توريد المخّدرات« أو »قانون المخّدرات« أو »تشريع المخّدرات« أو »سياسة المخّدرات« أو »جرعة 

زائدة من المخدرات« أو »السجن«

المناعة 	  نقص  »فيروس  أو  المكتسب  المناعة  نقص  متالزمة  أو  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس   .  3#
الكبد  التهاب  أو  )ب(  الوبائّي  الكبد  التهاب  أو فيروس  )ج(  الوبائّي  الكبد  التهاب  أو »فيروس  البشري« 

الوبائّي«

#4 . #1 و )#2 أو 3#(	 

لقد ُأجرَي بحث شامل باللغات االنكليزّية والفرنسّية والعربّية  في المعلومات ذات الصلة  التي تّم الوصول اليها في المنطقة، 
عبر استخدام شبكة المصطلحات الُمناسبة الُمتطابقة مع دولة الشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA. وأجريت ايضًا عملّيات 
بحث إلكترونية لقواعد البيانات الببليوغرافية العلمّية، فضاًل عن عمليات بحث إلكترونية ويدوية للمنشورات والمواقع الشبكّية 

ذات الصلة باألمم المتحدة. وعالوة على ذلك، تم البحث بشكل مكّثف في القوائم المرجعّية للوثائق المحددة.

قواعد بيانات أكاديمّية من جامعة ليفربول جون موريس. الشبكة العالمّية باب مد Pubmed، عبر اوفيد Ovid، وبحث 	 
EMBASE، و الفهرس الطبّي إلقليم الشرق المتوّسط لمنظمة الصحة العالمّية لشبكة العلوم IMEMR، و PsycINFO و 

CINAHL و دراسة Google غوغل
بحوث عن طريق االنترنت وبحوث يدوّية عن المنشورات والمواقع االلكترونية التابعة لالمم المّتحدة: برنامج األمم 	 

المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز UNAIDS، المكتب االقليمّي لشرق البحر االبيض 
المتوسط )منّظمة الصحة العالمّية( WHO-EMRO، مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة UNODC، البنك 

الدولّي )المقّر الرئيسّي والمكاتب اإلقليمية والقطرية(
المنظمات غير الحكومّية المحلّية والعالمّية : الجمعّية العالمّية للحّد من المخاطرHRI ، وشبكة الّشرق األوسط وشمال 	 

MENAHRA أفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات
قوائم مرجعّية من تقييمات الوضع العائدة الى عام 2008 و 2012 و 2017، ووثائق اخرى ُمحّددة 	 
خالصات المؤتمرات	 
مواقع شبكّية للهيئات ذات الصلة في البلدان 	 
 	Google Scholar أو غوغل سكوالر Google بحوث عن مواضيع ُمحددة على منصة غوغل
اتصاالت شخصّية على المستوى القطري لبرامج المكاتب/ ومراكز التنسيق )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي 	 

بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز UNAIDS، والمجالس الوطنّية المعنّية باإليدز، ومكتب األمم المّتحدة المعنّي 
بالمخّدرات والجريمة UNODC ومكاتب منّظمة الّصّحة العالمّية WHO االقليمّية والقطرية ومنظمات الصّحة وخبراء 

اكاديميين رئيسيّين(
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التقارير االخيرة لمتالزمة نقص المناعة المكتسب AIDS ،والمنظمات، فضاًل عن الندوات واالجتماعات الدولية حول 	 
.HIV والتهاب الكبد الفيروسي وفيروس نقص المناعة البشرّي ،IDU مستخِدمي المخّدرات بالحقن

تّم تنظيم جميع الِسّجالت على المستوى القطرّي. وقد أزال الفريق السجاّلت التي ال تسَتوفي معايير الّتضمين أو السجاّلت 
الُمكّررة. وتّم مراجعة كاّفة الُمستندات بشكل مكّثف وتّم استخراج البيانات عن كل مؤشر أو منطقة، على اساس قطرّي. كما 
وأولي اهتمام خاّص لتحديد سنة وطريقة إنتاج البيانات، فضاًل عن تعريف السّكان الذين تّمت دراستهم. وقد أدرجنا جميع 

لة على الصعيدين العالمّي والقطرّي. التقارير ذات الصِّ

لقد اّيدنا طريقة اإلستعراض المعنّي بتحديد الّنطاق عبر إرسال ورقة بيانات ُمعّممة إلى جميع مراكز التنسيق على المستوى 
 UNODC مثل مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة ( MENA القطرّي في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا
، وبرنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز UNAIDS و البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز 
 HIV ُبغية الجصول حيثما امكن على مرجعّية محّدثة عن وضع انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي ) NAP في وزارة الصحة
أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  المخدرات في  استخدام  مخاطر  والحّد من  الفيروسي  الكبد  التهاب  فيروس  ووباء 
MENA ، فضاًل عن ممارسة تحديد األولويات على مستوى البلدان .وقد طلب من مراكز التنسيق توفير شبكة خبراء معنيين 
التي استطاعت المساعدة عبر  البلدان  IDU الى هذه  بالحقن  المخّدرات  HIV و بمستخِدمي  البشرّي  المناعة  بفيروس نقص 
فيروس  الوقاية من  عن  وغير منشورة  برنامجية منشورة  بيانات  كما طلبنا  البيانات.  جمع  ورقة  باستخدام  التقديرات  تقديم 
المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  باألشخاص  والعناية  العالج  ،وخدمات  الفيروسّي  الكبد  والتهابات   HIV البشري  المناعة  نقص 
بالحقن PWID، وتوفير خدمات برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSP ، و العالج ببدائل األفيونيات OAT العالج المضاد 

.PWID لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ART للفيروسات القهقرّية

رّكزت المؤشرات على أهمّية مشكلة مستخِدمي المخّدرات بالحقن IDU )انتشار مستخِدمي المخّدرات بالحقن IDU، الفئات 
الرئيسّية الُمعّرضة للخطر، وفيروس نقص المناعة البشري HIV / و فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV ، وانتشار فيروس 
التهاب الكبد الوبائّي) ب( HBV بين مستخِدمي المخّدرات بالحقن IDU، حاالت فيروس نقص المناعة البشري HIV /و متالزمة 
 ،  IDU بالحقن  المخّدرات  لمستخِدمي  المنسوبة   HCV ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  وفيروس   /  AIDS المكتسب  المناعة  نقص 
ونوعّية مراقبة فيروس نقص المناعة البشري HIV / و فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV ، فيروس التهاب الكبد الوبائّي) 
الحقن   بالحقن وغير  المواد األفيونية  ارتفاع معدالت االنتشار؛ استخدام  ؛   IDU بالحقن  المخّدرات  بين مستخِدمي   HBV ب( 
واستخدام المخّدرات من نوع األمفيتامين اذا امكن، العقاقير االصطناعية/ استخدام المؤثرات العقلية NPS ، والمستحضرات 
الصيدالنية الموصوفة؛ ومواقع الرصد حيث تتواجد الخدمات لمستخِدمي المخّدرات بالحقن IDU )إزالة السموم، برنامج توفير 
واالستعداد   ،ART القهقرّية  للفيروسات  المضاد  العالج   OAT األفيونيات  ببدائل  والعالج    ،NSP الّنظيفة  واألدوات  الحقن 
للتعامل مع مشكلة مستخِدمي المخّدرات بالحقن )الجهات المانحة، سياسة الحد من المخاطر، سياسة العالج من المخدرات و 
نهج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري HIV / فيروس التهاب الكبد الوبائّي)ج( HCV/ فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب( 

HBVوهيكلّية المنظمات غير الحكومّية.

القطري،  المستوى  عاّمة على  تفاصيل  التلخيص، ونقدم  نهج  باستخدام استعراض سردّي مع  المعلومات،  تعيين  تم  وقد 
ونظرة عامة إقليمية في الجداول .

وبالمقارنة مع تقييمات الوضع السابقة حيث لم يسّجل اّي تغيير في كمّية أو نوعّية المعلومات، ومع توسيع نطاق البحث، 
فقد تم استرجاع مؤلفات إضافية في هذا التقييم التي تتكون من مؤّلفات تعود لعام 2010 والتي تم حذفها سابقًا، مما أدى 
إلى زيادة عمق وجودة المعلومات. كما أنه يدل على زيادة النشاط األكاديمي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشأن 
مواضيع استخدام المخدرات، والسكان الرئيسيين وانتشار الفيروس المنقول بالدم )من فيروس نقص المناعة البشري HIV و 
فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCVو فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب( HBV و فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV ( في 
المجتمعات وداخل السجون. ويعكس هذا التركيز الموسع أيضًا الجوانب المتغيرة للفئات السكانية الرئيسّية )أالشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID/ مستخدميالمخدرات PWUD؛ الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال MSM؛ العاملين 
في ميدان الجنس التجاري؛ CSW العامالت في مجال الجنس FSW والمهاجرين( في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
من حيث تشريد السّكان، و جغرافّية السلوكّيات الشديدة الخطورة و الفئات السّكانّية الرئيسّية، وانواع المخّدرات الُمستخدمة، 
والمخاطر الجنسّية ،ونوع الجنس والعمر، وأوجه الضعف، والتقارب بين الفيروس المنقول بالدم المنتشر عبر استخدام المخدرات 
والشبكات والجنسية، واالستجابة الحالّية ذات الصلة بالحّد من المخاطر )العالج ببدائل األفيونيات ، والعالج البديل بواسطة 
الجرعات  الّنظيفة والوقاية من استخدام  الحقن واألدوات  البوبرينورفين وبرنامج توفير  البديل بواسطة  ، والعالج  الميثادون 

الزائدة وانعكاساتها، وفحص ومعالجة الفيروسات المنقولة بالدّم( التي تشمل المدن والمجتمعات والبيئات المغلقة.

ُنقّدم لمحة عاّمة إقليمية ألغراض المقارنة، تليها موجزات ُمفّصلة على المستوى القطرّي.
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إستخدام الُمخّدرات: المدى و األنماط
يتوّسع سوق الُمخّدرات العالمّي ويزداد تعقيدًا. فقد ُقدر عدد األشخاص الذين استخدموا المخدرات، عالميًا، ب269 مليون 
تقرير  أفاد أحدث  بالمخّدرات والجريمة(. وقد  المعنّي  المّتحدة  2009 )مكتب األمم  العام  إرتفاع بنسبة ٪28 منذ  أي  شخصًا، 
عالمي عن المخدرات )2020(، أن المراهقين والشباب شّكلوا أغلبية األشخاص الذين استخدموا المخدرات في العام 2018. 

وفي بعض ُبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ال يزال القنب الُمخّدر الُمستخدم األكثر شيوعًا. وقد لوحظ زيادة 
في إستخدام القنب اإلصطناعّي، والمخّدرات من نوع األمفيتامين، والعقاقير الصيدالنية في عدٍد  من بلدان منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا من خالل اإلتجاهات المتغّيرة إلستخدام المخدرات.  كما لوحظ أيضًا زيادة ُمقلقة في إستخدام القنب 
اإلصطناعي في األردن، والكويت ،ومصر ،وفلسطين وزيادة في إستخدام المخّدرات من نوع األمفيتامين في أفغانستان، 
إنتشارًا وقد  األكثر  ،كانت  الصيدالنية  العقاقير  الزيادة  في إستخدام  أن  والكويت، وإيران، والعراق ،ولبنان وفلسطين. غير 
لوحظت بين 15 بلدًا من أصل البلدان العشرين الذين  جرى استعراضهم في هذا التقرير ) أفغانستان ،والجزائر ،ومصر، وإيران 
،والعراق، واألردن، والكويت ، وباكستان ، وفلسطين ، وقطر، والسعودّية ، وسوريا ، وتونس، واإلمارات العربية المّتحدة 
واليمن(. كما أن توافر العقاقير الصيدالنية داخل صيدلّيات المجتمع، تؤدي بشدة إلى سوء استخدمها و استخدامها، وإلى 
اإلعتماد على إستخدام المخدرات دون وصفة طبية، في العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )مثل األردن، 
وليبيا، ومصر، والعراق، ولبنان، واليمن، وباكستان، والسعودية، والمغرب(. وتتضمن العقاقير الصيدالنية، الُمبلغ عنها في 
هذا التقرير، البوبرينورفين، البنزوديازيبينات، المواد األفيونية الصيدالنية )ترامادول(، واألمفيتامينات )الكابتاغون(. كما حّدد 
التقرير العالمي للمخدرات، اإلتجار بالترامادول والكبتاغون وسوء استخدامهما ،كالتحدّيات األساسية التي تواجهها المنطقة. 
الهالل  وفي  لبنان.  في  المخدرات  بين مستخدمي  السالفيا  إستخدام  إتجاهات  في  زيادة  لوحظ  فقد   ، ذلك  على  وعالوًة 
الذهبي )أفغانستان، وإيران، وباكستان(، يبقى األفيون ) األفيون والهيروين( المخّدرات األكثر إستخدامًا. كما ويبقى القات 
من المخّدر األكثر إستخدامًا في بلدان الخليج ) عمان، والسعودية، واإلمارات العربّية المّتحدة، واليمن(. وتبقى المعلومات 
ُأبلغ عن إستخدام مخدرات متداولة عن طريق الحقن  محدودة فيما يتعلق بإستخدام المخدرات بغير الحقن في البحرين. كما 
في ثمانية بلدان من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وهي )الجزائر، والبحرين، واألردن، والمغرب، وعمان، وباكستان، 
وفلسطين، وسوريا(، وتشمل هذه المخدرات الهيروين بشكٍل أساسي، وكذلك البوبرينورفين )سوبوتيكس®(، والكوكايين 
والمورفين ودواء األدفيل. إن التفاصيل حول البيانات المتوافرة عن مدى إستخدام المخدرات وأنماطه معروضة في الجدول 

رقم ٢ من الصفحة التالية .

وحسب أحدث تقرير عالمّي عن المخدرات، ُيقّدر عدد األشخاص المصابين بإضطرابات ُمتعّلقة بإستخدام المخدرات ب 35،6 
مليون شخص، و يحّصل شخص واحد فقط من أصل ثمانية، على خدمات العالج الاّلزمة. إّن المعلومات المتعلقة بإرتهان 
المخدرات ُمقتطفة من مرافق العالج. ففي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ُتعتبر المواد األفيونية المخدرات الرئيسّية 
المتعددة. وتتوافر  المخدرات  العالج، وغالبًا ما تكون في حاالت إستخدام  يأتون إلى مراكز  الذين  العمالء  األكثر شيوعًا بين 
المعلومات حول الُمخدرات المستخدمة بين عمالء مراكز العالج، ألحد عشر بلدًا في الجدول رقم 2، وذكرت عشرة بلدان منهم 
المواد األفيونية كالمخدرات الرئيسية لمدمني المخدرات الذين يتعالجون من مشاكل المخدرات، في التقرير العالمي للمخدرات 
)2020(. وتشمل المواد األفيونية الرئيسية الهيروين واألفيون والمواد األفيونية الصيدالنية مثل البوبرينورفين والترامادول. 
وتشمل المخدرات األخرى القنب، واألمفيتامينات، والمخّدرات من نوع األمفيتامين، والمهدئات، والبنزوديازيبينات، والكوكايين. 
إن إستخدام الهيروين واألمفيتامينات والكوكايين والمورفين والبوبرينورفين عن طريق الحقن ،شائع في معالجة مجموعات 
المرضى الذين يعانون من تعاطي المخدرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. إنَّ اإلصابة باألمراض الُمشتركة 
السعودّية(.  العربّية  والمملكة  ولبنان، وعمان،  أفغانستان،  المثال في  )على سبيل  متزايدًا  قلقًا  تثير  العقلية  االمراض  مع 
وتختلف األساليب الُمّتبعة في عالج اضطراب استخدام  شبائه األفيون من إزالة السموم باستخدام الميثادون )األكثر شيوعًا 
في البحرين، والسعودية(، الى العالج ببدائل األفيونيات )العالج البديل بواسطة البوبرينورفين، اكثر اشكال العالج شيوعًا 
ببدائل  العالج  البلدان فقط  أفريقيا. وحاليًا، توّفر هذه  ببدائل األفيونيات( في منطقة الشرق األوسط وشمال  العالج  في 

األفيونيات OAT: أفغانستان وإيران والكويت ولبنان والمغرب وفلسطين واإلمارات العربية المتحدة.

لمحة عاّمة إقليمّية
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 استخدام المخدرات الرئيسية بين االشخاص الذين
*يتعالجون من مشاكل المخّدرات

 استخدام المخدرات
الشائعة عبر الحقن

المخدرات الرئيسية المستخدمة  البلد

المواد األفيونية )الهيروين واألفيون( والقنب - القنب بين الجال
 المواد األفيونية )األفيون، الكوديين،

والهيروين( بين النساء واألطفال
البنزوديازيبينات

أفغانستان 

القنب واألمفيتامينات  سوبوتكس®
والهيروين

القنب
)المؤثرات العقلية )المهدئات أساسا

المواد األفيونية

الجزائر

غير متوفر  الهيروين
 ،األمفيتامينات

،الكوكايين

- البحرين

 القنب، المواد االفيونية ،المخّدرات من نوع
األمفيتامين

-  الكابتاغون، المواد األفيونية الصيدالنية
)الترامادول(، الهيروين

مصر

غير متوفر -  المواد األفيونية ،القنب،المخّدرات من
 نوع األمفيتامين،الميثامفيتامين والمواد

)األفيونية الصيدالنية )الترامادول

ايران

غير متوفر - العقاقير الطبية والكحول والقنب العراق
 األمفيتامينات والمواد األفيونية المفعول

LSD ،))الهيروين، المواد األفيونية الصيدالنية
الهيروين القنب االصطناعي، جابابنتينويد، بريجابالين األردن

 المواد األفيونية، القنب،المخّدرات من نوع
 األمفيتامين، المهدئات والمسكنات ، المذيبات

واجهزة االستنشاق، الكوكايين

-  الكابتاغون، القنب االصطناعي،
 والميثامفيتامين، ترامادول، والهيروين،

والكيتامين، والمواد التي تنتج آثار الكحولية

الكويت

 المواد األفيونية )الهيروين والمواد األفيونية
 الصيدالنية( ،القنب ،الكوكايين، المخّدرات من

**نوع األمفيتامين ،البنزوديازيبين وغيرها

-  الماريجوانا، الحشيش، الهيروين، الكوكايين،
 المخّدرات من نوع األمفيتامين، المخدرات

االصطناعية مثل الكابتاغون، سالفيا

لبنان

غير متوفر -  الحشيش، المهلوسات )النشوة(، أرتان
 )تريهيكسيفينيديل(، كلونازيبام، الحبوب

المنومة والترامادول

ليبيا

**القنب والمواد األفيونية وغيرها الهيروين  القنب، األمفيتامينات، اإلكستاسي،
المؤثرات العقلية

المغرب

 المواد األفيونية، والقنب، والمهدئات
 والمسكنات، واألمفيتامينات، والمذيبات

والمستنشقات، المهلوسات

 الهيروين
والمورفين

 القات، المواد األفيونية، المنشطات،
القنب، البنزوديازيبينات، المهدئات

عمان

غير متوفر  الهيروين، دواء
االدفيل

 المواد األفيونية )الهيروين، الصيدالنية(،
القنب

باكستان

غير متوفر  الهيروين،
الكوكايين

 المخدرات االصطناعية، القنب، الهيروين،
 الكوكايين، العقاقير الموصوفة طبًيا، مثل

ترامادول

فلسطين

غير متوفر - المواد األفيونية، القنب قطر
 المخّدرات من نوع األمفيتامين، القنب،

 والبنـزوديازيبينات، والمواد األفيونية، وغيرها**،
والمذيبات، والمستنشقات

- القنب، األمفيتامينات السعودية

المواد األفيونية والمهدئات والكوكايين والقنب  الهيروين،
الكوكايين

 الهيروين، المواد األفيونية الموصوفة طبًيا،
الكابتاغون

)الفنيتيلين )بين الجماعات الُمسّلحة

سوريا

غير متوفر -  الكحول، والمؤثرات العقلية، والقنب
والكوكايين

تونس

- المواد األفيونية والقّنب  الكحول، القنب، الهيروين، الكابتاغون،
 مضادات الكولين، البنزوديازيبينات،

 المسكنات األفيونية/ شراب، الباربيتورات،
 والميثامفيتامين الكريستالي، القنب

االصطناعي واألدوية الموصوفة طبًيا

اإلمارات العربية 
المتحدة

غير متوّفر -  القات، األدوية الصيدالنية )ترامادول،
)ألبرازوالم، كيتوبروفين

اليمن

َنة والُمعالجة في منطقة الشرق األوسط /البلد الجدول رقم 2: المخّدرات الرئيسّية الُمستخدمة ،والمحقَّ

* المصدر:التقرير العالمّي للمخّدرات الذي أقّره مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة )2020 (
** »مخّدرات اخرى« تتضّمن مخّدرات غير محّددة ومواّد غير خاضعة للمراقبة الدولّية 
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إستخدام الُمخّدرات بالحقن

ُيقّدر عدد األشخاص الذين استخدموا المخدرات بالحقن في عام 2018 ،عالميًا ،ب11،6- مليون شخص ، وُيقدر أن مليون 
ُيقّدر  اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن هم متعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرّي ، بينما  شخصًا من األشخاص 
أن 5,5 مليون شخصًا هم متعايشون مع فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج(، حسب مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات 
والجريمة، عام 2020. وفي العام 2017، بلغ عدد الوفيات الناجم عن إستخدام المخدرات حوالي 585.000 شخص، يعود نصف 
هذا العدد ألمراض الكبد المنسوبة إلى فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( بين  األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 

.) GBD 2017 الذين لم تتم معالجتهم )دراسة العبء العالمي لألمراض

كما قّدر تقييم الوضع اإلقليمي السابق )2017 (، عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ب887،000- شخص. 
2020 لعدد األشخاص اّلذين يستخدمون  وعلى الرغم من أّن المعلومات محدودة جزئيًا، فهناك عدة تقديرات عالمية لسنة 
المخّدرات بالحقن في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، التي استخدمت مع ذلك  طرقًا مختلفة ، وتعريفات مختلفة 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا . وقد توافرت المعلومات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، من خالل 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن وإنتشار فيروس التهاب  استعراضين عالميين إثنين ، تناوال الفئات الُعمرّية لألشخاص 
الكبد الوبائّي)ج( بينها )هاينز وآخرون 2020 ؛ محمود وآخرون،2020 (. وعرض أحد االستعراضين تقديرات عدد األشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن في خمسة بلدان فقط من أصل عشرين، بينما عرض اإلستعراض اآلخر ، تقديرات العدد في 
يستخدمون  اّلذين  األشخاص  فئات  إلى  إضافًة  االستعراضين،  عن  الّناجمة  التقديرات  ُعرضت  وقد  العشرين.  البلدان  كافة 

المخّدرات العمرية، في الجدول رقم 3 من الصفحة التالية .  

لوحظ  وباكستان(،   ، والمغرب   ، وليبيا   ، وإيران   ، )أفغانستان  االستعراَضين  المعلومات  من  توافرت  حيث   ، البلدان  وفي 
تفاوت كبير في تقديرات العدد في أفغانستان وباكستان . وإستنادًا إلى تقرير محمود وآخرون )2020( ، فُقّدر متوّسط عدد  
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في العشرين بلد، ب 592،045  شخص ) 428،479 - 1،207،853(. بيد أن 
تقديرات العدد في أفغانستان وباكستان التي أبلغ عنها تقرير هاينز وآخرون ) 2020 (، كانت أكثر تماسكًا مع إستعراٍض آخٍر 
ُيبّلغ عن مستخِدمي المخّدرات بالحقن )كوليدج وآخرون 2020 ( .  ومع مراعاة هذا التفاوت، فإذا استبدلنا األعداد الُمقدرة في 
أفغانستان وباكستان بتلك  الُمبّلغ عنها في هاينز وآخرون 2020 ، فقد ترتفع تقديرات متوّسط معدل عدد  األشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن في كافة البلدان العشرين ، إلى 1٬017٬593 ) 777٬544 - 1٬347٬853 (. وقد أفيد، أن النسبة 
األقل من  األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، الذين تتراوح اعمارهم بين 25 سنة أو أقل، يعيشون  في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ) هاينز وآخرون، 2020 (. وكانت المعلومات عن الفئات العمرية  لألشخاص اّلذين يستخدمون 

المخّدرات بالحقن متوافرة في 12 بلد من أصل 20، مع متوسط عمر 33,2 عامًا )بين 28 - 40,6 (.

قد ال يكون استخدام الهيروين قانونًيا ، ولكن تواجد األماكن اآلمنة يتاح فيها االستخدام الخاضع للمراقبة قد تنقذ األرواح وتقلل من الجرعات 
©CNN 2017 .الزائدة وتشّجع العالج
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 متوّسط اعمار أألشخاص اّلذين يستخدمون
المخّدرات بالحقن -  *بالسنوات

المصدر العدد الُمقّدر لألشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن

البلد

 )32 – 21( 28.3 )هاينز واخرون_ 2020(
)محمود و اخرون_2020(

  )190500 – 88000( 139000
)23000 – 12435( 18820

أفغانستان 

 )30 – 30( 30.0 )محمود و اخرون_2020( )55590 – 26333( 40961 الجزائر
- )محمود و اخرون_2020( )15506 – 1369( 1937 البحرين
- )محمود و اخرون_2020(  )119633 – 71485( 90809 مصر

)44 – 27( 32.7 )هاينز واخرون_ 2020(
)محمود و اخرون_2020(

)209000 – 107000( 158000
)300000 – 135000( 185000

ايران

)28 – 28( 28.0 )محمود و اخرون_2020( )46230 – 23115( 34673 العراق
- )محمود و اخرون_2020( )6500 – 3200( 4850 األردن
- )محمود و اخرون_2020( )8750 – 1850( 4050 الكويت

)30 – 29( 29.5 )محمود و اخرون_2020( )4908 – 1506( 3207 لبنان
)39 – 39( 39.0 )هاينز واخرون_ 2020(

)محمود و اخرون_2020(
)3000 – 1000( 2000
)5943 – 2948( 4446

ليبيا

)39 – 31( 33.2 )هاينز واخرون_ 2020(
)محمود و اخرون_2020(

)45500 – 15500( 30500
)22500 – 13500( 18000

المغرب

- )محمود و اخرون_2020( )5700 – 2800( 4250 عمان
)34 – 28( 30.5 )هاينز واخرون_ 2020(

)محمود و اخرون_2020(
)482500 – 363000( 423000

)510000 – 89500( 117632
باكستان

)43 – 39( 40.6 )محمود و اخرون_2020( )2500 – 1200( 1850 فلسطين
- )محمود و اخرون_2020( )1600 – 780( 1190 قطر

)40 – 40( 40.0 )محمود و اخرون_2020( )22264 – 11336( 16800 السعودية
)32 – 32( 32.0 )محمود و اخرون_2020( )10250 – 5750( 8000 سوريا
)36 – 33( 34.6 )محمود و اخرون_2020( )13750 – 8462( 11000 تونس

- )محمود و اخرون_2020( )6400 – 3200( 4800 اإلمارات العربية المتحدة
- )محمود و اخرون_2020( )26830 – 12710( 19770 اليمن

* متوسط العمر حسب هاينز واخرون، 2020

وبحسب إستعراٍض آخر لكوليدج وآخرون )2020( الذي ُيرّكز على وتيرة الحقن ، توافرت المعلومات لثمانية بلدان فقط . وقد 
نجم عن هذا اإلستعراض تقديرًا آخرًا يشير إلى توافر التقديرات الُمختلفة  في المنطقة وُيؤكد على أهمّية إجراء دراسة تقديرية 
والمغرب   ، وليبيا   ، ،ولبنان  ،وإيران  )أفغانستان  المستند   عنها في هذا  بلغ  المُّ بلدان  الثمانية  . وفي  شاملة ومستفيضة 
،وباكستان ،وفلسطين، وسوريا ( والّتي تقع ضمن ِنطاق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الُمحّددة من شبكة الّشرق 
األوسط وشمال أفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات،مينارة ، فقد ُقّدر عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن الذين يستخدمون الحقن مرة واحدة على األقل يوميًا ب 727,000 شخص ) بين 561,000 و 905,000 (، بينما ُقّدر عدد 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن الذين يستخدمون الحقن أقل من مرة يوميًا ب 47,000 شخص )بين 20,000 
و- 80,500 ( ، )كوليدج وآخرون، 2020(. ويعزى العدد الكبير لألشخاص الذين يستخدمون المخّدرات بالحقن الذين يستخدمون 
الحقن مرة واحدة يوميًا أو أكثر، إلى األرقام الُمقدرة في باكستان، وإيران،  وأفغانستان، وهي ثالثة بلدان تتضمن بعضًا من 

أكبر عدد من األشخاص الذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في المنطقة من مجموع السّكان . 

يعرض الجدول رقم 4 في الصفحة التالية وتيرة إستخدم المخدرات بالحقن حسب البلد، كما ويعِرُض سلوكّيات خطرة اخرى مثل 
استخدام معدات حقن ُمعقمة من المنشورات المتاحة .

الجدول رقم 3: 2020/2019 - تقديرات عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن و فئاتهم 
العمرية  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا /البلد
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n***.  

 
  
     

 
 

 
 

(1.09-0.50) 0.80 (156500-68500) 109500 (53000-11500) 29500 94 23.4

- - - - -

- - - - -

- - - (2015) 31.5 2.3

(0.37-0.19) 0.28 (208000-108500) 156000 (3000-500>) 1000 (2019) 73.4 35.4

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- (4000-1500) 2500 (3500-1000) 2500 (2014) 98.5 -

(0.10-0.01) 0.05 (1500-500) 1000 (1500-500) 1000 - -

(0.20-0.07) 0.13 (42500-14500) 28000 (4500-1000) 2500 (2017) 92.1 44.6

- - - - -

(0.42-0.32) 0.37 (483500-364000) 422500 (500-500>) 500> (2016) 72.5 15.3

- (2500-1000) 2000 (2000-500) 1500 - -

- - - - -

- - - - -

- (7000-2500) 4500 (12500-4500) 8500 - -

- - - (2017) 90.9 46.7

- - - - -

- - - - -

4

2020
2020

2019
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 »aidsinfo« أيدزنفو البشرّي/اإليدز من خالل منصة   المناعة  نقص  بفيروس  المعنّي  المشترك  المّتحدة  األمم  برنامج  أبلغ 
اإللكترونية، عن بيانات لسبعة بلدان ،ُمتعلقة بإستخدام أدوات  حقن معقمة في الحقنة األخيرة )أفغانستان، ومصر، وايرن 
، ولبنان، والمغرب، وباكستان ، وتونس(. تتراوح األعوام الُمبّلغ عنها بين 2014 و 2019. وقد وُجدت مخاطر عالية في مصر، 
حيث سجّلت نسبة األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن الذين إستخدموا أدوات حقن معقمة في الحقنة األخيرة  
31.5 ٪ فقط في عام 2015. وقد تتزايد المخاطر في األعوام الُمقبلة ، بسبب إيقاف عمل بعض برامج توفير الحقن واألدوات 
النظيفة NSPs. بينما ابلغت أفغانستان، ولبنان، والمغرب، وتونس، عن أرقام جيدة تفوق نسبة ٪90 من إستخدام أدوات حقن 
معقمة في الحقنة األخيرة ، ويعود ذلك إلى إستمرار عمل برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSPs في هذه البلدان. ومع 
ذلك، فإن هذه األرقام ال تعكس بالضرورة أن خطر االصابة بفيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( 
ينخفض، ألن هذه األرقام ترتكز على »الحقنة األخيرة« فقط. كما أبلغت ستة بلدان فقط عن سولكيات جنسية خطرة إلستخدام 
الواقي الذكري في آخر ممارسة جنسية، بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن. فقد افادت الِسّت بلدان أن نسبة 
تقل عن ٪50 من  األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن، قد استخدموا الواقي الذكري في  آخر  ممارسة جنسية لهم.  

سّلط التقرير العالمي األخير للمخدرات )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2020 ( الضوء، على القلق المتزايد 
بين  الحقن  وتيرة  إزدياد  عبر  أو  الحقن،  إستخدام  إلى  اإلنتقال  عبر  المخدرات، سواء  الخطيرة إلستخدام  األنماط  إرتفاع  حول 
مستخدمي المخدرات، نتيجًة لتفشي مرض فيروس كورونا المستجد 2019 )كوفيد19-(. ومن بين المخاوف التي ُسلط الضوء 
عليها والتي قد تؤثر على األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن، نذكر النقص في المواد األفيونية بسبب القيود 
المفروضة الناجمة عن )كوفيد19-( وبسب تدهور الوضع المالّي الناجم عن هذه القيود . كما ُعرض، إرتفاع الخطر باإلصابة 
التهاب  2019 )كوفيد19-(، أو بأمراٍض أخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرّي وفيروس  بمرض فيروس كورونا المستجد 
الكبد الوبائّي) ج(، مع زيادات متوقعة في عدد مستخِدمي المخّدرات بالحقن، ومشاركتهم أدوات الحقن بسبب نقص في 
المجتمع  إستجابة  كانت  والجريمة(.  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم  )مكتب  اآلمنة  الحقن  أدوات  في  أو  المخدرات  توافر 
المدنّي  ناشطة للغاية فيما يتعلق باإلبقاء على خدمات الحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات .ومع اإلقفال التاّم في المنطقة 
تحدَّ من مخاطر  أن  التي من شأنها  وتأمين خدمات  العالج  ، ومراكز  البشري  المناعة  اختبار فيروس نقص  ، وإقفال خدمات 
إستخدام المخدرات، فال تزال إمكانّية الوصول إلى األشخاص الذين  يستخدمون المخدرات بالحقن لتأمين الخدمات الالزمة 
لهم، صعبة للغاية. ونتيجة لذلك، قامت البلدان التي لديها خدمات ُمتاحة بتكييف خدماتها بسرعة لضمان االستمرارّية. وشمل 
ذلك تحويل خدمات المشورة إلى منصات الكترونّية للمشورة النفسّية االجتماعية، وتوسيع نطاق صالحّية العالج باالستعانة 
بمواد ناهضة ذات خواص أفيونية، وتوزيع معّدات الوقاية الصحية والشخصية على األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتوزيع مواد الحّد من المخاطر والحقن اآلمنة بكميات أكبر لتقليل تواتر الزيارات، 

فضاًل عن تلبية االحتياجات الناشئة األخرى )اإلتصاالت مع  مراكز التنسيق(.

Rahmat Gul 2007 © .فتى أفغاني يجمع مادة الراتنج في حقل الخشخاش
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فيروس نقص المناعة البشرّي و التهاب الكبد الفيروسّي في المنطقة

على الصعيد العالمّي ، ُقدر عدد األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ب 38 مليون شخص في عام 2019، 
مع اإلبالغ عن 1.7 مليون إصابة جديدة في هذا الفيروس ) 1.2 مليون - 2.2 مليون ( في جميع أنحاء العالم في العام نفسه 
)برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز(. ويبقى إنتشار فيروس نقص المناعة البشري 
قليل بين عاّمة السّكان في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا . وقد ُابلغ عن إنتشار فيروس نقص المناعة البشري 
في 14 بلٍد من أصل 20 )أنظر إلى الجدول رقم 5 (في أحدث األرقام الصادرة عن برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي 
بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، وكانت أعلى نسبة انتشار لها 0.2 في المائة . وُيقّدر برنامج األمم المتحدة المشترك 
المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/ األيدز أّن عدد اإلصابات الُمبّلغ عنها حديثًا في عام 2019 في المنطقة يبلغ 20,000 
إصابة )يتراوح بين 11,000 و 38,000( ،وهي أرقاٌم أعلى بنسبة ٪25 عن أرقام اإلصابات الجديدة الُمسجلة في عام 2010 (.

  وبحسب التقرير الحالّي لبرنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز ، فإن إنتشار فيروس 
نقص المناعة البشري ما زال يتزايد؛ ومع ذلك لم تكن اإلستجابة مناسبة لحجم المشكلة )التحديث العالمي لإليدز، 2020 (. 
ويعكس التقرير العالمي لإليدز )2020 ( إتجاه متصاعد إلنتشار فيروس نقص المناعة البشري في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا ، مع إرتفاع بنسبة 22 ٪ في حاالت اإلصابات الجديدة بين 2010 و 2019، بينما تبقى حاالت الوفاة الُمتعّلقة 
باإليدز ُمستقّرة . وقد حدث إرتفاع في عدد اإلصابات الجديدة بنسبة تفوق ٪20 منذ العام 2010 ، وتشمل أفغانستان )116٪(، 
والجزائر )٪83 (، ومصر )٪421 (، ولبنان )٪44 (، وباكستان )٪75 ( ، وتونس )٪29(، واليمن )٪26(. وفي المقابل، تفيد تقارير 
عام 2020 عن انخفاض في عدد اإلصابات السنوية الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري  في إيران وليبيا والمغرب بأكثر 
من ٪10 منذ العام 2010. في. واّن الحصول على اختبارات فيروس نقص المناعة البشري والعالج والرعاية في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا أقّل بكثير من المتوسط العالمي، مع ٪52 من األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 
البشرّي الُمدركين لحالتهم المصلية ، و٪38 الحاصلين على العالج المضاّد للفيروسات القهقرّية وأقّل من الثلث مقموعين 

فيروسيًا )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز(. 

كما أفادت تقارير عالمّية سابقة عن اإليدز في عام 2019 أّن وباء فيروس نقص المناعة البشري في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا آخذ في االزدياد، مع زيادة بنسبة ٪10 في اإلصابات الجديدة وزيادة بنسبة ٪9 في العدد السنوي للوفيات 
زيادات في معّدل اإلصابة  2019(، ولوحظ حدوث   ، العالمي للمخدرات  )التقرير   2018 2010 و  المرتبطة باإليدز بين عامي 
والجزائر   )53٪( واألردن   ،)35٪( واليمن   ،)29٪( الجزائر  في  المائة،  في   20 عن  تزيد  بنسبة  البشري  المناعة  نقص  بفيروس 
)٪29(. ومصر )٪196(. وفي المقابل، أفادت إيران والمغرب أن اإلصابات السنوية الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري قد 
انخفضت بأكثر من ٪10 منذ عام 2010 )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2019(. 
وقد أفادت التقارير أن الوصول إلى اختبارات فيروس نقص المناعة البشري والعالج والرعاية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا أقل بكثير من المتوسط العالمي، حيث كان أقل من نصف األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 

البشرّي  مدركين لحالتهم المصلية . 

وهناك عشر دول فقط لديها تقرير ُمحدث لرصد اإليدز في العالم 2019/2018 )إيران، وأفغانستان، والجزائر، ومصر، والكويت، 
اإليدز  لرصد  محدثة  تقارير  تتوفر  وال  المّتحدة(.  العربّية  واإلمارات  وتونس  السعودية،  العربّية  والمملكة  وباكستان،  ولبنان، 

2019/2018 في ليبيا، والبحرين، والعراق، واألردن، والمغرب، وفلسطين، وقطر، وسوريا، واليمن، وُعمان. 

على الصعيد العالمّي، ُيقدر أن 325 مليون شخص مصابون بالتهابات الكبد الفيروسي: )257 مليون شخص مصاب بفيروس 
التهاب الكبد الوبائّي) ب(؛ و 71 مليون شخص مصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( (. وفي منطقة الشرق األوسط، 
يقدر أن 36 مليون شخص مصاب بالتهابات الكبد الفروسي )21 مليون شخص مصاب فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب(؛ و 
15 مليون شخص مصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج(( )منّظمة الّصّحة العالمّية، 2017( .و تفيد تقارير منّظمة الّصّحة 
العالمّية في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط  التي تضم  البلدان نفسها تقريبًا التي تشملها شبكة الّشرق األوسط 
وشمال أفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، مينارة ) باستثناء الجزائر، وإدراج السودان، والصومال، ودجيبوتي(، أن 
لديها أعلى نسبة إنتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( )٪2.3 (، مع معدالت اإلصابة  %62.5 لكل 100,000 شخص من 
السكان. وقد تم تحديد أنماط انتقال العدوى الرئيسّية في المنطقة على أنها إجراءات رعاية صحية غير آمنة يتبعها استخدام 

المخدرات بالحقن )منظمة الصحة العالمية، 2017(. 
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الجدول رقم 5: معّدالت فيروس نقص المناعة البشرّي و فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( و فيروس 
التهاب الكبد الوبائّي )ب( بين عاّمة السكان في كل بلد

 العدد التقديرّي لالصابة
 بفيروس فيروس

 التهاب الكبد الوبائّي )ب(
)حدود الثقة ٪95(.***

 تقدير إنتشار
 المستضد

السطحي ٪ا
)حدود الثقة ٪95(

    ***

 مجموع عدد السكان
 المتعايشون مع  فيروس
التهاب الكبد الوبائّي )ج(.

.**.)UI(

عدد األشخاص 
المتعايشون مع 

فيروس نقص المناعة 
البشرّي

)كاّفة االعمار(*

انتشار فيروس نقص 
المناعة البشري 
)15-49 سنة  (*

البلد

362000 )235000-
524000(

1.1 )0.7-1.6( 183000 )85000-
258000(

7200 )4100-
11000(

<0.1 )<0.1-0.2( أفغانستان

695000 )487000-
962000(

1.8 )1.2-2.4( 388000 )140000-
674000(

16000 )15000-
17000(

<0.1 )<0.1- 0.1( الجزائر

8000 )6000-9000( 0.6 )0.5-0.7( 17000 )11000-
17500(

- - البحرين

1794000 )1433000-
2222000(

2 )1.6-2.4( 5625000 )4007000-
6044000(

22000 )20000-
24000(

<0.1 )<0.1 - <0.1( مصر

116000 )86000-
153000(

0.2 )0.1-0.2( 199000 )129000-
226000(

61000 )34000-
120000(

ايران )0.2 – 0.1>( 0.1

49000 )38000-64000( 0.1 )0.1-0.2( 85500 )60500-
96500(

- - العراق

197000 )124000-
293000(

2.6 )1.6-3.9( 24500 )10500-
29000(

<500 )<500 - 
<500( 

<0.1 )<0.1 - <0.1( األردن

33000 )2000-479000( 0.9 )0.1-12.3( - 640 )580-700( <0.1 )<0.1 - <0.1( الكويت
77000 )61000-95000( 1.3 )1-1.6( 7500 )3000-18000( 2500 )2200-2800( <0.1 )<0.1 - <0.1( لبنان

116000 )96000-
141000(

1.8 )1.5-2.3( 41500 )32000-
43000(

9200 )8300 – 
10000(

ليبيا )0.2-0.3( 0.2

523000 )422000-
642000(

1.5 )1.2-1.9( 263000 )190000-
328000(

21000 )17000-
28000(

<0.1 )<0.1 – 0.1( المغرب

144000 )100000-
201000(

3.2 )2.2-4.5( 15500 )12000-
17500(

3200 )2900-3600( <0.1 )<0.1 – 0.1( عمان

10634000 )8381000-
13819000(

5.6 )4.4-7.3( 7172000 )5363000-
7487000(

160000 )140000-
190000(

0.1 )0.1 – 0.2( باكستان

- - - - - فلسطين
32000 )19000-49000( 1.4 )0.9-2.2( 37500 )29500-

40000(
- - قطر

646000 )519000-
791000(

2.1 )1.7-2.5( 106000 )78500-
190000(

- - السعودية

207000 )147000-
284000(

1.1 )0.8-1.5( 554000 )245000-
653000(

660 )590-720( <0.1 )<0.1 - <0.1( سوريا

552000 )451000-
692000(

4.9 )4-6.2( 108000 )25000-
123000(

2800 )1700-4400( <0.1 )<0.1 - 0.1( تونس

52000 )27000-90000( 0.6 )0.3-1( 131000 )50000-
159000(

- - اإلمارات العربية 
المتحدة

1312000 )1051000-
1671000(

4.9 )3.9-6.2( 211000 )143000-
258000(

11000 )6500-
18000(

<0.1 )<0.1 – 0.1( اليمن

*المصدر: معلومات برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز – البيانات
)aidsinfo.unaids.org( 2019 األحدث منذ عام  

**جبريللي وآخرون، 2018
***المصدر: لمحة قطرّية عن فيروس التهاب الكبد الوبائي )ب( بحسب منّظمة الصّحة العالمية – خصائص 

)http://whohbsagdashboard.com/#hbv-country-profiles( 2015 البالد الديموغرافّية لعام  
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فيروس نقص المناعة البشرّي و التهاب الكبد الفيروسي بين األشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن و الفئات السكانية الرئيسية األخرى

االشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن

إّن أكثر من ُثلث االصابات بفيروس نقص المناعة البشري في العام 2019 هي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
الشرق  منطقة  اإلصابات في  ٪97 من مجمل  نسبة  ويشكلون  الجنسيين،  الرئيسية وشركائهم  السكانية  والفئات  بالحقن، 
أفريقيا ال  الشرق األوسط وشمال  بلدان منطقة   العديد من  الوقاية والعالج في  برامج  أّن  كما  أفريقيا.  األوسط وشمال 
تصل إلى عدٍد كاٍف من الفئات السكانية الرئيسية األكثر عرضًة لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري. إن كافة اإلصابات 
الجديدة تقريبًا، هي بين الفئات السّكانية الرئيسّية وشركائهم الجنسّيين )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس 
نقص المناعة البشرّي/اإليدز(. كما تغّيرت أنماط اإلصابات بين 2014 و 2019، وشهدت إرتفاعًا في عدد اإلصابات الجديدة بين 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )٪28 من اإلصابات  الجديدة في عام 2014  مقابل ٪43 من اإلصابات الجديدة 

في 2019 (، حسب برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز 2019؛ و 2020.

بالحقن كبير جدًا في منطقة  اّلذين يستخدمون المخّدرات  المناعة البشري بين األشخاص  إن عدد اإلصابات بفيروس نقص 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، حيث ُقدرت نسبة اإلصابات بفيروس نقص المناعة البشري بين األشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن في عام 2017 ب ٪7 )لكل شخص في السنة(  في تونس، و ٪7،8 )لكل شخص في السنة( في باكستان، و 
٪24،8 )لكل شخص في السنة( في ليبيا )كونها استثنائية (، حسب تقرير )ممتاز وآخرون (. وحسب إستعراض منهجّي  عالمّي، 
قامت به الرني وآخرون في عام 2020، تم اإلبالغ عن أعلى معّدل إنتشار لفيروس نقص المناعة البشري في ليبيا ) 89،6٪ (، 
وباكستان ) 32،3 ٪ (، وإيران )٪14 (، وعمان )11،8 ٪(. وشملت البلدان حيُث ُقّدر معدل إنتشار فيروس نقص المناعة البشري 
بين ٪5 و ٪10: السعودية ) 9،8 ٪( ، و المغرب ) 9،6 ٪ (. وشملت البلدان التي يُقّل فيها معّدل اإلنتشار عن ٪5 البحرين 
)٪4.6(، وأفغانستان )٪4(، وتونس )٪3.5(، ومصر )٪2.6(، والجزائر )٪1.1(، في حين أّن بلدين أبلغا عن عدم انتشار فيروس 

نقص المناعة البشري بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ، وشملت لبنان وفلسطين )انظر الى الجدول 6(.

إن التقديرات العالمّية لفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( لدى األشخاص الذين بدأوا مؤخرًا بإستخدام المخدرات بالحقن في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي 36،1 )29،2 - 43،2(، وتقديرات عدد األشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد 
الوبائّي )ج( الذين بدأوا مؤخرًا بإستخدام المخدرات بالحقن هي 126،000 )65،000 - 199،500( )جريبلي وأخرون، 2018(. و 
إن التقديرات الُمجّمعة حول  فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن الُمّتسمة 
بطبقّية خطر تعرض السكان لإلصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهي: 

49٬0 ) تتراوح بين 43٬8 و 45٬3 ( و6،6 ) تترواح بين 5٬7 و 7٬6 ( بين السّكان الُمعّرضين لخطٍر متوسط ومن بينهم السجناء. 

أشارت التقديرات إلى أّن نصف األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن كانوا قد أصيبوا بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) 
ج( HCV، ولكن مع إختالف شاسع في إنتشار األجسام المضاّدة عبر بلدان ُمحددة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
) محمود وآخرون ، 2019 (. وال توجد بيانات على مستوى المجتمع المحلّي ، عن األشخاص الذين أوقفوا إستخدام المخدرات، 
ولكنهم اصيبوا بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج(. وقد ُأبلغ عن معّدالت ُمرتفعة لفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( > ٪35 بين 
األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن في أفغانستان ، ومصر ، وليبيا ، وعمان ، وإيران ، وباكستان ، والسعودية ، 
وفلسطين ولبنان . كما وجدت أعداد أكبر لفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( الُمزمن بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات 
بالحقن في إيران وقدرت ب 68٬526 ) 45٬252 - 121٬475 ( و في باكستان قّدرت ب 46٬554 ) 22٬815 - 168٬797 ( )محمود 
وآخرون، 2020(. وتواجه كٌل من مصر وباكستان تفشي فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج(، وتضم ما يقارب ٪80 من األشخاص 
الُمعّرضين لإلصابة أو المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )شمياتيللي 
وآخرون ، 2019 (. وتختلف األنماط الجينية لفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( في منطقة الشرق األوسط ، بين النمط الجينّي 
3 األكثر شيوعًا بين  ُمستخدمي المخدرات في أفغانستان، وإيران، ولبنان ؛ والنمط الجينّي 1، الموجود بشكٍل كبير في بلدان 
المغرب العربي )الجزائر، والمغرب، وتونس، و في ليبيا إلى حٍد ما(؛ والنمط الجينّي 4 في ليبيا، حيث لوحظت ُمعدالت مرتفعة 

)تصل إلى 96 ٪ بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن من السكان (.

إن إنتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب( HBV ، أمٌر مقلٌق بين المجموعات الُمعّرضة للخطر، وخاصًة بين األشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن في أفغانستان، وإيران، والكويت، ولبنان. ولوحظ إنتشار مرتفع لفيروس التهاب الكبد الوبائّي) 

ب(بين النازحين في إيران، وأفغانستان، وليبيا.
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 يعرض الجدول رقم 6 أدناه، ُمعّدالت اإلنتشار واالعداد الُمقّدرة لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن المتعايشين مع 
فيروس نقص المناعة البشري، وفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج(  وفيروس التهاب الكبد الوبائّي ) ب(، حسب اإلستعراضات 
المتحدة،  العربية  العراق، واألردن، وقطر، واإلمارات  البلدان مثل  المتوفرة. وفي بعض  العالمّية  المنهجّية األخيرة والتقارير 
واليمن، كانت البيانات الوحيدة الموجودة ُمتعلقة باألعداد المقدرة لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن المصابين 

بفيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج(، من خالل استعراض محمود وآخرون )2020 (. 
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الفئات السّكانّية الرئيسّية المتقاربة ااُلخرى

تستعِرُض هذه الفقرة بإيجاز، األّدلة الُمتاحة حول الفئات السكانية الرئيسية الُمتقاربة ، من غير األشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن ، بسبب الّتداخل والتقاُطعات فيما بين هذه السكان ، كما وتستعرض أهمّية معالجة الثغرات باألدّلة التي 
التهاب  وفيروس  البشري  المناعة  نقص  لفيروس  الُمحّركة  العوامل  تشمل  المستقبل.  في  البرامج  بها  تسترشد  أن  يمكن 
الكبد الوبائّي) ج(  بين الفئات السكانية الرئيسية ، ُمستخِدمي المخّدرات بالحقن ، الذين يتداخلون جزئيًا مع الشركاء الجنسيين 
المتعددين والمتزامنين ، وأوجه عدم المساواة بين الجنسين والعنف، والتشريد، والوصم والتمييز.  وُقّدر توزيع اإلصابات 
الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري بين الفئات السكانية الرئيسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عام 
اّلذين يمارسون  الّرجال  بين  بالحقن، و 23٪  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  بين األشخاص   43٪ : التالي  الشكل  ، على   2019
الجنس مع الّرجال ، و٪19 بين زبائن األشخاص العاملين في مجال الجنس وشركائهم الجنسيين من الفئات السكانّية الرئيسّية 
األخرى،٪12  بين العاملين في مجال الجنس ، و ٪3 بين عامة السكان . وقد اختلفت أنماط اإلصابات الجديدة بين 2014 و 
2019 ، وشهدت إرتفاعًا لإلصابات الجديدة بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )٪28 من اإلصابات الجديدة في 
عام 2014 (، وبين الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال )٪18 من اإلصابات الجديدة في عام 2014 ( ، وبين العاملين في 
ميدان الجنس التجاري )٪9 من اإلصابات الجديدة في عام 2014 (؛ بينما انخفض معدل اإلصابات الجديدة بين زبائن األشخاص 
العاملين في مجال الجنس وشركائهم الجنسيين من الفئات السكانية الرئيسية األخرى  )٪41 من اإلصابات الجديدة في عام 
2014 ( ، وبين عاّمة السّكان )%40 من االصابات الجديدة في عام 2014( )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس 

نقص المناعة البشرّي/اإليدز، لعاَمي 2019 و 2020(.

وإنتشار   ، السكان  لتحديد حجم  الكافية  الحالّية  األدّلة  إلى  أفريقيا   الشرق األوسط وشمال  بلدان منطقة  العديد من  تفتقُر 
الفيروس المنقول عن طريق الدم BBV بين الفئات السكانّية الرئيسّية . مّما يعكس عدم إكتمال أنظمة المعلومات اإلستراتيجية 
)التقرير  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  وفيروس  البشري  المناعة  نقص  لفيروس 
العالمي لإليدز ، 2019 (. ونظرًا إلى أن معظم اإلصابات الجديدة  بفيروس نقص المناعة البشري ُمرتبطة بالفئات السكانّية 
الرئيسّية ، ينبغي إذًا  معالجة هذا النقص ُبغية وضع برامج أكثر فعاليًة  وتركيزًا ،حّيز التنفيذ .  ويوجد إحتمال كبير بإمكانية وجود 
أوبئة لفيروس نقص المناعة البشري، مخفّية ، بين الفئات السكانية الرئيسية في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا. 
يعرض الجدول رقم 7 ، ُمعّدالت اإلنتشار واألرقام الُمقّدرة للفئات السكانّية الرئيسّية  المتعايشة مع فيروس نقص المناعة 
البشري و فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( ، بحسب اإلستعراضات المنهجّية األخيرة والتقارير العالمية المتاحة. ومن الجدير 

بالذكر اّن البيانات غير ُمتوّفرة لعدٍد من ُبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مّما يعكس النقص في األدّلة المذكور أعاله.

وهناك نقٌص تاّم للبيانات الُمتعّلقة بالفئات السكانّية الرئيسّية من غير األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ، ألربعة 
بلدان وهي )البحرين ، والعراق ، وفلسطين ، وقطر (. وإّن المعلومات الُمتعلقة بالمتحّولين جنسيًا هي شبه معدومة ، مع 
توافر معلومات عن تقديرات الحجم و إنتشار فيروس نقص المناعة البشري في باكستان فقط ،ومعلومات عن إنتشار فيروس 
نقص المناعة البشري في إيران . وفيما يتعّلق بإنتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين الفئات السكانّية الرئيسّية من 
غير األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ، فال تتوافر أّية معلومات . إن تقديرات اإلنتشار الوحيدة المتاحة ، هي 
تلك المتعلقة بإنتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( واإلصابة المشتركة مع فيروس نقص المناعة البشري ، حسب برنامج 
األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز )2020( ، وكان يتضمن هذا البرنامج  معّدالت اإلنتشار 
للعاملين في مجال الجنس و الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال فقط، من سكان أفغانستان ، والجزائر . ولم تتوافر أّية 

معلومات عن السّكان المتحولين جنسيًا في أّي بلد.

اّن الُسجناء هم من الفئات السكانّية الرئيسّية الذين تم تحديدهم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إاّل أّن البيانات، 
حيثما كانت متوافرة، ضئيلة مع انخفاض معّدالت اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري )٪0.6 إلى ٪3.5( في أفغانستان 
السعودّية  العربّية  والمملكة  وفلسطين  وباكستان  وعمان  والمغرب  وليبيا  ولبنان  والكويت  واألردن  والعراق  وإيران  ومصر 
وسوريا وتونس واليمن( ، وإنخفاض معدالت اإلصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( )1,7 ٪ إلى 38٬8 ٪ ( في أفغانستان، 
ومصر، ولبنان، وباكستان، وإيران، وسوريا، وليبيا( )هايجنن وآخرون، 2016(. وُتبلغ بعض البلدان عن قلٍق إزاء ارتفاع ُمعّدل 

الفيروس المنقول عن طريق الدم في السجون واّلذي يتزامن مع ارتفاع عدد السجناء )أفغانستان(.

أنظر إلى الجدول رقم 7 في الصفحة التالية.
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الُسكانّية  الفئات  بين  )ج(  الوبائّي  الكبد  التهاب  وفيروس  البشري  المناعة  نقص  فيروس  إلنتقال  الُمحّركة  العوامل  تشمل 
الرئيسّية: إستخدام المخدرات بالحقن، والتداخل جزئيًا مع شركاء جنسيين متعّددين وحالّيين، و عدم المساواة بين الجنسين، و 
العنف، و التشريد، و الوصم، و التمييز. كان لدى العديد من البلدان تفاصيل قليلة أو قديمة عن تقديرات حجم الفئات السكانية 
الرئيسية أو االنتشار األخير للفيروس المنقول عن طريق الدم BBV؛ أو اعتمدت على اكتشاف الحاالت بين الفئات السكانّية 

الرئيسّية )أفغانستان و البحرين و العراق و الكويت و مصر و المملكة العربية السعودية و سوريا و قطر و تونس(.

وعلى الصعيد القطري، ُيشير هذا التقييم إلى وجود ُمعّدالت ُمقلقة لفيروس نقص المناعة البشرّي وإنتشار التهاب الكبد 
الفيروسي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن من ُسّكان أفغانستان، و مصر، و لبنان، و العراق، و المغرب، 
و فلسطين، و باكستان، و تونس، وليبيا )معّدل ُمرتفع جدًا سجل 87 ٪(؛ وبين الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال من 
ُسّكان أفغانستان، و الجزائر، و مصر، و لبنان، و العراق، و المغرب، و اليمن )ال يوجد بيانات عن فيروس التهاب الكبد الوبائّي 
)ج(، و باكستان، و تونس، و ليبيا؛ وبين العامالت في مجال الجنس/العاملين في ميدان الجنس التجاري من ُسّكان الجزائر، 
و إيران، و لبنان، و العراق، و المغرب، و باكستان، و ليبيا؛ وبين السكان الالجئين في أفغانستان، و العراق، و لبنان، و ليبيا 

)فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ب( خاصًة(

سلسلة تعاقبّية إلجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرّي و ُمعالجته

إّن إختبار فيروس نقص المناعة البشرّي ُمتوّفر حاليًا في 18 بلدًا من منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا، حيث ُأبلغ عن 
توافر خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري HTS، لتشمل األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )االّتصاالت 
مع مراكز التنسيق( . إال أّن، عدد األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي PLHIV الُمدركين لوضعهم، يبقى 
ضئياًل في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا. وقد أفاد برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة 
المناعة  نقص  فيروس  مع  المتعايشين  لألشخاص  تعاُقبّية  90 سلسلة  أول  في  كبيرة  ثغرة  بوجود   ،2020 البشرّي/اإليدز، 
نقص  فيروس  مراقبة  ُنظم  أن  كما  أفريقيا.  شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة  بلدان  بين  لوضعهم،  الُمدركين  غير  البشرّي 
المناعة البشري، هي غير فّعالة في معظم البلدان، وتفتقر إلى البيانات. وإّن البيانات الُمتعلقة باألشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن الُمدركين لوضعهم مع فيروس نقص المناعة البشرّي، ضئيلة، مع توفر معلومات لثمانية بلدان فقط، وهي 
)الجزائر، ومصر، و إيران، و الكويت، و المغرب، و باكستان، و السعودية، و تونس(، ومع معدالت أقّل من ٪5 من األشخاص 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن الُمدركين لوضعهم الُمبلغ عنه في ثالثة من هذه البلدان )المغرب، و باكستان، و تونس(. 

2020، بأن منطقة  البشرّي/اإليدز  المناعة  المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص  ُيفيد برنامج األمم  وعالوًة على ذلك، 
أكثر من 100٬000 شخص متعايش مع  يحتاج  العالم، حيث  للعالج في  أدنى تغطية  لديها  أفريقيا  الشرق األوسط وشمال 
فيروس نقص المناعة البشرّي إلى العالج لكنه غير قادر على الحصول عليه. وعلى الُرغم من أّن العالج المضاد للفيروسات 
القهقرّية ART هو مجاني لألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي في بلدان المنطقة، فهناك بيانات ضئيلة 
حول حصول األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي على هذا العالج. وحتى اآلن، لم تدمج سوى إيران و 

المغرب، العالج المضاد للفيروسات القهقرّية ضمن خدمات العالج ببدائل األفيونيات OAT )اإلتصاالت مع مراكز التنسيق(

ومع ُمراعاة الثغرات في السلسلة التعاقبّية إلختبار وعالج فيروس نقص المناعة البشرّي في المنطقة بشكٍل عام، فهناك 
حواجز إضافية تؤثر على مستخدمي المخدرات PWUD من بين الفئات السكانية الرئيسية األخرى، من حيث إمكانية حصولهم 
على إختبار فيروس نقص المناعة و على العالج. وأشارت جهات التنسيق في مختلف البلدان التي تمت استشارتها، إلى أن 
العوائق الرئيسّية أمام خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري HTS، تشمل الوصم والتمييز، و مركزية هذه خدمات، و 

صعوبة وصول الخدمات إلى مدمني المخدرات PWUD، إضافة إلى مسائل السرية )االتصاالت مع مراكز التنسيق(.

إّن تعزيز االلتزام السياسّي واضح في عدد قليل من البلدان، مثل الجزائر و المغرب، و لكن االستجابة الشاملة لفيروس نقص 
المناعة البشري في المنطقة خارجة عن المسار الصحيح و بعيدة كل الُبعد عن بلوغ أهداف 90-90-90، حسب )برنامج األمم 
المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز، 2019(. وتتفاقم الجهود بسبب حاالت الطوارئ اإلنسانية  

التي طال أمدها في ليبيا والجمهورية العربية السورية واليمن وأماكن أخرى. ُأنظر الى الجدول 8 في الصفحة التالية.
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الجدول رقم 8: اختبار فيروس نقص المناعة البشرّي و عالجه في منطقة الشرق االوسط و شمال 
افريقيا

 األشخاص اّلذين يستخدمون
 المخّدرات بالحقن المدركين

لوضعهم مع فيروس نقص
المناعة البشرّي % **

 األشخاص المتعايشون مع
 فيروس نقص المناعة البشرّي

المقموعين فيروسيًا % * 

األشخاص المتعايشون مع 
فيروس نقص المناعة البشرّي 

الذين يتلقون العالج % *

األشخاص المتعايشون مع 
فيروس نقص المناعة البشرّي 

المدركين لوضعهم % *

البلد

- - 10 )4-33(
العدد=1044

27 )11-92( أفغانستان

63.2 50 )24-75( 67 )31-100(
العدد=14390

76 )36-100( الجزائر

- - - - البحرين
95.4 - 32 )24-42(

العدد=8401
- مصر

98.3 21 )12-45( 25 )14-52(
العدد=14685

37 )20-79( ايران

- - - - العراق
- - 84 )76-95(

العدد=310
- األردن

100 60 )54-65( 62 )55-67(
العدد=400

67 )60-73( الكويت

- 58 )33-92( 63 )36-100(
العدد=1717

91 )51-100( لبنان

- - 34 )26-43(
العدد=3241

- ليبيا

36.1 64 )54-84( 70 )58-92(
العدد=15049

77 )64-100( المغرب

- 55 )42-67( 61 )47-74(
العدد=1494

69 )53-84( عمان

47.1 - 12 )11-14(
العدد=22947

21 )19-24( باكستان

- - - - فلسطين
- - العدد=150 - قطر

100 - العدد=6300 - السعودية
- - 41 )17-79(

العدد=254
- سوريا

28.6 - 20 )14-28(
العدد=1287

20 )14-29( تونس

- - - اإلمارات العربية 
المتحدة

- 24 )14-39(
العدد=2669

- اليمن

*المصدر: تحديث تقرير االيدز العالمّي لبرنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة 
  البشرّي/اإليدز لعاَمي 2019 & 2020 

**المصدر: معلومات برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز – 
)aidsinfo.unaids.org( 2019 البيانات األحدث منذ عام  
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اإلستجابة للحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات 
 َشهَدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا زيادة بطيئة ولكن ثابتة في االستجابة للحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات 
بين بلدان المنطقة بشكٍل عام، مع بعض التغييرات اإليجابية منذ عام 2016. ولم ُتنّفذ سوى أربعة بلدان )أفغانستان، وإيران، 
ولبنان، والمغرب (، كال الخدمَتين األساسّيَتين، على شكل خدماٍت مشتركة من العالج ببدائل األفيونيات OAT وبرنامج توفير 

 NSP الحقن واألدوات الّنظيفة

سياسات الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات

ال تملُك ستة بلدان من أصل عشرين بلد في المنطقة )العراق، والكويت، وقطر، والسعودية ، واإلمارات العربية 	 
التحدة، واليمن( ، سياسات صريحة للحّد من مخاطرإستخدام المخّدرات ضمن الخّطة االستراتيجّية الوطنية لمكافحة 

اإليدز NSP، وال تذُكر األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن كفئة سكانية رئيسّية مهّمة في خطتهم الوطنية.

يتطّرق أربع عشرة بلدًا إلى الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات / واألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في 	 
وثائق السياسة الوطنية: تشمل البلدان التي تعتمد سياسات الحّد من المخاطر في خطتها االستراتيجية الوطنية 

لمكافحة اإليدز NASP، أفغانستان، ومصر، وإيران، ولبنان ، والمغرب، وعمان، وفلسطين ؛أّما  البلدان التي ذكرت 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن كفئة سكانّية رئيسّية ُمهّمة في خطتها الوطنّية ، فتشمل الجزائر، 

والبحرين، واألردن، وليبيا ، وعمان ، وسورية ، وتونس وباكستان.

برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة

تتوافر برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSPs في عشرة بلدان في المنطقة )أفغانستان ،والجزائر، ومصر، 	 
واألردن، وإيران، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وتونس، وباكستان(، مع إضافة الجزائر مؤخرًا إلى قائمة البلدان الـ 

9 التي تم اإلبالغ عنها في عام  2016. وقد أفيد عن إنشاء برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة في منطقتين 
من الجزائر )الجزائر و عنابة ( في 2018 و 2019 ، كجزء من تنفيذ برنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري 

المشترك مع دعم الصندوق العالمي. وهناك أيضًا توسعًا مخططًا له ليطال منطقة ثالثة )وهران( لعام 2022-2020.

تّم تقليص برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة  في بعض بلدان المنطقة بسبب التغّيرات في أولويات التمويل، 	 
وعلى الرغم من أّن الخدمات ال تزال ُمتاحة، فقد حدث انخفاض في التغطية منذ عام 2016.

وعلى الرغم من أن عدد البلدان التي ُتقدم برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة قد إزداد، فال تزال التغطية غير 	 
كافية. فبحسب المكتب اإلقليمّي لشرق البحر األبيض المتوّسط )منظمة الّصّحة العالمّية(، ُقدرت تغطية برنامج 

توفير الحقن واألدوات الّنظيفة في المنطقة )25 حقنة /ُمستخدم مخّدرات بالحقن/العام(، وهي ال تزال تحت 
األهداف العالمية لعام 2020 و 2030 )200 حقنة /ُمستخدم مخّدرات بالحقن/العام(. وعالوًة على ذلك، فمن بين 

السبعة بلدان التي تتوافر عنها البيانات، أبلغ عن أعلى عدد حقن موّزع/ُمستخدم ُمخّدرات بالحقن، في أفغانستان، 
حيث أبلغ عن توزيع 112 حقنة/ُمستخدم ُمخّدرات بالحقن في العام 2019 )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي 
بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2020(. ولذلك، من غير المرجح أن يكون للتغطية الحالية تأثيرًا على اإلصابة 

بفيروس نقص المناعة البشرّي وفيروس التهاب الكبد الوبائّي)ج( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن.
العالج باالستعانة ببدائل األفيونيات

ة الُمخدرات وعالج اإلمتناع عن ممارسة الجنس هما العالجان األكثر شيوعًا في )أفغانستان، والجزائر، 	  يَّ مِّ إن إزالة سُّ
والبحرين، ومصر، وعمان، والسعودية، وتونس(

إن العالج ببدائل األفيونيات OAT متوافر في سبعة بلدان من أصل عشرين )أفغانستان، و إيران، و الكويت، و 	 
لبنان، و المغرب، فلسطين، و اإلمارات العربية المتحدة(؛ و العالج البديل بواسطة الميثادون MMT متوافر في 
خمسة بلدان )أفغانستان، و إيران، و المغرب و فلسطين و اإلمارات العربية المتحدة(؛ و العالج البديل بواسطة 

البوبرينورفين متوافر في أربعة بلدان )إيران، و الكويت، و لبنان، و اإلمارات العربّية المتحدة(. وتستخدم إيران صبغة 
األفيون للعالج البديل.

تشمل تطّورات العالج باالستعانة ببدائل األفيونيات OAT  منذ العام 2016، رفع مستوى الخدمات في لبنان من 	 
خالل وحدتين جديدتين للتوزيع)محافظتي البقاع وجبل لبنان( ومركَزين إضافيين ُيقّدمان العالج ببدائل األفيونيات 

)محافَظتي البقاع وجبل لبنان( . وعالوَة على ذلك، تم مؤخرًا إدخال مادة الـسباكسون suboxone في محاولة للحّد من 
ممارسات الحقن بين المستفيدين من العالج ببدائل األفيونيات، الذين يستخدمون البوبرينورفين. كما ترفع المغرب 
أيضًا مستوى العالج ببدائل األفيونيات OAT من خالل إفتتاح ثالثة مراكز جديدة لتحسين التغطية والتوزيع الجغرافي، 

ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الجهود في هذا المجال. فيما تم توسيع التغطية التأمينية في إيران ، لتشمل 
عيادات ُمختارة من القطاع الخاص ، إضافًة إلى المراكز الحكومية التي كانت مغطاة سابقًا، باإلضافة إلى إدخال قاعدة 

بيانات تسجيل وطنية عن العالج ببدائل األفيونيات  لتحسين إدارة المعلومات وجودتها.
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ال تزال خمسة بلدان في مرحلة التخطيط للعالج ببدائل األفيونيات )الجزائر، و مصر، و عمان، و باكستان، و تونس(	 
º  إن إقرار العالج ببدائل األفيونيات  في باكستان من ِقبل هيئة تنظيم األدوية وقوات مكافحة المخدرات، وإتخاذ

الخطوات نحو تسجيل الميثادون وبوبرينورفين بلغت مراحل ُمتقدمة خالل عام 2020

º  ومكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات WHO طلبت الحكومة في مصر، ُمساعدة منّظمة الّصّحة العالمّية
والجريمة UNODC لمراجعة دراسة إمكانية العالج ببدائل األفيونيات التي اجراها مكتب األمم المّتحدة المعنّي 

بالمخّدرات والجريمة بمساعدة شبكة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات مينارة 
عام 2014، كجزء من الُمخطط إلزالة فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( في مصر.

