
ما هي اخلدمات اإليصالية؟ 
ترمي اخلدمات اإليصالية )وهي اخلدمات املقدمة خارج املؤسسات الصحّية 
باخلدمات  أيضًا  تعرف  والتي  إليها(  الوصول  يصعب  التي  األماكن  يف 
يقيمون  التي  املجتمعات  يف  املخدرات  بمعاقري  االتصال  إىل  اإلفضائية، 
والوسائل  باملعلومات  تزويدهم  وإىل  املخدرات،  ملعاقرة  فيها  وجيتمعون 
املناعي  العوز  بالعدوى بفريوس  التي تؤّدي إىل اإلقالل من اختطار اإلصابة 
البرشي واملتعلقة باملشاركة يف استخدام أدوات احلقن واالتصال اجلنيس غري 
املأمون. كذلك يكمن الغرض من اخلدمات اإليصالية يف الوقاية من العواقب 
الصّحية واالجتامعية األخرى ملعاقرة املخدرات. وعىل نحو نموذجي، ينبغي 
التي  واألدوات  املعلومات  للمدمنني  اإليصالية  اخلدمات  موظفو  يقّدم  أن 
الذكرية. كام  النظيفة والعوازل  املخاطر، كاإلبر واملحاقن  تساعد عىل خفض 
للمعاجلة  إلحالتهم  للمعاقرين  الفرصة  منح  ذلك،  يمكنهم  حيث  عليهم، 
من االعتامد عىل العقاقري، والتي تشمل العالج باالستبدال وخدمات أخرى 
املستخدمة، وتدبري اخلّراجات، وإجراء اختبار فريوس  أدوات احلقن  كجمع 
العوز املناعي البرشي، وتقديم املشورة املتعلقة به، واملعاجلة لألمراض املنقولة 
جنسيًا. ختتلف برامج الرعاية اإليصالية بحسب املكونات املعتمدة واخلدمات 

امُلقدمة. ُتوّضح األمثلة التالية هذا الرتابط:
اإليصالية:  الرعاية  تقديم  عىل  القائمني  األشخاص  •طبيعة  	
املعاقرين احلاليني أو السابقني، أو هم من غري  هل هم من 
أو  اجتامعيون  عاملون  أو  متطوعون،  هم  أو  املعاقرين، 

أخصائيون صّحيون.
•املجموعات الفرعية من املعاقرين املستهدفني: مثاًل: هل هم  	
من املعاقرين احلاليني للمخدرات باحلقن، أو من املعاقرين 
عىل  االعتامد  من  عالجهم  نتيجة  تعافوا  الذين  السابقني 
العقاقري، أو هم من معاقري مواد نوعية خاصة )كاهلريوين 
واألمفيتامينات(،  والكوكاين،  األخرى،  واألفيونيات 
أو  أواملدمنات،  باحلقن،  املخدرات  معاقري  شبكات  أو 

معلومات أساسية
يف العديد من البلدان، يقترص إتاحة عالج االعتامد عىل العقاقري وخدمات الوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي ورعاية املصابني به، عىل معاقري املخدرات باحلقن. 
عالوة عىل ذلك، من الشائع أن ُتّمش املجتمعات معاقري العقاقري غري املرشوعة وتدفعهم إىل االختباء بعيدًا عن أعني السلطات، وخصوصًا الوكاالت الوطنية املختصة 
بإنفاذ قوانني مراقبة املخدرات. كذلك غالبًا ما يتجنب هؤالء املدمنون استخدام اخلدمات املتاحة يف املؤسسات العالجية وخدمات الرعاية األخرى، سواء بسبب خوفهم 
من أن يتم تسجيلهم كمعاقرين غري رشعيني أو أن جتري مالحقتهم، أو بسبب شعورهم بأّن معاجلة اإلدمان املتاحة ال تلّبي احتياجاتم. وبالتايل، غالبَا ما يكون مدمنو 
العقاقري، هم  البرشي/ اإليدز واملعاجلة املضادة لإلعتامد عىل  املناعي  العوز  الوقاية من فريوس  الفئة االجتامعية األكثر حاجَة لالستفادة من خدمات  املخدرات، وهم 
أنفسهم األقل استخدامًا هلذه اخلدمات. وهلذا السبب، أدخلت عىل برامج الوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي/ اإليدز تغيريات مهمة خالل العقدين املاضيني؛ 

فعوضّا عن انتظار حضور معاقري املخدرات باحلقن إىل املؤسسات الصّحية واالجتامعية، ُتقدم اخلدمات إليهم يف أماكن إقامتهم ومعاقرتم.

