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BAHRAIN - MENANPUD 2016

"Most of problems and tragedies we have faced as drug users in fact is due to legal 
and social criminalization of drugs not because of it…"

Those simple and very correct words revealed by a friend changed the depth of my 
philosophy of life.

This friend told me how circumstances ended with him as what it is now;

He was released from prison for a whole year because of drug use.

To become in street with many others who lost their jobs due same reason. And 
because of that his family abandoned him.

Tired, miserable he came out holding inside himself all misery of the world, along 
with HIV and HCV viruses.

No family, no job, weak health and no place harboring him.

He was not imprisoned due to drug but because of the law.

He did not lose his job and family because he used drug, but because of prison and 
social perception of him.

Drug use does not cause HIV and HCV but sharing syringes is the main cause.  Not 
being able to buy syringes from pharmacies, this forced us to share it or to take them 
from hospitals waste; in addition to the fact that we cannot keep them in safe place 
because of fear to be caught as it will be perceived as evidence of crime.

If there was no criminalization, many of us might not have to leave their friends when 
they get overdose, which might lead them to die, all of this because of fear of arrest if 
they take them to hospital.

It was that war which crushed him but not ended drugs problem.."WAR ON DRUGS"

البحرين - مينانبود - ٢٠١٦

" ان معظم المشاكل والمآسي التي تعرضنا ونتعرض لها نحن مستخدمو المخدرات 
..هي في الحقيقة  بسبب التجريم القانوني و ا�جتماعي الستخدام تلك المواد وليس 

بسببها ........."
تلك الكلمات البسيطة والصحيحة جدا التي باح بها صديقي غّيرت عمق فلسفتي للحياة       

فقد روى لي كيف انتهت به الحياة لما هو عليه :
أفرج عنه قريبا من السجن الذي أودع فيه لعام كامل بجرم " تعاطيه المخدرات " 

ليغدوا في الشارع واحد مع الكثيرين الذين فقدوا أعمالهم لذات السبب.. ولذلك السبب 
تخّلى عنه أهله

متعب± يائس± خرج .. يحمل داخله كل بؤس العالم الى جانب فيروسات نقص المناعة 
والتهاب الكبد

ال عائلة ال عمل ال صحة ال مكان يأويه،
هو لم تسجنه  المخدرات .. بل ·ن القانون نص على ذلك. 

لم يخسر عمله وعائلته ·نه استخدم  المخدرات بل بسبب السجن والنظرة ا�جتماعية له.
المخدرات ال تسبب االيدز أو التهاب الكبد انما المشاركة بادوات التعاطي بالحقن "االبر" 

والتي ال نستطيع الحصول عليها وذلك بسبب امتناع الصيدليات عن بيعنا فنضطر 
للتشارك او اخذها من نفايات المستشفيات كما اننا ال نستطيع االحتفاظ بها في مكان 

صحي بسبب خشية اعتبارها كدليل إدانة عند القبض علينا.
كما أنه لوال التجريم لما اضطر كثيرون الى التخلي عن اسعاف اصدقائهم خشية 

االعتقال فماتوا بجرعة زائدة .

هي الحرب التي سحقته هو ولم تنهي المخدرات .. "الحرب ضد المخدرات



EGYPT - MENANPUD 2016

I am an Egyptian young man, I was living a normal life like any one else, I was 
happy and have a promising future, I have many friends and used to go out with 
them for enjoyment. That was before I know drugs and used it motivated by 
curiosity as young, the �rst time I used drug was when we were on a trip in public 
park. And while we were using drug we surprised by policemen who surrounding 
us. They con�scated what we have of hashish, then tock us to police station and 
opened of�cial record. We begged the of�cer, telling him that we are student in 
universities and soon will perform our exams, and asked him not to issue a case 
against us, but he insisted and that what happened. We were taken to court and 
sentenced for three years for each of us.

