القنب الطبي
يسعى مجلس مدينة ماريبيرونونج في البحث عن تدفقات إيرادات بديلة وفرص تمويل خارجي لتقليل االعتماد على ضرائب البلدية.
قرر المجلس في  14سبتمبر/أيلول  2021أن يختبر ردة فعل المجتمع تجاه موازنة ضرائب البلدية بإطالق مشروع يهدف إلى
وقد ّ
زراعة القنب الطبي وإنتاجه وتصنيعه.
وفي ظل الطلب المحلي اآلخذ في االزدياد بسرعة ،من الممكن أن يحقق المشروع تدفقَ دخ ٍل يُعت َمد عليه من منتج قانوني ،لموازنة
ضرائب البلدية وإلتاحة فرص العمل واإلسهام في رفاهية أفراد المجتمع الذين يعانون من مشاكل صحية ُمزمنة لم يُفلِح الطب
التقليدي في عالجها.
صرف بوصفة من الطبيب.
منتجات القنب الطبي هي أدوية قانونية عالية الجودة تعالج األمراض واآلالم وت ُ َ
وقد ثبت أنه يخفف األلم وقد يفيد في عالج الحاالت التالية:
 الصرع
 التصلب المتعدد
 األعراض المرتبطة بالسرطان
 األلم
 تخفيف األعراض في الرعاية التلطيفية
لم توافق الوالية والحكومة الفدرالية على تنفيذ عمليات القنب الطبي إال في  .2015وما زال السوق يخضع للتنظيم الصارم ،ولكن
في ظل الطلب المتزايد ،من المتوقع أن يحقّق السوق في أستراليا  5مليارات دوالر بحلول عام .2025
ويتطلّع المجلس إلى معرفة موافقتك على ذلك إذا كان سيخفف العبء عن دافعي ضرائب البلدية.
يمكنك أن ترسل إلينا تعليقاتك العامة باستكمال نموذج التقييم على:
www.yourcityyourvoice.com.au/medicinal-cannabis

األسئلة الشائعة
ما هو القنب الطبي؟
صرف بوصفة من الطبيب.
منتجات القنب الطبي هي أدوية قانونية عالية الجودة ت ُ َ
وتأتي في شكل حبوب أو زيت أو بخاخ أنف أو أي شكل آخر من المستخلص النباتي .تُستخ َدم منتجات القنب الطبي في تخفيف
أعراض الحاالت الطبية واآلثار الجانبية لبعض العالجات.
ما هو القنب الترفيهي؟
القنب (أو الماريغوانا) موجود منذ زمن بعيد ،وهو مرتبط تاريخيًا بتعاطي المخدرات الترفيهية .ويأتي القنب الترفيهي عادة في شكل
أوراق وزهور النبات المجفّفة ،ويُستهلَك غالبًا بالتدخين أو األكل.
تعاطي القنب الترفيهي ،أو تدخين القنب ألسباب طبية ،محظور في أستراليا .وتعاطي القنب الصناعي وبيعه ،ويكون بالتدخين غالبًا،
محظور أيضًا في معظم واليات أستراليا وأقاليمها.

ما الفرق بينهما بخالف إضافة كلمة "الطبي"؟
تعزل منتجات القنب الطبي مركبات كانابينويد المفيدة عن المركبات األخرى التي تسبّب االنتشاء غير القانوني.
بعبارة أخرى ،يشبه القنب الطبي شراء زجاجة نبيذ شيراز من المتجر (شيراز هو نوع نبيذ يباع في المتاجر بشكل قانوني) .يُصنَع
والمكونات مكتوبة على الملصق ،فأنت تعرف مصدرها ونسبة الكحول فيها.
نبيذ شيراز من نوع ُمحدّد من العنب؛
ّ
أ ّما القنب الترفيهي فيشبه شراء زجاجة مونشاين (نوع من الخمور) من أحد جيرانك؛ وهو يأتي في إناء ال ملصق عليه ،وال تعرف
مكوناته وما تأثيره .إنه ينطوي على نوع من المخاطرة.
ّ

