الواقع العالمي للحد من مخاطر استخدام المخدرات 2020
فصل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
الجدول  :2.8.1علم أوبئة فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد الفيروسي واستجابات الحد من مخاطر
استخدام المخدرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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التغييرات:
فلسطين :تغيير إلى اللون البرتقالي (العالج بالبدائل فقط)
األردن :تغيير إلى اللون األزرق
الجزائر :تغيير إلى اللون األخضر
قطر :تغيير إلى اللون األزرق
الكويت :تغيير إلى اللون األزرق

4

 .1نظرة عامة
على الرغم من اآلثار الصحية واالجتماعية الموثقة جيدًا الستخدام المخدرات بشكل عام واستخدام المخدرات
بالحقن بشكل خاص ،تبقى تدخالت الحد من مخاطر استخدام المخدرات محدودة للغاية في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا حيث أن ستة بلدان فقط تطبق برامج توفير الحقن واألدوات النظيفة ،وهي الجزائر ومصر
وإيران ولبنان والمغرب وتونس ،وأربعة بلدان تقدم خدمات العالج ببدائل األفيونيات كجزء من برامج الحد من
وفلسطين
والمغرب
ولبنان
إيران
وهي
المخدرات،
استخدام
مخاطر
( .)42،40،17،16،15،14،13،12،11،10،9،8،7،6،5وحتى في البلدان حيث يتم اتاحة برامج توفير الحقن
واألدوات النظيفة والعالج ببدائل األفيونيات  ،تبقى إمكانية الوصول إليها وتغطيتها محط تحد بسبب حواجز
متعددة تتضمن غياب التمويل والمسائل القانونية والوصمة والتمييز وتجريم استخدام المخدرات وغياب االلتزام
السياسي .وتعتبر االستجابة للجرعة الزائدة محدودة وتنحصر ببلدين فقط ،هما لبنان والمغرب (.)20،19،18،6
وال تتوفر حاليًّا غرف استهالك المخدرات ( )DCRفي المنطقة وال حتى برامج خاصة باستخدام المنبهات من
نوع األمفيتامين (.)ATS
يُعرف األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن بأنهم مجموعة معرضة لإلصابة بفيروس نقص المناعة
البشري والتهاب الكبد ج و محرومة من التدخالت االجتماعية والصحية ( .)2،1وعلى الرغم من أن التقديرات
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشير إلى أنها تسجل واحدة من أدنى معدالت انتشار فيروس نقص
المناعة البشري في العالم (< ،)%0,1تبقى الوفيات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز عالية (8000
عام  )2020ويستطيع  %38فقط من األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري من الوصول إلى
العالج المضاد للفيروسات القهقرية ( .)3وفيما يتعلق بالتهاب الكبد ج ،تشير التقديرات إلى أن منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا تسجل أعلى نسبة انتشار اللتهاب الكبد ج في العالم ،بحيث يقيم  %20تقريبًا من األشخاص
المتعايشين مع التهاب الكبد ج في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( .)4إضافةً إلى ذلك ،في العام ،2020
قُدر عدد األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن المتعايشين مع التهاب الكبد ج بأكثر من 200000
شخص يقيم ثلثهم في إيران (.)4
تقود منظمات المجتمع المدني ،التي تحظى بمعلومات ضئيلة من الحكومات ،تطبيق برامج الحد من مخاطر
استخدام المخدرات في المنطقة باستثناء إيران ( .)22،21،8،7،6وتعتمد هذه المنظمات بشكل رئيسي على
التمويل الدولي وقد عانت في السنوات القليلة الماضية من عمليات اقتطاع عديدة في الميزانية وإنهاء للعديد من
البرامج (على سبيل المثال ،أُغلقت كل برامج توفير الحقن واألدوات النظيفة تدريجيًا في فلسطين واألردن منذ
العام .)40،30،11،10( )2016
كبيرا في برامج الحد من مخاطر استخدام المخدرات في السجون في مصر
شهد العامين األخيرين توسعًا
ً
والمغرب وتونس بدعم من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في محاولة لمعالجة معدل
األمراض والوفيات العالي من فيروس نقص المناعة البشري والحد من أثره في األماكن المغلقة (.)24،23،15
ويتوفر العالج المضاد للفيروسات القهقرية على نطاق واسع ألي شخص يكون إيجابيًا للفيروس ،لكن ال تزال
ضا منظمات المجتمع المدني
العديد من الحواجز أمام اختبار فيروس نقص المناعة البشري قائمة وقد تأثرت أي ً
التي تقدم خدمات فيروس نقص المناعة البشري إلى األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن بعمليات
اقتطاع الميزانيات ،األمر الذي أدى إلى حاالت انخفاض كبيرة في الخدمات (.)26،25،17،10،9،6،5وتعتبر
ض َّمت خدمات
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ذات معدل إصابة منخفض أو متوسط لمرض السل ،وقد ُ
السل إلى خدمات الصحة العامة مع إمكانية وصول وتغطية مقبولة (.)28،27
5

اعتمدت حكومات عديدة (الجزائر وإيران ولبنان وفلسطين والمغرب) سياسات جديدة تميل نحو إلغاء تجريم
استخدام المخدرات ،لكن االستخدام ال يزال مجر ًما في العديد من البلدان في المنطقة (.)36،29،11،9،8،7،6،5
ترفع العديد من البلدان في المنطقة من وتيرة استجابتها لفيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد ج ،غير
أن األثر ال يزال غير كاف ويواجه التحديات من قبل حواجز عديدة .وقد أثرت جائحة كوفيد 19-على تطبيق
برامج الحد من مخاطر استخدام المخدرات .فقد أثرت هذه الجائحة بشكل كبير على جودة خدمات الحد من
مخاطر استخدام المخدرات وتقديمها ،ويعاني أصحاب المصالح لضمان خدمات مستدامة خالل هذه الفترة.
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 .2التطورات في تطبيق الحد من مخاطر استخدام المخدرات
 .2.1برامج توفير الحقن واألدوات النظيفة ()NSPs
تم تطبيق برامج توفير الحقن واألدوات النظيفة في المنطقة طوال السنوات العشرين الماضية .لكن في السنوات
القليلة الماضية ،توقفت العديد من البلدان أو قلصت عدد المواقع التي تقدم برنامج توفير الحقن واألدوات النظيفة
بسبب تحديات متعددة أبرزها الصعوبات المالية.
