
الدالئل العلمية للعمل يف جمال فريوس العوز املناعي البرشي )اإليدز(
 ومعاقرة املخدرات باحلقن

دليل وجيز للسياسة العامة: توفري أدوات احلقن املعّقمة
خلفض رساية فريوس العوز املناعي البرشي

املشاركة يف أدوات احلقن
جرى االعرتاف بأّن التشارك باستخدام اإلبر واملحاقن ارتبط برساية فريوس 
هذا  جائحة  بدء  عند  باحلقن،  املخدرات  معاقري  بني  البرشي  املناعي  العوز 
أو  اإلبر  يف  باملشاركة  يعرف  ما  يكتنف،  أن  الشائع  من  الفريوس/اإليدز. 
أو  اإلبرة  نفس  التوايل  عىل  يستخدمون  أكثر  أو  ُمعاِقَرْين  وجود  املحاقن، 
املحقنة لتعاطي جرعة من عقار سائل كاهلريوين، والكوكاين، واألمفيتامينات 
اإلبر  يف  املشاركة  إىل  تؤدي  قد  التي  السلوكيات  وتشمل  البوبرينورفني.  أو 
التقاط  حتى  أو  والتأجري،  والرشاء  والبيع،  واإلعارة،   االستعارة  املحاقن  أو 
اإلصابة  خطر  إدراك  لعدم  ُيمكن  سابق.  مستخدم  قبل  من  املرمية  املحاقن 
بعدوى فريوس العوز املناعي البرشي أن يكون من األسباب التي تؤّدي إىل 
مثل هذه املشاركات. فضاًل عىل أّن هذه املامرسات قد تتأثر بشدة باإلطار البيئي 
الذي حتدث فيه، وطقوس ومعايري مجاعات املعاقرة، وعدم إتاحة أدوات احلقن 
قانونية.  أو  اجتامعية  أو  عائلية  ألسباب  محلها  أو  اقتنائها  عىل  القدرة  عدم  أو 
يف  حتى  اآلخرين  مع  واملحاقن  اإلبر  مشاركة  أسباب  العوامل  هذه  توّضح 
حال توافر األدوات املعقمة. ثّمة طرائق إضافية أخرى متنوعة لرساية فريوس 
العوز املناعي البرشي، تتعلق عمومًا بأوضاع اجتامعية يلتقي خالهلا املدمنون 
لتحضري املخدرات باحلقن وتعاطيها مجاعيًا. عىل سبيل املثال، يتشارك معاقرو 
املخدرات باحلقن بأشياء أخرى عند حتضريهم للمخّدرات، كأدوات الطبخ، 
وأوعية  واألمبوالت  والقطيالت،  واملالعق،  حات،  وامُلَرشِّ املاء،  وأكواب 

أخرى يستخدموهنا للتحضري والتخزين والنقل.

برامج توفري اإلبر واملحاقن
ثّمة عدد من األساليب املطبقة يف برامج توفري اإلبر واملحاقن، ختتلف بحسب 
البلد.  يف  املتوافرة  املعطيات  بحسب  اآلخر  عىل  بعضها  يسود  حيث  البلدان 
فبعض الربامج تفرض مبدأ املبادلة 1/1 أي تقديم إبرة أو حمقنة  جديدة مقابل 
كل إبرة أو حمقنة مسرتجعة، بينام تسعى برامج أخرى حتقيق مستويات عالية من 
التبادل ولكنها تقبل بأقل من 100% من األدوات املسرتجعة. بعض الربامج 
تشجع التبادل الثانوي حيث يقوم معاقرو املخدرات باحلقن بجمع عدد كبري 
نسبيًا من اإلبر واملحاقن النظيفة ثم يوزعوهنا عىل مدمنني آخرين هم عىل صلة 

هبم هبدف الوصول إىل مستخدمني قد ال يكونوا عىل اتصال باخلدمات.

