
التحديد العالمي لخدمات الحد من الضرر �نساء

ا�واتي يستخدمن المخدرات

 
من منظور جنساني، نرى أن النساء اللواتي
يستخدمن المخدرات ال يخدمن بشكل كاف.

يجب مضاعفة االلتزام "برؤية" وتلبية احتياجات
الحد من الضرر للمرأة في جميع البلدان.
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ان اال�﮴﮲�﮶سار العالم﮵ى ل﮲حدمات �﮴﮴�ل﮵�ل ال﮲صرر ﮴�د �﮴و﮴�ف وهو اس﮴�مرار ال�﮳﮴حاه لوحظ ٔالول مرة ﮲�﮵ى 2012. �﮶﮴س﮵�ر

 ﮵�س﮴�﮲حدمون الم﮲حدرات على الصع﮵�د العالم﮵ى، ومع ذلك
﮲

 �﮶لث أال﮶س﮲حاص الذ﮵�ں
﮲

ال﮴�﮴�د﮵�رات ٕالى أن ال﮲�ساء ﮵�﮶سلكں

 ال﮲صرر أ﮴�ل وأن ال﮲�ساء معر﮲صات أك﮶�ر
﮲

 على ﮲حدمات الحد مں
﮲

﮲�ٕان ال﮴�﮴�ار﮵�ر �﮶﮴س﮵�ر ﮳�اس﮴�مرار ٕالى أن ﮲�رص حصولهں

 .C لٕالصا﮳�ة ﮳�﮲�﮵�روس �﮴﮲�ص الم﮲�اعة ال﮳�﮶سر﮵�ة وال﮴�هاب الك﮳�د الو﮳�ا�﮵ٔى 
﮲

 ﮲ع﮵�رهں
﮲

مں

 

 الم﮲حدرات والوصول
﮲

 ز﮵�ادة مالءم﮴�ها لل﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں
﮲

 ال﮲صرر مں
﮲

 ﮲حدمات الحد مں
﮲

�﮴و﮳حد أدوات ل﮴�مك﮵�ں

ٕال﮵�ها. و﮵�﮶سمل ذلك اس﮴�﮲حدام عدسة ﮳ح﮲�سا�﮵﮲�ة و�﮴عم﮵�م مراعاة الم﮲�ظور ال﮳ح﮲�سا�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى ال﮴�﮲حط﮵�ط و�﮴﮴�د﮵�م ال﮲حدمات.   

﮲
، ك﮶�﮵�را ما ﮵�كون مں ال﮲حدمات ال﮴�﮵ى اس﮴�حد�﮶ت هذه ال﮲�هح� ﮴�ل﮵�لة على أرض الوا﮴�ع، وح﮵�﮶�ما �﮴و﮳حد هذه ال﮲�هح�

 �﮴و�﮵﮶�ق ال﮲�﮴�ا�ٔح� و�﮴ع﮲ر﮵�﮲رها. و�﮴﮲�﮵�﮳حة لهذا ﮲�ٕان ال﮳�﮵�ا�﮲ات ال﮴�و﮵�ة حول هذا المو﮲صوع �﮲ادرة.
﮲

الصعب أو ﮲ع﮵�ر الممكں

و﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ذلك، ﮲�ٕان ال﮳�حوث الم﮴�عل﮴�ة ﮳�اس﮴�﮲حدام الم﮲حدرات والمسا�ٔل الصح﮵�ة ذات الصلة �﮲ادرا ما �﮲﮴�﮴�ح�

 ال﮲صرر.
﮲

 المرأة والحد مں
﮲

معلومات عں

 

﮲
 أ﮳حل ز﮵�ادة المساءلة مں

﮲
 المهم �﮴و�﮵﮶�ق و�﮴ع﮲ر﮵�﮲ر هذه ال﮲حدمات ح﮵�﮶�ما و﮳حدت، وذلك مں

﮲
﮲�﮵ى هذا الس﮵�اق، مں

﮲
﮳حا�﮲ب الحكومات ال﮴�﮵ى أ﮴�رت م﮳�ادئ أالمم الم﮴�حدة ال﮴�و﮳ح﮵�ه﮵�ة و﮴�رارا�﮴ها ﮳�﮶سٔ�ن �﮴و﮲�﮵�ر ال﮲حدمات للم﮲�ظمة. مں

 ٕادماج ال﮲�ماذج واس﮴�﮲�سا﮲حها و�﮴و﮲�﮵�ر
﮲

 ال﮲صرر، ﮵�مكں
﮲

﮲حالل �﮴و�﮵﮶�ق ال﮲حدمات ال﮲�ا﮳ححة ال﮴�﮵ى �﮴﮴�دمها المرأة للحد مں

الموارد لها وٕا﮴�ام﮴�ها.

 

 ال﮲صرر دراسات اس﮴�﮴�صا�﮵ٔ�ة و﮳�حوث
﮲

مع أ﮲حذ ذلك ﮲�﮵ى االع﮴�﮳�ار، أ﮳حرت ال﮶س﮳�كة الدول﮵�ة المع﮲�﮵�ة ﮳�المرأة والحد مں

 ال﮲صرر ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء العالم. ﮵�﮴�دم هذا ال﮴�﮴�ر﮵�ر مو﮳ح﮲را
﮲

مك﮴�﮳�﮵�ة ل﮴�حد﮵�د ال﮲حدمات المال�ٔمة للمرأة للحد مں

 ال﮴�﮴�ر﮵�ر ﮴�ا�ٔمة "ح﮵�ة" ﮳�ال﮲حدمات حسب الم﮲�اطق مع
﮲

لل﮲�﮴�ا�ٔح� إال﮴�ل﮵�م﮵�ة واال�﮳﮴حاهات العالم﮵�ة الم﮶س﮴�ركة. كما ﮵�﮴�﮲صمں

 ال﮴�﮲�اص﮵�ل ع﮲�د �﮴و﮲�رها.
﮲

وصف م﮲ح﮴�صر وروا﮳�ط للحصول على م﮲ر﮵�د مں

 

�﮴دعو WHRIN ال﮴�راء ٕالى إال﮲صا﮲�ة ٕالى هذه ال﮴�ا�ٔمة - ﮲�﮵ى حالة عدم ٕادراج ال﮲حدمات ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�م ال﮲حروج م﮲�ها، او

�﮲﮴�اص﮵�ل ال﮲حدمات ﮲ع﮵�ر �ملة أو ﮲ع﮵�ر صح﮵�حة.