ومن أجل إنجاز مثل هذه الربامج من الرضوري وجود مكّون إيصايل مهم يشمل وضع أساليب خمتلفة إليصال اخلدمات خارج املؤسسات الصحّية.

 

يف  العاملني  أو  احلديثني،  السجون  خرجيي  أو  السجناء، 
مستخدمي  أو  باحلقن،  للمخدرات  املعاقرين  اجلنس  جمال 
البرشي/األيدز،  املناعي  العوز  بفريوس  املصابني  العقاقري 
أو أوالد الشوارع املكتنفني بعدد من السلوكيات اخلطرة، أو 

معاقري املخدرات باحلقن التابعني إىل أقليات إثنية.
•أماكن إيصال اخلدمات اإليصالية: هل ستكون يف الشوارع،  	
أو احلانات، أو رساديب ودهاليز احلقن، أوحمطات القطار، 
عىل  أو  الكراك،  تعاطي  اماكن  أو  العامة،  الطرق  يف  أو 
قارعات واجهات املخازن أو األسواق، أو األحياء الفقرية، 

أو األماكن التي يمتهن فيها حقن املدمنني.  
•اخلدمات امُلقدمة للمتعاطني أو املعاقرين: كتوفري املعلومات  	
الرامية إىل خفض املخاطر )باإلبالغ الشفهي أو املكتوب(، 
واملياه  النظيفة،  واملحاقن  واإلبر  الذكرية،  العوازل  وتقديم 
ومجع  بالكحول،  املغطسة  املناديل  او  واملسحات  املعقمة 
معاجلة  مرافق  إىل  واإلحالة  املستخدمة،  احلقن  أدوات 
اختبار  وإجراء  اخلّراجات،  وتدبري  العقاقري،  عىل  االعتامد 
فريوس العوز املناعي البرشي وتقديم املشورة ذات الصلة، 
األمراض  ومعاجلة  جنسيًا،  املنقولة  األمراض  ومعاجلة 
وأحيانًا  البرشي/اإليدز،  املناعي  العوز  بفريوس  املتعلقة 

توفري املأوى والطعام.
غري  واملنظامت  احلكومية،  كاهليئات  املنظامت،  •أنواع  	
العقاقري واملعنية  احلكومية، واملنظامت اخلاصة بمستخدمي 
قائمة  بمؤسسات  املرتبطة  واملبادرات  الذاتية،  باملساعدة 
أو  متحركة  تكون  قد  والتي  الدوائية(  املعاجلة  )كخدمات 

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

دليل وجيز للسياسة العامة خلفض رساية فريوس 
العوز املناعي البرشي من خالل اخلدمات 

اإليصالية



فيها،  العاملني  مهارات  عىل  كبري  بشكل  اإليصالية  املداخالت  فعالية  تعتمد 
ومالئمة اخلدمات املقدمة، وشموليتها.

البّينات
عاملية  دراسات  بإجراء  تفويضًا  العاملية  الصّحة  منظمة  أصدرت 
باحلقن  املخدرات  معاقري  وقاية  بفعالية  املعنية  للربامج  ومراجعات 
www.who.int/hiv/pub/prev-( من فريوس العوز املناعي البرشي

.)care/idu/en

من  عامًا   15 من  أكثر  بعد  عليها  ُحصل  التي  البّينات  أشارت  وقد 
األنامط  متنوعة  دراسية  تصاميم  شملت  التي  والتقييامت  البحوث 
واألطر املجتمعية القطرية املختلفة، بقّوة، عىل أّن املداخالت اإليصالية 
فعالة يف االتصال بمعاقري املخدرات باحلقن الذين ال يتلقون العالج، 
ذلك،  عن  فضاًل  سلوكياتم.  تغيري  يف  الناجعة  بالوسائل  وتزويدهم 
للمعاقرين  املقدمة  الوقاية  خدمات  تعزز  أن  اإليصالية  للربامج  يمكن 
مهمة  تأثريات  إىل  حتديدًا  البحوث  أشارت  وقد  للمعاجلة.  اخلاضعني 

وقوية تالية للمداخالت، مثل:
•إزدياد عدد حاالت اإلقالع عن معاقرة املخدرات باحلقن،  	
خفض  وبالتايل  أدواته،  يف  واملشاركة  احلقن  تواتر  وخفض 
خطر رسيان فريوس العوز املناعي البرشي، حتى يف حال مل 

تتضمن الربامج توفري أدوات احلقن النظيفة؛
•زيادة االهتامم بتعقيم اإلبر واستخدام العازل الذكري؛ 	

•إرتفاع عدد املنتسبني من املدمنني إىل الربامج املعنية بعالجهم  	
والشاملة للعالج باالستبدال.