معلومات أساسية
إّن إتاحة الوصول إىل أدوات احلقن املعّقمة وتوفريها ملعاقري املخدرات باحلقن وتشجيعهم عىل استخدامها هي من املكونات األساسية لربامج الوقاية من 
فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز، وينبغي اعتبارها جزءًا من اسرتاتيجيات شاملة ترمي إىل خفض الطلب عىل العقاقري غري املرشوعة. ّتوّفر األدوات 
من خالل مقاربات شديدة التنوع ُمصّنفة عىل أهّنا برامج توفري اإلبر واملحاقن، ومن أهدافها جعل معاقري املخدرات يمتلكون أدوات حقن معقّمة خاصة 
هبم ال يسمحوا آلخرين بمشاركتهم يف استخدامها، كذلك خفض الفرتة الزمنية لتداول اإلبر واملحاقن املستخدمة والتخلص املأمون من األدوات التي تّم 

استعامهلا.

 

جماناً،  بتوزيعها  أخرى  برامج  تقوم  بينام  واملحاقن،  اإلبر  الربامج   بعض  تبيع 
أدوات  الربامج  توفر معظم هذه  أم ال.  املستعملة  األدوات  هلا  أعيدت  سواء 
احلقن يف نقاط توزيع إفضائية )إيصالية( خارجية حمددة، ونقاط ثقة، وشاحنات 
أو مراكز تقّدم التوجيه والرعاية الصحية. وعادة ما تكّمل الربامج املرتكزة عىل 
الصيدليات النظم املجتمعية حيث أهنا تتيح الوصول إىل فئات جمتمعية خمتلفة 
من معاقري املخدرات باحلقن. وتزيد مكنات البيع اآليل من التغطية اجلغرافية 
خالل  من  اإلحالة  أو  واملشورة  املعلومات،  توفر  ال  بالطبع  ولكنها  والزمنية 

االتصال الشخيص.

عادة ما ترتافق الربامج الرامية إىل رفع إتاحة أدوات احلقن املعقمة بنشاطات 
معدل  ورفع  املعقمة  غري  احلقن  أدوات  استخدام  خفض  غايتها  معلوماتية 
املعاقرين  تزويد  يمكن  كذلك  املستعملة.  األدوات  من  املأمون  التخّلص 
بمعلومات حول فرص خفض إدماهنم عىل املدى الطويل. وُيعترب إنشاء نظم 
األدوات  كمية  تقليل  أجل  من  مهاًم  املستعملة  األدوات  من  للتخّلص  فعالة 
امللوثة يف املجتمع واحلّد من املواقف املجتمعية السلبية جتاه مثل هذه الربامج. 
يكون هذا النوع من التثقيف حول احلّد من عوامل االختطار أكثر فعالية عندما 
اخلدمات  يف  العاملني  أوالسابقني  احلاليني  املعاقرين  من  زمالء  قبل  من  ُيقدم 

اإلفضائية )اإليصالية(. وتشري التدابري األخرى املصاحبة إىل:
ونطاقه  العقاقري  عىل  االعتامد  عالج  عىل  القدرة  •زيادة  	

وجودته، وخاصة فيام يتعلق بالعالج باالستبدال؛
•حتسني برامج اإلحالة أو املعاجلة؛ 	

•حتسني الرتويج الستخدام العازل الذكري؛ 	
العوز  فريوس  اختبار  إجراء  إىل  الوصول  إتاحة  •حتسني  	

املناعي البرشي، واملشورة ذات العالقة؛
البرشي/ املناعي  العوز  بفريوس  املصابني  رعاية  •حتسني  	

اإليدز، وتوفري املعاجلة والدعم الالزمني هلم؛
•حتسني الوقاية من األمراض املنقولة جنسيًا ومكافحتها. 	
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البّينات
قامت منظمة الصّحة العاملية بتكليف إجراء استعراض ألكثر من 200 دراسة، 