الجزائر ومصر والمغرب هي الدول الوحيدة التي أبلغت عن بعض التحسينات في العامين الماضيين ..وقد تم
تحسين وتسليط الضوء على أنظمة اإلبالغ ،والمناصرة ،والقيادة ،وتغطية برنامج توفير الحقن واألدوات
النظيفة ،وإمكانية القبول ( .)26،21،6،5ولم تطرأ أية تغييرات على برامج توفير الحقن واألدوات النظيفة في
الفترة نفسها في إيران وتونس ( .)42،36،8،7أما لبنان ،فقد أبلغ عن انخفاض في تقديم الخدمة بسبب محدودية
التمويل والموارد ()9؛ وفي فلسطين واألردن ،توقفت برامج توفير األدوات والحقن النظيفة عن العمل تما ًما
بسبب التمويل المحدود وغياب االلتزام السياسي ( .)11،10وال تزال منظمة مجتمع مدني واحدة فقط ،وهي
جمعية العناية الصحية ( ،)SIDCتقدم حاليًا برنامج توفير األدوات والحقن النظيفة في لبنان من خالل التوعية
وعمل العيادات ( .)9وال تزال برامج توفير األدوات والحقن النظيفة غير متوفرة في البحرين وقطر وسوريا
واليمن بسبب الحواجز السياسية والقانونية ( .)23،22،15،14،13ويعاني األشخاص الذين يستخدمون
المخدرات بالحقن في معظم هذه البلدان للوصول إلى أدوات حقن معقمة .وفي البحرين ،على سبيل المثال،
ترفض الصيدليات بيع اإلبر المعقمة لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن ،ويكون وصولهم الوحيد
إلى اإلبر من خالل نفايات المستشفيات أو من خالل شراء اإلبر غير المعقمة من مرضى السكري (.)13
يبقى عدد الحقن الموزعة كل عام لكل شخص يستخدم المخدرات بالحقن أقل بكثير من  ،300وهو هدف منظمة
الصحة العالمية للقضاء على التهاب الكبد ج .وقد أبلغت كل من المغرب وإيران عن أن التغطية تقل عن 100
حقنة لكل شخص في العام الواحد وهي تمثل التغطية األعلى في المنطقة ( .)41،12،6وتشمل الحواجز أمام
برنامج توفير الحقن واألدوات النظيفة في المغرب في توزيع أدوات الحقن غير المالئمة الحتياجات المستخدمين
األكبر سنًّا الذين يحتاجون إلى أحجام حقن مختلفة عن تلك الموزعة ،والوصمة الذاتية للمستخدمين الذين
يرفضون التعريف عن أنفسهم كأشخاص يستخدمون المخدرات بالحقن ،وتفضيل المستخدمين التبديل بين الحقن
واالستنشاق ،األمر الذي يؤدي إلى تغييرات كبيرة في إجمالي عدد الحقن الموزعة في فترة زمنية معينة (.)6
وتُعد الحواجز اإلقليمية أمام إمكانية الوصول إلى برنامج توفير الحقن واألدوات النظيفة وتغطيته شائعة في
جميع البلدان .وتتضمن التحديات الهيكلية ،الحواجز القانونية وتجريم استخدام المخدرات وحيازتها ،وغياب
االلتزام السياسي ،وغياب إمكانية القبول االجتماعي .وتتضمن التحديات التشغيلية ،غياب فرص التمويل
والقدرات المحدودة لمقدمي الخدمة (ال سيما منظمات المجتمع المدني) ،وغياب أنظمة اإلبالغ الموحدة التي
تؤدي إلى تضاربات في اإلبالغ (مثل االزدواجية) ،وصعوبات في إصدار المنح أو العقود إلى منظمات المجتمع
المدني لتقديم خدمات برنامج توفير الحقن واألدوات النظيفة (.)36،16،13،15،12
 .2.2العالج ببدائل األفيونيات ()OAT
يُقدم العالج ببدائل األفيونيات كتدخل للحد من مخاطر استخدام المخدرات في إيران (استخدام الميثادون،
والبوبرينورفين ،وصبغة األفيون) ولبنان (البوبرينورفين ،والسوبوكسون) والمغرب (الميثادون) وفلسطين
(الميثادون ،والبوبرينورفين) ( .)42،40،25،17،16،11،9،8،7،6وقد أبلغت وزارة الصحة في سوريا
ومنظمات المجتمع المدني في اليمن عن إمكانية توفير العالج ببدائل األفيونيات لألفيونيات فقط في وحدات إزالة
السموم (.)22،14
من التطورات المهمة في المنطقة تطوير برنامج عالج مناهض لألفيونيات تجريبي في مصر .ففي عام ،2019
عمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع المديرية العامة للصحة النفسية واإلدمان ،والبرنامج
7

الوطني لمكافحة اإليدز في مصر لمراجعة دراسة جدوى العالج ببدائل األفيونيات التي أجراها مكتب األمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام  2014وتحديثها ،مع إمكانية البدء ببرنامج تجريبي (.)15،12
شوهدت تطورات أخرى في العامين الماضيين في إيران ولبنان والمغرب .فمنذ عام  ،2018يعزز لبنان من
خدمات العالج ببدائل األفيونيات بفضل وحدت َي توزيع (لتوفير البوبرينورفين أو السوبوكسون) تم افتتاحهما في
البقاع وجبل لبنان ،كما يقدم مركزان إضافيان للمتابعة المتعددة االختصاصات والوصفات الطبية (منطقت َي البقاع
صا لتقديم العالج
وكسروان) خدمات العالج ببدائل األفيونيات .وقد ُمنح ثمانية وخمسون طبيبًا نفسيًّا حاليًّا ترخي ً
ببدائل األفيونيات في لبنان وقد حصل ثالثة منهم على ترخيصهم في العامين الماضيين  .وقد تلقى األطباء
النفسيون تصري ًحا لتقديم البوبرينورفين والسوبوكسون اللذين تم إدخالهما في البرنامج ،إضافة إلى البوبرينورفين
للحد من ممارسة الحقن بين المرضى ( .)16ووفقًا لوزارة الصحة العامة اللبنانية ،يجب أن تتم معاينة المرضى
المؤهلين للعالج ببدائل األفيونيات وتشخصيهم باضطراب استخدام المواد األفيونية من قبل طبيب نفسي مخول،
ومتابعتهم من قبل فريق متعدد االختصاصات يتألف من طبيب نفسي ومعالج نفساني ،وممرض مسجل وعامل
ضا أن يتابعوا وضعهم أسبوعيًا ويخضعوا الختبار بول نظامي يكون سلبيًا
اجتماعي .ويُطلب من المرضى أي ً
للتمكن من الحصول على أدويتهم من وحدة توزيع في مستشفى حكومي يدفعون ثمنها من جيوبهم (.)25،16
وتشكل اإلجراءات الحالية (المتابعة النظامية ،اختبارات البول ،الوصفات الطبية) تكلفة مالية مرتفعة للغاية
للمرضى .وتطلب منظمات المجتمع المدني أن تراجع وزارة الصحة العامة مدى تكرار هذه اإلجراءات وتكلفتها
النسبية (.)16،9
وتم افتتاح ثالثة مراكز جديدة للعالج ببدائل األفيونيات في المغرب في محاولة لتحسين التغطية والتوزيع
الجغرافي للخدمات وقوائم االنتظار الطويلة ( .)6لكن تبقى العديد من المدن في المغرب محرومة .فاألشخاص
الذين يستخدمون المخدرات بالحقن يُجبرون غالبًا على السفر مسافات طويلة لبلوغ المراكز التي تقدم خدمات
العالج ببدائل األفيونيات ،وفي بعض الحاالت يغيرون مكان إقامتهم ليكونوا بالقرب من هذه المراكز (.)6
وتكمن التحديات الرئيسية التي يواجهها المغرب فيما يتعلق بالعالج ببدائل األفيونيات في قوائم االنتظار الطويلة
وغياب الموظفين المؤهلين والمدربين (مثالً إلعطاء وصفة طبية وإجراء المتابعة) ،األمر الذي يعيق جودة
