الحاكمة كاثي هوكول

للنشر فو2021/7/10 :
الحاكمة هوكول توقع حزمة تشريعية لمكافحة األزمات األفيونية

التشريع  S.911 / A.2354يتعلق بامتالك مضادات أفيونية المفعول
التشريع  S.1795 / A.533يتعلق بإنشاء برنامج الستخدام العالج بمساعدة األدوية للمساجين
التشريع  S.2523 / A.868يلغي تجريم حيازة وبيع اإلبر والمحاقن تحت الجلد
التشريع  S.6044 / A.128ينشئ ا
دليال على اإلنترنت لموزعي مضادات األفيون
التشريع  S.7228 / A.5511يتعلق ببرنامج التحويل القضائي لبعض مرتكبي الجرائم الجنائية
وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم في كلية جون جاي التشريعات ( S.911/A.2354وS.1795/A.533
و S.2523/A.868و S.6044/A.128و )S.7228/A.5511والتي تهدف إلى الحد من الوفيات الناجمة عن الجرعات
الزائدة المرتبطة بالمخدرات في جميع أنحاء والية نيويورك وتشجيع أولئك الذين يعانون من اإلدمان على طلب المساعدة في
شفائهم.
قالت الحاكمة هوكول "يمكن لإلدمان أن يؤثر على أي عائلة ،فجأة وبقسوة  -أولئك الذين يجدون أنفسهم محاصرين في حلقة
مفرغة ال يوجدون هناك من خالل أي خطأ من جانبهم .هذه معركة شخصية بالنسبة لي وأنا فخورة بأن أكون قادرةً على
مكافحة أزمة المواد األفيونية من خالل التوقيع على مشاريع القوانين هذه .ال عيب في طلب المساعدة بشأن تعاطي
المخدرات وأريد أن أخبر جميع سكان نيويورك أننا هنا من أجلكم .يجب أن يكون العالج متا ًحا دائ ًما لمن يحتاجون إليه".
يعدل التشريع  S.911 / A.2354قانون اإلجراءات الجنائية وقانون وقواعد الممارسة المدنية والقانون التنفيذي لتعزيز
استخدام مضادات األفيون في منع الجرعات الزائدة المتعلقة بالمخدرات .سيؤدي مشروع القانون هذا إلى إلغاء تجريم حيازة
مضادات األفيون ،وهي عقاقير تمنع المواد األفيونية من خالل االرتباط بمستقبالت األفيون دون تنشيطها.
التشريع  S.1795 / A.868يعمل على إنشاء برنامج الستخدام عالج اضطراب تعاطي المخدرات بمساعدة األدوية
للمساجين في المرافق اإلصالحية الحكومية والمحلية .إن توسيع العالج بمساعدة األدوية ،MAT ،عبر المرافق الحكومية
والمحلية سيسمح للمساجين بالوصول إلى األدوية والعالجات إلتاحة الفرصة لهم للتغلب على تعاطي المخدرات وتقليل
احتمالية تعرضهم لجرعات زائدة مرتبطة بالمخدرات عند عودتهم إلى المجتمع.
يلغي التشريع  S.2523 / A.868تجريم حيازة وبيع اإلبر والمحاقن تحت الجلد .يساهم فعل إلغاء تجريم األدوات المتعلقة
بالمخدرات في تحقيق السالمة العامة من خالل السماح بنهج الحد من الضرر ألولئك الذين يعانون من اضطراب تعاطي
المخدرات وتقليل معدل انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد.
التشريع  S.6044 / A.128ينشئ دليالً عبر اإلنترنت لموزعي مضادات األفيون مما يجعل الوصول إليها أكثر سهولة
لسكان نيويورك الذين قد يرغبون في تجهيز أنفسهم بهذه األدوية المنقذة للحياة .يتم االحتفاظ بالدليل من قبل مكتب خدمات
ودعم اإلدمان على موقعه على اإلنترنت.

التشريع  S.7228 / A.5511يوسع عدد الجرائم المؤهلة التي يرتكبها األفراد المصابون باضطراب تعاطي المخدرات
والتي يمكن النظر فيها لتحويلها إلى برنامج عالج تعاطي المخدرات وتحديث مصطلح "تعاطي المخدرات" إلى "استخدلم
المخدرات ".يضمن ذلك أن يأمر القضاة الفرد بالعالج بدالً من السجن ،مما يتيح لهم فرصة أكبر إلعادة التأهيل الناجحة
طويلة األمد.