That was my �rst time using drug, and my �rst problem with judiciary

I spent three years of my life in jail with criminals and drug dealers, and came out 
without hope, I lost my future, dreams and whole of my life only because of 
misunderstanding and not applying the spirit of the law.

مصر - مينانبود - ٢٠١٦

انا شاب مصرى بمقتبل العمر كنت اعيش حياة عادية مثل أى شاب فى ذلك الوقت،  لى 
أصدقاء كثيرون بطبيعة الحال نخرج ونذهب ونتجول مع بعضنا البعض إلى ان عرفنا 

طريق المخدرات بهدف التجربه وحب االستطالع.  ومع اول مرة نستخدم فيها المخدرات 
كنا فى رحلة خلوية، وكنا عديد من الشباب وبدأنا استخدام المخدرات فى الرحله لتزيد 

البهجه وشيء من حب االستطالع، وكنا في متنزه عام تديره شركة استثمارية واثناء 
تعاطينا المخدرات واذ نفاجأ بمجموعة تحيطنا من كل االتجهات وتم مصادرة ما لدينا 

من نبات الحشيش والبانجو وكانت كمية ضئيلة جدا حيث توجهوا بنا الى قسم الشرطة 
وبدأوا فى إجراء محضر رسمي لنا وتوّسلنا كثير الى الظابط الذى تواجد معنا حتى اليحرر 

لنا قضية، حيث اننا كلنا كنا ندرس وفي جامعات مختلفه وكنا على ابواب االمتحانات ولم 
يستجيب لنا وبالفعل تحّرر لنا قضية، وكان فى المحضر ثغرات كثيرة بحيث أقل محامي 

ممكن أن يخرجنا براءة. وعرضنا على النيابة العامة ومن ثم حددت جلسة وفوجئنا 
بالحكم علينا ثالث سنوات، وضاعت كل أحالمنا وضاعت معها شهادتنا الدراسية، وحلمنا 

بالعمل في جهة حكومية مرموقة، كل هذا ذهب فى مهب الريح بسب عدم فهم 
ا·من لنا وعدم تطبيق روح القانون.

وكانت المرة االولى لنا فى التعاطي وتحّول معظمنا بعد االحتكاك بالمجرمين وتجار 
المخدرات داخل السجن الى تّجار وبعضهم مجرمين وبعضهم متعاطي مخدرات 

بالفعل.



LEBANON – MENANPUD – 2016 – 1   

I am a young woman living in Lebanon and struggling as thousands of others, 
with daily stigmatization and criminalization. I would like to share part of my story so 
you can be in my shoes for a minute and try to have an objective point of view on my 
way of life without judging me negatively.

Why am I stigmatized, criminalized and punished by society? Because I do 
drugs?....Yes, because of Heroin, Cocaine, Amphetamine or basically anything that 
�nishes with "ine" and/or any illicit substance that puts me into a state of mind where 
I do not care anymore about my country's politics, economics and social problems. 
In other words, I take any substance that may �ll with joy my long workless and 
useless days. A substance that blurs my vision, and makes me see hope where 
nothing awaits for me.

However, I was spending a lot of energy to hide this habit from others. On a �rst 
hand, because our legal system forbids strongly the use of any illicit substance and 
I can be punished just for consuming. On the other hand, society will judge me by 
stigmatizing me and treating me differently just because I am using these 
substances.

For example, a lot of men will think that I am an easy woman just because I do drugs 
and will try to use my addiction as a bait to their pleasure. 

Even police can use this argument as a threat: "If you don't agree to do that or this, 
you will be thrown in jail."

The healthcare providers have the same sorry look when I say that I use substances 
or that I am on OST (Opiate substitution treatment), as if I was hit by a terrible 
incurable disease that makes me less of a human.

Why do most of people in our Middle Eastern society think that a woman who uses 
drugs has little moral values? I never did harm to anybody to feed my habit and my 
moral value is exactly what I am �ghting for now by this testimonial, because I 
strongly believe in Human Rights.