 

الم﮲�هح�

 ﮲�﮵�هم ال﮲�ساء
﮲

، ﮳�مں
﮲

 الر�﮵ٔ�س﮵�﮵�ں
﮲

ساعدت مراك﮲ر ال﮴�﮲�س﮵�ق إال﮴�ل﮵�م﮵�ة الم﮲�ظمة على ٕاعداد ﮴�وا�ٔم ﮳�ٔ�سماء الم﮲ح﮳�ر﮵�ں

 ال﮲صرر الم﮴�احة ﮲�﮵ى ﮳�لدا�﮲ها. و﮴�د و﮲صعت
﮲

 الم﮲حدرات (WUD)، مع ﮲�هم ﮳ح﮵�د ل﮲حدمات الحد مں
﮲

اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

اس﮴�مارات مسح ﮴�ص﮵�رة (SurveyMonkey)  م﮲�﮲�صلة للك م﮲�ط﮴�ة و�﮴ر﮳حمت ٕالى إالس﮳�ا�﮵﮲�ة وأالوكرا�﮵﮲�ة، والروس﮵�ة،

والعر﮳�﮵�ة، وال﮲�ر�﮲س﮵�ة. و﮴�د اس﮴�﮲حدمت لك �﮴ر﮳حمة �﮲﮲�س أالسٔ�لة ل﮴�حد﮵�د العوا�ٔق الر�﮵ٔ�س﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴حول دون الوصول

 ال﮲صرر المصممة لل﮲�ساء.
﮲

ٕالى ال﮲حدمات ولوصف و "�﮴حد﮵�د" ﮲حدمات الحد مں
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ال﮴�﮵�ود وال﮴�حد﮵�ات

 الوا﮲صح أ﮵�﮲صا أن
﮲

 الدراسة االس﮴�﮴�صا�﮵ٔ�ة ل WHRIN لعام 2020، �ن مں
﮲

 ﮲طهرت ﮳�﮵�ا�﮲ات م﮲�﮵�دة مں
﮲

﮲�﮵ى ح﮵�ں

 ال﮲صرر" (ح﮵�ث أ﮶سار ﮳�عض
﮲

 "﮲حدمات الحد مں
﮲

 ﮳�﮶سٔ�ن �﮴عار﮵�ف لك مں
﮲

 لم ﮵�كو�﮲وا وا﮲صح﮵�ں
﮲

 الم﮳ح﮵�﮳�﮵�ں
﮲

العد﮵�د مں

﮲
، على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، ٕالى مراك﮲ر ٕاعادة ال﮴�ٔ�ه﮵�ل لل﮲�ساء ﮲�﮴�ط) و "مصممة لل﮲�ساء" (ح﮵�ث أدرج ك﮶�﮵�ر مں

﮲
الم﮳ح﮵�﮳�﮵�ں

 ال﮲صرر ال﮴�﮵ى �﮴ع﮴�﮳�ر عامة ﮳�ا﮲�﮴�راض أ�﮲ه �﮲ظرا ٔالن ﮳�عض ال﮲�ساء ح﮲صرن هذه ال﮲حدمة،
﮲

 ﮲حدمات الحد مں
﮲

الم﮳ح﮵�﮳�﮵�ں

﮲�ٕا�﮲ها ﮳�ال﮴�ال﮵ى "مصممة" لل﮲�ساء). ولمعال﮳حة هذه المسا�ٔل، أ﮳حر﮵�ت دراسة اس﮴�﮴�صا�﮵ٔ�ة للم﮴�ا﮳�عة ﮲�﮵ى عام 2021،

 ﮳حهات ال﮴�﮲�س﮵�ق إال﮴�ل﮵�م﮵�ة وال﮴�ر﮳حمات حسب الحا﮳حة. ورك﮲رت هذه
﮲

واس﮴�كملت هذه الدراسة مرة أ﮲حرى ﮳�دعم مں

 ال﮲صرر ال﮴�﮵ى
﮲

الدراسة االس﮴�﮴�صا�﮵ٔ�ة ﮳�﮶سلك ﮲حاص على �﮴عار﮵�ف �﮴صم﮵�م ال﮲حدمات، مؤكدة على أن ﮲حدمات الحد مں

 أن �﮶﮴�﮳�ت حصر االح﮴�﮵�ا﮳حات المحددة للمرأة ومحاولة �﮴ل﮳�﮵�﮴�ها. ولذلك لم
﮲

�﮴س﮴�هدف المرأة ه﮵ى �﮴لك ال﮴�﮵ى ﮵�مكں

 ٕام��﮵﮲�ة
﮲

 ه﮲�اك ع﮲�صر ﮲حدمة مر�﮳﮴�ط ﮳�ها محدد ل﮴�حس﮵�ں
﮲

 ما لم ﮵�كں
﮲

�﮴درج ﮲حدمات عامة م﮶�ل ﮳�رامح� إال﮳�ر والمحا﮴�ں

حصول المرأة على ال﮲حدمات (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، المرأة ﮲�﮴�ط ﮲�﮵ى م﮳حال ال﮲حدمة أو أالو﮴�ات، والم﮶ساركة الم﮳حد﮵�ة

، وال﮲حدمات الم﮴�دمة لل﮲�ساء الم﮶س﮴�﮲عالت
﮲

 ال﮳ح﮲�س﮵�ں
﮲

﮲�﮵ى �﮴﮴�د﮵�م ال﮲حدمات، وال﮲حدمات الم﮴��ملة ﮲ع﮵�ر الم﮴�وا﮲�﮴�ة ﮳�﮵�ں

 ال﮲صرر
﮲

﮳�ال﮳ح﮲�س، و﮲حدمات الع﮲�ف ال﮳ح﮲�سا�﮵﮲ى، و﮲حدمات الصحة ال﮳ح﮲�س﮵�ة وإال�﮳﮲حا﮳�﮵�ة). و﮵�﮲�س﮳حم �﮴عر﮵�ف الحد مں

 ال﮲صرر.
﮲

 الم﮲�ظمة الدول﮵�ة للحد مں
﮲

المس﮴�﮲حدم ﮲�﮵ى عمل﮵�ة �﮴حد﮵�د ال﮲حدمات هذه مع هذا المو﮳ح﮲ر الصادر عں

 

�﮴﮴�ّر WHRIN ﮳�و﮳حود ﮴�﮵�ود ك﮳�﮵�رة على �﮲هح� االع﮴�ماد ﮳�﮶سلك أساس﮵ى على م﮶ساركة أع﮲صا�ٔها و﮳حهات اال�﮴صال أال﮲حرى

﮲
 ه﮲�اك ع﮲�صر مكمل �مل مں

﮲
الموص﮵ى ﮳�ها. و﮲�﮵ى ﮳�عض الحاالت، �﮴عذر �﮴حد﮵�د ﮳�لد أو دولة م﮶س﮴�ركة، أو لم ﮵�كں

 للك دولة/﮳�لد. و��﮲ت الدراسات االس﮴�﮴�صا�﮵ٔ�ة ﮴�ص﮵�رة و﮳�س﮵�طة و﮲ع﮵�ر م﮴�احة ﮳�﮳حم﮵�ع الل﮲عات، و﮴�د ال �﮴كون
﮲

الم﮶سارك﮵�ں

 وصف �﮴﮴�ر﮵�ر رسم ال﮲حرا�ٔط هذا ﮳�ٔ��﮲ه
﮲

﮴�د أ�﮴احت ال﮴�حد﮵�د المطلوب ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع الحاالت. ولهذه أالس﮳�اب، ال ﮵�مكں

 الم﮲حدرات ﮲�﮵ى
﮲

�﮴﮴�ر﮵�ر ﮶سامل، ولك﮲�ه ﮵�ساعد على ال﮶سروع ﮲�﮵ى رسم و�﮴ع﮲ر﮵�﮲ر ال﮲حدمات لل﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء العالم.

 

 الح﮵ى هذا، ﮲�﮵�ر﮳حى الوصول ٕالى الع﮲�وان
﮲

 ﮳�لدك ٕالى مس﮴�﮲�د ال﮴�ع﮵�﮵�ں
﮲

ٕاذا ك﮲�ت ﮴�ر﮲عب ﮲�﮵ى ٕا﮲صا﮲�ة ﮲حدمة مں

ruth@whrin.site    ﮳�الم﮶�ل ٕاذا رأ﮵�ت ﮳�ر﮲�ام﮳حا لم ﮵�عد ﮵�عمل، أو وصف ﮲ع﮵�ر د﮴�﮵�ق، أو ٕاذا لد﮵�ك روا﮳�ط وص﮲�﮵�ة

أ﮲�﮲صل، الر﮳حاء اال﮴�صال.