قال السناتور بيت هاركام "من خالل التوقيع على مشاريع قوانين الوقاية من الجرعات الزائدة الخمس ،بما في ذلك أحد
المشاريع التي قدمتها والتي تنشئ ً
دليال عبر اإلنترنت يحدد موقع جميع الموزعين على مستوى الوالية من عقاقير االنسحاب
من الجرعات الزائدة من المواد األفيونية ،تساعد الحاكمة هوكول في إنقاذ حياة أحبائنا وجيراننا .ومع ذلك ،ال يزال الكثير
منهم يواجهون اضطراب استخدام المواد المخدرة وتحدياتها العديدة .نحن بحاجة إلى مواصلة العمل م ًعا لمنح األشخاص كل
فرصة للحصول على العالج من تعاطي المخدرات الذي يبقيهم على طريق التعافي والصحة الجيدة".
قال السناتور جوستافو ريفيرا " ،بينما نواجه أزمة صحية عامة متصاعدة مع تعاطي جرعات زائدة وتزايد تعاطي
المخدرات وسط ضغوط جائحة عالمي ،فإن قوانين نيويورك يجب أن تتبنى تدابير الحد من الضرر التي من شأنها أن تنقذ
األرواح وتحمي مجتمعاتنا .اليوم ،اتخذت الحاكمة هوكول خطوة حاسمة لمساعدة سكان نيويورك الذين يعانون من تعاطي
المخدرات من خالل التوقيع على عدد من التدابير في القانون ،بما في ذلك مشروع قانون إلغاء تجريم الحقن ،والذي يبعدنا
عن التجريم ونحو العالج الفعال .إنني أتطلع إلى استمرار التعاون مع الحاكمة ودعاة الحد من الضرر لتعزيز الجهود الحنونة
التي تركز على الصحة إلنهاء أزمة الجرعات الزائدة في واليتنا".
قال السناتور جمال بيلي" ،من أجل تحويل الزخم حقًا إلى أزمة المواد األفيونية ،يجب أن نتعامل معها على أنها حالة
طوارئ صحية عامة ونفعل كل ما في وسعنا لضمان وصول المساعدة إلى هؤالء في أمس الحاجة .لفترة طويلة جدًا ،تم
تجاهل نظام العدالة الجنائية في نيويورك بشكل مؤلم في إطار الجهود المبذولة لمكافحة أزمة المواد األفيونية التي عصفت
بالمجتمعات في برونكس وعبر الوالية .اليوم ،نتخذ خطوة تاريخية إلنشاء نموذج رعاية شامل وتوسيع نطاق الوصول إلى
العالج المنقذ للحياة لسجناء نيويورك الذين يعانون من تعاطي المخدرات .إن مشاريع القوانين التي تم توقيعها اليوم تعتبر
حيوية لجهودنا المستمرة إلصالح نظام العدالة الجنائية في نيويورك وتعزيز نهج إعادة التأهيل وليس العقابي لتعاطي
المخدرات .سوف ينقذ هذا التشريع أروا ًحا ال تعد وال تحصى ،وسد فجوة اإلنصاف في الوصول إلى الرعاية الصحية
للمساجين ،والحد من العودة إلى الجريمة ،ومساعدة األفراد على العودة إلى مجتمعاتهم بأكملها .أود أن أشكر الحاكمة هوكول
على توقيع هذه القوانين التاريخية ،وزعيم األغلبية في مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت-كوزينز ،ورئيس الجمعية كارل
هيستي ،وعضو الجمعية ديانا سي.ريتشاردسون ،وعضو الجمعية ليندا ب.روزنتال ،وزمالئي في كال المجلسين وجميع
المدافعين الذين قاتلوا بال كلل من أجل تمرير هذه القوانين".
قال السناتور جيمس ساندرز جونيور" ،إدمان المواد األفيونية هو بالء على مجتمعنا  -يسبب أل ًما ومعاناة كبيرة للمدمنين
وعائالتهم وأصدقائهم .ووفقًا لمركز السيطرة على األمراض والوقاية منها  ،CDCبلغ عدد الوفيات بسبب الجرعات الزائدة
من المواد األفيونية على الصعيد الوطني ما يقرب من  50,000في عام  .2019سيؤدي هذا التشريع إلى تقليل وفيات
المواد األفيونية من خالل تشجيع األشخاص على استخدام األدوية التي يمكن أن تنقذ األرواح ألن استخدام مثل هذا الدواء لن
يتم استخدامه كدليل ضدهم في المحكمة".