الخدمة المقدمة (.)6
في إيران ،ارتفع عدد األشخاص الذين يخضعون للعالج ببدائل األفيونيات قليالً منذ العام  ،2018حيث يتلقى ما
يقارب مليون شخص وسائل متعددة للعالج ببدائل األفيونيات ( .)42وقد أنشأت حكومة إيران قاعدة بيانات
وطنية مدمجة لتسجيل جميع مرضى العالج ببدائل األفيونيات ،األمر الذي حسن مراقبة العيادات وقلص
ازدواجية الحاالت ( .)7وقد تم توسيع تغطية الضمان للعالج ببدائل األفيونيات .في البداية ،لم يتوفر العالج إال
من خالل المراكز الحكومية التي تقدم نسبة صغيرة من العالج ببدائل األفيونيات في إيران .ومنذ العام ،2020
زادت وزارة الصحة تغطية الضمان لعيادات محددة في القطاع الخاص حيث يدفع المرضى عادة ً من جيوبهم
( .)8أما الحواجز والتحديات الحالية التي يواجهها العالج ببدائل األفيونيات في إيران فهي التسجيل اإللزامي،
والخوف من انتهاك السرية ،والوصمة والتمييز ،والتوزيع اليومي للميثادون في األشهر األولى ،ومحدودية
إمكانية الوصول الى المناطق الريفية ،وغياب الخدمات الخاصة بالجندرية (.)8،7
ال تزال فلسطين تقدم العالج ببدائل األفيونيات بواسطة الميثادون مع توفير حد أدنى من المتابعة واالستشارة
دخل الجزائر والبحرين واألردن بعد العالج ببدائل
( .)11وقد تم
مؤخرا إدخال البوبرينورفين كبديل ( .)40ولم ت ُ ِ
ً
األفيونيات بشكل رئيسي بسبب الحواجز القانونية والحواجز التقنية المرتبطة باستيراد الميثادون والتخزين
وغياب الموارد (.)26،15،13،12،10،6،5
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 .2.3المنبهات من نوع األمفيتامين ( )ATSوالمؤثرات العقلية ( )NPSالجديدة
عا من المواد غير المشروعة المستخدمة عالميًّا وهي
تُعد المنبهات من نوع األمفيتامين ثاني أكثر االنواع شيو ً
تتنوع عادة ً وفقًا للمناطق والسياقات المختلفة .ووفقًا للتقرير العالمي عن المخدرات لعام  ،2019كانت أكثر أنواع
المنبهات من نوع األمفيتامين استخدا ًما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الميثامفيتامين (بشكل كريستال
وأقراص) ،وميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين ( ،)MDMAوالمؤثرات العقلية المنبهة 4والكوكايين ( .)34وقد بلغ
العدد المقدر النتشار استخدام الكوكايين بين البالغين في المنطقة العام الماضي حوالى  70000أي  %0,02من
السكان .وال تتوفر التقديرات الستخدام األمفيتامين واإلكستاسي ( .)34وال تزال خدمات الحد من مخاطر استخدام
المخدرات للمنبهات من نوع األمفيتامين والمؤثرات العقلية ناقصة .وقد أبلغت الجهات الفاعلة من المجتمع
المدني في المنطقة أن خدمات الحد من مخاطر استخدام المخدرات المنشأة غير مخصصة الحتياجات األشخاص
الذين يستخدمون المنبهات والمؤثرات العقلية (.)42،36،17،16،14،8،6،5
ويبقى معظم االتجار العالمي باألمفيتامين مرك ًزا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة  ٪51من
المضبوطات العالمية من األمفيتامين في هذه المنطقة  .)34( %وقد تم إنتاج معظم األمفيتامين المصادَر
"الكابتاجون" في لبنان وسوريا ( .)35في الواقع ،منذ العام  ،2011يبدو أن الوضع غير المستقر في سوريا قد
أثر على تجارة المخدرات غير المشروعة ،لقد غذى إنتاج األمفيتامين وتداولها الحرب في سوريا اقتصاديًا مع
مكاسب اقتصادية ضخمة (.)38

 .2.4الجرعة المفرطة واالستجابة للجرعة المفرطة وغرف استهالك المخدرات ()DCR
ال تزال غرف استهالك المخدرات غير متوفرة في المنطقة بسبب الحواجز القانونية والثقافية والهيكلية .وال
يزال استخدام المخدرات مجر ًما في معظم بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ويواجه األشخاص الذين
يستخدمون المخدرات بالحقن غالبًا مستويات عالية من الوصمة والتمييز .وينضم القبول العام وتحديات التمويل
المخدرات
استهالك
غرف
تنفيذ
أمام
المذكورة
الحواجز
إلى
ضا
أي ً
(.)42،40،22،16،15،14،13،12،11،10،9،8،7،6،5
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،يتوفر النالوكسون في العيادات الطبية أو حاالت الطوارئ أو أماكن
العالج فقط وليس في شكل مأخوذ إلى المنزل باستثناء إيران حيث تتوفر برامج النالتركسون وتعمل في كل
أرجاء البالد ويمكن تحقيق عملية أخذ األدوية إلى المنزل بسهولة لكن ال يستخدم العديد من األشخاص قيد التعافي
البرنامج ( .)42،40،30،8،7،6،5وفيما يتعلق بالجرعة المفرطة ،لم يشهد سوى بلدين على تطورات منذ العام
 2018وهما المغرب ولبنان .وقد أجرى المغرب استشارات دولية في محاولة لتطوير إطار عمل وطني للجرعة
المفرطة ( .)6باإلضافة الى ذلك ،تم تحضير مواد الوقاية من الجرعة المفرطة وتدريب مقدمي الخدمة على
الوقاية من الجرعة المفرطة والتدخالت الطارئة عام  .)17( 2019وقد سلط لبنان الضوء على الحاجة إلى
تطوير إطار عمل للوقاية من الجرعة المفرطة في استراتيجية االستجابة الستخدام المخدرات بين الوزارات
ألعوام  .)18( 2021-2016وقد استمرت جهود المناصرة من قبل منظمات المجتمع المدني في لبنان لغاية عام
 .2020وقد وجد تقييم أجرته منظمة سكون ،وهي منظمة مجتمع مدني محلية في لبنان ،عام  2018أن أكثر من
 %60من المستشفيات أبلغت عن حاالت جرعة مفرطة إلى الشرطة على الرغم من صدور بيان من وزارة
الصحة العامة تطلب فيه من منشآت الرعاية الصحية عدم اإلبالغ عن هذه األنواع من الحاالت ( .)19وبعد
Stimulant NPS are drugs with similar effects to amphetamine, cocaine, and MDMA, which result in increased 4
alertness, energy, confidence, and sociability, and suppression of appetite and fatigue (eg, mephedrone, methylone,
New psychoactive substances: challenges for drug surveillance, control, and public ‘ ,α-PVP). See: A. Peacock et al.
S0140-6736(19)32231-/10.1016The Lancet, vol. 394, no. 10209, pp. 1668–1684, Nov. 2019, doi: ,’health responses
7.
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نتائج هذا التقييم وممارسة الضغط المستمر ،أصدرت وزارة الصحة العامة بيانًا ثانيًا عام  2019لتثبيت البيان
األول ودفع المستشفيات العاملين في مجال الصحة إلى االمتناع عن اإلبالغ عن حاالت الجرعة المفرطة.