 

آس﮵�ا
 و﮲�﮵�﮴�﮲�ام ومال﮵�﮲ر﮵�ا وم﮵�ا�﮲مار، و�﮵﮲�﮳�ال، واله﮲�د، وال﮵�ا﮳�ان.

﮲
 ٕا�﮲دو�﮵﮲�س﮵�ا و﮳�اكس﮴�ان و﮳�و�﮴ان وال﮲�ل﮳�﮵�ں

﮲
وردت ردود مں

 ال﮲صرر مصممة لل﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى
﮲

 أي ﮲حدمات محددة للحد مں
﮲

ولم �﮳﮴�لغ سوى اله﮲�د وم﮵�ا�﮲مار و�﮵﮲�﮳�ال عں

 هذه ﮳�رامح� على مس﮴�وى ال﮳�الد. وهذه ال﮲�﮴�﮵�﮳حة �﮳﮴�عث على ال﮴�لق ٕاذ ﮵�﮴�در أن �﮲صف
﮲

 الم﮲حدرات. لم �﮴كں
﮲

﮵�س﮴�﮲حدمں

 ﮲�﮵ى م﮲�ط﮴�ة آس﮵�ا.
﮲

 الم﮲حدرات ﮵�ع﮶سں
﮲

 ال﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں
﮲

س�ن العالم مں

https://www.hri.global/what-is-harm-reduction
mailto:ruth@whrin.site
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، ال ﮵�﮲رال �﮴ك﮶�﮵�ف "حرب الم﮲حدرات" ﮵�﮶سلك ﮲حطرا ك﮳�﮵�را على م﮴�عاط﮵ى الم﮲حدرات،
﮲

و﮲�﮵ى ﮳�عض ال﮳�لدان م﮶�ل ال﮲�ل﮳�﮵�ں

 ال﮲صرر. و﮴�د أدى هذا ال﮴�ك﮶�﮵�ف ٕالى ز﮵�ادة ك﮳�﮵�رة ﮲�﮵ى ح﮳�س ال﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى
﮲

﮳�﮵�﮲�ما ال �﮴و﮳حد ﮲حدمات للحد مں

﮲
 الم﮲حدرات (ال س﮵�ما ٕا�﮲دو�﮵﮲�س﮵�ا و�﮴ا﮵�ل﮲�د وال﮲�ل﮳�﮵�ں

﮲
 الم﮲حدرات ﮲�﮵ى الس﮳حون و﮲�﮵ى مرا﮲�ق "العالج" مں

﮲
﮵�س﮴�﮲حدمں

و﮲�﮵�﮴�﮲�ام) ح﮵�ث ال ﮵�﮲رال "العالج" ﮲ع﮵�ر م﮲�ظم، وال ﮵�س﮴�﮲�د ٕالى أساس علم﮵ى ٕالى حد ك﮳�﮵�ر، وال ﮵�﮴�م الر﮲صا ع﮲�ه، وك﮶�﮵�را ما

﮵�ر�﮳﮴�ط ﮳�ا�﮴﮲�ها�ت ح﮴�وق إال�﮲سان.

 

 الم﮲حدرات ﮲�﮵ى ﮳�﮵�ٔ�ات م﮲عل﮴�ة ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء الم﮲�ط﮴�ة على
﮲

كما أن عدم ٕام��﮵﮲�ة حصول ال﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

 ال﮲صرر هما مصدر ﮴�لق م﮴�﮲را﮵�د. و�﮲﮴ر﮵�د ٕا﮳حراءات
﮲

﮲حدمات ﮲�عالة ﮲�﮵ى م﮳حال﮵ى الصحة ال﮳ح﮲�س﮵�ة وإال�﮳﮲حا﮳�﮵�ة والحد مں

 حدة ال﮴�والب ال﮲�مط﮵�ة للمرأة ال﮴�﮵ى �﮴س﮴�﮲حدم
﮲

العدالة ال﮳ح﮲�ا�﮵ٔ�ة الم﮴�﮲حذة ﮲صد المرأة ال﮴�﮵ى �﮴﮴�عاطى الم﮲حدرات مں

 ال﮶س﮳��ت اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة
﮲

الم﮲حدرات ﮳�اع﮴�﮳�ارها "امرأة س﮵�ٔ�ة"، مما ﮵�سهم ﮲�﮵ى وصم المرأة ال﮴�﮵ى �﮴س﮴�﮲حدم الم﮲حدرات مں

 ذلك اال﮲�﮴�﮴�ار ٕالى ال﮲حدمات ال﮴�ا�﮲و�﮵﮲�ة واال﮳ح﮴�ماع﮵�ة لل﮲�ساء الال�﮵ٔى
﮲

ومؤسسات الدولة وال﮴�م﮵�﮵�﮲ر ﮳�﮵�﮲�ها. و﮵�ع﮳�ر عں

 ﮲�﮵ى المرا﮲�ق
﮲

 ﮳حا�﮲ب العامل﮵�ں
﮲

 الع﮲�ف ال﮴�ا�ٔم على �﮲وع ال﮳ح﮲�س، وٕاساءة اس﮴�﮲حدام ال﮲حصوص﮵�ة والسر﮵�ة مں
﮲

 مں
﮲

﮵�عا�﮵﮲�ں

 ﮳حا�﮲ب مو﮲ط﮲�﮵ى العدالة ال﮳ح﮲�ا�﮵ٔ�ة ﮲�﮵ى �﮴عامال�﮴هم مع ال﮲�ساء
﮲

الصح﮵�ة، و�﮴ط﮳�﮵�ع الع﮲�ف وٕاساءة اس﮴�عمال السلطة مں

 الم﮲حدرات.
﮲

اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

ال﮶سرق أالوسط و﮶سمال أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا

/ال﮴�دس ال﮶سر﮴�﮵�ة والم﮲عرب، وسور﮵�ا،
﮲

 وٕا﮵�ران وأالردن ول﮳�﮲�ان و﮲�لسط﮵�ں
﮲

 أ﮲�﮲عا�﮲س﮴�ان وال﮳ح﮲را�ٔر وال﮳�حر﮵�ں
﮲

وردت ردود مں

.
﮲

و�﮴و�﮲س، وال﮵�مں

 ال﮲صرر المصممة لل﮲�ساء ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء الم﮲�ط﮴�ة.
﮲

وه﮲�اك حا﮳حة ملحة ٕالى �﮴﮴�د﮵�م و�﮴وس﮵�ع ﮲حدمات الحد مں

 الوط﮲�﮵ى ورعا﮵�ة
﮲

و﮲حالل عام 2020، ��﮲ت م﮲�ظمة ﮳حسر أالمل الصح﮵�ة ﮲�﮵ى �﮳�ول ﮳�ٔ�﮲�﮲عا�﮲س﮴�ان �﮴﮴�دم ﮳�ر�﮲امح� ال﮴�﮲صامں

﮲
 ﮳�عد �﮲﮴ع﮵�﮵�ر الحكومة ﮲�﮵ى س﮳�﮴�م﮳�ر/أ﮵�لول 2021، ل﮵�س مں

﮲
 الم﮲حدرات، ولكں

﮲
ال﮳حروح لل﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

المعروف ما ٕاذا ��﮲ت هذه ال﮲حدمة ال �﮲﮴رال م﮴�احة.