قال عضو الجمعية ريتشارد جوتفريد" ،تعمل نيويورك على تسهيل الوصول إلى الحقن منذ أن شرعنا في حيازة الحقن بدون
وصفة طبية في عام  .2000كانت برامج تبادل الحقن أداة حاسمة في الكفاح للحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/
اإليدز والتهاب الكبد الوبائي وحماية صحة متعاطي المخدرات .لسوء الحظ ،ال يزال يتم القبض على األشخاص بسبب
الثغرات الفنية في القانون .سينهي مشروع القانون الذي ستوقعه الحاكمة هوكول مهمة إلغاء تجريم الحيازة .أشكر العديد من
المدافعين والراعي في مجلس الشيوخ غوستافو ريفيرا على سنوات من العمل الجاد بشأن هذه القضية وأحيي الحاكمة
هوكول على تحركها السريع في التوقيع على هذا القانون المهم".
قالت عضوة الجمعية ليندا ب .روزنتال" ،فقد المزيد من سكان نيويورك حياتهم بسبب جرعة زائدة في عام  2020أكثر من
أي وقت مضى ،مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق الخدمات الداعمة وإجراءات الحد من الضرر .تعترف

حزمة التشريعات هذه بأنه يجب التعامل مع اإلدمان على أنه مسألة تتعلق بالصحة العامة ،وليس إخفاقًا أخالقيًا .مع ما يصل
أخيرا
إلى  ٪ 80من سكان نيويورك المسجونين الذين يعانون من اضطراب تعاطي المخدرات ،أنا فخورة بأننا سنوفر
ً
العالج بمساعدة األدوية لمن هم في حاجة خلف الجدار ،تما ًما كما يتم توفير العالج الطبي ألي حالة أخرى .أنا فخور أيضًا
برؤية النالوكسون ،وهي أداة تستمر في إنقاذ أرواح ال تعد وال تحصى ،ويمكن الوصول إليها بسهولة من خالل دليل سيسمح
لسكان نيويورك بتحديد موقعه بسهولة داخل مجتمعاتهم .ترسل حزمة مشاريع القوانين هذه ،بما في ذلك إلغاء تجريم المحاقن
تحت الجلد التي طال انتظارها وتوسيع نطاق الوصول إلى العالج من خالل التحويل القضائي ،رسالة واضحة مفادها أن
والية نيويورك تقود الكفاح إلنهاء الجرعة الزائدة .أشكر الحاكمة هوكول على توقيع هذه القوانين لتصبح قانونًا".
قال عضو الجمعية جيفري دينويتز" ،مضادات المواد األفيونية مثل نالوكسون (ناركان) هي أداة حيوية بشكل ال يصدق في
مكافحة الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة ،ويجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتشجيع توفرها على نطاق واسع .أشار
الخبراء ،بما في ذلك مقدمو العالج من تعاطي المخدرات واألطباء وإنفاذ القانون ،إلى أهمية توفر مضادات األفيون من أجل
شكرا للحاكمة هوكول على توقيع مشروع القانون المهم هذا ليصبح قانونًا حتى ال
منع الوفيات المرتبطة بالجرعة الزائدة.
ً
يتجنب األشخاص الذين قد يكونون في أفضل وضع لعكس جرعة زائدة حمل ناركان خوفًا من العواقب القانونية".
قال جون كوبوال ،المدير التنفيذي لجمعية نيويورك لمقدمي إدمان الكحول وإدمان المواد المخدرة" ،بينما تستمر والية
نيويورك في مواجهة وباء الجرعات الزائدة واإلدمان ،ستساعدنا مشاريع القوانين التي وقعتها الحاكمة هوكول اليوم في
تحريك استجابتنا بشكل أكبر نحو نهج شامل للصحة العامة وتوفير أدوات مهمة لضمان حصول جميع األشخاص على
الرعاية التي يحتاجون إليها".
قالت إيلين مورهاوس ،المديرة التنفيذية لمؤسسة خدمات مساعدة الطالب" ،أحيي اهتمام الحاكمة هوكول المستمر بأولئك
الذين يعانون من أزمة المواد األفيونية وأقدر قيادتها في اتخاذ الخطوات لمعالجة جائحة نيويورك اآلخر".