ضا بيانًا تطلب فيه من أفراد إنفاذ القانون عدم التدخل في حاالت الجرعة
وبالتالي أصدرت وزارة الداخلية أي ً
ضا برامج جرعة مفرطة تعليمية على مستوى صغير حضرتها منظمات المجتمع
المفرطة ( .)20وتتوفر أي ً
المدني في لبنان لكن يبقى نطاق تغطيتها في حده األدنى (.)9
ضا اإلبالغ عن حاالت الجرعة المفرطة إلى وكاالت إنفاذ القانون كحاجز رئيسي أمام طلب الرعاية
كما ذكر أي ً
الصحية في البحرين ،حيث ال يطلب األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن أو أصدقاؤهم رعاية طارئة
بسبب الخوف من السجن (.)13
 .2.5التهاب الكبد الفيروسي
يسجل المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر األبيض المتوسط أعلى معدالت اللتهاب الكبد ج
بحيث يبلغ  62,5لكل  100000شخص مقارنةً بالمعدل العالمي البالغ  23,7لكل  100000شخص ،ويشكل
استخدام المخدرات بالحقن وإجراءات الرعاية الصحية غير اآلمنة وسائل االنتقال الرئيسية ( .)31وعلى صعيد
عالمي ،أظهرت التقديرات أن حوالي نصف األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن قد أصيبوا بالتهاب
الكبد ج ( .)4وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،يُقدر متوسط انتشار التهاب الكبد ج بين األشخاص
الذين يستخدمون المخدرات بالحقن  %49,3يتراوح بين  %21,7في تونس و %94,2في ليبيا ( .)4وفي دراسة
حديثة ،أعطيت التقديرات حول انتشار األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن المصابين بشكل مزمن
وسلطت التوصيات الضوء على الحاجة إلى توسيع خدمات الحد من مخاطر استخدام المخدرات ،وتبنت
استراتيجيات مبتكرة لضمان إمكانية الوصول وتوفر اختبار التهاب الكبد ج وعالجه (.)4
تملك أغلبية البلدان في المنطقة برامج أو سياسات وطنية اللتهاب الكبد الفيروسي .ففي المغرب ،تم تحضير
استراتيجية وطنية عام  2016لكن الحكومة لم تطلقها بعد .وحاليًا ،تنظم منظمات المجتمع المدني حمالت وطنية
الختبار التهاب الكبد ج كجزء من خطط المناصرة والجهود التي تقوم بها لتعبئة الحكومة إلطالق الخطة
االستراتيجية ( .)6وفي تونس ،يتم تنظيم حمالت وطنية الختبار مجتمعي لفيروس نقص المناعة البشري من
قبل منظمات المجتمع المدني باستخدام منصة تشخيصية تعددية لفيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد
ب وج تستهدف الفئة السكانية العامة بما في ذلك األشخاص الذين يستخدمون المخدرات ( .)36وعلى الرغم
من وجود سياسات واستراتيجيات وطنية في بعض البلدان ،تبقى مسائل التغطية وتوفر الفحص والعالج غير
كافية .وتمتلك كل من البحرين وإيران واألردن ولبنان وقطر وسوريا وتونس وحدات مخصصة في وزارات
الصحة العامة لديها تعمل على التهاب الكبد ج .غير أن الوزارات ال تمول دائ ًما االختبار والعالج ويكون توفر
محصورا بالمواطنين وليس األجانب (.)36،33،16،14،13،10،9،8،7
الخدمات
ً
ال تتوفر دائ ًما النُ ُهج المخصصة لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن أو الخدمات المتكاملة مع
األمراض المعدية أو العالج ببدائل األفيونيات .فقد أبلغت تونس عن خدمات متكاملة لفيروس نقص المناعة
البشري والتهاب الكبد ج لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات ،لكن على األشخاص أن يدفعوا ثمن تكاليف
ً
حاجزا ضخ ًما للوصول للخدمات ( .)36وتشكل
االختبارات األولية (الحمل الفيروسي وغيرها) ،ما يطرح
الوصمة والتمييز حاجزين رئيسيين لالختبار ،ويُبلغ األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن عن تجنبهم
زيارة مراكز االختبار بسبب حاالت سوء المعاملة المتعددة ( .)29،17ومن الحواجز األخرى المذكورة للوصول
إلى العالج تكلفة االختبارات اإلضافية المطلوبة قبل بدء العالج ( .)36ويبقى غياب توفر البيانات المحلية
واإلقليمية وغياب الوعي والمناصرة بين المجتمعات المحلية واألشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن
تحديًا أمام االلتزام السياسي والتمويل المحلي لبرامج التهاب الكبد ج.

10

 .2.6السل
يقدر تقرير السل العالمي لعام  ،2019الصادر عن منظمة الصحة العالمية ،معدل حاالت االصابة بالسل في
منطقة شرق البحر األبيض المتوسط بـ  704000حالة بمعدل  115حالة لكل  100000شخص في حين أن
المعدل العالمي يبلغ  132حالة لكل  100000شخص ( .)27وعلى الرغم من اعتبار المنطقة في معدل منخفض
أو متوسط ،تعيق عدة عوامل التقدم نحو القضاء على السل ،وتحديدًا مستوى حركة الالجئين المرتفع واألوضاع
السياسية غير المستقرة والحروب واألعداد المرتفعة للعمال األجانب ( .)28وتبقى البيانات غير متوفرة لمعدل
حاالت االصابة بالسل بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن .ويُعتبر األشخاص المتعايشين مع
فيروس نقص المناعة البشري أكثر عرضة لإلصابة بمرض سل ناشط ،وبالتالي ،أدخلت بلدان عديدة في المنطقة
استجابات السل إلى الخطط الوطنية لفيروس نقص المناعة البشري  ،وخطط الحد من مخاطر استخدام
صا للسل ضمن وزارات الصحة العامة لديها .وقد أعلنت أغلبية
المخدرات .وتملك بلدان أخرى برنام ًجا خا ً
البلدان عن وجود خدمات سل يَسهل الوصول إليها غير إلزامية ومجانية لجميع مرضى السل بما في ذلك
بالحقن
المخدرات
يستخدمون
الذين
األشخاص
(.)36،33،29،26،22،21،17،16،14،13،12،11،10،9،8،7،6،5
 .2.7فيروس نقص المناعة البشري والعالج المضاد للفيروسات القهقرية ()ART
في عام  ،2020قدر برنامج األمم المتحدة المعني باإليدز أن  240000شخص يتعايشون مع فيروس نقص
المناعة البشري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،غير أن  130000شخص فقط يعرفون حالتهم (.)3
ويتلقى  %38فقط من هؤالء األشخاص العالج المضاد للفيروسات القهقرية ،وقد مات حوالى  8000شخص
جراء مرض مرتبط باإليدز عام  .)3( 2018ويملك عدد قليل من البلدان أنظمة ترصد فعالة لفيروس نقص
المناعة البشري وتغيب البيانات في العديد منها .وفي العام  ،2018كان انتشار فيروس نقص المناعة البشري
بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن األعلى في إيران ( )%9,3والمغرب ( )%7,1وتونس
عمان وسوريا (حوالى  %1أو أقل) ( .)3وعلى الرغم من أن كل
( ،)%6واألدنى في الكويت ولبنان وسلطنة ُ
البلدان باستثناء البحرين أبلغت عن توفر اختبار فيروس نقص المناعة البشري (بما في ذلك األشخاص الذين
يستخدمون المخدرات) ،يبقى عدد األشخاص الذين ال يعرفون حالتهم مرتفعًا
صص عادة ً
( .)42،40،36،33،26،22،21،17،16،15،14،13،12،11،10،9،8،7،6،5إضافةً إلى ذلك ،ال تُخ َ
برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات ،وبالتالي تبقى التغطية
وإمكانية وصول هذه الفئة السكانية إلى اختبار فيروس نقص المناعة البشري منخفضة ( .)42،12وقد أبلغت
كل من إيران ولبنان عن حاالت نقص عرضية في علب االختبار السريع لدى منظمات المجتمع المدني التي
تستهدف األشخاص الذين يستخدمون المخدرات ( .)79وفي البحرين ،ال تتوفر االستشارة واالختبار الطوعيان،
ويكون االختبار (من دون استشارة) إلزاميًا لألشخاص الذين يدخلون السجون أو مراكز العالج ( .)13وترتبط