كانت نتائجها كالتايل:
•ثّمة أدلة قاطعة عىل أّن الزيادة يف توفري أدوات احلقن املعقمة  	
وتعزيز استخدامها من قبل معاقري املخدرات باحلقن سواء 
منهم اخلاضعني للعالج أو غري اخلاضعني، ُتساهم كثريًا يف 
عىل  البرشي.  املناعي  العوز  فريوس  رساية  معدل  خفض 
بني   ]1[  2002 عام  ُنرشت  دراسة  قارنت  املثال،  سبيل 
أّن  فوجدت  بلدًا،   24 من  مدن   103 يف  الفريوس  انتشار 
قد  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  بعدوى  اإلصابة  معّدل 
تراجع بحوايل 18.6% سنويًا يف 36 مدينة طّبق فيها برنامج 
توفري اإلبر واملحاقن، بينام ارتفع بحوايل 8.1% سنويًا يف 67 
النتائج  هذه  أكدت  وقد  الربامج.  هذه  مثل  تطّبق  مل  مدينة 
مثيالهتا التي ظهرت يف استعراضات سابقة ]2،3،4[. فقد 
]5[ بني معدالت  مثاًل   1997 أجريت عام  دراسة  قارنت 
معاقري  عند  البرشي  املناعي  العوز  بفريوس  اإلصابة 
املخدرات باحلقن يف 52 مدينة خالية من برامج توفري اإلبر 
واملحاقن، و29 مدينة تطبق فيها هذه الربامج يف األمريكيتني 
الشاملية واجلنوبية، وأوروبا، وآسيا وجنوب املحيط اهلادئ. 
فريوس  عداوى  الرتفاع  الوسطي  املعدل  أّن  ُوجد  وقد 
متلك  ال  التي  املدن  يف   %5.9 بلغ  البرشي  املناعي  العوز 
برامج توفري اإلبر واملحاقن. بينام انخفضت بنسبة 5.8% يف 

املدن التي متلك برامج توفري اإلبر واملحاقن.
•ال توجد أّي أدّلة مقنعة عىل وجود نتائج سلبية غري متوقعة  	
املخدرات،  ملعاقري  املعقمة  احلقن  أدوات  توفري  لربامج 
بحقن  سابقًا  معاقرين  غري  أشخاص  كرشوع  باحلقن، 
أنفسهم، أو زيادة مّدة االستخدام غري الرشعي للمخدرات 

أو زيادة عدد احلقن أو تواترها.
ملكافحة  وحدها  واملحاقن  اإلبر  توفري  برامج  تكفي  •ال  	
معاقري  عند  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  عداوى 
الربامج بمجموعة  تعّزز هذه  أن  ينبغي  باحلقن.  املخدرات 
من  احلّد  إىل  الرامي  كالتثقيف  املكّملة،  النشاطات  من 
عىل  االعتامد  عالج  خدمات  إىل  واإلحالة  االختطارات، 

العقاقري والرعاية األولية.
البيع  ومكنات  الصيدليات  عىل  املرتكزة  الربامج  •تزيد  	
املخدرات  ملعاقري  املعّقمة  احلقن  أدوات  توفري  من  اآليل 
واملحاقن  اإلبر  توفري  لربامج  أّن  غري  هلا.  واستخدامهم 
املعّقمة التي تستند عىل االتصاالت الشخصية منافع إضافية 

عن كوهنا خّتّفض من معّدل اإلصابة بعدوى فريوس العوز 
املناعي البرشي عند معاقري املخدرات باحلقن، فهي تزيد 
العقاقري  عىل  االعتامد  عالج  برامج  يف  املدمنني  إدخال  من 
الصيادلة  يكون  األغلب  فعىل  األولية.  الرعاية  وخدمات 
غري مدربني عىل تقديم معلومات تثقيفية إضافية، أو رشح 

طرائق الوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز.
كالقوانني  واملحاقن،  باإلبر  املتعلقة  للترشيعات  يمكن   • 	
اخلاصة بلوازم استهالك املخدرات، أو التي تعاقب معاقري 
املخدرات باحلقن، واملدمنني الذين حيملون أدواهتم النظيفة 
اخلاصة هبم، كام تعاقب األخصائيني الصّحيني والعاملني يف 
للمدمنني  يوفرون  الذين  )اإليصالية(  اإلفضائية  اخلدمات 
مكافحة  أمام  مهاًم  عائقًا  تشّكل  أن  األدوات،  هذه  مثل 
املخدرات  معاقري  عند  البرشي  املناعي  العوز  فريوس 

باحلقن.
•ثّمة بّينات حمدودة تدعم فعالية الربامج التي تعزز استخدام  	
املبّيض )املطّهر( ومعقامت أخرى للوقاية من فريوس العوز 
باحلقن.  املخدرات  معاقري  عند  البرشي/اإليدز  املناعي 
األوضاع  يف  األخري  املالذ  تشكل  قد  الربامج  هذه  أّن  غري 
اإلبر  توفري  برامج  تطبيق  فيها  يمكن  ال  التي  والبيئات 

واملحاقن.