السجون

إن العالج ببدائل األفيونيات متوافر في السجون في أفغانستان، وإيران، ولبنان، والمغرب، وفلسطين. و في 	 
بعض البلدان، كلبنان مثاًل، يتوافر العالج ببدائل األفيونيات في السجون لألشخاص الذين كانوا مسجلين لتلقي 

العالج قبل دخولهم إلى السجن فقط.

إن برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة ليس متوافرًا في كاّفة سجون بلدان المنطقة. إعتادت إيران على توفير 	 
خدمات برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة في السجون، إال أن هذه البرامج قد اوقفت.

في مصر، قّدم مشروع ُمكافحة فيروس نقص المناعة البشري في السجون، الّتابع لمكتب األمم المّتحدة المعنّي 	 
بالمخّدرات والجريمة، خدمات المشورة واالختبارات الُمتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري، وفيروس التهاب الكبد 

الوبائّي )ب(، و فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( للُسجناء. كما وّزع المشروع إبرًا ومحاقن وواقي ذكري على السجناء 
الُمفرج عنهم و أسرهم. وبالتالي، على الرغم من أن برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة ليس متوافر تقنيًا، ُيمكن 

اعتبار هذه الخطوة تحّسنًا في مجال توفير الخدمات للسكان الرئيسيين.

ُيبّلغ عن برامج التشجيع على إستخدام الواقي الذكرّي في سجون إيران، ومصر، والجزائر، ومصر 	 

برامج الوقاية من تناول الجرعة الزائدة

يقّدم َبلدان اثنان النالوكسون من خالل التوزيع المجتمعي )أفغانستان و إيران(.وقد نفذت المغرب مشاورة دولية 	 
في عام 2018 بشأن الوقاية من الجرعة الزائدة وَدّربت العاملين في المجتمع المحلّي على إستخدام النالوكسون، 

ومع ذلك، لم يتم البدء بالتوزيع الُمجتمعي بعد.

ال تتوافر أماكن استهالك المخدرات في اّي بلٍد من منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا.	 

توعية شبابية في العاصمة اللبنانية حول مواضيع الحد من مخاطر استخدام المخّدرات والحقوق. 
© SIDC جمعية العناية الصحية 2019 
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 توافر العالج بشبائه االفيون
الناهضة

 اإلبر والمحاقن
 الموزعة لكل شخص

l*يستخدم الحقن

 توافر برنامج اإلبر
والمحاقن

 اإلشارة الى الحّد من المخاطر/األشخاص
 اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في وثائق

السياسات الوطنية

البلد

 العالج البديل بواسطة
الميثادون

112 متوافر  اعتماد سياسة الحّد من المخاطر في الخطة
االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز

أفغانستان

غير متوافر - متوافر  االشارة الى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات
بالحقن كفئة سّكانّية رئيسّية في الخّطة الوطنية

الجزائر

غير متوافر - غير متوافر  االشارة الى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات
بالحقن كفئة سّكانّية رئيسّية في الخّطة الوطنية

البحرين

غير متوافر 1 متوافر  اعتماد سياسة الحّد من المخاطر في الخطة
االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز

مصر

 العالج البديل بواسطة
 الميثادون و العالج البديل

بواسطة البوبرينورفين

43 متوافر  اعتماد سياسة الحّد من المخاطر في الخطة
االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز

ايران

غير متوافر - غير متوافر - العراق
غير متوافر - متوافر  االشارة الى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات

بالحقن كفئة سّكانّية رئيسّية في الخّطة الوطنية
األردن

 العالج البديل بواسطة
 البوبرينورفين )برنامج عالج

l.)متكامل

- غير متوافر - الكويت

 العالج البديل بواسطة
البوبرينورفين

9 متوافر  اعتماد سياسة الحّد من المخاطر في الخطة
االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز

لبنان

غير متوافر - غير متوافر  االشارة الى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات
بالحقن كفئة سّكانّية رئيسّية في الخّطة الوطنية

ليبيا

 العالج البديل بواسطة
الميثادون

109 )2018( متوافر  اعتماد سياسة الحّد من المخاطر في الخطة
االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز

المغرب

غير متوافر - غير متوافر  اعتماد سياسة الحّد من المخاطر في الخطة
 االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز و االشارة الى

 األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن
كفئة سّكانّية رئيسّية في الخّطة الوطنية

عمان

l~ غير متوافر 46 )2018( متوافر  االشارة الى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات
بالحقن كفئة سّكانّية رئيسّية في الخّطة الوطنية

باكستان

 العالج البديل بواسطة
الميثادون

- بشكل محدود(.
i(.متوافر

 اعتماد سياسة الحّد من المخاطر في الخطة
االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز

فلسطين

غير متوافر - غير متوافر - قطر
غير متوافر - غير متوافر - السعودية
غير متوافر - غير متوافر  االشارة الى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات

بالحقن كفئة سّكانّية رئيسّية في الخّطة الوطنية
سوريا

غير متوافر متوافر  49  االشارة الى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات
بالحقن كفئة سّكانّية رئيسّية في الخّطة الوطنية

تونس

 العالج البديل بواسطة
 الميثادون و العالج البديل

 بواسطة البوبرينورفين )برنامج
l)عالج متكامل

- غير متوافر - اإلمارات العربية 
المتحدة

غير متوافر - غير متوافر - اليمن

الجدول رقم 9: االستجابة للحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات في بلدان منطقة الشرق االوسط و 
شمال افريقيا



45

 توافر برنامج توفير الحقن
 واألدوات الّنظيفة في

السجون

 توافر العالج ببدائل
 األفيونيات في

السجون

 توافر النالوكسون من
 خالل توزيع المجتمعات

المحلية/األقران

 توافر غرف استهالك
المخدرات

 نطاق تغطية العالج العالج
 ببدائل األفيونيات )نسبة

l*)مئوّية( *)العام

البلد

غير متوافر  متوافر )في سجن
l)واحد

متوافر غير متوافر 4.8 )2019( أفغانستان

غير متوافر غير متوافر غير متوافر غير متوافر - الجزائر

غير متوافر غير متوافر غير متوافر غير متوافر - البحرين

 تقتصر على السجناء و
األسر المفرج عنهم

غير متوافر غير متوافر غير متوافر - مصر

غير متوافر متوافر متوافر غير متوافر 13.4 )2019( ايران

غير متوافر غير متوافر غير متوافر غير متوافر - العراق
غير متوافر غير متوافر غير متوافر غير متوافر - األردن

غير متوافر غير متوافر غير متوافر غير متوافر - الكويت

غير متوافر متوافر غير متوافر غير متوافر 49.7 )2015( لبنان

غير متوافر غير متوافر غير متوافر غير متوافر - ليبيا

غير متوافر متوافر غير متوافر غير متوافر 42.3 )2018( المغرب

غير متوافر غير متوافر غير متوافر غير متوافر - عمان

غير متوافر غير متوافر غير متوافر غير متوافر - باكستان

غير متوافر متوافر غير متوافر غير متوافر - فلسطين

غير متوافر غير متوافر غير متوافر غير متوافر - قطر
غير متوافر غير متوافر غير متوافر غير متوافر - السعودية
غير متوافر غير متوافر غير متوافر غير متوافر - سوريا

غير متوافر غير متوافر غير متوافر غير متوافر - تونس

غير متوافر غير متوافر غير متوافر غير متوافر - اإلمارات العربية 
المتحدة

غير متوافر غير متوافر غير متوافر غير متوافر - اليمن

* المصدر: معلومات برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز – 
)aidsinfo.unaids.org( 2019 البيانات األحدث منذ عام   

~ التقدم المحرز نحو إدخال العالج ببدائل األفيونيات  في 2020
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القوانين و السياسات
ُيحَرُم أكثر من 600,000 شخص من ُحرّياتهم في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا، وغالبّيتهم العظمى من الذكور و 

الُمحتجزين بُتهم تتعلق بالمخدرات )الشاذليي وتيناستي، 2016(.

وال تزال الُنهج القمعّية والعقابّية إزاء إستخدام المخّدرات، والتجريم، والمعاملة القسرّية من جانب المحاكم، وأعمال الّشرطة 
العدوانية تثبط من َسعي مستخدمي المخّدرات للحصول على الرعاية الصحّية، وُتعّزز تهميش ووصم مستخدمي المخدرات/ 
األوسط  الشرق  منطقة  في  للمخدرات  اآلمن  غير  اإلستخدام  وُتديم  كما  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص 

وشمال أفريقيا.

تفرُض إيران، وليبيا، وقطر، و السعودية، و اإلمارات العربّية الُمّتحدة، و اليمن، بطريقة تقليدية، العقاب البدنّي القضائّي 
)مثل: ضرب الشخص، او ضربه بالعصا أو جلده كعقاب ُتقّره الدولة( على إستخدام المخدرات أو شرائها أو حيازتها. وال تزال 
عقوبة اإلعدام في جرائم المخّدرات مفروضة في العديد من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك البحرين، و 
مصر، و إيران، و العراق، و الكويت، و ليبيا، و عمان، و قطر، و السعودية ،و سوريا ،و اإلمارات العربية المتحدة، و فلسطين، 
و غزة، و اليمن. ومن بين الدول التي أبلغت عن صدور أحكام باإلعدام في جرائم المخدرات في عام 2018، نذُكر البحرين و 

مصر و العراق و عمان )جيريللي، 2018(.

في عام 2019، تّم التوقيع على »إعالن بيروت« الُمستِند إلى االجتماع التشاوري الثالث حول إنفاذ القانون وحقوق األشخاص 
المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري والمصابين به، ويهِدُف إلى تعزيز المشاركة اإليجابية لعناصر إنفاذ القانون 
في االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرّي في بلدان مختارة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وخلق تفاهم 
واّتفاق مشترك بين الشركاء والمشاركين حول البرمجة االستراتيجية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري القائم على حقوق 

اإلنسان وخارطة طريق لتحسين البيئة القانونية في المنطقة.

ويعرض الجدول 10 التشريعات العقابية الرئيسّية لُمكافحة إستخدام الُمخّدرات في بلدان المنطقة، وُيحّدد البلدان التي تفِرُض 
العالج اإللزامي، فضاًل عن البلدان التي تحمي تشريعاتها سّرية ُمستخدمي المخّدرات.

تعتِمد ثمانية ُبلدان من أصل 20 بلدًا في المنطقة )األردن، و الجزائر، و لبنان، و ليبيا، و المغرب، و قطر، و تونس، و اإلمارات 
العربية المتحدة(، تشريعات تفِرض عقوبات على استهالك المخّدرات، في حين تعتمد 6 دول )البحرين، و مصر، و العراق، و 
ز على حيازة المخدرات لغرض االستهالك وال تفرض عقوبات على االستهالك  الكويت، و السعودية، و اليمن( تشريعات ُتركِّ
4 بلدان فقط )أفغانستان و إيران و عمان و باكستان(، يسمح القانون بحيازة كمّية ُمحّددة من المخدرات، أو  نفسه. و في 
ُيصنف االستهالك على أنه جريمة غير جنائية. وبعض البلدان ُتعطي اآلن األولوية للوقاية و العالج على العقاب، ولكن من 
غير الواضح متى و إلى كم من الوقت سيتم تطبيق هذه األولوية )و نذكر على سبيل المثال لبنان و الجزائر و ليبيا و اليمن و 

المغرب و تونس و قطر(. انظر الى الجدول 10.

الجدول رقم 10: التشريعات الُمتعّلقة باستخدام المخّدرات و العالج اإللزامي لكّل بلد 

 التشريعات التي تحمي سرّية
مستخدميالمخّدرات

العالج االلزامّي  التشريعات العقابية لُمكافحة إستخدام
الُمخّدرات

البلد

-  يسمح القانون بحيازة كمية محددة من
l*المخدرات

أفغانستان 

 وينص القانون على الوقاية و العالج قبل
 اتخاذ تدابير عقابية تجعل العالج أساسًا

لالستجابة القانونية الستخدام المخدرات.
 ال يتم تطبيق العقوبات، التي قد تشمل
 إزالة السموم و إعادة التأهيل، ااّل اذا تّم

رفض العالج

 ُيفّرق القانون بين الحيازة واالستهالك. و
 ُيعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين و

سنَتين وِبدفع غرامة مالية

الجزائر

 ويجوز للمحكمة أن تأُمر بدخول
 المستشفى للعالج باإلضافة إلى

 فرض العقوبات على حيازة المخّدرات.
 و ال يعفي إتمام العالج الُمجرمين من

 عقوبتهم ويتم إرسالهم إلى السجن بعد
انتهائهم من العالج

 ال ُيعاقب القانون على االستهالك
 الشخصي، و لكن ُيعاقب على حيازة

 المخّدرات أو الحصول عليها او شرائها
 لالستعمال الشخصي، بالسجن لمدة ال

تقّل عن 6 أشهر وبدفع بغرامة مالية

البحرين

القوانين اّلتي ُترّكز على حيازة المخّدرات ِلغرض االستهالك وليس على االستهالك نفِسه المفاتيح
القوانين اّلتي تفرض عقوبات على االستهالك
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 و ُيحدد القانون سرّية البيانات للعاملين
 في مراكز العالج من المخدرات. و أّي

كشٍف عن البيانات ُيعاقب عليه الكاشف

 ينص القانون على االلتزام بالعالج بداًل
 من السجن و دفع الغرامة. إذا لم ينجح

 العالج، يتم قضاء مدة العقوبة المتبقية
في الحجز

 ُيعاقب القانون على حيازة المخّدرات، أو
 الحصول عليها، أو شرائها، أو زرع نباتات
 ُيمكن إستخراج المخدرات منها، بالحبس
 لمدة تترواح بين 3 و 15 سنة، و بدفع
 غرامة مالية. وال يشمل هذا القانون

 مستخدمي المخدرات إن كان بحوزتهم
كمية معينة

مصر

-  ُتصّنف حيازة المخدرات لإلستعمال
 الشخصي و االستهالك كجرائم غير

جنائية*

ايران

 يجوز للمحكمة فرض العالج اإللزامي لمدة
 تصل إلى 6 أشهر في مركز صحي ُتعّينه
 الوزارة، كبديل للحجز إذا كان االعتماد على
 المخدرات ناتج عن حالة طبية. و إذا لم يكن

 استخدام المخدرات ناتج عن حالة طبية،
 يمكن األِمر بالدخول إلى العالج ولكن مع

فرض عقوبات جنائية أيًضا

 ال ًيعاقب القانون على االستهالك و لكن
 ًيعاقب على الحيازة بالَسِجن لمدة تصل

 إلى 15 سنة، أو 3 سنوات و بدفع غرامة
مالّية

العراق

 ُيحّدد قانون المخدرات سرّية الهوية
 والمعلومات الُمتعلقة بمستخدمي

المخّدرات خالل العالج

 يطلب القانون من مستخدمي المخدرات
 أن يبّلغوا السلطات الرسمية طوعًا،

 عن طلبهم بالحصول على العالج قبل
 القبض عليهم بسبب قيامهم بأي عمل

غير قانوني

 ُيعاقب القانون على استهالك المخّدرات
 وحيازتها، أو على الحصول عليها من اجل

 استهالكها، كما و على زرع او شراء اي نبتة
 ُتنتج المخدرات، بالحبس لمدة تترواح بين

سنة و سنَتين و بدفع غرامة مالية

األردن

 يحدد قانون المخدرات السرّية المهنية
لألشخاص الذين يتعالجون من اإلدمان

-  ُيعاقب القانون على حيازة المخدرات، أو
 الحصول عليها، أو شراها لإلستهالك

 الشخصّي، بالسجن لمّدة قد تصل الى
 عشر سنوات. وال ُتفرض اي عقوبات على
 مستخدمي المخّدرات اّلذين ليس بحوزتهم

اّية مواد

الكويت

 قد يطلب الجاني اإلحالة إلى لجنة مكافحة
 اإلدمان على المخدرات للمتابعة و اإلحالة

l**إلى العالج بداًل من التدابير الجزائية 
)تحديث(

 يعاقب القانون على حيازة المخدرات، أو
 الحصول عليها، أو على شرائها من أجل

 استهالكها، بالحبس لمدة تتراوح بين ثالثة
l.أشهر وثالث سنوات و بدفع غرامة مالية 

 يعاقب األشخاص الذين ال يلتزمون
 بإجراءات العالج التي تفرضها المحكمة

 بالعقوبة نفسها

لبنان

 يجوز للمحكمة أن تأمر بالدخول إلى مراكز
 العالج بداًل من العقوبات الجنائية. وتتراوح
 فترة العالج المقررة من 6 أشهر إلى سنة

واحدة

 ُيفّرق القانون بين الحيازة و االستهالك.
 يعاقب كالهما بالسجن لمدة تصل إلى

سنتين وبدفع غرامة مالّية

ليبيا

 يجوز للمحكمة أن تأمر بالعالج بداًل من
 الجزاءات. فترة العالج غير محددة ولكنها

تّتبع توصيات الطبيب

 ُيعاقب القانون على استهالك المخدرات
 بالّسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنة

 و بدفع غرامة مالّية. و في بعض حاالت
 استهالك المخدرات، ال ُيفرض سوى دفع

غرامة مالّية

المغرب

 يحمي قانون المخدرات سرّية األشخاص 
في مراكز عالج االدمان

فترة العالج غير ُمحّددة  يسمح القانون بحيازة كمية ُمحّددة من
l*المخدرات

عمان

-  ان استخدام المخدرات أو حيازتها
l*لالستخدام الشخصي ليست جريمة

باكستان

- - فلسطين
 يجوز للمحكمة أن تأمر بالدخول إلى مراكز
 العالج بداًل من العقوبات الجنائية. تتراوح
 فترة العالج المقررة من 3 أشهر إلى سنة

واحدة

 ُيفّرق القانون بين الحيازة و االستهالك.
 ُيعاِقب على االستهالك بالسجن من سنة

إلى ثالث سنوات وبدفع غرامة مالّية

 يجوز للقاضي أن يتجنب السجن بموجب
 القانون ويفرض دفع حد ادنى من الغرامة

المالّية كعقوبة على االستهالك

قطر

 يحدد قانون مكافحة المخدرات المعاملة
 السرية للهوّية والمعلومات الُمتعلقة

بمستخدمي المخّدرات الُمدانين

-  يعاقب القانون على حيازة المخدرات
 لالستهالك الشخصي بالسجن من 6

أشهر إلى سنتين

السعودية

- - سوريا
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 يجوز للمحكمة أن تأمر بإزالة السموم في
 مستشفى عام. وفي حال رفض الجاني

ذلك، يمكن للمحكمة إجباره على ذلك
 لم تحّدد المحكمة فترة العالج – تتبع قرار

لجنة الخبراء

 ُيعاقب القانون على استخدام المخدرات
 أو حيازتها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و
 5 سنوات و بدفع غرامة مالّية. كما يحظر
 القانون استخدام العوامل المخففة في

إصدار األحكام

تونس

 اّن طلب العالج الطوعي ينهي الدعوى
 الجنائية، ولكن ُيحّدد عالج إعادة التأهيل

الُمقّرر لمّدة أقصاها ثالث سنوات

 ُيعاقب القانون على استهالك المخدرات
 وتختلف العقوبات وفقًا لنوع المخدرات،

 بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و اربع
 سنوات وبدفع غرامة مالّية. تجريم

 استهالك العقاقير الطبية بدون وصفة
طبية

اإلمارات 
العربية المتحدة

 اّن طلب العالج الطوعي ينهي الدعوى
 الجنائية. ُتحّدد فترة البقاء في مراكز

التأهيل بين ستة اشهر و سنَتين

 ُيعاقب القانون على حيازة المخّدرات
 او شرائها، او الحصول عليها او شرائها

 لالستهالك الشخصّي بالحبس لمّدة
خمس سنوات

اليمن

المصدر: الشاذلي و تيناستي, 2016.

ُمشاركة المنّظمات غير الحكومّية

كة لإلستجابة لفيروس نقص المناعة  غالبًا ما تكون ُمشاركة المجتمع المدني وعمل المنّظمات غير الحكومّية أَحد العوامل الُمحرِّ
البشري و للحّد من مخاطره. و في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا، غالبًا ما تحتّل المنّظمات غير الحكومّية مركز الصدارة 
في مبادرات المناصرة وتوفير الخدمات في مجاالت فيروس نقص المناعة البشري و الحّد من المخاطر و السّكان الرئيسيّين. 
و عالوًة على ذلك، فمن المعروف أن األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن، و الفئات السكانّية الرئيسية، هم أكثر 

إرتياحًا للحصول على الخدمات من خالل المنظمات غير الحكومية، إذ ال تزال معظم بلدان المنطقة ُتجّرمهم.
 

َيِصُف الجدول 11 مدى توافر المنظمات غير الحكومّية ومشاركتها في بلدان المنطقة. في 6 بلدان من أصل 20 )العراق و 
الكويت و ليبيا و عمان و قطر و اإلمارات العربية المتحدة(، يوجد غياب تام أو شبه محدود لدور المنظمات غير الحكومية في 
االستجابة لفيروس نقص المناعة البشري و الحّد من المخاطر. و من قبيل الصدفة، ال ُتقدم هذه البلدان برامج شاملة للحّد 
من المخاطر، الُمصّمَمة خصيصًا للسّكان الرئيسيّين. وال شك أن المنظمات غير الحكومية هي الجهات الفاعلة الرئيسية في 
تنفيذ برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشري والحّد من مخاطره في المنطقة، وبالتالي، هناك حاجة إلى توسيع نطاق 
دورها و تقديم الّدعم فيما بين البلدان التي تّتسم مشاركتها و التزامها فيها بالضعف و من بين البلدان التي ُيمتثل بها على 
استجاباتها الُمتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري و الحد من المخاطر في المنطقة، نذكر )إيران و لبنان و المغرب و باكستان 
و تونس(، و هي تُضّم عدد نشط من المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات أساسًا إلى الفئات السّكانّية الرئيسّية و 

تشارك في زيادة االستجابة بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غيرها من أصحاب المصلحة الوطنيين.
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الجدول رقم 11: مشاركة المنّظمات غير الحكومّية في االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرّي و الحّد 
من مخاطره

مشاركة المنّظمات غير الحكومّية البلد
 الُمشاركة في مناصرة إلى )OHRA( توفير خدمات الحد ّمن مخاطر إستخدام المخّدرات الُممولة من المنظمات غير الحكومية مثل

الفئات السكانية الرئيسية المستضعفة، عبر تشخيص فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز و الوقاية منه و عالجه
أفغانستان

 ُقدرة الشركاء األساسيين على تنفيذ عدد كبير من األنشطة الُمّنظمة )فحص، و توجيه، و مرافقة األشخاص المتعايشين مع
 فيروس نقص المناعة البشرّي، و تقديم الّدعم النفسّي و اإلجتماعّي، و تعزيز وتوزيع ال واقي الذكري، و الوقاية المحلّية بين

السكان المّعرضين لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري.(

الجزائر

 وجود عدة منظمات غير حكومية نشطة؛ جمعية أصدقاء المدمنين، و جمعية الصحة اإلنجابية و مجموعة بدر )مجموعة دعم
األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي( لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري

البحرين

 تقوم عدة منظمات غير حكومية بتوفير تعزيز الواقي الذكري، و إجراء اختبارات فيروس نقص المناعة البشرّي و خدمات المشورة، و
 لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في ُمدن كبيرة. كما اّن هذه المنّظمات NSP برنامج توفير الحقن و األدوات الّنظيفة

نشطة في المناصرة للحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات و لحقوق مستخدمي المخّدرات

مصر

وجود عدد كبير من المنظمات غير الحكومية النشطة في االستجابة للحّد من المخاطر و لفيروس نقص المناعة البشري ايران
دور محدود جدًا العراق

 المنظمات غير الحكومية نشطة في اإلستجابة لفيروس نقص المناعة البشرّي و للفئات السّكانّية الرئيسّية. ُتوّفُر إحدى هذه
 المنظمات تحديدًا خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات للكشف عن فيروس نقص
 المناعة البشري و فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( و فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ب(، و ُتوّفر ُكّلما أمكن برنامج توفير الحقن و

األدوات الّنظيفة

األردن

مشاركة غير نشطة للمنّظمات غير الحكومّية في مجال فيروس نقص المناعة البشري والسّكانّية الرئيسّية الكويت
 تشير التقديرات إلى أن أكثر من 50 في المائة من برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشري لألشخاص اّلذين يستخدمون

 المخّدرات بالحقن، ُتقدمها المنّظمات غير الحكومّية. و هذه المنظمات نشطة في توفير خدمات الحّد من مخاطر إستخدام
المخدرات، و تشمل خدمات العالج ببدائل األفيونيات والمناصرة. كما ُتقّدم منظمة غير حكومّية واحدة

SIDC برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة من خالل مركز للرعاية

لبنان

دور محدود جدًا ليبيا
 المنظمات غير الحكومية نشطة جدًا في اإلستجابة الشاملة للحد من المخاطر، كالمنظمات غير الحكومية التي تعمل على الحد من
 المخاطر، و تلك المعنّية بحقوق اإلنسان، و ممثلين عن مستخدمي المخدرات في المغرب، و الخدمة الذاتية. و قد ُأنشئت حديثًا،

)REMAD( شبكة من جميع الجهات الفاعلة الوطنية العاملة في مجال إدمان المخدرات

المغرب

ال تلعب المنظمات غير الحكومّية اّي دور عمان
باكستان إن المنظمات غير الحكومية نشطة جدًا في اإلستجابة لفيروس نقص المناعة البشري و الحّد من المخاطر. و تّم إطالق أول شبكة
المناعة  المصابين بفيروس نقص  رابطة األشخاص  2015 وهي جزء من  لُمستخدمي المخدرات في باكستان )Dune( في عام 

و جهود المناصرة المستمرة التي تبذلها منظمة الحياة الجديدة NaiZindagi إلدخال العالج ببدائل األفيونيات OAT الى البشري.

البلد، فضاًل عن التدخالت الرامية إلى الحد من المخاطر في السجون

 الُمنّظمات غير الحكومية هي الجهات الُمقّدمة الرئيسية التي ُتوّفر العالج وإعادة التأهيل )الهدى، الصادق و الطيب، المقدسي
SARC ,وكاريتاس( و قد بدأت المنظمات غير الحكومية المحلّية برنامج توفير الحقن و األدوات الّنظيفة و توفير الرفاالت

NSP.في الضفة الغربية، ولكنها ال توّفر حالّيًا

فلسطين

ال تلعب المنظمات غير الحكومّية اّي دور قطر
 ُتساهم المنظمات غير الحكومية ومنّظمات المجتمع المدنّي بقّوة نسبّية في برامج الوقاية في استراتيجيات اإلعالم والتثقيف

واالتصاالت و تعمل جزئّيًا كمنازل لعالج المخّدرات والّدعم
السعودية

 المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال التوعية و المناصرة )تحديث الخطط الوطنية( فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص
المناعة البشري/اإليدز

سوريا

.) ATL MST/SIDA(يوّفر عدد قليل من المنّظمات غير الحكومية )الجمعّية التونسّية لمكافحة االمراض المنقولة جنسيّا و االيدز
)ATUPRET الجمعية التونسية للوقاية من استخدام الُمخّدرات ,ATIOST و الجمعّية التونسّية للمعلومات و التوجيه على االيدز

 خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري للفئات السكانية الرئيسية، و تشمل األشخاص الذين يستخدمون المخدرات 
بالحقن، و لكن مع انخفاض القدرات و الدعم السياسي غير الكافي

تونس

ال تلعب الُمنّظمات غير الحكومّية اّي دور اإلمارات العربية 
المتحدة

يجب تكثيف دور منّظمة المجتمع المدنّي و دعم احتياجاتها في مشاركتها مع السّكانّية الرئيسّية اليمن
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*موجزات قطرّية

تختلُف أنشطة الُمراقبة والبحث األكاديمّي باختالف ُبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال * 
ويصُف  ُيحّدد  الذي  النطاق،  لتحديد  سرديًا  استعراضًا  بلد  ّكل  ُيقدم  وبالتالي  أفريقيا، 
التفاصيل  توفير  تم  كما   .)2020-2010( التنسيق  ومراكز  الُمتاحة  المنشورة  المعلومات 
»اإلقرارات«.  في  الُمدرجين  الرئيسيّين  الُمخبرين  مع  البيانات  جمع  خالل  من  السياقّية 

وبالتالي، لم يكن دائمًا من الممكن تقديم البلدان باستخدام هياكل مقارنة.

قطرية *  تقديرات  مع   2020 منهجّية  واستعراضات  تحاليل  أمكن،  حيثما  النص،  في  ترد 
ُمجمعة باستخدام البيانات الموجودة )وتشمل البيانات السابقة لعام 2010( كما كانت قد 

ُعرضت في جداول االستعراضات اإلقليمية السابقة لتوضيح خصائص البلدان.
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إّن أفغانستان بلد منخفض الّدخل و قد تأَثر ِبعدم اإلستقرار الّسياسّي واإلقتصادّي، وبالّصراع اّلذي طال أَمُده، و بالّظروف 
اإلجتماعّية و اإلقتصادّية الُمزرية، و بتدّفق الاّلجئين و نزوحهم، و اإلرهاب في العقود الّثالثة الماضية. و قد سّهل هذا الوضع 
اإلنتاج و اإلتجار الفّعال لماّدة األفيون و الهرويين، و ما يرتبط بذلك من عواقب لجهة اإلدمان في جميع أنحاء منطقة الّشرق 
الهالل  من  جزء  أفغانستان هي   .)2017، آخرون  و  فاروق  و  وآخرون،2015;  )رويسنيور-اسكوديرو  أفريقيا  األوسط وشمال 
ر إجمالي المساحة المزروعة  الّذهبّي )إلى جانب إيران و باكستان( و هي أكبر ُمنتٍج لألفيون في العالم. و في عاّم 2016، ُقدِّ
بخشخاش األفيون بـ 000 201 هكتار، و كمّية إنتاج األفيون 4800 طن )000 4 - 600 5( )وزارة مكافحة المخّدرات األفغانية، 
2016(. و على الّرغم من اإلنخفاض الملحوظ في إنتاج األفيون بسبب الجفاف في عاّم 2018، فقد بلغ إجمالي المساحة 
المزروعة 263٬000 هكتار )تقرير المخّدرات العالمي لمكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخدرات و الجريمة، 2019؛ 2020(. كما 
أّن أفغانستان هي أيًضا ثاني أكبر منتج للقّنب بعد المغرب )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2016(. و 
قد أبلغت أفغانستان في الّسنوات األخيرة عن تصنيع الميثامفيتامين سّرًا )تقرير المخّدرات العالمي لمكتب األمم المّتحدة 

المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2020(.

إستخدام الُمخّدرات 

أصبح إستخدام المخّدرات غير المشروعة )األفيون والهرويين والميثامفيتامين مؤخرًا( وتعاطي الكحول والعقاقير الّطبّية )المواّد 
األفيونية الصيدالنّية( ُمشكلًة رئيسّيًة متزايدة في أفغانستان منذ عاّم 2001 )خان وعطا الله، 2011؛ كوتلر وآخرون، 2014(. 
وإّن القّنب هو المخّدر األكثر إستخداًما بين الّرجال، والمواّد األفيونّية )األفيون، الكوديين والهرويين( هي األكثر إستخدامًا بين 

الّنساء واألطفال. وبشكٍل شائع، يتّم إساءة إستخدام البنزوديازيبين )وزارة مكافحة المخّدرات األفغانّية، 2013(.

ا غالبّيتهم من الّذكور  )راسخ  وُيقّدر عدد األفغان اّلذين يستخدمون المخّدرات )السّيما األفيون والهيروين( بنحو 1٫6 مليون أفغانيًّ
وآخرون،2019(. وإّن األوضاع اإلجتماعّية واإلقتصادية الّسيئة، والّنزوح إلى إيران وباكستان المجاورَتين، والّلَتين تستضيفان 
الوبائّي)ب(، وفيروس  الكبد  إلتهاب  إنتشار فيروس  زيادٍة في  عليها من  يترّتب  )وما  المخّدرات  كبيرة من مستخدمي  أعدادًا 
إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( وفيروس نقص المناعة البشري بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن(، وعودتهم الحقًا 
إلى أفغانستان اّلتي هي منطقة كبيرة في إنتاج األفيون واإلتجار به، أّدت إلى تفاقم المشكلة )البنك الّدولي/ مفّوضّية 
شؤون الاّلجئين 2011؛ تود وآخرون،2012؛ راسخ وآخرون، 2019(. وقد تزامن ذلك مع زيادٍة ملحوظٍة في األمراض العقلّية 

لألفغان األصليّين والعائدين إلى وطنهم )عبيدي وآخرون، 2012(.

نسبة  منهم   ،)190,500-88,000(  139٫000 أفغانستان ب  بالحقن في  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  عدد   ُيقّدر 
٪25,3 )19,8 - 31٬1( من اّلذين أعمارهم تحت ال25 سنة، مع متوّسط عمر 28٬3 سنة )21-32(، ومتوّسط العمر لبداية الحقن 
هو 26٫2 سنة )24-28.5( و متوّسط مدة الحقن هي 2٫5 سنة )1-4سنة( )هاينز وآخرون،2020(. وُتقّدر نسبة األشخاص اّلذين 
ا أو أكثر ب ٪78،8 )65.8-91.8( وعددهم الّتقريبّي ب 109500؛ 68500-156500( و21،1%  يستخدمون المخّدرات بالحقن يوميًّ

ا )العدد الّتقريبّي 29500؛ 11500 – 53000( )كوليدج وآخرون، 2020(. )8– 34،1( يحقنون أقّل من يوميًّ

ينتقل الفيروس المنقول عن طريق الّدم عن طريق ممارسة الحقن غير اآلمنة بشكٍل رئيسّي )ُمشاركة الحقن وغيرها من أدوات 
الحقن( . وُقّدر إنتشار مستخِدمي المخّدرات بالحقن ب0,8- ٪  )0،50-1،09(؛ ونسبة إنتشار فيروس نقص المناعة البشري بين 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن  هي %4 )2،2-5،8(؛  أّما عدد األشخاص الحاليّين اّلذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري فهو تقريًبا 5500 شخص 3000-9000( )الرني وآخرون، 2020(. وقد 
إزداد عدد مستخِدمي المخّدرات بالحقن )الهرويين( إلى جانب إرتفاع معّدالت إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي وفيروس 
تود  اإلنسانية،2011;  الّشؤون  لتنسيق  المّتحدة  األمم  )مكتب  الوبائّي)ج(  الكبد  إلتهاب  وفيروس  الوبائّي)ب(  الكبد  إلتهاب 

وآخرون،2011; فاروق وآخرون، 2017(.

والحقن  الوثيق،  واإلّتصال  الّنظافة،  وسوء  الّتشّرد،  أفغانستان:  في  المخّدرات  مستخدمي  ل  المخاطر  خصائص  تشمُل 
الّسلوكّيات  وتؤّثر هذه   .)2019  ، وآخرون  )راكش   الّزواج  إطار  خارج  اآلمن  غير  الجنسّي  واإلّتصال  الجلد،  وندبات  المشترك، 
المخّدرات  اّلذين يستخدمون  الّدّم من األشخاص  المنقول عن طريق  الفيروس  إنتقال  العاّمة من خالل  الّصّحة  الخطرة على 
مكافحة  )وزارة  متزايدًا  حكومياًّ  قلقًا  ُيثير  وذلك  للخطر،  عرضًة  األكثر  الّرئيسّية   الّسّكانّية  الفئات  وإلى  إلى شركائهم  بالحقن 
المخّدرات األفغانّية- جمهورّية أفغانستان اإلسالمّية 2011; 2012(. وُقدر عدد  مستخدميالمخّدرات اّلذين يعيشون في كابول 

بنحو12،541  شخًصا بحسب البرنامـــج الوطنّي لمكافحــة اإليـــدز، 2014.

أفغانستان
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الفيروس المنقول عن طريق الّدّم

إستنادًا إلى البيانات الُمتاحة، يبدو أّن فيروس نقص المناعة البشرّي في أفغانستان في مرحلٍة منخفضة وُمبكرة، وًيصيب 
بشكٍل أساسيٍّ مستخدميالمخّدرات )البرنامـــج الوطنّي لمكافحــة اإليـــدز،2014; تقرير رصد اإليدز على الّصعيد العالمّي في 
أفغانستان ،2019(. وكانت أحدث الّتقديرات حول هذا الفيروس لدى عموم الّسّكان األفغان أقّل من ٪0،1 ، ولكن مع إرتفاِع 
اّلذين يمارسون  اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، والعامالت في مجال الجنس، والّرجال  نسبِة اإلصابة لدى األشخاص 
الجنس مع الّرجال والّسجناء ) برنامج األمم المّتحدة المشترك حول فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز، 2012؛ دورة الجمعّية 
البشرّي/اإليدز،  المناعة  بفيروس نقص  المعنّي  المشترك  المّتحدة  األمم  برنامج  2010؛  المّتحدة،  لألمم  اإلستثنائّية  العاّمة 
2013(. وتشمل العوامل الُمحّركة إلنتقال فيروس نقص المناعة البشري لدى الفئات الّسكانّية الّرئيسّية: مستخدمي الّمخدرات 
بالحقن اّلذين يتداخلون جزئيًا مع شركاء  جنسيّين  متعّددين ومتزامنين، وعدم المساواة والعنف بين الجنسين، والوصمة ، 
والّتمييز )تقرير رصد اإليدز العالمّي في أفغانستان ،201 ). وتشمل العوامل الّشاملة ألوجه الّضعف، زراعة المخّدرات واإلتجار 
والكتابة   بالقراءة  اإللمام  مستوى  وإنخفاض  جنسّيا؛  المنقولة  وباألمراض  بالّسّل  اإلصابة  نسبة  وإرتفاع  وإستخدامها،  بها 
والفقر; والمعرفة الّضئيلة بفيروس نقص المناعة البشرّي؛ ومحدودّية فرص الحصول على الّتربية الجنسّية واإلنجابّية )تقرير 
يُقمَن  أو  المخّدرات  يستخدمن  الّلواتي  الّنساء  حول  الُمتاحة  المعلومات  وإّن  أفغانستان،2019(.  في  العالمي  اإليدز  رصد 

بحقنها هي قليلٌة جدًأ.

الوبائّي)ج(  الكبد  إلتهاب  الوبائّي)ب( وفيروس  الكبد  إلتهاب  البشرّي وفيروس  المناعة  َتمركُز أوبئة فيروس نقص  لقد لوحظ 
في  مدٍن  عدة  في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  ولدى   ،)2010 وآخرون،  )خّناني  األفغان  الاّلجئين  بين 
أفغانستان )نصير وآخرون،2011؛ رويسنيور-اسكوديرو وآخرون،2014(. كما لوحظ وجود وباء فيروس نقص المناعة البشرّي 
حديث بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في أفغانستان )ممتاز وآخرون، 2014;؛ تود وآخرون، 2015؛ممتاز 
اّلذين  بين األشخاص  الفيروس  إنتشار  إجمالي  %4.4 من  2012 نسبة  عام  يكون قد شّكل في  أن  وُقّدر   .)2018 وآخرون، 
يستخدمون المخّدرات بالحقن. وبحسب دراسة قام بها راكش وآخرون )2019( في كابول، ُافيد أّنه من بين  410 شخًصا من 
مستخدميالمخّدرات، هناك 15 شخًصا )%3.7( يملكون مضاد جينات لفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ب(، و45 شخًصا )11%( 
مصابين بفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج(، وشخًصا واحًدا )%0.2( مصاًبا بفيروس نقص المناعة البشرّي، وإّن نسبة إنتشار 
بالّسّكان  ُمقارنًة  بين مستخدميالمخّدرات هؤالء،  عالية  الوبائّي)ب(  الكبد  إلتهاب  الوبائّي)ج(  وفيروس  الكبد  إلتهاب  فيروس 
الوبائّي)ب(.  الكبد  إلتهاب  فيروس  إنتقال  لخطر  أساسيٍّ  كعامٍل  الحقن  طريق  عن  المخّدرات  إستخدام  تحديد  وتّم  األفغان، 
وإستنادًا إلى اإلستطالع الحيوّي الّسلوكّي الموّحد لعاّم 2012، كانت نسبة الّنساء العامالت في مجال الجنس والمتعايشات 
مع فيروس نقص المناعة البشرّي في أفغانستان %0.3 كما أّن الّرجال األفغان اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال هم فئة 
معّرضة للخطر الّشديد لم ُيبّلغ عنها بشكٍل كاٍف )تقديرات اإلستطالع الحيوّي السلوكّي الموّحد إلنتشار فيروس نقص المناعة 

البشرّي نسبته %0.5( )البرنامـــج الوطنّي لمكافحــة اإليـــدز,2014(.

كما تّم تحديد الّسجناء كفئة سّكانّية رئيسّية بسبب ممارسات الحقن غير اآلمنة، مع إرتفاع في معّدالِت الّسجن في أفغانستان، 
بحسب البرنامـــج الوطني لمكافحــة اإليـــدز، 2014. وقد بلغ متوّسط إنتشار فيروس نقص المناعة البشري بين السجناء في 

أفغانستان  %0.6  (هايجنن وآخرون، 2016(

وأفاد محمود وآخرون )2020( أّن نسبة إنتشار فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
األجسام  وعدد  23,000(؛   -  12,435(  18,820 ب  الّسّكان  حجم  وُقدر  41,1(؛   -  25,2(  32,9٪ هي  أفغانستان  في  بالحقن 
المضاّدة اإليجابّية لفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين األشخاص الحاليّين اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 6,192 )3,134 
الوبائّي)ج( هو   الكبد  إلتهاب  بفيروس  والمصابين  بالحقن  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  الحالّيين  األشخاص  وعدد   ،)9,453  -
4،360 شخًصا )2,207 - 6,657(. وشّكلت التقديرات الُمجّمعة بالنسبة المئوية عن خطر االصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) 
ج( بين عاّمة السّكان في أفغانستان نسبة ٪0.74 )0،57 – 0،93(; و%32.87 )25،17-41،07( بين األشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن; و %2.34 )1،29-3،67( بين الّسّكان المعّرضين لخطٍر متوّسٍط ومن بينهم الّسجناء )شمياتيلّلي وآخرون، 
)باوتيستا وآخرون،  تباينًا وطنّيًا في أفغانستان  الوبائّي)ج(،  الكبد  إلتهاب  المضاّدة لفيروس  إنتشار األجسام  2019(. وأظهر 
ُمستخدمي  مجموعاِت  بعض  ُمرتفعة في  نسبة  مع مالحظة   ،)2020 وآخرون،  محمود  وآخرون،2015؛  2010؛ شمياتيلّلي 
المخدّرات وصلت إلى %70 )تراوح متوّسط الّتقديرات بين %30 و %40(، حسب البرنامـــج الوطني لمكافحــة اإليـــدز,2012(. 
بعض  في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  شخًصا   1,696 شملت    ،2010 عاّم  إلى   2005 عاّم  منذ  ُأجريت  دراسة  وأظهرت 
 36.0٪ بين   تتراوح  الوبائّي)ج(  الكبد  إلتهاب  لفيروس  اإلنتشار  نسبة  أّن  كابول،  ضمنها  ومن  أفغانستان  في  المقاطعات 
2011). ويفيد تقرير  و٪36.6  وتتراوح نسبة اإلستجابة لفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ب( بين ٪5.8 و٪6,5 (ناصر وآخرون ، 
محمود وآخرون،2020؛ أّن الّنمط الجينّي رقم 3 هو الّساللة الرئيسّية المتداولة في أفغانستان وبين أولئك اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن )مشابه للّرابطة العالمّية بين مستخدمي المخّدرات بالحقن وهذا الّنوع من الجينات(. وحسب تقرير هايجنين 
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وآخرون )2016 (، بلغ متوّسط إنتشار فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين الّسجناء األفغان نسبة ٪1٬7 )تتراوح بين 1٬0 و 4٫6٪(. 
اّلذين يستخدمون  الّرجال  بين  الوبائّي)ج(  الكبد  إلتهاب  إرتفاع نسبة اإلصابة بفيروس  تقرير تود وآخرون)2015( عن  أفاد  كما 
المخّدرات بالحقن في كابول، وأوصى ببرامج للّتوعية حول مخاطر إنتقال فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( والجرعات الّزائدة، 
وإعداد العمالء إلحتياجات الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات خالل فترات الّنزاع أو أسباب الّنزوح األخرى، ومواصلة الجهود 
إلشراك المجتمع المحلّي ودعم قّوات الّشرطة. ونظرًا إلرتفاع إنتشار وتفّشي إلتهابات الكبد الوبائي بين مستخدميالمخّدرات 
في كابول، يوصي راكش وآخرون )2019( بزيادة برامج الوقاية الفّعالة اّلتي ُترّكز على الحمالت الّتثقيفّية للّشباب، وإجراء ابحاث 

اضافية عن مستخدميالمخّدرات اّلذين ال يملكون مأوًى في كابول وغيرها من المدن الّرئيسّية في أفغانستان.

الحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات

تدعوا  وهي   ،2011 عاّم  منذ   )  OHRA( أفغانستان   في  المخّدرات  إستخدام  مخاطر  من  بالحّد  ُتعنى  اّلتي  المنّظمة  َتعمُل 
للفئات الّضعيفة من الّسّكان من خالل فحص فيروس نقص المناعة البشري /اإليدز والوقاية منه ومعالجته. ويمكن تقييم 
الوضع الّراهن، من خالل سهولة الحصول على خدمتين أساسّيتين للحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات، على الّنحو المحّدد 
في المبادئ الّتوجيهّية لألمم المّتحدة: برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة والعالج باإلستعانة بمواّد ناهضة ذات خواّص 
أفيونّية. وإّن أفغانستان هي واحدة من ثالث دول فقط في منطقة الّشرق األوسط وشمال أفريقيا اّلتي قد نّفذت هذا 
اإلندماج الفّعال بين الخدمات، أّما البلدين اآلَخَرين فهما إيران )عامّ 2000( والمغرب )عاّم2010(. وإّن الحّد من مخاطر إستخدام 
المخّدرات مذكوٌر بشكل واضح في اإلستراتيجّية الوطنّية. وقد إزدادت برامج الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات منذ عاّم 2010، 
اّلتي ُتمّولها الحكومات والمنّظمات غير الحكومّية، وتوّفر العالج القائم على اإلمتناع عن استخدام المخّدرات )ماغيت ومجد، 
الّصّحة األفغانّية  العالم بدعٍم من وزارة  2010؛ وفاروق وآخرون،2017(. وحسب راكش وآخرون،2019، قامت منّظمة أطّباء 
والبنك الّدولّي في شباط/ فبراير 2010، بتنفيذ أّول برنامٍج تجريبيٍّ   للعالج ببدائل األفيونيات في كابول في أفغانستان. 
وأفاد تود وآخرون )2012( ومكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة عن وجود 108 مركًزا للعالج من تعاطي المخّدرات 
اّلتي بإمكانها معالجة 27000 شخًصا من مستخدمي المخّدرات. وقد تّم توسيع نطاق برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة. 
كذلك أفادت بيانات برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز )2019( عن توزيع 52 حقنة 
وأداة نظيفة في أفغانستان في 2018 لكّل شخٍص يستخدم الحقن ، وشّكلت تغطية العالج ببدائل األفيونيات نسبة 3٫2٪، 
وكان الّنالوكسون متوافًرا أيًضا في عاّم 2019. وهناك سجًنا واحًدا يؤّمن هذا العالج بحسب ساندر وآخرون )2019(. وأشار 
تقرير برنامج األمم المّتحدة المشترك لمكافحة اإليدز لعاّم 2020 أّنه تّم توزيع 112 حقنة وأداة حقن لكّل شخٍص في عاّم 2019، 
مع نسبة تغطية للعالج بموادٍّ بديلة ألثر األفيون  شّكلت ٪4٫8 ، وكان الّنالوكسون متوافًرا في العاّم 2019، ولكن لم يكن 

هناك أّية أماكٍن إلستهالك المخّدرات .

وتشمُل الّتحديات الّشاملة في أفغانستان في مجال اإلستجابة لمخاطر فيروس نقص المناعة البشرّي اّلتي حّددها الّتقرير 
العالمّي لرصد اإليدز في أفغانستان عاّم 2019 ما يلي:« االستهداف غير الكافي للوقاية ؛  محدودّية القدرات على الوقاية 
والّتنفيذ واإلدارة؛ ضعف إدارة المعلومات اإلستراتيجّية بما في ذلك عدم وجود نظام مراقبة شامل لفيروس نقص المناعة 
البشري واألمراض المنقولة باإلّتصال الجنسّي, واإلعتماد الحالي ّعلى البيانات المتاحة فقط للّسّكان المتضّررين الّرئيسيّين؛ 
وعدم مالئمة إستراتيجّيات اإلّتصال؛ وعدم كفاية مستوى العالج والّرعاية والّدعم؛ وضعف ُملكّية المجتمع  المحلّي ومشاركته، 
وضعف البيئة األمنية واإلنسانيةوضعف البنية الّتحتّية في أفغانستان.  وتدعم الخّطة اإلستراتيجّية الوطنّية لمكافحة اإليدز 
إّن العالج المضاّد  البشرّي وعالجه ورعاية المصابين به.  المناعة  2016-2020 إجراء إختبار فيروس نقص  للفترة الممتّدة بين 
م حاليًا في خمسة مواقع )كابول، هيرات، مزار، نانغارهار وخوست(، وفي سّتة مواقع  للفيروسات القهقرّية متوافٌر، وهو ُيقدَّ
في مراكز توفير خدمات إختبار فيروس نقص المناعة البشرّي القائمة، ولكّن الّتغطية منخفضة )وزارة الّصّحة األفغانية، 2014(. 
وأشار تقرير برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز 2020، أّن نسبة الوفّيات المتعّلقة 
باإليدز تتزايد في أفغانستان. وتتوافر خدمات إختبار فيروس نقص المناعة البشرّي في جميع أنحاء البالد في سّتة مواقع 
ُملحقة  )وزارة الّصّحة في أفغانستان، 2014(؛ وُتوّفر خدمات فيروس نقص المناعة البشري لكاّفة الفئات الّسّكانية الّرئيسّية 
في 12 مقاطعة من مقاطعات البلد في شكٍل يجمع بين خدمات الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات، وبرنامج توفير الحقن 
واألدوات الّنظيفة، وتوزيع الواقي الّذكرّي؛ وتعزيز الوقاية من إنتقال فيروس نقص المناعة البشرّي من األّم إلى الّطفل، 
األشخاص  جميع  إلى  الفّعال  والوصول  الّضعفاء؛  األطفال  لحماية  الحقوق  على  القائم  والّنهج  الّنساء؛  خاصًة في سجون 

المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي مع توفير خدمات الّرعاية والّدعم والعالج.
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ُتشّكل الجزائر، إلى جانب موريتانيا، والمغرب، وتونس، جزًءا من إّتحاد المغرب العربّي، وهي حالّيًا في صلب تجارة المخّدرات، 
واإلتجار بالبشر واإلرهاب في منطقة الّشرق األوسط وشمال أفريقيا،(تيناستي، 2016 ). والجزائر هي واحدة من أكبر ُمنتجي 
الُمَصّنع في المغرب. وأفاد تقرير المخّدرات العالمّي اّلذي أقّره مكتب  األمفيتامينات في المغرب، وهي بلُد عبوٍر للقّنب 
األمم المّتحدة المعنّي بالمخدّرات والجريمة عام 2020، عن ضبط كمّياٍت من الكوكاين عام 2019، ومن بينها ضبط 0.3 طن 
من ِقبل القّوات البحرّية في سكيكدة- الجزائر، في يناير/ كانون الثاني عام  2019. ويختلف قانون المخّدرات الجزائري عن باقي 
القوانين في بلدان منطقة الّشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث يعطي األولوّية للوقاية والعالج بداًل من العقاب )تيناستي، 
2016(. بيد أّن هذا الّتركيز على الّصّحة العاّمة معّقٌد بسبب العالج من المخّدرات اإللزامّي اّلذي تفرضه المحكمة. ولم ُيعترف 

بحقن الهيروين كقضّية صحّية عمومّية حتى اآلن، مع الّتركيز بشكٍل أساسيٍّ على الّتصدي لإلتجار بالمخدرات وإنتاجها. 

إستخدام الُمخّدرات 

لوحظت زيادٌة في إستهالك القّنب وغيره من المؤّثرات العقلّية في الّسنوات األخيرة، بما في ذلك األمفيتامين )عبد الّنوري، 
2014؛ مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2014( . كما أفاد تقرير المخّدرات العالمّي اّلذي أقّره مكتب األمم 
المتحدة المعنّي بالمخدرات والجريمة عام 2019، عن اإلستخدام غير الطّبّي للمهّدئات في الجزائر عام 2010 من ِقبل الّسّكان 
البالغة أعمارهم 12 سنة و أكثر، )نسبة إستخدام 0٫6 ٪( وكانت على مستوى مماثٍل من إستخدام القنب )٪0.5 (. وأفادت 
الّدراسة اإلستقصائّية الوبائّية القومّية لعام 2010 حول إنتشار المخّدرات في الجزائر، أّن القّنب والمؤّثرات العقلّية )المهّدئات 
بين  مستخدميالمّخدرات  عدد  حول  الّتقديرات  تختلف  األفيون.   ويليها  إستخدامًا،  األكثر  األساسّية  المخّدرات  هي  أساسًا( 
المكتب الوطنّي المعنّي بالمخّدرات واإلدمان الذي َقّدر عددهم ب 250000 في عام 2014، وبين المؤّسسة الوطنّية لتحسين 
الّصّحة وتطوير البحوث، وهي منّظمة غير حكومّية، الّتي قّدرت عددهم بمليون شخص في البلد . وأشارت تقديرات أخرى إلى 
أّن 302.000 جزائرّي، من اّلذين قد تخّطت أعمارهم 12 سنة، يستخدمون المخّدرات )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات 

والجريمة، 2013 ، وعبد النوري، 2014(

وحسب تيناستي )عام 2016(، إّن وضع مستخدميالمخّدرات واألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن غير ُموّثق بشكٍل 
األكثر إستهالكًا)الّلجنة  المخّدر  القّنب هو  أّن  المخّدرات، ولكن يظهر  الرسمّية إلنتشار  البيانات  ان هناك نقًصا في  عام. كما 
الوطنّية اإلستشارّية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان - الجزائر 2016 (. وفي عام 2012، أقّر مركز فرانتز قانون إلزالة الّسموم في 
بليدة، وهو أقدم وأكبر مركز في الجزائر مع قدرة إستيعاب حوالي 1000 حالة سنويًا، أّن العقاقير األّولّية للعالج هي الّقنب 
والمواّد األفيونّية والمؤّثرات العقلّية. وأفادت نتائج دراسٍة أجرتها رابطة الحماية ضّد الّسيدا، عن خصائص حقن المخّدرات في 
العاصمة الجزائرّية، بإستخدام حقن البوبرينورفين )سوبوتيكس®( والهرويين بشكٍل شائع، وإستخدام مخّدرات متعّددة، كما 
لوحظت معّدالت مرتفعة لسوابق في الّسجن بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )تيناستي سنة 2016( . كما 
أوردت هذه الّدراسة أيضًا، عن صعوبة تزّود األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالِحقن الّنظيفة. وال تتوافر أّية بياناٍت عن 
وتيرِة الحقن أو عن عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن يوميًا )نوعًا ما( في الجزائر، )كوليدج وآخرون، 2020(. 
وُيشكِّل الّشباب اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، واّلذين َتُقلُّ أعمارهم عن 25 سنة، نسبة 36،8 ٪ )47،4-27،2( من ُمجمل 

عدد الّسّكان، مع متوّسط عمر يبلغ 30 سنة )30 30-( )هاينز وآخرون ،2020 (.

الفيروس المنقول عن طريق الّدم 

أفاد برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز عام 2014، أّن إنتشار فيروس نقص المناعة 
البشرّي بين عاّمة الّسّكان ال يزال منخفضًا في الجزائر، حيث يُقّل معدل إنتشاره محليًا عن ٪0.1 .  ووفقًا لتقديرات »سبكتروم 
2017«، اّلتي تّم حسابها على أساس بياناٍت من المختبر المرجعّي الوطنّي المسؤول عن اإلبالغ عن فيروس نقص المناعة 
البشري/اإليدز، فإّن عدد األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي في الجزائر ُيقّدر بـ 14٬000 )6,200 امرأة 
و7,400 رجل( و 400 طفاًل. وُيقّدر عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرّي في عام 2017 بـ 1300 إصابة )700 
رجاًل و600  امرأة( بما في ذلك 60 حالة لمن هم ما دون سّن 15 عامًا. ولم يتغّير نمط إنتقال فيروس نقص المناعة البشرّي 
على مّر السنين؛ حيث يصاب  أكثر من %90 بالعدوى عن طريق اإلّتصال الجنسّي بين جنسَين مختلَفين )تقرير رصد اإليدز 

العالمّي الجزائرّي سنة 2018(.

ئر ا لجز ا
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الوبائّي)ج(، يتوافر عدٌد ضئيٌل جداًّ  الكبد  إلتهاب  غم من اإللتزام بمكافحة فيروس نقص المناعة البشري وفيروس  الرُّ وعلى 
من البيانات عن حجم الفئات الّسّكانّية الّرئيسّية الُمعّرضة ِلخطر اإلصابة في الجزائر)تاج الّدين، 2019(. وأشار تقرير رصد اإليدز 
العالمّي في الجزائر عام 2018، أّن إنتشار فيروس نقص  المناعة البشري إحُتِسب على أساس البيانات الّصادرة عن خدمات 
إختبار فيروس نقص المناعة البشرّي، وكانت ِنسب اإلنتشار على الّشكل الّتالي: ٪4,2  بين العامالت في مجال الجنس؛ و4٬7٪ 
بين الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال؛ و٪3٫4 بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، مّما أشار إلى أّن هذا 
الوباء ترّكز بين هذه الفئات. ولذلك إعُتبرت هذه الفئات الّثالث هي الفئات الّسّكانية الرئيسّية )وزارة الّصّحة الجزائرّية،  2014(. 
وال توجد أّي معلوماٍت في الجزائر عن إنتشار مستخِدمي المخدّرات بالحقن أو عن العدد الحالي لألشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن والمتعايشين مع فيروس  نقص المناعة البشري، ولكن ُقّدرت نسبة إنتشار هذا الفيروس ب 1٫1 ٪ )0.0  - 

5٬7 ( بحسب الرناي وآخرون ، 2020(. 

إن الّنمط الجينّي رقم 1 لفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( هو الّنمط الُمَهيمن )محمود وآخرون، 2018(. وقد أفاد تقرير محمود 
 ( بالحقن  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  بين األشخاص  بلغ 40٬961 من  اّلذي  الّسّكان  تقديرات حجم  2020( عن  )عام  وآخرون 
26٬333 - 55٬590 (؛ وُقّدر عدد األجسام المضاّدة اإليجابّية لفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين األشخاص الحاليّين اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن 20٬194 )11692-30074(، وُقّدر عدد اإلصابات المزمنة بفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين 
األشخاص الحاليّين اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 14٬220 ) 8٬233 - 21٬178 (. كذلك ال توجد دراسات حديثة في الجزائر 
حول معّدالِت إنتشار فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )شمياتيّللي وآخرون، 
2019، محمود وآخرون، 2020(. وبحسب الّتقديرات الُمجّمعة حول خطر االصابة بفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين الّسّكان، 
الّسجناء،  الّتعّرِض للفيروس بمن فيهم  الّسّكان ذات نسبة خطر متوّسطة لجهة  أّما بين  فإّن نسبته 0،13% )0،29-0،03(. 

فنسبتها %4،96 )0،0-17،31( )شمياتيّللي وآخرون سنة 2019(.

ُوجدت بيانات ضئيلة جداًّ فيما يتعّلق بالّسجون. وأفاد تقرير حديث لها يجنين وآخرون عام 2016، عن عدم وجود بياناٍت حول 
الّسجون  الذكرّي في  الواقي  توفير  على  أدّلة  ذلك، هناك  الجزائر. ومع  البشرّي في سجون  المناعة  إنتشار فيروس نقص 
الّسجناء  ولكّن  الّسجن.  خدمات  إلى  الوصول  المدنّي  المجتمع  منّظمات  تستطيع  وال   .)2019  ، وموزن  )ستوفر  الجزائرّية 
أنهم  تبّين  للفيروسات ، في حال  المضاّد  العالج  البشرّي وخدمات  المناعة  إختبار فيروس نقص  يستطيعون الحصول على 

مصابين بفيروس نقص المناعة البشرّي. 

الحد ّمن مخاطر إستخدام المخّدرات
 

حّددت الخّطة اإلستراتيجّية الوطنّية الحالّية )2016 - 2020(، أّن الّسّكان اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، كمجموعٍة ُمعّرضٍة 
لخطِر اإلصابِة بفيروس نقص المناعة البشرّي )تاج الّدين، 2019(. ومع ذلك، فإّن الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات، غير ُمشاٍر 
عام  البشرّي/اإليدز  المناعة  بفيروس نقص  المعنّي  المشترك  المّتحدة  األمم  )برنامج  الوطنّية  اإلستراتيجّية  إليه صراحًة في 
2019(. وحسب عرج وأبو شروش )عام 2016 (، لقد أحرز الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات تقّدمًا في البلد، من خالل إشراك 
منّظمة المجتمع المدني في تقديم الخدمات، وتزويد الّتدريب للحّد من المخاطر، وتقديم الخدمات خالل ساعات الّليل. وال 
يزال الّصندوق العالمّي الُمَمّول الوحيد لبرنامج الوقاية الُمشترك لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، بحيث قّدم 
$430,000 في 2018-2019، ولكن إنخفض هذا المبلغ ليصل إلى $114,000 في المرحلة اإلنتقالّية في 2020-2022. وكجزٍء 
من برنامج الّصندوق العالمي، فقد تّم توفير حزمة من الخدمات للّسّكان األكثر ُعرضة لمخاطر فيروس نقص المناعة البشرّي 
وتشمل: تقديم المعلومات، ودعم خدمات الفحص والعالج، وتوفير الواقي الّذكري، وأدوات الحّد من المخاطر لمستخدمي 
المخّدرات بالحقن )تقرير الّرصد العالمي لإليدز في الجزائر عام 2018(. بالّتالي، تشمل الّتطّورات الهاّمة تنفيذ البرنامج المشترك 
العاصمة ووهران  )الجزائر  بالحقن  في ثالث مناطق  المخّدرات  البشري بين مستخدمي  المناعة  للوقاية من فيروس نقص 
وعنابة( في 2018-2019، كجزٍء من منحِة الّصندوق العالمي؛ وفي عام 2019، تمّكن ٪84 من مستخدمي المخّدرات بالحقن، 
ر عدد مستخدمي المخّدرات بالحقن عام 2019  الُمستهدفين في هذا البرنامج، من الحصول على حزمة الخدمات الُمحّددة، وُقدِّ
على المستوى الوطنّي، ب 17020 شخًصا؛ مع نسبة إنتشار لفيروس نقص المناعة البشري بين المستخدمين ب ٪2٬2. وُحّدد 
إدماج مستخدمي المخّدرات بالحقن كسّكاٍن لهم األولوّية في الحصول على خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري 

في الخطة اإلستراتيجّية الوطنّية لمكافحة اإليدز 2020-2024. وهناك فجوًة في الخدمات اّلتي تدعم القاصرين والمهاجرين.

تتوافر في الجزائر عيادات خارجّية وداخلّية لعالج المخّدرات )عبدالنوري، 2014 (. وحّتى اآلن، أنجزت الحكومة الجزائرّية 37 مركزًا 
وسيًطا لرعاية اإلدمان )عيادات خارجّية( من أصل 53 مركًزا ُمخّطط لهم )وزارة الّصّحة الجزائرّية، وإصالح الّسّكان والمستشفيات(، 
اضافًة الى2 من أصل 15 مركز ُمبرمج عالج جاهًزا لإلستعمال. وال يزال العالج ببدائل األفيونيات غير متوافر. هذا على الّرغم 
من إذن الخّطة اإلستراتيجّية الوطنّية الجزائرّية لعام 2016 بتوفير العالج البديل بواسطة الميثادون في خمسة مراكز تجريبّية 
للعالج من اإلدمان. وقد تكّرر اإلعالن عن خدمة العالج البديل بواسطة الميثادون، ولكن من دون إعطاء تفاصيل عن الموقع أو 



.
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عن الّشروط المطلوبة إللحاق األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن بهذا العالج )تيناستي، 2016(. وُأدرج الميثادون 
في تسميات المخّدرات ولكّنه غير متوّفر حّتى اآلن.

إّن المنّظمات غير الحكومّية شريكٌة أساسّيٌة وقد نّفذت عددًا ملحوًظا من األنشطة الُمنّظمة، مثل: فحص األشخاص المتعايشين 
الّذكري  الّنفسّي واإلجتماعّي،  والّترويج للواقي  الّدعم  مع فيروس نقص المناعة البشرّي وتوجيههم ومرافقتهم، وتقديم 
وتوزيعه، والوقاية المحلّية بين الّسّكان الُمعّرضين لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري(. ويتوافر إختبار فيروس نقص 
المناعة البشري والعالج المضاّد للفيروسات القهقرّية على نطاٍق واسٍع، حسب وزارة الّصحّة الجزائرّية سنة 2014. كما وينظم 
توفير وتوزيع  الواقي الّذكري، واألدوات الّنظيفة والحقن في مراكز القطاع الّصّحي العاّم، من قبل صيدلّيات المستشفى 
المركزّي، بحسب الّتقرير العالمي لرصد  المخّدرات في الجزائر عام 2018. وال يتضّمن تقرير األمم المّتحدة المشترك المعنّي 
بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز أّية معلوماٍت عن اإلستجابة للحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات من حيث نطاق تغطية 
الحقن  وأدوات  الُحَقن  وعدد   ،DCR المخّدرات  إستهالك  وأماكن  الّنالوكسون  وتوافر   ،OST األفيون  ألثر  بديلٍة  بموادٍّ  العالج 

الموّزعة لكِل شخص. 

إّن التقّدم في هذا المجال صغيٌر نتيجًة لتجريم األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. ولم تتغّير العوائق الّتشريعّية، 
ولكن يختلف الوضع على أرض الواقع إذ توجد مرونة وتسهيالت أكبر للعمل على الحّد من المخاطر مع مستخدمي المخّدرات 
بالحقن. وقد تّم الّتساُهل جداًّ مع مستخدمي المخّدرات للحصول على الّرعاية والوقاية، من خالل منّظمات المجتمع المدني، 
والمراكز المؤَسساتّية للّصّحة العقلّية. ومع ذلك، لم يطرأ أّي تحّسًنا ملحوًظا على حقوق اإلنسان، فقط تّم تسجيل بعض 
الجهود. وفي عام 2018، ُعقدت ورشة عمل للحوار الوطنّي في الجزائر العاصمة، جمعت بين جميع المنّظمات غير الحكومّية 
اّلتي ُتحارب فيروس نقص المناعة البشري والقطاع المؤّسساتي، وتّم تسهيل ورشة عمل للحّد من المخاطر كجزٍء من منّصة 

الّشرق األوسط وشمال أفريقيا بالّشراكة مع رابطة الحماية ضّد داء الّسيدا ALCS المغرب و اإلئتالف الّزائد.

ُيعتبر البحرين بلدًا صغيرًا عالي الّدخل. وقد شهد صراعًا داخليًا منذ عام 2011. وقد يكون ذلك قد أّثر على األنظمة الصحّية 
ين  لعاَمي 2019 و2020 لمكتب األمم المتحدة  واإلبالغ عن البيانات الُمتعّلقة بالّصّحة. وال يتضّمن تقريرا المخّدرات العالِميَّ
المعنّي بالمخّدرات والجريمة معلوماٍت عن ضبط الُمخّدرات أو عن مدى إستخدامها أو طبيعتها في البحرين. وفي 31 كانون 
األول/ديسمبر 2018، ُحكم على شخصين )أحدهما أجنبي( باإلعدام بتهمة اإلتجار بالمخّدرات وتهريبها. وكان هذان أّول ُحكَمين 

باإلعدام ُمتعّلَقين بالمخّدرات واّللذان ُأجِريا في الّسنوات العشرة الماضية )جيريللي، 2018(.

إستخدام الُمخّدرات 

ا في إستخدام المخّدرات من حيث الجرعات اليومّية لكّل مليون ُمقيم  َر أّن البحرين تملك أعلى نسبة تقديريًّ في عام 2012، ُقدِّ
في 12 بلدًا ناطقًا بالّلغة العربّية )لبنان، واألردن، وسوريا، وقطر، واإلمارات العربّية المّتحدة، و الّسعودّية، وعّمان، والبحرين، 
والكويت، والعراق ومصر، واليمن( )ويلبي وويلبر، 2016(. وعلى الّصعيد الوطنّي، أبلغت وزارة الّصّحة البحرينّية )عام 2014(  

أّن الهيروين هي المخّدرات الرئيسّية المستخدمة في الحقن، ويليه األمفيتامينات والكوكايين. 