الحواجز الرئيسية الختبار فيروس نقص المناعة البشري بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بتكاليف
االختبار التي تشمل السفر وأيام العمل والتحديات المرتبطة بالبرامج التي ال تصل جغرافيًا إلى األشخاص الذين
يستخدمون المخدرات (.)42،36،17،11،14،12،6
متوفرا على نطاق واسع وهو مجاني ألي شخص يكون إيجابيًا
ال يزال العالج المضاد للفيروسات القهقرية
ً
لفيروس نقص المناعة البشري ،بما في ذلك األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن في المنطقة .لكن
البيانات حول أعداد األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن والذين يتلقون العالج المضاد للفيروسات
القهقرية تبقى شحيحة ( .)32،26،12،5وتشكل مسائل الوصم وانتكاسات استخدام المخدرات المتكررة المشاكل
الرئيسية لعدم التقيد بالعالج المضاد للفيروسات القهقرية لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات ،األمر الذي
يؤدي إلى تفويت الجرعات والمواعيد ،وفي بعض البلدان عدم األهلية لتلقي العالج المضاد للفيروسات القهقرية
( .)42،17،9وكان المغرب البلد الوحيد الذي أبلغ فيه المجتمع المدني عن دمج العالج المضاد للفيروسات
القهقرية في خدمات العالج ببدائل األفيونيات .وعند صدور نتائج إيجابية ،يكون لألشخاص الذين يستخدمون
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المخدرات األولوية إلدراجهم في برنامج العالج ببدائل األفيونيات قبل البدء بالعالج المضاد للفيروسات
القهقرية ،وذلك بهدف تحسين نسبة التقيد .وخالل العالج ،يمكن أن يتلقى هؤالء األشخاص العديد من تدخالت
الدعم التي تتراوح بين المتابعة الطبية وتكلفة النقل والمرافقة الفردية إن دعت الحاجة (.)6
 .2.8الحد من مخاطر استخدام المخدرات في السجون
يختلف توفر خدمات الحد من مخاطر استخدام المخدرات في السجون بين البلدان على رغم واقع أن األشخاص
الذين يستخدمون المخدرات يشكلون تقريبًا ثلث األشخاص الموجودين في السجون في المنطقة ( .)23وقد تم
توثيق األثر السلبي لبيئة السجون على معدل فيروس نقص المناعة البشري وحاالت الوفيات المرتبطة به بشكل
جيد ،غير أن االستجابة اإلقليمية للحد من مخاطر استخدام المخدرات في السجون تبقى ضعيفة ومجزأة (.)23
وال يزال معظم بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا يجرمون حيازة المخدرات وتركز السلطات على السيطرة
على المخدرات وحظرها بدالً من صحة األشخاص في السجون ورفاههم (.)24
على الرغم من أن بعض البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تطبق برامج توفير الحقن واألدوات
النظيفة في المجتمع ،إال أن أي منهم ال يوفرها في السجون .ويمكن لألشخاص الذين يخضعون للعالج ببدائل
األفيونيات في األردن ولبنان والمغرب قبل السجن أن يتابعوا عالجهم حين يكونون في السجون .وفي إيران،
تُعد برامج العالج ببدائل األفيونيات في السجون واسعة وشاملة ويمكن البدء بالميثادون داخل السجن (.)9،8،6
في مصر ،أطلق مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "مشروع فيروس نقص المناعة البشري في
السجون" بالتعاون مع وزارة الداخلية عام  .2019ويشمل المشروع توسيع برنامج صحة السجون التابع لمكتب
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من ثالثة إلى سبعة سجون ،ليشمل للمرة األولى سجنًا نسائيًا .وتشمل
الخدمات االستشارة واالختبار الطوعيين؛ والوقاية من التهاب الكبد ب وج وعالجه؛ وخدمات الصحة الجنسية
ضا في المغرب وتونس ويعالج الفجوة الجندرية والخدمات المحدودة
والتناسلية ( .)15ويُطبق هذا المشروع أي ً
ضا وحدات عالج مناهضة
المقدمة للنساء في السجون (مراجعة الخانة  .)1ومنذ العام  ،2018أسست المغرب أي ً
لألفيونيات في خمسة سجون تخضع لهذا المشروع .غير أن الميثادون ال يتوفر إال لألشخاص الذين بدأوا العالج
ببدائل األفيونيات قبل دخولهم السجن ( .)17،6وتتوفر كل التدخالت األخرى لجميع األشخاص في السجون كافة
في المغرب حتى لو لم يتم البدء بها قبل السجن (عالج فيروس نقص المناعة البشري والعداوى المنقولة جنسيًا
والسل) ( .)615باإلضافة إلى برنامج عالج الميثادون في السجون للذكور واإلناث ،تقدم إيران خدمات اختبار
فيروس نقص المناعة البشري والعالج المضاد للفيروسات القهقرية والتهاب الكبد ج والسل .)8( .وتقدم بلدان
أخرى مثل الجزائر والبحرين واألردن ولبنان وسوريا واليمن اختبار فيروس نقص المناعة البشري والتهاب
الكبد الفيروسي وعالجهما داخل السجون مع تغطية وإمكانية وصول متنوعة ( .)25،22،14،13،10،9،5على
سبيل المثال ،في البحرين ،يكون اختبار فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد ج إلزاميًا عند السجن ،لكن
ال يتم توفير أي استشارة .وال يتوفر عالج التهاب الكبد ج لألشخاص في السجون في البحرين ،لكن يتم توفير
العالج المضاد للفيروسات القهقرية (.)13
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الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات في السجون :من المناصرة إلى إصالح السياسة والتطبيق ()15
في العام  ،2016بدأ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مشروعًا يُعنى بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد الفيروسي والسل وعالجهم
وخدمات استشارة واختبار طوعيين والصحة الجنسية والتناسلية في السجون في ثالثة بلدان (مصر والمغرب وتونس).
درب مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  470عامال في مجال الصحة ،بما في ذلك  365رجالً و 105نساء من المديرية العامة للسجون
منذ العام ّ ،2018
ووزارات الصحة ومنظمات المجتمع المدني في مصر والمغرب وتونس على مدى  21جولة من ورش العمل .وشمل المشاركون مسؤولين طبيين وممرضين/ممرضات
وعاملين اجتماعيين وفرق التوعية من منظمات المجتمع المدني العاملة على مستوى المجتمع وفي األماكن المغلقة .وت ّم تسهيل ورش العمل من قبل مستشارين خبراء ومنسقين
عالميين للسجون وفيروس نقص المناعة البشري لدى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقد تناولت ورش العمل هذه مجموعة متنوعة من المواضيع ،بما في
ذلك:









االختبار واالستشارة بشأن فيروس نقص المناعة البشري؛
تقديم خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن واألشخاص الذين يستخدمون المنبّهات ويعيشون في أماكن مغلقة؛
التهاب الكبد الفيروسي بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات ويعيشون في أماكن مغلقة؛
السل؛
قواعد األمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)؛
قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛
إجراءات السالمة والصحة التشغيلية المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري؛
صحة النساء في السجون.

خالل هذه الفترة ،تلقى حوالى  3336سجينًا وسجينة جلسات استشارية لألفراد والمجموعات حول ممارسة الحقن اآلمن وفيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد ب وج
والتبعات العكسية الستخدام المخدرات وعوارض العدوى المنقولة جنسيًّا والجنس اآلمن واستخدام الواقيات واختبار فيروس نقص المناعة البشري والسل والنظافة الشخصية.