 ال﮴�﮲صا﮵�ا اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة
﮲

 ﮲�﮵ى الدراسة ٕالى �ٔ﮴��﮵﮶�ر �﮲﮲رعة المحا﮲�ظة الم﮳ح﮴�مع﮵�ة و﮲ع﮵�رها مں
﮲

 الم﮶سارك﮵�ں
﮲

وأ﮶سار العد﮵�د مں

ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك المحا﮲�ظة الد﮵�﮲�﮵�ة والر﮵�﮲�﮵�ة، ﮳�اع﮴�﮳�اره ﮵�سهم ﮲�﮵ى ا�﮲عدام ﮲حدمات الصحة ال﮳ح﮲�س﮵�ة وإال�﮳﮲حا﮳�﮵�ة

 ال﮲صرر ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء الم﮲�ط﮴�ة. وعالوة على ذلك، ﮲�ٕان هذه ال﮲حدمات �﮴م﮵�ل، ع﮲�د �﮴وا﮲�رها، ٕالى ٕاعطاء
﮲

والحد مں

 ال﮲صرر لل﮲�ساء
﮲

 �﮴عاط﮵ى الم﮲حدرات على �﮴﮴�د﮵�م ﮲حدمات الحد مں
﮲

أالولو﮵�ة لعالج الم﮲حدرات ال﮴�ا�ٔم على االم﮴�﮲�اع عں

 الم﮲حدرات.
﮲

اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

 ال﮲حدمات
﮲

ٕان ٕا﮵�ران �﮶﮴سلك اس﮴�﮶�﮲�اء ملحو﮲طا. و﮲حالل عام 2021، ﮴�دم 20 "مرك﮲را لعالج الم﮲حدرات" م﮳حموعة مں

﮲
 6000 امرأة ٕا﮵�را�﮵﮲�ة ﮵�س﮴�﮲حدمں

﮲
 ال﮲صرر وال﮲حدمات إال﮲صا﮲�﮵�ة، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك �﮴و﮲�﮵�ر إال﮴�امة، ٔالك﮶�ر مں

﮲
للحد مں

 ﮲حالل ﮳�رامح� لل﮲�ساء ﮲�﮴�ط. و﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ال﮲حدمات الم﮳ح﮴�مع﮵�ة، �﮴و﮲�ر ٕا﮵�ران العالج ال﮲�﮳�ا�﮵﮴ى ﮳�المواد
﮲

الم﮲حدرات مں

أال﮲�﮵�و�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى س﮳حون ال﮲�ساء ٕالى ﮳حا�﮲ب أال�﮶﮲سطة ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة والمه﮲�﮵�ة للس﮳ح﮵�﮲�ات.



التحديد العالمي لخدمات الحد من الضرر للنساء اللواتي يستخدمن المخدرات

أمر﮵�� ال﮶سمال﮵�ة

 ك﮲�دا والوال﮵�ات الم﮴�حدة أالمر﮵�ك﮵�ة.
﮲

وردت ردود مں

�﮴﮴�عرض آ�﮶ار الحظر ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء أمر﮵�� ال﮶سمال﮵�ة على �﮲حو م﮲ح﮴�لف و﮲�﮴�ا للوال﮵�ات، وأال﮴�ال﮵�م، واال�﮴﮲�سامات

العر﮴�﮵�ة، واال﮴�﮴�صاد﮵�ة. ﮲�على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، ﮲�﮵ى الم﮲�اطق الر﮵�﮲�﮵�ة و﮲�﮵ى المحم﮵�ات والح﮳حوزات، ال �﮴و﮳حد عمل﮵�ا

 ال﮲صرر الممولة �﮴مو﮵�ال �﮲�﮵�ا
﮲

 الم﮲حدرات. و�﮲ظرا لل﮲�﮴�ص ﮲�﮵ى ﮲حدمات الحد مں
﮲

﮲حدمات لل﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

 �﮲ادرة.
﮲

 ﮲�﮵ى � ال﮳�لد﮵�ں
﮲

 الم﮲حدرات ؤال﮳حلهں
﮲

 ال﮲�ساء الال�﮵ٔى ﮵�س﮴�﮲حدمں
﮲

عموما، ﮲�ٕان ال﮲حدمات الم﮴�دمة مں

 الوصم،
﮲

 ﮲حوف أالط﮲�ال مں
﮲

حدد الم﮶ساركون ﮲�﮵ى الدراسة االس﮴�﮴�صا�﮵ٔ�ة ﮳�اس﮴�مرار ا�﮲عدام رعا﮵�ة أالط﮲�ال وال﮲حوف مں

واال﮲�﮴�﮴�ار العام ٕالى ال﮲حدمات ال﮲حاصة ﮳�المرأة، وعدم ك﮲�ا﮵�ة ال﮴�مو﮵�ل لهذه ال﮲حدمات، ﮳�اع﮴�﮳�ارها �﮲﮶عرات ر�﮵ٔ�س﮵�ة ﮲�﮵ى �

 الحظر الذي ﮲عذى
﮲

. و﮳�اس﮴�﮶�﮲�اء الوال﮵�ات الم﮴�حدة أالمر﮵�ك﮵�ة، �﮴و﮳حد صلة م﮳�ا﮶سرة على مس﮴�وى الوال﮵�ات ﮳�﮵�ں
﮲

ال﮳�لد﮵�ں

 ال﮲صرر ال﮴�﮵ى �﮴﮴�دمها المرأة. وأ﮲�اد الم﮶ساركون أ﮵�﮲صا
﮲

" الع﮴�ا﮳�﮵�ة و�﮲درة ﮲حدمات الحد مں
﮲

 "ٕاساءة معاملة ال﮳ح﮲�﮵�ں
﮲

﮴�وا�﮵﮲�ں

 م﮶سالك
﮲

 مں
﮲

 ال﮲صرر أك﮶�ر ﮶سموال لل﮲�ساء الم﮴�حوالت، وال﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�عا�﮵﮲�ں
﮲

﮳�﮲صرورة أن �﮴كون ﮲حدمات الحد مں

 الع﮲�ف ال﮳ح﮲�سا�﮵﮲ى.
﮲

 مں
﮲

الصحة الع﮴�ل﮵�ة، وال﮲�ساء الم﮶سردات، وال﮲�ساء الم﮶س﮴�﮲عالت ﮳�ال﮳ح﮲�س، وال﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�عا�﮵﮲�ں

 ال﮲صرر �﮴دعو ٕالى �﮴ل﮳�﮵�ة اح﮴�﮵�ا﮳حات
﮲

ولوحظ ا�﮳﮴حاه ٕا﮵�﮳حا﮳�﮵ى ﮲�﮵ى ك﮲�دا مع ﮲طهور ﮲حدمات مصممة و�﮴﮴�ود ٕالى الحد مں

 الم﮲حدرات (وٕان �ن ذلك على �﮲طاق محدود) و�﮴ل﮳�﮵ى هذه االح﮴�﮵�ا﮳حات ﮳�صورة ﮲�عالة.
﮲

ال﮲�ساء الال�﮵ٔى ﮵�س﮴�﮲حدمں

و�﮴سلط ال﮲�﮴�ا�ٔح� ال﮲صوء على ﮲صرورة أن ﮵�﮴�صدى صا�﮲عو ال﮴�رار لل﮴�م﮵�﮵�﮲ر والوصم ﮳�صورة م﮳�ا﮶سرة وأن ﮵�﮲�هوا �﮳﮴حر﮵�م �﮴عاط﮵ى