قالت دونا ليبرمان ،المديرة التنفيذية لجامعة نيويورك" ،هذا القانون هو خطوة مهمة لتزويد الناس بالرعاية الطبية التي
يحق لهم الحصول عليها وإنقاذ األرواح .إن األدوية الخاصة باضطراب تعاطي المواد األفيونية ليست اختيارية؛ إنه
ضروري للعديد من سكان نيويورك الذين يعانون من وباء األفيون الوطني .بدون هذه األدوية الموصوفة من قبل الطبيب،
خطرا متزايدًا من االنتكاس
يعاني األشخاص المصابون باضطراب استخدام المواد األفيونية من انسحاب مؤلم ويواجهون
ً
والجرعة الزائدة والوفاة  -وهي اآلثار التي تتفاقم لدى األفراد الذين يتعافون من اضطراب استخدام المواد األفيونية في
السجن .يستحق المساجين األمان واالحترام والكرامة ،ويلتزم مسؤولو الوالية والمقاطعة بتوفير الرعاية واحترام حقوق
األشخاص المحتجزين لديهم .بالنظر إلى العواقب وكون الحياة والموت على المحك ،يجب على الوالية أن تجعل التنفيذ
السريع لهذا التشريعات أولوية قصوى".
قالت سيب فارما ،رئيسة المجتمعات العالجية في نيويورك" ،أحيي الحاكمة هوكول لتوقيعها على هذا التشريع المهم ،حيث
أشارت في وقت مبكر من إدارتها إلى أهمية معالجة وباء المواد األفيونية وإظهار االلتزام توفير الوصول إلى خدمات عالج
اإلدمان والوقاية والتعافي .أتطلع إلى العمل مع الحاكمة لتطوير إستراتيجيات وحلول للتأثير على هذه المشكلة الحرجة،
والتي تؤثر على العديد من سكان نيويورك".
قالت أليجرا شور  ،رئيسة تحالف مقدمي ومناصري العالج بمساعدة األدوية" ،تثني  COMPAعلى الحاكمة كاثي
هوكول والمجلس التشريعي لوالية نيويورك لسن قوانين الجرعات الزائدة من المواد األفيونية وإلغاء تجريم الحقنة
( )S2523 / A868و  MATفي السجن والحبس ( .)S1795 / A533يهدد الوصول المقيد إلى العالج المدعوم باألدوية
رفاهية األشخاص المسجونين الذين يواجهون ما يصل إلى  12ضعفًا من خطر الموت المتزايد بسبب االنتكاسات المرتبطة
بالمخدرات عند إطالق سراحهم ،ويضمن هذا التشريع أن األشخاص المسجونين سيتمكنون اآلن من الوصول إلى ،MAT
مما يوقف التعامل الإلنساني الذي يتلقاه حاليًا األشخاص المصابون باضطراب استخدام المواد األفيونية أثناء سجنهم .وسيقلل
من جرعات المخدرات الزائدة المميتة التي يمكن الوقاية منها ومن انتقال األمراض المعدية".
قالت تريسي غاردنر ،نائبة رئيس مركز اإلجراءات القانونية للدفاع عن السياسات" ،يثني مركز اإلجراءات القانونية على
الحاكمة هوكول لجعلها الوقاية من الجرعات الزائدة أولوية رئيسية إلدارتها من خالل التوقيع على تشريع اليوم يعترف
بالطريقة لحل هذه المشكلة استمرار وباء الجرعة الزائدة هو نهج الصحة أوال .على وجه الخصوص ،يوفر إلغاء تجريم

مسارا مه ًما نحو الصحة والتعافي لألشخاص الذين يتعاطون المخدرات .إضافةً إلى ذلك ،يُفهم منذ فترة طويلة
حيازة الحقنة
ً
أن األدوية المستخدمة لعالج اضطراب تعاطي المخدرات هي معيار الرعاية ،ولكن لفترة طويلة جدًا لم يتمكن األشخاص
المسجونون من الوصول إلى هذه األدوية ،مما أدى بشكل مباشر إلى خطر فلكي لجرعة زائدة عند عودة األشخاص الذين
أخيرا الوصول إلى هذه
من اضظراب تعاطي المخدرات إلى المجتمع .إن التشريع الذي وقعته الحاكمة هوكول اليوم سيضمن
ً
األدوية في السجون في جميع أنحاء الوالية لمساعدة الناس في تعافيهم وعكس هذا الوباء المدمر".
