
  ، فرصة إلصالح سیاسة التعامل مع المخدرات19-كوفید

 "Soutenez, ne punissez pas  األكثر شھرة في نسختھ اإلنجلیزیة   -! ("ادعموا، بدًال من أن تعاقبوا!")" ھذا الشعار
 "Support, Don’t Punish "!-  نحن، المؤسسات العالمیة التي تعمل بنشاط مع مستخدمي المواد نفسانیة التأثیر، نحمل

من خالل الدعوة إلى إصالح كبیر في سیاسات التعامل مع المواد المخدرة   یونیو 26كل یوم  ھذا الشعار عالیًا ومسموًعا 
  ة الحترام الحقوق األساسیة والوصول إلى الرعایة الصحیة. بجعل األولوی

.  19-ویكتسب ھذا الشعار أھمیة أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ھذا العام تحدیدًا، بالنظر إلى اآلثار التي أحدثھا كوفید
ناحیة أكثر إیجابیة،   حقًا، لقد أدت الجائحة ببعض الدول إلى تغییر توجھھا القمعي نحو المخدرات بل وأدت بدول أخرى، من 

إلى االبتكار في طرق الحد من المخاطر والدعم لمتسھلكي المواد نفسانیة التأثیر. وھذه آثار غیر متوقعة لكنھا تحظى بترحیب 
   بالغ ال ینبغي أن یظل مستدیًما فقط بل وأن یعمم على مستوى عالمي.

   19-التأثیرات غیر المتوقعة لالستجابة ألزمة كوفید

بما في ذلك عدد كبیر من متعاطي المخدرات أو األشخاص  مائة ألف معتقل یر حظي بالتأثیر ھو اإلفراج عن نحوأول تأث
ف المالحظین، فإن عملیات اإلفراج ھذه قد تقرر إجراؤھا للحد من  المتھمین بتعدیات بسیطة متعلقة بالمخدرات. وباعترا

في السجون بسبب ظروف النظافة الشخصیة غیر المضمونة السائدة ھناك. لكن عملیات اإلفراج   19-انتشار فیروس كوفید
ل مدة عقوبة ھذه تبین مدى تناقض القمع الذي یماَرس ضد متعاطي المخدرات. إنك ال تستطیع عالج حالة إدمان من خال

بالسجن. بل على النقیض، فإن األمر یزداد سوًءا حیث إن الرقابة على ھؤالء األشخاص تكاد تكون غیر مضمونة على 
    اإلطالق في بیئة السجن.

واإلجراء الثاني الكبیر: إیواء األشخاص المشردین، ومن بینھم متعاطون للمخدرات. ففي فرنسا وألمانیا والیونان على سبیل 
نیة التأثیر ممن ھم مشردون. . لكن ھذه تمثل خطوة كبیرة في دعم الذین یتعاطون المنتجات نفسانقلھم إلى الفنادق  ثال، تمالم

إن ضمان سبل المعیشة (السكن اآلمن، والحد األدنى من الدخل، إلخ) ھو في الحقیقة مطلب أولي أساسي للسیطرة على  
  اإلدمان.

بعض  وفي النھایة، فتمثلت أكثر اإلجراءات الواعدة من ناحیة الفوائد الصحیة واالقتصادیة في تلك اإلجراءات التي نفذتھا
الدول الستدامة سیاساتھا الرامیة إلى تقلیل المخاطر وتكییفھا للتعامل مع سیاق الجائحة. وتھدف ھذه السیاسات التي وضعت 

ومنع  أول مرة في الثمانینیات من القرن الماضي إلى تقلیل المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات على صحة المتعاطین
وتقلیل التأثیرات غیر المرغوبة، سواٌء على المستوى االجتماعي أو الطبي  المفرطةحاالت الوفاة نتیجة تعاطي الجرعات 

  وتقدیم الدعم النفسي االجتماعي لھم.أو النفسي 

، منذ بدایة فترة اإلقامة الجبریة نتیجة الجائحة، تمدید فترات صالحیة  والعدید من الدول حول العالملذلك، فقد شھدت فرنسا   
(من المحاقن المخصصة  الوصفات الطبیة للعالجات البدیلة لمنع الرحالت غیر الضروریة إلى الطبیب. فأدوات الحقن 

    قد تم توزیعھا بشكل أكبر بكثیر من المعتاد للسماح للمستخدمین بتخزینھا. الستخدام مرة واحدة ومجموعات الحقن)ل

  لكن سویسرا ھي من شھدت واحدة من أكثر المبادرات ابتكاریة: فقد صرحت ھذه الدولة الرائدة في مجال الحد من المخاطر 
. أمر لم یسبق لھ مثیل! وقد تم ھذا اإلجراء بغرض مزدوج: الحد من التنقالت ومنع بتوصیل الھیروین الطبي إلى المنزل

فة حركة المروجین غیر القانونیة الذین یعرضون  مخاطر الجرعة المفرطة التي زادت في سیاق الجائحة بسبب زیادة كثا
   منتجات مشكوًكا في جودتھا.

كذلك الضوء على الدور المحوري للمجتمعات في االستجابة لألزمات الصحیة. فبسرعة كبیرة،   19-وقد سلطت أزمة كوفید

طي المخدرات بالوصول إلى  تدخلت مجتمعات متعاطي المخدرات والخدمات المجتمعیة في الكثیر من الدول للسماح لمتعا
  خدمات تقلیل المخاطر حتى في المناطق النائیة واألبعد عن المدن.