الفيروس المنقول عن طريق الدّم 

ال يزال إنتشار فيروس نقص المناعة  البشري في البحرين ضئياًل، وأكثر شيوعًا بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن ) وزارة الّصّحة البحرينّية،2014(. وال يوجد أّي تفصيل إستراتيجي في البحرين حول إنتشار مستخدمي المخّدرات أو 
حول عدد األشخاص الحاليّين اّلذين يستخدمون المخدّرات المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري، ولكن ُقّدرت نسبة 
إنتشار فيروس نقص المناعة البشري ب 4٬6 ٪ )1٬9 - 9٬3( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، )الرناي وآخرون، 
2020(. كذلك ال توجد بيانات من أجل توفير تقديرات عن الّنسبة المئوّية حول خطر الّتعّرض لفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( 
بين عاّمة الّسّكان بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن أو الّسجناء )شمياتيلّلي وآخرون، 2019(. كما ال توجد 
المخّدرات  اّلذين يستخدمون  أو عن عدد األشخاص  الحقن  أو عن وتيرة  الخطرة،  الّسلوكّيات  بيانات على مستوى خاّص عن 

البحرين
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بالحقن يومياًّ )أو أقّل( في البحرين، ) كوالدج وآخرون،2020 ؛ هاينز وآخرون، 2020(. كما أفاد تقرير محمود وآخرون )2020( 
عن حجم الّسّكان اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في البحرين، قد بلغ عددهم 1٬937) 1٬369 - 15٬506(؛ وعدد األجسام 
ا 955  المضاّدة اإليجابّية لفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين األشخاص الحالّيين اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن هو تقريبًّ
)-608 8٬388(، وعدد اإلصابات المزمنة بفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين األشخاص الحاليّين اّلذين يستخدمون المخّدرات 

ا 672 ) يتراوح العدد بين 428 و 5٬907(. بالحقن هو تقديريًّ

اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، وقد تّم قبولهم في مراكز  أّن الفحص اإللزامّي لألشخاص  تشيُر تقارير الحكومة إلى 
إعادة الّتأهيل، أظهروا نسبة إنتشار لفيروس نقص المناعة البشرّي %3،3 سنة 2010 )181 حالة( و%4،6 سنة 2011 )151 
حالة( )وزارة الّصّحة البحرينّية،2014(. كذلك يوجد مركز متخّصص إلعادة تأهيل مستخدمي المّخدرات في مستشفى لألمراض 

الّنفسّية في المنامة. ويظّل  العالج بإستخدام إزالة الّسموم هو العالج الّشائع للمخّدرات )الكاشف وآخرون، 2019 (.

وال توجد بيانات عن إنتشار فيروس نقص المناعة البشري في الّسجون البحرينّية )هايجنين وآخرون، 2016(. وتفيد الّتقارير بأّن 
الّسجون ُمكتّظة باألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي المعزولين في أجنحة منفردة. 

قام »جناحي وآخرون« )2016( بتقييم معرفة الجمهور وتصّوراته للمخاطر ومواقفه تجاه فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز 
في البحرين ) العدد:1038 من البالغين البحرانيّين(. كشفت هذه الدراسة أّن متوّسط الوعي العاّم لدى الجمهور كان جيدًا )63٪(، 
وَلِكن مع بعض المفاهيم والمعتقدات الخاطئة الُمتعّلقة بمعرفة طريقة إنتقال العدوى والفئات الُمعرضة لخطٍر كبير. بينما 
كانت المواقف تجاه مرضى فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز سلبّية عمومًا؛ وافق ٪60 على عزل المرضى بهذا الفيروس 
في أماكن العمل والمدارس، وإعتقد ٪52،4 أّن فيروس نقص المناعة البشرّي هو عقاٌب إلهّي. وإعتقدت الغالبّية الُعظمى 
)84,4 ٪( أّن الّدين يلعب دورًا هاماًّ في الحّد من إنتشار هذا الفيروس .وكان الّرأي العاّم بشأن دور الجهات والمنّظمات الحكومّية 

 . البحرينّية في مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز إيجابياًّ

الحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات

ال يوجد تقرير عالمي لرصد اإليدز في البحرين. ولم ُتجّدد البحرين إستراتيجّيتها الوطنّية لمكافحة اإليدز )2008-2010(. باإلضافة 
إلى ذلك، لم ُيذكر الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات في االستراتيجّية الوطنّية للبحرين. كما ال توجد معلومات ُمحّدثة عن 
برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز 2019 أو 2020 حول الحّد من مخاطر إستخدام 
 ، المخّدرات. كما ال توجد خدمات أو برامج للحّد من المخاطر في البحرين. وقد تم اإلبالغ عن مشاركة الحقن بشكٍل عشوائيٍّ
وتسريب الحقن من نفايات المستشفيات وأقسام الّطوارئ، إضافًة إلى شراء الحقن من األشخاص المصابين بمرض الّسّكري. 
ويتوّفر إختبار إلزامّي لفيروس نقص المناعة البشري وإللتهابات الكبد الفيروسي في مستشفى عالج اإلدمان، وللّسجناء. كما 
يتّم توفير عالجات فيروس نقص المناعة البشري وإختبارات الحمل CD4  بطريقة مجانّية. كما يتوافر العالج المضاد للفيروسات 

القهقرّية منذ سنة 2018، ولكن هناك قائمة إنتظار .

وكان هناك تركيٌز متزايٌد من جانب األطراف الُمتعّددة على الحّد من المخاطر في سنة 2019 )المكتب اإلقليمي للّشرق األوسط 
وشمال أفريقيا - مكتب األمم المّتحدة لمكافحة المخّدرات والجرائم ,وبرنامج األمم المّتحدة المشترك المعني بفيروس نقص 
العالمّي(. كما تواجدت عّدة  المّتحدة اإلنمائي،ّ والّصندوق  العالمّية، وبرنامج األمم  الّصّحة  البشري/اإليدز، ومنّظمة  المناعة 
األشخاص  لدعم  مجموعة  بدر)  ومجموعة  اإلنجابّية،  الّصّحة  رابطة  المدمين،  أصدقاء  جمعية  نِشطة:  حكومّية  غير  منظمات 

المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي(.

ال تتوافر برامج العالج أو برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة  NSPفي الّسجون. 
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شهدت مصر في الّسنوات األخيرة عدم إستقرار إقتصاديٍّ وسياسيٍّ وتدهوٍر في األمن. وفي حين ال يزال إستخدام المخّدرات 
ين أقّرُهما  ين الذَّ ُيمّثل ُمشكلًة في مصر، فإّن البيانات المنشورة عن هذه المسألة ضئيلة جدًا. وبحسب تقريرا المخّدرات العالِميَّ
لطات المصرّية عن ضبط القّنب،  مكتب األمم المتحدة المعنّي بالمخدرات والجريمة لعاَمي 2019 و 2020، فقد أبلغت السُّ
والهيروين و الميثامفيتامين البّلوري في عاَمي 2018 و2019. وقد ُأبِلَغ عن الكابتاغون كمصَدر قلٍق ناشٍئ )هربرت، 2014؛ 
واإلمام وآخرون، 2017(. في عاّم 2017 طلبت الحكومة المصرّية من لجنة األمم المّتحدة لمكافحة المّخدرات وضع الترامادول 
تحت الّرقابة الّدولّية. وبشكٍل مماثٍل من حيث خصائص الكابتاغون، فقد تّم اإلبالغ عن إستخدام الترامادول غير الطبّي إلزالة 
السموم وزيادِة اليقظِة والّتعزيز الجنسّي في مصر )كالين، 2019(. وقد تّم إصدار 23 حكمًا باإلعدام  في جرائم المخّدرات عاّم 

2018، بما في ذلك حكم واحد على األقّل ِضّد مواطٍن أجنبٍي )جيريللي، 2018(.

إستخدام المخّدرات 

وفيما يتعّلق بإستخدام المخّدرات، ُتفيد الّتقارير بأّن القّنب والكحول ُيستخدمان من ِقبل عاّمة الّسّكان والّطالب الجامعيين مًعا. 
وال يزال اإلستخدام غير الّطبّي للموادِّ األفيونيِة اإلصطناعّية يطرح ُمشكلًة، في حين تّم اإلبالغ عن إستخدامٍ  دائٍم للترامادول 
بين عاّمة الّسّكان، وطاّلب الجامعات )خاّصة الّذكور(، وبين أولئك اّلذين تّمت إحالتهم لتلّقي العالج (مصر المستقّلة،2013؛ 
بسيوني وآخرون، 2015:2018؛ لوفريدو وآخرون، 2015؛زكي وآخرون، 2016؛ وزارة الّصّحة المصرّية، 2017؛ بحث ميدسباد 
اّلذي أقّره مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات  2018؛ تقرير المخّدرات العالمّي  2016؛ المجد وآخرون،  اإلستقصائّي، 
والجريمة، 2019(. وأفادت دراسة مدسباد عن إنخفاض ُمعّدالت إستخدام الكوكايين لدى الّشباب. وهناك عالقة متينة بين 
إستخدام الترامادول، والّتدخين، وإستخدام المواّد األخرى في مصر ) بسيوني وآخرون، 2018(. كما وأفاد السيرافي، 2014، 
أّن الّضوابط الحكومّية على الترامادول لم ُتعرقل إمكانّية الوصول إلى المنتج الُمزّيف. كما أشارت دراسة الجدوى المصرّية 
المفروضة، حيث كان نصف األشخاص   الّضوابط  المخّدراتINCB ، 2016( إلى فشل  الّدولّية لمراقبة  )الهيئة  البديل  للعالج 
اّلذين يستخدمون المواّد األفيونّية البالغ عددهم 100،000 شخًصا يعتمدون على الترامادول والّنصف اآلخر على الهيروين 
المصرّيات  الّنساء  لدى  والّشيشة  للّسجائر  مزدوج  إستخدام  وجود  عن   )2018( وآخرون،  الّشهاوي  ذكر  كما   .)2019 )كالين، 

الحوامل . 

الفيروس المنقول عن طريق الّدّم

60 مليون حالة،  إختبارات على  إجراء  تّم  الوبائّي)ج( في مصر، حيث  الكبد  إلتهاب  كبيرة إلختبار وعالج فيروس  أطلقت حملة 
وخضع 3,2 مليون شخًصا للعالج بحلول عاّم 2019. رّكزت تحدّيات الّصّحة العاّمة في مصر على الّتصدي لفيروس إلتهاب الكبد 
الوبائّي)ج(، حيث أبلغت مصر عن أعلى معّدل إنتشار في العالم لهذا الفيروس )٪20-%15( )جابر،2014 ؛ الغرابلي وآخرون، 
2016(. تمتلك مصر، بشكٍل تناسبّي، أكبر عدد من الّسّكان المصابين بفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( ذو النمط الجينّي 4  في 
العالم )الكساس وآخرون، 2018؛  محمود وآخرون،  2013؛ شمياتيّللي وآخرون، 2019(. وُيهيمن الّنمط الجينّي رقم 4 بشكٍل 
كبيٍر بين عاّمة الّسّكان في مصر )محّمد وآخرون،2013 ؛ العقل وآخرون، 2017؛ محسن وآخرون، 2015؛ عمران وآخرون، 2018؛ 
محمود وآخرون،2020(.  ويبدو أّن الخصائص قد تغّيرت وفًقا لتقرير سليمان وآخرون 2019، حول األنماط غير المتوّقعة في 
منطقة األقصر لمكافحة فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج(  والمضاد الّسطحي حسب العمر والجنس، مقابل الّتقارير الّسابقة 

حول وباء  فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( الفريد في مصر. 

ز األوبئة  إّن ُمعّدل إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين عاّمة الّسّكان في مصر ُمنخفض مع وجود بعض األدّلة عن َتركُّ
بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن والّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال )تقرير المخّدرات العالمّي لرصد 
)برنامج  الملحوظة للمصابين  الّتشخيص والوصمة  الّتأّخر في  ُمنخفضة بسبب  2019(. وقد تكون األعداُد  اإليدز في مصر، 
األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز،2014 ؛2015؛ عبدالّرحمن وآخرون، 2015؛ لوهينيفا 

وآخرون، 2016(.

والّنساء  الّرجال  مع  الجنس  يمارسون  اّلذين  والّرجال  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  مصر  َتعتِبُر  حين  وفي 
العامالت في مجال الجنس، فئًة سّكانّية رئيسّية، فال يزال الّدليل قديًما لذا من الّضروري إجراء إستطالع حيوّي سلوكّي موّحد 

مصر
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جديد )الّتقرير العالمّي لرصد اإليدز في مصر، 2019(. وقبل عاّم 2014، كان  فيروس نقص المناعة البشرّي  ينتقل عن طريق 
اإلّتصال الجنسّي بشكٍل أساسّيٍ )وزارة الّصّحة المصرّية،2014(. وفي وقٍت سابٍق، في عاّم 2010، أشار اإلستطالع الحيوّي 
السلوكّي في القاهرة واإلسكندرّية إلى أّن نسبة إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي تفوق ال ٪6 في المديَنَتين )المنّظمة 
الدولّية لصّحة األسرة  /وزارة الّصّحة العاّمة في مصر، 2010(. وبحلول نهاية عاّم 2018، ُقّدر مجموع األشخاص المتعايشين مع 
فيروس نقص المناعة البشرّي ب 16٬000 شخًصا في مصر، في حين خضعت 1٬806 حالة جديدة من أصل 2300 حالة ُمكتشفة 
حديثًا، للعالج المضاّد بالفيروسات القهقرّية عاّم 2018، وبذلك أصبح عدد األشخاص اّلذين يتلّقون العالج 6500 شخًصا، أي 

أّن العدد إزداد ُضعَفي ما كان عليه في عاّم 2016 )الّتقرير العالمّي لرصد اإليدز في مصر، 2019(.

ال تتوافر في مصر أّية معلوماٍت عن إنتشار مستخدميالمخّدرات أو عن العدد الحالّي لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي، ولكن ُقّدر معّدل إنتشار الفيروس ب ٪2٫6 )0٫6 - 4٫5( بين مستخدمي 
المخّدرات بالحقن )الرني وآخرون، 2020(. كما لوحظ أّن إعادة إستخدام الحقن أّدت إلى إرتفاع معّدالت اإلصابات بفيروس نقص 
المناعة البشرّي وبفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( في مصر )طلعة وآخرون،2010(. كما أشار  تقرير ممتاز وآخرون، )2019( أّن 
نسبة الحقن اّلتي يتقاسمها مستخدمي المخّدرات بالحقن في مصر هي )٪0٫62(. في عاّم 2015، ُيهيمن استخدام المخّدرات 
ن نسبة ٪36٫5 من حاالت اإلصابة بالفيروس )منّظمة  بالحقن لدى الّذكور على مساِر إنتقال فيروس نقص المناعة البشرّي، وُيكوِّ
اّلذين يستخدمون  2014، حول عدد األشخاص  عاّم  تقرير صادر  2016(. وأفاد  المتوّسط  العالمّية في منطقة شرق  الّصّحة 
المخّدرات على الّصعيد الوطنّي، أّن93٬314 شخًصا كانوا من مستخدمي المخّدرات بالحقن هم من الّذكور )تتراوح أعدادهم 
بين 86٬142 و 119٬412( في مصر؛ وفيها نسبة ٪0٫37 )0٫35 - 0٫43( من الّسّكان الّذكور اّلذين تترواح أعمارهم بين 18 و59 

عامًا )وزارة الّصّحة المصرّية، 2014(. وإّن هذه الّتقديرات قريبة من تلك الُمقّدمة في عاّم 2010.

اّلذين يستخدمون  بين األشخاص  البشرّي  المناعة  ز وباء فيروس نقص  تركُّ اإليدز في مصر عن  لرصد  العالمّي  الّتقرير  أبلغ 
المخدّرات بالحقن في البلد. وإسُتخدمت دراسة إستقصائية لمراقبة الّسلوك الحيوّي عاّم 2010 لتحديد إنتشار فيروس نقص 
المناعة البشرّي بين مستخدمي المخّدرات بالحقن، اّلذين إزداد عددهم بين َجولَتي المراقبة في عاَمي 2006 و 2010، واّلذين 
ُيقّدر عددهم بنسبة ٪6٫8 في القاهرة و٪6.5 في اإلسكندرّية. ووفقًا للّتقديرات الوطنّية لعاّم 2014، كان هناك ما يقّدر بـ 
30٬000 شخًصا يستخدمون المخّدرات عن طريق الحقن في القاهرة الكبرى )القاهرة والجيزة( واإلسكندرية، مع 1٬000 شخًصا 
الّدراسة اإلستقصائّية لمراقبة  أّن  2019(. كما  )الّتقرير العالمّي لرصد اإليدز في مصر،  آخًرا في المنية، من أصل 93٬400 
الجنس مع  يمارسون  اّلذين  الّرجال  بين  البشرّي  المناعة  إنتشار فيروس نقص  لتحديد  الُمستخدمة  الحيوّي 2010-،  الّسلوك 
في  اإليدز  لرصد  العالمّي  )الّتقرير  اإلسكندرية  في  و5،9٪  القاهرة  في   5.7٪ ب  بالفيروس  اإلصابة  نسبة  قّدرت  الّرجال، 
مصر،2019(. وال تتوافر أّية بياناٍت حول عمر أو حول مّدة ووتيرة الحقن، أو حول عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 

بالحقن يومياًّ )أكثر أو أقّل( في مصر )كوليدج وآخرون، 2020؛ هاينز وآخرون، 2020(.

مع  الجنس  يمارسون  اّلذين  الّرجال  ُخمس  حوالي  أّن  لعاّم2010،  الحيوّي  الّسلوك  لمراقبة  اإلستقصائّية  الّدراسة  وأظهرت 
الّرجال ونصف األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن سبق أن تزّوجوا  بشريكاٍت أناث )المنّظمة الّدولّية لصّحة األسرة/ 
وزارة الّصّحة العاّمة في مصر2010(. وقد سبق أن حّددت شبكة مينارة هذا الموضوع في الّسنوات الّسابقة. وأفادت دراسة 
الحاالت الفردّية حول الّنساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشرّي، الى أّن الّنساء المتزّوجات من رجاٍل  يمارسون 
سلوكّياٍت عاليِة الخطورة، مثل: الجنس خارج إطار الّزواج، أو المثلّية الجنسّية، أو مستخدمي المخّدرات بالحقن تترّددَن في طلب 
الّدعم من مجتمعهّن خوفًا من الوصمة )خّطاب وآخرون،2007:2010؛ خّطاب والجنيدي2014(. وقد أشارت دراسة إستقصائّية 
الوطنّي  البرنامج  من  لمتبابعتهم  ُمنتظمٍة  بزياراٍت  قاموا  اّلذين  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  مع  المتعايشين  لألشخاص 
ُيبّلغوا زوجاتهم  العّينة، لم  المتزّوجين، المشمولين في هذه  الّرجال  أّن ٪66 من  2010، إلى  لمكافحة اإليدز في مصر عاّم 
بإصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرّي )خّطاب وآخرون،2010(. كما أقّرت تقارير مصرّية إضافّية عن إنخفاِض نسبة معرفة 
الّنساء المصابات بالفيروس قبل اإلصابة به )عرابي وعبد التواب، 2016(. كذلك ّتم تحديد الّنساء العامالت في مجال الجنس 
كفئٍة سّكانّيٍة رئيسّية في مصر أيضًا، ولكن هناك صعوبات في تحديد هذه الفئات والوصول إليها بسبب غياب هيكلّية محدّدة 

وإنتشار مستوياٍت عاليٍة من الوصمة.

إّن إلتهابات الكبد الفيروسّي هي عدوى مشتركة بين األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي في مصر، 
وذلك بسبب الخلفّية العالية الخطورة إلنتشار فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين عاّمة الّسّكان وبسبب ممارسات الحقن غير 
اآلمنة )الّتقرير العالمّي لرصد اإليدز في مصر، 2019(. ويقوم جميع األشخاص اّلذين تّم تشخيصهم حديًثا باإلصابة بفيروس 
التقديرات  المشتركة. وأفاد محمود وآخرون)2020( عن  روتينّية للكشف عن اإلصابة  بإجراء فحوصات  البشرّي  المناعة  نقص 
الُمجّمعة حول نسبة إنتشار فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن التي شّكلت 
بفيروس  119,633(؛ وعدد اإلصابات   - 90,809 شخًصا)71٬485  ُيعادل  بما  الّسّكان  تقدير حجم  73,0(، مع    -  30,0(  51,6٪
إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( ذو األجسام المضاّدة الُمقّدر ب 46,857 إصابًة )21,446 - 87,332(، وعدد اإلصابات المزمنة بفيروس 
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32,997)-15,102 61,499(. شّكلت  تقريًبا  بالحقن هو  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  بين األشخاص  الوبائّي)ج(  الكبد  إلتهاب 
التقديرات الُمجّمعة بالنسبة المئوية عن خطر االصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين عاّمة السّكان في مصر نسبة 
11,83 ٪ )11,14 - 12,53(؛ و٪63٬00 )52٬76-72٬44( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن؛ و13٬99٪ ) 10٬09 - 
18٬38( بين الّسّكان المعّرضين لخطٍر متوّسط )بمن فيهم الّسجناء( )شمياتيّللي وآخرون، 2019(. وتّم توفير عالج مجانّي ُممّول 
محلياًّ لعالج فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج(. وُأدِرَج األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي المصابين ايضًا 
بفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( ، في الّسجل الوطنّي للحصول على العالج، مع وجود نظام خاّص للعدوى الُمشتركة. كما 
أّن اإلصابة بالسّل ُتمّثل مشكلًة بين األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي. ويوصي البرنامج الوطنّي 
وآخرون،  )محمود  الفيروس  بهذا  المصابين  المرضى  لجميع  للسّل  روتينّي  بإجراء فحص  الّصّحة،  وزارة  اإليدز في  لمكافحة 

2013؛ الّتقرير العالمّي لرصد اإليدز في مصر، 2019(.

يتواجد في سجون مصر،  ما ال يقّل عن 106٬000 سجيًنا، منهم ٪3٫7 من اإلناث وما يصل إلى 10٬494محتجز رهن المحاكمة. 
الماضية.  الّسنوات  اّلتي وقعت خالل  العنف  أكبر بسبب ُمختلف حوادث  المحتجزين في مصر  المتوقع أن يكون عدد  ومن 
وتختلف جودة الخدمات الّصحّية في الّسجون المصرّية فيما يتعّلق بالُبنية الّتحتّية والمرافق، كما تختلف من حيث مؤّهالت 
األطّباء في العيادات .وأفاد تقرير هايجنن وآخرون )2016(، أّن ُمعّدل متوسط إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي هو 0٫01٪ 
دت كل من الّسلوكّيات  ، و ُمعّدل متوسط إنتشار فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين الّسجناء في مصر هو %23.6 .كما ُحدِّ
الجنسّية الخطرة، ومستخدمي المخّدرات بالحقن، وممارسات الحقن غير اآلمنة، وإستخدام لوازم الّنظافة غير الُمعّقمة )الفرش 
2013؛ هايجنن  2004؛ محمد وآخرون،  )الشيمي وآخرون،  المصرّية  الّسجون  الحالقة( والوشم كعوامل خطر في  وشفرات 

وآخرون، 2016(.

وفي عاّم 2018، قامت مصر بتعديل ُخّطتها اإلستراتيجّية الوطنّية 2015 - 2020 من خالل عملّيٍة تشاورّيٍة ألصحاب المصلحة 
إستراتيجية  تّم وضع  لذلك،  ونتيجًة  الّناشئة.  األدّلة  أحدث  نتائج  من  واإلستفادة  الوطنّي  برنامجها  تقييم  بهدف  الُمختلفين 
وقد  وتقييم.  رصٍد  وبإطاِر  ثالث سنوات  لمّدة  تشغيلّية  بخطة  ُمرتبطة  2018و2022 وهي  بين  المتراوحة  للّسنوات  وطنّية 
إعتمدت وزارة الّصّحة المصرّية نهج »اإلختبار والعالج« في توفير العالج منذ يوليو/تموز 2017. وقد نّفذ فريق األمم المّتحدة 
ا لمكافحة اإليدز في وزارة الصّحة بشكٍل مشترك لبناء نموذج حكومّي وبين منّظمة المجتمع المدنّي  الُمشترك برنامًجا وطنيًّ
في المحافظات اإلستراتيجّية الّرئيسّية )القاهرة واإلسكندرية والغاربية( حيث قّدمت هذه المنّظمات خدمات الّتوعية، وأقامت 
ا إلى الحكومات اّلتي تقود  وتدعم  خدمات إختبار فيروس نقص المناعة البشرّي، مع ضمان سهولة إستخدام  مساًرا مرجعيًّ
ّكان الّرئيسيّين لهذه الخدمات من خالل إستمرار بناء القدرات وعملّيات المراقبة. وبالّتالي فإّن خدمات إختبار هذا الفيروس  السُّ
متاحة على نطاٍق واسٍع في جميع أنحاء البالد )وزارة الّصّحة العاّمة في مصر، 2015(. وقد توّسع العالج المضاّد للفيروسات 
القهقرّية في الّسنوات الحالّية )وزارة الّصّحة في مصر، 2013(. كما شهد عاّم 2018 على زيادة إلتزام األشخاص المتعايشين 
لمكافحة  الوطنّي  البرنامج  المدعومين من  بالخدمات، من خالل جهود هؤالء األشخاص  البشرّي  المناعة  مع فيروس نقص 
الخصوص مسألة  تعالج على وجه  اّلتي  الخدمات  المّتحدة من خالل تصميم حزمٍة من  المشتركة في األمم  اإليدز، والفرق 

اإللتزام بالعالج .

الّرئيسّية  الّسّكانّية  البشرّي والفئات  المناعة  المتعايشين مع فيروس نقص  والّتمييز ضّد األشخاص  الوصمة  ولوحظ وجود 
المخّدرات  اّلذين يستخدمون  واألشخاص  الجنس،  مجال  العامالت في  والّنساء  الّرجال،  مع  الجنس  يمارسون  اّلذين  )الّرجال 
بالحقن )مورو ونبيه، 2011؛ وزارة الّصّحة المصرّية 2013 ،2014(. ومن أجل الّتصدي للوصمة المستمرّة، ُشّرعت في عاّم 2018 
الّسياسات الوطنّية واألحداث والحمالت والّتدريبات للعاملين في مجال الّصّحة )كّباش وآخرون، 2016; خليل وآخرون،2018؛ 
إلى  للّتوّصل   2018 عاّم  المدنّي في  المجتمع  مع  تشاوريٌّ  إجتماٌع  ُعقد  كذلك  لمصر،2019(.  اإليدز  لرصد  العالمّي  الّتقرير 
توافٍق في اآلراء بشأن توفير الحّد األدنى من الخدمات للّسّكان الّرئيسيّين. وتّم توسيع نطاق الخدمات الُمراعية لإلعتبارات 
الجندرية اّلتي تستهدف تعزيز الّصّحة الجنسّية واإلنجابّية للّنساء الُمصابات بفيروس نقص المناعة البشرّي في عاّم 2018 من 
خالل الّدعم الّتقنّي لبرنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، وهي ُتغّطي حاليًا ثالث 

محافظات مصرّية. 

الحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات

أشار برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز في عام 2020، الى عدم حصول اّي تغيير 
في مسألة الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات منذ عام 2019. وُيشار صراحًة الى الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات في 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن كمجموعة  الخطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز في مصر، مع تحديد األشخاص 
نقص  بفيروس  المعنّي  المشترك  المّتحدة  األمم  برنامج  وبحسب  البشرّي.  المناعة  نقص  فيروس  من  للوقاية  ُمستهدفة 
المناعة البشرّي/اإليدز في عام 2020، شّكلت نسبة إستخدام أداة ُمعّقمة في الحقنة األخيرة في عام 2015 %31.5، ولكن لم 
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تتوّفر اّية تفاصيل حول عدد الحقن و أدوات الحقن الُموّزعة لكّل شخٍص َيحُقن، وال عن تغطية العالج باالستعانة بمواد ناهضة 
ذات خواص أفيونية، النالكسون او أماكن استهالك المخدرات.

كما  فيه.  والّتدّخل  المخّدرات  إستخدام  مخاطر  من  الحّد  مفهوم  مع  الحكومة  تساهل  في  ملحوٌظ  ٌن  تحسُّ لوحظ  ذلك،  ومع 
توّسع نطاق برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة )شبكة مينارة،2012(. وُتقّدُم مجموعة واسعة من الخدمات األخرى من 
وخدمات  الّصحّية  للخدمات  واإلحالة  الّنفسّي-اإلجتماعّي  والّدعم  والقانونّية  الّصحّية  الخدمات  وتشمل  إستقبال  مركز  خالل 
إختبار فيروس نقص المناعة البشرّي. وتشمل أنشطة الوقاية للّسّكان الّرئيسّيين: الّتعليم الُموّجه، والّترويج الّشامل للواقي 
ع منهجّي للّرعاية )الّتقرير العالمّي لرصد اإليدز  الّذكرّي، وخدمات إختبار فيروس نقص المناعة البشرّي، ولكن من دون أيُّ تتبُّ
في مصر، 2019(. وتقوم عّدة منّظمات غير حكومّية بتوفير الواقي الّذكرّي، وإجراء اإلختبارات والمشورة بشأن فيروس نقص 
المناعة البشرّي، و برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في مدٍن كبيرة )وزارة 
الّصّحة في مصر، 2015(. وقد توّفر برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة على نطاٍق واسٍع في محافظة المنيا في 2014 
و2016 ِمن ِقبل ُمنّظَمتين محّليَتين غير حكومّيَتين، وذلك من خالل تمويٍل من شبكة مينارة. ولكن توّقف عمل هذه البرامج منذ 

منتصف عاّم 2016 بسبب الّرفض الحكومي المفاجئ )شبكة مينارة، 2016(.

وتتوافر مجموعة متنّوعة من خدمات العالج من المخّدرات، وتشُمل عالج االشخاص الّداخليّين والخارجيّين عبر إزالة الّسموم 
وتوافر األماكن الّسكنّية إلعادة الّتأهيل، ال سّيما في المدن الكبيرة )منّظمة الّصّحة العالمّية، 2013، زكي وآخرون، 2016(. 
وبحسب الكاشف وآخرون )2019(، إّن إزالة الّسموم هو العالج األكثر شيوعًا في مصر. وفي عاّم 2013، تّم إنشاء فرقة عمل 
وطنّية لتنفيذ إستراتيجّية العالج ببدائل األفيونيات  ، وَدَعَم مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة تطوير خّطة 
مفّصلة وبروتوكول للعالج البديل بواسطة الميثادون والعالج البديل بواسطة البوبرينورفين )مكتب األمم المّتحدة المعنّي 
بالمخّدرات والجريمة،2015(. وقد ُأجريت دراسة في عاّم 2013 حول إمكانّية تطبيق العالج ببدائل األفيونيات  )مكتب األمم 
المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2015(، ولكن  عدم وجود أنظمة فّعالة لتوزيع األدوية الطبّية والمخاوف من تسريب 
ببدائل  العالج  خدمات  إنشاء  على   ترتكز  الخّطة  كانت  حيث  الخدمات  مقّدمي  تدريب  وتّم  المبذولة.  الجهود  أعاقا  المخّدرات 
األفيونيات في سّت محافظاٍت من قبل منظّمٍة غير حكومّية )وزارة الّصّحة المصرّية،2014(. ومع ذلك، لم تقّدم الحكومة بعد 

الموافقة الّرسمّية الّنهائّية إلنشاء مراكز  العالج باإلستعانة بمواّد ناهضة ذات خواّص أفيونّية.

وقد تّم بناء قدرات قوّية في الّسنوات األخيرة مع الّتركيز على الّسلطات الوطنّية ومنّظمات المجتمع المدنّي لتوفير برامج 
اّلذين  ولألشخاص  للّسجناء  والّرعاية  والعالج  الوبائّي)ج(  الكبد  إلتهاب  وفيروس  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  الوقاية من 
يستخدمون العقاقير المنّشطة. وقد نّفذ المكتب اإلقليمّي للّشرق األوسط وشمال أفريقيا - مكتب األمم المّتحدة لمكافحة 
المخّدرات والجرائم، أّول مشروٍع صحيٍّ للّسجون في مصر بدعٍم من مؤّسسة دروسوس من 2016 لغاية 2020. وقد إفتتح 
ا المشروع الّصادر عن مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات  سعادة وزير الّداخلّية المصرّي في 25 فبراير/شباط 2019 رسميًّ
والجريمة المتعّلق  بفيروس نقص المناعة البشرّي في الّسجون. وقد تّم توسيع نطاق هذا البرنامج اّلذي يوّفر خدمات إختبار 
لهذا الفيروس وخدمات ما بعد الّرعاية الّصحّية منذ عاّم 2016، من ثالثة سجون إلى سبعة )برج العرب، وادي نارترون، فايوم، 
غامسا، المرج، المنيا(، وقد شمل أّول سجن نسائي على اإلطالق )القناطر( ويصل هذا البرنامج إلى أكثر من 27٬000 سجيًنا. 
وبذلك تمّكن الّسجناء في الفيوم ووادي ناترون وبرج العرب من الحصول مّجانًا على خدمات طوعّية، مجهولة الهوّية وسّرّية 
إلى  إضافًة  الوبائّي)ج(  الكبد  إلتهاب  وفيروس  الوبائّي)ب(،  الكبد  إلتهاب  وفيروس  البشرّي،  المناعة  نقص  فيروس  إلختبار 
خدمات المشورة في كّل سجٍن، ويتّم تزويد الّسجناء المؤّهلين وفًقا للمبادئ الّتوجيهّية الوطنّية بلقاٍح لفيروس إلتهاب الكبد 
الوبائّي)ب( بشكٍل مّجانٍي. وقد تّم توزيع 2600 حقنًة وأداة نظيفة، إضافًة إلى 5000 واقي ذكرّي إلى الّسجناء الُمفرج عنهم 

وعائالتهم وفقًا  للمبادئ الّتوجيهّية الوطنّية لتوزيع اإلبر والحقن والواقي الّذكرّي.

كما شارك المشروع في فحص الفيروس المنقول عن طريق الّدّم  ونشر الوعي وبناء القدرات للموّظفين والّنزالء. وّطور 
اإلستراتيجّية الوطنّية لصّحة الّسجون مع المبادئ التوجيهّية الوطنّية، وإجراءات الّتشغيل الموّحدة ووضع ُكتّيب تدريب لتوفير 
ا،  خدمات متعّلقة بفيروس نقص المناعة البشرّي، وخدمات إختبار فيروس نقص المناعة البشرّي، والعدوى المنقولة جنسيًّ
إلى  الوبائّي)ج( في السجون إستناًدا  الكبد  إلتهاب  الوبائّي)ب(، و فيروس  الكبد  إلتهاب  إلى توفير خدمات فيروس  إضافًة 
المعايير الّدولية واألدّلة العلمّية، مع المبادئ الّتوجيهّية المشتركة والمستخدمة من قبل اإلستشارّيين الوطنيّين؛ كما ودعم 
هذا المشروع توفير خدمات فيروس نقص المناعة البشرّي، وإلتهابات الكبد الفيروسّية، والسّل والخدمات الّنفسّية واإلجتماعّية 
ا على الّتدريب بهدف الّتوعية  للّسجناء الُمفرج عنهم في ثالث محافظات )القاهرة، الفيوم ،واالسكندرية(. وكان هناك تركيًزا قويًّ

الجندرية والّدعم القائم على الّسجون الّنسائّية. 
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تقُع إيران في منطقة الهالل الذهبّي في جنوب آسيا، وُتشّكل موقعًا رئيسيًا عالميًا إلنتاج وتوزيع األفيون )فاروق وآخرون 
2017(. وللمواّد األفيونية تاريخ طويل في إيران، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحدود الطويلة والُمسامية مع أفغانستان. وأفاد تقرير 
المخدرات العالمي )2020( الصادر عن مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن جمهورّية إيران اإلسالمّية أبلغت 

عن ضبط أكبر كمّيات من األفيون والمورفين على السواء.

إستخدام الُمخّدرات

أفادت إيران عن انتشار ُمرتفع إلستخدام المواد األفيونّية واالعتماد عليها ) الدكتورة خزاعي بول واخرون، 2018(. وفي عام 
2013 ، كان 1٬6 مليون إيراني قد استخدموا المخدرات في العام السابق؛ وكان األفيون والشير )المنتج الّمكرر من األفيون، 
عادًة ما ُيدّخن أو ُيبتلع(، والميثامفيتامين الكريستالي أكثر أنواع الُمخدرات الُمستخدمة والشائعة، ويليها الهيروين. وقد إزداد 
القلق تجاه المخّدرات من نوع األمفيتامين في السنوات األخيرة ) أمين اسماعيلي وآخرون، 2016 (. وقد أفاد أمين اسماعيلي 
وآخرون، 2016، في الدراسة االستقصائية الوطنية لألسر المعيشّية، أّن نسبة العام الماضي إلنتشار أي إضطراب ناتج عن 
إستخدام المخدرات غير المشروعة بإستثناء الكحول ، كانت 2٬33 ٪ ) %1٬56 نسبة اإلرتهان للمخّدرات/أدمانها( ، وهي نسبة 
المخّدرات غير  إنتشار إلستخدام  أعلى نسبة  64 سنة(.  وتعود  15 و  بين  اعمارهم  )تتراوح  إيراني  تقريبًا 1٬12 مليون  تمثل 
المشروعة ، لألفيون، حيث شّكلت نسبة 2٬23 ٪ )٪95 حدود الّثقة ؛ تراوحت بين ٪1٬83 و ٪2٬62 ( ، ويليه القنب ) 0٫56٪( 
وثّم المخّدرات من نوع األمفيتامين ) 0٫39 ٪ (. كما وأفاد أيضًا ناصري وآخرون، 2019 عن إرتفاع ُمعّدل إنتشار سوء إستخدام 

الترامادول لدى سّكان المدن .  

إرتفع  الذي  البّلوري  الميثامفيتامين  للمخّدرات من نوع األمفيتامين وبخاصٍة  الترفيهي  ُمعّدل اإلستخدام  إرتفع  ايران،  وفي 
هذا  يستخدمون  الذين  األشخاص  عدد  ُقّدر  حيث   ،  )2013 وآخرون،  شرياتيراد  2012؛  )مهربور،  الماضَيَين  العقدين  في 
عن   2017 وآخرون،  شريفي  يفيد  كما   .  )2016 وآخرون،  )نيكفارجام   2013 عام  في  شخصًا   440٫000 ب  الميثامفيتامين  
نوع  المخّدرات من  إنتشار  بأن   أفيد  . كما  اإليرانيين  الشباب  بين  ُمقلقة  الميثامفيتامين ُيشّكل ُمشكلة صحية  أّن إستخدام 
األمفيتامين ُمرتفع جدًا بين سائقي النقل العابر والنساء )نرينجيها وآخرون، 2009; تافاكولي وآخرون، 2014 ( . ويفيد تقرير 
مرادي وآخرون، 2019 عن إستخدام المخّدرات من نوع األمفيتامين، مع التدخين األكثر شيوعًا، ومع وجود ُمعدالت ملحوظة 
من السلوكيات الخطيرة الُمتعلقة بالَحقن والمخاطر الجنسّية، واإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري، والتعرض لفيروس 
يتعلق  ٍ. وفيما  األمفيتامين بشكٍل أساسي  نوع  المخّدرات من  الذين يستخدمون  بين األشخاص  ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب 
بالتوعية، أفاد موهبي وآخرون، في عام 2019 أنه في حين يّتخذ البالغون اإليرانيون موقفًا سلبيًا بشكٍل عام تجاه إستخدام 
المواد األفيونية والُمنشطات ، فإن َوعيهم غير كاٍف لمنع االستخدام، ال سيما بين اّلرجال والشباب وأولئك الُسكان من الفئات 
االجتماعية واالقتصادية الّمتدنية. لذلك، َيلزم وضع برامج ُمستهدفة للفحص وللحّد من مخاطر إستخدام السكان للمخّدرات 

من نوع األمفيتامين. 

ُيقّدر عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في إيران ب 158,000 شخصًا ) 107,000 - 209,000 (، ويشكل 
الشباب ما دون ال 25 سنة من بين مستخدمي المخدرات بالحقن نسبة ٪14,9 )11,6 - 18,4(، مع ُمتوسط عمر 32,7 سنة 
) 27-44( ، ومتوسط عمر بداية الحقن 24,3 سنة )19-29(، ومتوسط مدة الحقن 8.2 سنة ) 3-19( ، )هاينز وآخرون، 2020(. 
ويزداد عدد مستخِدمي المخّدرات بالحقن في إيران، ويشمل هذا العدد النساء العامالت في مجال الجنس )ذفرغندي وآخرون، 
2015; كراموزيان وآخرون، 2017 (. وُقدر أّن نسبة ٪12,5 من السكان اإليرانيين كانوا قد حقنوا بالمخدرات في العام الماضي 
في إيران،  ) نكفرجم وآخرون، 2016(.  ويُقدر أن نسبة 98,7 ٪ ) 96,9 - 100,0( من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن يحقنون يوميًا أو أكثر ) ُقدر عددهم ب 156,000 شخصًا؛ يتراوح بين 108,500 208,000-(؛ و ٪0.6 )0,0 - 1,9 ( من 
َر عددهم < 500-3000 (، ) كوليدج وآخرون، 2020( . وأفاد نوروزي وآخرون )2019( بأن  األشخاص يحقنون أقل من يوميًا ) ُقدِّ
الرجال الذين يستخدمون المخّدرات عن طريق الحقن والذين أبلغوا عن زيادة في الوصول إلى برنامج توفير الحقن واألدوات 

الّنظيفة ، كانوا أقل ُعرضة لإلبالغ عن سلوك خطر ُمتعّلق بفيروس نقص المناعة البشري.

كما أن إنتشار مستخدمي المخدرات بالحقن بين العامالت في مجال الجنس مقلٌق ) كرموزيان وآخرون، 2017( .وتشكل النساء 
العامالت في مجال الجنس حاليًا  مجموعة عالية الخطورة بسبب تداخلها الُمحّدد مع مستخدمي المخدرات بالحقن ) كسايان 

ايران
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تاغيزاده   ;2012 نافاده وآخرون،   ;2014 كازروني وآخرون،   ;2013 2014؛ سجادي وآخرون،  2011; مرزازاده وآخرون،  وآخرون، 
العامالت في مجال  و  إيران  المخدرات في  اللواتي يستخدمن  النساء  الدراسات حول  اأجريت بعض  2015(. وقد  وآخرون، 
 )2019 2017; حمزة وآخرون،  كرموزيان وآخرون،   ( الِجنسّية  الُطرق  و  الحقن  عبر  الفيروس  إنتقال  تحديد مخاطر  الجنس، وتم 
.وتتراوح نسبة إستخدام العامالت في مجال الجنس للمّخدرات بين اكثر من ٪55 ) كساسيان وآخرون، 2011( و ٪70 ) كازيروني 
وأخرون ، 2014(، بينما يتراوح ُمعّدل مستخدمي المخدرات بالحقن بين ٪1٬1 ) تغيزاده ، 2015( و ٪18 )نافاده وآخرون، 2012(. 
وُقّدرت نسبة إنتشار فيروس نقص المناعة البشري بين العامالت في مجال الجنس - مستخدمي المخدرات بالحقن ب 11,2٪ 
2013(. بدأت ُمعظم العامالت في مجال الجنس بإستخدام المخدرات قبل بدء  2014؛ سجادي وآخرون،  ) مرزازاده وآخرون، 
العمل في مجال الجنس ) كرموزيان وآخرون، 2017(. ومما يثير اإلهتمام أن دراسة حالية في طهران اظهرت أيضًا نسبة 1,9٪ 
إلنتشار فيروس نقص المناعة البشري بين النساء المتحّوالت جنسيًا )سعيدة مؤيدي نيا وآخرون، 2019(. كما ُأبلغ عن نسبة 
إنتشار فيروس نقص المناعة البشري بين األطفال العاملين في الشوارع في إيران ، التي شّكلت 4,5 ٪ في عام 2016 ) 

فروغي وآخرون، 2017(.

وفي السنوات االخيرة، كان اكثر من %80 من الباحثين عن العالج من مستخدمي المخّدرات الُمعترف بهم، يعتمدون على 
المواّد االفيونّية بشكٍل اساسيٍّ )باشائي وآخرون،2014 ; خزاعي وآخرون، 2016(.

الفيروس المنقول عن طريق الدم

شّدد رحيم خضياري- زرناق وآخرون، 2019  في تحليالته للسياسات الُمتعّلقة بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز في إيران 
السياسات. وحتى  المدنّي في عملّية وضع  المجتمع  الحكومّية/منظمات  الُمنّظمات غير  زيادة ُمشاركة  على أهمّية تسهيل 
البشرّي/اإليدز   المناعة  انتشار فيروس نقص  التي لديها نسبة ُمنخفضة من  البلدان  ف ضمن  إيران ُتصنَّ وقٍت قريٍب، كانت 
)تاجي زادل وآخرون، 2014 (، مع انتشار ملحوظ لوباء فيروس نقص المناعة البشري في السجون )هايجنن وآخرون، 2014(. 
ويترّكز هذا الوباء اآلن في إيران، وهو أكبر وباء لفيروس نقص المناعة البشري في الشرق األوسط )كوكينجين وآخرون، 2016(. 
وُتشّكل نسبة إنتشار فيروس نقص المناعة البشري بين عاّمة الُسكّان اإليرانيين نسبة ٪0٫14 ) كرموزيان وآخرون، 2016 (. 
وينتقل هذا الفيروس من خالل مستخدمي المخدرات بالحقن وعبر اإلّتصال الجنسّي )عليبور وآخرون، 2013; فهيمفر وآخرون، 
2013; راضية خاجكازمي وآخرون، 2013; سجادي وآخرون، 2013; فهيمفر وآخرون، 2013 ؛ كرموزيان وآخرون، 2014(. وُتقّدر 
)2014( نسبة   13.8% نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشري بين االشخاص الذين يستخدمون المخّدرات بالحقن  ب 
الى %15.4 )في عام 2010( )راضية خاجكازمي وآخرون، 2013 ؛ علي اكبر حجدوست وآخرون، 2014(؛ و %2.1 بين العامالت 
في مجال الجنس في عام )2015( نسبة الى %4.5 في عام )2010( ) سجادي و آخرون،2013 ؛ مرزازاده و آخرون، 2015(؛ 
و %2.1 في عام )2009( وانخفضت الى %1.4 في عام )2013( بين السجناء ) نفادي و آخرون، 2013؛ علي اكبر حجدوست 
)مّساح  الرئيسّيين  ُسّكانها  وحّددت  الوطنّي،  المستوى  على  المصلّية  للُمراقبة  بيانات  نظام  إيران  قدمت   .) وآخرون،2013 
) مصطفى شكوحي   2015 عام  اواخر  البشري في  المناعة  بفيروس نقص  30,183 شخصًا مصابًا  د  وُحدِّ  .)2016 وآخرون، 
وآخرون، 2016(، وتراوح عدد األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي بين  80٫000 إلى 120٫000 شخصًا 
في إيران في عام 2016 )كوكينجين وآخرون، 2016( ويشير تقرير شريفي وآخرون )2018( إلى أنه بعد حدوث زيادة في القرن 
الرئيسيين  السكان  بين  واستقر  انخفض  قد  البشري  المناعة  نقص  بفيروس  اإلصابة  معّدل  يكون  ربما  والعشرين،  الحادي 
في إيران. وقد لوحظ تحّوٌل إيجابٌي في اآلونة األخيرة في انخفاض ُمعدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري بين ثالث 
فئات رئيسية من االشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن، والعامالت في مجال الجنس، والسجناء )شريفي وآخرون، 
2018(. وقدر إنتشار إستخدام المخدرات بالحقن في إيران بنسبة ٪0.28 )0.19 0.37- (؛ وقدرت نسبة إنتشار فيروس نقص 
رعدد األشخاص الحاليين الذين  المناعة البشري بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن ب ٪14٫0 )9.2 - 18٫7(؛وُقدِّ
يستخدمون المخدرات بالحقن المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري ب 22,000 شخصًا )13,000 - 33٬500( )الرني 

وآخرون، 2020(. 

وعلى الصعيد القطري، فيما يتعلق بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج(، تشير التحليالت لجميع بيانات االنتشار المتاحة إلى أن 
متوّسط انتشارفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( في إيران هو 50-٪60 )ممتاز وآخرون، 2014؛ شمياتيللي وآخرون، 2019(. 
وأفاد محمود وآخرون، 2020 عن متّوسط إنتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات  
در عدد السكان ب 185٬000 شخصًا )135,000 - 300٬000 (؛ وُقّدر  بالحقن في إيران الذي شكل 52٫6 ٪)47,6 - 57٬5( ، وقُّ
بالحقن ب  المخدرات  الذين يستخدمون  بين  األشخاص  الوبائّي) ج(  الكبد  التهاب  لفيروس  االيجابّية  المضادة  عدد األجسام 
97٬310 )64,260 - 172٬500( ؛ وُقّدر عدد اإلصابات المزمنة بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج(  بين األشخاص الحاليين الذين 
يستخدمون المخدرات بالحقن ب 68٬526 ) 45٬252 - 121٬475 (. وكانت التقديرات الُمجّمعة بالنسبة المئوية حول خطر اإلصابة 
بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين عاّمة السكان في إيران ، ٪0٫29 )-0,21 0٫37(؛ وشكلت 52٫17 ٪ )46.88 - 57٬43( بين 
) وبينهم  لخطٍر متوسٍط  الُمعّرضين  السكان  بين   )-9,75  3٫44 (  ٪ بالحقن؛  و 6٬17  المخدرات  الذين يستخدمون  األشخاص 
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السجناء( )شمياتيللي وآخرون، 2019(.  وقد أفادت ِعّدة دراسات في إيران عن تحول في توزيع النمط الجيني لفيروس التهاب 
الكبد الوبائّي) ج(  نحو النمط الجيني 3، الذي لوحظ بشكٍل خاص لدى الشباب، ويبدو أنه ُمرتبٌط بمستخدمي المخدرات بالحقن 
الذين يزداد عددهم ليصبحوا المسار الرئيسي النتقال فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( في إيران )فاطمة جهانبخش صفيدي 
وآخرون، 2013; رضا طاهراني وفاطمة فرشادبور، 2015(. وقد أفاد محمود وآخرون، 2020 عن العدد الُمقّدر لألشخاص الذين 
يستخدمون المخدرات بالحقن والمصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( في إيران، الذي بلغ 68٬526 شخصًا . قام مسعود 
األشخاص  بين  ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  فيروس  والتحليلي النتشار  المنهجّي  استعراضهم  )2020( في  وآخرون  بهزاديفار 
الحاليين الذين يستخدمون المخدرات بالحقن في إيران، بتقييم 15٬072 شخصًا منهم لتحديد مدى انتشار فيروس التهاب الكبد 

الوبائّي) ج(. وقد شّكل مجموع إنتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج(نسبة ٪47 )حدود الثقة : 39 - 65(.

الكبد  التهاب  فيروس  إنتقال  لمنع  الحالّي  الوقت  كافية في  المخّدرات  مخاطرإستخدام  للحّد من  الُمرتفعة  الَتغطية  ُتعتبُر  ال 
الوبائّي) ج( في إيران )الرني وآخرون، 2017(.  وقد تم اإلبالغ عن اصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( غير الُمعالجة 
بين العديد من مريضات الميثادون اإليرانّيات )مّساح وآخرون، 2017(. وتفيد هذه الدراسة أن الحواجز الفردّية التي َتعتِرُض 
عالج فيروس التهاب الكبد ) ج( شملت التصّور بأن العدوى بفيروس التهاب الكبد الوبائي غير المعالجة ال ُتشِكّل شاغاًل ِصحيًا 
خطيرًا، ومسؤوليات أسرية، وتمييزًا ُمتصورًا ذاتيًا ضد النساء المصابات بفيروس التهاب الكبد )ج(.  وشملت العوامل المتعلقة 
بالنظام عدم إحالة المرضى من قبل موظفي عالج الميثادون، وُبعد المسافة بين مراكز عالج فيروس التهاب الكبد الوبائّي) 
ج(  ومراكز عالج الميثادون. ابلغت االفيا وآخرون، )2019( عن تحسين التجربة الُمصممة لتحسين اختبار فيروس التهاب الكبد 
الوبائّي) ج(، وربطه بتقديم الرعاية، وتوفير العالج بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات في طهران، وإيران. وافادت 
تقارير هذه التجربة عن إنتشار األجسام الُمضادة لفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج(  بِنَسٍب سّجلت ٪27 ؛ و ٪62 ؛ و ٪15 بين 
الكبد  التهاب  لفيروس  ميدانّية  إختبارات  إجراء  وبعد  يستخدموها.  لم  الذين  أو  بالحقن  المخدرات  استخدموا  قد  كانوا  الذين 
الوبائّي) ج( وربطه بتقديم الرعاية ، كان إستيعاب عالج فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج ( ُمرتفع جدًا بين مستخدميالمخدرات، 
التقديرات  الوبائّي) ج( أقّل من  الكبد  التهاب  تاريخ تشخيص فيروس  باستثناء السكان المشردين. وفي دراسٍة سابقٍة، كان 
السابقة )٪28 مقابل.٪35( )بهزاد حجاري زاده وآخرون، 2016(. ولم تنجح المحاوالت األخيرة ِلخلق تغطيٍة صحّيٍة عالمّيٍة ، التي 

تشمل تشخيص فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( وعالجه ،) بهزاد حجاري زاده ، 2017؛ أالفيا وآخرون، 2019(.

وقد أبلغ عن ارتفاع ُمّعدل انتشار اإلصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين الفئات األكثر ُعرضًة للخطر مع تبايٍن كبيٍر في 
معدل انتشار اإلصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين هذه الفئات من مناطق جغرافية مختلفة في إيران .وكانت نسبة 
إنتشار مجموعة التهابات فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب( بين المجموعات األكثر عرضًة للخطر ، ٪4٫7 )٪3.6 - ٪6٬1(، مع أعلى 

نسبة إنتشار بين السجناء )٪5؛ ٪3 - ٪6 (، وفي المناطق المركزية ) ٪7 : ٪4 - ٪11 ( )أمير الماسي حشياني وآخرون، 2018(.

الحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات

منذ أواخر التسعينيات، ونظرًا لظهور وباء فيروس نقص المناعة البشري بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن، 
حّولت إيران سياساتها من »خفض العرض فقط« التي جّرمت أي نوع من إستخدام المخدرات، إلى إنشاء شبكة واسعة من 
العالج من استخدام المخدرات والحّد من مخاطره )زهرة علم المهرجدي وآخرون، 2015(.وشملت تدابير الحّد من المخاطر : تعزيز 
إزالة الوصم واضفاء الشرعية ، والبحوث في مجال انتقال الفيروس في السجون والمجتمعات المحلية، وإنشاء مراكز للُمعالجة 
، واختبار فيروس نقص المناعة البشري وتقديم المشورة، وخدمات العدوى المنقولة جنسيًا، وتوفير العالج ببدائل األفيونيات 
، و برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة داخل السجون )إختياري وآخرون، 2019 (. وكان ُينظرالى إيران على انها السّباقة في 
رفع مستوى إعتماد نهج برنامجي للحّد من المخاطر« من األعلى إلى األسفل »  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
)إختياري وآخرون،2019(. ولكن لألسف، تم تقييد هذا النهج بسبب التخفيضات في الميزانية خالل فترة والية الرئيس أحمدي 
نجاد )2005-2013(، مّما أدى إلى ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد الوبائّي)ج( في 

السجون والمجتمعات المحلية )ماري كلير فان هوت وايلي األعرج، 2020 (.
 

وبحسب برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز )2019( ، شّكلت نسبة إستخدام أداة 
حقن ُمعقمة في الحقنة األخيرة ٪81٬6  )في عام 2014(؛ وكان عدد الحقن وأدوات الحقن الُموّزعة لكل شخٍص يحقن )في عام 
2018( 48 ُحقنة ؛ وكانت نسبة تغطية العالج ببدائل األفيونيات  ٪11٬7 )في عام 2018( ؛ وتوافر النالكسون ولكن لم تتوافر 
أماكن استهالك المخدرات. وحصلت بعض التغيرات في عام 2020، حيث أفاد تحديث تقرير برنامج األمم المّتحدة المشترك 
المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز عن نسبة إستخدام أداة حقن ُمعقمة في الحقنة األخيرة التي شكلت 73.4% 
)في عام 2019( ؛ وكان عدد الحقن وأدوات الحقن الُموّزعة لكّل شخٍص يحقن )في عام 2019( 43 ُحقنة ؛ وكانت نسبة تغطية 
العالج ببدائل األفيونيات %13.4 )في عام 2019(؛ وال يزال النالكسون متوافرًا، ولكن لم تتوافر أماكن استهالك المخدرات.   
وعلى الرغم من توافر العالج البديل بواسطة البوبرينورفين  في إيران اآلن، فإن العالج البديل بواسطة الميثادون هو العالج 
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األكثر شيوعًا )محسن ملك نجاد ومحسن وزيريان، 2012(. وبحلول عام 2010، أسست وزارة الصحة على المستوى الوطنّي،  
المواد  على  يعتمدون  مريٍض  الميثادون ل 159٬000  بواسطة  البديل  العالج  ُيقدمون خدمات  حوالي 16٬000 موقعًا طبيًا 
األفيونية، حسب برتوكوالت العالج  )محسن ملك نجاد ومحسن وزيريان ، 2012(. وبحلول عام 2014،  توافرت خدمات العالج 
ببدائل األفيونيات وبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة في أكثر من 5000 عيادة وما يقارب 500 مركزًا )أمانة اللجنة الوطنية 
لمكافحة اإليدز، وزارة الصحة والتعليم الطبي، 2015(. وحّدد مريم خزاعي بول وآخرون، )2018(، العوائق التي تمنُع العالج 
البديل بواسطة الميثادون MMT في ايران، ومنها العوائق المادّية، وقّلة المعرفة بهذا العالج، والمواقف السلبّية ضّده، 
والقلق من اثار الميثادون الجانبّية، والوصم االجتماعّي المنسوب الى العالج البديل بواسطة الميثادون، اضافًة الى عوائق 
هذا النظام المنهجّية. واطلقت وزارة الصّحة نظام المعلومات اإليراني لعالج استخدام المخدرات ُبغية ُمراقبة توفير خدمات 
العالج  يتلّقون  الذين  جميع  لتسجيل  الُمتكاملة  الوطنّية  البيانات  قاعدة  انشاء  ساعد  المخاطر.وقد  من  للحّد  باالدوية  العالج 
ببدائل األفيونيات OAT في ايران، على الحّد من تسريب المواّد االفيونّية من العيادات. و أفاد رزابور واخيتاري )2019( عن أّن 
إضافة عالج إعادة تأهيل إدراكّي لإليرانيين الذين يعانون من اضطراب استخدام المواد األفيونية الى العالج البديل بواسطة 

الميثادون، قد ُيحّسن األداء المعرفّي واالمتناع عن استخدام المخدرات من المواد األفيونّية والُمنشطات.

إجتماعيًا  الُمهّمشات  للنساء  المخاطر  من  الحّد  خدمات  ُتقّدم  والتي  إيران،  في  الُمستضعفات  للنساء  ُمحّددة  مراكز  تتوافر 
اللواتي يستخدمن المخدرات. وبحسب تافاكولي وآخرون، 2014 ، ُتشّكل النساء نسبة  ٪10 من بين األشخاص الذين يبحثون 
عن العالج. كما ويزداد عدد المراكز التي ُتقّدم خدمات العالج من إستخدام المخدرات للنساء فقط )نذكر على سبيل المثال 
2016(. وأفاد زرغامي  بارنيان، نادر، ميخاك( )زهرة علم المهرجدي وآخرون،  أتاباك،  : برسيبوليس، خانيي خورشيد، شيتغار، 
2018، عن الحاجة إلى توفير برامج تعليمّية خاّصة بالمرأة ُمتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري في إيران . كما  وآخرون، 
وتتوافر برامج للحّد من مخاطر إستخدام المخدرات ُمتمركزة في منطقة مأهولة بالّسكان الُمهاجرين )مثل جنوب شرق طهران، 

و الضواحي في مشهد(، تهدف أساسًا إلى توفير خدمات الّحد من المخاطر للمهاجرين الذين يستخدمون الُمخّدرات. 

وفيما يتعّلق بالُسجناء، تتفاوت نسبة إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي في السجون في إيران، ولكنها أعلى من معظم 
البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مع ُمعّدالت ُمرتفعة لعدد مستخدمي المخدرات بالحقن)أخباري وآخرون، 
2016(. إن ِنصف السجناء يعتمدون على المخدرات وقد بدء العديد منهم يستخدمون المخدرات عن طريق الحقن خالل فترِة 
سجنهم )مقّر مراقبة المخدرات في إيران، 2010(. وفي التسعينات، إنتشر فيروس نقص المناعة البشري بشكٍل كبير في 
وتأييد  المخاطر  الحّد من  تدابير  نحو  والسريع  التدريجّي  التحّول  على  حّفز  ِمّما   ، للمخدرات  اآلمن  غير  الحقن  نتيجة  السجون، 
الحكومة لهذه التدابير. وأفاد هايجنن وآخرون، 2016 عن  معدإلنتشار فيروس نقص المناعة البشري ٪2٬5 ؛ ومتوسط إنتشار 
٪37٬8 . وأبلغ كرموزيان وآخرون، )2017( عن نسبة إنتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين السجناء اإليرانيين، التي شّكلت 
٪28 )حدود الثقة :٪95 ؛ 31-36(. كما أبلغ بهزاديفار وآخرون، )2018( عن إرتفاع نسبة إنتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) 
الى  المؤّدية  الخطرة  العوامل  (. وتشمل  18,693 سجين   ( المصابين  بلغ عدد  ، حيث  كبيٍر  السجناء اإليرانيين بشكٍل  بين  ج( 
اإلصابة بالفيروس المنقول عن طريق الدم في السجون: تاريخ سحب الدم التقليدّي، وعملّيات نقل الدم، والوشم، وتبادل 
شفرات الحالقة، والجراحة، وتاريخ من عمليات األسنان، وتباُدل الحقن وأدوات الحقن، وإستخدام المخدرات، وممارسة الجنس 
الكلى،  المخدرات، والجحامة، وغسيل  الكحول، والوشم، ومستخدمي  المنقولة جنسيًا، وإستهالك   غير اآلمن، واألمراض 
واإلجهاض. وأفاد جعفري وآخرون، 2020 في دراستهم لـ 11٬988 سجينًا  بأن انتشار الوشم في الحياة وفي السجون كان 
٪44٫7 و 31٫1 ٪ على التوالي. وأفاد سيد أليناغي وآخرون )2017( بوجوب اعتراف صانعي السياسة في ايران بانتشار فيروس 
نقص المناعة البشري وعوامل الخطر المؤدّية لالصابة به ، لتكثيف برامج الحّد من المخاطر وإصالح المبادئ التوجيهّية في 

السجون.

وفي الوقت الراهن، تأّثر التمويل الوطنّي للحّد من مخاطرإستخدام المخّدرات في إيران بسبب العقوبات االقتصادية، ولم 
يكن التمويل الدولّي كافيًا. وتوقف الصندوق العالمي عن تمويل برامج الحّد من المخاطر، وفيروس نقص المناعة البشري 
الرعاية اإلجتماعية،  الخيرية وأماكن استهالك المخدرات بصياغة وثيقة ، بطلٍب من وزارة  إيران. وقامت جمعية النهضة  في 
بشأن جدوى هذه الجمعية، وتجري مناقشة هذه المسألة بين الخبراء والمسؤولين.وإن مبادرات الحّد من المخاطر غير كافية 
حاليًا لإلستجابة الى العنف والنشاطات الجنسية المتعّلقة باستخدام الشير. وقد ُشّرعت بعض النشاطات الُمتعّلقة بالحد من 
مخاطر استخدام المخّدرات من نوع األمفيتامين/ الميثامفيتامين. وبالنظر إلمكانات النساء العامالت في الجنس، من الفئات 
السكانية الفرعّية، في نقل فيروس نقص المناعة البشري إلى عاّمة السكان، ينبغي إذًا توسيع نطاق برامج الحّد من المخاطر 
التي يقودها األقران والتي ُتراعي اإلعتبارات الجنسية ُبغية تلبية هذه الحاجة )كارموزيان وآخرون، 2019(. كما توصي ناروي 

وآخرون، )2019( بزيادة في فرق التوعية وخدمات الحّد من المخاطر لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن.
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واجه العراق تحّديات شديدة في العقود القليلة الماضية، الناِتجة عن تحدّياٍت كبيرٍة في مجال الصّحِة العاّمة، ونزوح السّكان، 
الُمخّدرات  تأثير الصراع والحرب على استخدام  2013(. وال ُيمكن التقليل من شأن  والنظام الُصّحّي الهّش )ليفي وسايدل، 
في العراق)ازارد،2012 ؛ الديوان و آخرون،2015(.وقد أفاد تقرير المخّدرات العالمّي الذي اقّره مكتب األمم المّتحدة المعنّي 
الحدود  خضوع  لعدم  ونظرًا  العراق.  في  االخيرة  السنوات  في  سّرًا  الميثامفيتامين  تصنيع  عن  والجريمة،2020  بالمخّدرات 
العراقّية للرقابة بشكٍل كبير، فإّن العراق بلَد عبوٍر لالتجار بالُمخّدرات )الغبوري و آخرون، 2020(. وصدرت اربعة احكام باالعدام 

في جرائم الُمخّدرات في عام 2017)جيريللي، 2019(.

إستخدام الُمخّدرات 

ُتعتبرالعقاقير الموصوفة طبّيًا، والكحول، والقنب المخّدرات االّولّية الُمستخدمة في العراق. واّن انتاج الكابتاغون هو مصدر 
قلٍق تّم االبالغ عنه من ِقبل )المركز االوروبّي لرصد الُمخّدرات وادمانها EMCDDA، 2011؛ هربرت، 2014؛ االمام وآخرون، 
2017(. واشار فريُق العمل المعنّي بِعلم االوبئة في المجتمع الى ارتفاع ُمعّدل استخدام الكحول، والوصفة الطبّية، اضافًة 
الى استخدام المخّدرات غير المشروعة منذ عام 2009، بين المراهقين خاّصًة )الحمياري و آخرون، 2014(. وهناك اّتجاه ُمقلق 
لالستخدام الناشئ للترامادول، واالفيون، واالمفيتامينات )الحمياري و آخرون، 2014؛ وزارة الصّحة العاّمة في العراق 2016(.
ورّكزت بعض الدراسات على اّتجاهات المخّدرات االصطناعّية في العراق، ) مثل الكابتاغون و الهالوبيريدول( )هربرت، 2014؛ 
واألدوات  الحقن  توفير  ببرنامج  المعرفة  درجات  بعض  بوجود   2017 وآخرون،  االمام  وافاد  2016؛2017(.  آخرون،  و  االمام 

الّنظيفة بين طاّلب الطّب في العراق. 

بين   7.2% التي شّكلت  الحياة  الكحول طوال  2010 عن ُمعّدل استخدام  لعام  العالمّية  الصّحة  افادت تقديرات منّظمة  وقد 
الِرجال و %3.9 بين النساء )منّظمة الّصّحة العالمّية، 2010(. وفي العراق )ويشمل اقليم ُكردستان(، ِوفقًا للتقرير النهائي 
ُمعّدالت  كانت   ،INHSAD( والمخدرات  الكحول  استخدام  حول  العراق  في  المعيشيِة  لأُلسِر  الوطنية  االستقصائية  للدراسة 
الُمخّدرات  واستخدام  الموصوفة،  للعقاقير  الطبّي  غير  واالستخدام  الكحول،  واستهالك  الحياة،  التبغ في  استخدام  انتشار 
غير المشروعة %28.8، %8.1، %2.9، و %0.7، على التوالي ) الحمياري و آخرون، 2017(. وُتبِلُغ النساء العراقّيات عن انها 
تستخدم الُمخّدرات اقل بكثير من الرجال. وكان هناك تبايٌن محّدد بين االبالغ الذاتي و »معرفة شخصا آخر يستخدم المخّدرات »، 
مّما ُيشير الى ُمستوى ما من نقٍص في االبالغ. وِمن الُمرّجح ان ُتساِهم الحساسّيات الثقافّيَة في عدِم االبالِغ عن استخداِم 
الُمخّدرات بين الشباب )الحمياري و آخرون، 2017؛ الغبري و آخرون، 2020(. كما تّم تحديد البدء الُمبكر في استخدام الُمخّدرات 

كعامَل خطٍر)باسيوني، 2013(.

بلتزر وسوبا  البروفيسوركارل  الشباب. وافاد  بين  السجائر والشيشة  تدخين  ُمعّدل  ارتفاع  )2019(، عن  آخرون  أفاد محمود و 
بينغبيد )2017( عن اّن استخدام القنب مرتبٌط بعاداِت تدخيِن الوالَديِن، وتدخين السجائر الحالّي واستخدام االمفيتامين ُمرطبتاِن 
2017، ان الرجال الُمسلمين في العراق أبلغوا عن تواتر سوء  بتاريِخ االيذاء بين الشباِب في العراق. ووجَد الدباغ في عام 
استخدامهم للُمخّدرات الموصوفة ِطبّيًا في السنة الماضَية ) %1.9، %1.18، %3.16( اكثر من استخدامهم للُمخّدرات غير 
المشروعة )%0.35، %0.82،0.15(. وافاد الحمياري و آخرون، )2015( عن استخدام المخّدرات في بغداد مع انتشار استخدام 
المخّدرات غير المشروعة لمدى الحياة بنسبة %7 . وابلغ حبيب و آخرون في عام 2015، عن ارتفاع نسبة استخدام الُمنّشطات 
جال. والحظ الغبوري و آخرون )2020(،  ارتفاًعا في انتشار استخدام المخدرات في  الألبتنائّية اآلندروجينّية لدى ُبناة األجسام الرِّ
العراق مقارنًة مع دراسٍة سابقٍة أجراها الحمياري و آخرون، )2015( الذين أبلغوا عن ٪1.1 ، مع انتشار نسبة  ٪9.5 الستخدام 
المخدرات بين ُطاّلب المدارس الثانوية )غالًبا من الذكور( وحّددوا عوامل الخطر الُمرتبطة بالصدمات عند بدء استخدام المخدرات 

بين الشباب.و ُيعدُّ استهالك الكحول بين الاّلجئين السورّيين مؤّشرًا عن ارتفاع استهالك الكحول في العراق )برنز، 2014(.

َيتوّفُر العالج من استخدام الُمخّدرات في خمسة ُمستشفيات )مجموع 40 سرير( في بغداد، والبصرة، واربيل، والسليمانية، 
و هي توّفر الخدمات للمرضى الداخلّيين والخارجيّين سويًا )وزارة الصّحة العراقّية،2016(. وقّدم البرماني )2019( تقريرًا عن 
الملّف الديموغرافّي االجتماعّي لـ 150 مريضًا من مدمني المخدرات الذين كانوا يترددون الى مستشفى الديوانية التعليمّي 
.وقد ُأفيد أّن البروسيقليدين والبنزوديازيبينات والترامادول هي المخّدرات االكثر استخدامًا، وتم تحديد المرضى الذين يعانون 
من اعتالل نفسّي ُمشترك على اّنهم ُمعّرضين لخطر ادمان المخدرات الُمقّدمة لهم عن طريق وصفة طبية. وكان استخدام عّدة 

العراق
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مخّدرات شائعًا بين السّكان اّلذين تتّم ُمعالجتهم. والحظ األطّباء النفسّيين في العراق، استخدام البنزوديازيبينات والبنزكسول 
)الميث/األمفيتامين، ومضاّدات  المخّدرات  بادمان  ارتفاع ُمستويات االشتباه  تّم االبالغ عن  2014(. كما  آخرون،  )الحمياري و 
الشرطة  مراكز  في  المحتجزين  بين  والبوبرينورفين(  التيتراهيدروكانابينول،  والفينسيكلين،  والبنزوديازيبينات،  االكتئاب، 

)الواتييفي والدهموشي، 2019(.

