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برامج الحقن/ا�بر

استبدال المواد ا�فيونية 

إنهاء التجريم ...

إنهاء أحكام ا�عدام ...

إنهاء الوصمة ...

اعتماد سياسات 
الحد من المخاطر ...   

www.menahra.org

كن جزًءا من الحل!

�نقاذ ا�رواح وتحسين الصحة العامة
ندعم وال نعاقب

ر القوانين التي تعاقب استخدام المخدرات تبرَّ
في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا

 
بالتالي: 

ومع ذلك

بسبب الخوف من ا�عتقال 

يتم التعامل مع ا�شخاص الذين 
يستخدمون المخدرات كمجرمين 

في جميع أنحاء المنطقة

لم توقف هذه القوانين 
استخدام المخدرات 

في المنطقة

فالتجريم 
يضعف صحة 

مجتمعنا

تشمل التهم الجنائية تجاه 
ا�شخاص الذين يستخدمون 

المخدرات عقوبة ا�عدام 
في بعض دول منطقتنا

فقط ٦ من أصل ٢٠ بلد في الشرق 
ا�وسط وشمال أفريقيا 

تشّرع العالج البديل

المعطيات المتاحة التي تتعّلق بحاالت الجرعة الزائدة 
من المخدرات في المنطقة هي محدودة للغاية 

يعد النالوكسون مضاد� للمواد ا�فيونية 
ويعكس تأثير الجرعة الزائدة وينقذ ا�رواح

النالوكسون غير متوّفر في المجتمع المحلي 
في أي من بلدان المنطقة 

حماية الشّباب ومنعهم 
من استخدام المخدرات

هذه القوانين:

تشجع على استخدام 
المخدرات بطرق 

غير آمنة

فقط ١٠ من أصل ٢٠ بلد في منطقة 
الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا لديه 

برامج الحقن/ا�بر

فقط ٢٥ إلى ٥٥٪ من مستخدمي 
المخدرات بالحقن وصلت إليها 
خدمات الحد من المخاطر في 

معظم بلدان المنطقة

حوالي ١٥٪ من مستخدمي 
المخدرات بالحقن في منطقة 
الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا 
متعايشين مع فيروس نقص 

المناعة البشري

يتعرض ا�شخاص الذين أدينوا بجرم استخدام المخدرات 
النتهاكات حقوقهم ا�نسانية

الشباب في السجون هم ا�كثر عرضة 
لمواصلة استخدام المخدرات الغير آمن

هناك حاجة للمزيد من العمل والتفاني
في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا لتحسين حياة 

وضمان حقوق ا�شخاص الذين يستخدمون المخدرات

تمنع الوصول 
إلى خدمات الرعاية 

الصحية والعالج

يشمل استخدام المخدرات 
بطرق غير آمنة تشارك الحقن/ا�بر

 وتعرض لفيروس نقص المناعة البشري 
والتهاب الكبد الفيروسي ج / ب

استبدال المواد ا�فيونية 
هو للعالج من المخدرات مما يقلل من 
احتماالت االنتكاس/االرتداد إلى الحقن، 

ويمكن اعتبارها استراتيجية فعالة للوقاية 
من فيروس نقص المناعة البشري