    نحو سیاسة واقعیة في التعامل مع المخدرات 

إن ھذه سیاسة تعامل مع المخدرات ال تجرم وإنما تحترم وتدعم األشخاص الذین یتعاطونھا. إن جمیع ھذه اإلجراءات  
الطارئة یجب أن تصبح ھي اإلجراءات الطبیعیة الیوم. إنھا إنجازات ال تقدر بثمن.   19-ة كوفیدالطارئة المتخذة في ظل أزم

    والتخلي عنھا سیكون خطوة إلى الوراء ال تجلب سوى الندم.



فعلى النقیض من السیاسات القمعیة التي لم تحد من تعاطي المخدرات أو ترویجھا، أثبتت إجراءات الدعم والحد من المخاطر  
الذي یجمع بین الوقایة والعالج والحد من  النموذج المسمى بنموذج "األعمدة األربعة"،عتھا. ففي سویسرا، یظھر نجا

في معدل اإلصابة بفیروس مرض المخاطر والحد من القمع، نتائج مذھلة على كل من صعیدي الصحة والسالمة: االنخفاض  
قل نتیجة االعتمادیة بین متعاطي المخدرات؛ ومعدالت الوفاة األ  نقص المناعة البشریة المكتسبة وااللتھاب الرئوي الفیروسي

    على المخدرات؛ واالنخفاض في مستویات الجریمة المرتبطة بالمخدرات.

منع المشكالت االجتماعیة الصحیة الخطیرة، وتمكین ذوي الصلة من تحسین إدارتھم لعملیة تعاطیھم وتحسین جودة حیاتھم، 
  النتائج المحققة وتجارب  الیف كذلك، وبشكل كبیر. لنشاھد لقد أثبتت استراتیجیات الدعم وتقلیل المخاطر ھذه أنھا موفرة للتك

عالج استبدال استبدال المواد األفیونیة في إندونیسیا، وبرامج استبدال المحاقن في روسیا، وتوزیع نالوكسون في الوالیات 
امج في تقلیل عدد حاالت فرط الجرعة وفي منع حاالت العدوى الجدیدة بفیروس المتحدة األمریكیة. لقد ساعدت ھذه البر

مرض نقص المناعة البشریة المكتسبة وااللتھاب الكبدي؛ األمر الذي یؤدي إلى تحقیق توفیر كبیر في التكلفة في مجال 
  الصحة! 

    فرصة اقتصادیة

المخدرات أن یؤدي إلى عودة اقتصادیة محبذة بصفة  باإلضافة إلى خفض اإلنفاق، یمكن إلصالح سیاسات التعامل مع 
خاصة، حیث ال یزال األفق االقتصادي فیما بعد الجائحة مغطى بسحب الشك وعدم الیقین. تتوقع منظمة العمل الدولیة  

     . 2020تریلیون دوالر بحلول نھایة عام   3.4ملیار و 086یتراوح بین  في الدخل المقدر انخفاًضا ضخًما 

السوق العالمیة للقنب  وفي سیاق الكساد المتوقع، أال یعد فتح سوق القنب العالجي فرصة ملحة ینبغي اقتناصھا؟ تستمر
بینما   2023ملیارات یورو بحلول عام    7نحو   أن یمثلوفي أفریقیا، یمكن " للذھب األخضر"   في النمو في القیمة.  جيالعال

    . Prohibition Partnersشركة    ملیار یورو وفقًا لتقدیرات  18لى  في أوروبا، تقدر سوق صناعة القنب بالفعل بما یزید ع

طوات من خالل تكییف وفي سیاق توقع الفرص االقتصادیة التي یمكن لمثل ھذه السوق أن تقدمھا، اتخذ البعض بالفعل خ
القنب العالجي في إبریل الماضي لتحسین اقتصاد البالد. وقبل  لبنان بتقنین    ففي مواجھة أزمة دین خطیرة، قامت  تشریعاتھم.

  .بالتصریح بتصدیره ذلك بشھرین، قامت إسرائیل، إحدى رواد صناعة القنب الطبي،

إن إعادة التفكیر في سیاسات التعامل مع المخدرات تعد اآلن ضرورة ملحة لصحتنا ولحیاتنا معًا بصورة جیدة. لكن ذلك ال  
تجات نفسانیة التأثیر، من خالل احترام حقوقھم األساسیة ومن  یمكن أن یتحقق إال بإعطاء األولویة الحتیاجات مستخدمي المن

  التي ھم المستفیدون منھا.    برامج الصحةوخالل إشراكھم في تطویر استراتیجیات 

  حركة غیر مسبوقة نحو اإلصالحات التقدمیة، فلنواصل!  19-وفي ھذا السیاق، فقد بدأت أزمة كوفید

لبشریة  ، شبكة عالمیة من االتحادات العاملة على مكافحة فیروس مرض نقص المناعة اCoalition PLUS الموقعون:
 Harm+) وGlobal Network of People Living with HIV  )GNPالمكتسبة وااللتھاب الكبدي الفیروسي و

Reduction International  )HRIو ( International Network of People Who Use Drugs )INPUD  (
   NetworkCorrelation) وInternational Network on Hepatitis in Substance Users )INHSU و

 

 