للرعاية  أّن   • 	11 أصل  من  دراسات   10 وجدت  وهكذا، 
عن  املدمنني  بإقالع  ارتبطت  إجيابية  تأثريات  اإليصالية 
 18 أصل  من  دراسة   17 وأّن  باحلقن،  املخدرات  معاقرة 
أشارت إىل أّن هذه التأثريات ارتبطت بخفض تواتر احلقن، 
و18 دراسة من أصل 22 دلت عىل تأثريات إجيابية ارتبطت 
بتقليل التشارك يف استخدام اإلبر واملحاقن ذاتا. كام قدمت 
8، و18  17، و7 دراسات من أصل  11 دراسة من أصل 
دراسة من أصل 21 عىل التوايل ]1[ بّينات أشارت إىل زيادة 
االهتامم بتعقيم اإلبر، والدخول يف برامج معاجلة اإلدمان، 
الدراسات  ُأظهرت  كذلك  الذكري.  العازل  واستخدام 

املختلفة املشاهدات التالية: 
البرشي  املناعي  العوز  فريوس  اختبار  إجراء  خدمات  •أّن  	
وتقديم املشورة أو معاجلة االعتامد عىل العقاقري، كانت أكثر 

فعالية عندما ارتبطت بالرعاية اإليصالية.
للوصول  نقل  وسائط  للمدمنني  أتاحت  التي  الربامج  •أّن  	
املثال،  سبيل  عىل  استخدامًا.  األكثر  كانت  خدماتا  إىل 
اختبار  بإجراء  املوقع  يف  تقوم  التي  املتنقلة  الوحدات  أدت 
من  املتعلقة  املشورة  وتقدم  البرشي  املناعي  العوز  فريوس 
بامكانية استفادتم من هذه اخلدمات ]2[.  املدمنني  اقتناع 
التي كانت جمهزة بوحدات متنقلة إلجراء اختبار  فالربامج 
مراجعيها  بقبول  حظيت  البرشي  املناعي  العوز  فريوس 
86 مرة أكثر من تلك الربامج التي مل تكن  إجراء اإلختبار 
كانت  التي  فاملشاريع  كذلك  الوحدات.  هذه  بمثل  جمهزة 

جمهزة إلجراء اختبار فريوس العوز املناعي البرشي يف املوقع 
حظيت بنسبة قبول املرىض إلجراء االختبار تفوق بـ 21 مرة 

نسبة املرىض الذين قبلوا إجراءه يف خدمات اإلحالة.
)أي  التقليدية  تلك  اإليصالية،  الرعاية  نموذجي  •أّن  	
اخلدمات اإليصالية املقدمة من قبل العاملني اإلجتامعيني أو 
األتراب  قبل  من  املوجهة  تلك  أو  الصّحيني(  األخصائيني 
االختطارية  السلوكيات  خفض  إىل  أديا  قد  املعاقرين، 
أّن  ُأبلغ  وقد  البرشي.  املناعي  العوز  بفريوس  املتعلقة 
قبل  مقاربتهم من  الذين جرت  باحلقن  املخدرات  معاقري 
نسبة  انخفضت  سابقني(  أو  حاليني  )مدمنني  زمالئهم 
تشاركهم باملحاقن وأدوات تعاطي املخدرات ولوازمها من 
املعاقرين الذين متت مقاربتهم بالطرق التقليدية للخدمات 
أقل  بنسبة  انخفضت  للحقن  ممارستهم  أّن  كام  اإليصالية، 
قادة  أو  الناشطون  املدمنون  استطاع  كذلك  أيضًا.  بكثري 
جمموعات  أكثر  جلب  املعاقرة،  لشبكات  املوجهني  الرأي 
ومتكنوا  تنوعًا،   باحلقن  املخدرات  مدمني  من  االختطار 
سلوكياتم  يف  مهمة   تغيريات  وإحداث  عليهم  التأثري  من 

اخلطرة، أكثر مما حتقق بالطرق اإليصالية التقليدية.
•أّن برامج املداخالت املرتكزة عىل اخلدمات اإليصالية كانت  	
املوارد.  األطراملحدودة  يف  حتى  وجمدية،  التكلفة،  ميسورة 
يف  األوىل  اخلطوة  اإليصالية  اخلدمات  شكلت  ما  وكثريًا 
املناعي البرشي/ العوز  الوقاية من فريوس  برامج  تأسيس 
باحلقن  املخدرات  به من معاقري  املصابني  اإليدز، ورعاية 

ومعاجلتهم ودعمهم. 
اإليصالية  اخلدمات  بني  بالرابط  القناعة  البّينات  •تعزز  	
والفئات  اخلدمات  مقدمي  بني  الشخيص  واالتصال 
املستهدفة،  وخفض نسبة السلوك االختطاري، وتقلل من 

التعّرض إىل فريوس العوز املناعي البرشي.