 ال﮲صرر على و﮳حه
﮲

. وه﮲�اك أ﮵�﮲صا حا﮳حة ملحة ٕالى �﮴و﮲�﮵�ر ﮲حدمات �﮴﮴�ودها أال﮴�ران للحد مں
﮲

الم﮲حدرات ﮲�﮵ى � ال﮳�لد﮵�ں

 أط﮲�ال.
﮲

 ال﮲�ساء الال�﮵ٔى لد﮵�هں
﮲

 ﮲�﮵�هں
﮲

 الم﮲حدرات، ﮳�مں
﮲

 و﮲ع﮵�ر ﮴�﮲صا�﮵ٔى لل﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں
﮲

ال﮴�حد﮵�د كم﮳حال آمں

 

أو﮴�﮵�ا﮲�وس﮵�ا

 أس﮴�رال﮵�ا و�﮵﮲�وز﮵�ل﮲�دا.
﮲

وردت ردود مں

 الم﮲�اطق الر﮵�﮲�﮵�ة وال﮲�ا�﮵ٔ�ة
﮲

 ال﮲صرر ﮳�﮵�ں
﮲

حدد الم﮶ساركون أالس﮴�رال﮵�ون ال﮴�﮲�اوت ﮲�﮵ى الحصول على ﮲حدمات الحد مں

 ﮵�س﮴�هلكون الم﮲�﮶سطات. وال ﮵�و﮳حد اس﮴�﮶�مار
﮲

 عدم و﮳حود �﮴د﮲حالت لٔال﮶س﮲حاص الذ﮵�ں
﮲

والم﮲�اطق الح﮲صر﮵�ة. وأ﮳�لغ أ﮵�﮲صا عں

 الم﮲حدرات. و﮵�﮲صاف عدم ﮲�هم �﮲هح� الحد
﮲

 ال﮲صرر الذي ﮵�لحق ﮳�ال﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں
﮲

�ف ﮲�﮵ى ﮲حدمات الحد مں

 ال﮲صرر ﮲�﮵ى أوساط ﮲حدمات الرعا﮵�ة الصح﮵�ة واال﮳ح﮴�ماع﮵�ة، وال س﮵�ما ﮲�﮵ى م﮳حال حما﮵�ة الط﮲�ل، ٕالى ال﮲حوف ﮲�﮵ى
﮲

مں

 ﮳�س﮳�ب الوصم وال﮴�دا﮳�﮵�ر الع﮴�ا﮳�﮵�ة ال﮴�﮵ى
﮲

 ﮲�﮴�دان أط﮲�الهں
﮲

 الم﮲حدرات مع أالط﮲�ال مں
﮲

أوساط ال﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

/﮲حدمات الموال﮵�د ال﮳حدد وأالمومة ﮲حدمات �﮴د﮵�رها الدولة وال �﮴دعمها ﮲�لس﮲�ة �﮲﮴�ر﮲صها الدولة. وعادة ما �﮴كون ﮳�رامح�

 هذه الم﮳�ادئ ﮲�﮵ى ال﮴�﮲�﮲�﮵�ذ.
﮲

 أالح﮵�ان عں
﮲

 ال﮲صرر ﮲�﮵ى حد ذا�﮴ها أو ال �﮴ع﮳�ر ﮲�﮵ى ك﮶�﮵�ر مں
﮲

الحد مں

 الم﮲حدرات عوا�ٔق ﮲�﮵ى الحصول على ﮲حدمات الع﮲�ف ال﮴�ا�ٔم على �﮲وع ال﮳ح﮲�س، ﮳�ما
﮲

�﮴وا﮳حه ال﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

 إال﮴�امة ﮲�﮵ى حاالت الطوارئ. كما حدد الم﮳ح﮵�﮳�ون الحا﮳حة ٕالى ال﮲حدمات ال﮴�﮵ى �﮴دعم المس﮲�ات
﮲

﮲�﮵ى ذلك �﮴و﮲�﮵�ر أماكں

. وأ﮳�ل﮲عت �﮵﮲�وز﮵�ل﮲�دا وأس﮴�رال﮵�ا على
﮲

 ﮲طروف أ﮲حرى �﮴﮴�علق ﮳�السں
﮲

 ﮴�د �﮴كون لد﮵�هں
﮲

 الم﮲حدرات ممں
﮲

اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

 عدم �﮴وا﮲�ر معا﮵�﮵�ر العمل الموحدة و﮳�ر�﮲امح� العمل الوط﮲�﮵ى لل﮲�ساء ﮲�﮵ى الس﮳حون.
﮲

السواء عں
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أمر﮵�� الال﮴�﮵�﮲�﮵�ة

 ال﮳�راز﮵�ل و﮳�﮵�رو والسل﮲�ادور و﮲عوا�﮵﮴�ماال وكوس﮴�ار﮵��، وكولوم﮳�﮵�ا، والمكس﮵�ك، و�﮵﮲��را﮲عوا.
﮲

وردت ردود مں

 الم﮲حدرات ٕاال ﮲�﮵ى ال﮳�راز﮵�ل
﮲

 ال﮲صرر المصممة ﮲حص﮵�صا لل﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں
﮲

 ﮲حدمات الحد مں
﮲

لم ﮵�﮳�لغ عں

﮲
 لل﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

﮲
 آالمں

﮲
والمكس﮵�ك. و�ن ﮲�﮵ى مرك﮲ر م﮳ح﮴�مع مد﮵�﮲�ة مكس﮵�كو مو﮴�ع م﮲حصص للح﮴�ں

 أح�ما
﮲

الم﮲حدرات. أدى �﮳﮴حر﮵�م الم﮲حدرات، ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى �﮲﮴�﮶س﮵ى ال﮲�﮴�ر، ٕالى ز﮵�ادة ح﮳�س ال﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�﮴�﮲ص﮵�ں

 ال﮲صرر على
﮲

 ﮲حدمات الحد مں
﮲

 الم﮳ح﮵�﮳�﮵�ں
﮲

 �﮴﮴�علق ﮳�الم﮲حدرات ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء الم﮲�ط﮴�ة. ولم ﮵�حدد أي مں
﮲

﮳�الس﮳حں

﮲
 الم﮲حدرات، وهو ما ﮵�ما�﮶ل اال﮲�﮴�﮴�ار ٕالى ﮲حدمات م﮳ح﮴�مع﮵�ة للحد مں

﮲
أساس الس﮳حون لل﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

 الم﮲حدرات هو أساسا مراك﮲ر ﮲حاصة �﮴﮴�وم
﮲

ال﮲صرر ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء الم﮲�ط﮴�ة. وأ﮲�اد الم﮶ساركون ﮳�ٔ�ن "العالج" الم﮴�اح مں

﮲
 العمل و�﮴س﮴�﮲�د ٕالى م﮳�ادئ د﮵�﮲�﮵�ة ح﮵�ث �﮶﮴س﮵�ع ا�﮴﮲�ها�ت ح﮴�وق إال�﮲سان، ﮳�ما ﮲�﮵�ها الحرمان مں

﮲
على االم﮴�﮲�اع عں

 ه﮵�م﮲�ة �﮴﮶�ا﮲�ة "الذكور﮵�ة" والمعا﮵�﮵�ر
﮲

الحر﮵�ة. و﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى آال�﮶ار ال﮳ح﮲�سا�﮵﮲�ة للحرب على الم﮲حدرات، ﮲�ٕان ال﮳حمع ﮳�﮵�ں