قدّم العاملون في مجال الطب الذين د ّربهم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خدمات استشارة واختبار طوعيين لفيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد
الفيروسي لـ  15000سجين وت ّم فحص  24000سجين لمرض السل .وقد أُعطي إجمالي  800موظف وموظفة في السجون لقا ًحا ضد التهاب الكبد ب.
مصر :من خالل مراكز االستشارة والعالج الطوعية  ،يغطي المشروع  27000سجين وسجينة في مناطق الفيوم ووادي النطرون وبرج العرب وجمصة والمرج والمنية
والقناطر.
المغرب :يتمتع جميع السجناء بحق الوصول إلى خدمات االختبار واالستشارة بشأن فيروس نقص المناعة البشري ،بما يشمل  21000سجين وسجينة في خمسة سجون رئيسية
في المغرب وهي عكاشة وطنجة وتطوان وسال والناظور ،من خالل منظمات المجتمع المدني.
تونس :تت ّم تغطية حوالى  10000سجين وسجينة ومحتجزين أحداث في مراكز المرناقية وبرج العامري والمنوبة والكاف والمروج والمغيرة بموجب هذا المشروع بحيث يت ّم
تقديم خدمات شاملة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري وعالجه ورعايته .وستعمل منظمات المجتمع المدني أيضًا بالشراكة لتوفير أنشطة التدريب حول الوقاية من
فيروس نقص المناعة البشري واألمراض المنقولة جنسيًّا والسل واستخدام المخدرات لمسؤولي السجون والسجناء( .المرناقية وبرج العامري والمنوبة والكاف) باإلضافة إلى
مركزَ ي تأهيل أحداث (مركزَ ي المروج والمغيرة).
نتيجة لمناصرة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المنطقة ،تمت إضافة توفير الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري وعالجه ورعايته لألشخاص الذين
يستخدمون المخدرات ويعيشون في أماكن مغلقة إلى استراتيجيات فيروس نقص المناعة البشري الوطنية في مصر والمغرب وتونس.
يغطي مشروع صحة السجون التابع لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  7000سجينة في مصر و 2000في المغرب وحوالى  400في تونس.
خالل جائحة كوفيدّ ،19-
نظم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تدريبًا افتراضيًا لموظفي السجون وساهم في تموين المعدات الوقائية الشخصية للسجون
وموظفي الصحة فيها في مصر والمغرب وتونس .وعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أيضًا على تطوير مواد التعليم حول كوفيد 19-وطرق الوقاية
لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات واألشخاص الذين يعيشون في األماكن المغلقة وترجمتها .وتتوفر المواد حاليًا باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية وقد بدأ التوزيع
في الجزائر والمغرب ومصر وتونس.
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 .3تطورات سياسة الحد من مخاطر استخدام المخدرات
تاريخيًّا ،تبنت البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سياسات مخدرات محافظة وعقابية .ويتم تجريم
استخدام المخدرات وحيازتها في كل البلدان ( .)37غير أن بعض البلدان شهدت تقد ًما في العديد من السياسات
س َّن قانون فلسطيني جديد يعيد وضع استخدام
بحيث اتجهت نحو نهج عقابي أقل الستخدام المخدرات .وقد ُ
المخدرات في إطار مسألة صحية بدالً من مسألة عدالة جرمية ( .)11وقد تم تسليط الضوء على الرسالة نفسها
في استراتيجية االستجابة الستخدام المخدرات بين الوزارات في لبنان (ألعوام  )2021-2016وقد وافقت
الوزارات الخمسة كلها التي أطلقت هذه االستراتيجية على إدراج الحد من مخاطر استخدام المخدرات كموضوع
أساسي ضمن الخدمات التي سيتم ضمانها خالل التنفيذ ( .)18إضافةً إلى ذلك ،قدمت مجموعة من منظمات
المجتمع المدني في لبنان تعديالً لقانون استخدام المخدرات إلى البرلمان اللبناني في محاولة إلعادة توجيه السياسة
الوطنية نحو نهج أكثر إنسانية وصحة عامة ( .)16،9وفي الجزائر ،أصدرت الحكومة خطة استراتيجية وطنية
جديدة الستخدام المخدرات ( )2024-2020وشملت إجراءات جديدة للحد من مخاطر استخدام المخدرات مع
األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن ( .)5وفي العام  ،2017وافق البرلمان اإليراني على إضافة
مشروع قانون إلى قانون مكافحة المخدرات بهدف تحويل عقوبة اإلعدام إلى السجن لبعض الجرائم المتعلقة
بالمخدرات ( .)7ويناصر المجتمع المدني في المغرب إجراء تغييرات على القوانين العقابية بشأن استخدام
المخدرات (.)6
من ناحية أخرى ،يوجد قوانين تمييزية متعددة في المنطقة وتمنع غالبًا األشخاص الذين يستخدمون المخدرات
من الوصول إلى الخدمات .وتشمل القوانين التمييزية هذه موافقة أولياء األمور اإللزامية لألشخاص دون 18
عا ًما الذين يمكنهم الوصول إلى الخدمات وقوانين أخرى تحد من األشخاص في مجال التوظيف عبر عمليات
تدقيق في الخلفية الجرمية ( .)26،11،9،5وفي إيران ،تحيل الشرطة عادة ً األشخاص الذين يعانون من التشرد
والذين يستخدمون المخدرات إلى منشآت العالج السكني اإللزامية ،األمر الذي يساهم في المزيد من تهميش
األشخاص الذين يستخدمون المخدرات ( .)8وفي األردن ،يخضع األشخاص الذين يستخدمون الهيروين الختبار
ضا إجراء اختبارات مخدرات قبل تقديم الوظائف في القطاع العام
إلزامي لفيروس نقص المناعة البشري ويتم أي ً
(.)10
أبلغت إيران ولبنان عن استخدام التكنولوجيا في ترصد تقديم خدمة العالج ببدائل األفيونيات في وزارة الصحة
العامة (نظام معلومات عالج اإلدمان من المخدرات اإليراني) ( )IDATISونظام معلومات العالج بالبدائل
[العالج ببدائل األفيونيات] ( )OSTISبهدف مراقبة برامج العالج ببدائل األفيونيات وتفادي االزدواجية
(.)16،8
 .4المجتمع المدني وتطورات المناصرة للحد من مخاطر استخدام المخدرات
تبقى منظمات المجتمع المدني ناشطة بشكل كبير في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال سيما في البلدان
حيث ال تدعم الحكومات بوضوح تدخالت الحد من مخاطر استخدام المخدرات .وفي العديد من البلدان (الجزائر
والبحرين ولبنان والمغرب واليمن) ،تقود منظمات المجتمع المدني كل جهود المناصرة ،وتقدم خدمات الحد من
مخاطر استخدام المخدرات ،وتجري حمالت توعية للحد من الوصمة والتمييز ( .)26،22،17،13،6،5وفي
الجزائر ،على الرغم من عدم وجود شبكة محددة لمنظمات المجتمع المدني تعمل في مجال الحد من مخاطر
استخدام المخدرات ،اجتمعت ثالث منظمات وعملت على تقديم برنامج مشترك شامل للوقاية من فيروس نقص
المناعة البشري بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن عام  .2018وتعمل منظمات المجتمع المدني
هذه باستمرار على إجراء البحوث وتقييم احتياجات الفئات السكانية ،وضمان استدامة الخدمات واتخاذ إجراءات
ضا
مناصرة مناسبة بدعم من برنامج األمم المتحدة المعني باإليدز والصندوق العالمي ( .)29،26،5وتعمل أي ً
منظمات مجتمع مدني عديدة في المنطقة على مشاريع مناصرة حقوق اإلنسان وقد أبلغ العديد منها عن تقديم
خدمات قانونية لألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري واألشخاص الذين يستخدمون المخدرات
(.)29،26،22،21،14،9،6،5
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في لبنان ،زادت منظمات المجتمع المدني الوعي بين القضاة حول استخدام المخدرات والحد من مخاطر
استخدامها ،وشجعتهم على إحالة األشخاص الموقوفين بمسائل متعلقة بالمخدرات إلى لجنة اإلدمان على