اآلثار املرتتبة عىل السياسات والربامج املتبعة 
•اعتبار اخلدمات اإليصالية املجتمعية املرتكز، وسيلة أساسية  	
للوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي/األيدز يف البلدان 
أو املواقع، حيث معاقرة املخدرات باحلقن تشكل عاماًل مهاًم 

يف رساية هذا الفريوس.
• وإيصاهلا إىل معظم  توسيع برامج الرعاية اإليصالية القائمة،	

معاقري املخدرات باحلقن الذين ال خيضعون للعالج.
وتزويدهم  باحلقن  املخدرات  معاقري  إىل  •الوصول  	
انتظار  من  بداًل  اإلحالة،  وطرائق  واخلدمات  باملعلومات 
قبل  من  التزامًا  هذا  يتطلب  اخلدمات.  إىل  حضورهم 
توجيه  إعادة  أجل  من  والوطنية  املحلية  احلكومات 
املناعي  العوز  وبفريوس  باملخدرات  املتعلقة  السياسات 
وُمثقفني  مؤهلة  كوادر  بتوظيف  وقيامها  البرشي/اإليدز، 

اتراب أو إعادة تدريب وتأهيل الكوادر املوجودة.
بيئة  خلق  اإليصالية  للرعاية  الفّعالة  الربامج  تنفيذ  •يتطّلب  	
بام  عليها،  واحلفاظ  التوصيلية  اخلدمات  إلنشاء  مؤاتية 
ولوازمها  باملخدرات  املتعلقة  القوانني  مراجعة  ذلك  يف 
وتقديم  القانون،  إنفاذ  يف  املامرسة  وطرائق  االستهالكية، 

خدمات الرعاية الصّحية املتنوعة.
واخلدمات  األساليب  من  الصحيحة  التوليفة  إجياد  •يشّكل  	
املالئمة وإيصاهلا إىل جمموعة من معاقري املخدرات باحلقن 
حمّددة،  واقتصادية  واجتامعية  وقانونية  سياسة  ظروف  يف 

1 Coyle SL, Needle RH, Normand J. Outreach-based HIV prevention for injecting 
drug users: A review of published outcome data. In: Nee dle RH, Coyle S, Cesari 
H, editors. HIV prevention with drug-using populations–current status and future 
prospects. Public Health Reports 1998;113(Suppl 1):1930-
2 Tinsman PD, Bullman S, Chen X, Burgdorf K, Herrell JM. Factors affecting client 
response to HIV outcome efforts. Journal of Substance Abuse 2001;13:20114-.



يمكن  فّعال  برنامج  تنفيذ  فاحتامل  كبريًا.  حتديًا  الغالب  يف 
باحلقن  املخدرات  معاقري  إسهام  عند  كثريًا  يرتفع  أن 
البرشي/ املناعي  العوز  بفريوس  املصابني  واألشخاص 

اإليدز يف وضع الربنامج وتطويره وتنفيذه.
الفّعال   العوامل املركزية لتحقيق العمل اإليصايل  • من  	
الرعاية  وشمول  أخرى  خدمات  إىل  اإلحالة  هو 
معاجلة  فيها  بام  األخرى،  اخلدمات  يف  اإليصالية 
وإجراء  اخلّراجات،  وتدبري  العقاقري،  عىل  االعتامد 
اختبار فريوس العوز املناعي البرشي وتقديم املشورة 
وفريوس  جنسيًا  املنقولة  األمراض  ومعاجلة  حوله، 

واْلتِهاب والتدّرن،  البرشي/اإليدز،  املناعي  العوز 

 

اإليصالية  اخلدمات  برامج  تأسيس  بعد   .C الَكبِِد 
بام يالئمها  التطوير  ينبغي تضمينها بغرض  وتوسّعها، 
العمل  طاقم  وتدريب  مماثلة  ُمعاِونة  خدمات  من 
هذه  بتنفيذ  القيام  يؤهله  الذي  املناسب  التدريب 

اخلدمات.
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