
 

 مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع

 الدراسة البيولوجية السلوكية ما بين متعاطي المخدرات بالحقن في الضفة الغربية
 

 
وزارة الصحة الفلسطينية وبدعم وتمويل من منظمة الصحة عملت مؤسسة المقدسي من خالل الشراكة مع 

الدراسة البيولوجية السلوكية بين متعاطي المخدرات بالحقن في  "تحت عنوان   دراسة، على تنفيذ العالمية 
وتهدف هذه الدراسة للتعرف على مدى انتشار و سريان األمراض المنقولة بالجنس والدم بين  "الضفة الغربية

، هذه الفئة وخاصة مرض اإليدز والتهاب الكبد الوبائي بأنواعه، حيث استهدفت الدراسة مناطق الخليل، رام هللا
 .بيت لحم في الضفة الغربية

بناء  لتنفيذ الدراسة فيهاحد عشر لعمل المسح من باقي المحافظات الفلسطينية األ المحافظات المذكورةتم اختيار 
على توصية ومشاورة بين مؤسسات المجتمع المدني العاملين بشكل مباشر مع مدمني المخدرات حيث اجمعوا 

نتشر بها ادمان مادة الهيروين بشكل كبير نسبة الى باقي يم هللا بيت لحم الخليل را(على ان تلك المحافظات 
المحافظات وذلك من خالل اعداد المدمنين الذين يتوجهون الى العالج بتلك المؤسسات كما وتشير تقارير شرطة 

من   %٤٥الى عدد قضايا ضبط المخدرات بتلك المحافظات بلغ ما يقارب الى  ۲۰۱۲مكافحة المخدرات لعام 
كمعدل لكل محافظة اما باقي % ۱٥أي ما يعادل نسبة  ۲۰۱۲لعام  جموع قضايا ضبظ المخدرات بفلسطينم

 .لكل محافظة%   ٦٫۸ محافظات فمعدل قضايا الضبط بها ما يعادل  ۸محافظات الوطن والبالغة 

حيث كانت المرحلة األولى عملية مسح ميداني ألماكن تعاطي المخدرات في  تم تنفيذ الدراسة على مرحلتين،
والتي سبقها ورشة عمل تدريبية لفريق العمل لتعريفهم بالمهام المطلوبة ومنهجية الدراسة  المناطق المستهدفة

يداني بمجموع تشكيل ثالث فرق عمل موالتي تعتمد على تحديد العينة بناءاً على الزمان والمكان، وبعد ذلك تم 
مكان  ۸۷تم خالل أيام البحث الميداني زيارة  ، حيثفرد، توزعت هذه المجموعات في المناطق الثالثة ۱۲

منها تم تأكيدها وتم  ٥٤، )الخليل، بيت لحم، ورام هللا(تعاطي في مختلف المناطق التي استهدفتها الدراسة 
كن حيث تم أخذ بعض المعلومات منهم عن المناطق متعاطي للمخدرات بالحقن في هذه األما ۲۰٥الوصول لـِ 

التي يتعاطون فيها وعدد المتواجدين هناك بالعادة وما إذا كانوا يتشاركون األدوات خالل التعاطي وأوقات 
تواجدهم في تلك األماكن وحسب ما قاله المتواجدين في تلك األماكن إن عدد المتعاطين الموجودين يبلغ الضعف 

ت األماكن التي قامت الفرق الميدانية بزيارتها بين أبنية مهجورة وأراضي مفتوحة ومقاهي يتجمع بالعادة، وتنوع
 .فيها المتعاطين وأماكن خاصة وغيرها

المرحلة الثانية كانت عملية تنفيذ الفحوصات، حيث تم حيث تم اختيار فريق العمل الميداني الذي سيشارك في 
تم توظيفهم من قبل  ائيين مختبر وسائقين لمركبات العمل الميدانياخص ۱۲شخص،  ۲۱الدراسة والمكون من 

أشخاص تم توظيفهم من قبل مؤسسة المقدسي وهم قائد فريق لكل مجموعة وأخصائي  ۹وزلرة الصحة، و
 :بناء على المعايير التالية، وتم اختيار هؤالء )مدمن متعافي(اجتماعي أو نفسي ومستشار 

 .لتوعية في مجال اإليدز أو برنامج تخفيف المخاطرالخبرة المسبقة للعمل في ا •
مدمن سابق من سكان منطقة الدراسة وقادر على الوصول إلى أماكن التعاطي والتواصل مع المتعاطين  •

 .بالحقن في مناطق الضفة الغربية
 .أخصائيين اجتماعيين ونفسيين •
 .الحاالت من المدمنين فتيات الحرص على تواجد أخصائية اجتماعية أو نفسية في كل فريق لكون بعض •



وكان هدفه  ،۳/۱۰/۲۰۱۳-۲تدريبية للمشاركين، لمدة يومين متتاليين بتاريخ عمل  ورشةبعد ذلك تم تنفيذ 
تعريف المشاركين بالمهمة التي سيتم تنفيذها خالل أيام العمل الميداني وكيفية تنفيذ هذه المهمة من خالل منهجية 