 عدم
﮲

. وأ﮳�لغ أ﮵�﮲صا عں
﮲

 أولو﮵�ة م﮲�﮲ح﮲�﮲صة ﮳�ال﮲�س﮳�ة لل﮴�ادة الس﮵�اس﮵�﮵�ں
﮲

 ال﮳ح﮲�س﮵�ں
﮲

الد﮵�﮲�﮵�ة ﮳حعل ﮴�﮲صا﮵�ا عدم المساواة ﮳�﮵�ں

 �﮴﮲�ص حاد
﮲

ك﮲�ا﮵�ة الموارد وال﮴�﮲�﮲�﮵�ذ ﮲�﮵�ما ﮵�﮴�علق ﮳�الصحة ال﮳ح﮲�س﮵�ة وإال�﮳﮲حا﮳�﮵�ة والع﮲�ف ال﮴�ا�ٔم على �﮲وع ال﮳ح﮲�س، وعں

 ال﮲صرر ال﮴�﮵ى �﮴﮴�دمها المرأة
﮲

﮲�﮵ى ﮲حدمات الحد مں

 

أورو﮳�ا ال﮶سر﮴�﮵�ة وآس﮵�ا الوسطى

 أوكرا�﮵﮲�ا و﮳�﮵�الروس وال﮳ح﮳�ل أالسود و﮳حور﮳ح﮵�ا، وسلو﮲�﮵�﮲�﮵�ا، و�زا﮲حس﮴�ان، وكروا�﮵﮴�ا.
﮲

وردت ردود مں

أ﮲�اد الم﮳ح﮵�﮳�ون ﮳�ٔ�ن الرا﮳�طة �﮲﮴�﮴�﮴�ر ٕالى ال﮲ح﮵�ارات ﮲�﮵ى الحصول على ال﮲حدمات ح﮵�﮶�ما و﮳حدت، كما �﮲﮴�﮴�﮴�ر ٕالى

ال﮲حدمات العال﮳ح﮵�ة، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك م﮲�ظمة العمل الدول﮵�ة، واال﮲�﮴�﮴�ار ٕالى المٔ�وى، ورعا﮵�ة أالط﮲�ال، وال﮲حدمات

 االس﮴�﮳حا﮳�ات الع﮴�ا﮳�﮵�ة وال﮴�م﮵�﮵�﮲ر﮵�ة للرا﮳�طة. كما �﮴م ال﮴�ٔ�ك﮵�د
﮲

اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة، والمساعدة ال﮲�﮲�س﮵�ة، ولك ذلك ﮲�﮵ى س﮵�اق مں

 ال﮲صرر ﮳�اع﮴�﮳�اره أمرا ﮳�الغ أالهم﮵�ة ﮲�﮵ى روس﮵�ا. و﮲�﮵ى ﮳�﮵�الروس،
﮲

على ال﮲عموض المح﮵�ط ﮳�الو﮲صع ال﮴�ا�﮲و�﮵﮲ى للحد مں

 ﮳حا�﮲ب الحكومة، و﮵�﮲عادر ال﮲�ا﮶سطون ال﮳�لد ﮳�س﮳�ب ال﮴�﮳حر﮵�م. و�﮲﮴ح﮲صع ﮳�رامح�
﮲

�﮴﮴�عرض الم﮲�ظمات العامة لال﮲صطهاد مں

 المسا�ٔل أال﮲حرى ال﮴�﮵ى �﮴م �﮴حد﮵�دها ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء الم﮲�ط﮴�ة ال﮴�﮵�ود الم﮲�رو﮲صة
﮲

 ال﮲صرر ل﮲حطر إال﮲عالق. ومں
﮲

الحد مں

 وال﮶سرطة وال﮳ح﮵�ران ﮲صد
﮲

 الط﮳�﮵�﮵�ں
﮲

 ﮳حا�﮲ب المو﮲ط﮲�﮵�ں
﮲

، وال﮴�م﮵�﮵�﮲ر مں
﮲

 ح﮴�وق الوالد﮵�ں
﮲

على ﮲�رص العمل، والحرمان مں

 الم﮳�ادرات إال﮵�﮳حا﮳�﮵�ة ال﮴�ل﮵�لة ﮳حدا ال﮴�﮵ى ا�﮲﮴حذت لصالح المرأة، م﮳�ادرة و﮲صع أهداف ﮳حد﮵�دة
﮲

 ﮳�﮵�ں
﮲

الع﮲�ف العا�ٔل﮵ى. ومں

للسالمة، �ن ه﮲�اك �﮶﮲ساط ﮲�﮵ى أوكرا�﮵﮲�ا و﮳حور﮳ح﮵�ا و﮴�﮵�ر﮲ع﮵�﮲رس﮴�ان و�زا﮲حس﮴�ان ٔالداة �﮴د﮲حل وعال﮳ح﮵�ة ﮴�ص﮵�رة �﮴رم﮵ى ٕالى

 ال﮲�ساء و�﮴ع﮲ر﮵�﮲ر السالمة.
﮲

�﮴حد﮵�د م﮲ح﮴�لف أ�﮲واع الع﮲�ف ال﮴�ا�ٔم على �﮲وع ال﮳ح﮲�س ﮳�﮵�ں

 

أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا (ال﮶سرق وال﮲عرب وال﮳ح﮲�وب) 

 ﮳�ورو�﮲دي و﮳ح﮲�وب أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا والس﮲�﮲عال وس﮵�﮶س﮵�ل وز�﮳﮲ح﮳�ار وال�م﮵�رون وك﮵�﮲�﮵�ا ومد﮲ع﮶س﮴�ر، ومور﮵�﮶س﮵�وس،
﮲

وردت ردود مں

وموزام﮳�﮵�ق، و�﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا.

 



التحديد العالمي لخدمات الحد من الضرر للنساء اللواتي يستخدمن المخدرات

﮲
 مں

﮲
 الم﮲حدرات على أ�﮲ها "�﮲ساء ال أ﮲حالق"، و�﮴عا�﮵﮲�ں

﮲
﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء الم﮲�ط﮴�ة، �﮴ص﮲�ف ال﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

ال﮴�هم﮵�ش اال﮳ح﮴�ماع﮵ى وال﮴�م﮵�﮵�﮲ر على �﮲طاق واسع. و�﮶﮴س﮵�ر �﮴﮲�ا�ٔح� ال﮲حرا�ٔط ٕالى أن ال﮲�ساء ﮲�﮵ى ﮶سرق أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا و﮲عر﮳�ها

 ﮲حدمات
﮲

 أي ٕام��﮵﮲�ة للحصول على م﮳حموعة ﮶ساملة مں
﮲

 سوى ﮲�رص محدودة أو ال �﮴﮴�اح لهں
﮲

و﮳ح﮲�و﮳�ها ال �﮴﮴�اح لهں

 الم﮲حدرات. و�﮴م �﮴حد﮵�د �﮳﮴حر﮵�م �﮴عاط﮵ى الم﮲حدرات، واال﮲�﮴�﮴�ار ٕالى
﮲

 ال﮲صرر لل﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں
﮲

الحد مں

 ال﮲صرر، والع﮲�ف ال﮴�ا�ٔم على �﮲وع ال﮳ح﮲�س ﮳�وص﮲�ها الحوا﮳ح﮲ر الر�﮵ٔ�س﮵�ة أمام الحصول عل﮵�ها. كما أن
﮲

﮲حدمات الحد مں

 ٕام��﮵﮲�ة
﮲

ه﮵�م﮲�ة الذكور على ال﮲حدمات ال﮴�ا�ٔمة والوصم وال﮴�م﮵�﮵�﮲ر ﮲صد المرأة ال﮴�﮵ى �﮴س﮴�﮲حدم العرى �﮴حد أ﮵�﮲صا مں