الفيروس المنقول عن طريق الدم

تتأّثُر إستجابة العراق لفيروس نقص المناعة البشرّي بالصراع، والحرب، وعدم االستقرار الداخلّي )وزارة الصّحة العراقّية، 2012(. 
وال يتوافر اّي تقرير عالمي لرصد االيدز في العراق. كما وال يوجد دليل على تجديد االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز في 
وآخرون،  )مصاح  العراق  في  الحاالت  تقصي  على  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  انتشار  عن  الكشف  اقتصر  وقد  العراق. 
2016(. واّن انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي ُمنخفٌض في العراق )وزارة الصّحة العراقّية، 2012(. وال توجد معلومات عن 
مدى خطورة فيروس نقص المناعة البشرّي بين الفئات السّكانّية الرئيسّية، ولم ّيقّدم البلد اّي تقرير سردّي ُمحّدث عن رصد 
فيروس نقص المناعة البشرّي/االيدز. وال تتوافر ايضًا اّية تفاصيل عن مدى او طبيعة او انتشار مستخِدمي المخّدرات بالحقن، 
او عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، او عن عدد األشخاص الحالّيين 

اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي )الرني و آخرون، 2020(.

المناعة  بفيروس نقص  الجديدة  اإلصابات  حاالت  أكثر من نصف  الُمغاير  الجنسّي  اإلتصال  العدوى عن طريق  انتقال  ُيمّثل 
2016(، ولم يتّم االبالغ عن اية حالة النتقال فيروس  البشري في العراق )منظمة الصحة العالمية، إقليم شرق المتوسط، 
نقص المناعة البشري ناجمة عن مستخِدمي المخّدرات بالحقن )منظمة الصحة العراقّية، 2012(. وال تتوافر اّية بيانات عن وتيرة 
او ُمّدة الحقن لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ) متوّسط العمر 28 سنة )تتراوح بين 28-28(( في العراق )كوليدج 
اّلذين يستخدمون  اّي استطالع حيوّي سلوكّي موّحدIBBS  لألشخاص  و آخرون،2020؛ هاينز و آخرون،2020(.ولم يتّم اجراء 

المخّدرات بالحقن.

في العراق، أبلغ محمود و آخرون عن عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن من مجموع عدد السّكان االجمالّي، 
الوبائّي)  الكبد  التهاب  الُمضادة االيجابّية لفيروس  التقديرّي لالجسام  ) -33.115 46.230(؛ والعدد  34.673 شخصًا  بحوالي 
ج( HCV بين االشخاص الحاليّين اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 17.094)10.263-25.010(؛ والعدد التقديرّي لالشخاص 
الحاليّين اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن المصابين بشكٍل ُمزمن بفيروس التهاب الكبد الوبائّي)ج( 12.037)17.612-7.227( 
في العراق. وشّكلت التقديرات الُمجّمعة بالنسبة المئوية حول خطر االصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائّي)ج( بين عاّمة السّكان 
 1.26% نسبة  الُسجناء(،  )تشمل  ُمتوّسط  لخطٍر  المعّرضين  السّكان  بين  وشّكلت  )0.13-0.25(؛   0.18% نسبة  العراق  في 
)0.68-1.98( )شمياتيّللي و آخرون،2019(. وال تتوافر بيانات عن التقديرات الُمجّمعة بالنسبة المئوية عن خطر اصابة االشخاص 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( )شمياتيّللي و آخرون،2019(، كما وال تتوافر بيانات عن 
االشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن فيما يتعّلق بانتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( ) محمود و آخرون،2020(.

ومن الجدير بالذكر، انه نظرًا لتدّفق السّكان الُمشّردين، وجَد حسين و آخرون في دراستهم حول انتشار فيروس التهاب الكبد 
الوبائّي) ب(، و فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج(، و فيروس نقص المناعة البشرّي بين الالجئين السوريّين في العراق ُمقارنًة 
بالعراقيّين االصليّين؛ اّن معدالت انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج(، و فيروس نقص المناعة البشرّي ُمنخفضة بشكٍل 
عاّم وشبه ُمتشابهة، ولكن ُمعّدل انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي)ب( بين الالجئين السوريّين كان اعلى باربعة اضعاف من 
الُمعّدل الملحوظ لدى السكّان االصليّين )هايجنن و آخرون، 2016(. واجرى سهيل عام 2019 دراسة حول انتشار عدوى فيروس 
التهاب الكبد الوبائّي)ب(، و فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( وعوامل الخطر الُمتعّلقة بهما بين عّينة من نزالء السجون في 
العراق. وافادت هذه الدراسة عن 190 سجين وشكلت نسبة انتشار عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب(، و فيروس التهاب 
الكبد الوبائّي)ج( %7.8 و %10.5 على التوالي؛ مع استخدام المخّدرات و تاريخ في سحب الدم التقليدّي وهي عوامل خطر 

ُمتعّلقة بعدوى فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ب(، وفي حقن المخّدرات الُمتعّلقة بعدوى فيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج(.

وال يتّم توفير تدابير مراقبة او تدابير ِوقائّية للسّكانية الرئيسّية. وتتوافر خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشرّي HTS على 
نطاٍق واسٍع في البلد، وّتقّدم خدماٍت لعدٍد متزايٍد من المرضى. وينبغي تطوير التثقيف بشأن فيروس نقص المناعة البشرّي، 
ين لفيروس نقص المناعة البشري )وزارة الصحة  والتوعية والدعم، وتعزيز ال واقي الذكري، وتقديم المشورة والفحص الطوعيَّ
العراقية، 2012؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ 2015; مصاح وآخرون، 2016(. ويتوافر العالج المضاّد للفيروسات القهقرّية 
ART )وزارة الصحة العراقية، 2016(، ولكن ال تزال تغطية هذا العالج الُمنخفضة ُتشّكل فجوة بالغَة االهمّية )مساح و آخرون، 

.)2016
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الحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات

2019، كما وال يوجد  البشرّي/اإليدز ليس متوافرًا لعام  المناعة  المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص  اّن برنامج األمم 
تحديثًا عنه لعام 2020 فيما يتعّلق بالحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات. وال يتوافر ابدًا العالج ببدائل األفيونيات OAT )العالج 
اّلذين  المخّدرات و لألشخاص  لُمستخدمي   ،  BMT البوبرينورفين)  البديل بواسطة  العالج   /NMT الميثادون  البديل بواسطة 
يستخدمون المخّدرات بالحقن )وزارة الصّحة العراقّية، 2012؛ مساح و آخرون، 2016(. كما اّن برنامج توفير الحقن واألدوات 

الّنظيفة غائبة تمامًا. وتلعُب الُمنّظمات غير الحكومّية دورًا محدودًا للغاية )وزارة الصّحة العراقّية، 2012؛2016(.

األردن

َوَضَع الّصراع في سوريا عبئًا شديدًا على البالِد المجاورِة. حيث إستقبلت األردن أكثر من مليون الجئ في الّسنوات السبعِة 
الماضيِة. مّما فرض ضغوطًا كبيرة على الموارِد المادّية، ،والبشرّية، والطبيعّية، وبخاصة على ُنظم االردن الصحّية. وقد تم 
اإلبالغ عن االتجار الواسع النطاق بالكابتاغون من األردن إلى بلداٍن أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )تقرير 

المخدرات العالمي الذي اقّره مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة عام 2020(.

إستخدام الُمخّدرات

اُلمتعلقة باألوبئة عن  البيانات  الُمخدرات محدودة في األردن، وال يوجد نظام وطنّي لجمع  الُمتعلقة بإستخدام  البيانات  إّن 
استخدام الكحول أو المخدرات )منّظمة الّصّحة العالمّية، 2010(. وأفاد موسيث وآخرون، عام 2016 عن تحّوٍل في عدم التسامح 
خان  بين الُسّكان األردنيّين تجاه إستخدام المخدرات ) الكحول والحشيش بشكٍل خاص(. وقد ساهم ذلك في إزدياد متاجر الدُّ
وإستخدام النرجيلة أو »الشيشة » من قبل كال الِجنَسين في المطاعم ) حداد وآخرون، 20 ( ويشيُر  تقرير المخدرات العالمّي 
الذي اقّره مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة عام 2018  ، أّن ٪0.4 من السّكان األردنّيين كانوا قد عانوا من 
خدرات اإلصطناعية )مثل  إضطرابات في استهالك الكحول، وتشمل إدمان الكحول و تعاطيها على نحٍو ضاٍر. إّن إستخدام المُّ
بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم  مكتب  متزايٍد)    قلٍق  مصدَر  ُتشكل  األردن  في  ُطّبّيًا  الموصوفة  والمخدرات  الكبتاغون( 

والجريمة، 2010، 2012؛ هربرت، 2014؛ االمام و آخرون، 2017(.

بّلغ عنها من عام 2011 إلى أكتوبر/  وأفاد تقرير العمري وآخرون )2014( عن زيادة بنسبة ٪29  في حاالت استخدام الُمخّدرات المُّ
تشرين االّول 2013، مع تزايد الّتركيبة الُسّكانّية للُمستخدمين األصغر سنًا )أقّل من 30 عاما(. كما وصف حداد و آخرون، عام 
2010 نقصًا في التوعية بين الُمراهقين عن استخدام الُمخّدرات ، و انتشار استخدام الُمخّدرات في المناطق الريفّية. اّن ُمعظم 
ُمستخدمي الُمخّدرات هم من الذكور الذين تتراوح اعمارهم بين 20 و 35 سنة )حداد و آخرون، 2010(. و ترتفع نسبة تدخين 
النرجيلة بين ُطاّلب المدارس الُمتوّسطة و الثانوّية (الزيود و آخرون، 2013؛ مزايك و آخرون، 2012(. وتجدر االشارة الى اّن 
سكينة الزيود وجدت اّن الفتيات اكثر عرضة لتدخين النرجيلة من الِفتيان ) من بين 993 ُمشاركًا تتراوح اعمارهم بين 11 و 17 
سنة (. ووجدت دراسة حول استخدام الُمخّدرات بين ُطاّلب الجامعة االردنّية اّن الكحول هي االكثر استخدامًا و انتشارًا ) شاهر 
حميدة و آخرون، 2010(. وقد تم توثيق تأثير استخدام المخدرات في مخّيمات الاّلجئين الّتابعة لألونروا في األردن، حيث يعيش 

الالجئون الفلسطينيون، في دراسٍة حديثٍة أجرتها وزيفي و آخرون، عام 2020.

ُيساهم توافر الُمخّدرات في صيدلّيات المجتمع األردني إسهامًا كبيرًا في مجموعٍة من سوء إستخدام الُمخدرات، وإدمانها، 
واستعمالها من دون وصفة طبّية، وإستخدام الُمخّدرات الموصوفة طبّيًا )البسول يونس و آخرون، ، 2010؛ وزيفي و آخرون، 
2017(. و يشير تقرير دراسات العالج من استخدام المخدرات الى اّن أنماط الُمخّدرات الُمتغّيرة مع القنب االصطناعي ُتشّكل 
مصدر قلٍق ناشٍئ  )مع انخفاض استخدام الهيروين(، وُتسّلط الضوء على دور صيدلّيات المجتمع في توفير العقاقير الصيدالنّية 
الُمستخدمة )ياسين و آخرون، 2020(. إن انتشار الّتطبيب الذاتي في األردن ُمرتفٌع بشكٍل مقلٍق، مما ُيساهم في االستخدام 
غير الُمالئم للعقاقير الصيدالنّية )موكاتاش وآخرون، 2019(. وقد تّم االبالغ عن استخدام الجابابنتينويد، و الريغابلين ضمن 
الُمخّدرات الُمتعددة التي يستخدامها المرضى الخاضعين للعالج )كالترامادول، والكابتاغون، والقنب االصطناعّي، والماريجوانا( 
، اضافًة الى االبالغ عن الحاالت الُمشتبه بها من قبل الصياِدلة الُمجتمعية ) الحسيني و آخرون، 2019؛2020(. وُيفيد تقرير 
م ) الخاليلة و آخرون،  دراسات ُاخرى عن استخدام ُمضادات الكولين العينية المأخوذة من الصيدلّيات الُمجتمعّية ألغراض التسمُّ
2019؛ 2020(. وقد أوصى كلباني و وزيفي )2017( في دراستهما للُجرعات الزائدة ذات الِصلة بالُمخدرات في األردن في 

وقٍت سابٍق، بزيادة الَيقظة الدوائية بين الواصفين الِطبيّين والَصياِدلة و الشعب.
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أفادت وزارة الصّحة ااُلردنّية عام 2012، اّن الهيروين هو الُمخّدر الرئيسّي للحقن، وأبلغت عن إرتفاع  في الّطلب على العالج 
من القنب واالرتهان بالُمؤثرات العقلية، وإنخفاض في إّتجاهات الحقن في السنوات األخيرة . وكشفت دراسة ُاجريت على 
المرضى النفسيّين، اّن %72.2 منهم كانوا ُمدّخنين، و %22.2 تناولوا الكحول، و %11.1 استخدموا القنب )حمدان منصور 
و آخرون، 2018(. وقد افاد غافري )2013( اّن %98 من االشخاص الذين يتعالجون من المخدرات في دراستهم كانوا مدخنين،  
و %41.2 تناولوا الكحول، و %27.2 استخدموا ُمخّدرات ُاخرى غيرالهيروين والكحول، و %18.8 استخدموا الهيروين و ُمخّدرات 
%3.6 استخدموا  الهيروين(، و  ُاخرى )ولكن ليس  الكحول و استخدموا ُمخّدرات  تناولوا   9.2% الكحول(، و  ُاخرى )ولكن ليس 
بزيادة   )2017( الملحوظة، اوصى حمدان منصور وآخرون،  الُمشترك  الهيروين. ونظرًا الرتفاع ُمعدالت االعتالل  الكحول مع 
الذين  المرضى  بين  الُمخّدرات  المزدوج الستخدام  التشخيص  النفسّية إلدارة  الصّحة  األردنيين في مجال  للِمهنيّين  التدريب 

يعانون من اضطراباٍت نفسيٍة.

يوجد في ُعمان مركَزين كبيَرين لعالج المخدرات وهما المركز الوطني لتأهيل المدمنين التابع لوزارة الصحة )NCRA( ،  و مركز 
الداخلّيين  للمرضى  الطبّية  إزالة السموم  ُيوّفران خدمات  SATC( وهما   ( العام  التابع لمديرية األمن  المخدرات  عالج تعاطي 
والخدمات الطبّية للمرضى الخارجيين. ويتوافُر أيضًا عالجًا إلزاميًا لألشخاص الذين يعانون من إدمان المخدرات )منظمة الصحة 
البديل  العالج  إلدخال  الشديدة  الُمقاومة  ِبسبب  االردن  في   OAT األفيونيات  ببدائل  العالج  يتوافُر  وال   .)2013 العالمية، 

للُمخدرات، ال سّيما من قبل إدارة ُمكافحة المخدرات )وزارة الصحة األردنية، 2014(.

الفيروس المنقول عن طريق الدم

البشري  المناعة  نقص  بفيروس  االنتشار  ُمنخفض  بلدًا  األردن  وُيعتبر  األردن.  لإليدز في  حالّي  عالمّي  رصد  تقرير  يوجد  ال 
حيُث ُيقدر معّدل انتشاره بنسبة %0.02 بين عاّمة السّكان.  ويخضُع غير األردنّيين باستثناء وكاالت األمم الُمتحدة والسلك 
الدبلوماسي الختبار فيروس نقص المناعة البشري قبل منِحهم تصريح إقامة حيث يتم ترحيل األشخاص الذين َثُبتت اصابتهم 
المناعة  نقص  بفيروس  اإلصابة  حاالت  من  المائة  في   71 الجنسي  االتصال  طريق  عن  العدوى  انتقال  وُيمّثل  البالد.  من 
2014(. وال يوجد تفاصيل عن انتشار مستخِدمي  2012-2013 )وزارة الصحة األردنية،  البشري/اإليدز التي تم تحديدها في 
الُمخّدرات بالحقن IDU ، او عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي HIV بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
البشرّي  المناعة  المتعايشين مع فيروس نقص  بالحقن  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  الحاليّين  او عن عدد األشخاص   ،PWID
في االردن )الرني و آخرون، 2020(. واظهراالستطالع الحيوّي السلوكّي الموّحد  حول األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن )وزارة الصّحة االردنّية، 2012( و الدراسة التي اجراها البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز في وزارة الصحة )NAP( على 
المعرفة  وأّن  كما  الُمتكّررة،  الخطرة  السلوكّيات  من  هي  اآلمنة  غير  الجنس  وممارسات  الَحقن  اّن  ايضًا،  االشخاص  هؤالء 
بفيروس نقص المناعة البشري شحيحة بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )الشحروري، 2011(. وحتى كانون 
االول/ديسمبر 2017، بلَغ العدد االجمالّي لحاالت اإلصابات الُمكتشفة بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز 1408 حالة، من 
بينهم 383 أردنيًا، وتوفَي  129 )٪34(  منهم )حسب تسجيالت البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز في وزارة الصّحة ()رحال و 
آخرون، 2018(. وُيبّلغ عن متوسط معدل االنتشار البالغ نحو 0.05 بين السّكان الرئيسيّين )العاملين في ميدان الجنس التجاري، 
حيوّي  استطالع  وفقًا آلخر  بالحقن(  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  و  الّرجال،  مع  الجنس  يمارسون  اّلذين  الّرجال  و 
سلوكّي موّحد ُنّفذ في 2012-2013 في ثالث ُمدن رئيسّية هي عمان وإربد وزرق )وزارة الصحة األردنية، 2014؛ رحال ، 2018(. 
لقد شارك في هذا االستطالع الحيوّي السلوكّي الموّحد 680 عامل في ميدان الجنس التجاري، خضعوا الختبار فيروس نقص 
المناعة البشرّي وتّم الكشف عن 3 اصابات منهم، كما شارك ايضًا 644 شخصًا من الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال 
حيث كان واحد منهم ُمصابًا بالفيروس. كما أظهرت هذه الدراسة نسبة عالية من السلوكيات الخطرة بين المجموَعَتين. كما تّم 
التخطيط الجراء دراسة ثالثة للبرنامج الوطني لمكافحة اإليدز في وزارة الصحة )NAP( ؛ ولكّنها لم ُتنّفذ بسبب العوائق االدارّية، 
والنقص في التمويل و في الموارد البشرية المؤهلة. و تخّطت نسبة انتشار الفيروس ال%70 ) ممتاز و آخرون، 2014(. 
وحسب الدراسات حول ُمعّدالت االصابة  بفيروس نقص المناعة البشري بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، 
لم ُتسّجل اّي حالة ايجابّية ) ممتاز و آخرون، 2018(. وُقّدر ُمتوّسط انتشار فيروس نقص المناعة البشري في الّسجون االردنّية 
بنسبة %0.1 )هايجنن و آخرون، 2016(. وال تتوافر بيانات عن عمر األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في االردن 

او عن ُمّدة ووتيرة حقنهم للُمخّدرات )كوليدج و آخرون، 2020؛ هاينز و آخرون، 2020(.

السّكان  مجموع  من  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  عدد  تقديرات  عن   2020 عام  آخرون،  و  محمود  وأفاد 
بين  ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  لفيروس  االيجابّية  الُمضادة  لالجسام  التقديرّي  والعدد   )6.500-2.200  ( شخصًا  وهو4.850 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن وهو 3.39 )1.421-3.517(؛ وُقّدر عدد األشخاص الحاليين اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن الُمصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( الُمزمن ب 1.684 شخصًا )1.001-2.476( . وشّكلت التقديرات 
الُمجّمعة  بالنسبة المئوية حول خطر اصابة عاّمة السّكان في االردن بفيروس الكبد الوبائّي) ج( %0.15 )0.07-0.25(، وشّكلت 
بين السّكان المعّرضين لخطٍر ُمتوّسط )تشمل الُسجناء(، نسبة %0.66)0.02-3.61( )شمياتيّللي و آخرون، 2019(. وال تتوافر 
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البيانات لتقديم التقديرات الُمجّمعة  بالنسبة المئوية حول خطر اصابة األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن بفيروس 
الكبد الوبائّي) ج( في االردن )شمياتيّللي و آخرون، 2019(. وتدعم ديناميكيات الهجرة كذلك، انتشاراالمراض الُمعدية، والسّيما 

النمط الجينّي 4 من فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV في االردن )شمياتيّللي و آخرون، 2019(.

وشملت الّتدابير الّتي اّتخذتها وزارة الصّحة االردنّية للحّد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي/االيدز خالل 2012-2014 
فحص جميع اُلمتبرعين بالدّم؛ والتثقيف الصحّي بوسائل ُمختلفة؛ وتوفير الوقاية والرعاية والعالج لألشخاص المتعايشين 
مع فيروس نقص المناعة البشرّي وألسرهم وُمخالطيهم؛ وتقديم خدمات المشورة والفحص في مركز عمان والمحافظات 
األخرى؛ واجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشري للُمغتربين الذين يعتزمون البقاء في األردن ألكثر من شهر؛ وتوفير برامج 
الرعاية المنزلّية للمرضى وأسرهم؛ وتقديم الّدعم النفسّي واالجتماعّي والمالّي لالشخاص الُمتعايشين مع فيروس نقص 
البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  مع  المتعايشين  األشخاص  ضّد  والتمييز  الوصم  من  للحّد  برامج  وتنفيذ  البشرّي:؛  المناعة 
والفئات الُسّكانّية الرئيسّية؛ وتوفير مجموعات اإلسعافات األّولّية التي تحتوي على مواّد التطهير، والشاش، والقطن الطبّي، 
والمقص، والمواّد الاّلصقة ... الخ الستخدامها في حالة وقوع إصابات في المنزل، وتّم توزيعها على االشخاص الُمتعايشين 
مع فيروس نقص المناعة البشرّي لالستخدام المنزلّي؛ واشراك االشخاص الُمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي 
في المجتمع المدنّي من خالل إشراكهم في مختلف األنشطة؛ وانشاء برامج تستهدف مجموعات الشباب داخل المدارس 
والجامعات وخارجها؛ والقيام بحمالت  إعالمية وتوزيع المواّد اإلعالمية والتثقيفية واالتصاالتية IEC؛ وبناء ُقدرات المهنّيين 
الصحيّين ومنّظمات المجتمع المدنّي في مجال فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز؛ وإنشاء نظام لُمراقبة فيروس نقص 

المناعة البشرّي، فضال ًعن نظام لرصده وتقييمه )رحل، 2018(.

لقد تراجعت أهمّية بعض البرامج الصحّية، وال سيما البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز، وتّم التركيز على إعادة توجيه الموارد إلى 
ُمبادرات دعم الالجئين )رحال و آخرون، 2018(. و يحصل الالجئون السورّيون الُمتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرّي 
على العالج المضاد للفيروسات القهقرّية ART وتتحّمل المفوضية السامية لشؤون الالجئين تكاليف العالج. ومن الضرورّي 
تعزيز الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي للفئات اللسكانّية الرئيسّية في األردن، وتشمل األشخاص اّلذين يستخدمون 
NASP. ونفذت الوزارة األردنية برامج  اّلذين تّم تحديدهم في الخطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز  المخّدرات بالحقن 
وقائية للفئات السّكانّية الرئيسّية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات األهلية خالل فترة تنفيذ منح الصندوق 
العالمي 2004-2012. ولكن اوِقفت هذه البرامج بسبب نقص التمويل )رحال و آخرون، 2018(. وفي عام 2017، أشار موظفو 
خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري HTS، الى اّن 231 شخصًا اجروا االختبار، كان 14 منهم مصابًا بفيروس نقص 

المناعة البشري، 9 منهم ذكور و 5 اناث.

وقد بدأت الُمنّظمات غير الحكومية الوطنّية بتنفيذ  برناَمَجين للتوعية، تضّمن البرنامج األول توفير الحقن واألدوات الّنظيفة 
NSP في البالد، في المحافظات الخمس الرئيسية، عمان، الزرقاء، إربد، جرش والمفرق من خالل الّدعم الذي قّدمته شبكة 

الّشرق األوسط وشمال إفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، مينارة )وزارة الصّحة األردنية، 2014(.

الحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات

2019، كما وال يوجد  البشرّي/اإليدز ليس متوافرًا لعام  المناعة  المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص  اّن برنامج األمم 
تحديثًا عنه لعام 2020 فيما يتعّلق بالحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات.ولكن توّفرت برامج الواقي الذكري، و خدمات اختبار 
المناعة  نقص  فيروس  بشأن  والتثقيف  المخاطر  من  للحد  هادفة  معلومات  وتقديم   ،HTS البشري  المناعة  نقص  فيروس 
البشرّي )وزارة الصحة األردنية، 2013؛ رحال، 2018(. وُتقّدم  منّظمة غير حكومّية على وجه التحديد خدمات اختبار فيروس نقص 
المناعة البشري HTS لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، للكشف عن االصابات بفيروس نقص المناعة البشري 
و فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( و فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب( ،كجزء من برنامجها مع شبكة الّشرق األوسط وشمال 
 ART إفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، مينارة ) مينارة، 2015؛ 2016(. ويتوّفرالعالج المضاد للفيروسات القهقرّية

في عمان بشكل رئيسّي )وزارة الصّحة األردنية، 2014؛ رحال، 2018(.
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ُتعتبر الكويت بلدًا صغيرًا ُمرتفع الدخل. وهي واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يشمل المملكة العربّية السعودية 
وعمان واإلمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين.

إستخدام الُمخّدرات

ال يقتصر استخدام الُمخّدرات الشائعة في الكويت على ُمنتجات السجائر فقط )مثل السجائر، والسيجار، والشيشة(، بل يشمل 
ُتنتج اثارًا كحولّيًة ،ومنها شرب العطور / كولونيا ، استنشاق المذيبات مثل الغراء والبنزين ، وابتالع األدوية  الُمنتجات التي 
عال الممزوجة وادوية مضادات الهيستامين  )اومو  القانونية من دون الحصول على وصفة طبية ، بما في ذلك ادوية السُّ
و آخرون، 2017(. كما ابلغ )هربرت،2014؛ االمام و آخرون،2017(، عن الكابتاغون كمصدر قلٍق. وتتزايد عملّيات ضبط القنب 
االصطناعي، واستهالكها وربطها بالوفّيات في الكويت، وتتأّلف التركيبة االكثر شيوعًا من مزيج من القنب االصطناعّي التي 
تعتمد على االندازول FUB-AMB مع القنب االصطناعي المستثير للمستقِبالت 5F-ADB، وغالبًا ما يستخدم هذا المزيج مع 
ُمخّدرات اخرى مثل الميثامفيتامين، والترامادول، والهرويين، و مادة دلتا 9-- تتراهيدروكانابينول D9THC، والكيتامين )السعود، 
2015؛ القالف و آخرون، 2019(. ان ُمعّدل الوفّيات الناجم عن استخدام ُمخّدرات متعدّدة هو االعلى بين ُمستخدمي الهرويين- 

البنزوديازيبينات، والقنب - البنزوديازيبينات، والقنب – األمفيتامينات )المتروك و آخرون، 2020(.

في عام 2011، افادت الدراسة االستقصائية الصحية العالمّية التي تعتمد على المدارس GSHS والتي ُاجريت في المدارس 
الحكومّية الثانوّية في الكويت، على التالمذة ما بين ال 13 و 15 سنة في الصفوف 8 الى 10 ، اّن %18.7 من التالمذة اعترفوا 
بتدخينهم للسجائر قبل 30 يومًا من اجراء الدراسة؛ وكان %18.7 منهم من الطاّلب الذكور؛ و %8.2 من الطالبات االناث ) 
البهو و بدر، 2011(. كما افادت هذه الدراسة عن استهالك االمفيثامين ) البهو و بدر، 2011(. و كشفت الدراسة االستقصائّية 
الِصحّية العالمّية التي تعتمُد على المدارس في الكويت، التي شملت 1310 صبيًا، عن انتشار التدخين واستخدام الُمخّدرات 
الدائم و التدخين واستخدام الُمخّدرات سويًا ، وكان ُمعّدل كّل منهم بالترتيب %26.6 )24.2-%29.1( و %7.4 )6.1-%9.0( و 
%5.5 )4.4-%6.9( ) بدرة و فرنسيس، 2018(.وكشف تحليل نموذج االنحداراللوجستي في هذه الدراسة أن المراهقين الذين 
يدّخُن آباؤهم، ويعانون من األرق، كانوا ضحايا للتنّمر، وكان لديهم بيئة مدرسّية اجتماعّية سلبّية، كانوا اكثر ُعرضًة من غيرهم 
ليصبحوا ُمدّخنين او مستخدمي ُمخّدرات او كليهما سوّيًا ) بدرة و فرنسيس، 2018(. أفاد اومو و آخرون )2017( في دراستهم 
على 190 ُمراهقًا كويتّيًا، تتراوح اعمارهم بين 15 و 18 عامًا، اّن التبغ كان المخّدرات االكثر استخدامًا ِمن ِقبل هؤالء المراهقين؛ 
%8.4 كانوا مدخنين حاليّين، و %50 كانوا قد جّربوا التدخين. وقد بدأ %21 من هؤالء المراهقين بالتدخين قبل سّن الرابعة 
 5.3% و  الحاليّين  المستخدمين  %3.7 من  استخداما، مع  األكثر  المشروعة  غير  المخدرات  الحشيش)الماريجوانا(  وكان  عشر. 
يّدعون انهم كانوا قد جّربوا استخدام الحشيش. وكان عدد المراهقين الذكور الذين يستخدمون ُمنتجات التبغ أكبر من عدد االناث 
في الصف التاسع. أفاد البروفيسور كارل بيلتزر وسوبا بينغبيد )2017( أن استخدام القنب بين تالمذة المدارس في الكويت 
كان  الجامعات،  حيث  واحدة على طاّلب  دراسة  ُاجريت  الحالي. وقد  السجائر  وتدخين  الوالدين  تدخين  عادات  ُمتوّقٌع بسبب 

القنب، تليها المنشطات والكوكايين كالمخدرات األكثر شيوعا واستخدامًا بين ُطاّلب الجامعات الذكور )باجوا وآخرون، 2013(.

وبحسب وزارة الصّحة الكويتّية عام 2015، شّكل الهيروين و الميثامفيتامين الُمخّدرات الرئيسّية التي يستخدمها االشخاص 
الذين يتعالجون من االدمان. اّن مركز الكويت لخدمات إعادة التأهيل من استخدام المخدرات والكحول هو الهيئة الرئيسية لِعالج 
اإلدمان، وُيقّدم مجموعة متنوعة من الخدمات العالجية لحوالي 6700 شخصًا من مستخدمي الُمخّدرات، %60 منهم هم من 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )فتاحوفا، 2015(.  وتشير التقديرات إلى أن عدد األشخاص الذين يستخدمون 
المخدرات قد يكون أعلى بثالث مّرات من أولئك الذين يأتون للعالج  )20.000 شخصًا يستخدمون المخّدرات، و 12.000 شخصًا 
يستخدمون المخّدرات بالحقن( )وزارة الصّحة الكويتّية، 2015(. كما ويتزايد عدد مستخِدمي المخّدرات بالحقن IDU في الكويت 
)وزارة الصّحة الكويتّية، 2015(. وفي عام 2017، حصل 135 مريض على العالج البديل بواسطة البوبرينورفين BMT في مركز 

الكويت لخدمات إعادة التأهيل من استخدام المخدرات والكحول  )الزايد، 2017(.

الفيروس المنقول عن طريق الدم

إن ُمعّدل إنتشار فيروس نقص المناعة البشري في الكويت منخفٌض بين عاّمة السكان . وُيعّد إنتقال العدوى عبر اإلّتصال 

الكويت
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الجنسّي الُمغاير الطريق الرئيسّي إلنتقال العدوى )منظمة الصحة العالمية، إقليم شرق المتوسط، 2016(. وال توجد تفاصيل 
في الكويت عن إنتشار مستخدمي المخدرات، ،او عن إنتشار فيروس نقص المناعة البشري بين األشخاص الذين يستخدمون 
المخدرات بالحقن، أو عن عدد األشخاص الحاليين الذين يستخدمون المخدرات بالحقن المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 

البشري )الرني وآخرون، 2020(. ولم يجِر أّي استطالع حيوّي سلوكّي موّحد بين الفئات السّكانّية الرئيسّية.  

يتوافر إختبارًا شاماًل لفيروس نقص المناعة البشري، وخاصًة للمغتربين. وقد أجريت في مركز العالج منذ عام 2012 حتى عام 
2014 إختبارات فيروس نقص المناعة البشري على مستخدمي المخدرات بالحقن أو بغير الحقن )شّكَل عددهم 1٬740 شخصًا 
(، حيث لم ُتسّجل أي إصابة بالفيروس )وزارة الصحة الكويتية، 2015(. وقد أبلغ خبراء في مجال المخّدرات عن إرتفاع ُمعدالت 
تقاسم أدوات الحقن، إلى جانب النشاط الجنسّي الشديد الخطورة من جانب مستخدميالُمنشطات. إن فيروس التهاب الكبد 
الوبائّي) ج( HCV شائٌع بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن )وزارة الصحة الكويتية، 2015(.وبحسب دراسة هيا 
الطوالة و آخرون عام 2019، وهي أّول دراسة في الكويت لتقييم ُمعّدل اإلنتشار المصلي  لفيروس التهاب الكبد الوبائّي)ب( 
اّلذين يستخدمون  بين األشخاص   ،HIV البشرّي  المناعة  HCV، و فيروس نقص  ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  HBV، و فيروس 
المخّدرات بالحقن PWID في الكويت. وقد أجروا دراسًة شاملة ً على 521 حالة متتالية، كان قد تّم قبولها في مستشفى 
الصباح . وكان ُمتوسط عمر المشاركين 32.26 سنة، ونسبة الجنَسين )ذكور/اناث( %15.28.  واشارت النتائج الى ُمعّدالت 
نقص  فيروس  و   ،HCV ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  فيروس  و   ،HBV الوبائّي) ب(  الكبد  التهاب  فيروس  عدوى   من  ُمرتفعة 
المناعة البشرّي HIV، بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID مقارنًة مع عاّمة السّكان. وتراوحت ُمعّدالت 
انتشاراالجسام الُمضادة للُمستضد السطحّي لفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب(  واالجسام الُمضادة لفيروس التهاب الكبد 
الوبائّي) ج( واالجسام الُمضادة لفيروس نقص المناعة البشرّي بين %0.38 ) 0.07-%1.53(، و %12.28) 9.65-15.48( و 
%0.77 )0.25-%2.23( على التوالي،  وكانت االصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( في الدّم واضحة بنسبة 51.72% 
انتشار عدوى  ارتفاع ُمعّدل  اّن  الُمتغّيرات  الُمتعّدد  التحليل  الفيروس. واظهر  الُمصابين بهذا  المشاركين  بين   )64.87-38.34(
فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID مرتبطًا بالعمر، بينما ال توجد 
 HBV )و فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب HIV روابط ملحوظة مع العمر والجنس متعّلقة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرّي
. كما واّن نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي HIV و فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب(  HBV واالصابات الُمتزامنة 

ُمنخفضة بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في الكويت.

وفي الكويت، افاد محمود و آخرون، عام 2020 عن تقديرات عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن من مجموع 
السّكان وهو 4.050 شخصًا )1.850-8.750(؛ والعدد التقديرّي لالجسام الُمضادة االيجابّية لفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( 
بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن وهو 1.997)821-4.734(؛ وُقّدر عدد األشخاص الحاليين اّلذين يستخدمون 
البيانات  )578-3.334(. وال تتوافر  1.406 شخصًا  الُمزمن ب  الوبائّي) ج(  الكبد  التهاب  المخّدرات بالحقن الُمصابين بفيروس 
بفيروس  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  اصابة  خطر  حول  المئوية  بالنسبة  الُمجّمعة   التقديرات  لتقديم 
بفيروس  االصابة  خطر  عن  المئوية  بالنسبة  الُمجّمعة  التقديرات  شّكلت  2019(.و  آخرون،  و  )شمياتيّللي  ج(  الوبائّي)  الكبد 
التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين عاّمة السّكان في الكويت %1.37)0.05-4.05(؛ وشّكلت بين السّكان المعّرضين لخطٍر ُمتوّسط 
)تشمل الُسجناء(، نسبة %5.34 )0.25-14.33( )شمياتيلّلي و آخرون، 2019(. وال تتوافر اّية بيانات عن حجم األشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن، وعمرهم ووتيرة حقنهم للُمخّدرات او ُمّدة الحقن في الكويت )هاينز و آخرون، 2020؛ كوليدج و 

آخرون، 2020(.

وبحسب تقرير رصد االيدز العالمّي للكويت عام 2019، كانت االستجابة الوطنّية  لفيروس نقص المناعة البشرّي ناجمة بشكٍل 
اساسٍي عن الُمشاركة النشطة ّللجنة الوطنّية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز NACC في الُمناقشات المتعلقة 
بالسياسات والبرامج والتوجيه السياسّي العام. وتلتزم اللجنة التزامًا راسخًا بتنفيذ ودعم وتحديث الِخّطة االستراتيجّية الوطنّية 

لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز في الكويت 2021-2017.

ومع ذلك، كان عام 2018 عامًا مهمًا من حيُث االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرّي في الكويت. فعلى الصعيد الوطنّي، 
ازداد عدد اختبارات فيروس نقص المناعة البشرّي التي ُاجريت عام 2018 بشكٍل ملحوٍظ ُمفارنًة مع جميع السنوات السابقة، 
للفيروسات  المضاد  العالج  يتوافر  الرئيسّية.  السّكانّية  الفئات  استهداف  زيادة  نحو  حقيقّية  تقّدمّية  خطوات  ايضًا  خذت  واتُّ
القهقرّية ART، و ُمعّدل تغطيته للكويتيّين مرتفٌع )وزارة الصّحة الكويتّية، 2015(.وهناك زيادة في امكانّية الوصول الى برامج 
عالج ُمدمجة مع العالج ببدائل األفيونيات OATفي الكويت )الكاشف و آخرون، 2019(. وقد تّم التوسع في المبادرات التالية:  
تقديم خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري HTS للمّرة االولى في الكويت؛ وتوفير اختبارات سريعة لفيروس نقص 
الرابع، باإلضافة إلى خدمات المشورة والخدمات اإللكترونية األخرى؛  المناعة البشرّي الشخاٍص مجهولي الهوّية من الجيل 
الُعليا،  الثانوية  المدارس  ُطالب  مثل  للخطر  الُمعّرضين  لالشخاص  الجارية  السنة  خالل  التوعية  حمالت  بتنظيم  واالستمرار 
والمقيمين في المرافق اإلصالحّية الخ..؛ واّتخاذ الخطوات تجاه تنفيذ برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSP ؛ وتوسيع 
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 130 يستفيد  حيث   (  BMT البوبرينورفين  بواسطة  البديل  العالج  استخدام  خالل  من   OAT األفيونيات  ببدائل  العالج  نطاق 
مريٍض من هذا العالج(؛ واالستمرار بتوفير العالج المضاّد للفيروسات القهقرّية ART من اجل تحسين االلتزام واالستمرار في 
وجود الحمل الفيروسي التي ال يمكن الكشف عنها في أكثر من ٪90 من الناس الذين يخضعون للعالج المضاّد للفيروسات 
القهقرّية ART؛ وتوسيع نطاق برنامج ما قبل التعرض وما بعد التعرض ؛وتقييم امكانّية اضافة فئات اخرى للعالج الوقائي قبل 
التعرض للعالج PrEPP؛ ويجري الترويج الستخدام الواقي الذكري في جميع أنشطة التوعية بفيروس نقص المناعة البشرّي. 
ولكن ال يزال توزيع الواقي الذكري مسألة حساسة للغاية. ومن الُمقّرر إجراء دراسات لمراقبة الحجم بحلول عام 2021 بشأن 
الفئات السكانّية الرئيسّية في الكويت )الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال MSM ، والمتحّولين جنسيًا، و العاملين في 

ميدان الجنس التجاري CSW و زبائنهم(. 

الحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات

2019، كما وال يوجد  البشرّي/اإليدز ليس متوافرًا لعام  المناعة  المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص  اّن برنامج األمم 
تحديثًا عنه لعام 2020 فيما يتعّلق بالحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات.

لبنان

شهد لبنان تدفقًا كبيرًا من الالجئين في السنوات القليلة الماضية بسبب ُقربِه الجغرافّي من النزاع السورّي )ثورليفسون ، 
2016(. وُيشّكل الالجئون اآلن ٪30 من سّكان لبنان، اي أعلى نسبة من الالجئين في العالم مقارنًة بعدِد ُسكّانِه. وُيقّدر عدد 
ُر المفوضّية حاليًا أن هناك أكثر من 504.000 الجٍئ فلسطينٍي  الالجئين السوريين في لبنان بنحو 1٫5 مليون الجٍئ. كما ُتقدِّ
ُمسجٍل و 75.000 الجٍئ فلسطينٍي غير ُمسجّل/عديم الهوّية في البالد. واّدت الهجرة الى خلق تحّديات في النظام االمنّي و 
الصّحّي )وزارة الصحة العامة في لبنان، 2016(. وقد تأثر لبنان باألزمة المالّية واالحتجاجات الُمناهضة للمؤسسات في جميع 
أنحاء البالد، حيث فرض الالجئون المزيد من الضغوطات الشديدة على اقتصاد لبنان وُبنيته الّتحتّية وخدماِته الِصحّية والتعليمّية 
)شبلي 2014(. وقد أّدت أعداد الالجئين إلى زيادة ُقدرة البالد على االستجابة للصّحة العقلّية والستخدام المخدرات ولألمراض 

الُمعدية ذات الصلة )منظمة الصحة العالمية، 2014(.

ُيعتبرلبنان بلَد عبوٍرللمخّدرات، بموقعه الجغرافّي على الحدود مع سوريا، وأزماته االقتصادّية والسياسّية الداخلّية، والتهديدات 
الكبيرة التي تواجه الحكومة اللبنانية  كالتهديدات االمنّية عبر الحدود والتهديدات اإلرهابية ، مما ُيضاعف من الصعوبات في 
العالمية  )المبادرة  المخدرات  لتجارة  والتصدي  الحدود  عبر  اإلجرامّية  الشبكات  لتنظيم  التصّدي  في  الحكومة  أولوّيات  ترتيب 
والحشيش،  الماريجوانا،  لبنان  في  الُمتاحة  الُمخّدرات  وتشمُل   .)2017 الوطنية،  للحدود  العابرة  المنظمة  الجريمة  لمكافحة 
والهيروين، والكوكايين والمخّدرات االصطناعية مثل الكابتاغون ومؤخرا سالفا )ح.كرباج و ر.حداد، 2014؛ وزارة خارجية الواليات 
المتحدة، مكتب الُمخّدرات الدولّية وشؤون انفاذ القانون، 2014؛ وزارة الصّحة العاّمة في لبنان، 2017(. اّن القنب هو الُمخّدر 
الرئيسّي الُمنتج في منطقة البقاع كما وُتزرع في هذه المنطقة كمّيات كبيرة من الهيروين بشكٍل غير قانونّي (اسفاغي و 
آخرون، 2016؛ تقرير الُمخّدرات العالمّي اّلذي اقّره مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2020(. ويتّم تصنيع 

الكابتاغون في لبنان ) تقرير الُمخّدرات العالمّي اّلذي اقّره مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2020(.

استخدام المخّدرات 

ُيعتبر استخدام المخدرات مصدَر قلٍق متزايدٍ  للصّحِة الّعامِة في لبنان. وُتظِهُر األدلة الُمتعلقة باستخدام الُمخدرات ارتفاع معّدل 
انتشارها، وبدء استخدامها في سٍن ُمبكٍر، وارتفاع الفجوة العالجية، وزيادة عبء االمراض الُمتعّلقة باستخدام المخّدرات )وزارة 
الصحة العامة في لبنان، 2015؛ كرم وآخرون، 2010(. وفي عام 2014، كانت الفئات التشخيصّية األولّية لقبول االشخاص 
في ُمستشفيات االمراض العقلّية في لبنان هي االضطرابات العقلّية والسلوكّية الُمرتبطة باستخدام المخّدرات ) %24 من 

الحاالت تّم قبولها لدخول المستشفى () منّظمة الّصّحة العالمّية ووزارة الصحة العامة في لبنان، 2015(. 

بين  كبيٍر  بشكٍل  ُمنتشرة  الكحول  استهالك  اضطرابات  أّن  الكحول،  عن  اللبنانّية  الوبائّية  االستقصائّية  الّدراسة  أظهرت  وقد 
عاّمة السكان اللبنانيين )يزبك و آخرون، 2014(. ويملك لبنان اعلى معّدل انتشار للّتدخين من بين جميع بلدان منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا ويشمل أعلى معدل انتشار لتدخين النرجيلة )جواد و آخرون، 2015(. وفي عام 2011، ابلغ طاّلب 
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الجامعات عن سهولة حصولهم على شبائه االفيون الموصوفة طبّيًا من دون حيازتهم على وصفة طبّية )غندور و آخرون، 
2011(. وأشارت دراسة استقصائية واِسعة الّنطاق ُأجريت على ُطاّلب الجامعات في عام 2012 إلى أن القّنب، تليه المخّدرات 
من نوع األمفيتامين ATS والمواد األفيونية هي الُمخّدرات االكثر استخدامًا بين ُطاّلب الجامعات )سالمة، رشيدي وآخرون، 
2015(. وهناك زيادة ملحوظة في إساءة استخدام الُمخّدرات المشروعة مثل مضادات القلق والُمهدئات بين السّكان اللبنانيين 
والحماية  الصحّية  االدارة  )معهد  15-25 سنة  بين  تتراوح  التي  العمرّية  الفئة  والمراهقين خصوصًا، وال سيما في  عمومًا، 
االجتماعّية IGSPS، 2012(. كما سّلط حلبي و سالمة )2019( الّضوء على القلق من ارتفاع استخدام الُمخّدرات بين الُمراهقين 

في المدارس الّلبنانّية. 

وفي عام 2010، وبحسب التقديرات، تراوح عدد االشخاص اّلذين يعانون من اضطرابات ناجمة عن استخدام الُمخّدرات في 
لبنان بين 10.000 و 15.000 شخصًا، وشّكل ُمعّدل ُمستخدمي الهيروين %95 )وزارة الصّحة العاّمة في لبنان، 2012(. وفي 
عام 2010، شّكل ُمعّدل استخدام الهيروين %50 بين المرضى الذين عولجوا، مع ارتفاع مّعدل االنتكاس )كرم وآخرون، 2010(. 
الذين تم ادخالهم الى المؤسسات أو  الُمخّدرات، ومن  بين األشخاص  الذين يستخدمون  كما أن حوالي نصف األشخاص 
الذين كانوا يسَعون للحصول على العالج، يستخدمون المخدرات بالحقن، مع مالحظة ُمعدالت عالية من تشارك الِحقن )كرم 
وآخرون، 2010(. ووفقًا لتقديرات عام 2012، تراوح عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في لبنان بين 2.000 
و 4.000 شخصًا )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2012(. وقد تّم قبول 1.373 
حالة فقط بين عاَمي 2012-2013، ليصبح عدد مراكزإعادة التأهيل وإزالة السّمية في لبنان ثمانية فيما بعد، وكان %70 من 
أولئك الذين يخضعون للعالج ِمن األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )وزارة الصحة العامة في لبنان، وزارة التربية 
والتعليم العالي و آخرون، 2016(. وقد ّأّكد تقديرعدد األشخاص الذين يستخدمون الُمخّدرات بالحقن الذي أجِرَي في عام 2015 
الُمخّدرات  الذين يستخدمون  األشخاص  اّن معظم   .)2015 مينارة،  4000 شخصًا)  إلى   2000 عن  ابلغ  الذي  السابق  التقدير 
)%31(، ويليه  2016(. وكان الهيروين  2015؛ مرابي و آخرون،  ُعّزاب ومستوياتهم التعليمّية ُمنخفضة ) مينارة،  بالحقن هم 
الكوكايين )%20( و القنب )%17(، الُمخّدرات االكثراستخدامًا بين هؤالء اّلذين يبحثون عن العالج من االدمان في عام 2012 

)الخوري، 2016(. 

وخالل عام 2015، في بيروت الكبرى، تّم االبالغ عن إستخدام جرعات زائدة من المواد األفيونية غير القاتلة من قبل أكثر من 
 2011 األول  ديسمبر/كانون  بين    )2015 )مينارة،  عددهم390  البالغ  بالحقن  الُمخّدرات  يستخدمون  الذين  األشخاص  نصف 
وديسمبر/كانون األول 2016، وقد تّم تسجيل 1712 شخصًا يعانون من اضطرابات ناجمة عن استخدام المخّدرات في برامج 
العالج ببدائل األفيونيات  OAT ( وزارة الّصّحة العاّمة  في لبنان، 2017(. وُأبلغ عن قبول 5952 شخصًا يعانون من اضطرابات 
ناجمة عن استخدام المخدرات في 10 مرافق عالجّية )إلعادة التأهيل أو إزالة السّمية أو العالج في العيادات الخارجية(. وتراوحت 
2017(. وتجدر  لبنان،  العاّمة  في  الّصّحة  ( وزارة  38 سنة  18 و  بين   )82%( اّلذين يخضعون للعالج  اعمار غالبّية االشخاص 
اإلشارة إلى ارتفاع ملحوظ في انتشار استخدام سالفيا بين أولئك الذين يطلبون العالج. وافاد تقرير كرم وآخرون )2019( عن 
انتشار ٪66 من إستخدام سالفيا بين كبار ُمستخدمي المخدرات اّلذين تم إدخالهم الى مستشفى لألمراض النفسية في لبنان 
إلزالة السموم من اجسامهم. كما تشير دراسة أخرى إلى ارتفاع خطراالنتحار بين المرضى اللبنانّيين الذين يستخدمون الهيروين 

والذين لديهم تاريخ عائلي من االنتحار(كافزور و آخرون، 2016(.

ويتم تحديد النساء الُمصابات باضطرابات ناجمة عن استخدام المخّدرات واالشخاص من ُمجتمع المثليات، ,والمثليين، ومزدوجي 
التوجه الجنسي،  والمتحولين جنسيًا LGBT الذين يستخدمون المخّدرات، كفئات سّكانّية رئيسّية تتطلب دعمًا إضافيًا )وزارة 
الّصّحة العاّمة  في لبنان و آخرون، 2016؛2019(. إن الُمحددات األساسّية الخاصة بنوع الجنس في استخدام النساء للمخّدرات، 
والوصم، واإلكراه الجنسّي، والسلوكيات الخطرة مثل ُمشاركة الحقن، تزيد من خطر اصابة النساء اللواتي يتلّقيَن الحقنة بعد 
، ويستخدمن الحقن المّلوثة، بالفيروس المنقول عن طريق الدم BBV. وفي عام 2016، شّكلت النساء الُمحتجزات  شركائِهنَّ
في مراكز االحتجاز اللواتي تم القبض عليهّن بسبب استخدامهّن للمخدرات حوالي %2 من إجمالي عدد األشخاص الذين تّم 
القبض عليهم الستخدامهم المخدرات )وزارة الشؤون الداخلية اللبنانية، 2016(. وفي الفترة نفسها، شّكلت النساء حوالي 
%8 من مجموع عدد االشخاص اّلذين تلقوا العالج الُمتعّلق بالمخدرات )وزارة الصحة العامة، 2016(. وقد ارتفع عدد النساء 
الخاضعات للعالج بنسبة %38 من عام 2014 حتى عام 2016 )وزارة الصحة العامة في لبنان، 2017(. وقد ُخّصص للنساء 

%10 من العدد اإلجمالي لألِسّرة اُلُمبّلغ عنها لعالج اضطرابات استخدام المخدرات )وزارة الصحة العامة في لبنان، 2017(. 

الجمع  المحكمة  ُيخّول  اّلذي   ،151 المادة  البلدان من حيث وجود حكم خاص به منصوص عليه في  باقي  لبنان عن  ويختلف 
بين العقوبة والعالج اإللزامي )الشاذلي وتيناستي، 2016(. أفادت قوى األمن الداخلي اللبنانية في الفترة 2014 و2016، 
األمن  ) قوى  والهيروين(  والكوكايين  )القنب  المخدرات  استخدام  يعانون من اضطراب  3053 شخصًا  يبلغ  بمتوّسط سنوي 
الداخلي اللبنانية، 2016/2015/2014(. وفقًا لخلف وآخرون، )2019(، تم اإلبالغ عن انخفاٍض كبيٍر )حوالي 49 في المائة( في 
عدد مستخدمي الهيروين الذين تم القبض عليهم مقارنًة بدراسٍة سابقٍة أجراها الخوري وآخرون )2016(. و ُيرّجح خلف وآخرون، 
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)2019( ان يكون هذا االنخفاض ناجمًا عن عّدة عوامل؛ مثل توسيع نطاق تنفيذ العالج ببدائل األفيونيات OAT في المجتمع 
اّللبنانّي، وزيادة الوعي باهمّية هذا العالج كعالٍج قائٍم على االدّلة؛ واحتمال انخفاض استخدام المواد األفيونية واألنشطة 
)خلف  السجن  من  بداًل  العالج  إلى  المخدرات  مستخدمي  بإحالة  المعنّية  القانونية  السلطات  وقرار  الصلة؛  ذات  اإلجرامية 

وآخرون، 2018(. 

وتعمُل في البلد مجموعٌة من خدمات ازالة السموم واعادة التأهيل في المنازل والعيادات الداخلّية والخارجّية ، توّفرها اساسًا 
القطاعات غير الحكومّية . وُتقّدم خدمات ازالة السموم في الُمستشفيات العاّمة والخاّصة، وفي بعض المرافق، وُتدرج في 
خّطة العالج خدماِت الصّحِة العقليِة وغيرها من حاالت االعتالل الُمشترك. وُتقّدم خدمات ازالة السّمية لالشخاص اّلذين ّيعانون 
من اضطرابات استخدام الُمخّدرات في مستشفى عاّم واحد )مستشفى ضهر الباشق الجامعي الحكومي( مع ِسعة 15 سرير. 
و تتوّفر 5 مرافق سكنّية خاّصة أخرى ُمخّصصة لُمعالجة االشخاص اّلذين ّيعانون من اضطرابات استخدام الُمخّدرات )الكحول 
والمخّدرات( مع ِسعة 90 سرير. غير أّن هذه المرافق تقع أساسًا في المناطق المركزّية )في محافظَتي بيروت وجبل لبنان(، 
وتفيد التقارير بأن خدمات إزالة السّمية التي تقدمها ُمكِلفة نسبّيًا. وال تقدم سوى عددًا قلياًل من المنّظمات غير الحكومية 

خدمات إعادة التأهيل للقاصرين.

وفي أيار/مايو 2015، أطلقت وزارة الصّحة العاّمة »استراتيجّية الصّحة النفسّية والوقاية من استخدام الُمخّدرات، وتعزيزها، 
النفسّية وجميع  للصّحة  الوطنّي  البرنامج  تنفيذها من خالل  ناجحًا في  تقّدمًا  ُتحرز  2015-2020«، وهي  لبنان  وعالجها في 
شركائه )حجل و آخرون، 2017(. وقد تّم تحديد عّدة مجموعات كفئات ُمعّرضة للخطر من خالل استراتيجية االستجابة المشتركة 
بين الوزارات الستخدام الُمخّدرات في لبنان 2016-2021 )وزارة الصحة العامة، و وزارة التربية والتعليم العالي، و وزارة الداخلية 
والبلديات، و وزارة العدل، ووزارة الشؤون االجتماعية، 2016(.  تضمُّ المجموعة االولى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
الُمخّدرات، واالشخاص من  ناجمة عن استخدام  باضطرابات  الُمصابات  والنساء  الُمعدَية،  االمراض  الُمتعايشين مع  بالحقن 
اضافًة  المخّدرات،  يستخدمون  الذين   LGBT جنسيًا  والمتحولين  الجنسي،   التوجه  ومزدوجي  ,والمثليين،  المثليات،  ُمجتمع 
لمخاطر  االستجابة  خدمات  على  الحصول  في  إمكانّياتهم  تقييد  من  تزيد  ظروٍف  في  يعيشون  الذين  األشخاص  الى 
استخدام الُمخّدرات. وتُضّم المجموعة الثانية االطفال اّلذين يعيشون في ظروٍف صعبٍة ، والشباب والمراهقين، والاّلجئين 
الفلسطينّيين، والسّكان المشّردين، والُسجناء. تعترُف استراتيجية االستجابة المشتركة بين الوزارات الستخدام الُمخّدرات في 
لبنان )وزارة الصحة العامة، 2015؛، وزارة الصحة العامة،  ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة 
الُمخدرات،  لُمراقبة  بالمخّدرات والجريمة  المّتحدة المعنّي  2016( وبرنامج  مكتب األمم  العدل، و وزارة الشؤون االجتماعية، 
ومنع الجريمة واصالح العدالة االجتماعية في الدوِل العربّيِة خاّصة ، بالاّلجئين كفئة ُسّكانّية ُمعّرضة للخطر بسبب تهميشها، 

وتعّرضها للّصدمات الناجمة عن الّنزاع و التشّرد، اضافًة الى الحالة االجتماعّية و االقتصادّية السّيئة. 

الفيروس المنقول عن طريق الدّم

اّن حاالت العدوى بفيروس نقص المناعة البشرّي HIV  و فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV قليلة في لبنان )ممتاز و 
آخرون، 2014؛ ابو راشد و آخرون، 2016؛ محمود و آخرون 2018؛ شمياتيللي و آخرون، 2019(. وأبلغ البرنامج الوطني لمكافحة 
اإليدز في وزارة الصحة NAP( ( وبرنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز )UNAIDS(، عن 
1.455 اصابة تراكمّية بفيروس نقص المناعة البشرّي خالل عام 2011، وكان قد تّم االبالغ عن 109 اصابات في العام الماضي 
منقولة اساسًا عبر االّتصال الجنسّي. وفي وقٍت الحق، ابلغ البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز في وزارة الصحة NAP( ( التابع 
لوزارة الّصّحة العاّمة في لبنان عن العدد التراكمّي لألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي اّلذي بلغ 2366 
شخصًا ) وزارة الّصّحة العاّمة في لبنان، 2017(. وفي عام 2014، وللمّرة االولى ، اشارت تقارير البرنامج الوطني لمكافحة 
اإليدز في وزارة الصحة NAP( ( و برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز )UNAIDS( الى 
ارتفاع معّدل االنتشار الوطنّي لمجموعة ُمحّددة من االوبئة الُمرّكزة بين الفئات السّكانّية الرئيسّية التّي تشمل الّرجال اّلذين 
الجنس  والعاملين في ميدان   ،PWID بالحقن  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  MSM، واألشخاص  الّرجال  الجنس مع  يمارسون 
التجاري CSW ) برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2014(. وُيعزى اقّل من 3% 
من وباء فيروس نقص المناعة البشرّي الى مستخِدمي المخّدرات بالحقن  )وزارة الصحة العامة في لبنان، 2016(. وال توجد 
تفاصيل دقيقة عن انتشار مستخِدمي الُمخّدرات بالحقن IDU ، او عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي HIV بين األشخاص 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن PWID، او عن عدد األشخاص الحاليّين اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن المتعايشين 
مع فيروس نقص المناعة البشرّي في لبنان )الرني و آخرون، 2020(. ويبدو اّن الشبكات الصغيرة الُمغلقة بين األشخاص 
اللبنانّيين اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن من شأنها ان تحّد من مخاطر انتقال الفيروس )محمود و آخرون، 2020(. وفي 
لبنان، ُقدر ُمعّدل األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن اّلذين يحقنون يوميًا او اكثر ب %51.9 )40.5-63.1(، )عددهم 
التقديري 2500 شخصًا ؛ يتراوح بين 1500-4000(، و %48.2 )36.9-59.5( يحقنون اقّل من يوميًا )عددهم التقديري 2500 
شخصًا؛ يتراوح بين 1000-3500( )كوليدج و آخرون، 2020(. وُيشّكل الشباب اّلذين تُقّل اعمارهم عن 25 سنة من بين األشخاص 
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اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن %17.3 )9.8-27.3( من اجمالّي عدد الُسّكان ، مع متوّسط عمر 29.5 سنة )يتراوح بين 
29-30( )هاينز وآخرون، 2020(. وفي لبنان، افاد محمود وآخرون )2020( عن مجموع متوسط معّدل انتشار فيروس التهاب 
الكبد الوبائّي) ج( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن البالغين 25 سنة ) 4.4-45.5(؛  مع تقديرات حجم السّكان 
الّتي بلغت 3.207 شخصًا ) 1.506-4.908(، والعدد التقديرّي لالجسام الُمضادة االيجابّية لفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين 
األشخاص الحاليين اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن وهو 802 )66-2.675( وُقّدر عدد األشخاص الحاليين اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن الُمصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( الُمزمن ب 565 ) 47-1.884(. ويترّكُز وباء فيروس نقص المناعة 
البشرّي بين الرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الرجال في لبنان. وابلغ كسك وآخرون، )2011( سابقًا عن انتشار فيروس نقص 
المناعة البشرّي بنسبة %3.7 بين الرجال الّلبنانيين اّلذين يمارسون الجنس مع الرجال. وفي دراسٍة الحقٍة عام 2012  اجراها 
دكتور فانغنر وزمالئه )2014(، ُقّدرت نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي ب %1.5  بين عّينة من الرجال اّلذين يمارسون 
الجنس مع الرجال )3 اصابات بين كل 198 َرُجٍل(.  واشارت مراقبة وطنّية حديثة الى ارتفاٍع في ُمعّدل انتشار فيروس نقص 
المناعة البشرّي الُمرّكز بين الرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الرجال في لبنان )هايمر وآخرون، 2017(. وحّدد االستطالع الحيوّي 
السلوكّي الموّحد )2014-2015( الذي اجراه روبرت هايمر و زمالئه، 36 اصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي )هايمر وآخرون، 
2017(. وكشفت هذه الدراسة اّن ِربع الرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الرجال كانوا قد ولدوا في سوريا ووصلوا مؤّخرًا الى 
لبنان. وكانت ممارسات الجنس من دون استعمال الواقي الذكرّي شائعة، وابلغ %22 من المشاركين عن ممارستهم الجنس 
الجماعّي. وقد افاد هايمر وآخرون )2017( عن اعلى نسبة انتشار لفيروس نقص المناعة البشرّي مقارنًة مع كاّفة الدراسات 
السابقة، وعن وجود عدد كبير من الرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الرجال المولودين في سوريا والذين وصلوا مؤّخرًا الى 
لبنان، وعن سلوكّيات خطرة لالصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي ُمرّكزة بين الرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الرجال غير 
الُمصابين بالفيروس اّلذين يتمركزون حول استخدام وسائل التواصل االجتماعّي للحصول على ُشركاء وللمشاركة في لقاءات 
جماعّية جنسّية. كما تّم االبالغ عن استخدام الُمخّدرات لالغراض الجنسّية. وسّلطت هذه الدراسة الضوء على ضرورة السيطرة 
على الزيادات المستقبلّية النتشار الفيروس عبرالحّد من السلوكّيات الخطرة الُمحّددة، والوصم واستخدام المخّدرات خاّصًة بين 
الاّلجئين السورّيين. واظهر احدث استطالع حيوّي سلوكّي في عام 2018 نسبة %12 من االصابة بفيروس نقص المناعة 
البشرّي بين الرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الرجال )تقرير رصد االيدز العالمي في لبنان، 2019(. وابلغ عاصي وآخرون في 
دراستهم التي ُاجريت على 2238 رجل من الرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الرجال والذين يترّددون على عيادة الصّحة الجنسّية 
في لبنان بين 2015-2018، اّن نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بلغت %5.6 . وتشمل السلوكّيات الخطرة ُمعّدالت 
د الُشركاء. وُيشّدد عاصي وآخرون، )2019( على ضرورة الحصول على  ُمرتفعة من عدم انتظام استخدام الواقي الذكرّي وتعدُّ
الصّحة الجنسّية الصحيحة والشاملة، والتوعية على الحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات  وتعزيزها في لبنان؛ وتوفير العالج 

الوقائي قبل التعرض للعالج PrEP مّجانًا للفئات الُسّكانّية الرئيسّية الحتواء االوبئة في مرحلة ُمبكرة. 

وابلغت االستعراضات المنهجّية عن نسبة %5-%2.5 النتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب( HBV و نسبة تفوق ال 50% 
النتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في لبنان )نيلسون و آخرون، 
2011(. كما تّم االبالغ عن انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب( بين الفئات االكثر ُعرضًة للخطر في لبنان، حيث شّكلت نسبة 
انتشاره بين المرضى اّلذين يخضعون للغسيل الكلوي %1.6 )ابو راشد وآخرون، 2016( ، و %0.99 بين الرجال اّلذين يمارسون 
الجنس مع الرجال )كساك وآخرون، 2011(، و %0.28 بين المرضى الُمصابين ِبمرض الثالسيميا )عثمان وآخرون، 2014(، و 
%2.4 بين الُسجناء بسبب اّتصاالتهم الجنسّية غير المحمّية ورسم الوشم اضافًة الى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن )محفوظ وآخرون، 2010(، و %6.9 بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرّي )رميا وآخرون، 2008(. وأفادت وزارة 
الصحة العامة اللبنانية عن انخفاض ُمعّدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي من %27 الى %16 في عام 2014 )الخوري 
وآخرون، 2016(.  وقد افاد االستطالع الحيوّي السلوكّي الموّحد IBBS اّلذي ُاجرَي في 2014-2015 في منطقة بيروت الكبرى 
بين األشخاص الحاليّين اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بنسبة %0.26 و انتشار 
فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بنسبة %27.6 )مينارة، 2015(. وابلغ نخول وآخرون، 2018 في دراستهم الُمرتقبة الشاملة 
بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  على   2016 يونيو/حزيران  و   2015 يونيو/حزيران  بين  ُاجرَيت  قطاعات،  لعّدة 
)عددهم: 250(، عن انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب( HBV و فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV ِبنسب ُمتتالية كانت 
%1.2 و %15.6 .وقد تبّين أن ِكبرالسّن، وطول ُمدة استخدام الُمخّدرات، ونقص الوعي، هي عوامل ُمرتبطة ارتباطًا كبيرًا 
بارتفاع ُمعّدل اإلصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج(. وقد تّم تحديد معداًل مرتفعًا نسبيًا من ُمشاركة الحقن بين األشخاص 

اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن  دون أن يؤثر ذلك بشكٍل كبيٍرعلى انتشار كال الفيروَسين.

و قد ابلغ محفوظ وآخرون )2010( سابقًا عن انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( HCV بنسبة %52,8 بين 106 لبنانيٍّ من 
االشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن . وأن النمط الجيني 3 من فيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( هو النمط االكثر 
انتشارًا  بين االشخاص اّللبنانّيين الذين يستخدمون المخدرات بالحقن، و يليه النمط الجيني 1 )ابو راشد و اخرون، 2017 (. كما 
اشار ابو راشد و اخرون )2020( الى ارتفاع ُمعّدالت االصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( بين االشخاص اللبنانيين الذين 
اللبنانيين، والمرضى الذين يخضعون لغسيل  يستخدمون المخدرات بالحقن مقارنًة مع معّدالت االصابة بين عاّمة السّكان 
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الكلى والسجناء ايضًا، مّما يجعُل من االشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن، الُسّكان االكثرعرضًة لالصابة بفيروس 
التهاب الكبد الوبائي )ج(. و قد افاد محفوظ واخرون ايضًا عن انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي  HBV)ب( و فيروس التهاب 
الكبد الوبائي )ج ( بين االشخاص اللبنانيين الذين يستخدمون المخدرات بالحقن ،بنسبة %1,2 و %15,6 على التوالي، وذلك 
في دراستهم على 250 شخصا من الذين يستخدمون المخدرات بالحقن )كان %98 منهم من الرجال (، وكان كبر السّن، وطول 
مّدة استخدام المخدرات، ونقص الوعي، ُمرتبطين بشكٍل كبير بارتفاع ُمعّدل االصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( . كما 
توثر ُمشاركة الحقن في انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( بشكٍل ملحوظ ٍ. و كان من الجدير بالذكر ان الّرابط بين الرجال 
الذين يمارسون الجنس مع الرجال، والعمل الجنسي، والعيش مع شخٍص مصاٍب بفيروس التهاب الكبد الوبائي )ب(/  فيروس 
الكبد  التهاب  فيروس  )ب(/  الوبائي  الكبد  التهاب  بفيروس  مصاٍب  مع شخٍص  الجنس  وممارسة  )ج(،  الوبائي  الكبد  التهاب 
الوبائي )ج(، ولديهم تاريخ في نقل الدم، وتاريخ في رسم الوشم او ثقب الجسم، واّن تواتر االصابة بفيروس التهاب الكبد 
الوبائي )ب( و فيروس التهاب الكبد الوبائي )ج(، في عّينتهم، لم تكن ذات صلة كبيرة بانتشار ايٍّ من الفيروَسين )ابو راشد 
و اخرون، 2020 ( .وشكلت نسبة التقديرات الُمجّمعة بالنسبة المئوية حول خطر االصابة  بفيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( 
بين عاّمة السكان في لبنان %1,5 )0.06-0.25(، وشّكلت  %25.03 )4,4-54,71( بين االشخاص الذين يستخدمون المخدرات 
بالحقن، وشكلت بين االشخاص الُمعّرضين لخطٍر متوسط ) ومن بينهم الُسجناء(  نسبة %2,16)0,26 – 5,36( )شمياتيللي 
و اخرون، 2019 (. و قد اّكد نخول واخرون ) 2018 ( على ضرورة الحصول على استراتيجّيات ُمالئمة للفحص، وتوفيرالبرامج 
التعليمّية لالشخاص الُمستهدفين، وشّددوا على االهمّية القصوى للّتطعيم الُمالئم ضّد فيروس التهاب الكبد الوبائي )ب( 

من اجل زيادة الوقاية من الفيروس بين االشخاص الذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، واالكثر عرضًة للخطر في لبنان . 