توزعت فرق العمل الميداني على المناطق الثالثة، وبدأت العمل ، ومن ثم تحديد العينة بناءاً على الوقت والمكان
متعاطي مخدرات بالحقن في المناطق  ۲۹٤ق العمل الميداني إلى بحسب المنهجية الموضوعة، حيث وصل فري

لجميع المدمنين فيما عدا  فحوصات اإليدز سلبية م وكانت نتائجالثالثة، تم عمل فحوصات اإليدز والتهاب الكبد له
دول ، والجحالتين في الخليل كانت نتائجهم إيجابية في الفحص األول وعند إعادة عمل الفحص تبين أنها سلبية

 :نتائج الفحوصات بحسب المنطقةالتالي يوضح 

 بيت لحم رام هللا الخليل المنطقة

 ۸٦ ۱۰۲ ۱۰٦ عدد الفحوصات

 النتائج 

 سلبي ۱۰٤ -
تم إعادة إيجابي و ۲ -

الفحص لهم  وكانت 
 النتيجة سلبي

 سلبي  سلبي 

  

 :المعيقات والتحديات

جزء من المناطق التي تم تنفيذ الدراسة فيها هي مناطق فلسطينية تابعة للسيادة اإلسرائيلية، األمر الذي أثر  •
 .على تواجد المدمنين في هذه المناطق وتجمعهم فيها مما جعل الوصول إليهم أكثر صعوبة

األمر الذي لسطينية، بعض مناطق السلطة الفالحمالت األمنية التي تقوم بها شرطة مكافحة المخدرات في  •
 .يزيد من صعوبة الوصول للمدمنين

تخوف بعض المدمنين من كون السيارة التي يستعملها فريق العمل الميداني عليها شعار السلطة الفلسطينية،  •
حيث أنهم في بعض األحيان حين كانوا يرونها قادمة باتجاه تواجدهم يهربون من المكان وخاصة في منطقة 

 .م من سائق المركبة في بعض األحيان لكونه من نفس المنطقةبيت لحم وتخوفه
إناث في المناطق  ۱۰صعوبة الوصول لحاالت التعاطي بالحقن من اإلناث، حيث تم التعرف على ما يقارب  •

 .المختلفة
وجود مدمن مسيطر في بعض األوكار، األمر الذي كان في بعض األحيان يعيق من عمل الفريق، إذ كان  •

 .اً كبيرا لهم لكي يسمحوا لباقي المتواجدين في المكان بالمشاركة في الدراسةيشترط مبلغ
صعوبة سحب عينات الدم من بعض المدمنين بسبب ضمور شرايينهم األمر الذي يأخذ الكثير من الوقت  •

 .والجهد
ون عدد صعوبة أوضاع وبيئة المكان الذي تتم فيه مقابلة المدمن وتعبئة االستمارة وفي بعض األحيان يك •

المتواجدين كبير مما يزيد من صعوبة الوضع والتحكم فيه وخاصة إذا حصل بينهم شجار أو حل خالفات 
 .بينهم

رفض بعض المدمنين التعاون والمشاركة في الدراسة بحجة عدم حاجتهم للنقود الذي شكل تحدي في  •
 .الوصول للعينة المطلوبة

 .ة التدريبية وعيد األضحىانحصار الفترة الزمنية في فترة ما بعد الورش •
وموظفي مؤسسة ) الشتوي(فرق التوقيت بين موظفي العمل الميداني التابعين لتوقيت السلطة الفلسطينية  •

 ).صيفي(المقدسي التابعين للتوقيت اإلسرائيلي 
 .صعوبة الوصول لبعض ألوكار البعيدة والنائية مما اضطر الفريق للمشي مسافات طويلة للوصول إليها •
 .اكتشاف بعض الحاالت لمدمنين حاولوا عمل الفحص أكثر من مرة في مناطق مختلفة •
تواجد بعض المدمنين الذين ال يتعاطون المخدرات بالحقن في األوكار وكانوا يريدون المشاركة في الدراسة  •

 .ومحاولتهم إلعاقة عمل الطاقم عند رفض مشاركتهم
 .صعوبة التنقل من مكان آلخر داخل كل منطقة بسبب االزدحامات المرورية •



تعرض الجيش اإلسرائيلي في بعض األحيان لفريق العمل الميداني في منطقة الخليل وتعطيل عملهم  •
 .وتأخيرهم

 
 :التوصيات

 ).باقي محافظات الضفة الغربية(إدخال مناطق أكثر في نطاق الدراسة  •
 .وصلت إليها طواقم العمل الميداني وكانت بحاجة لمساعدة ومتابعة متابعة الحاالت التي •
بناء برامج مختلفة كالوصول للمدمنين وبرامج توعوية، خدماتية، عالجية، تثقيف أقران وغيرها وذلك  •

 .باالعتماد على نتائج االدراسة
 .التواصل المستمر مع المواقع من خالل برامج أخرى •
 

 