I am sharing my story so you can try to see me as a citizen �rst of all, a person who 
has rights as a human and not just a "junkie"...

لبنان - مينانبود - ٢٠١٦ - ١ 

انا شابة اعيش في لبنان واعاني كما تعاني االالف غيري من الوصم والتجريم الذي نكابده 
يوميا. واني ارغب بالمشاركة بجزء من قصتي هذه لعلكم تتلمسون ما نعيشه بالفعل ولو 

لدقيقة واحدة وتحاولون ان تتاملوا طريقتي في العيش بنظرة موضوعية ودون ان 
تحاكموني سلبا.

لم اوصم ، لم اجرم واعاقب من قبل المجتمع ؟ ايكون ذلك بسبب كوني استخدم 
العقاقير المخدرة.. نعم بسبب استخدامي  الهيروين ، الكوكايين ، االمفيتامين .. وبشكل 

عام كل عقار تكون نهاية اسمه "إين" " INE" و / او اي عقار يجعلني بحالة ال ابالي مطلقا 
باالوضاع السياسية واالقتصادية وكل تلك المشاكل االجتماعية التي نعيشها في دولنا. 

وبعبارة اخرى استخدامي لهذه العقاقير هو لسد الفراغ في تلك المساحات القاتمة من 
حياتي الطويلة مع التعطل وايامي الكئيبة الغير مجدية. تلك العقاقير التي جعلت نظرتي 

للحياة تشوبها نوع من الضبابية جعلتني ارى االمل حيث ال شيئ ينتظرني.
وعلى اية حال،  فلقد استهلكت الكثير من طاقتي محاولة اخفاء تلك العادة لدي عن 

االخرين، من جهة بسبب  كون النظام القانوني في بالدنا يحرم بشدة  اي نوع من تلك المواد 
وانه يمكن لي ان اكون محل للعقاب فقط لمجرد استخدامي لها، ومن جهة اخرى الن 

المجتمع سيحاكمني باسلوبه المهين بالوصم وبمعاملتي بطريقة مختلفة عن االخرين.
وعلى سبيل المثال؛ فان العديد من الرجال سينظرون على اني امرأة سهلة فقط الني 

استخدم المخدرات وسيحاولون استخدام ادماني كمادة لتندرهم واستمتاعهم.
وحتى رجال ا·من يمكن لهم ان يستخدموا هذه الحجة للتهديد؛

"  اذا لم توافقي على القيام بهذا او ذاك .. سوف نزج بك في السجن "
كذلك فان مقدمي الخدمات الصحية لديهم ذات تلك النظرة المؤسفة عندما صّرحت 

لهم باني استخدم تلك العقاقير او اني اخضع للمعالجة بالبدائل االفيونية فينظرون لي 
كما لو اني اصبت بداء رهيب ال عالج له بما يجعلني ادنى منزلة من البشر. 

لماذا يفكر معظم الناس في مجتمعاتنا الشرق اوسطية بان المرأة التي تستخدم المخدرات 
لديها قيم اخالقية اقل من سواها؟ انا لم اضر باي احد من اجل  تغذية عادتي في استخدام 

تلك المواد كما ان قيمي االخالقية هي بالضبط ما يدفعني حاليا للنضال بتقديم شهادتي 
هذه، الني اؤمن وبقوة بمبادئ حقوق االنسان.

اشارك بشهادتي هذه وانه بامكانكم ان تحاولوا النظر الى كمواطنة قبل كل شيئ، 
كشخص له تلحق بالتمتع بكامل حقوقه كانسان وان ال تنظروا لي فقط ك "جنكي"....