الوقاية من  البرنامج  . وقد شمل   -2020  2016 لمكافحة االيدزNASP في  الوطنّية  الخّطة االستراتيجّية  البالد  و قد اطلقت 
الحكومّية عضوًا  غير  اُلمنّظمات  كما شّكلت  بالحقن.  المخدرات  الذين يستخدمون  البشري لالشخاص  المناعة  فيروس نقص 
ناشطًا في الهيئة الوطنّية للتنسيق الُمتعّدد القطاعات ) وزارة الصحة العامة في لبنان، 2014(. واّن لبنان واحٌد من البلدان 
الخمس في منطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا التي ُتقّدم برنامج توفير الحقن و االدوات النظيفة NSP ) الى جانب مصر، 
والمغرب، وفلسطين، وتونس ( )الخوري و اخرون، 2016 (.وحاليًا في لبنان، ُتقدم فقط جمعّية العناية الصحّية SIDC، برنامج 
توفير الحقن واالدوات النظيفة NSP . وقد تّم وقف العمل في المركز اللبناني لالدمان »سكون« بسبب مشاكٍل في تمويله. 
وهناك مركز استقبال واحد يقدم برنامج توفير الحقن واالدوات النظيفة  في جمعّية العناية الصحّية في جبل لبنان. ويتّم 
الوصول الى كافة المواقع االخرى عبر برامج التوعية التابعة لجمعّية العناية الصحّية ) وحدة متنقلة (، واّن المواقع محدودة حاليا 
ًفي محافظَتين اساسّيتين: بيروت وجبل لبنان. و في السنوات االخيرة، تم الوصول الى 200 شخص يستخدمون المخدرات 
بالحقن وتم توزيع 5,000 حقنة في الصيدليات، سنوّيًا، وذلك بدعم من شبكة مينارة. وُتقّدم الحقن في الصيدلّيات، ولكن 
و  الوصم  زيادة  الى  ادى  مّما  الصيادلة،  ِقبل  الّنظيفة من  الحقن  الى  للوصول  الُمتكرر  المنع  )2017( عن  افاد غدار واخرون 

التخويف بين االشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن.

و قد ُاطلقت حملة وطنّية للّتطعيم ضّد فيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( في عام 2018، و ال تزال تعمل لضمان الوقاية 
من هذا الفيروس، اضافًة الى اجراء اختبارات فيروس التهاب الكبد الوبائي )ب(/ فيروس التهاب الكبد الوبائي )ج(  لالشخاص 
  HTS البشري  المناعة  اختبار فيروس نقص  لتوفير خدمات  100 مركز  البلد  بالحقن. ويعمل في  المخدرات  الذين يستخدمون 
)وزارة الصحة العامة في لبنان، 2016(. وُيقدر اّن المنظمات غير الحكومية تقدم اكثر من %50 من برامج الوقاية من فيروس 
نقص المناعة البشري لالشخاص الذين يستخدمون المخدرات بلحقن )وزارة الصحة العامة في لبنان، 2013(. و تقدم 87% 
من المرافق،  اختبارات ميدانّية اللتهابات الكبد الفيروسي. و يقوم البرنامج الوطني لمكافحة االيدز تحت اشراف وزارة الصّحة 
العامة ، بتوفيرالعالج المضاد للفيروسات القهقرّية بشكٍل مجانٍي . كما ُتوّفر وزارة الصحة العامة عالجًا عالي الجودة، و100% 
مجانّي لجميع االشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري، و ُتوّفرعالجًا من نفس الجودة ومجانيًا ايضا لجميع 
المرضى الُمصابين بفيروس نقص المناعة البشري المقيمين في لبنان، من السورّيين، والفلسطينّيين، او اٍي من الالجئين 
الُمستقّرين في البالد ، او اولئك المقيمين بشكٍل موقت بانتظار اعادة توطينهم في بالٍد اخرى . وفي اطار  العالج لجميع 
االستراتيجيات، ُيقدم لبنان العالج ل %64 من االشخاص الُمدركين لحالتهم )تقرير رصد االيدز العالمي في لبنان، 2019( . 
%29 من  البشري/االيدز، من خالل  المناعة  القهقرية ميدانيًا، لالصابات بفيروس نقص  وُيقدم العالج المضاّد للفيروسات 

خدمات العالج من استخدام المخدرات ) وزارة الصحة العامة ، 2017 (.

إّن البيانات المتعلقة بالسجون اللبنانية ضئيلة . و افاد هايجنن و آخرون، )2016( عن نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشري 
التي شّكلت %0.7 ، و شّكلت نسبة إنتشار إلتهاب الكبد الوبائي )ج( %28,1 بين السجناء اللبنانّيين، مع ارتفاع معّدالت الجرائم 
الُمتعلقة بالمخّدرات ) %3,2( بين االشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن ) برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي 
بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2012 (. و كانت عملّيات الحبس المتكررة ُمرتبطة بشكٍل كبيٍر بعدوى فيروس التهاب 
الجنس  الُسجناء عن ممارستهم  %2,6 من  أبلغ  (. و قد   2011 آخرون،  و  )محفوظ  اللبنانّيين  الُسجناء  بين  )ج(  الوبائي  الكبد 
الشرجّي مع سجيٍن آخر في لبنان )محفوظ و آخرون، 2010 (. كما تّم األبالغ عن توافر إختبارات فيروس نقص المناعة البشري، 
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 ART اللبنانّية، إضافة الى توافر العالج المضاد للفيروسات القهقرّية   الوبائي )ج(، و السّل  في السجون  الكبد  التهاب  و 
)برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2014؛ عطايا، 2016؛ ستون، 2016 (. ويتوافر 
العالج ببدائل األفيونيات OAT  في السجون في اّللبنانّية، ولكّنه ُيقدم فقط لألشخاص اّلذين كانوا مسّجلين في هذا العالج 
قبل دخولهم إلى الّسجن )برانت، 2018؛ المركز االوروبّي لرصد المخّدرات وادمانها، 2018؛ برنامج األمم المّتحدة المشترك 
المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز،2018(. و ال تزال هذه المسألة تشّكل فجوًة أساسيًة في برنامج العالج ببدائل 
األفيونيات . و قد أفاد خلف وآخرون )2018( عن إنخفاض مُعّدالت الرضى بهذا العالج لدى السجناء اّلذين يّتبعونه مقارنًة 

بالمجتمع المحّلي.

الحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات

)2019(، شّكلت نسبة إستخدام أداة  وفقًا لبرنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 
الحقن اّلنظيفة في الِحقنة األخيرة %98,5 ؛ و لم تتوافر أية تفاصيل عن عدد الحقن و أدوات الحقن التي وّزعت لكّل شخص 
يحقن؛ و كان معّدل تغطية العالج ببدائل األفيونيات  في عام )2015( %49,7 ؛ و ال يتوافر النالكسون و أماكن استهالك 
2020 عن  لعام  البشرّي/اإليدز،  المناعة  بفيروس نقص  المعنّي  المشترك  المّتحدة  األمم  برنامج  يقّر  لم  و   .DCR المخّدرات 
حصول أية تغيّيرات. وتتوافر سياسة للحّد من مخاطر إستخدام المخدرات ضمن العالج ببدائل األفيونيات  OAT في لبنان، 
اضافًة الي االجراءات الّتي اّتخذتها اساسًا منظمات المجتمع المدنّي ) أيلي األعرج و ميشلين أبو شروش، 2016 (. و في عام 
2011، إعتمد لبنان برنامًجا تجريبًيا للعالج ببدائل األفيونيات عبر أخذ العالج البديل بواسطة البوبرينورفين في المنزل، ُيقدمه 
فقط أطباء نفسّيين ُمعتمدين يعملون ضمن إعدادات العالج المسجلة مسبًقا. ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ مشروع منزلي 
تجريبّي صغير الحجم، حيث بلغ عدد المرضى الُمسجلين حوالي 1800 مريض )800 منهم نشطون حاليًا( )غدار وآخرون 2018(. 
ويتم تقديم العالج ببدائل األفيونيات في مرافق تتمركز في ُمقاطعتين : بيروت وجبل لبنان؛ غير أن توزيع األدوية متوافرًا في 
مقاطعة جبل لبنان فقط )وزارة الصحة العامة، 2017(. وقد بدأ تنفيذ العالج البديل بواسطة البوبرينورفين في يناير / كانون 
األول 2012. ويفيد لبنان أن عدد األشخاص الذين تلقوا العالج البديل بواسطة البوبرينورفين تخطى 1,700 شخصًا بحلول 
نهاية عام 2016، و كان %6 منهم من النساء. وأظهر تقييم أن %71 من المسّجلين ال يزالون في مرحلة العالج في ستة أشهر 
من المتابعة. ومع ذلك، فإن الوصول إلى العالج البديل بواسطة البوبرينورفين  BMTمركزيٌّ ومكلٌف؛ يتم توفيره تحت إشراف 
صارم من قبل طبيب نفسي )الخوري، عباس وآخرون.2016، وزارة الصحة العامة في لبنان، وزارة التربية والتعليم العالي، 
2016، عباس 2017(. وقد خّطط البلد للقيام بمشروع تجريبٍي للعالج البديل بواسطة الميثادون MMT لعام 2019 )وزارة الصحة 
العامة في لبنان، وزارة التربية والتعليم العالي، 2016(. وتشمل التحديثات األخيرة لعام 2020 توسيع نطاق الخدمات القائمة: 
فقد تّم البدء بتوزيع خدمات العالج ببدائل األفيونيات  في مناطق في البقاع والصفرا )جبيل( وافُتتح مرَكَزين جديَدين لتوزيع 
االدوية في منطقة البقاع )زحلة( وجبل لبنان )تنورين(.وانضم ثالثة أطباء نفسّيين ُجدد إلى برنامج العالج ببدائل األفيونيات  

OAT وبدأوا بتقديم خدمات هذا العالج للمرضى المحتاجين اليه.

وآخرون،  غدار  اجرى  2017(. وقد  وآخرون،  )غدار  العالج  عناصر  أساسيًا من  عنصرًا  االجتماعّي  النفسّي  الّدعم  تقديم  ُيشّكل 
الّلبنانّي  االدمان  مركز  في  المخدرات  مستخدمي  صّحة  تحسين  في  األفيونيات  ببدائل  العالج  دور  لتقييم  دراسة   )2017(
»سكون« ، بين يناير/كانون االول 2013 و ديسمبر/كانون الثاني 2014. وقد اظهرت هذه الدراسة بعد ثالثة اشهر من تاريخ بدء 
العالج تحّسنًا مهّمّا، ، في نوعّية الحياة، والقلق، وادمان المخّدرات، والجرعة الزائدة، والتوظيف، وسلوك الحقن. وقد افادت 
دراسة نوعّية اجراها غدار في عام 2018، عن عدم المساواة في امكانّية الحصول على العالج باالستعانة بمواد ناهضة ذات 

خواص أفيونية، التي ُتشّكل ثغرة هاّمة ينبغي ُمعالجتها في ادارة العالج ببدائل األفيونيات  OAT في لبنان. 

وَشَملت الجهود المبذولة للوقاية من تناول الجرعات الزائدة، المناصرة الى تغيير السياسات بحيث ُتلزم الُمستشفيات بابالغ 
الشرطة عن استقبالها لحاالت الجرعات الزائدة؛ وكانت قد ُالغَيت هذه السياسة سابقَا من اجل تشجيع ُمستخدمي المخدرات 
على طلب المساعدة في حاالت الجرعات الزائدة )مينارة 2015، 2016(. وفي 22 مارس/آذار، 2016، في ضوء حماية األشخاص 
الذين يعانون من اضطرابات استخدام الُمخّدرات من االعتقاالت أثناء طلبهم المساعدة الطبية، أصدرت وزارة الصحة العاّمة 
حاالت  عن  اإلبالغ  عن  االمتناع  الطبّيين  والموظفين  المستشفى  إدارات  من  فيه  ُيطلب  الذي   461 رقم  التعميم  اللبنانية 
الجرعة الزائدة لُضّباط الشرطة. ولكن، افاد مركز سكون اّن 101 ُمستشفى كانت قد نفت تلّقيها تعميم الوزارة، وفي بعض 
الحاالت، تلّقت االدارة تعميم الوزارة ولكّنها لم ُتبلغه لطاقم الطوارئ ، وتترّدد المستشفيات الّلبنانّية في اداء واجبها الطبّي 
من دون ابالغ السلطات عن »جريمة« استخدام الُمخّدرات، خوفًا من التداعيات القانونّية على المستشفى وعلى الموّظفين. 
وتوافرمؤّخرًا تحديثًا خالل فترة مرض فيروس كورونا المستجد 2019 )كوفيد19-(، عن العالج باالستعانة ببدائل األفيونيات ، 
حيث سمحت وزارة الصّحة )من خالل تعميم رسمّي( بتوزيع البوبرينورفين لفترة اسبوَعين لالشخاص الخاضعين للعالج ببدائل 
التوزيع لفترة  تّم   ( التدبير ُممكنّا في السابق  التدابيرالُمّتخذة للوقاية من )كوفيد19-(. ولم يكن هذا  األفيونيات كواحدة من 

اسبوٍع فقط(. اّن اطالق المرصد الوطنّي الستخدام المخّدرات وادمانها، معّلقًا حالّيًا السباٍب مالّيٍة و لوجستّيٍة.
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َتَقُع ليبيا في شمال أفريقيا وهي من أكبر الّدول الواقعة في منطقة الّشرق األوسط وشمال أفريقيا )MENA(، وشهدت في 
اآلونة األخيرة  تدّفًقا ملحوّظا ألعداد المهاجرين )ايلي األعرج وميشلين أبو شروش 2016، ومانغان 2020(، كما وأّنها تشّكل 
معبًرا رئيسيًا عبر الّصحراء الكبرى لإلتجاِر بالبشر واألسلحة والمخّدرات وهي منطقة عبور للمخّدرات والهيروين والكوكايين. وقد 
ا في االتجار بالمخّدرات  ا تلعب دوًرا أساسيًّ لوحظ وجود عّدة أنواع جديدة من المؤّثراِت العقلّيِة في سوق المخّدرات، وهي حاليًّ
من نوع األمفيتامين )ATS(  أو من نوع الّنشوة )MDMA( من غرب أفريقيا، كما يتمُّ االتجار على نطاٍق واسع، بالمؤّثرات العقلّية 
 ،2014 عام  مانغان  فيونا  و  شاو  مارك  بحسب  المجاورة  البلدان  من  القادَمين  والكابتاغون   )Tradamol( كالترادامول  الّطبّية 
ومانغان عام2020 والّتقرير الّصادر عن مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة )UNODC( عام 2020. تواجه ليبيا 
إنتشاًرا سريًعا لجائحة اإلستعمال غير المشروع للمخّدرات و للفيروس المنقول عن طريق الّدم BBV(( الّناتَجين عن عدم وجود 
إستقرار ّسياسّي وفقدان الّسيطرة على حدودها الوطنّية الواسعة، واإلضطراب العسكرّي والعنف، والّصراع المسّلح، بحسب 
البرنامج الوطنّي لمكافحة اإليدز في ليبيا عام 2015 والعاموري وآخرون عام 2018. وكما ذكر مانغان عام 2020، فهناك تداخاّل 

وثيّقا بين تهريب المخّدرات، والفيول، والبشر واألسلحة.

وبحسب الّشاذلي وتيناستي )2016( ، يحقُّ للمحاكم في ليبيا ان تأُمر بقبول مستخدمي المخدرات في مراكز التأهيل كبديٍل 
المتعّلقة  الجرائم  االعدام على  أي قانون متعّلق بفرض عقوبة  حالّية عن وجود  توجد معلومات  الجنائّية. وال  العقوبات  عن 

بالمخّدرات في ليبيا منذ خِلع العقيد القّذافي عام 2011 )جيريللي، 2019(.

إستخدام الُمخّدرات

2017؛ شاو  ،2014؛ ميكاليف،  )بورك  زهيدة  بأسعاٍر  وُتباع  المدن  عدٍد من  كبيٍر في  ليبيا موجودة بشكٍل  المخّدرات في  إّن 
ومانغان، 2014؛ مانغان، 2020(. كذلك ورد عن العاموري وآخرون عام 2018، ومانغان عام 2020، أّن هناك أسواق معروفة 
بوجود المخّدرات فيها وأخرى تحتوي على الهيروين والكوكايين في المدن الكبرى الّليبّية من بينها طرابلس، ومصراتة، وبنغازي. 
وآخرون  والعاموري   ،2014 عام  والجريمة  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم  مكتب  عن  الّصادرة  الّتقارير  من  كّل  ذكرت  وقد 
عام  2018، ومانغان عام 2020؛ أّن أنواع المخّدرات األكثر إستعمااًل هي: الحشيش، وحبوب الّنشوة،والعقاقير االصيدالنّية، 
وثالثي الهيكسيفينيديل )trihexyphenidyl(، وكلونازيبام )Clonazepam(،والحبوب المنّومة والترامامول. إّن دور الّصيدلّيات 
في إنتشار إستهالك المخّدرات واإلدمان عليها في ليبيا هو عنصر مهّم لجهة تحديد اماكن الحصول على هذه المواّد من دون 
وصفٍة طبّية )مانغان، 2020(. باإلضافة إلى ذلك، فإّن الحصول على المخّدرات في الّسجون هو أمٌر سهٌل نوًعا ما ويتّم من 

خالل الّزوار أو سجناء آخرين أو ضّباط الّسجن )العاموري وآخرون، 2018(.

وعلى الّرغم من أّن إستهالك المخّدرات بات حدًثا بارًزا ومعروًفا في المجتمع اّلليبي، فحّتى اآلن هناك نقٌص ملحوٌظ في 
الُمعّرضة لسوء  2014(. وقد توّسع نطاق المجموعات المحّددة  البيانات حول هذا الموضوع وحول اإلدمان )شان ومانغان، 
استخدام المخّدرات واإلدمان عليها في ليبيا ليشمل ليس فقط الّشباب بل أيًضا الّنساء واألطفال في الصفوف المتوّسطة 
والّثانوّية، والميلشيات )مانغان، 2020(. بيد أّن تقرير األنصاري الّصادر عام 2019، يوِرُد أّن إستهالك الكحول والمخّدرات غير 

المشروعة بين طاّلب الجامعات في ليبيا قليل.

الفيروس المنقول عن طريق الّدم 

 كما ورد في تقرير األستاذة الجامعّية لويزا ديجنهاردت وآخرون عام 2016، فإّنه على الّرغم من أهمّية الحّد من مخاطر إستخدام 
المخّدرات والوقاية من انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي )HIV(، فليس هناك الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع 
وحول إستخدام المخّدرات بين الّشباب في ليبيا. وترّكز عوامل الخطر المحّددة الستخداِم الّشباب للمخّدرات في ليبيا على زيادة 
توّفرها وسهولة الحصول عليها، وعلى التأثير السيء من االصحاب ، واإلضطراب في الحياة اإلجتماعّية واألنشطة الّترفيهّية 
الّصحّية، والّصدمات الّناجمة عن الحروب )العاموري وآخرون، 2018(. وحّددت دراسة العاموري وآخرون، عام 2018 أيًضا العوامل 
الّناتج  البشرّي  المناعة  الخصوص فيروس نقص  الّدم، وعلى وجه  المنقول عن طريق  بالفيروس  باالصابة  المسّببة  الخطرة 
عن جهٍل في معرفة طرق انتقاله وعن ممارسات الحقن غير اآلمن .مّما أّدى إلى إزدياد ضعف الّشباب الّليبّين تجاه إستخدام 
المخّدرات واإلصابِة بفيروس المنقول عن طريق الّدم. وقد زادت المعتقدات الّدينّية والّترابط بين الّطفل واألهل من المرونة 

وهي عوامل تعمل على حماية األفراد.

ليبيا



.
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ويشيُر هذا اإلزدياد باألرقام  إلى تفّشي وباء فيروس نقص المناعة البشرّي المنقول من خالل مستخدمي المخّدرات بالحقن 
)IDU( )ضو وآخرون، 2014( مقارنًة مع إنتشاٍر ضئيٍل نوًعا ما لهذا الفيروس في العالم )ميرزويان وآخرون، 2013(. وجاء في 
تقرير المركز الوطنّي لمكافحة األمراض أّن  نسبة األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن)PWID( هي %90 من مجمل 
حاالت فيروس نقص المناعة البشرّي الُمبّلغ عنها في ليبيا )وزارة الّصّحة العامة، 2014(. وُتقّدر نسبة إستخدام المخّدرات بالحقن  
بحوالي %0.05)0،01-0،10(؛ ونسبة إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
حوالي %89.6 )تتراوح بين 85،8 و 92،7(؛ أّما عدد األشخاص الحالّيين اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن والمتعايشين مع 
2020(. باإلضافة إلى ذلك، هناك نسبة  )1000-2500( )الرني وآخرون،  2000 شخًصا  فيروس نقص المناعة البشرّي فهو 
%45.3 )-48،7 59،8(  من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن بشكٍل يومّي أو أكثر )ألعدد الّتقريبّي 1000؛500-
الّتقريبّي1000؛1500-500(  )ألعدد  يومّي  من  أقّل  بشكٍل  الحقن  بإستخداِم  يقومون   )51،3-40،3(  45.7% ونسبة   )1500
)كوليدج وآخرون، 2020(. وُيعتبر عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في ليبيا حوالي 2000 شخًصا )1000-
3000( مع متوّسط  عمر 32،7  عاًما )تتراوح األعمار بين 27 و 44(، بحسب هاينز وآخرون، 2020. وكما ورد عن المصدر عينه، فال 

تفاصيل عن عمر بدء الحقن بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن أو عن مّدة حقنهم للمخّدرات. 

وصدر عن البرنامج الوطنّي لمكافحــة اإليـــدز في ليبيا عام 2015، أّن انتقال الفيروس عن طريق االتصال الجنسّي هو الُمحّرك 
عام  الّصادر سابًقا في   ))BBS السلوكّي   الحيوّي  البشرّي. وبحسب اإلستطالع  المناعة  بفيروس نقص  األساسّي لإلصابة 
2010، فإّن مارزويان وآخرون )عام 2013( يعتبرون أّن بين 328 شخًصا من اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في طرابلس 
تّم رصد إصابِة نسبة %87 بفيروس نقص المناعة البشرّي، و%94 مصابون بفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( HCV((  و5% 
مصابون بفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ب( )HBV(. أّما نوع المخّدرات األساسّي الُمستعمل في الحقن فقد كان بيوبرينورفين 
الّدم  المنقول عن طريق  بالفيروس  أخرى معّرضة لخطر اإلصابة  أيًضا مجموعات  الهيروين. وهناك  )Buprenorphine( ويليه 
بنسبة   )FSW( الجنس  مجال  تعملن في  الّلواتي  والّنساء   3.1% بنسبة   )MSM( الّرجال  مع  الجنس  يمارسون  اّلذين  كالّرجال 
%15.7 بحسب اإلستطالع الحيوّي السلوكّي. أّما أعمار غالبّية األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن للمّرة األولى 
فهي 35 عاًما بحوالي %43 أقّل من األشخاص بعمر 25 عاًما )مارزويان وآخرون، 2013(. وفي دراسٍة الحقة ُأجرَيت عام 2011 
بين سّكان طرابلس، فإّن نسبة إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي هي %0.15، وفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي )ج( هي 
%0.9 ، وفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ب( هي %3.7 بحسب ضو وآخرون، عام 2014. ُيقّدر معّدل اإلصابة بفيروس نقص 
عدد  %24.8  من مجمل  بحوالي   2017 عام  ليبيا  بالحقن في  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  األشخاص  بين  البشرّي  المناعة 
الّسّكان؛ بيد أّن هذه المعلومات ُتعتبر غير واقعّية نوًعا ما وتقتصر على دراسٍة واحدة ُأجريت في طرابلس )مارزويان وآخرون، 
2013 و مومتاز وآخرون، 2018(. كما أّن نسبة اإلنتشار األكبر لفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين الليبّيين اّلذين يستخدمون 

المخّدرات بالحقن هي %94.2  )تتراوح الّنسبة بين %90.8 و %96.7( بحسب محمود وآخرون عام 2020.

وأبلغ محمود وآخرون عام 2020 أّن نسبة إنتشار فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي )ج( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن هي %94.2 )90،8-96،7( على معّدل سّكان حوالي 4446 )2948-5943(؛ أّما عدد االجسام الُمضادة لفيروس التهاب 
األشخاص  وعدد  )2677-5747(؛  شخًصا   4188 فهو  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  الذين  االشخاص  بين  ج(  الوبائّي)  الكبد 
)1885-4047(.وبحسب  شخًصا   2949 حوالي  فهم  ليبيا  في  مزمن  بشكٍل  الوبائّي)ج(  الكبد  إلتهاب  بفيروس  المصابين 
%1.59 )1،44-1،76(؛  الُمجّمعة حول خطر اإلصابة بفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين عاّمة السّكان ليبيا هي  التقديرات 
وبين االشخاص الذين يستخدمون المخّدرات بالحقن فهي %94.2 )91،46-96،72( وبين األشخاص الّمعّرضين لخطر متوّسط 

)ومن بينهم السجناء( %5.38 )1،74-10،73( )شمياتيللي وآخرون، 2019(.

من جهٍة أخرى، ال يمكن اإلستخفاف بأثر الهجرة عبر ليبيا من حيث إنتشار الفيروس المنقول عن طريق الّدم. وقد إستخدم ضو 
وآخرون عام 2019 المعلومات الجغرافّية المتوافرة في كّل حاالت فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( الُمسّجلة في ليبيا بين عام 
2007 و عام 2016 )114،928 حالة( لتحديد أماكن تواجد المرض. وقد سّجل إنتشار الفيروس المذكور في وقٍت سابٍق نسبة 
ا %1،2 بحسب ضو وآخرون )2014(. كذلك فقد توّزعت العدوى بالفيروس ذاته في ليبيا بشكٍل غير متساٍو ونسبة  ُمعتدلة نسبيًّ
اإلصابة زادت بشكٍل كبير خالل الّسنوات العشر األخيرة. وبحسب ضو وآخرون )2015(، فإّن الّنمط الجيني رقم 4 هو الّسائد 
بشكٍل كبيٍر في منطقة شرقي ليبيا يليه الّنمط الجيني رقم 1 و2 األكثر شيوًعا في القسم الغربي من ليبيا؛ أّما األعمار فتتراوح 
بفيروس  إمرأة ُمصابة. وتتوّزع  نسبة اإلصابة  كّل  بالفيروس هي شخَصين مقابل  الّرجال  عاًما ومعّدل إصابة  16 و50  بين 
إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بشكٍل غير متساٍو. كما عمد ضو وآخرون عام 2019 على إجراء دراسٍة مماثلٍة حول  مجموعة األشخاص 
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرّي، وجاء فيها أّنه  بين عامي 1993 و 2017 زادت حاالت اإلصابة بهذا الفيروس بشكٍل 
ا  ا وزمنيًّ كبيٍر بين سّكان ليبيا وعلى وجه الخصوص بين األشخاص اّلذين تقّل أعمارهم عن 27 عاًما. وقد لوحظ تغّيًرا جغرافيًّ

بأعداد اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي خاّصًة بين عامي 2005 و 2012.

أّن  تبّين  الُمهاجرين المقيمين في طرابلس،  2016  حول عدد األفارقة  اّلتي أجراها ضو وآخرون عام  الّدراسة الحديثة  وفي 
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نسبة إنتشار فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( تتراوح بين %2 و %26 وهي الّنسبة األعلى من بين أولئك القادمين من مصر 
ونسبتهم %18.7 والقادمين من غرب أفريقيا نسبتهم %14.1 ويليهم المهاجرون من القرن األفريقّي ودول الّصحراء الكبرى. 
إنتشار  أّن مستوى  1511 مهاجٍر؛  2016 في بني وليد على  أجروها عام  )2019( في دراسٍة  الّرحمن وآخرون  وتبّين مع عبد 
ا: %6.68، و%3.51 مصابون بفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( و%0.967 مصابون  فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ب( عاٍل جدًّ
بفيروس نقص المناعة البشرّي. وتؤّكد الّدراسة على حاجة الّسلطات اّلليبّية إلى توعية وتثقيف المجتمع المحلّي حول مخاطر 

الفيروس المنقول عن طريق الّدم وطرق إنتقاله.

ال يوجد تقرير عالمي حديث حول رصد  اإليدز في ليبيا. وقد ُوضعت مسوّدة الخّطة اإلستراتيجّية الوطنّية لمكافحة اإليدز األولى 
بين عاَمي 2012 و 2014  )وزارة الّصّحة في ليبيا، 2013( ولكن لم يتّم إعتمادها بعد )المركز الوطنّي لمكافحة المرض في 
ليبيا عام 2015(. بيد أّن عدم اإلستقرار المحّلّي والّصراعات أّثرا سلًبا على قدرة الّدولة على مواجهة وباء المخّدرات و تفّشي 
الفيروس المنقول عن طريق الّدم على وجه الخصوص فيروس نقص المناعة البشرّي في ظّل وقٍف للمشاريِع المتعّلقة بهذا 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. وبحسب برنامج  الفيروس وبالمخّدرات ومع ّتدهور في الخدمات المتعّلقة باألشخاص 
األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز )UNAIDS( الّصادر عام 2019 فال معلومات مستحدثة 
حول الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات. وقد ُوضعت بعض اإلستراتيجّيات للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي للّسّكان 
ا)STI(  وطرق  الّرئيسّيين وتضّمنت خدمات االختبار والمشورة المتعّلقة بالفيروس وخدمات الوقاية من العدوى المنقولة جنسيًّ
معالجتها، والتصدي للوصم ، وتصويب المعلومات حول الّتخفيف من عوارض اإلصابة بالفيروس، والّتثقيف بشأن فيروس 

نقص المناعة البشرّي.

إّن اختبار فيروس نقص المناعة البشرّي موجود بشكٍل واسع، ولكن قّلٌة الخدمات اّلتي ُتعنى بإختبار فيروس نقص المناعة 
البشرّي )HTS(. يتواجد العالج المضاّد للفيروسات القهقرّية في عدٍد كبيٍر من المدن وفي سجٍن واحد )المركز الوطنّي لمكافحة 
المرض في ليبيا عام 2015(. ومن جهٍة أخرى، فإّن الخدمات قد توّقفت بسبب الوضع المحلّي، لذا تشكّل مراقبة المجتمع 
وحراسة الّسجون بوجه الفيروس المنقول عن طريق الّدم وخصائص المجتمع تحدٍّ كبير )المركز الوطنّي لمكافحة المرض في 

ليبيا عام2015؛ مانغان وموراي، 2016(.

 وبحسب برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز الّصادر عام 2015، فإّن االختبارات 
الّسجون  )ART( موجوَدين في  القهقرّية  للفيروسات  المضاّد  العالج  وتوافر  البشرّي  المناعة  فيروس نقص  لتقّصي وجود 
الّليبّية. وإّن نسبة المساجين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرّي هي %18 والمصابين بفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( 

هي %33.7  )هايجنن وآخرون، 2016(.

الحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات

)OAT( وال العالج ببدائل األفيونيات )NSP( ال تتضّمن الخّطة الوطنّية لمُكافحة اإليدز برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة
)المركز الوطنّي لمكافحة المرض في ليبيا عام 2015(. كما ال يوجد تحديث لبرنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس 

نقص المناعة البشرّي/اإليدز لعام 2020 حول الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات.

ا لخدماٍت جّيدة لعالج إستخدام المخّدرات، وإعادة الّتأهيل، والحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات بحسب  وهناك توافر قليٌل جدًّ
العاموري وآخرون عام 2018. غير أّن مراكز الّتأهيل  الموجودة في ليبيا هي فقط إثنين )مركز في طرابلس وآخر في بنغازي( 
وهما ُمقفَلتين بسبب الوضع المحلّي )البرنامج الوطنّي لمكافحة المرض في ليبيا عام 2015(، وقد ساهم ذلك في ظهور 
مراكز مجتمعية قائمة وغير رسمية إلعادة التثقيف وإعادة التأهيل  بإدارة الميليشيات اّلتي ال وجود واضح لمراكزها وال قواعد 

محّددة لبقاءها أو لَتوّفر الدعم للعالج ضّد المخّدرات )فينوكي، 2014؛ سيفاو وبالزا،2017 ؛ والعاموري وآخرون، 2018(.
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ا لراتنج القّنب )الحشيش(، بحسب الهيئة الّدولّية لمراقبة المخّدرات )INCB( عام 2014 و مكتب  ال تزاُل المغرب الُمنتج األكبر عالميًّ
األمم المّتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة عام 2016 وأفساهي وآخرون عام 2015-2016، وبليكمان عام 2017، وتينغمان 
عام 2019، والّتقرير العالمّي حول المخّدرات الّصادر عام 2019. وفي الّسنوات الخمسين الّسابقة، تكّيف مزارعو القّنب مع 
شروط الّسوق الّدولّية وواجهوا محاوالت الحكومة للّتخفيف أو القضاء على زراعة القّنب )أفساهي، 2015؛ وبليكمان، 2017(. 
فقد مارست الحكومة المغربّية سياسة اإلحتواء لزراعة القّنب حيث لم ُيسمح بزراعته في مناطق جديدة، في حين تّم الّسماح 
بمواصلة الزرع في األراضي الموجودة ُمسبقًا في منطقة الّريف )أفساهي،2015؛ وبليكمان،2017(. وباإلستناد الى  اإلبالغ 
الكّمي للمضبوطات، الّصادر عن مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة عام 2019 وعام 2020، لوحظ انخفاض 
كبير في اإلتجار براتنج القّنب في المغرب في خالل عام  2017. وأبلغت المغرب للمّرة األولى في تاريخها،عن ضبط كمّية 40 
مليون وحدة من الترادامول ( منشؤها هندي) في عام 2017، واّلتي كانت وجهتها نحو غينيا و بلدان أخرى في غرب أفريقيا ( 
الّتقرير العالمّي  للمخّدرات الّصادر عن مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة عام 2019(. كما وأبلغ الّتقرير الّصادر 
عن المكتب المذكور آنّفا في عام 2020 عن مضبوطات من االكستاسي. وأبلغت المغرب أيضًا عن ضبط 120 كغ من الكوكايين 
عام 2015، و1،6 طن عام 2016، و2،8 طن عام 2017 بما فيها شحنة واحدة من الكوكايين )2،6 طن( من البرازيل تّم توقيفها 
في أكتوبر عام  2017. كذلك  تّم توقيف 1 طن من الكوكايين في منطقة الجديدة في المغرب في ديسمبر عام 2018 كانت 
تعبر من أميركا اّلالتينّية نحو أوروبا )الّتقرير العالمّي للمخّدرات الّصادر عن مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة 

عام 2019(.

إستخدام الُمخّدرات

إستنتجت الّدراسة األخيرة اّلتي أعّدها العمري وآخرون عام 2015 أّن إستهالك الّشباب اليافعين للمواّد المخّدرة في المغرب 
الّدراسات  أشارت  ذلك،  ومع  األمريكّية.  المّتحدة  الواليات  في  أو  أوروبا  في  الموجودة  بالّنسب  مقارنًة  قليلة  ا  نسبيًّ هي 
العقلّية،  والمؤّثرات  القّنب،  وإستخدام  الّتدخين،  إنتشار  نسبة  إرتفاع  الى  المغرب  مدارس  في  ُأجريت  اّلتي  اإلستقصائّية 
الُمقلق  البدء  مع  عاًما    23 و   11 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الّشباب  بين  للمهّدءات  الّطبّي  غير  اإلستخدام  و  والكوكايين، 
 ،2016 وآخرون،  وزاروق   ،2015 وتوفيق،  والعمري   ،2016-2010 منها  والوقاية  األمراض  مكافحة  )مراكز  إلستssخدامها 
المراهقين من  اّلتي تحمي  المخاطر والعوامل  2018 دراسًة حول تقّصي  2017(. وأجرى كازدوح وآخرون،  وتوفيق وآخرون، 
واألساتذة(  واألهل  عاًما   16-14 بين  أعمارهم  تتراوح  اّلذين  والفتيات  )الّصبيان  األخيرة  هذه  وتشمل  المخّدرات،  إستخدام 
في مدرسَتين متوّسطَتين في مدينة طاظا في المغرب، وحّددت العوامل اّلتي  تستند عليها فوائد إستخدام الُمخّدرات، 
اإلجتماعّية. وقد نصحوا  والقواعد  المخّدرات،  على  الّسهل  والحصول  األقران،  وتأثير  العائلة،  وتأثير  والمعتقدات،  والّتوعية 
بوضع برامج  وقاية على مستوياٍت مختلفٍة، والّتثقيف الّصحّي في المدارس بهدف تحفيز الّتوعية وتخفيف الّسلوك الخِطر 
بين  الُمستخدمة  العقلّية ومشتّقاتها  المؤّثرات  إنتشار  دراسًة حول   2018 عام  وآخرون  زاروق  أجرى  المغربّيين. وقد  للّشباب 
طاّلب الّصفوف المتوّسطة والّثانوّية وتتراوح أعمارهم بين 11 و 23 عاًما )3020 طالب( في المنطقة الوسطى الّشمالّية 
في المغرب. ووجدوا أّن مدى إنتشار الّتدخين  اإلجمالي على مدى الحياة كان %16.1، وعلى مدى الحياة كانت نسبة إستخدام 
على  إنتشارًا  االكثر  كالُمخّدر  القّنب  عن  اإلبالغ  وتّم   . الماضي6.3%  الّشهر  وفي   5%. ا  وسنويًّ  9.3% العقلّية  المؤثرات 
الكحول)%4.3(، والمستنشقات)%1.7(، والمؤّثرات العقلّية من دون وصفة طبّية)1%(،  الحياة  بنسبة)%8.1(،  يليه  مدى 
والكوكايين)%0.7(، والهيروين)%0.3(، واألمفيتامين)%0.2(، وُنسَب إستخدام المؤّثرات العقلّية  إلى الّرجال أكثر من الّنساء. 
اّلذين  الّذكور  تطال  فهي   ،2018 عام  وآخرون  زاروق  ذكرها  اّلتي  الّتدريجّية  اإلنحدارات  نتيجة  المخّدرات  إستخدام  مخاطر  أّما 
يدرسون في المدارس الّثانوّية، واّلذين يدّخنون، واّلذين يعيشون مع عائالٍت أحد أعضاءها يدّخن والذين ال يشعرون باألمان 

داخل عائالتهم.

إّن معّدل إنتشار إستخدام المخّدرات غير المشروعة بين الّشّبان المغربّيين هي بين %4 و %5 )حوالي 800،000 مستخدم 
للمخّدرات( )توفيق وآخرون، عام 2014(. ويبقى القّنب الُمخّدر األكثر شيوعًا في المغرب خاّصة بين اليافعين )المرصد القومّي 
هي  الّنشوة(  )نوع  واالكستاسي  اإلمفيتامين  فإّن   ،)2014 )عام  وآخرون  توفيق  وبحسب   .)2014 عام  واإلدمان  للمخّدرات 
المخّدرات األكثر شيوًعا في الحانات. كما أّن حوالي 20000 مغربّي يستخدم الهيروين من بينهم ثلثي العدد المذكور يستخدمون 
الحقن. وأبلغ مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة عام 2013، عن إرتفاع نسبة إستخدام الكوكايين وماّدة األفيون 
وإّتجاهات  وصفات   2018 عام  وآخرون  كارجوح  وحّلل  الّسّكان.  لدى  المعلومات  توافر  قّلة  بسبب  وذلك  األخيرة  اآلونة  في 

المغرب
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إستخدام المؤّثرات العقلّية في مدينة تيفلت باستخدام دراسة صيدالنّية تعتمد على إّتجاهات إستخدام هذه المؤّثرات، بالّدرجة 
األولى األدوية المضاّدة للقلق)%52(، تليها مهّدئات األعصاب)%29(، واألدوية المضاّدة لإلكتئاب)%19( في ظّل ضعف 
قدرة األطّباء الّنفسّيين على متابعة العالج مقارنًة بعدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات واّلذين لديهم قدرة ملحوظة 

على إستخدامها وإدمانها. 

وحّلل سفندال وآخرون )عام 2018( بيانات من دراسة »الّصّحة العقلّية والجسدّية من دون حدود« ، )MESHE( التي قيمت معايير 
177( ولدى المرضى في مؤّسسات  الذاتي  لدى المساجين )عدد المساجين=  الّصّحة الجسدّية والعقلّية من خالل اإلبالغ 
اإلدمان )عدد األشخاص= 54(.  وكشف نموذج انحدار متعّدد المتغّيرات أّن وجود تشخيص اإلكتئاب ُيشّكل عامل خطر أساسّي 
اإلرتهان  كّلها عوامل وقاية من  والحصول على وظيفة هي  األطفال،  وإنجاب  الّتربية،  عاٍل من  توّفر مستوى  أّن  حين  في 
للُمخّدرات في المغرب. وأفاد أزيكور وآخرون )عام 2019( عن  دراسٍة حول الوبائّيات ُأجريت على 180مصاًبا بحالة تسّمٍم طّبيٍّ 
ُمسّجلة  لدى وفد الصّحة اإلقليمي  في إراتشيديا  ) جنوب شرق( المغرب في خالل الفترة الممتّدة بين يناير/كانون االول 
2004 وديسمبر/تشرين الثاني 2016؛ مع مشتّقات البينزوديازيبين المتوّرطة عادًة،  ومع معّدالٍت مرتفعة من الجرعة الزائدة 

الُمعتمدة بين النساء.

إّن إزدياد إستخدام المواّد األفيونّية في المغرب يرتبط بموقعها الجغرافّي، فهي تقع بمحاذاة أوروبا )حيميش ومدني، 2016(. 
وقد ارتفع أيًضا خالل العشرين سنة الماضية إستخدام المخّدرات بالُحقن وعلى وجه الخصوص في شمال المغرب بحسب 
2015. كما أّن إستخدام المخّدرات الُمتعّددة هو أمٌر شائٌع: الهيروين هو األكثر شيوعًا مع تدخيِن  وزارة الّصّحة المغربية عام 
الُقّنب، والكحول و مشتّقات البينزوديازيبين )حيميش ومدني، 2016(. إّن عدد األشخاص الّتقريبّي اّلذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن في المغرب غير موثوق به ويتراوح بين 1500 إلى 18500 شخًصا )صابير وتوفيق، 2014؛ شاو وآخرون ،2016، وزارة 
الّصّحة في المغرب، 2015، منّظمة الّصّحة العالمّية في منطقة شرق المتوّسط عام 2016؛ حيميش ومدني، 2016(. ويتمركز 
مستخِدمي المخّدرات بالحقن في شمال الّدولة وشرقها، وخاّصًة في مناطق العبور اّلتي تصّدر القّنب إلى الجزائر وإسبانيا، 
وُيعتبر  )تيناستي،2016(.  إسبانيا(  األساسّي  )مصدرها  والهيروين  ألجزائر(  الخصوص من  وجه  )على  اإلمفيتامين  وتستورد 
المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  وإّن   .)2014 عام  المغرب  الّصّحة في  )وزارة  بالحقن  األكثر شيوًعا  الُمخّدر  الهيروين 
بالحقن هم بشكٍل عاّم من الّرجال اّلذين تتراوح أعمارهم بين 36 و39 عاًما، غير المتزّوجين والعاطلين عن العمل،  مع معّدالت 

ُمرتفعة من السجن )وزارة الّصّحة في المغرب، عام 2012: 2014 :2015(.

الّشباب  أّما نسبة  )-15500 45500 شخًصا(؛  بالحقن، ب30500 شخًصا  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  ر عدد األشخاص  وُيقدَّ
منهم الذين تقّل أعمارهم عن 25 عاًما فهي %6.9 )5.1-8.8(، ومتوّسط أعمارهم هو 33.2 )31-39 عاًما(، ومتوّسط عمرالبدء 
بإستخدام الُمخّدرات هو 29 عاًما، ومتوّسط مّدة الحقن هي 10 سنوات)هاينز وآخرون، 2020(. وُقّدر ُمعّدل إنتشار إستخدام 
اّلذين  األشخاص  لدى  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  إنتشار  ونسبة   )0.20-0.07  (  0.13% ب  الحقن  طريق  عن  المخّدرات 
بالحقن  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  الحاليين  )0.0-20.6(. وُيقّدر عدد األشخاص   9.6% بالحقن، هي  المخّدرات  يستخدمون 
2020(. وُيقدر عدد  )500-6500 شخًصا( )الرني وآخرون،  3000 شخًصا  والُمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي ب 
ا أو أكثر )العدد الّتقديرّي 28000؛ 14500-42500 شخًصا( و 8.5% )5.1- األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن يوميًّ

13.1( يحقنون أقّل من يومّيًا ) العدد الّتقديرّي 2500؛1000-4500 شخًصا( )كوليدج وآخرون، 2020(. 

وُتشّكل الّنساء الّلواتي تستخدمن المخّدرات 1 من كل 10 أشخاص يستخدمون المخّدرات بالحقن  )ماغت وكالديرون، 2011؛ 
وتقرير وزارة الّصّحة في المغرب عام 2012:2014؛ وكييومجيان وآخرون، 2013(. ويؤّكد سفندال وآخرون )عام 2017( على ما 
ورد في  الّنسخة العربّية للّدراسة حول فحوصات تبين إضطرابات إستعمال المخّدرات )DUDIT( في المغرب اّلتي كشفت عن 
إستعمال المخّدرات في البلدان اّلتي تتكّلم بالعربّية. وفي عام 2014، وصلت برامج الوقاية الى حوالي 1400  شخًصا من 

اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن وأكثر من 2500  من مستخدميالمخّدرات )وزارة الّصّحة في المغرب عام 2015(.

وهو  المغرب  للّسجن في  بدائل  هناك  كما  والّتعليم،  العالج  الّتأهيل في  إعادة  تدابير  إّتخاذ  على  المغربّي  القانون  يشّجع 
2016؛  وتيناسي،  الّشاذلي  2016؛  ومدني،  )حيميش  الّسجن  عن  بداًل  ا  طبيًّ الّسموم  إزالة  تنفيذ  في  المحاكم  ُيشرُك  أمٌر 
وبريدج وغوريتي-لوغلو، 2017(. و مع ذلك نادرًا ما يتم تطبيق هذه البدائل )أونير، 2011(. وقد تّم اإلبالغ عن إرتفاع ُمعّدالت 
السجن السابقة بين  مستخدمي الُمخّدرات )ماغت وكالديرون، 2011(. وهناك الكثير من المراكز الّسكنّية والعديد من العيادات 
الخارجّية لعالج المخّدرات )صابير وتوفيق،2014 ؛ وتوفيق وآخرون،2014(. إّن العالج ببدائل األفيونيات بإستخدام العالج البديل 
بواسطة الميثادون )MMT( هو العالج اّلذي جلب نتائج إيجابّية بحسب تقييٍم ُأجرَي في طنجة على 101 مريٍض ُمدمٍن على 
المخّدرات؛ كذلك بّين هذا األخير تطّوًرا بالوضع الجسدّي للمريض من حيث الوزن، وساعات الّنوم، والوضع الغذائّي، والحالة 

المهنّية والوضع اإلجتماعّي بعد البدء بالعالج )إدريسي وآخرون،2018(. 
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ا بنسبة تُقّل %0.14 ولكنه يترّكز  وال يزال معّدل إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي /االيدز بين سّكان المغرب ضئياًل جدًّ
بين الّسّكان الّرئيسّيين منهم الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال بنسبة %5.12، و العاملين في ميدان الجنس التجارّي 
2015؛  عام  المغرب  في  الّصّحة  )وزارة   10.17% بنسبة  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  واألشخاص    1.98% بنسبة 
منّظمة الّصّحة العالمّية في منطقة شرق المتوّسط عام 2016(. ويترّكز وباء فيروس نقص المناعة البشرّي في المغرب بشكٍل 
2010:2014؛ وبّناني  الّتجاري )ممتاز وآخرون،  الّرجال وتليها شبكات الجنس  اّلذين يمارسون الجنس مع  الّرجال  أساسّي بين 
وآخرون،2014؛ وكييومجيان وآخرون،2013(. وُتشّكل هذه الفئة السّكانّية نسبة %67 من اإلصابات الجديدة  بفيروس نقص 
المناعة البشرّي في المغرب )ممتاز وآخرون،2013(. كذلك أجرت المغرب إستطالٍع حيوّي سلوكّي موّحد للعامالت في مجال 
الجنس في أكادير، وفاس، والّرباط، وطنجة )جونستون،2011(؛ وللّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال في أكادير ومراكش 
)جونستون،2011(؛ ولألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في طنجة والّناطور )جونستون ،2012(؛ وذلك باستخدام 
تقنّياٍت حديثٍة وعن طريِق جمع معلوماٍت تفيد األبحاث للّسّكان الُمختبئين وصعب الوصول إليهم )كيومجيان وآخرون ،2018(. 
وقد قّيم كيومجيان وآخرون أنماط الّتعّرض لفيروس نقص المناعة البشرّي في المغرب على المستوى الوطنّي وفي سوس 
ماسة وهي المنطقة األكثر تعّرًضا لهذا الفيروس. وكذلك قّيموا تأثير الّسيناريوهات لمجموعات التدخل الُمختارة. وأفادوا بأن 
أكبر عدد من اإلصابات الجديدة في عام 2013 على الصعيد الوطني قد حدث بين زبائن العامالت في مجال الجنس ونسبتهم 
%25؛ وبين الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال بنسبة %22، وبين األزواج اّلذين أحدهما ُمصاب بفيروس نقص المناعة 
البشرّي واآلخر غير ُمصاب بنسبة %22؛ وبين العامالت في مجال الجنس بنسبة %11؛ وبين األشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن بنسبة %5.  وقد لوِحظ وجود الّنتائج ذاتها في منطقة سوس ماسة ولكن نسبة اإلصابة بفيروس نقص 
المناعة البشرّي هي أربعة أضعاف أكثر مقارنًة مع األعداد على المستوى الوطنّي. وُيساهم الّنساء والّرجال على حدٍّ سواء 
المغرب عام  الّصّحة في  )وزارة  أزواجهّن  بالعدوى من  النساء  البشرّي ولكن ُتصاب معظم  المناعة  بفيروس نقص  باإلصابة 

2013؛ قويومجيان وآخرون ،2018(.

تتمركز في جنوب  الّرجال  الجنس مع  يمارسون  اّلذين  الّرجال  الجنسّي ومن خالل عدد  الّتواصل  إّن نسبة اإلصابة من خالل 
المغرب وعلى وجه الخصوص في منطقة سوس ماسة والعدد األكبر إلنتقال العدوى عبر مستخِدمي المخّدرات بالحقن هي 
ُحزم سيناريوهات مختلفة ومالئمة بخفض نسبة اإلصابة بفيروس نقص  2012(. ونجحت  المغرب )جونستون،  في شمال 
 2018 عام  وآخرون  قويومجيان  بحسب  الّتجارّي  الجنسّي  الّتواصل  شبكات  وشّكلت   .44% إلى   8 بحوالي  البشرّي  المناعة 
ا لإلصابِة بفيروس نقص المناعة البشرّي، حيث أّن نصفهم ُمصاب بالفيروس ولكن العدد األكبر منهم هو من  عنصًرا أساسيًّ
الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال؛ وِربُع العدد من اإلصابات الجديدة هي من بين هؤالء اآلخرين وتحتّل منطقة سوس 
ماسة الموقع الّثالث من حيث اإلصابة بالفيروس. وأظهرت الّدراسات أّن الّتغطية الموّسعة والُمناسبة للّتدّخالت ضّد إنتشار 

الفيروس قد تؤّدي إلى خفٍض كبيٍر في معّدالِت اإلصابِة بين الّسّكان الّرئيسّيين.

تؤثر تقديرات حجم األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن غير الموثوق بها على الّتقديرات الُمتعّلقة بإنتشار الفيروس 
المراقبة تطورًا في  أنظمة  أكثر  لديها واحد من  المغرب  أّن  الّرغم من  الّدّم بين هؤالء األشخاص، على  المنقول عن طريق 
منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا )كيويومجيان وآخرون،2013؛ حيميش ومدني،2016(. وهناك تباين جغرافّي ملحوظ  
في عبء فيروس نقص المناعة البشرّي وفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. 
وأظهرت ثالثة  إستطالعاٍت حيوّيٍة سلوكّيٍة موّحدة بين سَنَتي 2010 و2013 في ثالث مدن شمالّية، أّن إنتشار فيروس نقص 
المناعة البشرّي يتراوح بين %0.04  في طنجة، و %3.7 في تطوان، و %25.1 في الّناطور، بيد أّن إنتشار فيروس إلتهاب 
الكبد الوبائّي)ج( أكبر بكثير مع نسبة%41  في طنجة، و %45.4 في تطوان، و %90 في الّناطور )وزارة الّصّحة في المغرب، 
برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، والّصندوق العالمّي ،2012: 2014(. وقد شّكل 
 .)2017، )غّدار وآخرون  المغرب  البشرّي في  المناعة  الُمصابين بفيروس نقص  %7 من  بالحقن نسبة  المخّدرات  مستخِدمو 
ا بين األشخاص اّلذين يستخدمون  بيد أّن ممتاز وآخرون )2018( قد صّرحوا مؤّخًرا أّن العدد الّتقريبّي لإلصابات الجديدة سنويًّ

المخّدرات بالحقن في منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا هو األدنى في المغرب )99 إصابة(. 

بين  الوبائّي)ج(  الكبد  إلتهاب  فيروس  إنتشار  حول  المغرب  في  الُمجّمعة  التقديرات  عن   2020 عام  وآخرون  محمود  وأبلغ 
 18000 ُيعادُل  بما  السّكان  حجم  تقدير  مع  ؛   )72.4-33.1(  53.0% بنسبة  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص 
األشخاص  بين   الوبائّي)ج(  الكبد  إلتهاب  لفيروس  المضادة  لألجسام  الّتقريبّي  العدد  مع  )13500-22500 شخًصا(؛  شخًصا 
ا بفيروس  )4469-16290 شخًصا( وعدد األشخاص المصابين حاليًّ  9540 اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن  وهو  الحاليين 
إلتهاب الكبد الوبائّي)ج(  الُمزمن وهو 6718 شخًصا )3147-11471 شخًصا(. شكلت التقديرات الُمجّمعة بالنسبة المئوّية حول 
خطر اإلصابة بفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين عاّمة السكان في المغرب نسبة %0.65 )0.47-0.87(، وشّكلت 52.97% 
)33.11-72.35( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن؛ و %3.88 )2.32-5.79( بين األشخاص المعّرضين لخطر 
إلتهاب  إنتشار فيروس  ا حول معّدالت  بيانات قليلة جدًّ الّسجناء( )شمياتيّللي وآخرون،2019(. وتوجد  بينهم  ) ومن  متوّسط 
الكبد الوبائّي)ج( بين الفئات الّسّكانّية الرئيسّية . وهناك إنتشار متوّسط لفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( ، ُيشّكل  أكثر من 
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%60 بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، مع هيمنة للّنمط الجينّي رقم 1 على هذا الفيروس )تريمبيتاس 
وَصف  وقد  وآخرون،2019(.  شمياتيّللي  وآخرون،2018؛  محمود  وآخرون،2014؛  ممتاز  وآخرون،2012؛  وآخرون،2014؛راميا 
تريميتاس وآخرون )2016( التغاير الجيني لفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج الُمّتصل بالتدّفق العالمي للهجرة من األنماط الجينية 

في مستخدمي المخدرات بالحقن األكثر عرضة للخطر في منطقة طنجة في المغرب. 

َل إصابة 5301 بفيروس نقص المناعة البشرّي  لم يتّم تحديث تقرير رصد االيدز العالمي في المغرب.  وفي عام 2012، ُسجِّ
المناعة  نقص  فيروس  مع  الُمتعايشين  األشخاص  من  تقريًبا   30000 أصل  من  القهقرّية  للفيروسات  المضاّد  العالج  في 
وتتوافر   .)NAP(، 2013( الّصّحة  وزارة  في  اإليدز  لمكافحة  الوطنّي  والبرنامج  المغرب  في  الّصّحة  وزارة   (  )PLHIV( البشرّي 
إختبارات الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرّي بشكٍل واسٍع في البلد . وعلى الّرغم من وضع وتوسيع قدرة الوصول 

إلى العالج المضاّد للفيروسات القهقرّية ونطاق تغطيته، فال يزاُل هذا النطاق قلياًل حّتى اآلن )كيومجيان وآخرون،2018(.

ا هو 83757 بمن فيهم نسبة %40.2 من الُمحتجزين  َتَسُع الّسجون في المغرب 40000 سجين، غير أّن مجموع الّسجناء حاليًّ
رهن الُمحاكمة أو في الحبس اإلحتياطّي ونسبة %2.4 من الّنساء المسجونات )%3.4 من مجموع عدد المساجين( َيِعشَن في 
أماكن ُمكتّظٍة بشكٍل كبير )تقرير عام 2013 الّصادر عن حكومة الواليات المّتحدة األميركّية حول حقوق اإلنسان؛ دراسات المغرب 
للّسجون المغربّية عام 2020(.وقد تّم توثيق وجود مستخِدمي المخّدرات بالحقن في الّسجون المغربّية. ولكن قّلٌة هي البيانات 
المتوّفرة حول فيروس نقص المناعة البشرّي)%0.7( وال تتوافر أّي معلومات حول معّدالت فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( 

والسلوكّيات الخطرة في سجون المغرب )هايجنن وآخرون،2016(.

الحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات

ال يوجد تحديث حول الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات في برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة 
األخيرة في  الُحقنة  في  ُمعّقمة  حقن  أداة  إستخدام  نسبة  كانت   ،2019 عام  الّصادر  الّتقرير  وبحسب  البشرّي/اإليدز،2020. 
المغرب عام 2017، %92.1؛ وشّكل عدد الحقن وأدوات الحقن الموّزعة لكّل فرٍد يحقن عام 2018 ،  109 حقنة ، ونسبة تغطية 
العالج ببدائل األفيونيات عام 2018، %42.3 ؛ وتوّفر  الّنالوكسون عام 2019 في حين لم تتوّفر أماكن إستهالك المخّدرات. 

وتعتبر المغرب بلدًا رائدًا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مواجهة الوباء من خالل استجابة شاملة ومسترشدة 
باألدلة )ممتاز وآخرون، 2013:2018؛ كييومجيان وآخرون، 2013؛ بيّناني وآخرون،2014؛ تيناستي،2016(. وكانت المغرب ثاني 
)حيميش  المخّدرات  إستخدام  مخاطر  من  الحّد  إستراتيجّية  ُينفذ  إيران  بعد  إفريقيا  وشمال  األوسط  الّشرق  منطقة  في  بلد 
إفريقيا  وشمال  األوسط  الّشرق  منطقة  في  دولة  العشرين  بين  من  فقط  بلدان  ثالثة  من  واحدة  وهي  ومدني،2016(. 
الّنظيفة والعالج باإلستعانة  الحقن واألدوات  )برنامج توفير  المخّدرات  للحّد من مخاطر إستخدام  اّلتي طّبقت خدماٍت فّعالٍة 
2010 )حيميش ومدني،2016(.  2010 وأفغانستان عام  2000، المغرب عام  بموادٍّ ناهضة ذات خواّص أفيونّية(: إيران عام 
العناصر اأُلخرى من مجموعة خدمات برنامج األمم  بالحقن الحصول على  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  ويستطيع األشخاص 
والمرافق  للحّد من مخاطر إستخدامها  المخّدرات من خالل وجود مراكز  بالحّد من مخاطر إستخدام  الُمتعّلق  الّشامل  المّتحدة 
برنامج  أربعة مراكز  2014، قّدمت  )حيميش ومدني،2016(. وفي خالل عام  البشرّي/االيدز  المناعة  الروتينّية لفيروس نقص 
توفير الحقن واألدوات الّنظيفة ووّزعت سّتة مراكز لتأمين العالج ببدائل األفيونيات   238946 ُحقنة ب)معّدل 80 ُحقنًة لكّل 
ا( وتّم تسجيل 628 مريًضا يستخدمون ُمسّكن الميثادون )صالحي،2010؛ وزارة الّصّحة في المغرب عام 2015(.  شخٍص سنويًّ

وشملت الّتطّورات الّرئيسية في المغرب منذ عام 2018 ما يلي:

وضع بروتوكول وطنّي، وهو مجموعة أدوات للوقاية من الجرعات الّزائدة بين مستخدمي المخّدرات وإدارتها، مع 	 
وحدة تدريبية ألفرقة المجتمع المحلي على الوقاية وطرق الرعاية؛

توسيع نطاق الّتغطية الجغرافّية لخدمات الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات لمستخدمي المخّدرات لتشمل مواقع 	 
أخرى؛

وضع وتنفيذ مشروع تأهيل مهني وإعادة إدماج اجتماعي - مهني لمستخدمي المخّدرات في مرحلة العالج البديل 	 
بواسطة الميثادون؛

وضع خطة مناصرة منظمة لصالح مختلف أصحاب المصلحة )البرلمانيين والقضاة والمّدعي العاّم والُمحامين 	 
والّشرطة العدلّية ورجال الّشرطة، إلخ(، التي كانت قد ُوضعت حّيَذ الّتنفيذ قبل عام 2018 في طنجة-منطقة الّتطوان- 

والحسيمة وقد توّسعت بعد عام 2018 لتشمل المنطقة الّشرقية في مدن الّناطور وبرقان ووجدة؛
التعبئة الُمجتمعّية حول مسألة إستخدام المخّدرات: المنّظمات غير الحكومّية  المواضيعية العاملة على الحّد من 	 

مخاطر إستخدام المخّدرات، والمنّظمات غير الحكومّية المعنّية بحقوق اإلنسان، وممّثلين عن مستخدمي المخّدرات 
في المغرب والمساعدة الذاتّية؛

تعزيز قدرة المجتمع على تنظيم المواضيع الّتالية: فيروس نقص المناعة البشرّي وفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج(، 	 
وحقوق اإلنسان ونظام اإلستئناف، وما الى ذلك؛
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تّم إنشاء شبكة ُعرفت بإسم REMAD)2019(. وهي شبكة تجمع بين جميع الجهات الوطنّية الفاعلة ) الطبّية 	 
والمجتمعّية(، التي تعمل في مجال إدمان المخّدرات. وهي منّصة تواصل جديدة بين الجهات الفاعلة حول جميع 

القضايا المتعّلقة بالرعاية الشاملة والنوعية إلدمان المخدرات؛
تّم وضع دليل للوقاية من الجرعات الّزائدة وإجراء تدريب لكاّفة األفرقاء عام 2019.	 

ويشّكل الّصندوق العالمّي، اّلذي سيبقى حّتى عام 2023 على األقّل، أهّم مانح لبرامج الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات 
في المغرب.  وتضّمنت خّطة العمل اإلستراتيجّية الُمعتمدة من ِقبِل وزارة الّصّحة على المستوى الّتشريعّي، برنامًجا كاماًل 
للحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات بين 2018-2022؛ بيد أّنه لم يطرأ أي تغيير أو تطّور لصالِح مستخدمي المخّدرات أو أيٍّ 
من الّسّكان الّرئيسّيين. وال تزال القوانين ُتجّرم إستخدام المخّدرات والمثلّية الجنسّية والعاملين في الجنس وتفرض عقوباٍت 
للحّد من  االيدز وإستراتيجّية   لمكافحة  لديها إستراتيجّية وطنّية  المغرب  ِجنائّية، فإّن  الّرغم من وجود قوانين  قاسية. وعلى 
المؤّسسين.  والشركاء   )CSO( المدنّي  المجتمع  منّظمة  اإلستراتيجّيات  وتجمع هذه  المخّدرات.  بإستخدام  الُمتعّلقة  المخاِطر 
وتلعُب منّظمة المجتمع المدنّي دوًرا رئيًسا في تعزيز وتنفيذ ونشر مبادرات الحّد من إستخدام المخّدرات في المغرب )على 
هناك  و  شروش،2016(.  أبو  ومشلين  االعرج  ايلي  ومدني،2016؛  )حيميش   )ALCS, AHSUD, RdR Maroc المثال  سبيل 
تعاوًنا وثيًقا بين هذه المنّظمات والحكومة. وتّم وضع قرار سياسّي من الحكومة ورئيس الّدولة الملك محّمد الّسادس في 
المغرب لتأسيس مباني للحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات في مؤّسسة محّمد الخامس. وقد لعبت منّظمة المجتمع المدنّي 

ا في دعم نشاطات الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات.  ومؤّسسة دروسوس )DROSOS( دوًرا أساسيًّ

وقد تّم تعزيز مجموعة خدمات للحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات كتوزيع ُحزم الحقن واإلستنشاق، والفحص الّسريع للكشف 
المضاد  العالج  يوجد  حيث  الفيروس  بهذا  العناية  مراكز  إلى  واإلحالة  البشرّي،  المناعة  نقص  وفيروس  الّزهري  مرض  عن 
للمجموعات  الّذاتي  والّدعم  اُلمتنّقلة،  والّتوعية  بالميثادون،  باإلستعانة  العالج  مراكز  إلى  واإلحالة  القهقرّية،  للفيروسات 
والّنشاطات الّترفيهّية )حيميش ومدني،2016(. وثّمة ما يبّرر مواصلة توسيع نطاق الخدمات والسّيما فيما يتعّلق بالّتغطية 
الجغرافّية للعالج ببدائل األفيونيات حيث أّن لوائح اإلنتظار الّطويلة ال تزال موجودة وتزداد في الّسجون؛ وتوفير النالكسون 
عن طريق األقران، وتوفير الخدمات للقاصرين ومعالجة القيود الحرجة اّلتي تعوق الوصول إلى العالج ببدائل األفيونيات ، 
والّنقص في الجرعات الّزائدة من بيوبرينورفين؛ و الوصفات الطبية والتسليم للميثادون )حيميش ومدني، 2016(. وال ُبّد من 
ُمشاركة الّدروس الُمستفادة من التجربة المغربّية »من القاعدة الى القّمة« واّلتي تستند الى إلتزام منّظمة المجتمع المدنّي 
،والدعوة،  والتعاون والتنفيذ الُمدركة للمخاطِر اّلتي تحيط باألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن؛ في منطقة الّشرق 
الرباط« الذي تستند فيه سياسة المخدرات إلى الصحة  األوسط وشمال إفريقيا )حيميش ومدني،2016(. وال يزال »إعالن 

 .)ALCS، 2011 وحقوق اإلنسان معلمًا حاسمًا )المنظمة المجتمعّية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرّي

وفي حين أّن المغرب قد وضعت خّطة للعالج البديل بواسطة الميثادون داخل الّسجون )وزارة الّصّحة في المغرب عام 2014(، 
فقد بقَي العالج ببدائل األفيونيات غير متوّفًرا على صعيٍد واسٍع )ساندر،2019(. وقد رّكز مشروع دروسوس الممّول من  
مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة )2017-2020(، على تحسين ُفرص الوصول الى المساجين لتوفير خدمات 
ا وفيروس نقص المناعة البشرّي، وفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ب(، وفيروس  الوقاية الشاملة من العدوى المنقولة جنسيًّ
عليها  باإلستناد  الوقاية  إستراتيجّيات  كاّفة  ودعم  الّرعاية،  وخدمات  الّطبّي  العالج  وتوفير  والسّل،  الوبائّي)ج(،  الكبد  إلتهاب 
وتقويتها وضمان استمرارّية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي، والعالج الّطبّي وخدمات الّرعاية لكاّفة المساجين في 
الّسجون المغربّية في الّدار البيضاء، وطنجة، وتطوان، وسال، والّناطور. وكان هناك تركيز خاّص على النساء، نظرًا إلزدياد عدد 
السجينات. وشملت اإلنجازات خدمات إجراء إختبارات طوعّيٍة ومجهولة الهوّية وسّرّية لمرض الّزهري، ولفيروس نقص المناعة 
البشرّي، ولفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ب(، ولفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج(، إضافًة الى توفير خدمات المشورة في كّل 
ا ضّد فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ب(؛ وضع مبادئ  سجن وللُسجناء المؤّهلين وفقًا للمبادئ التوجيهية اّلتي تؤّمن لقاًحا مّجانيًّ
توجيهية شاملة للعالج من المخدرات وإعادة التأهيل، بما في ذلك اتاحة الوصول إلى العالج ببدائل األفيونيات لُمستخدمي 
المخّدرات في الّسجون وفي األوساط الُمغلقة؛ وتدريب ُمدراء السجون، وموظفي رعاية السجون وشركاء منظمة المجتمع 
المدني والمهنيين الطبيين في مجموعة شاملة من الخدمات في السجون واألوساط المغلقة التابعة للمكتب  مكتب األمم 
المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة؛ وتأمين خدمات إختبار فيروس نقص المناعة البشرّي وحملة الّلقاح ضّد فيروس إلتهاب 
ا لدى  الكبد الوبائّي)ب( وتطوير إلجراءات الّتشغيل الموّحدة )SOP( والّتدريب اليدوّي ضّد مرض الّسّل و العدوى المنقولة جنسيًّ
حاملي فيروس نقص المناعة البشرّي، وضّد فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ب(، وفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( داخل الّسجون 
وفي األوساط الُمغلقة. ومنذ عام 2017، إستفاد 409 سجين من برنامج العالج ببدائل األفيونيات في أماكن اإلحتجاز في 
المغرب بمن فيهم 167 سجين عام 2018. وقد شمل هذا البرنامج حصًرا االشخاص اّلذين كانوا ُيتابعون العالج المذكور سابًقا 
قبل الّدخول إلى الّسجن، كذلك تّم اإلبقاء على خدمات الّرعاية لكّل الّسجناء الُمفرج عنهم. وهناك ُخطط لتعزيز البرنامج من 
خالل إنشاء مراكز لعالج المخّدرات في الّسجون باإلضافة إلى العالج ببدائل األفيونيات . وكجزٍء من البرنامج الوطنّي لمكافحة 
اإلدمان في شعبة علم األوبئة ومكافحة األمراض في وزارة الّصّحة، فقد تّم وضع دليل وطنّي للعالج ببدائل األفيونيات تحت 

إسم: دليل عملّي للعالج البديل بواسطة الميثادون في المغرب، وتوّفر هذا األخير لدى ُمقّدمي الّرعاية الّصحّية عام 2018.
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َتَقُع سلطنة ُعمان في جنوبي-شرقي الّضّفة العربّية، وتُحّدها كلٌّ من اإلمارات العربّية المّتحدة، واليمن، والمملكة العربّية 
الّسعودّية.  وبحسب جيريللي )2018(، ال تتسامح اّي سياسة مع إستخدام المخّدرات وتوجد قوانين صارمة تجاه اإلتجار بالمخّدرات 
قد تصُل الى عقوبة اإلعدام؛ وُأبلغ عن آخر حالة إعدام في عام  2015 )جيريللي، 2018(. وقد أّثر ُقرب عّمان من اإلمارات 
وُيعزى  المخّدرات.  إستخدام  إّتجاهات  بإزدياد  ا،  سّكانيًّ الُمكتّظة  الّظاهرة  محافظة  من  الخصوص  وجه  وعلى  المّتحدة  العربّية 
الّتحّول الى القبول بإستهالك الى الّتطّور اإلقتصادّي والُمتغّيرات اإلجتماعّية والّثقافّية في الّسنوات األخيرة )ألزون،2017(.