قالت كاساندرا فريدريك ،المديرة التنفيذية لتحالف سياسة المخدرات" ،يشكل اليوم قفزة إلى األمام لمعالجة الجرعة الزائدة
في نيويورك .فعلى مدى عقود ،كان تحالف سياسة األدوية ،و  ،VOCAL-NYوحلفاؤنا يقاتلون إلزالة العقوبات الجنائية
عن الحقن وتوسيع الوصول اآلمن للحقن كأداة للصحة العامة .من خالل التوقيع على إلغاء تجريم الحقنة في القانون ،تعطي
الحاكمة هوكول األولوية للصحة العامة والسياسة القائمة على األدلة بشكل صحيح على منطق حرب المخدرات الوحشي
الفاشل الذي فشل تما ًما في الحفاظ على سالمة سكان نيويورك وأدى إلى قلب حياة عدد ال يحصى من الناس .كما ترسم
الحاكمة هوكول أيضًا طريقة جديدة للمضي قد ًما من خالل التوقيع على مشروع القانون لتوسيع الوصول إلى األدوية
الخاصة باضطراب استخدام المواد األفيونية لألشخاص في السجون في جميع أنحاء نيويورك .نعتقد أن الحبس ليس هو الحل
لمشكلة تعاطي المخدرات ،ويجب أن يتلقى األشخاص الذين يعانون من تعاطي المخدرات رعاية طبية .حالياً ،تعد الجرعة
مؤخرا من السجن  -ويتحرك هذا القانون لمعالجة
الزائدة أحد األسباب الرئيسية للوفاة لألشخاص الذين تم إطالق سراحهم
ً
هذه الوفيات المتفشية التي يمكن تجنبها بسبب الجرعات الزائدة .إن تشجيع األفراد على دواء مناسب الضطراب التعاطي هو
الخطوة الصحيحة لتقليل مخاطر الجرعة الزائدة القاتلة وخلق إمكانية الشفاء على المدى الطويل من االعتماد على المواد
األفيونية ،بغض النظر عما إذا كانوا في المجتمع أو مسجونين .يوفر هذا القانون وصوالً حاسما ً تم حظره بشدة
لألشخاص المسجونين لفترة طويلة .نحيي الحاكمة هوكول على اتخاذ هذه الخطوات التي طال انتظارها لمعالجة الوفيات
الناجمة عن الجرعات الزائدة التي يمكن الوقاية منها ،ونتطلع إلى اتخاذ مزيد من اإلجراءات السريعة في الوقت الذي تكافح
فيه نيويورك معدالت الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة القياسية .يمكننا ويجب علينا التحول نحو السياسات القائمة على
الحلول والقائمة على األدلة إلنقاذ األرواح اآلن".
قال قادة من اتحاد مستخدمي " ،VOCAL-NYكأشخاص عانوا من االنسحاب المعذّب داخل السجون ،وتم اعتقالهم
لحيازتهم حقن  -يسعدنا أن الحاكمة هوكول قد اتخذت هذه الخطوة الضرورية نحو إنهاء أزمة الجرعة الزائدة من خالل
التوقيع على هذين المشروعين .لكن معركتنا لم تنته بعد .ال يزال سكان نيويورك من السود وذوي البشرة البنية يواجهون
حواجز تحول دون األدوية المنقذة للحياة ويتم تجريم استخدامهم للمخدرات بمعدالت غير متناسبة مع تلك الخاصة بسكان
نيويورك البيض .نأمل أن تتأكد الحاكمة هوكول من تنفيذ مشاريع القوانين هذه بشكل صحيح ،وأن تواصل قيادة نيويورك
على طريق إنهاء الحرب العنصرية والطبقية على المخدرات التي تغذي أزمة الجرعة الزائدة المدمرة".
قالت كايال سيمبسون ،محامية العاملين في مشروع حقوق السجناء بجمعية المساعدة القانونية" ،لفترة طويلة جدًاُ ،منع
عمالؤنا المسجونون في سجون الوالية من الحصول على األدوية المعترف بها على نطاق واسع أن تكون معيار الرعاية
الضطراب استخدام المواد األفيونية .لطالما أجبر هذا الحاجز الذي يحول دون الوصول إلى العالج عمالئنا على معاناة ال
داعي لها ،واضطرابات مزعزعة الستقرار تعافيهم ،ومخاطر جسيمة لجرعة زائدة والموت .هذا التشريع هو إجراء هام
للصحة العامة ،حيث يسمح لألطباء باستخدام العالج للمرضى المسجونين والذي من شأنه ببساطة إنقاذ األرواح .تشكر
جمعية المساعدة القانونية السناتور جمال بيلي وعضو الجمعية ليندا روزنتال على قيادتهما الشجاعة في توجيه هذا التشريع
ونشيد بالحاكمة كاثي هوكول لتوقيعها على مشروع القانون ليصبح قانونًا".
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