اآلثار املرتتبة عىل السياسات والربامج املتبعة
عدوى  بانتشار  املهددة  البلدان  أو  املجتمعات  عىل  •ينبغي  	
املخدرات  معاقري  عند  البرشي  املناعي  العوز  فريوس 
باحلقن، أو التي ختتربه فعليًا، أن تتبّنى بصورة عاجلة تدابري 
لزيادة توفري أدوات احلقن املعقمة واستخدامها والتخّلص 
التثقيف  توفري  يتوجب عليهم  املستعملة. كام  األدوات  من 
إىل  باإلحاالت  والقيام  االختطارات،  من  احلّد  إىل  الرامي 
اخلّراجات،  وتدبري  العقاقري  عىل  االعتامد  معاجلة  خدمات 
وترويج استخدام العازل الذكري، وإجراء اختبار فريوس 
العوز املناعي البرشي/األيدز وتقديم املشورة ذات العالقة، 
املصابني  لألشخاص  والدعم  والعالج  الرعاية  وتوفري 
من  ومعاجلتهم  البرشي/اإليدز  املناعي  العوز  بفريوس 
مراجعة  ينبغي  الرضورة،  وعند  جنسيًا.  املنقولة  األمراض 
واألدوات  العقاقري  عىل  باالعتامد  املتعلقة  الترشيعات 
توفري  برامج  بتطبيق  تسمح  لكي  وتعديلها،  هبا،  اخلاصة 

اإلبر واملحاقن املعّقمة وتعزيزها.
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لوقف  يكفي  بام  واسع  نطاق  عىل  الربامج  تطبيق  •ينبغي  	
معاقري  عند  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  وبائيات 
ها. وقد يكون للربامج االرتيادية  املخدرات باحلقن وَحرْسِ
دورًا يف تقديم مثل هذه الربامج، وجتربة آليات تسليم خمتلفة 
ضمن بيئات متغايرة. ومع ذلك، فاخلربة املتوفرة عامليًا عرب 
ألّي  مكانًا  معها  ترتك  ال  لدرجة  مقنعة  واألقاليم  البلدان 
أعذار تربر القيام بالربامج التجريبية ضيقة النطاق. فقد تؤّخر 
الربامج التجريبية مرحلة التوّسع املطلوبة بشدة  يف مثل هذه 
الربامج، وتؤدي إىل تغطية غري كافية. وعليه، ينبغي تكييف 
خدمات  وخيارات  واملحاقن  اإلبر  توفري  برامج  أساليب 

تسليمها بدقة، وتكييفها بام يالئم الظروف املحلية.

•ينبغي تصميم الربامج الرامية إىل توفري أدوات احلقن املعّقمة  	
من  الفرعية  السكانية  الفئات  احتياجات  لتلبية  خصيصًا 
معاقري املخدرات باحلقن، كالنساء، والسجناء، والعاملني 
االثنية.  واألقلّيات  الرجال،  أو  النساء  من  اجلنس  جمال  يف 
األكثر  الفئات  من  اإلصالحية  املرافق  يف  السجناء  ويعترب 
البرشي/اإليدز،  املناعي  العوز  بفريوس  لإلصابة  اختطارًا 
أثناء فرتة  وذلك ألهنم غالبًا ما يستمرون يف معاقرة احلقن 

سجنهم.  
وإزالة  التطهري  خطط  فعالية  تدعم  حمدودة  بّينات  •ثّمة  	
التلوث، ينبغي تعزيز هذه اخلطط كتدابري مؤقتة فقط، حيث 
يكون من الصعب أو من غري املجدي تطبيق الربامج املعنية 

بتوفري أدوات حقن معقمة.
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