 ال﮶�﮲عرات أال﮲حرى ﮲�﮵ى ال﮲حدمات ﮲حدمات رعا﮵�ة أالط﮲�ال (﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك �﮴﮴�د﮵�م
﮲

حصول المرأة على ال﮲حدمات. ومں

 أالزمات. وال �﮴و﮲�ر
﮲

 ال﮴�﮵ى �﮴عا�﮵﮲ى مں
ٔ

 الم﮲حدرات)، وإالس�ن، والمال﮳حى
﮲

 العالج مں
﮲

﮲حدمات لل﮲�ساء الال�﮵ٔى ﮵�﮴�ل﮴�﮵�ں

 الم﮲حدرات. و﮵�﮳�دو أن أحد العوامل
﮲

سوى ﮲حدمات ﮴�ل﮵�لة ل﮴�ل﮳�﮵�ة االح﮴�﮵�ا﮳حات المحددة لل﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

 ال﮲حدمات ال﮲صرور﮵�ة هو
﮲

 ال﮲صرر و﮲ع﮵�رها مں
﮲

الر�﮵ٔ�س﮵�ة ال�م﮲�ة وراء عدم ٕام��﮵﮲�ة الحصول على ﮲حدمات الحد مں

 الم﮲حدرات.
﮲

 على �﮲طاق واسع ﮲صد ال﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں
﮲

الوصم وال﮴�م﮵�﮵�﮲ر الم﮲�﮴�﮶سر﮵�ں

أورو﮳�ا ال﮲عر﮳�﮵�ة

 ٕاس﮳�ا�﮵﮲�ا، وٕا﮵�طال﮵�ا، وال﮳�ر�﮲﮴عال، وألما�﮵﮲�ا، والسو﮵�د، وهول﮲�دا، وال﮵�و�﮲ان.
﮲

وردت ردود مں

 الم﮲حدرات ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء الم﮲�ط﮴�ة �﮴م﮶�ل
﮲

عموما، ﮲�ٕان الس﮵�اسات الع﮴�ا﮳�﮵�ة ال﮶سع﮳�﮵�ة �﮳﮴حاه ال﮲�ساء الال�﮵ٔى ﮵�س﮴�﮲حدمں

 ال﮲صرر ال﮴�ا�ٔم على �﮲وع ال﮳ح﮲�س. و﮴�د لوحظ عدم و﮳حود �﮶﮲ساط
﮲

اال﮲�﮴�﮴�ار العام لل﮲حدمات ال�﮲�﮵�ة والمال�ٔمة للحد مں

﮲
 ﮲�رص حصولهں

﮲
"﮴�وي" ﮲�﮵ى السو﮵�د. و﮲�﮵ى ال﮵�و�﮲ان، ﮵�ؤدي عدم و﮳حود ﮲حدمات �﮴س﮴�﮳ح﮵�ب للمها﮳حرات ٕالى الحد مں

 ال﮲صرر والصحة ال﮳ح﮲�س﮵�ة وإال�﮳﮲حا﮳�﮵�ة. و﮵�﮴�﮴�رن ا�﮲عدام المٔ�وى لل﮲�ساء، والع﮲�ف المؤسس﮵ى،
﮲

على ﮲حدمات الحد مں

 ال﮲صرر ﮲�﮵ى ٕاس﮳�ا�﮵﮲�ا، مما ﮵�سهم ﮲�﮵ى عدم
﮲

وال﮶سو﮲�﮵�﮲�﮵�ة لدى الذكور، ﮳�﮲ع﮵�اب �﮲هح� م﮴�عدد ال﮳حوا�﮲ب ﮲�﮵ى ﮳�رامح� الحد مں

 الم﮲حدرات.
﮲

 ال﮲صرر ﮳�ال﮲�س﮳�ة لل﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں
﮲

و﮳حود ﮲حدمات ﮲�عالة للحد مں

 

 ال﮲صرر لل﮲�ساء
﮲

الو﮲صع العالم﮵ى ل﮲حدمات الحد مں
 

﮲
 ال﮲صرر لل﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

﮲
 على المس﮴�وى ال﮴�طري ﮳�عدم �﮴و﮲�ر ﮲حدمات للحد مں

﮲
أ﮲�اد معظم الم﮳ح﮵�﮳�﮵�ں

الم﮲حدرات. و﮴�د �﮳﮴حلى ذلك ﮳�﮶سلك ﮲حاص ﮲�﮵ى �﮴﮲�ا�ٔح� الدراسات االس﮴�﮴�صا�﮵ٔ�ة ال﮴�﮵ى أ﮳حر﮵�ت ﮲�﮵ى أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا وأمر﮵��

الال�﮵﮴�﮲�﮵�ة، والل﮳ح﮲�ة اال﮴�﮴�صاد﮵�ة ٔال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا، وآس﮵�ا وال﮶سرق أالوسط. وه﮲�اك �﮲﮴�اوت وا﮲صح وك﮳�﮵�ر و﮲ع﮵�ر م﮴�﮳�ول ﮲�﮵ى �﮴و﮲�ر

 ح﮴�ى ﮲�﮵ى ال﮶سمال العالم﮵ى، لم
﮲

 ﮳�لدان ال﮶سمال وال﮳ح﮲�وب ﮲�﮵ى العالم. ولكں
﮲

 ال﮲صرر للمرأة ﮳�﮵�ں
﮲

﮲حدمات الحد مں

﮵�ظهر أي ﮳�لد مدى �﮴وا﮲�ر هذه ال﮲حدمات.

 

على الصع﮵�د العالم﮵ى، �﮴﮴�م﮶�ل العوا�ٔق الر�﮵ٔ�س﮵�ة أمام حصول المرأة على ال﮲حدمات ﮲�﮵ى �﮳﮴حر﮵�م �﮴عاط﮵ى الم﮲حدرات

 والدعم
﮲

 ال﮳ح﮲�س﮵�ں
﮲

 الحكومات المحا﮲�ظة وعدم المساواة ﮳�﮵�ں
﮲

. والعال﮴�ة الم﮴�﮳�ادلة ﮳�﮵�ں
﮲

 ال﮳ح﮲�س﮵�ں
﮲

وعدم المساواة ﮳�﮵�ں

 ال﮲صرر ﮳�ال﮲�س﮳�ة للمرأة. 
﮲

ال﮶سع﮳�﮵ى لس﮵�اسات الم﮲حدرات الع﮴�ا﮳�﮵�ة وا﮲صحة ﮲�﮵ى ﮲ع﮵�اب ﮲حدمات الحد مں



 الدولة والم﮳ح﮴�مع واال﮴�﮴�صاد ال﮴�﮵ى �﮴عا�﮵﮲ى م﮲�ها المرأة ﮳�ال﮲�س﮳�ة لل﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى
﮲