المخدرات التي يمكنها إعطاءهم خيار االختيار بين العالج أو السجن ( .)9وفي أرجاء المنطقة ،تعتمد منظمات
كبيرا على التمويل الدولي للخدمات والمناصرة ،غير أن التمويل الدولي لم يكن مستدا ًما
المجتمع المدني اعتمادًا ً
طوال السنوات القليلة الماضية ،وكان على العديد من منظمات المجتمع المدني إيقاف أنشطتها أو تخفيض
تغطيتها ( .)25،22،11،9،6وفي إيران ،شاركت منظمات المجتمع المدني بشكل فاعل في مناصرة زيادة
ميزانية الحد من مخاطر استخدام المخدرات إلى جانب الوزارات والمنظمات الحكومية وأصحاب المصلحة
( .)42وقد شملت التحديات األخرى التي يواجهها المجتمع المدني الحواجز القانونية فيما يتعلق بتقديم خدمة الحد
من مخاطر استخدام المخدرات .وفي لبنان ،تُدرس مسألة توزيع الحقن من أجل تسهيل استخدام المخدرات وهي
غير قانونية لكن هذه المسألة غير مذكورة صراحةً في القانون لكنها عرف مشترك بين رجال إنفاذ القانون
( .)30وتشمل الحواجز األخرى الوصمة والرفض االجتماعي لبرامج الحد من مخاطر استخدام المخدرات،
وغياب االلتزام السياسي بالبرامج ،والبيانات الوطنية والدليل لدعم جهود المناصرة (.)14،10،9،8،7
ال تملك بلدان عديدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أي شبكة محلية لمنظمات أو أشخاص يستخدمون
المخدرات ( ،)32،22،21،14،13،10،9في حين يملك لبنان وسوريا لجان وطنية للعالج ببدائل األفيونيات
واإليدز على التوالي ،تم تشكيلها بشكل رئيسي من قبل الجهات الفاعلة الحكومية المشاركة ومقدمي الخدمات
بهدف تنسيق العمل ( .)25،16،14،9وقد أبلغ كل من المغرب والجزائر عن شبكات لألشخاص الذين يستخدمون
المخدرات تأسست سابقًا ( .)29،26،17،6،5وفي العام  ،2019أطلقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني
في المغرب شبكة جديدة تجمع كل الجهات الفاعلة الوطنية العاملة في مجال استخدام المخدرات بهدف تحسين
التواصل بين الشركاء وضمان خدمات شاملة وعالية الجودة الستخدام المخدرات (.)17،6
ال تزال شبكة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات (مينارة) تقود جهود المناصرة
المتعددة في المنطقة ،بما في ذلك ورش العمل التدريبية والمؤتمرات ومهمات المناصرة والحمالت لمختلف
الجماهير (األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن ،ومقدمي الخدمات ،والقادة الروحيين ،العاملين في
مجال التوعية  ،ومنفذي القانون ،والمدعين العامين ،الخ) (.)30
بشكل مشابه ،منذ العام  ،2018نظم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورش عمل تدريبية متعددة
وجوالت دراسية وورشة عمل إقليمية حول المبادئ التوجيهية التابعة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري وعالجه ورعايته ودعم األشخاص الذين يستخدمون
المنبهات .وقد توجهت التدخالت إلى مجموعة مستهدفة متنوعة وأصحاب المصالح من المستويات المختلفة
( .)15ويُعقد مؤتمر علوم اإلدمان السنوي في إيران منذ [إدخال التاريخ] بحيث يتم تقديم لجان متعددة للحد من
عقدت ورشة
مخاطر استخدام المخدرات ومواضيع مختلفة للحد من مخاطر استخدام المخدرات ( .)42،8،7و ُ
عمل إقليمية حول إلغاء تجريم استخدام المخدرات وتناسب العقاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في
المغرب في نوفمبر  .2018وقد نُظمت كجزء من خطة المناصرة لواحدة من منظمات المجتمع المدني في
المغرب بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان .وأصدر المشاركون قائمة بالتوصيات وخطة عمل
مشتركة لتعزيز جهود المناصرة (.)6
 .5تطورات التمويل للحد من مخاطر استخدام المخدرات
تكمن إحدى التحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالحد
من مخاطر استخدام المخدرات في التمويل .فقد أبلغت البلدان كلها تقريبًا ،باستثناء المغرب ،عن انخفاض في
التمويل منذ العام  .2018وكان أصحاب المصالح الداعمين للحد من مخاطر استخدام المخدرات قد أبلغوا أن
ضا عبر شبكة
المان َحين الدوليَين الرئيسيَين هما الصندوق العالمي ومؤسسة دروسوس .وقد تم توجيه التمويل أي ً
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مينارة ،ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم
المتحدة المعني باإليدز ( .)26،25،22،21،12،11،10،9،8،7،6،5ولسوء الحظ ،خفضت مصادر التمويل هذه
دعمها في معظم البلدان.
في اليمن ،أمن الصندوق العالمي ميزانية لدعم أنشطة الحد من مخاطر استخدام المخدرات ألعوام .2022-2016
لكن تمت إعادة تخصيص هذه الميزانية لدعم الطوارئ بسبب الوضع غير المستقر والنزاعات في البلد (.)22
بشكل مشابه في فلسطين ،عدل الصندوق العالمي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تمويلهما
حيال الالجئين والمساعدة اإلنسانية ،ونتيجة لذلك تم إلغاء تدخالت الحد من مخاطر استخدام المخدرات باستثناء
العالج ببدائل األفيونيات  ،الذي تموله الوكالة الكورية للتعاون الدولي ( .)11ومنذ عام  ،2018أوقفت مؤسسة
دروسوس تمويل الحد من مخاطر استخدام المخدرات في تونس وأوقف الصندوق العالمي تمويله للحد من
مخاطر استخدام المخدرات وفيروس نقص المناعة البشري في إيران .غير أن جهود المناصرة كانت ناجحة
تما ًما في إيران ،األمر الذي أدى إلى إدراج تدخالت العالج (بما في ذلك العالجات المضادة لألفيونيات بالمداومة
بواسطة الميثادون والبوبرينورفين وصبغة األفيون) في حزمة التأمين الصحي ( .)4236،8،7وقد ازداد التمويل
الحكومي في إيران منذ العام  ،2018غير أن الزيادة لم تكن متناسبة مع التضخم الحاصل في البلد ( .)42ولم
تتوفر األموال في البحرين بسبب الحواجز القانونية الكبيرة التي أدت إلى غياب شبه كامل لخدمات الحد من
مخاطر استخدام المخدرات (.)13
في الجزائر ،لم تؤمن وزارة الصحة ميزانية للحد من مخاطر استخدام المخدرات ،لكن تم تقديم الخدمات الصحية
مجانًا في المنشآت العامة لجميع األشخاص ،بما في ذلك األشخاص الذين يستخدمون المخدرات .ويدعم الصندوق
العالمي منظمات المجتمع المدني لتقديم خدمات متكاملة لفيروس نقص المناعة البشري واألشخاص الذين
يستخدمون المخدرات .وكانت الميزانية المخصصة لعا َمي  430000 2019-2018دوالر أميركي وهي حاليًا
كثيرا على منظمات المجتمع المدني أن تواصل تقديم
 114000دوالر أميركي ألعوام  .2022-2020وسيصعب ً
هذه الخدمات بعد عام  2022بحيث أن التمويل الدولي يتقلص والتمويل المحلي غير متوفر (.)29،5
ينطبق األمر عينه في لبنان حيث قلص العديد من المانحين الدوليين أو أوقفوا تمويلهم منذ العام  2018وال يتوفر
التمويل المحلي .وقد تم توقيف صندوق المرصد الوطني للمخدرات واإلدمان عام .)25،16( 2019
في المغرب ،يُعد التمويل أكثر استدامة .ويدعم المانحون الدوليون منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال
الحد من مخاطر استخدام المخدرات إلى جانب التمويل الوطني ،ال سيما من مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وقد دعمت هذه المؤسسة المحلية بناء معظم مراكز العالج إلى جانب الموارد البشرية والمعدات والعالج المضاد
للفيروسات القهقرية وعالج السل وغيرها .ولم يتم اإلبالغ عن عمليات اقتطاع للميزانيات لألعوام المقبلة
(.)17،6
أدت أولويات المنافسة لميزانيات الحكومة إلى إلغاء أولوية الحد من مخاطر استخدام المخدرات كجزء أساسي
من الخدمات الصحية.