إستخدام الُمخّدرات

العالمّية  الّصّحة  منّظمة  في  ُعمان  عن  لمحة  وآخرون،2012؛  )جاياكريشنان  متزاِيًدا  قلقًا  المخّدرات  إستهالك  إنتشار  ُيشّكُل 
)WHO( عام 2016؛ منّظمة الّصّحة العالمّية عام 2016؛ العلوي وحمد،2018(. كما تتزايد إّتجاهات إستخدام القات في اليمن 

)أودينوالد والعبسي، 2017؛ ألزون،2017(. 

وقد أجرى العلوي وحمد )2018( دراسًة ،في خالل الّسنوات الّتالية 2015-2016، حوَل إستخدام المخّدرات بين ُطاّلب المدارس 
)614 طالًبا( في محافظة الّظاهرة في سلطنة عّمان. أبلغ ُخمس الُمستجيبين )أي نسبة %20.7( عن إستخدامهم للمخّدرات، 
)من ُمنّشط  الى ُمنّشط ). كان استخدام المخّدرات المتعّددة شائعًا ويشمل الّتِبغ، والبويا، والغراء، والكحول. وأفادت دراسة 
ُعليا ُنشرت عام 2017 من ِقبل ألزون، عن معّدالت إنتشار الكحول و/أو المخّدرات بين ُطاّلب الجامعة في عمان  في خالل 

ثالثيَن يوًما التي شّكلت %3.2 و شّكلت نسبة إنتشاِره على مدى الحياة  15.9% .

ويتوافر في ُعمان مرافق لعالِج مستخدمي الُمخّدرات الداخليين والخارجّيين. وكشفت بيانات العالج أّن مجموع عدد الحاالت 
التي تّم قبولها هي 5345 حالة  بين عاَمي 2004-2015 ، %99 من الحاالت هم من الّرجال )بن زاهر وآخرون،2016(. ويتزايد عدد 
الّنساء الّلواتي تّم قبولهّن للخضوع للعالج أيضًا. ونذكر المخّدرات األكثر شيوًعا بين الّسّكان الباحثين عن العالج: األفيون)69%( 
وتليها الُقّنب )%57( والُمهّدئات)%36(. وبحسب المصدر عينه، فإّن نسبة %55 هم من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
مع حقن الهيروين والمورفين بشكٍل اساسيٍّ )وزارة الّصّحة في عمان، 2012( . وقد أشار الوهيبي وآخرون )2019( إلى إزدياٍد 
في اإلقبال على تلّقي العالج من إستخدام الكحول والمخّدرات. وقد أبلغت الّدراسة عن إرتفاع ُمعّدالت إستخدام مخّدرات 
متعّددٍة كالكحول والقّنب والبينزودياز، و مستخِدمي المخّدرات بالحقن، و اإلعتالل الُمشترك ) الُمصابين بفيروس إلتهاب الكبد 
الوبائّي)ج( والمصابين بإضطراباٍت نفسّية( . وقد سمَحت عمان بتجربة خدمة العالج ببدائل األفيونيات على نطاٍق صغير أّواًل، 
ولكن لم ُيبّلغ عن توفير العالج البديل بواسطة الميثادون والعالج البديل بواسطة البوبرينورفين )BMT( حّتى هذه الّساعة. 
ويتوّفر عالج إزالة سموم المواّد األفيونّية بواسطة الميثادون )وزارة الّصّحة في عّمان 2012؛2014؛ الكاشف وآخرون،2019 (. 
وتزداد إمكانّية الوصول إلى برامج عالج موّحد باإلستعانة بعالج ببدائل األفيونيات في عّمان )الكاشف وآخرون،2019(.وبحسب 

هذا األخير، فقد ُأنهَيت ُسبل الِعناية في ُعمان بسبب محدودّية الموارد لمراقبة المرضى والقلق تجاه تنّوع المخّدرات.

الفيروس المنقول عن طريق الّدّم

ال يوجد تقرير عالمّي لمكافحة اإليدز في ُعمان. وال يزال إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي  ُمنخفضًا في ُعمان )الغالب 
ا واحدًا من البرامج الّصحّية  وآخرون،2020(. ويبقى التصّدي لفيروس نقص المناعة البشرّي /االيدز وللعدوى المنقولة جنسيًّ
األساسّية في ُعمان في إطار الرؤية الثالثة »تخفيف المخاطر التي تهّدد الصّحة العاّمة« ) وزارة الّصّحة ، 2018(. وقد قّيَم 
كّل من الواعدي وشرانيا )2019( الحالة الوبائّية لفيروس نقص المناعة البشرّي في ُعمان واآلثار الُمستمّرة للبرنامج الّصادر 
عام 1987من خالل بياناٍت  مأخوذٍة من تقارير الّصّحة الوطنّية بين عاَمي 1984 و2015. وجاء في هذه الّتقارير أّنه منذ تسجيل 
أّول حالة إصابة بااليدز في ُعمان عام 1984، ال تزال األرقام تزداد بشكًل مطرد. وقد ُأبلغ عن إصابة ثمانين بالمئة من حاالت 
فيروس نقص المناعة البشرّي بين عاَمي 1996 و2015. وفي نهاية عام 2015 وصل عدد األشخاص المتعاِيشين مع فيروس 
نقص المناعة البشرّي الى 2879 شخصًا وبنسبة إنتشاٍر أقّل من %1. غير أّن عدد الّرجال الُمصابين كان أكثر من عدد الّنساء 
)العدد الُمحتمل أقّل من 0،001(: نسبة إصابة الّرجال %69.7 ُمقابل %73.1 لدى الّنساء وأعمارهم تتراوح بين 20 و49 عاًما. 
وقد سّجلت محافظة مسندم الّنسبة األعلى من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي.  وكان نمط إنتقال العدوى الرئيسّي 
اإلّتصال الجنسّي الُمغاير، ويليه إنتقال العدوى من األّم إلى طفِلها ، ومن خالل مستخِدمي المخّدرات بالحقن، إضافًة الى 

سلطنة ُعمان
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انتقال العدوى عبر الّدّم وأسباٍب أخرى غير معروفة. وأشارت بيانات حديثة أّن عدد األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص 
المناعة البشرّي في ُعمان هو 1566 شخًصا وفًقا للجنس وأعمارهم الحالّية عند نهاية عام 2017. و في نهاية عام 2018،  خضع 
1317 شخًصا من المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي للعالج المضاّد للفيروسات القهقرّية: 882 من الّرجال)67%( 

مقابل 435 من الّنساء)%33(  )وزارة الّصّحة في ُعمان، 2018(.

وقد قّيم في وقٍت الحٍق الغالب وآخرون )2020( سلسلة الرعاية التعاقبّية بفيروس نقص المناعة البشرّي في ُعمان عام 2018 
والّتغّير الجذرّي الحاصل في كّل مرحلٍة من األعوام الُممتّدة بين 2015 إلى عام 2018. ومنذ 31 ديسمبر/كانون االّول  2018،  
ُقّدر عدد األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي في ُعمان 3030 شخًصا منهم 1532 )أي نسبة 50.6%( 
المناعة  نقص  فيروس  المتعايشين مع  األشخاص  %67.6 من  نسبة  كانت   ،2015 عام  بالعدوى، وفي  ُمدركين إلصابتهم 
البشرّي يعلمون بوضعهم مع فيروس نقص المناعة البشرّي، و%65 كانوا خاضعين للعالج المضاّد للفيروسات القهقرّية و 
%48 تمّكنوا من الّتخّلص من الفيروس . وفيما يتعلق بالسجون، أبلغ هايجن وآخرون عام 2016 عن إنتشار متوّسط لفيروس 
نقص المناعة البشرّي بين السجناء بنسبة %0.3 . وقد تّم اإلبالغ عن معّدالت ُمرتفعة من  الّسجن ناتجة عن جرائم ُمتعّلقة 
بالمخّدرات، وإستمرار إستخدام الُمخّدرات في الّسجون بمن فيها مستخِدمي المخّدرات بالحقن، إضافًة الى ممارسات الحقن 
غير اآلمنة خالل فترة السجن، وإثبات العالقات الجنسّية غير المحمّية بمعظمها بين الّرجال اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن.

وَأوردت البيانات الّصادرة عن الّسجّل الوطنّي للمخّدرات والمؤّثرات العقلّية أّن وباء فيروس نقص المناعة البشرّي ُمتمركز بين 
اّلذين  بين األشخاص  الفيروس  إنتشار هذا  الّتقديرات حول نسبة  2019(. وتتراوح  )الواعدي وشرانيا،  المخّدرات  ُمستخدمي 
يستخدمون المخّدرات بالحقن بين %0.5 و %0.7 بين  عاَمي 2013-2015 ) تقرير منّظمة الّصّحة العالمّية لشرق الُمتوّسط، 
2016(. وال توجد بيانات حديثٍة حول سلوكّيات خطيرة لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ، وال تتوافر بيانات عن 
عمر األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في عمان او عن ُمّدة ووتيرة حقنهم بشكٍل يومّي )أكثر او أقّل( في عمان 
)كوليدج وآخرون،2020؛ وهاينز وآخرون،2020(. وُيقّدُر إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن بنسبِة %11.8 )5-18،6(، وال توجد تفاصيل حول إنتشار مستخِدمي المخّدرات بالحقن أو حول عدد األشخاص 
 .)2020، وآخرون  )الرني  البشرّي  المناعة  الُمتعايشين مع فيروس نقص  ا  حاليًّ بالحقن  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  الحاليين 
وحّتى نهاية عام 2014، أبلغ %4 من المصابين بالفيروس في ُعمان والذين ال زالوا أحياء أّن سبب إنتقال العدوى يعود الى 
الحقن غير اآلمن ) وزارة الّصّحة في ُعمان، 2015(. وقد صّرَح المركُز المختّص بعالِج المخّدرات أّن نسبة إنتشار فيروس نقص 

المناعة البشرّي بين الحاالت الُمسّجلة هي %4 )بن زاهر وآخرون،2016(.

وأبلغ محمود وآخرون عام 2020 عن التقديرات الُمّجمعة في عمان حول إنتشار فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين األشخاص 
اٍن تقريبّي ُيعادُل 4250 شخًصا )2800-5700  اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، بنسبة %48.1 )43،8-52،4 مع عدِد سكًّ
يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  الوبائّي  الكبد  التهاب  لفيروس  االيجابّية  الُمضادة  لالجسام  التقديرّي  والعدد   ) شخًصا(؛ 
المخّدرات بالحقن فهو 2044 شخصًا )1226-2987 شخًصا( وُقّدر عدد األشخاص الحاليين اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
الُمجّمعة   التقديرات  وشّكلت  شخًصا(.   2103-864( شخًصا   1440 ب  الُمزمن  ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  بفيروس  الُمصابين 
بين  وشّكلت  )0،92-0،60(؛   0.75% ج(  الوبائّي)  الكبد  بفيروس  عمان  في  السّكان  عاّمة  اصابة  خطر  حول  المئوية  بالنسبة 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن %48.05 )43،64-52،47(، ولكّن  نسبة الخطر بين السّكان المعّرضين لخطٍر 
ُمتوّسط )تشمل الُسجناء( فهي غير معروفة )شمياتيّللي وآخرون،2019(. وتتراوح نسبة إنتشار فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( 
بين  األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن  بين %24.1 و %52.2، في حين أّن نسبة إنتشار فيروس التهاب الكبد 
الحقن واألدوات  توفير  وبرنامج  القليلة  التوعية  اّن  االبالغ عن  وتم  وآخرون،2016(.  زاهر  )بن    6% الوبائّي)ب( هي حوالي 
الّنظيفة الُمتوّفرين في مسقط )وزارة الّصّحة في ُعمان عام 2012( هي غير ناشطة في الّسنوات الحالّية )وزارة الّصّحة في 

عّمان عام 2014(. 

وقد إعتمدت عّمان عالًجا للجميع بغّض الّنظِر عن عدد خاليا CD4 في ديسمبر/كانون االول عام 2015 )الغالب وآخرون،2020(. 
ُم العالج المضاد للفيروسات القهقرّية مّجاًنا.  وبحسب هذا األخير، في الوقت الحالّي يتواجُد 14 مركًزا عاّمًا ُمخّصًصا للعالج ُيقدِّ
وقد زادت نسبة األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي والخاضعين للعالج المذكوِر آنًفا بنسبة %75 في 
نهاية عام 2015 )العدد الّتقريبّي أقّل من 0،0001(، ولوِحَظ إنخفاض بنسبِة %23 في حاالت الوفيات المنسوبة لفيروس 
نقص المناعة البشرّي )تقريًبا أقّل من 0،0001(. وأبلغ الغالب وآخرون )2020( عن وجود تطّورًا ُمستمّرًا مرتبطة بالعناية والقدرِة 
األشخاص  بين  الفيروس  انتشار  ،وإيقاف  القهقرّية  للفيروسات  المضاد  العالج  وتغطية  الرعاية،  تحت  المرضى  إبقاء  على 
المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي في عّمان بين 2015-2018. كما تّم  اإلبلغ عن بناء القدرات للمجموعات التي 
ُتعنى بفيروس نقص المناعة البشرّي، وتطوير ُسُبِل الرعاية الّطبّية وتعزيز الِصالت بينها بهدف اإلبقاِء على العناية )الغالب 
أفضل  وتضّمنت  ُعمان.  الُمحّققة في  والّنجاحات  المهّمة  اإلنجازات   )2019( الواعدي وشرانيا  وَأفاد  2018؛2020(.  وآخرون، 
عالٍج  على  مّجاًنا  والحصول  البشرّي،  المناعة  نقص  لفيروس  لإلستجابة  وطنّية شاملة  إستراتيجّية  خّطة  إعتماد  الممارسات: 
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شامٍل والعناية باألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي، وإنشاء ُبنية تحتّية قوّية قادرة على دعِم الُمختبرات 
والموّظفين فيها. وقد أّدى توافر العالج المضاّد للفيروسات القهقرّية في جميع انحاء البالد الى  إنخفاض عدد الوفّيات الّناتِج 
عن اإلصابِة بفيروس نقص المناعة البشرّي ،على الّرغِم من الّتحّدياِت في التصدي للوصم وضماِن اإللتزاِم بالعالج. وقد لوحظ  

ا ساخًنا لتقديم المساعدة. حالّيًا تغّيًرا في السلوكّيات الجنسّيِة للّشباب وتّم وضع خطًّ

نقص  فيروس  إختبار  وخدماِت  بإجراِء فحوصاٍت مجهولٍة  الُمباشرة  فإّن  للخطر،  الُمعّرضين  الّرئيسّيين  بالّسّكان  يتعّلق  وفيما 
المناعة البشري تشّكُل تطّوًرا ملحوًظا لجهِة الّتشخيِص الُمبكر. كذلك هناك خطًطا لبرنامج الوطنّي لمكافحة اإليدز في وزارة 
الّصّحة في ُعمان تهدُف إلى توسيِعها ألكثِر من منطقٍة في الُمستقبِل القريب. ويتّم تحسين بيانات المراقبة والّتقييم بهدف 
وضع التقديرات الاّلزمِة لتأميِن دعٍم سياسيٍّ مستمرٍّ لإلستجابِة لفيروس نقص المناعة البشرّي. وقد لوحَظ تعاوًنا ُمتزايًدا 
إجراِء دراساٍت حول  اّلتي ستساعد في  المدنّي  المجتمِع  الّصّحة ومنّظمات  الوطنّي لمكافحة اإليدز في وزارة  البرنامج  بين 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. وحّددت وزارِة الّصّحة في عّمان تعزيز برامج الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات 
ورّكزت على ُمكافحة فيروس نفص المناعة البشرّي والعدوى المنقولة عبر الّدّم لدى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن والّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال والعاملين في ميدان الجنس التجارّي من خالِل إنشاِء مراقبٍة حيوّيٍة وسلوكّيٍة 
ومن خالِل تشجيِع البحث اإلجتماعّي الّسلوكّي. إّن هذا األمَر ضرورّي ألّن السلوكيات العالية الخطورة مثل العامليَن بالجنس، 
ومستخِدمي المخّدرات بالحقن، والّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال، هي ليست فقط مرفوضة في المجتمع بل غير 
شرعّية أيضًا )الغالب وآخرون،2020(. وبحسِب هذا األخير، ُيشّكل الخوف الّسائد بين الّسّكان غير المواطنين لجهة إعادة ترحيلهم 
إلى بالدهم حاجًزا آخًرا يجُب إستيعاُبه. ويتوافر الّتشخيص والعالج لمرِض الّسّل وفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( في الّسجون 

في ُعمان )عطايا،2016؛ وستون،2016(.

الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات

ال توجد تفاصيل حول الحدِّ من مخاطر إستخداِم المخّدرات في تقريِر برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص 
وأماكن  الّنالوكسون  ماّدة  أّن   ،2020 لعام  سابًقا  المذكور  البرنامج  تقارير  وُتشير   .2019 عام  الّصادر  البشرّي/اإليدز  المناعة 

إستهالك المخّدرات غير ُمتواِفَرين في عام 2019.

تضمُّ باكستان أكبر عدٍد من السّكان في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا، وهي واحدة من الُبلدان الّرئيسّية اّلتي ُتصّنُع 
الُمخّدرات غير المشروعة كما وهي بلد عبور لها، ويعود ذلك لموقع البلد الجغرافّي الُمحاذي ألفغانستان، أكبر ُمنتج لألفيون 
غير المشروع في العالم. مّما اّدى الى وضع باكستان في موقٍع ضعيٍف وساهم في إزدياد مضبوطات القّنب والهيروين 
والمورفين باإلضافِة إلى إزدياد إستهالك المخّدرات )كاياني وآخرون، 2019؛غزل، 2019؛ تقرير المخّدرات العالمّي الذي أقّره 
ا،  ا أساسيًّ مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2019؛2020(. ويشّكل الاّلجئون في باكستان ايضًا قيدًا هيكليًّ
بالمخّدراِت وإنتاجها، وإستخدامها )حيميش ومدني  يؤّثر على األولوّيات الوطنّية واإلقليمّية والعالمّية في التصّدي لإلتجار 
،2016(. وُتشير البيانات الحديثة الى أّنه من بين 133 قضّية محكوٌم عليها باالعدام بموجب قانون مراقبة المواّد الُمخّدرة في 
باكستان، صدر كّل حكم باإلعدام على ُجرِم حيازِة المخّدرات في المقام االّول بداًل من اإلتجار بها أو إدارة عصابات الُمخّدرات 

)جيريّللي ،2019(.
 

إستخدام المخّدرات

َيَتَرّكُز إستخدام المخّدرات في باكستان على القّنب وشبائه األفيون: المواّد األفيونّية وشبائه األفيون الّصيدالنّية. وهو البلد 
الُمستهلك األكبر لماّدة الهيروين في جنوبي غربي منطقة آسيا. وقد قّدر مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة 
بأّن هناك 6،7 مليون  مستخدم مخّدرات في باكستان من بينهم 4،25 مليون شخًصا مدمنًا على المخّدرات )مكتب األمم 
المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة ،2013(. وقد أّكد الّتقرير الّصادر عن الجهِة عينها، أّن  مستخدمي المخّدرات لديهم سهولة 
ُيعانون من سوء إستخدام شبائه  اّنهم  أبلغ 1،6 مليون شخًصا منهم  بالوصول إلى المواّد األفيونّية في باكستان ، حيث 
األفيون الّصيدالنّية لإلستعمال غير الّطبّي. وقد أبلغت وزارة مكافحة المخّدرات الباكستانّية عن تسجيل 50000 حالة جديدة 
ا على األقّل من المستخدمين على أنواٍع مختلفٍة من المخّدرات غير المشروعة في باكستان، باإلضافة إلى 6،9 مليون  سنويًّ
الّطبّية ووباء  الّراهن، هناك قلق في باكستان تجاه اإلزدياد في الوصفات  مستخدم )كياني وآخرون ،2019(. وفي الوقت 

باكستان
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المخّصص   G الّتصنيف  اّلذينال يعملون بموجب  الّصيادلة  الحصول عليها ووجود  الصيدالنّية بسبب سهولة  شبائه األفيون 
بيع األدوية من قبل ُمقّدمي  اّن  تزايد االبالغ عن  )ماهيلي وآخرون،2019؛ ماجي وآخرون،2019(. وقد  الّطبّي  لإلستعمال 
الخدمات الطبّية غير الُمرّخص لهم، ُيشّكل مخاطر وقد يؤّدي الى سوء إستخدام المخّدرات في باكستان)علي وآخرون،2020(.

وقد أفاد غزل وآخرون )2019( عن البدء الُمبكر إلستخدام المخّدرات لدى االشخاص الخاضعين للعالج واّلذين يلجؤون إلى مراكز 
الُمخّدر األساسّي الُمستخدم ويليه القّنب. وجاء في دراسة  آباد وراولبندي، حيث يعتبر الهيروين  الّتأهيل في إسالم  إعادة 
أّن إنتكاسة االشخاص في مراكز عّدة في الهور ترتكز على وجودهم مع مستخدمين سابقين وعلى   )2017( بتول وآخرون 
ردور الفعل السلبّية من قبل عائالتهم، وعلى صعوبة الّسيطرة على رغباتهم وعصبّيتهم. وقد ارتفعت حاالت الّتسّمم في 

كراتشي بشكٍل حاّد.

 اّن السياق االقليمّي لباكستان وُطرق االتجار بالُمخّدرات تخلق بيئة مواتية لُمستخدمي الُمّخدرات بالحقن)مكتب األمم المّتحدة 
المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2017؛ الكنعاني وآخرون 2018(. وهناك تقديراٍت سابقة حول عدد األشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن في باكستان ويتراوح بين 104.804 إلى 420.000 شخصًا في ظّل تغييراٍت جغرافّية كبيرٍة )رشيبالد وآخرون، 
ا في باكستان ب423000  2013؛ إيمانويل وآخرون، 2010؛2013(. وُيقّدر عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن حاليًّ
المخّدرات  العدد األكبر من مستخدمي  البنجاب تضّم  الّسّكان فيها، فإّن  كثافة عدد  2020(. وبسبب  )هاينز وآخرون،  شخًصا 
المفّضلة لدى  المخّدرات  أّن خيارات  2019(. غير  )ماهيلي وآخرون،  بالحقن(  المخّدرات  260.000 شخًصا يستخدمون  )حوالي 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في باكستان هي عقار افيل AVIL®  )تحتوي الحقن على مضاّد الهيستامين 
)بروميثازين(    ®Phenergan )ديازيبام(،   ®Valium مختلفة:  صيدالنّية  منتجاٍت  وإستخدام  والهيروين،  مالسات(  وفيتيرامين 
فإّن حقن  كذلك   .)2018 وآخرون،  المخّدرات NACD، 2017؛ منصوري  لمكافحة  الوطنّية  )الّسلطات  )تيمازيبام(   ®Restoril و 
)»ُمخّدر  الميثامفيتامين  إستخدام  حول  تقارير  أيًضا  وتتوافر   .)2017 وآخرون،  )مانشا  شيوًعا  األكثر  هما  واألدفيل  الهيروين 
الجليد«( )خان وفهد، 2019(. وإّن األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن هم بمعظمهم من الّرجال غير المتزّوجين في 
أوائل الّثالثينات ومستواهم العلمّي ضعيف )شركة AP  اإلستشارّية ومؤّسسة Bridge لإلستشارات(. وأّدت قّلة المعرفة 
الّدّم  عن طريق  المنقول  الفيروس  إنتشار  الى  اآلمنة،  غير  الحقن  وممارسات  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  إنتقال  بُطرق 
المخّدرات و34  لعالج  مركًزا   96 باكستان  2017(. ويوجد في  وآخرون،  2017؛ سامو  وإلياس،  أكرم  2015؛  وآخرون،  )إسالم 
منشأة تعتمد على الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات )وزارة الّداخلّية ومكافحة المخّدرات في باكستان ومكتب األمم المّتحدة 

المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2013(.

الفيروس المنقول عن طريق الّدّم

مع وجود 20.000 إصابًة جديدًة بفيروس نقص المناعة البشرّي في عاّم 2017، إحتّلت باكستان المركز الّثاني من حيث سرعة 
إزدياد الفيروس في آسيا والمحيط الهادىء )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 
2018(. بيد أّن إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي قليٌل بين عاّمة الّسّكان )أقّل من %0.1( )التقرير العالمّي لرصد اإليدز 
2019(. وقد أّكدت مقاالت لالنست على وجود عّدة عوامل ساهمت بتفّشي الفيروس بشكٍل غير مسبوٍق  في باكستان، 
في ُمقاطَعتي ِسند والبنجاب في باكستان عاّم 2019 )عريف وآخرون، 2019؛ أحمد وآخرون، 2019؛ غرين وآخرون، 2019(. 
وُسّجل أحدث تفّشي في أبريل 2019 في منطقة الركانا مع تشخيص 186 حالة جديدة على األقّل )مالك وآخرون، 2019(. 
ويبدو اّن تعّرض لمقدمي الرعاية الصحّية للفيروس المنقول عن طريق الّدّم )فيروس نقص المناعة البشرّي و فيروس إلتهاب 
الكبد الوبائّي)ج(( هو العامل األساسّي إلنتقال الفيروس في باكستان، اّما العامل الثاني فهو انتقال الفيروس عن طريق  
مستخِدمي المخّدرات بالحقن )جانجوا وآخرون، 2010؛ الكنعاني وآخرون، 2018؛ ألطف، 2018؛ ألطف وآخرون، 2019(. وقد 
البشرّي  المناعة  كبيرة لفيروس نقص  ترانه عّدة حاالت تفّشي  كّل من منطقة الركانا، وجالل بور، وجّتان، وقومي  شهدت 
الناجمة في الغالب عن التعّرض لمقدمي للّرعاية الّصّحية وعن طريق مستخِدمي المخّدرات بالحقن )سلمان وآخرون، 2013؛ 
ألطف وآخرون، 2016؛ ألطف، 2018؛ ألطف وآخرون،2019(.وُيشّكل ُمقّدمي الرعاية الصحّية غير الُمدّربين )الّدّجالين( ُمشكلًة 

ملحوظًة في التصّدي النتشار الفيروس المنقول عن طريق الّدّم )ألطف وآخرون، 2011(.

 وأفاد البرنامـــج الوطني لمكافحــة اإليـــدز في دورته 17/2016 حول مراقبة فيروس نقص المناعة البشرّي ، عن إنتشار هذا 
الفيروس بين الّسّكان الّرئيسّيين )بنسبة %16.2 بين االشخاص الذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، و%18.2 بين المتحّوًلين 
ا من العاملين في ميدان الجنس الّتجارّي، و%5 بين العاملين بالجنس، و%4.1 بين العامالت في مجال الجنس )البرنامـــج  جنسيًّ
الوطني لمكافحــة اإليـــدز، 2017(. وذكر إستطالع حيوّي ّسلوكّي موّحد  IBBS آخر، أّن إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي 
جنّسيا  المتحّولين  بين   7.1% و  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين   38.4% كالّتالي:  يتوّزع  باكستان  في 
)المعروفين في المجتمع بإسم الهجرة(، و %3.5 بين الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال و %2.2 بين العامالت في 
2017؛  باكستان،  الوطني لمكافحــة اإليـــدز في  البرنامـــج  ؛   NACP 2015 الوطني لمكافحــة اإليـــدز  )البرنامـــج  الجنس  مجال 

والبرنامـــج الوطني لمكافحــة اإليـــدز،2017(.
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)تقريررصد  شخصًا   165.884 بحوالي  باكستان  في  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  مع  المتعايشين  االشخاص  عدد  ُيقّدر   
أّن وباء فيروس نقص المناعة البشرّي يتمركز بين  2019(. وصدر عن المصدر المذكور سابًقا  اإليدز العالمّي في باكستان، 
الفئات الّسّكانّية الّرئيسّية: األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، والعاملون بالجنس، والعامالت في مجال الجنس، 
والمتحّولون جنسيًا العاملين في مجال الجنس، والّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال والمتحّولون جنسّيًا. وتترّكزاآلن اوبئة 
فيروس نقص المناعة البشرّي في باكستان  بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في المقام االّول، اي حوالي 

ا )البرنامـــج الوطني لمكافحــة اإليـــدز، 2019(. %38  من المرضى المسّجلين حاليًّ

بين  كبيرة  إنتشار  نسبة  مع  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  إلنتقال  الّرئيسّي  الّسبب  بالحقن  المخّدرات  مستخِدمو  يشّكل   
ُأجرَي  إستقصاء  وقّدر   .)2017 وإلياس،  أكرم  ؛  وآخرون،2011؛2014  )ممتاز  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص 
اّلذين يستخدمون  األشخاص  بين  البشرّي  المناعة  فيروس نقص  إنتشار  أّن نسبة  الّسّكان،  عدد  إلى  باإلستناد   ،2017 عاّم 
المخّدرات بالحقن كان %38.4 مقابل %0.1 لدى عاّمة الّسّكان علًما أّن نسبة %39.3 فقط قد خضعوا للفحص في األشهر 
المناعة  المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص  )البرنامـــج الوطني لمكافحــة اإليـــدز،2017؛ برنامج األمم  ال12 الماضية 
البشرّي/اإليدز، 2018(. وإّن الّتقديرات حول نسبة إنتشار إستخدام المخّدرات بالحقن في باكستان كانت 0.37% )0.42-0.32(، 
ونسبة إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن %32.3)25.5-39.1( وعدد 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن الحالّيين المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي هو 136.500 )103.500-
172.500( )الرني وآخرون، 2020(. وفي عام 2016 صدر عن مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة أّن 24 ألًفا 
من  مستخدمي المخّدرات في منطقة كراتشي كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرّي. كذلك هناك إنتشار متوّسط 
للفيروس بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن بنسبة %36.8 في عشرة مدٍن في البنجاب، مع نسبة إنتشار 
متزايدة بشكٍل حادٍّ من %10.8 عام 2005 إلى %27.2 عام 2011. وباإلضافة إلى ذلك، لقد سّجلت عّدة مدٍن نسبة إنتشار 
لفيروس نفص المناعة البشرّي أكثر من %40 بمن فيها فيصل آباد )%52.5(، و ديره غازي خان)%49.6(، و ُكجرات )46.2%(، 
و كراتشي )%42.2(، وسركودها )%40.6( )جمعّية األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي APLHIV، 2014؛ 
اللجنة الوطنّية االستشارّية لمكافحة المخّدرات NACD ، 2017(. وقد أجرى أكرم وإلياس)2017( دراسًة ارتباطّية مقطعّية حول 
الّذكور اّلذين يستخِدمون المخّدرات بالحقن واّلذين تتراوح اعمارهم بين 18 و60 عاًما في مدينتين باكستانّيتين )ُكجرات وجهام( 
من أكتوبر/تشرين االول 2015 إلى مارس/آذار 2016، وأبلغوا عن إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بنسبة %47 وعن اّن 
االضطرابات النفسّية والقانون ضّد فيروس نقص المناعة البشرّي، كانت تنبؤات للسلوك االنتحارّي. وقد ذكر عاصف وآخرون 
)2019( أّن نسبة إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي كانت %21.1، وفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( %34.3، وفيروس 
إلتهاب الكبد الوبائّي)ب( %3.2 لدى 402  من مستخدمي المخّدرات )%84.7 كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرّي 
ويستخِدمون المخّدرات بالحقن(، كانوا يتابعون عالجهم في مستشفى الّرعاية الّثالثّية )%11.4 لديهم تاريخ في نقل الدّم(.

 ويترّكز جزٌء من إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين يستخِدمون المخّدرات بالحقن بسبب حقن المواّد 
-99.7(  100% اّن حوالى  ُيقّدر  باكستان،  2019(. وفي  )ماهيلي وآخرون،  الّصيدلّيات والعيادات  ُتباع في  اّلتي  الّصيدالنّية 
422.500؛364.000- الّتقريبي  )العدد  أكثر  أو  ا  يوميًّ يحقنون  بالحقن،  المخّدرات  يستخِدمون  اّلذين  االشخاص  من   )100.0
ا )العدد الّتقريبّي أقّل من 500؛ أقّل من 500-500( )كوليدج وآخرون،  483.500( ونسبة %0.0)0.0-0.2( يحقنون أقّل من يوميًّ
(2020. وُيقّدُر عدد األشخاص اّلذين يستخِدمون المخّدرات بالحقن ب423.000 شخًصا )363000-482500( ومن بينهم نسبة 
الحقن 26،9  بداية  )28-34(؛ متوّسط عمر  العمر 30،5  )19،4-26،6(: مع متوّسط  عاًما   25 اليافعين تحت سّن  %22.9 من 
عاًما )22-29( ومتوّسط مّدة الحقن هو 5،1 سنة )من 5 إلى 8 سنوات( )هاينز وآخرون، 2020(. وقد أظهر اإلستطالع الحيوّي 
الّسلوكّي الموّحد في دورته الخامسة عاّم 2016 وجود إرتفاٍع حاّد في حجم إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين الّسّكان 
الّرئيسّيين: األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )%38.4(، والمتحّولون جنسياًّ العاملين في مجال الجنس )7.5%(، 
والعامالت   ،)5.4%( الّرجال  مع  الجنس  يمارسون  اّلذين  والّرجال   ،)5.6%( بالجنس  والعاملون   ،)7.1%( جنسّيا  والمتحّولون 
في مجال الجنس )%2.2( )ّتقرير رصد اإليدز العالمّي في باكستان،2019(. وبحسب األدّلة الوبائّية األخيرة فإّن نسبة العدوى 
الجديدة بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن هي %28، وبين الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال 12%، 
لخطر  أقّل عرضًة  كانوا  اّلذين  كبيرة من  %2. وهناك نسبة  الجنس  العامالت في مجال  وبين   ،3% المتحّولين جنسّيًا  وبين 
اإلصابة بالعدوى من الّذكور واإلناث وزبائن الّسّكان الّرئيسّيين قد أصيبوا حديًثا ُمسّببين بإزدياد إنتقال فيروس نقص المناعة 

البشرّي إلى شركائهم )أزواج، وشركاء، وزبائن(.

وقد أشارت أحدث األدّلة الى التحّول من انتقال العدوى لدى الّسّكان الّرئيسّيين من خالل مشاركة الحقن بين األشخاص اّلذين 
ا من خالل تعدّد الشركاء ولذلك زادت نسبة اإلنتقال إلى شركائهم الحميمين  يستخدمون المخّدرات بالحقن إلى إنتقالها جنسيًّ
باكستان،2019(.  العالمّي في  اإليدز  رصد  ّتقرير  2011؛  وآخرون،  أحمد  2014:2013؛  اإليـــدز،  لمكافحــة  الوطني  )البرنامـــج 
بين  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  لمخاطر  الُمتداخلة   السلوكّيات  تجانس  عدم  بشأن  مخاوف  هناك  ذلك،  إلى  باإلضافة 
يستخدمون  اّلذين  األشخاص  مع  اآلخرين  هؤالء  تفاعل  درجة  حيث  من  باكستان  في  الّتجاري  الجنس  ميدان  في  العاملين 
المخّدرات بالحقن  من خالل الجنس و/أو مشاركة الحقن، كذلك من ناحية تفاعل عاّمة الّسّكان من خالل الشبكات الجنسّية الّتابعة 
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للعاملين في ميدان الجنس الّتجاري وزبائنهم )أحمد وآخرون، 2011؛ ميشرا وآخرون، 2013؛ البرنامـــج الوطني لمكافحــة اإليـــدز، 
2014؛ ميليسي وآخرون 2016؛2018(. ويشّكل كلٌّ من الحقِن علًنا واعادة إستعمال أدواِت الحقن من الّشوارع مصدرقلٍق كبيٍر 
)البرنامـــج الوطني لمكافحــة اإليـــدز، 2017؛2011(. وقد عانى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن والعاملين في 
ميدان الجنس الّتجارّي وعلى وجه الخصوص المتحّولين جنسّيًا في باكستان من الوصمة، مّما أّدى إلى إستخدامهم للحقن 
2011؛  ا وزاَد من خطر تعّرضهم لإلعتداء )خطة السالمة والصّحة HACP، 2011؛ صّديقي وآخرون،  والمقايضة بالجنس سرًّ
سامو وآخرون، 2013، ميشرا وآخرون، 2013؛ طومسون وآخرون، 2013، دي ليند فان ويجنجاردين وآخرون، 2013؛ ريز وآخرون، 

2013؛ سينغ، 2014، البرنامـــج الوطني لمكافحــة اإليـــدز، 2014؛ ميليسي وآخرون، 2016؛2018؛ سعيد وأحمد، 2018(.
ا تفّشًيا لوباء فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بنسٍب تاريخّية غير مسبوقة، حيث يصاب شخٌص بين كّل   وتشهد باكستان حاليًّ
ا )قريشي وآخرون، 2010؛ خان وخان، 2010، إيمانويل وآخرون، 2013؛2011؛ بالنتشارد وآخرون، 2013، الكنعاني  20 باكستانيًّ
وآخرون، 2018(. وكان لدى باكستان تقدير ُمجّمع حول خطر التعّرض لفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( وهو تقريًبا 4.9% )4،7-
5،1( )قريشي وآخرون،2010؛ عمر وآخرون، 2010(. وأفاد محمود وآخرون)2020( عن مجموع متوسط معّدل انتشار فيروس 
إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن الذي شّكل ٪56,2 )70،1 – 41،4(، مع تقديرات 
حجم الّسّكان التي بلغت ما ُيعادل117.632شخًصا)-89.500 510.000(؛ وعدد اإلصابات بفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( ذو 
الوبائّي)ج(  الكبد  إلتهاب  بفيروس  المزمنة  )32.399-239.700(، وعدد اإلصابات  66.109 إصابًة  ُمقّدر ب  المضاّدة  األجسام 
بين األشخاص الحالّيين اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن هو تقريًبا 46.554 شخًصا )22.815-168.797(. وأشارت أحدث 
الّتقديرات الُمجّمعة بالنسبة المئوّية، حول خطر االصابة بفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين عاّمة اّلسّكان في باكستان الى 
نسبة 6،15 ٪ )%5.68 - %6.65(؛ و٪53،63 )36.21-70.62( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن؛ و12،94٪ ) 

10٬85 - 15،18( بين الّسّكان المعّرضين لخطر ٍمتوّسط )بمن فيهم الّسجناء( )شمياتيّللي وآخرون، 2019(.

و قّدرت توصيفات وباء فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( في باكستان لدى مختلف الّسّكان المعّرضين للخطر )1998-2016( من 
خالل إستعراض الّتحاليل، أّن متوسط مشترك إلنتشار هذا الوباء هو %6.2 بين عاّمة الّسّكان، و%34.5 بين الّسّكان الّسريرّيين 
المعّرضين لمخاطر كبيرة، و %12.8 بين الّسّكان المعّرضين لخطٍر متوّسٍط بمن فيهم الّسجناء، و%16.9 بين الّسّكان الّسريرّيين 
يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  و53.6%  الكبد،  في  مشاكل  لديهم  بامراض  الُمصابين  السكان  بين  و55.9%  الممّيزين، 
الذين  األشخاص  بين   الوبائّي)ج(   الكبد  إلتهاب  فيروس  انتشار  نسبة  وتترواح   .)2018 وآخرون،  )الكنعاني  بالحقن  المخّدرات 

يستخدمون المخّدرات بالحقن بين %8 إلى %94.3 ، والّنسبة المتوّسطة هي %44.7 )ألكنعاني وآخرون، 2018(.

 وتتراوح نسبة انتشار فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بين الّسجناء بين %8.7 و %18.2، مع متوّسط انتشار بنسبة 13.1% 
اّلذين  بين األشخاص  الوبائّي)ج(  الكبد  إلتهاب  المؤّدية لإلصابة بفيروس  الخطر  2018(. وتشمل عوامل  )الكنعاني وآخرون، 
ُمقابل  بالجنس  والمقايضة  بالجنس،  والعاملين  بالحقن،  المخّدرات  مستخِدمي  والّسجناء:  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون 
الحصول على المخّدرات )قّزي وآخرون، 2010؛ أحمد وآخرون، 2012؛ معن وآخرون، 2014(. وقّدر الكنعاني وآخرون )2018( 
وجود حوالي 104.804 شخصًا يستخدم المخّدرات بالحقن بشكٍل ناشط في باكستان )تقرير الّتقّدم المحرز في مكافحة اإليدز 
على الّصعيد العالمّي في باكستان، 2015؛ ممتاز وآخرون، 2017:2014( وبذلك تكون ُمساهمة مستخِدمي المخّدرات بالحقن 

بنسبة اإلصابة بفيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( أقّل بكثير من الّرعاية الّصحّية.

 وأشار هايجنن وآخرون )2016( الى انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين المساجين في باكستان، مع متوّسط انتشار 
بنسبة %1.1،  ومتوّسط إنتشار فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي)ج( بنسبة %15.6. كما أبلغ %59.2 من مستخدمي المخدرات 
المسجونين عن استمرار استخدامهم للمخّدرات خالل فترة سجنهم، و%46 أبلغوا عن استخدامهم أدوات حقٍن غير ُمعّقمة، 
و%19.3 يقومون بممارسة الجنس مع رجاٍل آخرين و%84 منهم لديهم تجربة سابقة في الّدخول إلى الّسجن. وقد تّم االبالغ 
عن ارتفاع وتيرة االصابة بالفيروس المنقول عن طريق الّدّم بين الّسجناء وبدرجة اقّل بين موّظفي الّسجون الباكستانّية )قّزي 
وآخرون، 2010؛ جورار وآخرون، 2010؛ برفيز وآخرون، 2015، وزارة العمل االميركّية USDL، 2016؛ عزيز وآخرون، 2018؛ والي 
وآخرون، 2019(. وأشارت معظم الّدراسات حول الّسجناء في باكستان أّن نسبة إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي هي 
حوالى %2 وهي نسبة أعلى من تلك المسّجلة لدى الّسّكان المحّلّيين )قّزي وآخرون، 2010؛ إكرام وآخرون، 2011؛ نفيس 
وآخرون، 2011؛ إقبال وآخرون، 2012؛ شاه وآخرون؛ 2013؛ علي وآخرون، 2017؛ وحيد وآخرون، 2017، خان وآخرون، 2019(. 
وأفاد خان وآخرون )2019( أّن معّدل إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي عاٍل في سجون بلوجستان )عدد المصابين 2084 
الحقن. وأفادت دراسة  الّرجال، ومشاركة  بين  الجنس  الزواج، وممارسة  اطار  الجنس خارج  يرتكز على ممارسة  شخًصا(، وهو 
ُأجريت على مساجين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرّي في خمس سجون في ِسند )باكستان( أّن %12.3 كانوا قد 

إستخدموا المخّدرات بالحقن في الّسجن بشكٍل دائم )بيرغنستروم وآخرون، 2015(.

 وهناك إستراتيجّية ثالثة ُمعّدلة لمكافحة اإليدز في باكستان، كان قد وضعها البرنامـــج الوطنّي لمكافحــة اإليـــدز في عام 2017  
لتوجيه استجابة خطة باكستان الوطنّية الشاملة لفيروس نقص المناعة البشرّي واإليدز حّتى عام 2020 )وزارة الّصّحة العاّمة 
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في باكستان، 2015(. واعُتِرَف باألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن كفئة سّكانّية رئيسّية ذات أولوّية،  وقد توّخت 
خدمات الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات لهذه الفئة.

باكستان استجابتها لفيروس  الُمتعّددة، صممت  العدوى  إنتقال  ُيوّضح  دينامّيات  اّلذي  الحديث  الوبائّي  الّدليل   وفي ضوء 
نقص المناعة البشرّي بإستخدام نهج موّجه ُيرّكز على التأثير العالي لزيادة تغطية خدمات الوقاية من الفيروس وعالجه، ورعايته، 
اضافًة الى تقديم خدمات الّدعم )تقرير رصد اإليدز العالمّي في باكستان، 2019(. ويتّم إجراء اختبار فيروس نقص المناعة 
الميدان وأخرى متنّقلة بمشاركِة طبيب نفسّي متمّرن. كذلك إسُتعِمَلت بصمة  الميدان من خالل وحداٍت في  البشرّي في 

اإلصبع كُمحّدد هوّية فريد وكأداة تعّقٍب لخدمة الّتغطّية لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن.

اإلنفاق  من  الّرغم  على  باكستان  في  عالمّيٍة  صّحّيٍة  تغطيٍة  نحو  تقّدٍم  إحراِز  الممكن  من  أّنه   )2020( وآخرون  خالد  وأوضح   
ا. وبعد نقل السلطة، ُعرقلت اإلستجابة لفيروس نقص المناعة البشرّي بسبب اعتمادها على المانحين،  العاّم الّضعيف نسبيًّ
الرئيسّيين  للّسّكان  الّتغطية  ومحدودّية  المقاطعات،  بين  فيما  والُمراقبة  المعلومات  تبادل  كفاية  وعدم  الّتنسيق،  وضعف 
المحّددين وللمناطق الجغرافّية، واالختالفات في التدّخالت الُمتعّلقة بفيروس نقص المناعة البشرّي، واالفتقار الى المشاركة 
الفّعالة للمجتمعات المحلّية )تقريررصد اإليدز العالمّي في باكستان، 2019(. وحّدد خالد وفوكس )2019( العديد من التحّديات 
السياسّية في تنفيذ البرامج الخاّصة بفيروس نقص المناعة البشرّي في باكستان والتي شملت: اإللتزام السياسّي الّضعيف 
الُمحاِفظة التي ُتساهم بفرض حظر على العالج ببدائل  البيئة القانونّية  وغير المتجانس بفيروس نقص المناعة البشرّي، و 

االفيونيات، مّما أّدى إلى انخفاض تغطية العالج.

 يعيش في باكستان ما ُيقّدر ب 165.884 شخصًا متعايشًا مع فيروس نقص المناعة البشرّي في المقاطعات الرئيسية االربع ، 
البنجاب، والسند، وخبيرباختونخوا، وبلوشستان وفي واليتين تتمتعان بالحكم الذاتي: آزاد جامو كشمير، وجيلجيت - بالتستان، 
وفي المناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية، وفي إقليم العاصمة إسالم أباد )تقرير رصد االيدز العالمّي في باكستان، 
2019(. وُيقدر حالّيًا اّن %15 فقط من األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي كان قد تّم تشخيصهم و 
 .)2018 البشرّي/اإليدز،  المناعة  المعنّي بفيروس نقص  المشترك  المّتحدة  )برنامج األمم  العالج  %80 فقط يحصلون على 
وفي عام 2019، ال تزال ُمعّدالت التغطية منخفضة جدًا، حيث ال يزيد  معّدل االشخاص الخاضعين للعالج عن نسبة 12% 
من المجموع المقّدر لعدد األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي )يُقّل معّدل السّكان الرئيسيين عن 4%( 
)تقرير رصد االيدز العالمّي في باكستان، 2019(. وأفاد شهيد وآخرون، )2016( اّن خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشرّي 
وتقديم المشورة في المنازل والُمجتمعات، كانت فّعالة في تحديد حاالت االصابة بالفيروس الّتي لم يتّم تشخيصها بين ازواج 
األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي،حيث أبلغ ُمعظمهم عن انخفاض ُمعّدالت اجراء اختبار الكشف عن 

الفيروس قبل االصابة به، وعن انخفاض ُمعّدالت المعرفة بفيروس نقص المناعة البشرّي.

 وحّددت سابينا كويراال، )2019( الحواجز التي تحول دون تقديم الّرعاية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرّي، بين االختبار 
ّية، واالقامة في المناطق  والعالج، وشملت: السّن الُمكبر، والعمل في مجال الجنس، والسجن، والتحّول الجنسّي، وااُلمِّ
من  والخوف  الصحّي،  التأمين  وغياب  الصحّية،  االوضاع  وتدّني  بالحقن،  الُمخّدرات  الكحول/واستخدام  واستهالك  الريفّية، 
العاّمة كمكان الجراء تشخيص  الذاتّية الجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرّي، والمستشفيات  انتهاك السرّية، واالحالة 
الفيروس. وكان االلتزام بالعالج المضاد للفيروسات القهقرّية قلياًل بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، مع 
تماسك االسرة ودعمها الجوهري في ُمساعدة الُمصابين )علي وآخرون، 2018(. وشّدد راب نواز سامو، )2016(  على ضرورة 
دعم البرنامج لمنع فقدان ُمتابعة األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. ومن الضرورّي ايضًا توسيع نطاق خدمات 
الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي وربطها بالعالج والرعاية لتشمل ايضًا الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة 
البشري من األم إلى الطفل PMTCT. وشملت المبادئ التوجيهية الموحدة العالج الوقائي قبل التعرض للعالج PrEP ،للوقاية 

من فيروس نقص المناعة البشرّي وعالجه في باكستان )تقرير رصد االيدز العالمّي في باكستان، 2019(.

الحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات

2010، أصبح الصندوق العالمّي الممّول الرئيسّي ألنشطة الوقاية من فيروس نقص  مع انسحاب البك الدولّي في عام 
المناعة البشرّي التي تستهدف ُمستخِدمي الُمخّدرات بالحقن، الى جانب الُمنظّمات غير الحكومّية الرائدة في االستجابة للحّد 
)ايلي االعرج وميشلين ابو شروش(.   )NSP الّنظيفة  الُمخّدرات )عبر نِشر برنامج توفير الحقن واألدوات  من مخاطر استخدام 
وبحسب برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز )2019(، شّكلت نسبة استخدام اداة 
حقن ُمعّقمة في الحقنة االخيرة )2016( في باكستان %72.5؛ وكان عدد الِحقن واالدوات النظيفة الموّزعة لكّل شخٍص يحقن  
)2018( 46 حقنة؛ من دون اّي تغطية للعالج ببدائل االفيونيات، والنالكسون او أماكن استهالك المخدرات. ويشير تقرير برنامج 

األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز لعام 2020 الى عدم حصول اّي تغيير.
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ومع ذلك، وعلى الرغم من توافر خدمات الحّد من مخاطراستخدام الُمخّدرات في كاّفة المقاطعات، فال يزال هناك الكثير مّما 
ينبغي عمله لدعم هذه الخدمات من اجل األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )الكنعاني وآخرون،  2018(. وبينما يتّم 
الوصول الى 7.500 شخصًا يوميًا لتوزيع الحقن الّنظيفة من خالل خدمات برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSP )في 
5 مقاطعات من باكستان(، فاّن الجهود المبذولة للوصول الى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ُمعرقلة بسبب 
بفيروس  المعنّي  المشترك  المّتحدة  )برنامج األمم  الُمخّدرات وحيازتها  ُتجّرم استخدام  التّي  والتمييز، والسياسات  الوصمة، 

نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2018(.

 وفي حين اّن العالج ببدائل األفيونيات في مرحلة التخطيط، فلم يبدأ تنفيذه بعد على الرغم من تأييد هيئة تنظيم المخدرات 
الى مراِحل  الميثادون والبوبرينورفين  الهادفة لتسجيل  الخطوات  العالج، ووصلت  الرسمّي لهذا  المخدرات  وقوات مكافحة 
المضاد  )العالج  الداخلّية  العالجّية  بالخدمات  االلتزام  وحدة  وتأسست   .)2019 المخاطر،  للحّد من  العالمّية  )الجمعّية  ُمتقّدمة 
للفيروسات القهقرّية( في عام 2014، وهي تقّدم خدمة ازالة السوم لالشخاص الُمصابين بفيروس نقص المناعة البشرّي ) 
ُتغّطي 365 شخصًا في الشهر، وُتقّدم العالج لُمّدة 5 اسابيع(. ويوجد برنامج قيد التطوير للنساء الّلواتي يستخدمن الُمخّدرات 
في منطقَتي الهور و فيصل آبد، الى جانب برنامج االزواج القائم. وال يمكن استخدام النالكسون في المنازل. كما ويتّم اهمال 
اختبار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( وعالجه )باستثناء اولئك المصابين ايضّا بفيروس نقص المناعة البشرّي(، على الرغم 
من معّدالت التعّرض للفيروس العالية جّدَا. وفي 5 مايو/اّيار، 2015 تّم االحتفال باطالق اّول شبكة لُمستخدمي الُمخّدرات 
في باكستان، ُتدعى )DUNE(، وهي جزء من جمعّية األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي في باكستان.

 ال تتوافر خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشرّي، والعالج ببدائل األفيونيات OAT ، او برنامج توفير الحقن واألدوات 
الّنظيفة NSP ، وُتقدم الُمنظّمة غير الحكومّية » ناي زينداجي« العالج المضاد للفيروسات القهقرّية ART لالشخاص المسجونين. 
يزال في مراحل مبكرة. وتتوّفر خدمات  ، ولكنه ال  المانحين  احد  السجون، من  اختبارات في  برنامج  التخطيط النشاء  ويجري 
الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي وعالجه في ِسجَنين للنساء في كراتشي و حيدر باد في مقاطعة السند، وقد تّم 

تسجيل حوالي 347 سجينة في هذه الخدمات في عام 2017 )تقرير رصد االيدز العالمّي في باكستان، 2019(.

تتأّلُف فلسطين من الضّفة الغربّية غير الُمتجاورة الُمكتّظة بالسكّان )بما في ذلك القدس الشرقية( ومن قطاع غزة. ويعيش 
فيها 5 ماليين فلسطينيٍّ ) في قطاع غزة: يعيش ٪66٫2 من الفلسطنيين في مخيمات تابعة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 
الالجئين الفلسطينّين )األونروا(؛ وفي الضفة الغربّية : يعيش %26.6 في 19 مخيمًا تابعًا لألونروا .ويشكل األطفال ٪40 من 
مجموع الالجئين الفلسطينيين )ووترسون وناصر ، 2017(. وتتحّمل المجتمعات الفلسطينية عبئًا صحيًا كبيرًا بسبب وضعها 
اإلجتماعّي-اإلقتصادّي والسياسّي الفريد من نوعه  )منّظمة الّصّحة العالمّية، 2015(. وساهمت الحروب والتصعيدات الُمتكّررة 
في ارتفاع عدد االصابات، والوفّيات، وحاالت الخوف من الّصدمات، وما يّتصل بذلك من اضطرابات الصّحة العقلّية ) محمد 
االحصاء  )جهاو  غّزة  المنطقَتين وخاّصَة في قطاع  كلتا  والفقر في  البطالة  2015(.وتسود حاالت  وآخرون،  العفيفي  فتحي 

.)PCBS، 2018 المركزّي الفلسطينّي

وغالبًا ما ُتحال القضايا الُمتعّلقة بالمخّدرات الى المحاكم )مجلس االّتحاد االوروبي، 2012؛ الشبكة الدولية العالمية للمخدرات
GINAD، 2017(. وال ُيمكن  فرض عقوبة االعدام على جرائم الُمخّدرات ااّل في قطاع غّزة )جيريللي، 2019(. ولم تُكن اّي من 

أحكام االعدام ال 13الصادرة ُمتعّلقة بجرائم الُمخّدرات )جيريللي، 2019(.

إستخدام الُمخّدرات

يستمّر الفلسطينّيون في استخدام الُمخّدرات حتى في الُمجتمعات الُمحافظة اجتماعّيًا، ولكن استخدامها يجري في الِخفية 
الفلسطينّي  الوطنّي  المعهد  2016؛  وآخرون،  )مسعد  والثقافّية  والقانونّية  الدينّية  القيود  وبسبب  العار  من وصمة  خوفًا 
للصّحة العاّمة/ مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2017؛ ثابت، ودجاني، 2012؛ مكتب األمم المّتحدة المعنّي 
بالمخّدرات والجريمة، 2019؛ ماري كلير فان حوت وآخرون، 2019؛ محمد فتحي العفيفي وآخرون، 2019(. وأصبح إستخدام 
المخدرات، والقنب، والهيروين، والكوكاين، والمخدرات المزّيفة والمسّربة مثل الترامادول مصدر قلٍق كبيٍر، وسط إرتفاٍع في 
زراعة المخدرات، واإلتجار بها وتوريدها إلى فلسطين )والسيما إلى قطاع غزة، والضفة الغربية، والمنطقة C( )يوسف بروغلر، 

فلسطين
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المّتحدة  األمم  مكتب  العاّمة/  للصّحة  الفلسطينّي  الوطنّي  المعهد  2016؛  وآخرون،  2012؛ مسعد  ودجاني،  ثابت،  2010؛ 
المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2017؛ بسمة الدميري وآخرون، 2018؛ ماري كلير فان حوت وآخرون، 2019؛ محمد فتحي العفيفي 
وآخرون، 2019(. وتتزايد المخاوف في فلسطين بسبب استخدام الترامادول وضبط كمّيات كبيرة منه، اضافَة الى ازدياد استهالك 
الهيروين )مجلس االّتحاد االوروبي، 2016؛ الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، 2016؛ الشبكة الدولية العالمية للمخدرات، 2017(. 

ويتّم انتاج القنب في مناطق من فلسطين ويسُهل الحصول عليه )الشبكة الدولية العالمية للمخدرات، 2017(.

الذي  للترامادول  الناشئ  الضاّر  اإلستخدام  في  ُتسهم  التي  العوامل  على   )2020( وأخرون،  دياب  اجراها  دراسة  وشددت 
والتوتر،  والفقر،   والبطالة،  الشديدين،  والعسكرّي  السياسّي  الُعنف  الحِرجة، مثل  والمعيشّية  البيئّية  الظروف  إلى  يستند 
والصحة، وما يتصل بذلك من ُمحددات ذات صلة بالصّحة العقلية. كما يفيدون بأن الخدمات االجتماعية الُمعطلة والّضعيفة 
في فلسطين غير ُمستعدة إلدارة انتشار استخدام المخدرات، وخاصة خالل النزاع، اذ يتأثر الناس بشكل خاّص بسوء الصّحة 
ت الخدمات الصحّية، والقيود المفروضة على سفر الفلسطينيين، من شأنها ان تعّوق  العقلّية. واّن كّل من وصمة العار، وتشتُّ
طلب المساعدة في مسألة استخدام المخّدرات )مسعد وآخرون، 2016؛ ؛ المعهد الوطنّي الفلسطينّي للصّحة العاّمة/ مكتب 

األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2017(.

الموصوفة طبّيًا  الماريجوانا واالدوية  الُمخّدرات تشمل  اّتجاهات  ان   ،2017 عام  ُاجرَيت في  الّتي  الوضع  تقييمات  واشارت 
)مثل مضادات االكتئاب، والمنّومات Z، والبينزوديازبيزين، والُمسّكنات(، وُمبتكرة  استخدام المؤثرات العقلية NPS)»الماريجوانا 
االصطناعّية«(، اضافًة الى استخدام ُجرعات عالية من الميثادون، والمورفين والفينسيكليدين والُمهّدئات، والبنزوديازيبينات، 
الفلسطينّي  الوطنّي  المعهد   ( البريجابالين  مثل  الجابابنتينويد  واستخدام  الترامادول،  مثل  االصطناعية  األفيونية  والمواد 
2017؛ تقريرالُمخّدرات العالمّي الذّي أقّره لمكتب  للصّحة العاّمة التابع لمكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 
األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة عام 2019(. وأبلغت بسمة الدميري وآخرون، عام 2018 عن ارتفاع االتجار بمبتكرة 
استخدام المؤثرات العقلية وارتفاع استخدامها منذ عام 2013؛ والسّيما شبائه االفيون، وتصنيع االمفيتامين السائل، وزاعة 
الماريجوانا في فلسطين. وكانت اكثر الُمخّدرات الّتي تّم ضبتها واستخدامها بين الُمعتقلين، هي القنب والحشيش )74.3%(، 
والماريجوانا )%15.2(، وتليها شبائه القنب االصطناعّية السائلة )%26.6(. وحبوب النشوة )االكستاسي( )%3.6(، وعقاقير 
الهلوسة LSD )3.1%(، والهيروين والكوكايين سوّيًا )%3.3(. وظهر الميثامفيتامين السائل كُمخّدر اصفرمحّلي الصنع ) ُيعرف 
بُلغة الشوارع باسم GG( ويستخدم لتحسين الرغبة الجنسّية )بسمة الدميري وآخرون، 2017(. كان %99 من الُمعتقلين ذكورًا، 
و  ابتدائّي،  تعليمّي  لديهم مستوى   )56.7%( و  عازبون،   )48.8%( و  30 سنة،  و   18 بين  اعمارهم  تتراوح   )55.9%( منهم 

)%81.8( كانوا قد استخدموا الُمخّدرات لعاٍم او اكثر.

وُاجِرَيت بعض الّدراسات التجريبّية حول إستخدام الشباب الفلسطينيين للُمخّدرات. بحيث اّن االطفال والشباب ُمعّرضين بشكٍل 
خاّص لخطر إستخدام الُمخّدرات، وهم ُعرضة لالعتداء الجسدّي والجنسّي، واستغاللهم لالتجار بالمخّدرات، كما ويتعّرضون لخطر 
الفلسطينّي  الوطنّي  المعهد  2006؛  للدفاع عن األطفال/قسم فلسطين،  الدولية  )المنظمة  ان ُيصبحوا ُمدمنين انفسهم 
للصّحة العاّمة/ مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2017؛ بسمة الدميري وآخرون، 2018؛ ماري كلير فان حوت 
وآخرون، 2019(. وقد حدثت زيادة حاّدة في الفقر ااُلسرّي، حيث ترك االطفال مدارسهم، ليصبحوا من ُمقّدمي الرعاية، او 
اطفال شوارع اّما عبر التوّسل او بالعمل بدخٍل ضئيٍل، فأصبحوا بذلك ُعرضًة لالستغالل من قبل ُتّجار المخّدرات و مستخدميها 

)ماري كلير فان حوت وآخرون، 2019(.

أبلغت بسمة الدميري وآخرون )2018( عن دراسٍة مقطعيٍة لطالب الصّف العاشر في 16 مدرسة في عام 2016)على 877 
طالٍب(.  وكانت المخّدرات االكثر شيوعًا بين ُطاّلب المدرسة تدخين التبغ )%40.6(، والكحول )%3.2(، والمخّدرات غير المشروعة 
)%2.0(. وكان حوالي %95.7، و %7.9، و %2.9 من ُطاّلب المدارس قد جّربوا، مّرًة على االقّل، تدخين التبغ ، والكحول، 
والمخّدرات غير المشروعة، على التوالي. وكان الفضول والتجربة العوامل الُمحّفزة الستخدام هذه الُمخّدرات بين الُطاّلب. وكان 
متوّسط العمر للبدء بالتدخين 12 سنة، وللبدء بتناول الكحول او استخدام المخّدرات غير المشروعة 14 سنة. وقد شارك معظم 
عن سهولة  الُطاّلب  ابلغ  وقد  واالمفيتامينات(.  االصطناعّية،  القنب  وشبائه  القنب،   ( ُمتعّددة  مخّدرات  باستخدام  الطاّلب 
حصولهم على الُمخّدرات.  كما افاد غليك وآخرون عام 2018، عن ميل الشباب الفلسطينيين الى الُمبالغة في تقدير مدى 

انتشار سلوكّيات الُمجازفة بين االقران )الكحول، والمخّدرات، والنشاط الجنسّي( مّما ُيفاقم من خطورة الُمجازفة. 

كما قّدَمت بسمة الدميري، عام 2019 تقريرًا عن دراسة مقطعّية ُاجريت عام 2016 لكشف مدى انتشار استخدام المؤثرات 
باّن الشباب  الغربّية. وافادت  نزاع ُمختلفة من الضّفة  ُمراهقًا في مناطق   950 الُمرطبة بها، بين  الخطرة  العقلّية والعوامل 
الالجئين الفلسطينيين ُمعّرضون للخطر بشكٍل خاّص بسبب توافر المؤّثرات العقلّية، واستخدامها لمساعدتهم على التأقلم، 
الاّلجئين والوقاية  الكشف عن  الى استراتيجّيات  الحاجة  الدراسة على  ولمواجهة الضغط االجتماعّي/واالقران. واّكدت  هذه 
الُمبكرة من اجل الحّد من المخاطر. وفيما يتعّلق بُطالب الجامعات، أجرت بسمة الدميري دراسة مقطعّية في عام 2019، عن 
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مدى انتشاراستخدامهم للمؤثرات العقلّية والعوامل الُمرطبة بها، في اربع جامعات رئيسّية في الضّفة الغربّية، فلسطين. 
وشرب  للشيشة(،   50% و  للسجائر   41.6% التبغ)  تدخين  وهي  الحياة،  مدى  على  المستخدمة  المخّدرات  اكثر  عن  وابلغوا 
الكحول )%5.4(،  والمخّدرات غير المشروعة )%3.0(. وكان القنب، وشبائه القنب االصطناعّي، واالمفيتامينات اكثر المخّدرات 
غير المشروعة استخدامًا. وكان تواتر االستخدام اعلى بين الذكور ذوي الّدخل المرتفع ، وااليتام، او الذين عانى آباؤهم من 
صراعاٍت اكثر في عالقاتهم. وارتكزت العوامل التي حّددت خطر استخدام المؤثرات على سّن البدء، وتوافر المال والُمخّدرات، 
وانواع المخّدرات و تكرار استخدامها، واستخدام مخّدرات متعّددة في الوقت نفسه. ومن اهّم الدوافع الستخدام الُمخّدرات، 
نذكر الهروب من المشاكل وضغط االقران. وكان الطاّلب الذين اظهروا تاريخًا من العنف، اكثر ُعرضة لالدمان على الُمخّدرات، 

بغّض النظر عن نوعها. 

تزداد ُمعّدالت استخدام الُمخّدرات العالية الخطورة في فلسطين، بسبب التعّرض للعنف السياسّي والعنف بين االشخاص، 
والمصاعب االقتصادّية، والصدمات النفسّية، واالجهاد في كل مراحل الحياة )بروغلر، 2010؛ مكتب األمم المّتحدة المعنّي 
بالمخّدرات والجريمة، 2017؛ ثابت و ديجاني، 2012؛ الحركة الدولّية للدفاع عن االطفال، 2017؛ مكتب األمم المّتحدة المعنّي 
بالمخّدرات والجريمة، 2019؛ ماري كلير فان  هوت، 2019؛ محمد فتحي العفيفي وآخرون، 2019(.  وُيساهم تعّرض االطفال 
والشباب الفلسطينّيين للمخّدرات والصدمات النفسّية، في زيادة احتمال استخدامهم للمخدرات واالرتهان بها، والجرعة الزائدة، 
واالمراض النفسّية، واكتساب االمراض الُمعدية كفيروس نقص المناعة البشرّي وفيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( )ماري 
كلير فان هوت، 2019(. وقّدرت دائرة االحصاء المركزّية الفلسطينّية مؤّخرًا وجود اكثر من 80.000 مستخدمًا للُمخّدرات بالحقن، 
الوطنّي  )المعهد  عامًا(   15 عن  اعمارهم  الذكورتزيد  السّكان  من   1.8%( الخطورة  عالية  مخّدرات  يستخدمون  منهم   26.500
الفلسطينّي للصّحة العاّمة/ مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة 2017(. وفي وقٍت سابق، كشف االستطالع 
الحيوّي السلوكّي الموّحد الذّي ُاجرَي على األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في الضّفة الغربّية في عام 2013، 
اّن معظمهم كانوا ُمتزّوجين ولديهم مستويات ُمنخفضة من التعليم. وكان استخدام الهيروين عن طريق الحقن اكثر الُمخّدرات 

شعبّيًة ويليه الكوكايين )جويحان وآخرون، 2014(.