و�﮲﮴رداد أو﮳حه عدم المساواة ال﮴�ا�ٔمة ﮳�﮵�ں

 ﮲حالل الردود على الدراسات االس﮴�﮴�صا�﮵ٔ�ة. ﮲�ال﮲�ساء
﮲

 الم﮲حدرات، وهو وا﮴�ع ﮵�﮴�ردد صداه ﮳�و﮲صوح مں
﮲

﮵�س﮴�﮲حدمں

 ﮵�س﮴�﮲حدمون
﮲

 الر﮳حال الذ﮵�ں
﮲

 ﮳�﮴�سوة أك﮶�ر مں
﮲

 ﮲صح﮵�ة، ٕاذ ﮵�حكم عل﮵�هں
﮲

 الم﮲حدرات ﮵�﮴�عں
﮲

اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

 أالم﮶�لة على الع﮴�و﮳�ات ال﮴�ا�ٔمة على �﮲وع ال﮳ح﮲�س اس﮴�﮳�عاد
﮲

 ﮳�﮴�سوة أك﮳�ر. ومں
﮲

الم﮲حدرات، و�﮴﮲�﮵�﮳حة لذلك، ﮵�عا﮴�﮳�ں

 ال﮲�ساء الال�﮵ٔى
﮲

 ال﮲صرر وال﮲ر﮵�ادة العالم﮵�ة ﮲�﮵ى معدالت س﮳حں
﮲

 الحصول على ﮲حدمات الحد مں
﮲

ال﮲�ساء الحوامل مں

 ع﮴�و﮳�ات �﮴﮴�صل ﮳�الم﮲حدرات.
﮲

﮵�﮴�﮲ص﮵�ں

 

 ال﮲صرر �﮴صممها و�﮲﮴�﮲�ذها ال﮲�ساء ذوات ال﮲ح﮳�رة المعهودة ﮲�﮵ى اس﮴�﮲حدام
﮲

﮵�﮳�رز عدم و﮳حود ﮲حدمات للحد مں

 ال﮲صرر. ولوحظ و﮳حود أو﮴�ات
﮲

 ﮵�ه﮵�م﮲�ون على ﮳�رامح� الحد مں
﮲

 ﮲حالل �﮴حد﮵�د الر﮳حال الذ﮵�ں
﮲

الم﮲حدرات مں

، ٕان و﮳حدت أصال.
﮲

 الم﮲حدرات وأط﮲�الهں
﮲

ومساحات "محددة للمرأة" محدودة الس﮴�﮵�عاب ال﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

 �﮴﮲�ص ﮲�﮵ى المو﮲ط﮲�ات أال﮴�ران.
﮲

كما أ﮳�لغ عں

 

 ال﮶سا﮳�ات أو
﮲

 ﮳ح﮲�س﮵�ًا، سواء مں
﮲

 الم﮴�حول﮵�ں
﮲

 الم﮲حدرات مں
﮲

﮵�ل﮲رم ٕادماج اح﮴�﮵�ا﮳حات ال﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

 ال﮴�﮶سرد، والممارسات ﮲�﮵ى العمل
﮲

 مں
﮲

المس﮲�ات، والحوامل، والمصا﮳�ات ﮳�الع﮲�ف ال﮳ح﮲�سا�﮵﮲ى، والال�﮵﮴ى ﮵�عا�﮵﮲�ں

 ال﮲�ظراء الم﮴�عاط﮲�ات و﮲ع﮵�ر ال﮴�ا﮲ص﮵�ات. و﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ذلك، دعا
﮲

ال﮳ح﮲�س﮵ى، ﮲�﮵ى ال﮲حدمات ال﮴�ا�ٔمة، ﮳�﮴�﮲�س﮵�ق مں

 المسا�ٔل الم﮴�عددة ال﮳حوا�﮲ب ال﮴�﮵ى
﮲

 ﮳حم﮵�ع الم﮲�اطق ٕالى ٕادماج ال﮲حدمات لالس﮴�﮳حا﮳�ة لم﮳حموعة مں
﮲

الم﮳ح﮵�﮳�ون مں

 الم﮲حدرات.
﮲

�﮴ؤ�﮶ر على ال﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

 

 الم﮲عل﮴�ة م﮶�ل س﮳حون ال﮲�ساء ومراك﮲ر العالج
﮲

 ال﮲صرر ﮲�﮵ى أالماكں
﮲

�﮴عكس الحا﮳حة الملحة ل﮲حدمات ﮲�عالة للحد مں

 ﮳حم﮵�ع الم﮲�اطق ﮲�﮵ى
﮲

 الم﮲حدرات آال�﮶ار ال﮳ح﮲�سا�﮵﮲�ة ل﮴�﮳حر﮵�م �﮴عاط﮵ى الم﮲حدرات. كما ﮶سارك الم﮳ح﮵�﮳�ون مں
﮲

إالل﮲رام﮵ى مں

﮲
الدعوة ٕالى �﮴و﮲�﮵�ر ﮲حدمات ﮶ساملة للصحة ال﮳ح﮲�س﮵�ة وإال�﮳﮲حا﮳�﮵�ة اس﮴�﮳حا﮳�ة ل﮲ر﮵�ادة معدالت أالمراض الم﮲�﮴�ولة عں

طر﮵�ق اال�﮴صال ال﮳ح﮲�س﮵ى و﮲�﮵�روس الورم الحلم﮵ى ال﮳�﮶سري ال﮴�﮵ى �﮴﮴�عرض لها ال﮲�ساء المس﮳حو�﮲ات ﮳�س﮳�ب ا�﮴﮲�ها�ت

 إال﮳�ر، والعالج ﮳�م﮲صادات
﮲

الم﮲حدرات، ٕالى ﮳حا�﮲ب الحصول على العالج ﮳�م﮲صادات أال﮲�﮵�ون، و﮳�ر�﮲امح� ح﮴�ں

ال﮲�﮵�روسات المعكوسة وعالج السل.

 

 مساءلة الحكومات وصا�﮲ع﮵ى
﮲

�ن ﮲ع﮵�اب إالرادة الس﮵�اس﮵�ة لدى ال﮴�ادة لمعال﮳حة هذه ال﮴�﮲صا﮵�ا وا﮲صحا. وال ﮳�د مں

الس﮵�اسات وا�﮲﮴حاذ ٕا﮳حراءات حازمة ﮲�﮵ى معال﮳حة ال﮴�﮲صا﮵�ا ال﮴�﮵ى أ﮳�رزها �﮴﮴�ر﮵�ر رسم ال﮲حرا�ٔط هذا. وه﮲�اك حا﮳حة ٕالى

 أ﮳حل الح﮲�اظ على صحة وح﮴�وق
﮲

﮴�﮵�ادة ر﮲�﮵�عة المس﮴�وى، ٕالى ﮳حا�﮲ب ال﮴�﮲�س﮵�ق ال﮶سع﮳�﮵ى للم﮳ح﮴�مع المد�﮵﮲ى، مں

 الم﮲حدرات.
﮲

إال�﮲سان لل﮲�ساء اللوا�﮵﮴ى ﮵�س﮴�﮲حدمں
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 الم﮲حدرات وسأ�ر
﮲

﮴�ل﮴�﮲رم م﮲�ظمةWHRIN  ﮳�الدعوة ٕالى حما﮵�ة صحة ال﮲�ساء اللوا﮴�﮵ى ﮵�س﮴�﮲حدمں

 ال﮲صرر ال﮴�﮵ى
﮲

. و﮴�﮶س﮳حع ال﮶س﮳�كة أالع﮲صاء على ﮴�﮳�ادل المعلومات ﮳�﮶سٔ�ن ﮲حدمات الحد مں
﮲

ح﮴�و﮴�هں

( ruth@whrin.site :﮵�ر﮳حى اال﮴�صال ﮳�الع﮲�وان ال﮴�ال﮵ى) ﮴�س﮴�﮳ح﮵�ب الح﮴�﮵�ا﮳حات المرأة

 ﮲�عال﮵�ة ﮴�﮴�ر﮵�ر رسم ال﮲حرأ�ط هذا ٔ�داة للدعوة.
﮲

ٕان ٕاسهاما﮴�كم ﮴�﮵�مة وهامة ﮲�﮵ى ﮴�حس﮵�ں
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