LEBANON – MENANPUD – 2016 – 2   

“The use of illegal drugs is considered a criminal act in most countries around the 
world. People who use drugs  are thrown in jail, and as statistics show, new 
addictions actually grow while in prison. The war on drugs has had devastating 
consequences, from increased public health issues to violence and overall 
corruption. Let's face it, incarceration does not work! Support don't punish, a global 
advocacy campaign, aims to change that. Drug use must be decriminalized, and 
work must be aimed towards harm reduction instead, especially in matters pertaining 
to HIV. From art to protests and pressure groups, this campaign hopes to change the 
public and governmental eloquence on drugs.”  

لبنان - مينانبود - ٢٠١٦ - ٢ 

"يعتبر استخدام المخدرات غير المشروعة عمال إجراميا في معظم البلدان في جميع أنحاء 
العالم. يتم طرح مستخدمي المخدرات في السجن، وكما تشير ا�حصاءات الجديدة أن أنواع 

جديدة من  ا�دمان متواجدة في السجون. إن الحرب على المخدرات  كانت نتائجها عواقب 
وخيمة، من زيادة قضايا الصحة العامة للعنف والفساد العام. دعونا نواجه ا·مر، إن السجن 

ليس الحل!  . إن حملة ندعم وال تعاقب هي حملة دعوة عالمية، وتهدف إلى تغيير هذا 
االتجاه في التعاطي مع هذا الموضوع. ال يجب تجريم استخدام المخدرات، ويجب أن يهدف 

العمل للحد من المخاطر بدال من ذلك، خصوصا في المسائل المتعلقة بفيروس نقص 
المناعة البشري. انطالق± من الفن إلى االحتجاجات وجماعات الضغط، وتأمل هذه الحملة 

لتغيير البالغة العامة والحكومية حول موضوع المخدرات" 



MOROCCO – MENANPUD – 2016

I never thought that I will stop injecting drugs even for one day of my life, that 
because of  my personal circumstances in addition to that, I am living in an area that 
where getting drugs more easier than getting food, but when I met with specialist 
association in drugs, and knew  about harms caused by injecting drugs I decided to 
stop, and actually I do that, but our society don’t have any mercy neither support. 
The society is full of punishment, stigma and discrimination, especially against me 
because of my sexual orientation, I am gay and that puts me under multiple suffers, 
one of that: policemen  that looks to drug users as criminals who deserves 
punishment while they neglect everything about human rights and personal rights 
that are universally recognized.

Second one; our society is rigid, it is a society who says a thing and does 
other thing.

In this occasion of this global day of action and “International day against abuse and 
illicit traf�cking”, I am asking the society and policy makers to support and help, we 
are humans exactly like you, do not criminalize and punish me, I am open about my 
life, I am clear and I do not like to live in the dark, be a believer of personal freedoms 
and choices, and let us say together " Support don’t Punish"

المغرب - مينانبود - ٢٠١٦

توقفت لكن مجتمعي ال يرحم ال يدعم مجتمع كله عقاب مجتمع كله وصم و تهميش 
وخاصة انني مثلي مما يجعلني اعاني من سيف ذو حدين سواء من طرف الشرطة التي 

يبقى المتعاطي دائما في نظرها مجرم يستحق العقاب 
وهنا يغيب كل ما يتعلق بحقوق االنسان و الحريات الشخصية المعترف بها عالميا او من 

المجتمع و خاصة الذي يدعي بنفسه الملتزم مجتمع يعيش انفصام في الشخصية 
مجتمع تنطبق عليه مقولة" يقولون ما ال يفعلون".

فبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة اساءة استعمال المخدرات واالتجار الغير مشروع بها"  
اقول لهم ادعمني و قدم يد المساعدة فانا انسان مثلي مثلك ال تجرمني و تعاقبني فانا 

اعيش حياتي بالمباشر و ال احب حياة الخفاء 
كن مؤمن بالحريات الشخصية اذن و بلسان  واحد ندعم و ال نعاقب



PAKISTAN – MENANPUD – 2016

Pakistani people who inject drugs (PWIDs) are living under dark clouds of violation of 
human rights. They are facing multiple problems related to the lack of access to 
Harm reduction services, including the naloxone; the overdose prevention treatment.  
Thousands of PWIDs had lost their valuable lives due to overdose. In Pakistan almost 
half of people who use drugs (PWUDs) want to quit drugs or to bene�t of Opioid 
Substitution Therapy such as buprenorphine and methadone but they could not 
because OST is not yet allowed or legalized in Pakistan. “No access to drug 
treatment causes death:.. Many of PWIDs live with HIV but lack of adherence 
to it for many environmental reasons. So many people died due to AIDS but still 
no appropriate response from stakeholders. 

PWUDs in Pakistan have been subjected to violence from many people and they 
steal to buy food and drugs, but they are trying to survive in this hard time. Our 
Pakistani PWUDs request a full access to harm reduction services including 
Naloxone service similarly to some developed countries. 

Our PWUDs are actively standing with Support Don’t Punish, as through this 
campaign, they will hope to be heard and to have access to better health and 
comprehensive harm reduction services which will save their lives. Harm reductions 
save lives and we surely need it. 

پاكستان - مينانبود - ٢٠١٦

يعيش مستخدموالمخّدرات عن طريق الحقن في باكستان تحت سحب قاتمة من 
االنتهاكات الجسيمة لحقوقهم كبشر، فهم يواجهون مشاكل مضاعفة مرتبطة 

بحرمانهم من الوصول الى / واالستفادة من خدمات تخفيض المخاطر. ومن ضمنها 
النالوكسون؛ واالدوية والعالجات الخاصة بالتعامل مع مخاطر الجرعة الزائدة، اÓالف من 

مستخدمي المخدرات عن طريق الحقن قد فقدوا حياتهم القّيمة بسبب الجرعة الزائدة. 
في باكستان نجد ان ما يقارب نصف عدد مستخدمي المخدرات عن طريق الحقن يرغبون 

في التوقف عن استخدام المخدرات او االستفادة من العالج بالبدائل ا�فيونية مثل الميثادون 
البابرونورفين ولكنهم ال يستطيعون بسبب عدم قانونية العالج بالبدائل في باكستان حتى 

االن . " ان عدم توفير العالج بالبدائل يسبب الكثير من الوفيات التي يمكن تجنبها" ..... ان 
العديد من مستخدمي المخدرات عن طريق الحقن يتعايشون مع فيروس نقص المناعة 

البشري المكتسب ولكنهم ال يلتزمون بأخذ ادويتهم بانتظام وكما يجب وذلك بسبب من 
العديد من الظروف المحيطة بهم ، ولذلك يتوفى الكثير من الناس بسبب االيدز ومع ذلك ال 

نجد ان في ذلك سببا كافيا ·صحاب القرار والمعنين كي يقوموا باالستجابة المناسبة.
 يتعرض مستخدمي المخدرات في باكستان للعنف من قبل العديد من الناس، كما انهم 

يلجأون للسرقة من اجل الحصول على الطعام و المخّدرات، ولكنهم يحاولون االستمرار 
أحياء في خضّم هذه االوقات الصعبة.

ان االشخاص الباكستانيين الذين يستخدمون المخدرات يطالبون بالحصول على خدمات 
الحد من المخاطر كاملة بما في ذلك خدمة النالوكسون أسوة ببعض الدول النامية.

كما يقف االشخاص الباكستانيون الذين يستخدمون المخدرات بقوة مع حملة " ندعم وال 
نعاقب" حيث انهم يأملون من خالل هذه الحملة ان ُتسمع اصواتهم، وان يتمكنوا من 

الحصول على خدمات صحية افضل وعلى خدمات شاملة للحد من المخاطر والتي ستنقذ 
حياة الكثيرين منهم. 

"ان ادوات وآليات تقليل المخاطر هي منقذة للحياة وبالتأكيد نحن في حاجة لها...."
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