الفيروس المنقول عن طريق الدم

ال يوجد تقرير عالمي حالّي عن رصد االيدز في فلسطين. وقام عمر حمرشة بتحليل نسبة االصابة بفيروس نقص المناعة 
البشرّي/االيدز في فلسطين، بين عامي 1988 و2017 كما ذكرت وزارة الصّحة الفلسطينّية )2017(. وتّم االبالغ عن مجموع 98 
حالة )79 مريضًا بااليدز و 19 ُمصابًا بفيروس نقص المناعة البشرّي(. ان بيانات المراقبة ضعيفة، والمعلومات الُمتاحة ال تعِكس 
الجنسّي.  عبراالّتصال  العدوى  انتقال  ناجمة عن  غالبية االصابات  اّن  البشرّي/االيدز.  المناعة  لفيروس نقص  الفعلّي  الوضع 
وُتعزى %3.6 من الحاالت التي تّم تحديدها من فيروس نقص المناعة البشرّي الى استخدام الُمخّدرات عن طريق الحقن )وزارة 
الصّحة الفلسطينّية، 2015(. ُتفيد تقاريرالمالمح القطرّية لدولة فلسطين التابعة لمنّظمة الّصّحة العالمّية، اّنه على الرغم من 
انخفاض معّدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي )ليث ابو رداد وآخرون، 2010؛ المكز الفلسطينّي لمعلومات الصّحة، 
الرئيسّية.  السّكانّية  بالفئات  يتعّلق  فيما  الروتينّية  والُمراقبة  االستراتيجّية  المعلومات  من  القليل  سوى  توجد  فال   ،)2015
اّللواتي  الُمخّدرات العالية الخطورة، وبخاّصة اولئك الذين يحقنوننها، والسجناء، والنساء  وتشمل هذه الفئات، ُمستخدمي 
تستخدمن المخّدرات وشركائهّن الجنسيّين من السّكانّية الرئيسّية. وقد ارتفعت بشكٍل ملحوٍظ نسبة انتشار عدوى الفيروس 
المنقول عن طريق الدّم )فيروس نقص المناعة البشرّي، فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج(، فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب(( 
الُمرتبطة بالفيروس المنقول عن طريق الدّم بين ُمستخدمي المخّدرات الذكور، والشباب االكبر  وانتشارالسلوكّيات  الخطرة 
نزال  زاهر  وآخرون،2013؛  2012؛ مسعد  أوتولهوفروآخرون،  ألكسندر   ( األونروا  ُمخّيمات  الحضرّية وفي  المناطق  سّنًا، في 
وآخرون، 2014؛ مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2017(. وتختلف انماط استخدام المخّدرات بالحقن )في 
الضّفة الغربّية : ُيستخدم الهيروين اساسًا، وفي  قطاع غّزة :ُيستخدم الكوكايين اساسًا(. وتشمل السلوكّيات الخطرة البدء 
د الُشركاء  بحقن الُمخّدرات في سنٍّ ُمبكر؛ و ُمشاركة الِحقن وغيرها من ادوات استخدام المخّدرات في الحقنة االخيرة؛ وتعدُّ
الذكرّي؛  )اكثر من خمسة(، وِقّلة استخدام الواقي الذكري، وممارسة الجنس الشرجي من دون استخدام الواقي  الجنسيّين 
وممارسة الجنس ُمقابل الطعام، والمال، والُمخّدرات؛ وقّلة الوعي بالحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات، وانخفاض االقبال 
على الفحص الفيروسّي )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2017؛ 2019(. وفي فلسطين، ُيقّدر اّن حوالي 
%55.6)51.3-60.0( من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، يحقنون يومّيًا او أكثر)ُقّدر عددهم ب 2.000 شخصًا؛ 
يتراوح بين 1.000 و 2.500( ، و %44.4 )40.0-48.7( يحقنون أقّل من يومّيًا )ُقّدر عددهم ب 1500 شخصًا؛ يتراوح بين 1000 و 
2500( )كوليدج وآخرون، 2020(. وبينما ال يوجد تقدير حجم حالّي في فلسطين، فاّن ُمتوسط عمر األشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن هو 40.6 سنة )39-43( مع متوّسط عمر البدء بالحقن وهو 29.0 سنة )29-29(  وُمتوّسط ُمّدة الحقن 14.0 
اّلذين يستخدمون  البشرّي بين األشخاص  المناعة  انتشار فيروس نقص  ُتقّدرنسبة  2020(. و  )14-14( )هاينز وآخرون،  سنة 
المخّدرات بالحقن في فلسطين %0.0)-0.0 >0.1(، وال توجد تفاصيل عن انتشار ُمستخدمي الُمخّدرات بالحقن، او عن عدد 
االشخاص الحاليّين اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن الُمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي )الرني وآخرون، 2020(.
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ولقد تّم اجراء دراسة باستخدام عّينات مدفوعة بالمستجيبين في عام 2010 بين 199 مستخدمًا للمخّدرات بالحقن في ُمحافظة 
القدس الشرقّية، وافادت هذه الدراسة بعدم وجود اّي اصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي، وباصابة نسبة كبيرة من السكان 
الُمشاركين )%40( بفيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( ) ألكسندر أوتولهوفر وآخرون، 2012(. واجرى ألكسندر أوتولهوفر وآخرون 
عام 2016، استطالع حيوّي سلوكّي حول ُمعّدالت االصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي، وبفيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( 
بين ُمستخدمي المخّدرات بالحقن في الضّفة الغربّية، باستخدام عّينات من الوقت والزمان في ُمحافظات رام الّله، والخليل، 
وبيت لحم، في عام 2013. وشارك في الدراسة 288  فلسطينّيًا ُمستخدمًا  للمخّدرات بالحقن ، تتراوح اعمارهم بين 16 و 64 
عامًا، حيث لم ُيعثر على اّي حالة اصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي، وبينما كان %41 من الُمشاركين مصابين بفيروس 
التهاب الكبد الوبائي )ج(. وكان السجن شائعًا بين %83 منهم، بحيث ثبت اّن تجربة السجن تزيد من احتماالت االصابة بفيروس 
الُمخّدرات و  الحّد من مخاطر استخدام  الوبائي )ج( واختباره لفيروس نقص المناعة البشرّي. ولذلك يجب تعزيز  الكبد  التهاب 

الوقاية من الفيروس المنقول عن طريق الدم في السجون الفلسطينّية، كما ويجب النظر في بدائل الّسِجن. 

وال يوجد ااّل القليل من البيانات حول الفيروس المنقول عن طريق الدّم BBV او المخاطر السلوكّية السياقّية في السجون 
الفلسطينّية ) هايجنن وآخرون، 2016(. وعلى الرغم من توفير العالج ببدائل األفيونيات  OAT في السجون، أبلغت سلطات 
السجن انّها تقوم برحالت يومّية ألخذ عدد قليل من الُسجناء للحصول على الميثادون )براندت، 2018(. و افاد محمود وآخرون 
بنسبة  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  فيروس  انتشار  متوسط  مجموع  عن   )2020(
%41.6 )36.2-47.0(؛  مع تقدير حجم السّكان الذي بلغ 1.850 شخصًا )1.200-2.500(، والعدد التقديرّي لالجسام الُمضادة 
-497(  770 وهو  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  الحاليين  األشخاص  بين  ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  لفيروس  االيجابّية 
ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  بفيروس  الُمصابين  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  الحاليين  األشخاص  عدد  وُقّدر    )1.753
الُمزمن ب 542 شخصًا ) 350-1.234(. وشّكلت التقديرات الُمجّمعة بالنسبة المئوية حول خطر االصابة بفيروس التهاب الكبد 
الوبائّي) ج( بين عاّمة السّكان في فلسطين، نسبة %0.24)0.18-0.30(؛ وبين االشخاص الذين يستخدمون الُمخّدرات بالحقن 
نسبة %41.58)36.24-47.2( ولكن لم تتوافر تفاصيل عن السّكان المعّرضين لخطٍر ُمتوّسط )تشمل الُسجناء( )شمياتيّللي و 

آخرون،2019(. 

المناعة  نقص  فيروس  لُمكافحة  الوطنّية  )االستراتيجّية  البشرّي،  المناعة  نقص  لفيروس  الوطنّية  باالستجابة  يتعّلق  وفيما 
البشرّي وااليدز(، كانت خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي ورعاية االشخاص الُمصابين به محدودة للغاية في 
فلسطين، ولكن بعد تنفيذ منحة الصندوق العالمّي )2009-2014(، توّفرت خدمات المشورة واالختبار الطوعّية في الضّفة 
الغربّية، باالضافة الى امكانّية حصول األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي على العالج المضاد للفيروسات 
القهقرّية ART. كما توافرت خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري HTS على نطاٍق واسع في كاّفة المقاطعات، وقّدم 
مركزان في فلسطين العالج المضاد للفيروسات القهقرّية ART )منّظمة الّصّحة العالمّية، 2016(. وكانت نسبة الوفّيات بين 
المرضى الُمصابين بفيروس نقص المناعة البشرّي/االيدز ُمرتفعة جّدًا )حمرشة، 2020(. وُيحال المرضى الفلسطينّيون الى 
عيادة عالج فيروس االيدز في وزارة الصّحة الفلسطينّية ، حيث يحصلون على كّل من عملّيات التشخيص، والعالج المضاد 
. ولكّن االقبال على العيادة ُمعّرض للخطر بسبب الوصمة  للفيروسات القهقرّية و الّدعم النفسّي واالجتماعّي، بشكٍل مّجانيٍّ

الُمصاحبة للعدوى )حمرشة، 2020(. 

الحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات

ال توجد معلومات ُمحّدثة عن الحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات في فلسطين في تقريَري برنامج األمم المّتحدة المشترك 
المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز لعاَمي 2019 و 2020. تعترف الّلجنة الوطنّية الفلسطينّية للوقاية من الُمخّدرات 
االرتهان  لمرض  التصّدي  على  الضوء  العوامل وسّلطت  ُمتعّدد  كاضطراب صّحي  بالُمخّدرات  باالرتهان  العقلّية،  والمؤّثرات 
بالُمخّدرات في االستراتيجّيَتين السابقَتين للصّحة الوطنّية الفلسطينّية. وتتضّمن االستراتيجّية الوطنّية لُمكافحة فيروس نقص 
)2012( يتناول الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي، وعالجه ورعايته بين  2012-2010 مرفقًا  المناعة البشرّي وااليدز 
مستخدمي الُمخّدرات وفي السجون، وبما في ذلك مجموعة شاملة من خدمات الحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات. وقد 
الُمخدرات كمريض يحّق  الى مستخدم  اّلذي يشير   ،2015 الحالّي منذ عام  الفلسطينّي  القانون  الصّحة في  الحّق في  ُادرج 
باالرتهان  العقلّية  والمؤّثرات  الُمخّدرات  من  للوقاية  الفلسطينّية  الوطنّية  الّلجنة  وتعترف  العالج.  خدمات  على  الحصول  له 

بالُمخّدرات كاضطراب صّحي ُمتعّدد العوامل وشاركت بشكٍل نشط في تطوير وتنسيق االستجابة الوطنّية. 

 .)2012 االوروبّي،  االّتحاد  )مجلس  التأهيل  واعادة  العالج  خدمات  لتقديم  المصدرالرئيسّي  الحكومّية  غير  الُمنّظمات  وُتعتبر 
وُيقّدم عدد محدود من المراكز التي تديرها الُمنّظمات غير الحكومّية، العالج من االدمان/ االرتهان بالُمخّدرات )يقتصر على ازالة 
السموم(، ونذُكر ) مركز آل هدى، وآل صادق، وآل صادق، آل الطيب، والهالل االحمر العربي السوري، وكاريتاس( الُمنتشرة 
النفسي  التأهيل  اعادة  خدمات  الحكومّية  غير  الُمنظمات  هذ  وُتقّدم  غزة.  وقطاع  الغربّية  الضفة  انحاء  جميع  في  جغرافّيًا 
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واالجتماعي، وتقوم وزارة الصّحة بتشغيل عيادات خارجّية محدودة. اّن عدد االشخاص الذي استطاعت الُمنّظمات غير الحكومّية 
) مكتب  النساء والقاصرين  الُمتخّصصين في االدمان لمساعدة  اليهم منخفض، وتوفير عدد قليل من  و األونروا الوصول 
العفيفي  فتحي  محمد  2019؛  وآخرون،  هوت  فان  كلير  ماري  2019؛   ،2017 والجريمة،  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم 
وآخرون، 2019(. وفي عام 2019، أّسست وزارة الصحة الفلسطينّية بدعم تقنّي من مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات 
والجريمة التقنّية، المركزالوطنّي الفلسطينّي العادة التأهيل في بيت لحم، في الضفة الغربّية )مكتب األمم المّتحدة المعنّي 
بالمخّدرات والجريمة، 2019(. واهتّم هذا المركز بأكثر من 250 مريض منذ تأسيسه. ونظرًا الى شّدة الطلب والقيود اّلتي تُحّد 
من القدرات، فهناك فجوة كبيرة في الضّفة الغربّية فيما يتعّلق بنظام الدعم واالحالة الى الرعاية االولّية لتوفيراالحالة واعادة 
تأهيل المرضى و تقديم الرعاية الاّلحقة في المجتمع المحّلي. وقد ُترك قطاع غزة من دون اّي مرفق للعالج، وهو ُيكافح من 

اجل التعامل مع القضّية الُمجتمعّية الستخدام الُمخّدرات في ااُلسر الفلسطينّية.

 وقد بدأت الُمنظمات غير الحكومّية المحلّية بتقديم برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSP وتوزيع  الواقي الذكري في 
الضّفة الغربّية، ولكن هذا البرنامج غير ُمتوّفر حالّيًا في القدس الشرقّية، باستثناء وجود برنامج صغير في المنطقة )يقوم 

بتوزيع 1000 حقنة تقريبّا في الشهر(.

االتجار  التقارير عن  .وتفيد بعض   )2020 اخرون،  و  )محمود  دينامّيات هجرة مرتفعة  ذو  الّدخل،  عالي  بلدًا صغيرًا  ُتعتبُر قطر 
2019؛2020(.  الجريمة  و  بالمخدرات  المعني  المتحدة  االمم  مكتب  اقّره  الذي  العالمي  المخّدرات  قطر)تقرير  عبر  بالهيروين 
ووفقًا للمعلومات الُمتعلقة بمضبوطات االمفيتامين في الفترة الُمتراوحة بين 2013 و 2017، كانت قطر واحدة من عّدة بلدان 
في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا تّم تحديدها كسوق مقصودة لالمفيتامنين الُمّتجر به في منطقة الشرق االوسط 
و شمال افريقيا. كما اّن هناك انتشار للكابتاغون في قطر)االمام و اخرون، 2017(. وتعتبر قطر دولًة رمزيًة لتطبيق عقوبة 
االعدام على جرائم المخدرات )ايلي االعرج و ميشلين ابو شروش,2016(. ويحّق للمحاكم ان تأمر بدخول مركز للعالج كبديل عن 

العقوبة الجنائّية، وتتراوح فترة العالج الُمقّررة من ثالثة اشهر الى سنة )الشاذلي و تيناستي، 2016(. 

إستخدام الُمخّدرات 

الوفيات  البيانات، فإن  االبالغ عن  يتّم  البالد. وحيُثما  او حقنها في  المخدرات،  بياناٍت ضئيلٍة عن استخدام  تتوافر سوى  ال 
 .)Health Grove by Graphiq واالمراض الُمرتبطة باستخدام المواد االفيونية هي االكثر شيوعًا)موقع هيلثجروف من جرافيك
كمخّدر اساسّي قبل  الكحول  االبالغ عن استهالك  تّم   ،2016 عام  المخدرات وعالجها في  للوقاية من  أطلس  تقييم  وفي 
الخضوع الى العالج )جيرينج و سعيد، 2017(. و إّن اكثر من نصف االشخاص اّلذين كانوا يسَعون للعالج من االعتماد على 
برامج الزالة  االجتماعي  التاهيل  اعادة  مركز  يوّفر  و   .)2017 و سعيد،  )جيرينج  عليه  القنب قد حصلوا  و/او  االفيونية  المواد 

السموم للمرضى الداخلّيين،  وُيقّدم خططًا للرعاية الاّلحقة النفسّية واالجتماعية لمستخدمي الُمخّدرات.

الفيروس المنقول عن طريق الدّم

ال يتوافر تقرير عالمي حالّي لرصد االيدز في لقطر. وُيشكل تدّفق المغتربين الى قطر خطرًا من ناحية فيروس التهاب الكبد 
الوبائي)ب(، و خاّصًة من المغتربين اآلتين من بلدان ينتشر فيها الوباء)محمود و آخرون، 2018؛ دربالة و آخرون، 2019(. اّن 
نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشري تُقّل عن %0,1 بين عاّمة السّكان )الصوب و آخرون 2018(. واشارت بياناٌت سابقٌة 
الى اّن الطريقة السائدة النتقال الفيروس هي االنتقال الجنسّي )الجنس الُمغاير اساسًا، و تتبعه العالقات الجنسّية الُمثلية 
بين الرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الرجال( )وزارة الصحة القطرّية، 2013(. و قد اجرى محمود وآخرون استعراضًا لكاّفة حاالت 
عدوى فيروس نقص المناعة البشري اّلتي تم تشخيصها في قطر بين عامي 1984واكتوبر/تشرين االول، 2014. وقد توافرت 
ملّفات ل148 حالة فقط، وكان معظم هذه الحاالت للقطرّيين وكان انتقال الفيروس عن طريق االّتصال الجنسّي النمط االكثر 
شيوعًا،  ويتبعه نقل الّدم. وتّم تشخيص عدد اكبر من االشخاص غير القطرّيين في هذه الفترة الزمنية. و في عام 2015، 
لم ٌتعزى اّي اصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرّي الى مستخدمي المخّدرات بالحقن )اقليم شرق المتوسط لمنظمة 

الصحة العالمية عام 2016(.

قطر
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و ال يتوافر اّي استطالع حيوّي سلوكّي موّحد ُمحّدث للفئات السّكانية الرئيسّية )اقليم شرق المتوّسط لمنظمة الّصحة العالمّية 
عام 2016(. و ال تتوافر تفاصيل حالّية عن انتشار مستخدمي المخّدرات بالحقن، و ال عن انتشار فيروس نقص المناعة البشري 
بالحقن  المخدرات  اّلذين يستخدمون  الحالي لألشخاص  العدد  بالحقن، و ال عن  المخدرات  اّلذين يستخدمون  بين االشخاص 
المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي )الرني و آخرون، 2020(. وال يوجد بيانات عن وتيرة الحقن او عن عدد األشخاص 
اّلذين يستخدمون المخدرات بالحقن الذين يحقنون يوميًا )اكثر او اقّل(، كما و ال تتوافر معلومات عن اعمار االشخاص اّلذين 
للوقاية من  تدابير  ُتتخذ  لم  و   .)2020 آخرون،  و  )هاينز  للمخّدرات  مّدة حقنهم  بالحقن في قطر وعن  المخدرات  يستخدمون 
تشارك  وال  كما  حّتى،  لها  يخطط  لم  و  المخدرات،  يستخدمون  اّلذين  االشخاص  تستهدف  البشري  المناعة  نقص  فيروس 
اّلذين يستخدمون  الرعاية باالشخاص  البشري وبرامج  المناعة  الوقاية من فيروس نقص  برامج  اّية منظمة غير حكومية في 
المخدرات بالحقن. و يقدم مركز واحد خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري HTS و العالج المضاد للفيروسات القهقرّية 

ART، بشكٍل طوعيٍّ )للقطريّين و غير القطريّين( )وزارة الصحة القطرّية، 2013(.

كما اّن معّدل انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي)ج( منخفض في قطر. و قد ابلغ محمود و آخرون، )2020( عن  تقديرات عدد 
االشخاص اّلذين يستخدمون المخدرات بالحقن من مجموع السكان في قطر، الذي شكّل 1,190 شخصًا )يتراوح عددهم بين 
780-1,600(؛ والعدد التقديرّي لالجسام الُمضادة االيجابّية لفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين األشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن وهو9.324 شخصًا )يتراوح عددهم بين 2.324-19.503(؛ وُقّدر عدد األشخاص الحاليين اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن الُمصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( الُمزمن ب 6.566 شخصًا )يتراوح عددهم بين 13.734-1.636(. 
بفيروس  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  اصابة  خطر  حول  المئوية  بالنسبة  الُمجّمعة   التقديرات  وشّكلت 
الكبد الوبائّي) ج( في قطر %1.90 )1.09-2.93( ولم تقّدم اّية تفاصيل عن السّكان الُمّعرضين لخطٍر ُمتوّسط )ومن بينهم 
الُسجناء( وال عن األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. ُاطلقت الِخّطة الوطنّية القطرّية لُمراقبة فيروس التهاب الكبد 
الوبائي)ج( في دسمبر/كانون االّول 2104, العطاء االولوّية لهذا الفيروس و الدارته بشكل فّعال من اجل القضاء على التهابات 
الكبد الفيروسّية نهائيًا )دربالة و آخرون,2010(. وتشمل التحّديات التي ُتعّوق تنفيذ مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي )ج(، 
التصّدي للفئات الّسّكانّية الرئيسّية مثل مستخدمي المخّدرات والسجناء )دربالة وآخرون، 2019(. وال تتوافر بيانات عن معّدالت 
فيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( بين االشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في قطر)محمود و آخرون، 2020(. يتوافر 
اختبار فيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( وعالج مجانّي لكّل المصابين به في قطر، و من ضمنهم المغتربين، وذلك من خالل 
الوبائي)ج( في  الكبد  التهاب  البشرّي وفيروس  المناعة  انتشار فيروس نقص  بيانات عن  تتوافر  القطرّي. وال  الهالل االحمر 

السجون القطرّية )هايجنين و آخرون، 2016(.
 

 الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات

للحّد من هذه  برامج  توجد  الوطنّية، وال  السياسة  وثائق  المخّدرات في  الحّد من مخاطر استخدام  الى دعم  ُيشار صراحًة  ال 
المخاطر في قطر )برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSP ، العالج ببدائل األفيونيات OAT ، أماكن استهالك المخدرات 
DCR، والنالكسون، والعالج باالستعانة ببدائل األفيونيات / برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة في السجون( )الجمعّية 
العالمّية للحّد من المخاطر، 2019(. وال توجد معلومات ُمحّدثة عن الحّد من المخاطر في تقريَري برنامج األمم المّتحدة المشترك 

المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز لعاَمي 2019 و 2020.

ُتعَتَبُر المملكة العربّية السعودّية بلدًا اسالمّيًا عالي الّدخل، وتتمّيز بأعرافها وقَيمها الُمجتمعّية الُمتجّذرة في الدين ) ابو العال 
و رحمة الله ، 2017؛ ساقيب وآخرون، 2020(.و قد شهدت تغّيرًا اجتماعّيًا سريعًا في السنوات االخيرة ) ابو العال و رحمة الله 
، 2017؛ ساقيب وآخرون، 2020(.  كما تغّير َنهج السياسة السعودّية حول استخدام الُمخّدرات بشكٍل ملحوٍظ  في السنوات 
التحّول من عدم التسامح  اطالقَا الى العمل على التخفيف من مخاطر استخدام المخّدرات لمستخدمي  االخيرة، من خالل 
المخّدرات بالحقن  )ابو العال و رحمة الله ، 2017(. وال يزال حكم االعدام ُيطّبُق على تصنيع المخّدرات واالتجار بها )ابو العال و 
رحمة الله ، 2017(. وكانت المملكة العربّية السعودّية مسؤولة عن ُمعظم احكام االعدام الُمنّفذة عالمّيًا في عام 2018 )59 

حكمًا على االقّل، 29 منهم نفذوا على مواطنين اجانب )جيريللي، 2019(. 

ألمملكة العربّية السعودّية
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إستخدام المخّدرات 

اّن المملكة العربّية السعودّية بلد عبوٍر واستهالكٍ  للمخّدرات على حدٍّ سواء، حيث ُابلغ عن ضبط كمّيات من المخّدرات من نوع 
االمفيتامين، والكوكايين والهيروين )تقرير المخّدرات العالمّي الصادرعن مكتب االمم المتحدة المعنّي بالمخّدرات و الجريمة 
2019؛2020(. وُيالحظ ارتفاعًا متفاقمًا في ُمعّدل استهالك المخّدرات في السعودّية بسبب سهولة اختراق الحدود البرّية و 
ُقرب البالد من المناطق اُلمنتجة للمخّدرات مثل افغانستان، و اليمن، و باكستان، وسوريا، وتركيا، و بسبب التضخّم في عدد 

الُعمال الوافدين والمغتربين )ابو العال و رحمة الّله، 2017(.

وعّززت حكومة المملكة العربّية السعودية التوعية حول موضوع استخدام المخّدرات مع ارتفاع ُمعّدالت استخدامها في ظّل 
الَحظِر  من  غم  الرُّ وعلى   .)2016 و سليم،  2014؛ صديقي  آخرون،  و  2013؛ صويلح  )باسيوني  السريع  الُمجتمعي  التغّيير 
الدينّي و القانونّي لحيازة واستهالك الكحول والمخّدرات، فاّن نسبة منخفضة من السعوديين، من الشباب عادًة، الّذين تتراوح 
اعمارهم بين 12 و 22 سنة، يستهلكون الكحول و يستخدمون المخّدرات )القات و القنب، والمستنشقات، واالمفيتامينات( 
)السنوسي و السطوحي، 2013؛ السنوسي و آخرون، 2013؛ باسيوني، 2013؛ حسن محمد الموسى و سعيد المشتري، 
2016؛ السطوحي وآخرون، 2016؛ بامفلح وآخرون، 2017؛ ساقيب وآخرون، 2016(. اّن السعودّية هي الدولة الرائدة في 
القنب  استخدام  معّدل  ارتفع  قد  و   .)2017 آخرون،  و  االيمان  2016؛  نيكولوز،  ويل  كرافيتزو  )ماكس  الكابتاغون  استهالك 
2010؛  الحقوي،  والُمستنشقات)علي  الهيروين  انخفاض في استعمال  بالتزامن مع  االخيرة،  السنوات  االمفيتامين في  و 
2018؛  وآخرون،  المغيد  ابو  2014؛  الصريحة،  2014؛  آخرون،  و  2013؛ صويلح  العالمّية،  الصحة  2013؛ منظمة  باسيوني، 
الحازمي وآخرون، 2020(.اّن االسماء الشائعة لالمفيتامين في المملكة العربّية السعودّية هي االبيض)االبيض(، ابو مالف، 
ولجة، والقشطة، واالصفار )االصفر( )اسراء عادل بامفلح و آخرون،2017 (. وبشكٍل عام، هناك انخفاض في معّدل استخدام 

االفيون والكوكايين) تركي ابو العال و مبارك رحمة الله، 2017(.

وعلى الّرغم من الّطبيعة الُمحافظة للمجتمع السعودّي والفصل الصارم بين الجنَسين، ُتفيد التقارير اّن النساء ايضًا يستخدمن 
عن  ايضًا  التقارير  بعض  تفيد  و   )2017 آخرون،  و  )خالوي  والشيشة  البنزين(  و  )الغراء  الشائعة  والُمستنشقات  المخّدرات، 
النوادي  االبتنائّية في  االندروجينّية  الُمنشطات  استخدام  الى  اضافًة  ادائهم،  تعزيز  اجل  للمخّدرات من  الرياضّيين  استخدام 
الرياضّية )دراسة البيشي وعفيفي و آخرون، 2017؛ محمد الغبين وآخرون، 2016؛2017؛ الحربي وآخرون، 2020(. واّن امكانّية 
الحصول على المخّدرات عن طريق الصيدلّيات واحتمال البدء باستخدامها، تثير القلق )علي ابراهيم و آخرون، 2012؛ المحمدي 
و آخرون، 2013؛ الخميس و آخرون، 2018(. وافاد مبرد و آخرون، )2020( عن تدريب غالبّية الصيادلة خالل دراستهم في كلّية 
الصيدلة، على ادراك استخدام المرضى للمخّدرات او االرتهان بها، وعليهم بذلك تحذيرهؤالء المرضى من مخاطر استخدام 

المخّدرات وتقديم المشورة الاّلزمة لهم.

الّتي  والقنب،  والكحول،  والهيروين،  االمفيتامينات،  هي  للعالج  الخاضعة  المجموعات  بين  استخدامًا  االكثر  المخّدرات  اّن 
ُتستخدم عادًة ضمن الُمخّدرات المتعددة )الحربي و آخرون، 2016؛ ابراهيم و آخرون، 2018(.و قد افاد ابراهيم و آخرون، )2018( 
في عّينتهم ل612 مريض في مراكز اعادة التأهيل  عام 2016، اّن نسبة استخدام االمفيتامين هي )%24(، ونسبة استخدام 
المخّدرات المتعّددة الشائعة )%60( بين غالبية السّكان الّذين تتراوح اعمارهم بين 20 و 40 سنة. وافاد كاستيلو وآخرون)2016(، 
اّن ثالثة من اصل اربعة سعوديّين في مركز العالج كانوا يعتمدون على االمفيتامين )الكابتاغون عادًة(. و كانت المواد االفيونّية 
الُمخّدرات االكثر انتشارًا، جانب مخّدراٍت اخرى )الشمراني و آخرون، 2017(. كما تّم االبالغ عن االستخدام غير الطبّي للبريغابالين 
pregabalin بين السّكان الخاضعين للعالج من المخّدرات في المملكة العربّية السعودّية )تقرير المخّدرات العالمّي، 2019(.
وهناك اعتراف متزايد بتزايد استخدام المخّدرات المزمنة، واالمراض المّتصلة بهذا االستخدام في المملكة العربّية السعودية 

)ايهاب و آخرون، 2011؛ ساقيب وآخرون، 2020(.

اللجنة السعودّية لمكافحة المخّدرات عالجًا لمستخدمي المخّدرات، وإلعادة تأهيلهم ومراقبتهم )ستوايسيكو،  و قد طّورت 
2012(. و قد ازداد االستثمار في عالج االدمان على المخّدرات واعادة التأهيل عبر انشاء المزيد من المراكز في المدن الكبرى، 
و خاّصًة في مستشفيات االمل )الشمراني، 2016؛ الّلجنة الوطنّية العرّبية لمكافحة المخّدرات في المملكة العربية السعودّية 
،2016؛ ساقيب و آخرون، 2020(. يتم تطبيق اساليب دينّية وطرائق بيولوجّية ونفسّية متنّوعة لتشجيع تعديل السلوك، في 
كلٍّ من سياسات المخّدرات وبرامج العالج )محمود و آخرون، 2013؛ ابو العلى و رحمة الّله، 2017؛ محمود وآخرون: 2020(. 
ويوجد ثالثة مؤسّسات حكومّية ومؤّسستين غير حكومّيتين في الدمام، والرياض، وجّدة والطائف، ويبلغ مجموع عدد سّكانها 

2023 مقيمًا. وال توجد جماعات عالجية للقاصرين او للسجناء في المملكة العربّية السعودّية )الشمراني و آخرون، 2017(. 
الفيروس المنقول عن طريق الدم 

اّن انتشار فيروس نقص المناعة البشري منخفض في المملكة العربّية السعودّية. وفي حين اّن انتقال الفيروس بين الجنَسين 
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انتقال  مخاطر  اّن  عن  الدراسات  افادت   ،)2016 وآخرون،  )مساح  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  إلنتقال  السائد  النمط  هو 
الفيروس في ممارسة الجنس ُمرتبطة بمستخدمي المخّدرات  بالحقن )باسيوني و آخرون، 2013؛ فيلمبان و آخرون، 2015(. 
وبحلول عام 2017 كان هناك 22،952 حالة اصابة بااليدز، ثلثها من السكّان غير السعوديّين، و 1181 اصابة ُمكتشفة حديثًا 
)وزارة الصحة السعودّية، 2016(. و قّدر عدد االشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري في عام 2016 بحوالي 
8000 شخصًا، %72،5 منهم كانوا من الرجال)برنامج االمم المّتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرّي/االيدز، 
فيروس  تجاه  السّكان  مواقف  اّن  له.  واالستجابة  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  من  للوقاية  محافظ  نهج  هناك  و   .)2018
2018(. كما  آخرون،  البشرّي)الوافي و  المناعة  المتعايشين مع فيروس نقص  تجاه االشخاص  االيدزهي سلبّية بشكٍل عاّم 
توجد قّلة معرفة بفيروس نقص المناعة البشري والسيما في انماط انتقاله من قبل المهنيين والطالب الطبّيين في المملكة 
العّربية السعودّية ) مميش وآخرون، 2017، زيني وآخرون،2016 (. وقد أجرى عن العواد وآخرون )2019( دراسة مقطعية على 
204 طالبًا من ُطالب الّطب الذكورعن المعرفة والمواقف والممارسات تجاه فيروس نقص المناعة البشرّي، التي كشفت عن 
ز تجاه كل من أفراد األسرة المصابين بهذا  معرفتهم المتدنية بطُرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرّي وارتفاع معدل التحيُّ

الفيروس وتوفير الرعاية للُمصابين.

يكشف تقرير الرصد العالمّي لإليدز للمملكة العربّية السعودّية للعام 2018، أن السعودية قد أحرزت تقدما نحو تحقيق أهدافها 
المناعة  ؛ كان هناك 6،744 شخصًا متعايشًا مع فيروس نقص   2018 او حتى تجاوزها. ففي نهاية عام   90-90-90 البالغة 
البشرّي ومدركًا لوضعه؛ وكان أكثر من %94 منهم يحصلون على العالج المضاد للفيروسات القهقرية، وكان أكثر من 93%  

من األشخاص الخاضعين للعالج، قد حصلوا على األدوية لمنع إنتقال هذه العدوى.

الَحظ المكتب اإلقليمّي لشرق البحراألبيض الُمتوسط )منظّمة الّصّحة العالمّية( عام 2011، أّن مستخدمي الُمخّدرات بالحقن 
يشكلون %5،7 من اإلصابات بفيروس نقص المناعة البشري في المملكة العربية السعودية. وأبلغ عن انتشار فيروس نقص 
المناعة البشري بنسبة %9،8 بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن منذ عام 2006 حتى عام 2012، مع انتشار 
المناعة  انتشار فيروس نقص  2015(. وقدرت نسبة  الشمراني،   (  77.8% بنسبة     HCV)ج( الوبائي  الكبد  التهاب  فيروس 
البشري بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن %9،8 )تتراوح بين 7،0 – 13،2 ( وال توجد تفاصيل عن انتشار 
مستخدمي المخدرات بالحقن، وال عن عدد األشخاص الحاليين الذين يستخدمون المخدرات بالحقن والمتعايشين مع فيروس 
نقص المناعة البشري )الرني آخرون ،2020 ( وال توجد بيانات ُمحدثة عن الدراسة المتكاملة لمراقبة السلوك البيولوجي حول 
مدى وطبيعة استخدام المخدرات وحول مستخدمي المخدرات بالحقن في السعودية. ومن المحتمل أن يكون غياب البيانات 
ناتجًا عن الوصم والخوف من الكشف عن الهوية )ساقيب وآخرون،2020( .وال توجد بيانات عن وتيرة الحقن بين األشخاص 
الذين يستخدمون المخدرات بالحقن في المملكة العربّية السعودّية )كوليدج وآخرون ، 2020 ( وتفيد الجمعّية العالمّية للحّد من 
المخاطر عن وجود ما يقارب 10.000 شخصًا سعودّيًا يستخدم المخدرات بالحقن )ستون وآخرون، 2018(. وافاد هاينز وآخرون 
) 2020( عن أعمار األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن في المملكة العربّية السعودية مع متوسط عمر 40 سنة، 
على الرغم من عدم وجود تفاصيل عن حجم هذه التقديرات.  أفادت دراسات أخرى أن ُمعظم مستخدمي المخدرات و األشخاص 
الذين يستخدمون المخدرات بالحقن هم شباب < 27 سنة ، ويشكلون خطرًا كبيرا في امكانّية نقلهم للفيروس المنقول عن 
أبو  2017؛  وآخرون،  بامفلح  2015؛  )الشمراني،  اآلخرين  بالحقن  المخدرات  ولمستخدمي  الجنسيين  لشركائهم  الدم  طريق 

المغيد، 2018(.

أفاد محمود وآخرون ، ) 2020 ( عن الحجم التقديري لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن من مجمل عدد السكان ، 
وهو 16،800 شخصًا )يتراوح عددهم بين 11،336-22،264 ( ؛ وال تتوافر تقديرات متوسطة عن انتشار التهاب الكبد الوبائي 
( بين األشخاص الذين  الكبد الوبائي )ج  التهاب  )ج( ، كما وال تتوافر تقديرات عن عدد األجسام المضادة اإليجابية لفيروس 
والمصابين  بالحقن  المخدرات  يستخدمون  الذين  الحاليين  لألشخاص  التقديري  العدد  عن  أو  بالحقن  المخدرات  يستخدمون 
الكبد  االلتهاب  بفيروس  المئوية حول خطر اإلصابة  بالنسبة  الُمجمّعة  التقديرات  . وان  )ج(  الوبائي  الكبد  االلتهاب  بفيروس 
الوبائي )ج( بين عامة السكان في المملكة العربية السعودية هي %0.75 ) 0،68-82،0 ( ؛ و شّكلت بين األشخاص الذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن %58،67 )18،17 10،93- (؛ وبين السكان الُمعّرضين لخطِر متوسط ) من بينهم السجناء ( شكلت 

نسبة %8،95 )4،01 – 49،15 ( ) شمياتيّللي وآخرون، 2019(. 

وقّدرت دراسة ُاخرى أجراها جريبلي )2018(، إن نسبة انتشاراإلصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( بين األشخاص الذين 
بدأوا بالحقن مؤخّرا في المملكة العربية السعودية هي %58،3 ) تتراوح بين 53،7 و63،0 ( .وأفاد علي ذابراهيم وآخرون ، 
) 2018 ( عن إجمالي ُمعدل انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( بنسبة %42،7 بين مستخدمي المخدرات بالحقن )البالغ 
عددهم 3.000 شخصًا (، الحاصلين على الرعاية في مستشفى األمل. ويرتبط ارتفاع ُمعدل اإلصابة بفيروس التهاب الكبد 
الوبائي )ج( ، بانخفاض مستوى التعليم وبكون الشخص عازبًا، وعاطاًل عن العمل ، إضافة إلى البدء بممارسات الحقن بعمٍر 
)2016( عن انتشار ُمتوسط لفيروس نقص المناعة البشرّي بين  الرابعة عشر، وأفاد هايجنن وآخرون ،  مبكٍر، بعد بلوغ ِسّن 
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السجناء، بنسبة %1،2 ، في المملكة العربية السعودية، وال تتوافر بيانات عن فيروس التهاب الكبد الوبائي )ج(. وافادت 
بعض الدراسات عن االعتالل المشترك للفيروسات المنقولة عن طريق الدم )فيروس نقص المناعة البشري، و فيروس التهاب 
)الشمراني،  المخدرات  التفكير في اإلنتحار بين مستخدمي  القلق، اإلكتئاب و   ( العقلية  الوبائي )ج(، وظروف الصحة  الكبد 
2015 ؛ الزهراني وآخرون، 2015؛ يوسف وآخرون، 2016 ؛ الحربي، 2017؛ المرهابي وآخرون، 2018؛ علي ابراهيم وآخرون، 

2018؛ الخلف وآخرون 2018(.

وشّكلت النسبة المئوّية للسجناء المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي في عام 2018 %0.2 )شّكل عدد الُسجناء 
46.943 شخصًا(؛ وكانت النسبة المئوّية لألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن اّلذين خضعوا الختبار فيروس نقص 
المناعة البشرّي في عام 2018، %0.04 )عددهم 7367 شخصًا( ) تقرير رصد االيدز العالمّي للملكة العربّية الّمتحدة ، 2018(. 
ومع ذلك، لم يتّم االعتراف بأّي فئة ُسّكانّية رئيسّية ) ايلي االعرج و ميشلين أبو شروش، 2016(. ويتمُّ وصم العمل في مجال 

الجنس وممارسة الجنس بين الرجال بشكٍل كبيٍر.

وُيشّكل الوصم والتمييز عقبة اساسّية امام االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرّي في المملكة العربّية السعودّية. وفي 
اوائل عام 2018، وافق مجلس الوزراء على القانون الوطنّي بشإن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي/االيدز وحماية 
حقوق ومسؤولّيات االشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي. ويتأّلف القانون من 29 مادًة، ويضمن الحفاظ 
على حقوق األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي وحّقهم باستكمال تعليمهم وعملهم. ودعم البرنامج 
الوطني لمكافحة اإليدز في وزارة الصحة )NAP( نظام مركز اّتصال ُمباشر على مدار 24 ساعة لُمكافحة فيروس نقص المناعة 
البشرّي )مساح وآخرون، 2016(. وتجري االختبارات الروتينّية لفيروس نقص المناعة البشرّي على المرضى المصابين بعدوى 
ا STI، والسجناء، واألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في مراكز اعادة التأهيل )برنامج األمم المّتحدة  منقولة جنسيًّ
المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2015؛ ساندر وآخرون، 2019(. ويتوافر العالج المضاد للفيروسات 

. ART القهقرّية

الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات 

على الّرغم من المخاطر الُمرطبة بُمستخدمي الُمخّدرات بالحقن والعالج الُممّول من الحكومة واعادة تأهيل األشخاص اّلذين 
المجتمع  المخّدرات في  للحّد من مخاطر استخدام  برامج  العربّية السعودّية  المملكة  ُتنّفذ  لم  بالحقن،  المخّدرات  يستخدمون 
والنالكسون،  الّنظيفة،  واألدوات  الحقن  توفير  وبرنامج  أفيونية،  خواص  ذات  ناهضة  بمواد  باالستعانة  العالج   ( والسجون 
وأماكن استهالك المخدرات( )ستون وآخرون، 2018؛ الجمعّية العالمّية للحّد من المخاطر، 2019؛ بيانات برنامج األمم المّتحدة 
المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 2019؛ ساقيب وآخرون، 2020(. وال توجد معلومات ُمحّدثة حول 
الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في تقرير برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 
لعاَمي 2019 و 2020(. وال ُيقّدم ابدًا العالج ببدائل األفيونيات OAT، الى مستخِدمي المخّدرات بالحقن /األشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن في المملكة العربّية السعودّية )مساح وآخرون، 2016(. واّن ازالة السموم هو النهج العالجّي 
النالتريسكون  واّن   .)2017 الله،  رحمة  و  العال  ابو   ( للميثادون  استخدام محدود  2019(. وهناك  وآخرون،  )الكاشف  الُمعتمد 
ُمتاح حالّيا لالستخدام ) ابو العال و رحمة الله، 2017(. ويجب تحسين اعمال ُمراقبة استخدام الُمخّدرات. وُتساهم المنّظمات 
غير الحكومّية و منّظمات المجتمع المدنّي ُمساهمة كبيرة نسبّيًا في برامج الوقاية من خالل استراتيجيات لإلعالم والتثقيف 

واالتصاالت ، وتعمل كمنازل مؤّقتة لتوفير العالج من المخّدرات ولتقديم الدعم لمستخدمي الُمخّدرات.

تأّثرت سوريا تأّثرًا شديدًا في العقد الماضي ِبتداعيات الحرب )زياد بن طالب، بهيلة وآخرون، 2015، افتتاحّية 2016، الجمهورّية 
العشوائي  والقتل  الكيمائّية،  والحرب  سوريا،  إستقرار  تزعزع  اّدى  قد  2016(.و   ، العالمّية  الصحة  منّظمة  السورّية  العربّية 
للمدنّيين، وارتفاع عدد المسّلحين، اضافًة الى االزمات االنسانّية، الى خلق بيئة فريدة من نوعها ُمناسبة لزراعة الُمخّدرات، 
وانتاجها واإلتجار بها ) كرافيتز و نيكولز، 2016(. وتشير التقديرات في عام 2016 الى اّن 6.6 مليون سورّي كانوا قد نزحوا داخلّيًا 

(المشّردين داخلّيًا، 2016؛ مفّوضّية االمم الُمتّحدة لشؤون الاّلجئين، 2016(.

وُيالحظ ازدياد في انتاج الُمخّدرات وعبورها واإلتجار بها الى البلدان الُمجاورة ، مّما قد يؤّدي الى إرتفاع استهالك الُمخّدرات 
سوريا،  كانت  حين  وفي   .)2019 العالمّي،  المخّدرات  تقرير  2015؛  وأخرون،  ارسالن  2014؛  وآخرون،  )الحميري  سوريا  في 

سوريا
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، بلدًا ُمنتجًا و ُمصّدرًا وُمستهِلكًا للمخّدرات من نوع األمفيتامين ATS، فقد برز إنتاج الكابتاغون، واإلتجار به  على نحٍو تقليديٍّ
واستخدامه ليلعب دورًا محورّيًا في النزاع السوري ) ويل نيكولز و ماكس كرافيتز، 2015؛ كاتسيلو وآخرون، 2016؛ فان هوت و 
ويلز، 2016؛ تقرير الُمخّدرات العالمي الذي اقّره مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، ؛2020(. اّن الكابتاغون هو 
ُمنّشط االمفيتامين غير المشروع ، وُيشار اليه احيانًا باللغة العربّية باسم »ابو هاليين«، وهو اآلن ُمنتج بشكل حصرّي تقريبًا 
في سوريا ) ماكس كرافيتز و ويل نيكولوز، 2016(. وقد برز الكابتاغون او الفينينتيلين، وهي ُمنّشطات اصطناعّية، كشاغل 
كبير في النزاع السورّي، وخاّصًة بين اولئك اّلذين يقاتلون )مفّوضّية االمم الُمتّحدة لشؤون الاّلجئين، 2015 ؛ الخوري، 2018؛ 
تقرير المخّدرات العالمّي، 2019(. وعلى اّلرغم من عدم شرعّية هذه الُمخّدرات، فهي ال تزال ُمتاحة بين الجماعات الُمسّلحة، 
وُمتاجر بها )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011؛2013، كاتسيلو وآخرون، 2016؛ االيمان وآخرون، 2017(. 
وُيحكى اّنه يتّم انتاج حبوب الكابتاغون لتأثيراٍت ُمختلفٍة ، وهي تحتوي على تركيباٍت ُمختلفة من االمفيتامين مع الهيروين او 
الفياجرا ) ماكس كرافيتز و ويل نيكولوز، 2016(. وفي عام 2013، تّم ضبط 12.3 مليون حبّة كابتاغون بالقرب من الحدود بين 

لبنان و سوريا، وقد تّم االبالغ عن ضبط كمّيات كبيرة في منطقة الخليج في السنوات النالية )فان هوت و ويلز، 2016(.

وال توجد بيانات كافية ُمتعّلقة بعقوبة االعدام في جرائم المخّدرات في سوريا )الشاذلي و تيناستي 2016؛ جيريللي، 2019(.

إستخدام الُمخّدرات

و  االكاديمي  العمل  حيث  من  سوريا  في  المشروعة  غير  الُمخّدرات  بإسخدام  يتعّلق  فيما  جدًا  قليلة  بيانات  تتوّفرسوى  ال 
العالمّية،  الّصّحة  ) منّظمة  تقليدّيًا  الكحول في سوريا منخفض  اّن استهالك   .)2020 آخرون،  )ابازيد و  الموثوقة  التقديرات 
قّدرت  و   .)2017 طومسون،  ماير-   ( الاّلجئين  الذكور  الشباب  بين  مرتفعًا  االفيونّية  المواد  استهالك  تاريخ  اّن  ااّل   ،)2013
وزارة الداخلّية السورّية )2017( اّن حوالي 2.000 سورّي يعانون من اضطرابات ناجمة عن استخدام المخّدرات، ُمعظمهم من 
الشباب. وافاد مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة اّن الهيروين والماّد االفيونّية الموصوفة طبّيًا هي الُمخّدرات 
)مكتب  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  يستخدمها  الّتي  الكوكايين  و  الُمهّدئات  ويليها  الُمستخدمة،  االّولية 

األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011(. 

ومن حيث الَحِقن، فاّن الهيروين هو المخّدر الرئيسّي، ويليه الكوكايين )قبيسي 2014(. وفي سوريا، ُقدر ُمعّدل األشخاص 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن اّلذين يحقنون مرة يوميًا او اكثر ب %36.1 )31.3-41.1( )عددهم التقديري 4500 شخصًا 
؛ يتراوح بين 2500-7000(، و %63.9  )58.9-68.7( يحقنون اقّل من مرة يوميًا )عددهم التقديري 8500 شخصًا؛ يتراوح بين 
4500-2500( )كولدج و آخرون، 2020(. واّن ُمتوّسط اعمار األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن هو 22 سنة، مع 

نسبة %24.4 )20.2-28.9( تُقلُّ اعماُرهم عن 25 سنة )هاينز وآخرون، 2020(. 

وُاجرَيت دراسة استقصائّية مقطعّية وصفّية على الُسجناء الُمحتجزين بتهمة استهالك الُمخّدرات ) عددهم: 50 سجين( في 
ين في سوريا ) دمشق و غارز( )ابازيد وأخرون، 2020(. وأبلغ معظمهم عن استخدام الحشيش، وعن  ين رئيسيَّ ِسجَنين مَدِنيَّ
انتكسات ُمتكّررة، وعن استخدامهم للمخّدرات ُبغية الشعور بالنشوة. وقد اعتقد غالبّيتهم اّنه من السهل التوّقف عن استخدام 
الُمخّدرات في اّي وقٍت كان، واّن استخدام الُمخّدرات ال يؤّدي الى االرتهان لها. وفي عام 2012، كان المركز الرئيسّي العادة 
خاّصان  مستشفيان  ايضًا  وتواجد  حمص،  منطقة  في  منه  اصغر  ُاخرى  تأهيل  مراكز  وتقُع  كما   ، دمشق  في  يقُع  التأهيل 

لالمراض النفسّية في دمشق )وزارة الصّحة السورّية، 2012(. 

الفيروس المنقول عن طريق الدّم

قّلة هي البيانات الُمتوافرة حول فيروس نقص المناعة البشرّي و فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج(، على الّرغم من ارتفاع 
ُمعّدالت الفيروس المنقول عن طريق الدّم الملحوظة في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا . وتشير احدث البيانات 
الى اّن انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي/االيدز ال يزال ُمنخفضًا في سوريا بين عاّمة السّكان والفئات الُسّكانّية الرئيسّية 
)650 اصابة في عام 2016( )وزارة الصّحة السورّية، 2012؛ اقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عام 2016؛ خميس 
و غدار، 2018(. ينتقل الفيروس اّواًل عبر االّتصال الجنسّي الُمغاير خارج نطاق الزواج )%51(، ويليه االّتصال الجنسّي الُمغاير 
بين الُمتجّوزين )%15(، واخيرًا عبر االّتصال الجنسّي بين الرجال الذين ُيمارسون الجنس مع الرجال )%10(. شّكل مستخدمي 
المخّدرات بالحقن %3 من حاالت االصابة بالفيروس، وُتقّدر نسبة  انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن في سوريا %0.0 )< 0.1(، وال توجد تفاصيل عن انتشار مستخدمي المخّدرات بالحقن، او عن 
عدد االشخاص الحالّيين الّذين يستخدمون المخّدرات بالحقن والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي )الرني وآخرون، 
2020(. وفي عام 2011،  لم ُيبّلغ عن اّي اصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي بين االشخاص الّذين يستخدمون المخّدرات 
بالحقن، من بين حاالت االصابة بالفيروس الُمكتشفة حديثًا )بوزيسيفيتش وآخرون، 2014(. على الرغم من حالة الصراع في 
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سوريا، دعم الصندوق العالمّي استطالع حيوّي سلوكّي موّحد، ُاجرَي في اربع مدٍن في 2013-2014، على الفئات السّكانّية 
الرئيسّية التي أبلغت عن ُمعّدل انتشار ُمنخفض لفيروس نقص المناعة البشرّي بين كاّفة المجموعات . وشملت هذه الدراسة 
نشاطاتهم  من  الرغم  على  البشرّي  المناعة  نقص  بفيروس  ُمصابًا  منهم  احدًا  يُكن  ولم  بالحقن،  للمخّدرات  مستخدٍم   394
نقص  بفيروس  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  الّذين  االشخاص  معرفة  واّن  للحقن.  ومشاركتهم  الخطورة  العالية  الجنسّية 

المناعة البشرّي غير كافية ) قبيسي، 2014(.

افاد محمود وآخرون )2020( في سوريا عن مجموع ُمعّدل ُمتوسط انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين األشخاص 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن بنسبة %39.6)7.0-78.5( ؛  مع تقديرات حجم السّكان الّتي بلغت 8.000 شخصًا )5.750-
اّلذين  الحاليين  األشخاص  بين  ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  لفيروس  االيجابّية  الُمضادة  لالجسام  التقديرّي  والعدد   ،)10.250
بالحقن  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  الحاليين  3.168)403-8.046(  وُقّدر عدد األشخاص  بالحقن وهو  المخّدرات  يستخدمون 
الُمصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( الُمزمن ب 2.231 شخصًا )283-3.738(. وُقّدر حديثًا ُمعّدل انتشار فيروس التهاب 
 .)2017 )اوكيف، وآخرون،  %60.5 في سوريا  بالحقن بنسبة  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  الوبائّي) ج( بين األشخاص  الكبد 
وشّكلت التقديرات الُمجّمعة بالنسبة المئوّية حول خطر االصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين عاّمة السّكان في سوريا 
نسبة %0.41 )0.36-0.47(؛ شّكلت بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن نسبة %39.62)7.03-78.46(؛ وبين 
وقّدرت   .)2019 وآخرون،  )شمياتيللي   )4.45-1.77(  2.98% نسبة  السجناء(  بينهم  )ومن  متوّسط  لخطٍر  المعّرضين  السّكان 
دراسات اخرى المتوّسط الُمرّجح النتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 

في سوريا  بنسبة %39.6 )شمياتيللي وآخرون، 2015؛ محمود وآخرون، 2020(.

وبسبب الّظروف، إنخفضت الرقابة الصحّية في االماكن الُمعّرضة لمخاطر عالية )الحياة الّليلّية، األشخاص اّلذين يستخدمون 
المناعة  نقص  فيروس  اختبار  خدمات  الى  الوصول  امكانّية  واّن   .)2018 غدار،  و  )خميس  السجون  بالحقن( وفي  المخّدرات 
المناعة  اختبار فيروس نقص  توّفر خدمات  التي  المراكز  التجارب في  انخفاض عدد مختبرات  بالمخاطر، مع  البشري محفوفة 
البشري الُمتمركزة في المحافظات من 14 مختبر الى 7 ، وانخفاض عدد مراكز تقديم المشورة من 14 الى 5 )خميس و غدار، 
2018(. وكانت المقاطعات االكثر تأّثرًا تقع في مناطق الصراع )ريف دمشق، درعا، القنيطرة، ادلب، الرقة، الحسكة، دير-الزور(. 
مّما يستدعي توسيع نطاق الرقابة الصحّية وخدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري بشكٍل ملحوٍظ ، خاّصًة في المناطق 

الّتي ُتسيطر عليها الُمعارضة )خميس و غدار، 2018(.

وفيما يتعّلق بالسجون، يتّم تقديم اختبارات فيروس نقص المناعة البشرّي والسّل. وافاد هايجنن وآخرون، )2016( عن اصابات 
بفيروس نقص المناعة البشري بين السجناء في منطقة الشرق االوسط وشمال افرقيا، حيث بلغ متوّسط انتشاره 0.04% 
في سوريا، وافاد مصدر بيانات عن انتشارفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( في السجون في سوريا بنسبة %1.5. وقد تّم 
سجن غالبّية السورّيين الرتكابهم جرائَم متعّلقة بالمخّدرات )هايجنين وآخرون، 2016(، وقد تّم االبالغ عن استمراراستخدامهم 
للُمخّدرات خالل وجودهم في السجن بنسبة %22؛ وشّكل معّدل استخدامهم للحقن %11 و %80 استخدموا ادوات حقن غير 
ُمعّقمة )قبيسي، 2014(. وقد افاد قبيسي )2014( اّن %21 ابلغوا عن بيع الجنس و %10 لديهم خبرة في االعتداء الجنسّي/

الجنس القسري. 

وصف اسماعيل وآخرون )2016( في استعراضهم السريع، اّتجاهات االمراض الُمعدية الرئيسّية في سوريا خالل فترة النزاع 
نزوح  سياق  في  ومكافحتها  الُمعدية  االمراض  بمراقبة  يتعّلق  فيما  العاّمة  الصّحة  تواجه  التي  والتحّديات  واألخطار  الدائر، 
السكان النشط الواسع النطاق، وطبيعة النزاع الديناميكّية والعشوائّية، وعدم مراعاة سالمة المدنّيين، والعاملين في مجال 
الصّحة، والمرافق الصحّية من قبل االطراف الُمتحاربة، والتجّمعات الجماهرّية غير الُمخّطط لها، وتعطيل الُبنية التحتّية الحيوّية. 
الرعاية الصحّية االساسّية )مكتب االمم  الُسّكان المحاصرين منهم، الحصول على  الُسّكان وبخاّصٍة  ولم يستطع العديد من 
العاملين في  التحتّية، وفقدان  بالبنية  لحقت  التي  االضرار  مزيٌج من  اّثر  وقد   .)2016 االنسانّية،  الشؤون  لتنسيق  الُمتّحدة 
مجال الرعاية الصحّية، ونقص المعّدات، ونقص التمويل من الجهات المانحة، تأثيرًا كبيرًا على الُنظم الصحّية، واّدى الى ازدياد 
في ضعف المناعة الصحّية ) مثل االصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي( )ابارا وآخرون، 2015؛ بن طالب وآخرون، 2015؛ 
اسماعيل وآخرون، 2016؛ خميس و غدار، 2018(. وافاد تحديث االيدز العالمّي، عام 2019 اّن الجهود المبذولة لتوفير خدمات 
ُمتكاملة لفيروس نقص المناعة البشرّي وخدماٍت صحّية ُاخرى للسّكان النازحين، قد تعّززت من خالل منحة الصندوق العالمّي 
لدعم خدمات فيروس نقص المناعة البشرّي، والِسّل والمالريا للمجموعات التي تأّثرت بالوضع في سوريا )والعراق، واالردن، 

ولبنان، واليمن(. 

االيدز  لمكافحة  االخيرة  الوطنّية  استراتيجّيتها  ُتحّدث سوريا  ولم  االيدز في سوريا.  لرصد  العالمّي  للتقرير  تحديث  يوجد  وال 
)2015-2016(. وشّكل كّل من النزاع الحالي، وانخفاض معّدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي عمومًا، والوصم الكبير 
مخاطر  للحّد من  التخطيط  امام  كبيرة  عوائق  الصحّية،  الخدمات  توّقف  الى  اضافًة  الرئيسّية؛  الُسّكانّية  الفئات  تجاه  والتمييز 
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نقص  فيروس  وُمراقبة  ُمعالجة  على  اساسٍي،  بشكٍل  االيدز،  ُمكافحة  برنامج  تمويل  ورّكز  الُمخّدرات في سوريا.  استخدام 
المناعة البشرّي )وزارة الصّحة السورّية، 2012(.

الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات

َحَصلت سوريا على ِمنحة من الصندوق العالمي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي، في دورته العاشرة، الّتي تضّمنت 
التخطيط لعملّية الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات وتقديم الخدمات لمستخدمي المخّدرات ) التوعية الشاملة و المناصرة 
للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، توفير العالج باالستعانة ببدائل االفيونيات؛ وبناء القدرات للمهنّيين العاملين في مجال 
العالج من المخّدرات وللمنظمات غير الحكومّية؛ وتوظيف وتدريب النظراء العاملين في مجال التوعية؛ وتوفير خدمات نموذجّية 
لبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة وتوزيع الواقي الذكرّي للفئات السّكانّية الرئيسّية ( اّتفاقّية الذخائر العنقودّية ،2011(. 
وعلى الرغم من اعتبار سوريا االشخاص الذين يستخدمون المخّدرات بالحقن كمجموعة ُمستهدفة للوقاية من فيروس نقص 
االعرج  ايلي  المخاطر،2015؛   من  للحّد  العالمّية  اإليدز)الجمعّية  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  خطتها  في  البشرّي  المناعة 
ومشلين ابو شروش، 2016(، اال انها لم ُتنّفذ حالًيًا اّي برامج للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات ) العالج باالستعانة ببدائل 
االفيونيات ، وبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة، والنالكسون، وأماكن استهالك المخدرات( )الجمعّية العالمّية للحّد من 
المخاطر، 2019؛ بيانات برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز؛ 2019(. وتترّكز الجهود 
حالّيًا على زيادة التوعية في الُمنظمات غير الحكومّية، وتحديث االستراتيجّية الوطنّية والسياسات الُمحّددة الُمتعّلقة بالوقاية 
من فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز. وال توجد معلومات ُمحّدثة عن الحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات في تقريَري برنامج 

األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز لعاَمي 2019 و 2020(.

َشهَدت تونس تغييرًا إجتماعيًا سياسيًا منذ حدوث الثورة عام 2011،  مع ارتفاعًا متوازيًا النعدام األمن، والعنف وتجارة الُمخدرات 
بالعربي  2013؛  )بن مصباح،  2011 في تونس  الُمتحول واستخدامه منذ عام  بالبوبرينورفين  المشروعة.  وظهر االتجار  غير 
وآخرون،2014؛ دربيل وآخرون 2016؛ مصلح وآخرون، 2018(. وتجدر اإلشارة إلى أن استخدام جرعات عالية من البوبرينورفين 
يرتبط بقوة بتاريخ الهجرة )روبانا وآخرون، 2013؛ مصباح وآخرون، 2018( . وال توجد تفاصيل في تقرير المخدرات العالمّي الذي 

رات أو طلبها في تونس. أقره مكتب األمم المتحدة الصحي بالمخدرات والجريمة عن ضبط المخدُّ

ُم القانون التونسّي عمليات إستخدام المخدرات أو حقنها ألقصى حٍد كما ويتم تهميش ووصم األشخاص الذين يستخدمون  ُيجرِّ
المخدرات بالحقن) رحيمي موفغار وآخرون، 2012(. ويعاقب القانون التونسي على حيازة المخدرات لغرض استهالكها ويعاقب 
أيضا على االستهالك الفعلّي حتى وان لم تكن هناك حيازة ) الشاذلي و تيناستي، 2016 (. ويشكل عدد األشخاص المسجونين 
بسبب ارتكابهم لجرائم متعلقة بالمخدرات 8،000 شخصًا من أصل مجموع عدد السجناء في البلد الذي يبلغ 25،000 شخصًا 
سجينًا )عمراوي، 2015(. كما ويجوز للمحكمة أن تجبر الشخص الُمدان على الخضوع إلزالة السموم من جسمه لفترة غير ُمحّددة، 
من قبل طبيب متخّصص في مستشفى عاّم، إلى أن ُتّقرر لجنة الخبراء اإلفراج عنه. وقد شّدد حبيب جمعي وآخرون، )2016( 
على أهمّية إجراء إصالحات في الُنهج العقابية لمستخدمي المخدرات وفي التشريعات المتعلقة بالعالج البديل في تونس. 
وقد تم تعديل قانون قديم ُيعرف بقانون 53، يتيح للقضاة فرصة تخفيض/ تقليل العقوبة المفروضة على مستخدمي القنب 

الجدد. ومع تطبيق هذا القانون، انخفض عدد مستخدمي المخدرات في السجون بشكل ملحوظ.

إستخدام الُمخّدرات

إن الكحول، والمؤثرات العقلّية، والقنب، والكوكايين هي المخدرات األكثر شيوعًا بين الشباب )مبروك وآخرون،2011؛ هاجرعون 
الله، الصخيري وآخرون، 2014؛ وزارة الصحة التونسية ومجموعة بومبيدو، 2014( .وأجرى شكيب وآخرون دراسة شاملة لعّدة 
قطاعات في خمسة ُكليات في منطقة سوسه في تونس في العام الدراسي 2012–2013 )على 556 شخص؛ 51،8% 
من اإلناث(، وابلغ %5،6 عن إستخدامهم الدائم للمخّدرات غيرالمشروعة وكان القنب األكثر إستهالكًا. إن متوّسط العمر لبدء 
إستخدام المخدرات غير المشروعة هو 19 سنة وكانت الُمخّدرات الرئيسّية المستخدمة بين المجموعات الخاضعة للعالج من 
اإلدمان، إستخدام جرعات عالية من البوبرينورفين والمعروف ب »صوبا«، والكحول، والمؤثرات العقلية )مثل البنزوديازيبينات 
benzodiazepines كاللورازيبام Lorazepam( )هاجر عون الله الصخيري وآخرون 2014، السالمي وآخرون، 2016؛ دوبيل وآخرون، 

2014؛ بن مصباح وآخرون، 2018(.

تونس
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أجرت تونس دراسات وبائية قليلة حول ادمان المخدرات، ِمما يجعل من المستحيل تقديرالمدى الحقيقّي لإلدمان ) مصلح 
وآخرون، 2018( . وتوافر عدد قليل جدًا من المرافق الزالة السموم للمرضى الداخليين والخارجيين )هاجر عون الله الصخيري 
التأهيل،  2018(. ويوجد في تونس مركزّا سكنيًا إلعادة  2014؛ بن مصباح وآخرون،  التونسية،  وآخرون،2014؛ وزارة الصحة 
2014 ؛  الله الصخيري وآخرون،  ATUPRET )هاجرعون  الُمخّدرات  التونسية للوقاية من استخدام  ُتديره الجمعية  ُيدعى )طينة( 
بن مصباح وآخرون، 2018(. وافادت بن مصباح وآخرون )عام 2018(، عن خصائص المرضى في مركز )طينة( إلعادة التأهيل 
في عام 2013، حيث كانت الخصائص الديموغرافية الرئيسية إلستخدام كميات عالية من البوبرينورفين غير المشروعة تشمل 
المخدرات عن  المنخفض. وارتبط إستخدام  الدخل  المدينة  ذات  العمل، واآلتين من مناطق  العازبين، والعاطلين عن  الرجال 
طريق الوريد وحاالت الدخول المتكررة إلى السجن )p<0،05(، وادمان الكحول )p< 0،01(  والهجرة )p<0،1( باالستخدام اليومّي 
ب الُمبكرعاليًا في كثير من األحيان في الشهر األول. وأفاد دربيل وآخرون )2016(  للجرعات العالية من البوبرينورفين .وكان التسرُّ
عن انقطاع البوبرينورفين  في 32 حالة )30 من الذكور( كانوا يخضعون لعالج إزالة السموم،27 منهم كانوا من األشخاص 
الذين يستخدمون المخدرات بالحقن. و وجد %84،4 يستخدمون البوبرينورفين عن طريق الوريد، وكان %53،1 من المرضى 
مصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( ، و%3،1 مصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( ، و%18،1 مصابين بفيروس 
نقص المناعة البشري. كان نصف عدد االشخاص تقريبًا عاطلين عن العمل، و تّم االبالغ عن مثل هذه الخصائص الديموغرافّية 
في دراساٍت اخرى ُاجريت على االشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في تونس )بلعربي و آخرون، 2013؛ روبانا و 
آخرون، 2013؛ بن صالح و حمودة، 2013(. و افاد السماوي و آخرون، )2017( عن انتشار االرتهان بالمؤثرات العقلّية، و بخاصٍة 

البنزوديازبينات benzodiazepines بين المرضى النفسّيين التونسّيين الكبار في العمر.

وبحسب هاينز وآخرون، عام 2020 ُقّدر ُمتوّسط عمر االشخاص الذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ب 34.7 سنة  )تتراوح بين 
33و36(. وال توجد بيانات عن وتيرة الحقن اوعن خصائص ُمستخدمي الُمخّدرات بالحقن التونسّيين )ديجنهاردت وآخرون، 2017 
؛ كوليدج وأخرون، 2020(. وُقّدرُمتوّسط عمر االشخاص الذين يستخدمون المخّدرات بالحقن في تونس ب34.7 سنة  )تتراوح 
بين 33و36(، %12.6 )12.2-17.2( منهم تُقلُّ اعمارهم عن 25 سنة )هاينز وآخرون، 2020(. وقّدر ممتاز وأخرون، )2018( ُمعّدل 
االصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي بين األشخاص التونسيّين اّلذين يستخدمون المخدرات بالحقن بنسبة %79. وهناك 
ُندرة من المعلومات حول النساء على الرغم من خصائصهّن الفريدة من نوعها وضعفهّن امام االستغالل والعنف، كما وتُقّل 

المعلومات عن القاصرين )مينارة، 2013؛ بن مصباح، 2016(. 

الفيروس المنقول عن طريق الدم

عدد  كان   ،2018 عام  )2019( في  البشرّي/اإليدز  المناعة  نقص  بفيروس  المعنّي  المشترك  المّتحدة  األمم  برنامج  وبحسب 
االصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرّي بين كاّفة الفئات العمرّية في تونس اقّل من 500 اصابة، بُمعّدل محّلي 
اقّل من %0.01 ، ومع 2800 شخصًا متعايش مع فيروس نقص المناعة البشرّي. وُقّدر عدد السجناء ب 22.000 سجين، مع 
عدم وجود تقديرات حجم موثوقة  للنساء العامالت في مجال الجنس التجاري، والّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال، 
والمتحولين جنسيًا، واألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن. وكانت نسبة االصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي 
بين العاملين في ميدان الجنس التجاري %1.2، وبين الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع الّرجال %9.1، وبين األشخاص اّلذين 
يستخدمون المخّدرات بالحقن %6. وفي وقٍت سابق، تراوح عدد األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي 
في تونس بين 2.300 و 3.800، وتواجد في البلد حوالي 9.000 شخصًا يستخدم المخّدرات بالحقن )وزارة الصحة التونسّية، 
2012(. وقد تّم االبالغ باستمرارعن انتشار اوبئة ّمرّكزة لفيروس نقص المناعة البشرّي بين الّرجال اّلذين يمارسون الجنس مع 
الّرجال واألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )وزارة الصحة التونسّية، 2015(.واّن النمط االّولّي النتقال الفيروس 

هو االّتصال الجنسّي الُمغاير.

 20.000 و   11.000  ،9.500 بين  تونس  في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  عدد  حول  التقديرات  تعّددت 
وآخرون،  ممتاز  2016؛  وآخرون،  شو  2016؛   ، للمخدرات  العالمية  الدولية  الشبكة  ؛2014  التونسّية،  الصحة  )وزارة  شخصًا 
2018(. وفي عام 2014، أظهر استطالع حيوّي سلوكّي موّحد ُاجرَي في منطقتين في تونس انتشار بنسبة %3.9 لفيروس 
المخّدرات  2015(. وُيشّكل مستخدمي  )بوعروج،  بالحقن  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  البشرّي بين األشخاص  المناعة  نقص 
العالمية،  الصحة  لمنظمة  المتوسط  شرق  )اقليم  الُمحّددة  البشرّي  المناعة  نقص  بفيروس  االصابات  من   21.1% بالحقن 
2016(، مع ممارسة الجنس غير اآلمن وممارسات مستخدمي المخّدرات بالحقن الّتي ُتضاعف المخاطر)وزارة الصحة التونسّية، 
2014؛ بوعروج، 2015(. وفي عام 2011، في تونس، كان %25 من  نسبة االصابات بفيروس نقص المناعة البشرّي ُمرطبة 
بفيروس  ُمصابين  كانوا  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  األشخاص  بين  من   2.4% و  بالحقن،  المخّدرات  بمستخدمي 
نقص المناعة البشرّي )رحيمي موفغار، 2018(. وقد تّم االبالغ عن تقدير الحق بنسبة %3 من قبل اوكيف وآخرون، )2017(. 
وفي تحليل منهجّي آخر، ُيقّدرمعّدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرّي بين االشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
بحوالي %3.5 )2.6-4.4(، وال توجد تفاصيل عن انتشار مستخدمي المخّدرات بالحقن، وال عن العدد الحالّي لألشخاص اّلذين 

يستخدمون المخّدرات بالحقن والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي في تونس )الرني وآخرون، 2020(. 
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افاد محمود وآخرون )2020( في تونس عن مجموع متوسط معّدل انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين األشخاص 
-8.462  ( 11.000 شخصًا  الّتي بلغت  )4.9-38.6(،  مع تقديرات حجم السّكان   21.7% اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 
اّلذين  الحاليين  األشخاص  بين  ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  لفيروس  االيجابّية  الُمضادة  لالجسام  التقديرّي  والعدد   ،)13.750
بالحقن  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  الحاليين  )415-5.308(  وُقّدرعدد األشخاص   2.387 بالحقن وهو  المخّدرات  يستخدمون 
بالنسبة  الُمجّمعة  التقديرات  )292-3.738(. وشّكلت  1.781شخصًا  الُمزمن ب  ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  بفيروس  الُمصابين 
)0.44-0.79(؛   0.60% نسبة  تونس  في  السّكان  عاّمة  بين  ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  بفيروس  االصابة  خطر  حول  المئوّية 
وشّكلت بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن نسبة %85.61 )78.44-91.11(؛ وبين السّكان المعّرضين لخطٍر 
التهاب  إنتشار فيروس  2019(.اّن متوّسط  %21.7)4.9-38.6(   )شمياتيللي وآخرون،  بينهم السجناء( نسبة  متوّسط )ومن 
الكبد الوبائّي) ج( الخاّص في تونس بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن ُيقّدر ب %21.7) 4.9-38.6( )محمود 
وآخرون، 2020(. وُيقّدر انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين االشخاص اّلذين بدأوا يستخدمون المخّدرات بالحقن مؤخرًا 

ب %21.8 )جربيلي وآخرون، 2018(.