 .6كوفيد19-
تأثرا وأثرت كثرة المشاكل على خدمات الحد
منذ بداية جائحة كوفيد  ،19كانت الفئات السكانية الهشة األكثر ً
من مخاطر استخدام المخدرات وحياة األشخاص الذين يستخدمون المخدرات واألشخاص المتعايشين مع فيروس
نقص المناعة البشري ،ال سيما خالل فترة اإلغالق التام .وفيما يلي مشاكل عامة تواجهها كل البلدان وتشمل:
(:)42،40،36،30،26،25،22،21،17،16،15،14،13،12،11،10،9،8،7،6،5
 قلصت مراكز االستشارة الطوعية والعالج ومراكز االستقبال ووحدات التوزيع وخدمات التوعيةوالوحدات المتنقلة عدد أيام العمل أو أقفلت بالكامل.
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واجه األشخاص الذين يستخدمون المخدرات صعوبة في الوصول إلى مراكز الخدمة (حيث كانت
تعمل) بسبب سياسات اإلغالق التام والسفر والحركة المحدودة
كان األشخاص الذين يستخدمون المخدرات مترددين في الوصول إلى الخدمات بسبب الخوف من
اإلصابة بفيروس كوفيد.19-
واجهت الخدمات خسارة المتطوعين بسبب الخوف من اإلصابة بفيروس كوفيد.19-
عانت خدمات التوعية من صعوبة في بلوغ األشخاص الذين يستخدمون المخدرات لتزويدهم بمعدات
الوقاية أو النظافة.
أعداد كبيرة من األشخاص الذين يعانون من متالزمة االنسحاب بسبب عدم توفر األدوية أو العالج
ببدائل األفيونيات في بعض البلدان.
ظهرت احتياجات جديدة ،مثل المساعدة الغذائية ودعم السكن والمساعدة المالية ،نتيجة لفقدان العمل.

اتخذت بعض الحكومات تدابير لدعم خدمات الحد من مخاطر استخدام المخدرات خالل كوفيد .19-على سبيل
المثال ،في الجزائر وإيران والمغرب وسوريا ،دعمت الحكومات توزيع المعدات الوقائية الشخصية ومواد
النظافة لألشخاص الذين يعملون في مجال الحد من مخاطر استخدام المخدرات ،أو لألشخاص الذين يستخدمون
المخدرات ،واألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري ( .)17،12،6وفي لبنان ،مددت وزارة
الصحة العامة صالحية الوصفة الطبية للعالج ببدائل األفيونيات إلى أسبوعين ويمكن للمرضى الحصول على
ضا في المغرب وفلسطين وإيران حيث أصدرت الحكومة
جرعات تصل إلى أسبوعين؛ وتنطبق هذه الحالة أي ً
بروتوكوالت أكثر مرونة للعالج ببدائل األفيونيات ( .)30،12،11،9،8،7،6وفي فلسطين والمغرب ،تم تزويد
العاملين في مجال التوعية بتصاريح للتنقالت (.)17،11
كانت المنظمات العاملة في مجال الحد من مخاطر استخدام المخدرات مبدعة في تكييف تقديم الخدمة ضمن
سياق جائحة كوفيد ،19-وقد قدمت تدخالت عديدة لضمان استمرارية الخدمات .وتقريبًا في كل بلد ،تم استبدال
عقدت اجتماعات تنسيق
االستشارات الوجاهية والمتابعات ومجموعات الدعم بالخدمات عبر اإلنترنت .وقد ُ
ضا إجراء تدريبات افتراضية حول كوفيد 19-والتدابير الوقائية
ومراقبة على منصات عبر اإلنترنت .وتم أي ً
الواجب اتخاذها لفرق التدخل .باإلضافة الى ذلك ،تم ضمان توصيل الميثادون و/أو العالج المضاد للفيروسات
القهقرية إلى المنازل في الجزائر والبحرين وإيران والمغرب وفلسطين ( ،)40،29،26،13،8،7،6،5كما تم
ضا ضمان توريد كمية أكبر من الحقن ( .)12وأعيد تفعيل دعم األقران وتوزيعهم للحقن  .وفي الجزائر
أي ً
والمغرب ،مددت المراكز ساعات عملها للحد من االكتظاظ والتمكن من استقبال األشخاص مع التقيد بالتدابير
الوقائية ( .)26،17،6ومددت إيران عمل الوحدات المتنقلة وأعمال التوعية (.)7
تبذل المنظمات قصارى جهدها للتكيف مع الوضع في ظل األموال المتوفرة حاليًا .وقد تم اإلبالغ عن حد أدنى
من التمويل الحكومي لدعم الخدمات خالل جائحة كوفيد 19-من الشركاء في البلدان التي شاركت في مسودة هذا
الفصل .وتدير المنظمات األموال داخليًّا أو من شركاء لشراء أدوات الوقاية وضمان تقديم خدمة غير منقطعة
واالستجابة لالحتياجات الطارئة الجديدة لفئاتها السكانية المستهدفة .وقد أسست منظمة واحدة في الجزائر وحدة
تصنيع أقنعة تديرها وتعمل فيها نساء متعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري .وتُوزع األقنعة المصنعة
إلى الفئات السكانية األساسية بما في ذلك األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري واألشخاص
الذين يستخدمون المخدرات بالحقن ( .)5وفي آذار/مارس  ،2020أنشأت منظمة غير حكومية في إيران مجموعة
عمل للوقاية من فيروس كوفيد 19-والسيطرة عليه ،بحيث جمعت مجموعة متنوعة من الممثلين ،بما في ذلك
مديري المنظمات غير الحكومية ،ومنسقي المشاريع فيها ،وعاملي دعم األقران ،والعاملين االجتماعيين،
واألطباء النفسيين ،واألطباء ،وصانعي السياسات الصحية ،والباحثين األكاديميين .وتهدف هذه المجموعة
العاملة إلى خلق تعاون أكبر بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية وتطوير استجابة عادلة لفيروس كوفيد-
 19بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات (.)42،7
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