وفيما يتعّلُق باألشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن أشارت الخطة اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز في تونس 
بين عامي 2018 و 2022 إلى الحاجة إلى تعزيز توفيرخدمات المشورة واإلختبارات للفئات السّكانية الّرئيسية من خالل تداخالت 
متنوعة، ومنها حمالت التوعية المتنقلة ، وإجراء اإلختبارات في المجتمع من خالل المنظمات غير الحكومية، واقتراح منهجي 
إلجراء اإلختبار خالل تداخالت وقائية، وتحسين نوعية الخدمات في مركز اإلستشارات واختبار فيروس نقص المناعة البشرّي 
المجهول والمّجانّي، وبناء قدرات المعلمين االقران ودعم األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري 
؛ وتطوير  للفيروسات  المضاد  العالج  الحصول على  لتأكيد إصابتهم ورعايتهم، وتمكينهم من  الرعاية  الى خدمات  واحالتهم 
التدخالت للحّد من مخاطر استخدام المخخّدرات، وتشمل توفير العالج باالستعانة ببدائل االفيونيات، وتشخيص االشخاص 
الّذين يستخدمون المخّدرات بالحقن للكشف عن اصابتهم بفيروس التهاب الكبد الوبائي، وتعزيز الوقاية المشتركة للفئات 
السكانّية الرئيسّية والشباب. ورّكزت خّطة تسريع االستجابة الممّولة لعام 2018،على التدخالت الوقائّية الُمشتركة الُمنّفذة من 
قبل جمعيات المجتمع المدنّي . وقد تم توزيع مراكز توفير خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشرّي  في كافة انحاء البلد، 

وتّم توفير خدمات العالج المضاد للفيروسات القهقرّية من خالل اربعة مراكز) وزارة الّصحة التونسّية، 2014(.

ُيقّدم عدد قليل من الُمنظّمات غير الحكومّية خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي للفئات الُسّكانّية الرئيسّية، 
ومن ضمنها األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، ولكّن قدراتها ضعيفة وهي ال تحصل على الدعم السياسّي 
الكافّي، ونذكر من هذه الُمنّظمات: الجمعّية التونسّية لمكافحة االمراض المنقولة جنسيّا وااليدز) ATL MST/SIDA( والجمعّية 
التونسّية للمعلومات والتوجيه على االيدز )ATIOST(. ويتم دمج اختبارات فيروس نقص المناعة البشرّي وفيروس التهاب الكبد 
الوبائّي) ج( لمستخدمي المخّدرات، ولكّن االختبارات المعملّية االولّية تتطّلب الدفع قبل الحصول الحقًا على العالج المّجانّي. 
االطباء وقف استخدام  القهقرّية ولكن يطلب بعض  للفيروسات  المضاد  العالج  الحصول على  تحول دون  توجد حواجز  وال 
2019، للوقاية من استخدام المخّدرات وعالجها والحّد من  البدء بالعالج. وقد تّم وضع استراتيجّية في عام  المخّدرات قبل 

مخاطرها في المجتمع المحّلي والسجون، بيد اّن هذه االستراتيجّية لم ُتنّفذ بعد. 

وحتى تشرين االول /اوكتوبر 2017، كان هناك 20.755 سجينًا و محتجزًا، من بينهم %2.8 من النساء، %52 كانوا في الحبس 
لحقوق  السامية  المفوضّية  تقرير  الرجال. وفي  النساء افضل من  احتجاز  اّن ظروف  التقارير  وُتفيد  تونس،  االحتياطي في 
االنسان الصادر عام 2014، ًتشير االحصاءات الى اّن %53 من السجناء التونسيّين ُمّتهمون بجرائم ُمتعّلقة بالُمخّدرات، كحيازة 
المخّدرات واستهالكها واالتجار بها. واشارت الُمنّظمة الدولّية لالصالح الجنائي )2014( الى اّن %19 من السجينات في تونس 
ّكّن قد ُسِجّن بعد ارتكابِهّن جرائم ُمتعّلقة بالُمخّدرات، واعلنت %12 منهّن انُهّن تعانيَن من ادمان الُمخّدرات، وتستفيد 12% 
منهّن فقط من العالج داخل الِسِجن، وال يوجد سوى القليل من البيانات الموثوقة عن معّدالت الفيروس المنقول عن طريق 
الدم BBV في السجون التونسّية )غلوروخي وآخرون، 2018(. وقّدر هايجنن وآخرون، عام 2016 ُمعّدل انتشار فيروس نقص 
الكبد  التهاب  بيانات عن فيروس  تتوافر  بينما لم  %0.05 في تونس،  ُمتّوسط شّكل  بانتشاٍر  الُسجناء،  بين  البشرّي  المناعة 
الوبائّي) ج(. وحّقق مشروع حديث، ُممّول من مؤّسسة دروسوس DROSOS ، بناء القدرات على ُحزمة شاملة من خدمات 
الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي، وفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج(، والسّل  في عام 2017، وانشاء مراكز لتوفير 
خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري HTS في ستة سجون، وزيادة الوعي بين الُسجناء، وتطوير استراتيجّية مشروع 

الوقاية من استخدام المخّدرات والحّد من مخاطرها في عام 2019. 

الحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات 

برنامج  من  الرغم  على  الوطنّية،  السياسة  وثائق  ضمن  الُمخّدرات  استخدام  مخاطر  من  للحّد  داعمة  صريحة  إشارة  توجد  ال 
توفير الحقن واألدوات الّنظيفة العاملة NSP، والعدد القليل من االجراءات الملموسة والنشاطات في مجال الحّد من مخاطر 
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استخدام الُمخّدرات التي ُتعاني من نقٍص في التمويل )الجمعّية العالمّية للحّد من المخاطر، 2019(. وعلى الرغم من  تنفيذ 
برامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة لسنوات عديدة، فال يزال نطاق تغطيتها وعدد المحاقن التي تّم توزعها منخفضًا )وزارة 
الصّحة التونسّية، 2014(. وبحسب برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز في عام 
وادوات  الحقن  عدد  وكان  %90.9؛  تونس  )2017( في  االخيرة  الحقنة  ُمعّقمة في  حقن  اداة  استخدام  نسبة  كانت   ،2019
الحقن الموّزعة لكّل شخص يحقن )2017( 41 حقنة؛ ولم يتّم تأمين العالج ببدائل األفيونيات OAT، وال النالكسون وال أماكن 
استهالك المخدرات DCR. (. وبحسب برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز في عام 
2020، كانت نسبة استخدام اداة حقن ُمعّقمة في الحقنة االخيرة )2017( في تونس %90.9؛ وكان عدد الحقن وادوات الحقن 
الموّزعة لكّل شخص يحقن )2019( 49حقنة؛ ولم يتّم تأمين العالج ببدائل األفيونيات OAT، وال النالكسون وال أماكن استهالك 

.DCR المخدرات

ال تتعّدد خيارات العالج في تونس كما واّن اساليب الوقاية غير مالئمة )مصباح وآخرون، 2018(. وال يتوافر العالج االستمرارّي 
)عون الله-شكري وآخرون، 2014(

الثراء في  الى  الفقر  اجتماعّيَا سريعًا  وانتقااًل ملحوضًا من  تغّيرًا  الّدخل، شهدت  بلدًا عالي  الُمّتحدة  العربّية  ُتعَتَبُر االمارات 
ق مجموعة كبيرة من اليد العاملة  السنوات االخيرة، الى جانب االعتماد على الغرب، والَعولمة، واألثر الثقافي والُمجتمعّي لتدفُّ

الُمتعّددة الجنسّيات ) آل نهيان، 2014؛ دوران، 2016(.

آسيا،  غرب  لجنوب  الُمحادية  الُمّتحدة  العربّية  االمارات  موقع  عن  ناجم  النوبات،  وعدد  الُمخّدرات  إستخدام  ُمعّدل  ارتفاع  اّن 
وموقعها الرئيسّي كبلد عبور للُمخّدرات عبر االتجار الجّوي )مركز إعادة تأهيل وطنّي، 2014؛ البلوشي وآخرون، 2016؛ تقرير 
بين  القائمة  الفترة  2019؛2020(. وخالل  بالمخّدرات والجريمة،  المعنّي  المّتحدة  اقّره مكتب األمم  الذي  العالمي  المخّدرات 
ين إلعادة شحن الهيروين في شبه الجزيرة العربّية، سواء  2013 و 2017، كانت االمارات العربّية الُمّتحدة وقطر، البلَدين الرئيسيَّ
على الصعيد القطري او لبلدان افريقيا ) ؛ تقرير المخّدرات العالمي، 2019(. وقد تّم اعتراض شحنات تتضّمن كمّيات كبيرة من 
الترامادول االمارات العربّية الُمّتحدة )عام 2017؛ 175 مليون ُقرص من الترامادول، اي ما ُيوازي 9 ُطن(، ومن الكابتاغون ايضًا 

) في عام 2017؛ 45 مليون ُقرص من الكابتاغون( )تقرير المخّدرات العالمي، 2019(.

وال يوجد تفاصيل نهائّية عن عدد عقوبات االعدام الصادرة على الجرائم الُمتعّلقة باستخدام الُمخّدرات في عام 2018 )جيريللي 
توصية   16 االمارات  تلّقت   ،2018 الثاني  يناير/كانون  في  الشامل  الدورّي  االستعراض  من  االخيرة  الدورة  وخالل   .)2019
ُاخرى  الُمخّدرات وعلى جرائم  العقوبة على جرائم  التحديد بتخفيف  اثنان منهما على وجه  بخصوص عقوبة االعدام، نصحت 

غيرعنيفة، ولكّنها لم توافق على ايٍّ منهما. 

إستخدام الُمخّدرات 

اّن انتشار سوء استخدام الُمخّدرات في االمارات العربّية الُمّتحدة ُمنخفض بشكٍل عاّم، مع ارتفاع ُمعّدالت االمتناع عن ُممارسة 
الجنس بسبب الّلوم الدينّي الشديد، واالستنكار الثقافّي، وااللتزام الى االسالم، اضافًة الى العقوبات القضائّية القاسية 
على استخدام الُمخّدرات غير المشروعة )مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، 2011؛ المجلس االستشاري لألمن 
الخارجّي، 2013؛ صويلح وآخرون، 2014؛ منّظمة الّصّحة العالمّية، 2014؛ الشاذلي وتيناستي، 2016؛ البلوشي وآخرون، 2016(.
وقد لوحظ اّن الدين االسالمي، والروابط القوّية مع اآلباء، واالنشطة والرصد االجتماعّي االيجابّي، والجنس االنثوي يحمون 
الشباب من االنخراط في استخدام المخّدرات. كما لوحظ اّن كٍل من العوامل الخطرة التالية من شأنها ان تؤّدي الى استخدام 
للمخّدرات، والمعرفة و السلوك، مع ضغط االقران،  الشباب  الجنسين من حيث استخدام  بين  الُمخّدرات: مالحظة اختالف 
والملل، وضعف االهل في ُمراقبة اوالدهم، والمشاكل العائلّية، وكون الوالَدين من جنسّيات ُمختلفة، اضافًة الى نقص 
الَوعي تجاه مخاطر استخدام الُمخّدرات وتوافر االموال ) الحياس و آخرون، 2015(. وابلغ المجد وآخرون )2018( عن االستخدام 
2018 الى اّن استخدام ُجرعات زائدة من  غيرالطبّي للترامادول بين الفئات الشبابّية االماراتّية. واشار الكبيسي وآخرون عام 

الُمخّدرات غير الموصوفة طبّيًا بين ُطاّلب الجامعات االماراتّيين ُيشّكل قضّية خطيرة على الصّحة العاّمة. 

أإلمارات العربّية الُمّتحدة
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ُبنية اساسّية صحّية، فقد الحظت زيادة على طلب العالج. يرتكز برنامج االمارات  وفي حين تملك االمارات العربّية الُمّتحدة 
)الحياس،  السريع  والتدّخل  الُمبكر  والكشف  االولّية،  الوقاية   : رئيسّية  ركائز  اربع  على  »سراج«  المخّدرات  لمكافحة  الوطنّي 
يحتوي  تاهيل)  ُممتاز من حيث عمله كمركز عالج واعادة  2020، كمركز  عام  الوطني  التأهيل  اعادة  تأسيس مركز  تّم  2018(.و 
على 169 سرير للمرضى المقيمين ويواصل تقديم الرعاية للمرضى الخارجيّين( وكمركز لالستجابة لطلب الكحول والمخّدرات 
ازالة  . ويقدّم خدمات  حدِّ سواء  والمغتربين على  االمارتيين  للمواطنين  الخدمات  المركز  يوّفر  و   .)2017 وآخرون،  الغافري   (
2014؛  آخرون،  و  )بلعربي  البوبرينورفين  بواسطة  البديل  العالج  استخدام  خالل  من  األفيونيات  ببدائل  العالج  و  السموم 
2015(. كما ويشارك المركز في اعمال المراقبة، وفي تدريب المهنيّين وبناء القدرات؛ والقيام بحمالت  الكاشف و آخرون، 
في االماكن العاّمة وداخل المدارس للوقاية من استخدام المخّدرات والجرعات الزائدة، وفي تطوير السياسات والتشريعات، 
وفي اجراء البحوث االولّية وانشطة المناصرة )العربي و آخرون، 2013؛ 2014؛ الغافري و آخرون، 2017؛ علي، 2018(. و قّيم 
الكاشف وآخرون )2017( أداء هذا المركز باالعتماد على ملّفات البيانات العائدة لعام 2013، حيث وجدوا بعض الثغرات في 
القسم العملّي وفي السجاّلت )مثل التعامل مع معّدالت مرتفعة من عدم ظهورالمرضى؛ وعدم حضور االسرة، اضافة الى 

تفّهم الحواجز اّلتي تمنع المريض من االلتزام بالحضور(. 

البوبرينورفين  بواسطة  البديل  والعالج  األفيونيات  ببدائل  العالج  مع  ُمتكاملة  برامج  الُمّتحدة  العربّية  االمارات  في  يتوّفر 
وازالة السموم ) الكاشف وآخرون، 2013(. واظهرت دراسة استعادية لمّدة 10 سنوات أجراها مركز اعادة تاهيل وطنّي في 
وأظهرت   .)2013 وآخرون،  )الكاشف  المرضى  بين  شيوعًا  االكثر  المخّدرات  كانت  الهيروين  ويتبعها  الكحول  اّن   ،2013 عام 
دراسة جماعية اجريت على 250 مريض في مركز اعادة التاهيل الوطني عام 2015، عن استخدام غالبية المرضى لمخّدرات 
متعددة، مع المواد االفيونية والكحول واستخدام المواد االفيونية الصيدالنية بين المرضى االصغر سّنًا) الترامادول بشكٍل 
خاّص، على عكس كبار السّن اّلذين يستخدمون الهيروين(، واستخدام االدوية الموصوفة طبّيًا )برغابالين ، و البروسيكليدين، 
رّكز  حيث  االتجاهات  وتتغّير   .  )2016 آخرون،  و  )البلوشي  30 سنة  عن  اعمارهم  تقّل  اّلذين  المرضى  بين  والكاريزوبرودول( 
المرضى في السنوات الاّلحقة على استخدام الكحول، والقنب، والهيروين، والكابتاغون، ومضادات الكولين، والبروديازين، 
واالدوية  االصطناعّي،  القنب  وشبائه  البلوري،  والميتافيتامين  والمسّكنات،  شراب،  حبوب/او  االفيونّية  شبائه  ومسّكنات 
الموصوفة طبّيًا) مثل الترامادول، و البريغابالين pregabalin ، و الجاباينتين gabapentin( )الغافري و آخرون، 2017(. وفي 
بعض االحيان، يالحظ سوء استخدام المذيبات، والقات والكوكاين )الكاشف وآخرون، 2013؛ البلوشي وآخرون، 2016(. وتشير 
االتجاهات الى تصنيف الترامادول المخّدر الرئيسّي االكثر استخدامًا بين عامي 2013 و 2014، واستبدل الحقًا بالبريغابالين، 
وحصل ارتفاع مفاجىء في استخدام الميتامفيتامين البلوري والهيروين منذ عام 2015 )الضاهري و آخرون، 2018؛ البلوشي 
وآخرون، 2018(. اّن خصائص المرضى الديموغرافّية ترتكز على حالة البطالة والعزوبّية) الكاشف وآخرون، 2013؛ البلوشي و 

آخرون، 2016؛ الغافري و آخرون، 2017(.

هناك القليل من التفاصيل حول مستخدمي المخّدرات بالحقن من بين المرضى الخاضعين للعالج، ولكن أشارت تقارير سابقة 
من  القليل  هناك  كما  الّتحدة،2014(.  الغربية  االمارات  في  الّصحة  )وزارة  للعالج  الخاضعة  المجموعات  بين  نادر  وجود  الى 
التفاصيل ايضًا حول استخدام النساء للمخّدرات، حيث تتلّقى غالبّيتهّن العالج من االضطرابات الّناجمة عن استخدام المخّدرات 
في اقسام االمراض النفسية في المستشفيات)البلوشي و آخرون، 2016(. وأبلغ المصري وآخرون،)2018(عن 8 مريضات 

في المركز الوطنّي العادة التاهيل، غالبّيتهّن غير متزّوجات و تستخدمن مخّدرات متعّددة.

والحظ كريس دوران )2016( صعوبات في تقدير الّتكلفة اإلقتصادّية لالدمان وفي االبالغ عن االستجابة المناسبة في االمارات 
العربّية المتحدة بسبب محدودية مراقبتها لمؤشرات المخّدرات، وتقييم المخاطر والعالج. و قد تّم االبالغ عن الجهود المبذولة 
لتطوير الرعاية الصحّية االولّية ولدعم االستجابة الستخدام المخّدرات في المجتمع المحّلي )المرزوقي و آخرون، 2011؛ فالنز-
التدخل  و  المخّدرات  استخدام  اساءة  فعالّية فحص  آخرون،)2018(،  و  ماثيسون  كاتريونا  قّيمت  و   .)2017 آخرون،  و  سنكلير 
الموجز واحالة المرضى اّلذين يعانون من مشاكل استخدام المخّدرات الى الرعاية االولّية في ابو ظبي. وكان موقف االطباء 
ايجابيًا بشكٍل عام تجاه  SBIRT ولكّنه كان معّرض للخطر بسبب حضور عدد قليل من المرضى. و ُابلغ اّن بعض االنشطة تزيد 
من استهالك االدوية في االمارات العربّية المّتحدة )كارولين بركات حداد و عائشة صديقي، 2017، الخالدي و آخرون، 2019(. 

الفيروس المنقول عن طريق الدّم

االمارات  الصّحة في  )وزارة  الُمّتحدة   العربّية  االمارات  ُمنخفٌض في  البشري  المناعة  وباء  فيروس نقص  انتشار  اّن معّدل 
العربّية الُمّتحدة، 2014(. وال توجد تفاصيل حالّية عن ُمعّدالت فيروس نقص المناعة البشري او عن ُمعّدالت فيروس التهاب 
الكبد الوبائّي) ج(، وال عن خصائص، وانتشار، ومّدة ووتيرة الحقن، اوعن عمر او العدد التقديرّي لألشخاص اّلذين يستخدمون 
العاملين في ميدان  و  الّرجال  الجنس مع  يمارسون  اّلذين  الّرجال  ااُلخرى مثل  الرئيسّية  السكانّية  والفئات  بالحقن  المخّدرات 
الجنس التجاري او السجناء  في االمارات العربّية الُمّتحدة )محمود وآخرون، 2016؛ هايجننن وآخرون، 2016؛ جريبلي وآخرون، 
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كوليدج  2020؛  وآخرون،  محمود  2020؛   ،2017 وآخرون،  الرني  2020؛  وآخرون،  هاينز  2019؛  وآخرون،  شمياتيللي  2018؛ 
وآخرون، 2020(. 

ابلغ محمود وآخرون عن عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن من مجموع عدد السّكان االجمالّي، بحوالي 4800 
شخصًا ) 3.200-64.00(؛ والعدد التقديرّي لالجسام الُمضادة االيجابّية لفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV بين االشخاص 
اّلذين يستخدمون  الحاليّين  التقديرّي لالشخاص  2366)1.421-3.462(؛ والعدد  بالحقن  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  الحاليّين 
االمارات  )1.001-3.438( في  1.666 شخصَا  ج(   الوبائّي)  الكبد  التهاب  بفيروس  ُمزمن  المصابين بشكٍل  بالحقن  المخّدرات 
العربّية الُمّتحدة . شّكلت التقديرات الُمجّمعة بالنسبة المئوية عن خطر االصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين عاّمة 
السّكان في االمارات العربّية الُمّتحدة  نسبة %2.02 )1.25-2.96(؛ وشّكلت بين السّكان المعّرضين لخطٍر ُمتوّسط )تشمل 
الُسجناء(، نسبة 15.74%)3.58-33.94( )شمياتيّللي وآخرون،2019(. وال تتوافر بيانات عن التقديرات الُمجّمعة بالنسبة المئوية 
عن خطر اصابة االشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( في االمارات العربّية الُمّتحدة   
)شمياتيّللي و آخرون،2019(. وقد تّم االستناد الى اكتشاف حاالت بين االشخاص الذين يستخدمون المخّدرات بالحقن عند 

القبض عليهم او عند إحالتهم الى السجن او الى العالج.

 )2018 الُمّتحدة،  العربّية  االمارات  حول  العالمي  االيدز  رصد  تقرير   ( الُمّتحدة   العربّية  لالمارات  الُقطرّي  تقريرالتقّدم  وأفاد 
السّكانّية  للفئات  NAP(( يقوم بتقديم نشاطات وقائّية في االمارات  الوطني لمكافحة اإليدز في وزارة الصحة  البرنامج  اّن 
الرئيسّية ولالشخاص الُمعّرضين للخطر سوّيًا، من اجل الحّد من مخاطر االصابة بفيروس نقص المناعة البشري. ويتوّفر العالج 

المضاد للفيروسات القهقرّية في كاّفة انحاء البلد.

الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات

ال توجد معلومات ُمحّدثة عن الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في تقريَري برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس 
نقص المناعة البشرّي/اإليدز لعاَمي 2019 و 2020. وال ُيشار صراحًة الى دعم الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في وثائق 
الّنظيفة، والعالج باالستعانة العالج ببدائل األفيونيات ، وأماكن  الحقن واألدوات  برنامج توفير  الوطنّية، ولتوفير  السياسة 
)الجمعّية  السجون  داخل  األفيونيات  ببدائل  والعالج  الّنظيفة،  واألدوات  الحقن  توفير  برنامج  توفير  او  المخدرات،  استهالك 

العالمّية للحّد من المخاطر، 2019(.

ُيعتبُر اليمن بلدًا منخفض الّدخل، ويقع في جنوب شرق شبه الجزيرة العربّية )هادن و آخرون، 2012؛ بشير و آخرون، 2019(. 
و كان قد تأّثر باالضطرابات المدنّية والسياسّية بشكٍل كبير، اّلتي اّثرت على نظامه الصّحي الهّش اصاًل، وعلى الفقر، وعلى 
وقف دعم الصندوق العالّمي. حيث طلب %60 من اليمنيين المساعدة االنسانّية )بحلول نهاية عام 2014(، بسبب الفقر، 
والّتخّلف والتدهور البيئي )مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية، 2016(. يتوافر القليل من المعلومات حول انتاج 
بارتفاع  المخّدرات، في منطقة عدن خاصًة،  ارتفاع معّدل استخدام  ويرتبط  اليمن.  بها واستخدامها في  المخّدرات، واإلتجار 
العنف والجرائم منذ عام 2010 )مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية، 2014(. وينّص القانون اليمنّي على انهاء 
المناصرة القضائّية الّي شخٍص يخضع طوعًا للعالج من استخدام المخّدرات ويبقى في مركز العالج حّتى يصدر القرار باالفراج 
عنه، وتتراوح مّدة الحجز من سّتة اشهر الى سنة )الشاذلي و تيناستي، 2016(. و ال توجد معلومات كافية حول عقوبة االعدام 
في جرائم المخّدرات في اليمن) ايلي االعرج وميشلين ابو شروش، 2016(. وقد سّن البرلمان اليمنّي في عام 2006 قوانين 

تقدمّية قائمة على الحقوق المتعّلقة بالفئات السكانّية الرئيسّية. )باترسون و آخرون، 2014(.

إستخدام الُمخّدرات

القات  2018(. وُيعتبر  )عّبود وآخرون،  اليمن  نادرة في  المخّدرات وسوء استخدامها  باستخدام  الُمتعّلقة  المعلومات  تزال  ال 
)الجحيشي  االكثر شيوعًا  المخّدرات  وااللبرازومالم(  االصطناعّية،  االفيونّية  والمواد  الترامادول،  )مثل  الصيدالنّية  والعقاقير 
وآخرون، 2012؛ الزيمي وآخرون، 2014؛ المنيار وآخرون، 2015؛ نيكولز وآخرون، 2015؛ عبد العليم وآخرون، 2015؛ عبود و 
وزايفي، 2016؛ االكحلي وآخرون، 2017؛ اودنوالد والعبسي، 2017؛ ناكاجيما وآخرون، 2017؛ احمد وآخرون، 2020(. ويؤّدي 

أليمن
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ضعف اليقظة الدوائّية في اليمن الى االستخدام االشكالّي لألدوية الموصوفة طبّيًا اّلتي ُتستخدم عادًة، مثل الترامادول 
)الحمدي و آخرون، 2013؛ الورافي، 2014؛ عبود و آخرون، 2018(. و أفادت دراسة عن الصيدلة المجتمعّية، ُاجريت في200 
صيدلّية في منطقة عدن )على 170 صيدلّي(، عن ازدياد نمط استخدام/وسوء استخدام االدوية، وكانت اّول اربعة ادوية ُيشتبه 
في سوء استخدامها هي االلبرازوالم، والكيتوبروفين )ُتستخدم لعالج آالم الفّم من مضغ القات(، والترامادول؛ والمضادات 
الحيوّية )عبود و زايفي، 2016(.واشارت هذه الدراسات الى الّدور المركزّي للقات، حيث اّن غالبّية الزبائن )%64.1( اّلذين يشتبه 

باستخدامهم للعقاقير الموصوفة طّبيًا، كانو اّما يمضغون القات او يحملونه اثناء شرائهم للعقاقيرمن الصيادلة. 

واجرى عبود وآخرون )2018( دراسًة نوعّية، حيث أجروا مقابالت مع مستخدمّي المخّدرات المعروفين او المشتبه بهم بإساءة 
استخدام الُمخّدرات )تراوحت اعمارهم بين 21 و 40 سنة، 11 ذكرًا و 3 اناث(، و قد تّم تعيينهم من قبل الصيدلّيات. واظهرت 
التسّمم  زيادة  ُبغية  سويًا  القات  استخدام  ومع  عبرها،  او  وصفة  دون  من  سواء  ُمتعّددة  ُمخّدرات  استخدامهم  عن  النتائج 
البالغين  الرتهان  االجتماعّية  والنفسّية  الديموغرافّية  االجتماعّية  العالقة   )2017( وآخرون،  ناكاجيما  ودرس  والشعورباأللم. 
بالقات، بين 270 مستخدم للقات في اليمن )من بينهم 129 امرأة(، حيث كشفوا عن متوّسط استخدام القات بحوالي 5،2 
ساعة يومّيًا لمّدة 5،7 ايام في االسبوع، وأبلغ اولئك اّلذين تّم تأكيد ارتهانهم بالقات عن استخدامهم للقات لمّدة طويلة 
يومّيًا، وارتفاع وتيرة استخدامهم للقات اسبوعّيًا، كما ارتفاع مستويات مزاجاتهم السلبّية واالضطرابات خالل النوم، واقّروا 

باّنهم اكثر ُعرضة لالعراض الجسّدية بعد استخدامهم للقات. 

اي  وكوتستانتيوس  قاسم  سابا  ناقش  و  اليمن.  في  التاهيل  إلعادة  واحد  برنامج  يوجد  وآخرون،)2018(،  عبود  وبحسب 
اّلذين يمضغون  التبغ  المخاطر الصحّية لمدخنّي سجائر  2016(، كيف يمكن للسجائر االلكترونّية ان تقّلل من   ( فارسالينوس 

القات، ولالشخاص اّلذين يعيشون حولهم المعّرضين لخطر التدخين بشكٍل غير مباشر. 

الفيروس المنقول عن طريق الدّم

ال يوجد تقرير حالّي لرصد االيدز العالمّي لليمن. وتغّطي احدث استراتيجّية وطنّية لمكافحة االيدز في اليمن الفترة القائمة 
بين 2009 الى 2015 )وزارة الصّحة و السكان اليمنّية، 2014(، وترّكز بشكٍل رئيسّي على تقديم خدمات الّرعاية الصحّية والعالج 
لالشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي. وعلى الرغم من بعض التقّدم الملحوظ  في انظمة الُمراقبة في 
اليمن، فال تزال البيانات ضئيلة )بشير و آخرون، 2019(. وقد تّم تحديد اليمن كبلد يمتلك نظام لمراقبة فيروس نقص المناعة 
البشرّي، يعمل بشكٍل جزئي )ايفانا بوزيسيفبتش و آخرون، 2013(. و قد تأّثر االبالغ عن حاالت جديدة من االصابة بفيروس 
نقص المناعة البشرّي بعدم االستقرار السياسّي والحرب )مفوضّية االمم المتحدة لحقوق االنسان، 2011؛ قانون العقوبات 
االسالمّي، 2016؛ بشير و آخرون، 2019(. وبحسب تقديرات البرنامج الوطني لمكافحة االيدز في وزارة الصحة لفيروس نقص 
المناعة البشرّي في عام 2011، كان معّدل انتشار هذا الفيروس منخفضًا في اليمن )%0،2()ديجنهاردت و آخرون، 2016(.وقد 
تّم االبالغ عن 3995 اصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي بين سنتي 1978 و 2013) وزارة الصحة و السّكان اليمنّية، 2014(.

بين  وخاّصًة  للخطر،  ُعرضة  االكثر  السّكان  بين  رئيسيٍّ  بشكل  الجنسّي  االّتصال  عبر  البشري  المناعة  نقص  فيروس  ينتقُل 
العامالت في مجال الجنس وزبائنِهّن، وبين اّلرجال اّلذين ُيمارسون الجنس مع الرجال )نبيه وآخرون، 2018(. ويتّم تحديد وجود 
فيروس نقص المناعة البشري ُمرّكز بين اّلرجال اّلذين ُيمارسون الجنس مع الرجال )وزارة الصّحة والسّكان اليمنّية،2014(. وُيبلغ 
الخطرة  بالسلوكّيات  يتعّلق  فيما  البشري  المناعة  نقص  بفيروس  المعرفة  مستويات  ُضعف  عن   )2011( وآخرون،  مرزازاده 
يستخدمون  اّلذين  األشخاص  تحديد  يتّم  ولم  اليمن.  في  الرجال  مع  الجنس  ُيمارسون  اّلذين  اّلرجال  بين  العدوى،  وانتقال 
البشري  المناعة  نقص  بفيروس  االصابة  حاالت  %1 من  بالحقن  المخّدرات  وُيشّكل مستخِدمي  كأولوّية.  بالحقن  المخّدرات 
بين 2009 و 2011. ولم يتّم اجراء اّي دراسات رئيسّية في اليمن ، ومن بينها استطالع حيوّي سلوكّي موّحد IBBS، وال توجد 
معلومات حالّية عن طبيعة ومدى انتشار مستخِدمي المخّدرات بالحقن، وال عن العدد التقديرّي لألشخاص اّلذين يستخدمون 
المخّدرات بالحقن واعمارهم، اوعن مّدة ووتيرة الحقن، اوعن انتشارفيروس نقص المناعة البشري والسلوكّيات الخطرة بين 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن )انتشار مستخِدمي المخّدرات بالحقن، انتشار فيروس نقص المناعة البشري 
بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، او عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن المتعايشين مع 
فيروس نقص المناعة البشرّي( )اوكيف وآخرون، 2017؛ الرني وآخرون 2020؛ كوليدج وآخرون، 2020؛ هاينز وآخرون، 2020(.

أبلغ محمود وآخرون، )2020( في اليمن، عن تقديرات عدد األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن من مجموع عدد 
االيجابّية  الُمضادة  التقديرّي لالجسام  والعدد   ،)27.830 و   12.710 بين  )يتراوح  19.770 شخصَا  بحوالي  االجمالّي،  السّكان 
لفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( HCV بين االشخاص الحاليّين اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن 9.747)14.515-5.643(، 
الكبد  التهاب  بفيروس  ُمزمن  بشكٍل  المصابين  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  الحاليّين  لالشخاص  التقديرّي  والعدد  (؛ 
بين  ج(  الوبائّي)  الكبد  التهاب  بفيروس  االصابة  ُمعّدالت  عن  حالّية  بيانات  تتوافر  وال   .)10.221-3974(6864 ج(  الوبائّي) 
2018؛ محمود  2016؛ جريبلي وآخرون،  )كريمة شعبان وآخرون،  اليمن  بالحقن في  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  األشخاص 
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الوبائّي) ج( بين عاّمة  الكبد  التهاب  بالنسبة المئوية عن خطر االصابة بفيروس  الُمجّمعة  التقديرات  2020(. شّكلت  وآخرون، 
السّكان في اليمن نسبة %1.61 )1.12-2.20( وشّكلت بين السّكان المعّرضين لخطٍر ُمتوّسط )تشمل الُسجناء(، نسبة 1.63% 
)0.39-3.61( )شمياتيّللي و آخرون،2019(. وال تتوافر بيانات عن التقديرات الُمجّمعة بالنسبة المئوية عن خطر اصابة االشخاص 
اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( )شمياتيّللي و آخرون،2019(. وابلغت هايجنن وآخرون، 
)2016(، عن معّدل االصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي بين السّكان المسجونين في اليمن بنسبة %3.5، ولكن ال تتوافر 

بيانات عن ُمعّدل االصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( في السجون. 

وَشهد اليمن ايضًا ارتفاعًا ملحوظًا بعدد الوفّيات الناجمة عن مرض االيدز في اآلونة االخيرة، بسبب ضعف امكانّية الحصول 
على العالج المضاد للفيروسات القهقرّية وبسبب الحرب الراهنة )عبد الرزاق وآخرزن، 2019(. وقد اجرى نبيه وآخرون، )2018( 
والعالج  الّرعاية  خدمات  قّدمت  التّي  اليمنّية  المواقع  كاّفة  في  الُمنّفذة  الخدمات  بيانات  على  استعراضّية  وصفّية  دراسة 
فيروس  مع  متعايشًا  1.586 شخصًا  الدراسة  ) شملت   2012 عام  الى   2007 عام  منذ  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  من 
نقص المناعة البشرّي ُمسّجاًل في العيادات ما قبل العالج المضاد للفيروسات القهقرّية  ARTو 995 شخصًا خاضعًا للعالج 
البيئات  المضاد للفيروسات القهقرّية في العيادات باستثناء حاالت االحالة والموت(. كان الهدف من هذه الدراسة، فحص 
الديموغرافّية الُمتعّلقة باألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي، اّلذين فقدوا ُمتابعتهم خالل فترة الرعاية 
والعالج، من اجل تطوير تدّخالت سريعة لتحسين فرص الحصول على الخدمات في اليمن. وكان ُمعظم اّلذين فقدوا ُمتابعتهم 
متواجدين في العيادات التي تقّدم خدمات ما قبل العالج المضاد للفيروسات القهقرّية وفي العيادات الّتي تقّدم هذا العالج 
خالل فترة النزاع وكانوا من الذكور الذين تتراوح اعمارهم بين 25 و 49 سنة، وخاّصة اولئك المتواجدين في الُمحافظات التي 

شهدت نزاعات سياسّية. 

َيعمُل البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز في وزارة الصحة NAP(( في كاّفة الُمحافظات ال22، ولكن الخدمات تتفاوت وتترّكز في 
مواقع ُمحّددة )بسير وآخرون، 2019(. حيث ُيوّفر العالج المضاد للفيروسات القهقرّية ART، في 5 محافظات )صنعاء وعدن 
وتعز والحديدة والمكال(، وُيقّدم خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري HTS، ويبدأ بخدمات االختبار والمشورة في 36 
موقعًا في عّدة ُمحافظات، ويوّفر الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشري من األم إلى الطفل PMTCT، في حين 
توّسع نطاق تغطية خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري في السنوات االخيرة، فقد تّم انهاء العديد من التدّخالت 
في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرّي/االيدز، وقد ُاعيد توجيه معظم نفقات البالد للتخفيف من حّدة األزمة االنسانّية 
)وزارة الصحة والسكان اليمنية، 2014؛ بشير وآخرون، 2019(. وقد تّم تمويل االنشطة الُمتبقّية للوقاية من فيروس نقص 
المناعة البشري منذ عام 2011 من قبل الصندوق العالمّي اساسًا ) %75 من اجمالّي تمويل فيروس نقص المناعة البشري( ) 
تحديث التقريرالعالمّي لمكافحة االيدز، 2019(. وهناك حاجة ماّسة إلى زيادة الّدعم المالّي للوقاية من فيروس نقص المناعة 
البشري في اليمن، إلى جانب التوعية والمناصرة والتخفيف من الوصم ودعم التشريعات الُمتعّلقة باألشخاص المتعايشين 
مع فيروس نقص المناعة البشرّي )بشير وآخرون، 2019(. اّن الوصمة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز مرتفعة، 
الثقافّية والدينّية في منطقة الشرق األوسط  التي تعتبر محظورة وغير مقبولة لألعراف  بالممارسات  ارتباطها  وترتكز على 
الدين،  اديبة و سيف  الزمان  )قمر  الُمخّدرات  والحّد من مخاطر استخدام  الوقاية  أساليب  تؤثر على  والتي  أفريقيا،  وشمال 

2010؛ دبليو مكفارالند وآخرون، 2010؛ بشير وآخرون، 2019(.

الحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات

ال توجد معلومات ُمحّدثة عن الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في تقريَري برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس 
المخّدرات في  استخدام  مخاطر  من  الحّد  دعم  الى  ُيشار صراحًة  وال   .2020 و   ،2019 لعاَمي  البشرّي/اإليدز  المناعة  نقص 
وثائق السياسة الوطنّية، وال توجد برامج للحّد من هذه المخاطر في المجتمع اليمني )برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة 
ببدائل  )العالج  ايضًا  DCR، والنالكسون( وفي السجون  المخدرات  أماكن استهالك   ،  OAT ببدائل األفيونيات  العالج   ،  NSP
األفيونيات OAT، برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة NSP(. وينبغي تعزيز دور ُمنّظمات المجتمع المدنّي ودعم احتياجاتها 

في مشاركتها مع الفئات السّكانّية الرئيسّية في اليمن )بشير وآخرون، 2019(.
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َقّدَم تقييم الوضع هذا العام 2020 إستعراضّا شاماّل ومفّصاًل لتحديد النطاقات على المستوى اإلقليمّي وعلى مستوى 
بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل العقد الماضي، من المعلومات الُمتاحة عن وضع وتطّور االستجابة للحّد 
من مخاطر إستخدام  الُمخدرات واألضرارالناجمة عنها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل اإلطار الزمني 2010-
2012. ويتفاقم الوضع الراهن إلنتاج المخدرات واإلتجار بها واستهالكها )بما في ذلك االستخدام الضار( بسبب عدم االستقرار 
الحدود،  عبر  التعاون  األمنية، وضعف  والقضايا  البلدان،  بعض  أمدها في  التي طال  والصراعات  واالقتصادّي،  السياسّي 
والعالقة بين األسلحة واإلتجار بالبشر والمخّدرات، وعدم وجود سبل عيش بديلة لُمنتجي المخدرات، وهجرة وتشريد حوالي 
11 مليون شخصًا تقريبًا في المنطقة. إّن هذه الحقائق الرئيسية الُمتعلقة بالوضع تعوق تحديد األولويات واالستجابة للحّد 
من مخاطر استخدام المخّدرات في المنطقة. وعلى الرغم من أّن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي في المقام 
األّول منطقة إتجار بالمخدرات وعبور، فهناك ايضًا إتجاهات ملحوظة إلنتاج وإستهالك الكابتاغون )عادًة الفينيثيلين(، واألفيون 
والهيروين والقنب والمخّدرات من نوع األمفيتامين والقات. وهناك أيضا زيادة مقلقة في توافر العقاقير الصيدالنّية في 
الصيدلّيات الّتي تؤدي إلى إستخدام المخدرات على نحٍو ضاّر واإلرتهان بها، مّما يستدعي إّتباع نهج تعاونّي، واقليمّي محّلي 

ومتفاعل ويِقظ.

وال تزاُل الُنهج القمعّية والعقابية إزاء المخدرات، بما في ذلك العقوبة البدنّية وعقوبة اإلعدام، والتجريم، والعالج القسرّي من 
المخدرات التي تفرضها المحاكم، والشرطة العدوانية، تقلل من عزيمة  مستخدمي المخّدرات  في البحث عن الرعاية الصحّية. 
وأفادت بعض البلدان عن ازدياد عدد مراكز العالج وإعادة التأهيل الخاّصة الّتي تستخدم أساليب ال تستند إلى األدلة، مّما يعّزز 
بالحقن ويديم االستخدام غير اآلمن/الشديد  المخّدرات  اّلذين يستخدمون  الُمخّدرات/األشخاص  تهميش ووصم ُمستخدمي 
المخاطر للمخدرات في المنطقة. ومع ذلك، حدثت بعض التحوالت الُمشجعة، على سبيل المثال في عام 2019، تم التوقيع 
على »إعالن بيروت« التقدمي القائم على االجتماع التشاوري الثالث حول إنفاذ القانون وحقوق األشخاص المصابين بفيروس 
االستجابة  القانون في  إنفاذ  وكالء  جانب  من  اإليجابية  المشاركة  تعزيز  إلى  ويهدف  به،  والمتأثرين  البشرّي  المناعة  نقص 
لفيروس نقص المناعة البشرّي في بلدان مختارة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وخلق تفاهم واتفاق ُمشترك 
اإلنسان  على حقوق  القائمة  البشرّي،  المناعة  فيروس نقص  لمكافحة  االستراتيجية  البرمجة  والمشاركين حول  الشركاء  بين 

وخريطة طريق تحسين البيئة القانونية في المنطقة.

عرض الُمالحظات الختامّية والمجاالت 
اإلستراتيجّية والتنفيذّية لتحديد 

األولوّيات

من  للحّد  إفريقيا  وشمال  األوسط  الّشرق  شبكة  تواصل  بأن  يوصى  األمن:  و  القانون   :1 األولوية  مجال 
مخاطر استخدام المخّدرات، مينارة والمنظمات الدولّية دّعم الجهود الرامية إلى تنقيح السياسات والتشريعات 
الصعيدين  على  المخدرات  على  الطلب  خفض  استراتيجيات  وتعزيز  المخدرات  إستخدام  بمعاقبة  الُمتعلقة 
اإلقليمّي والوطنّي والحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات في المجتمعات المحلّية والسجون، ومع تحالف قوي 
بين المنظمات غير الحكومية/ومنظمات المجتمع المدني الوطنّية للدعوة إلى تنقيح العقوبات على إستخدام 

المخدرات.

تختلُف المراقبة والنشاط األكاديمّي حول إتجاهات إستخدام الُمخّدرات، وتقديرات حجم الفئات السكانّية الرئيسّية وخصائص 
العالج، وانتشار الفيروس المنقول عن طريق الدم في المجتمعات المحلّية والسجون في كّل بلد من بلدان الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، وفي بعض البلدان ال تزال ضئيلة أو قديمة، مّما يجعل من الصعب تقييم المدى واالتجاهات في المنطقة. 
كما و يعوق المناصرة إلى الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات ووضع سياسات فعالة للمخّدرات والصّحة العاّمة على الصعيدين 

القطرّي واإلقليمّي.



.

114

ُمطردة في  ولكن  بطيئة  زيادة  أفريقيا شهدت  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  بأّن   2020 لعام  هذا  الوضع   تقييم  ويفيُد 
االستجابة للحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات بين بلدان المنطقة بشكٍل عام، مع بعض التغييرات اإليجابية في إبراز سياسة 
بأن نطاق تغطية خدمات   2017 2016. وأفاد تقييم الوضع السابق في عام  المخاطر وتوفيرها وتغطيها منذ عام  الحّد من 
الحّد من مخاطرإستخدام المخّدرات كان منخفضًا، ما يبّررتوسيع لنطاقه. إّن قلة االلتزام السياسي، وانخفاض األولويات في 
االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرّي، وانخفاض التمويل، والقيود المفروضة على وظائف الُمنظمات غير الحكومية في 

بعض بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تعوق االستجابة للحّد من المخاطر.

الّشرق  شبكة  تدعم  بأن  يوصى  أفريقيا:  شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة  في  األدّلة   :2 األولوية  مجال 
التقييم   ،BBS تنفيذ  البلدان في ضمان  المخّدرات،مينارة  استخدام  مخاطر  من  للحّد  إفريقيا  وشمال  األوسط 
السريع وتقييمات احتياجات الخدمات بشكٍل منتظم لتوفير الرصد الروتينّي الُمنتظم لنوع المخّدرات وخصائص 
المخاطر، واتجاهات الفيروس المنقول عن طريق الدم، واألمراض المنقولة جنسيًا عبر الفئات السكانّية الرئيسّية 
السجون،  المجتمعية وداخل  الصحّية  العيادات  بين  تعاونّي  نهج  العمل من خالل  الُمتداخلة. ويمكن دعم هذا 
الُمتعّلقة  الصّحة  قضايا  معالجة  في  المدنّي  المجتمع  الحكومية/منّظمات  غير  والمنّظمات  الصّحة،  ووزارات 
المجتمع  البيانات في  اإلحالة ومراقبة  ُنظم  البيانات مركزيًا، وتحسين  المخّدرات، عن طريق جمع  بمستخدمي 

المحلي، وفي السجون وفي الحاالت اإلنسانية.

مجال األولوية 3: التغيير اإلستراتيجّي في اإلستجابة للحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات: بمساعدة تقنية من 
شبكة مينارة والمنظمات الدولية مثل برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/
اإليدز، ومنظمة الصّحة العالمّية، والمكتب اإلقليمّي لشرق البحر األبيض المتوّسط )منظمة الّصّحة العالمّية(، 
ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ينبغي على الدول األعضاء في منطقة الشرق األوسط 
الحد من  تشمل  ُمستدامة  نماذج  تضع  وأن  اآلن  حتى  تحققت  التي  النجاحات  على  تبني  أن  أفريقيا  وشمال 
المخاطر كحّق من حقوق اإلنسان، وأن تتالي الجهود في المستقبل من خالل استهداف فيروس نقص المناعة 
البشري والتهاب الكبد الفيروسي والسلوكّيات الخطرة والهجرة. وثمة حاجة إلى المناصرة إلى توسيع نطاق دور 

المنظمات غير الحكومية وتقديم الدعم فيما بين البلدان التي تكون مشاركتها والتزامها فيها ضعيفة.

ويلعب نقص التمويل في خدمات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرّي والحّد من المخاطر دورًا رئيسيًا في 
غياب الخدمات التي لها تأثير ُمباشر على المخاطر واألمراض ومعّدل الوفيات وانتشار فيروس نقص المناعة 
البشرّي /وفيروس التهاب الكبد الوبائي)ج(. ويوصى بأن تقوم شبكة مينارة، وأسرة األمم المتحدة، والمنّظمات 
غير الحكومية، بما في ذلك المجتمع المحلي، بقيادة المنظمات بوضع وتنفيذ استراتيجّية إقليمّية للدعوة الى 

تعبئة الموارد المحلية في الميزانّيات الوطنّية على وجه الّتحديد.

اّلذين  األشخاص  المخّدرات/  مخاطرإستخدام  الحّد من  ذكرت  قد  بلدًا  أربعة عشر  أّن   2020 لعام  للوضع  التقييم  هذا  وُيظهر 
الخطة  في  المخاطر  من  الحّد  سياسات  تتبنى  بلدان  سبعة  الوطنّية:  السياسة  وثائق  في  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون 
االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز، وتشمل أفغانستان ومصر وإيران ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين؛ وسبعة بلدان 
تذُكراألشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن كفئات سّكانّية رئيسّية في خطتها الوطنّية، وهي الجزائر والبحرين واألردن 
بلدان  بأن ستة   2016 عام  السابق في  الوضع  تقييم  أفاد  تحّسنًا، حيث  االمر  وُيعتبرهذا  وليبيا وسوريا وتونس وباكستان. 
خطتها  في  المخاطر  من  الحّد  سياسات  اعتمدت  وباكستان(  وفلسطين  والمغرب  ولبنان  وإيران  )أفغانستان  المنطقة  في 
العربية  والمملكة  وقطر  والكويت  )العراق  َبِعد  المنطقة  في  بلدان  ستة  تعتمد  ولم  اإليدز.  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية 
السعودية واإلمارات العربية المتحدة واليمن( سياسات الحّد من المخاطر في خطتها االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز، ولم 

تشر إلى األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن كفئات سّكانّية رئيسّية في خطتها الوطنّية.
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مجال األولوّية 4: أولوّية اإلستراتيجّيات و السياسات الوطنّية: يوصى بأن ُتكّثف شبكة الّشرق األوسط وشمال 
إفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، مينارة جهود المناصرة والتوعية مع الشركاء الحكوميين والمنّظمات 
الدولية )برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز، مكتب األمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة( والمنظمات غير الحكومية في العراق والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية 
إلى  الصريحة  واإلشارة  الُمخّدرات  إستخدام  مخاطر  الحّد من  إبراز  أجل  واليمن، من  المتحدة  العربية  واإلمارات 
األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن/ مستخدمي المخدرات كفئات سّكانّية رئيسّية في االستراتيجيات 
منطقة  بلدان  ودعم  تشجيع  ويتعين  اإليدز.  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  الخطة  المخاطر/  من  للحّد  الوطنية 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا على تحديث تقاريرها العالمّية عن اإليدز بانتظام.

إّن حاالت الطوارئ اإلنسانّية الُمستمرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والنزاعات والهجرة االقتصادية، والنزوح 
الداخلّي/الخارجّي لعدٍد كبير من السكان، ومناطق السلوكيات العالية الخطورة، والسكان الرئيسيين في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، ُتشّكل تحّديات كبيرة ألنظمة الصّحة العاّمة بشكٍل عام، وبرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي 
وإستخدام المخدرات وتقديم العالج والرعاية بشكِل خاص. ويفيد تقييم الوضع هذا أّن تعزيز االلتزام السياسّي واضح في عدٍد 
قليل من البلدان، مثل الجزائر والمغرب، لكن االستجابة الشاملة لفيروس نقص المناعة البشرّي في المنطقة بعيدة كل البعد 
عن المسار وبعيدة أيضًا عن بلوغ أهداف 90-90-90 )برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز، 2019(. وتتفاقم الجهود 
بسبب حاالت الطوارئ اإلنسانية الناجمة عن حاالت الطوارئ التي طال أمدها في ليبيا والجمهورية العربّية السورّية واليمن 
وأماكن أخرى.وقد أفاد تقييم الوضع السابق في عام 2017 بأن خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري كانت متاحة على 
نطاٍق واسع في 14 بلدًا في المنطقة؛ ومع ذلك، كانت التغطية منخفضة. وُيتاح حاليًا في عام 2020 اختبار فيروس نقص 
ُيبَلغ عن توافر خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري، لمستخدمي  18 بلدًا في المنطقة، حيث  المناعة البشرّي في 
المخدرات ايضًا )االتصاالت مع مراكز التنسيق(. ومع ذلك، ال يزال عدد األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي 
الُمدركين لحالتهم قلياًل. وأبلغ برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز، )2020( عن وجود 
ثغرة في اّول 90 سلسلة إختبارات لألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي غير الُمدركين لحالتهم. كما اّن برامج 
مراقبة فيروس نقص المناعة البشرّي هي غير فّعالة في معظم البلدان، إضافًة الى عدم توافر البيانات. واّن البينات الُمتعّلقة 
وتتوافر  ضئيلة  هي  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  مع  لحالتهم  الُمدركين  بالحقن  المخّدرات  يستخدمون  اّلذين  باألشخاص 
المعلومات ل8 بلدان فقط وتشمل )الجزائر، ومصر، وإيران، والكويت، والمغرب، وباكستان، والسعودّية، وتونس(، حيث كان 
معّدل األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن المدركين لحالتهم أقّل من %5 في المغرب وباكستان وتونس. وعالوة 
على ذلك، تفيد التقارير بأن المنطقة تتمتع بأدنى مستوى من التغطية العالجية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 000 100 
شخص متعايش مع فيروس نقص المناعة البشرّي إلى العالج ولكنهم غير قادرين على الحصول عليه )برنامج األمم المتحدة 
المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز، 2020(. وعلى الرغم من أن العالج بمضادات الفيروسات القهقرية 
متاح مجانًا لألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي في بلدان المنطقة، إال أن هناك بيانات محدودة بشأن 
تلّقيهم لهذا العالج. وحتى اآلن لم َتدُمج سوى إيران والمغرب العالج المضاد للفيروسات القهقرّية مع خدمات العالج ببدائل 
األفيونيات )االتصاالت مع مراكز التنسيق(. ومع مراعاة الثغرات في سلسلة اختبارات فيروس نقص المناعة البشري وعالجه 
في المنطقة بشكل عام، هناك حواجز أخرى تؤثر على مستخدمي المخّدرات، ضمن الفئات السكانّية الرئيسية األخرى، من حيث 
إمكانية حصولهم على اختبارات فيروس نقص المناعة البشري وعالجه.وأشارت جهات التنسيق في مختلف البلدان التي تمت 
استشارتها إلى أن العوائق الرئيسية أمام خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري تشمل الوصم والتمييز، ومركزّية هذه 
الخدمات، وصعوبة الوصول إلى ُمستخدمي المخّدرات، ومسائل السرّية )االتصاالت مع مراكز التنسيق(. وهناك احتمال قوي 
لوجود مخفّي ألوبئة فيروس نقص المناعة البشرّي وفيروس التهاب الكبد الوبائّي )ج( في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا بين السّكان الرئيسيّين، وال سّيما بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، والّرجال اّلذين يمارسون الجنس 
مع الّرجال، و العاملين في ميدان الجنس التجاري، وفي السجون، حيث تنتقل العدوى الى عامة السّكان عبر اإلّتصال الجنسّي. 
الالجئين/النازحين من سوريا، وفلسطين،  السّكان  بين  الوبائّي) ب(  الكبد  التهاب  إنتشار فيروس  إرتفاع معّدالت  وقد لوحظ 
وأفغانستان وشمال افريقيا. ويؤدي انخفاض مستويات التعليم وانخفاض المعرفة بانتقال الفيروس المنقول عن طريق الدم 
والوصم والتمييز إلى تفاقم مخاطره. ويالَحظ ظهور اتجاهات في االعتالل المشترك مع األمراض العقلّية الُمتصلة بالصدمات، 
الشرق  بلدان  العديد من  الوقاية والعالج في  برامج  اإلنسانية. وال تصل  الُمشّردين وفي األوساط  ال سيما في صفوف 
األوسط وشمال أفريقيا إلى أعداٍد كافية من الفئات السكانّية الرئيسّية الُمعرضة لخطر اإلصابة بالفيروس المنقول عن طريق 
الدم. وتفيد التقارير بأن الوصول إلى اختبارات فيروس نقص المناعة البشري والعالج والرعاية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في عام 2020 كان أقّل بكثير من الُمتوسط العالمّي، مع إدراك أقل من نصف األشخاص المتعايشين مع 
فيروس نقص المناعة البشرّي لوضعهم المصلي. كما ُتمّثل النساء والقاصرين فجوة في األدلة، وال يتّم دعمهم بشكٍل كاٍف 

في هياكل الحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات والعالج على مستوى المجتمع المحلّي أو في السجون.
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مجال األولوّية 5: عدم ترك احدًا وراءنا في اإلستجابة للحّد من المخاطر و للفيروس المنقول عن طريق الدّم: 
يوصى بأن تشمل شبكة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، مينارة والمنّظمات 
يستخدمون  اّلذين  األشخاص  فقط  ليس  نطاقها،  وتوسيع  المخاطر  من  الحّد  لبرامج  تخطيطهم  أثناء  الدولّية 
المخّدرات بالحقن/مستخدمي المخّدرات، بل ايضًا اكثر الفئات عرضًة للخطر مثل النساء، واألحداث، والّرجال اّلذين 
الّرجال، والعاملين في ميدان الجنس التجارّي، والاّلجئين ُبغية تحقيق االستخدام العادل  يمارسون الجنس مع 
للخدمات غير التمييزّية وغير الموصومة للجميع كجزٍء من حقوق اإلنسان والحق في الصّحة، ومع تكافؤ االختبار 

والعالج والرعاية على نطاق المجتمع المحلي، والحاالت اإلنسانية والسجون.

وفيما يتعّلق بتطبيق برامج الحّد من مخاطر استخدام الُمخّدرات، ُيظهر تقييم الوضع هذا لعام 2020، أّن برامج توفير الحقن 
واألدوات الّنظيفة ُمتاحة في 10 بلدان في منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا )أفغانستان، الجزائر، مصر، األردن، إيران، 
لبنان، المغرب، فلسطين، تونس، وباكستان(، مع إضافة الجزائر مؤخرًا إلى قائمة البلدان التسعة التي تم اإلبالغ عنها في 
عام 2016. وُأبلغ عن إنشاء برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة في منطقَتين من الجزائر )العاصمة الجزائرّية وعناب( في 
2018-2019، كجزء من تطبيق برنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي الُمشترك، بدعٍم من الصندوق العالمّي. ويتّم 
التخطيط لتوسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل منطقة ثالثة في الجزائر وهي )وهران( خالل 2020-2022. وقد تّم تقليص برامج 
توفير الحقن واألدوات الّنظيفة في بعض ُبلدان المنطقة )مصر، األردن، لبنان(، بسبب التغّيرات في أولوّيات التمويل، ورغم 
أّن الخدمات ال تزال متاحة، فقد حدث انخفاض في التغطية منذ عام 2016 حيث ُأفيد بأن تسعة بلدان تملك برامج توفير الحقن 
واألدوات الّنظيفة وهي)األردن وإيران وباكستان وتونس وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب(؛ وفي الوقت عينه كان العالج 

ببدائل األفيونيات وبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة ُمتاَحين في السجون االيرانّية فقط.

وُيفيُد تقرير برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدزالحالّي، 2020 بأّنه على الرغم من 
إزدياد عدد البلدان الّتي ُتقّدم برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة، فال تزال التغطية غير كافية. وبحسب المكتب اإلقليمّي 
لشرق البحر األبيض المتوّسط )منظمة الّصّحة العالمّية(، ال تزال تغطية برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة في المنطقة 
)ُقّدرت بحوالي 25 حقنة/ُمستخدم مخّدرات بالحقن/سنة( دون األهداف العالمّية المنشودة لعاَمي 2020 و 2030 وهي )200 
حقنة/ُمستخدم مخّدرات بالحقن/سنة و 300 حقنة/ُمستخدم مخّدرات بالحقن/سنة على التوالي(. وعالوًة على ذلك، من بين 7 
ع للمحاقن الُمبّلغ عنه/ُمستخدم مخّدرات بالحقن في أفغانستان، حيث ُأبلغ عن توزيع  بلدان تتوافر عنها البيانات، كان أكبرعدد ُموزًّ
112 حقنة/ ُمستخدم مخّدرات بالحقن في عام 2019 )برنامج األمم المّتحدة المشترك المعنّي بفيروس نقص المناعة البشرّي/
اإليدز، 2020(. ولذلك، من غير الُمرجح أن يكون للتغطية الحالّية تأثيرعلى اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري و فيروس 

التهاب الكبد الوبائّي) ج( بين األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن.

وُيبلغ تقييما الوضع لعاَمي 2017 و 2020 عن عدم توّفر برنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة في السجون في اّي بلٍد من 
المنطقة. وقد أوقفت إيران هذا البرنامج في سجونها. بيد أّن مشروع ُمكافحة فيروس نقص المناعة البشري في السجون، 
نقص  بفيروس  الُمتعلقة  واالختبارات  المشورة  خدمات  وّفر  قد  والجريمة،  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  األمم  لمكتب  الّتابع 
المناعة البشري، وفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ب(، وفيروس التهاب الكبد الوبائّي) ج( للُسجناء. كما وّزع هذا المشروع الحقن، 
وادوات الحقن، والواقيات الذكرّية للسجناء الُمفرج عنهم وألسرهم. لذلك، على الرغم من أن برنامج توفير الحقن واألدوات 
للسّكان  الخدمات  توفير  مجال  في  تحسينًا  ُتعتبر  قد  الخطوة  هذه  أن  إال  مصر،  في  السجون  في  تقنيًا  متاح  غير  الّنظيفة 
الرئيسّيين. كما لم يشر تقييم الوضع السابق )2017( صراحًة إلى برامج  تشجيع استعمال الواقي الذكري في السجون، لكنه 
أشار إلى هذه البرامج في المجتمع المحلّي في أفغانستان ومصر وإيران وسوريا وفلسطين والمغرب ولبنان واألردن. وتفيد 
تقارير تقييم عام 2020 هذه، عن التقّدم الُمحرز في هذا السياق مع برامج الواقي الذكري الّتي يتم اإلبالغ عنها في السجون 

اإليرانية والمصرية والجزائرية.
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مجال األولوّية 6: برنامج توفير الحقن و األدوات الّنظيفة و برامج الواقي الذكري: يوصى بأن تواصل شبكة 
الّشرق األوسط وشمال إفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، مينارة وشركائها المحلّيين ُممارسة الضغط 
)البحرين  الّنظيفة  واألدوات  الحقن  توفير  برنامج  في  البدء  أجل  من  ذكرها  سيتّم  التي  البلدان  من  كلٍّ  على 
والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا واإلمارات العربية المتحدة واليمن(، 
مع زيادة تفعيل البرنامج ونطاق تغطيته، وال سّيما في مناطق التوّتر المعروفة، والمناطق الجغرافية التي تضم 
فئات سكانّية رئيسّية ُمتقاربة من األشخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات بالحقن، والعاملين في ميدان الجنس 
والجزائر، ومصر،  أفغانستان،  الّرجال، والمهاجرين، وفي سجون  الجنس مع  يمارسون  اّلذين  والّرجال  التجاري، 
استخدام    برامج  نرى  أن  ع  الُمشجِّ ومن  وباكستان.  وتونس،  وفلسطين،  والمغرب،  ولبنان،  وإيران،  واألردن، 
على  الُمطّبقة  المستفادة  الدروس  مع  والجزائر،  إيران، ومصر  السجون في  عنها في  الُمبّلغ  الذكري  الواقي 

بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ويفيد تقييم الوضع هذا لعام 2020 عن توّفر العالج ببدائل األفيونيات في 7 بلدان من أصل 20 )أفغانستان، إيران، الكويت، 
لبنان، المغرب، فلسطين، واإلمارات العربّية المّتحدة(؛ و العالج البديل بواسطة الميثادون في 5 بلدان )أفغانستان، إيران، 
المغرب، فلسطين، واإلمارات العربية المتحدة(؛ و العالج البديل بواسطة البوبرينورفين في 4 بلدان )إيران، الكويت، لبنان، 
واإلمارات العربّية المّتحدة(. تستخدم إيران صبغة االفيون للعالج البديل. وال تزال 5 بلدان في مرحلة التخطيط للعالج ببدائل 
ة ألمخّدرات واالمتناع عن ُممارسة الجنس هما العالجان  يَّ األفيونيات )الجزائر، مصر، عمان، باكستان، وتونس( .إّن  إزالة ُسمِّ
األكثر شيوعا في )أفغانستان والجزائر والبحرين ومصر وعمان والمملكة العربّية السعودية وتونس(. وتشمل تطّورات العالج 
ببدائل األفيونيات القائمة منذ عام 2016، زيادة الخدمات في لبنان والمغرب وإيران، و إقرار هذا العالج في باكستان، وإجراء 
توّفر  عن  أبلغ  الذي   )2017( السابق  الوضع  تقييم  منذ  الُمحرز  التقّدم  الى  يشير  مّما  مصر.  في  العالج  هذا  جدوى  دراسة 
العالج ببدائل األفيونيات في 7 بلدان )أفغانستان، إيران، الكويت، لبنان، المغرب، فلسطين، واإلمارات العربية المتحدة( ومع 
التخطيط لتوفير هذا البرنامج في َبَلَدين )عمان وباكستان(. غير أن تقييم الوضع هذا لعام 2020 يشير الى عدم ُمالحظة أّي تغيير 
من حيث البلدان التي نفذت كال الخدَمَتين األساسّيَتين لّلحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات على شكل خدماٍت مشتركة من 
العالج ببدائل األفيونيات وبرنامج توفير الحقن واألدوات الّنظيفة منذ عام 2016، حيث بقَيت البلدان األربعة المنفذة لها على 
حالها منذ التقييم السابق )أفغانستان وإيران والمغرب ولبنان(. وقد ُأحِرَز تقدمًا في وضع السجون، حيث أفاد تقييم الوضع 
هذا لعام 2020 عن إتاحة العالج ببدائل األفيونيات في سجون أفغانستان وإيران ولبنان والمغرب وفلسطين. وفي بعض 
البلدان، مثاًل، كما هو الحال في لبنان، ال يتوفرهذا العالج في السجون سوى ألولئك الذين كانوا ُمسجلين فيه قبل دخولهم 

الى السجن. وأفاد التقييم السابق لعام 2016 عن تقديم إيران فقط للعالج ببدائل األفيونيات في السجون.

مجال األولوّية 7: برامج العالج باالستعانة ببدائل األفيونيات: يوصى بأن تستمّر شبكة الّشرق األوسط وشمال 
إفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، مينارة والمنّظمات العالمّية بدعم البلدان الّتي ما زالت في مرحلة 
التخطيط لهذا العالج؛ وهي الجزائر ومصر وعمان وباكستان وتونس، ُبغية التقدم نحو تفعيل المجتمع مع المراقبة 
القوية والتدقيق اإلكلينيكي ودعم خدمات ما بعد فترة الرعاية، باإلضافة إلى دعم التوّسع المستمّر لتلك البلدان 
التي تقدم العالج ببدائل األفيونيات بفعالّية ) أفغانستان وإيران والكويت ولبنان والمغرب وفلسطين واإلمارات 
البوبرينورفين  بواسطة  البديل  والعالج  الميثادون  بواسطة  البديل  العالج  إعتبار  وُيبّرر  كما  المتحدة(.  العربية 
كخيارات عالجّية، الى جانب استمرار توفير الرعاية في المجتمع المحّلّي والسجون. وُتبّرر الجهود المبذولة لتحفيز 
دراسات الجدوى لدعم التخطيط للعالج ببدائل األفيونيات في البلدان الُمتبقّية )البحرين والعراق واألردن وليبيا 
وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا واليمن( من أجل زيادة المعرفة باألدلة والكفاءة ومعالجة المخاوف 

المتعلقة بالتسريب.
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مجال األولوّية 8: الوقاية من الجرعة الزائدة: يوصى بأن تستمّر شبكة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا للحّد 
من مخاطر استخدام المخّدرات، مينارة والمنّظمات العالمّية بدعم البلدان في التخطيط لبرامج الوقاية من الجرعة 
الزائدة، وبإستمرار توسيع نطاق هذه البرامج في البلدان الثالثة القائمة. وإّن جهود التوعية ضرورّية لدعم بدء 

توفير أماكن استهالك المخدرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

مجال األولوية 9: المنظمات غير الحكومية كُمحّركات رئيسّية لإلستجابة للحّد من المخاطر: يوصى بأن تدعم 
شبكة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا للحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، مينارة والمنظمات الدولّية، التعاون 
مع الشركاء الحكوميين، وأن تعزز دور المنظمات غير الحكومية في اإلستجابة لفيروس نقص المناعة البشرّي 
الحكومية  غير  المنظمات  مشاركة  تكون  حيث  للبلدان  الدعم  تقدم  وأن  البلدان،  جميع  المخاطر في  من  والحّد 
وإلتزامها فيها ضعيفة. وعلى شبكة مينارة ايضًا أن تواصل تعزيز تنسيق التعاون القائم والشراكات المكّونة، 
واستكشاف فرص جديدة للتعاون والتواصل الشبكّي، بما في ذلك التعاون والشراكات مع أصحاب المصلحة 
المتحدة  األمم  وبرنامج  اإلقليمية،  المدني  المجتمع  ومنظمات  العالمي،  والصندوق  البلدان،  الرئيسيين في 
المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 

ومنظمة الصّحة العالمّية.

وال شّك أّن المنظمات غير الحكومية هي الجهات الفاعلة الرئيسّية في تنفيذ برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرّي 
، البلدان التي ُيمتثل بإستجابتها لفيروس نقص المناعة البشرّي  والحّد من مخاطر إستخدام الُمخّدرات في المنطقة. وتضمُّ
التي  الحكومية  غير  الُمنّظمات  عددا نشطا من  وباكستان وتونس(  والمغرب  ولبنان  )إيران  المنطقة  المخاطر في  والحّد من 
تقّدم الخدمات أساسًا إلى الفئات السّكانّية الرئيسّية وتشارك في زيادة االستجابة بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من 
أصحاب المصلحة الوطنيين. ويفيد تقييم الوضع هذا لعام 2020 أنه في ستة بلدان من أصل 20 بلدًا )العراق والكويت وليبيا 
وعمان وقطر واإلمارات العربية المتحدة(، هناك دور غير موجود او محدود جّدًا تلعبه المنظمات غير الحكومية في االستجابة 
لفيروس نقص المناعة البشرّي والحّد من المخاطر. ومن قبيل المصادفة أن هذه البلدان ال تقدم برامج شاملة للحّد من المخاطر 
العاملة في مجال  الحكومية  غير  المنّظمات  إلى   2016 الوضع في عام  تقييم  الرئيسّيين. وأشار  للسّكان  ُمصممة خصيصًا 
الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري، ووّضح تراوح المشاركة من غياب تاّم  إلى رّواد االستجابة لفيروس نقص المناعة 

البشرّي في جميع بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وُيبلع تقييم الوضع هذا لعام 2020 عن إستخدام بلَدين للنالوكسون عبر التوزيع الُمجتمعّي ) أفغانستان وإيران(، مع المغرب 
في مراحل التخطيط لهذا التوزيع. ولم ُيبلغ التقييم السابق لعام 2016 عن النالوكسون، وإكتفى باإلشارة فقط إلى تغيير 
السياسات في بروتوكوالت الوقاية من الجرعة الزائدة في المستشفيات في لبنان. وبالمثل، يفيد تقييم الوضع هذا  لعام 
أماكن  أّي تقدم بشأن  ُيحرز  المنطقة حتى اآلن. ولم  بلدان  بلد من  المخدرات غير متاحة في أي  أماكن استهالك  بأن   2020

استهالك المخدرات في المنطقة منذ  تقييم الوضع األخير.
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