صرف بوصفة من الطبيب .أ ّما القنب الترفيهي فليس دوا ًء  -بل هو
منتجات القنب الطبي أدوية قانونية تعالج األمراض واآلالم وت ُ َ
نوع من المخدّرات.
ما منتجات القنب الطبي المتاحة؟
ويقرر ما إذا كان هناك
صرف بوصفة طبية ،ما يعني أن الطبيب يحتاج إلى تقييم احتياجات المريض
ّ
منتجات القنب الطبي أدوية ت ُ َ
منتج قنب طبي مناسب لحالته .تتفاوت المنتجات بناء على األعراض أو الحالة ال َمرضية .وقد تختلف طريقة استخدامها أيضًا.
ورغم توفّر معظم المنتجات من خالل االستيراد ،فإن المنتجات األكثر توفّ ًرا على المستوى المحلي من المتوقع أن تصبح متاحة مع
اتجاه قطاع القنب الطبي األسترالي نحو المزيد من االستقرار.
في َم يُستخدم القنب الطبي؟
ثبت أن القنب الطبي يخفف األلم ،ويمنع التقيؤ أو يخففه ،وهو أيضًا مضاد لاللتهاب وبه خصائص مضادة لألكسدة.
قد تُفيد بعض منتجات القنب الطبي في عالج الحاالت التالية:
 الصرع
 التصلب المتعدد
 األعراض المرتبطة بالسرطان وعالج السرطان (مثل الغثيان واأللم وفقدان الشهية)
 األلم
 تخفيف األعراض في الرعاية التلطيفية
ي دليل
بالنظر إلى أن الناس لم يتجهوا نحو القنب باعتباره وسيلة لتخفيف األعراض أو األمراض ّإال في اآلونة األخيرة ،فال يوجد أ ّ
رسمي طويل األمد يستند إليه األطباء في وصف القنب الطبي للمرضى .ومن الممكن أيضًا أن تكون له آثار جانبية.
هل يمكن ألي شخص أن يستخدم القنب الطبي؟
ال يمكنك الحصول على منتجات القنب الطبي إال من خالل طبيب أو اختصاصي ،وبشرط أن يرى الطبيب أو االختصاصي أن
القنب الطبي سيساعد في عالج حالتك .وعلى الطبيب أو االختصاصي أن يحدّد منتج القنب الطبي المناسب الذي يصفه لك ،وأن
يحصل على أي موافقات حكومية الزمة.
ال يتوفر حاليًا سوى منتج قنب طبي واحد ُمعتمد من إدارة السلع العالجية ( )TGAللتوريد في أستراليا .وهذا الدواء يعالج تصلّب
العضالت في مرضى التصلب المتعدد.

ما مدى توفّر القنب الطبي في أستراليا؟
سنّت الحكومة الفدرالية في  2015قوانين تسمح بزراعة القنب لألغراض الطبية أو العِلمية .وهذا أتاح المجال للتجارب واألبحاث.
صا للشركات بموجب قانون المخدرات لعام  )ND Act(1967لزراعة
ومنذ  ،2016أصدر مكتب مراقبة المخدرات  78ترخي ً
القنب وإنتاجه وتصنيعه .وقد ُمنِ َحت أيضًا تراخيص االستيراد لعدد من الشركات بموجب الالئحة رقم  5من لوائح الجمارك

(الواردات المحظورة) لعام .1956

َمن يصنع القنب في والية فيكتوريا؟
لقد بدأت أستراليا في السنوات األخيرة اعتماد القنب على أنه عالج جديد للمرضى المصابين بآالم وأمراض مزمنة .وما بين
العيادات ومتاجر البيع بالتجزئة والصيدليات َو ِجهات اإلنتاج ،كان هناك استثمار كبير في نمو سوق القنب الطبي.
ومقرها خارج فيكتوريا .و CannaTrekوIDT
 Altheaجهة أسترالية إلنتاج وتوريد وتصدير القنب الطبي العالجي
ّ
ومقراتها في والية فيكتوريا.
و Medigrowthو MediPharmهي شركات أخرى متخصصة بالقنب،
ّ
ما الذي نعرفه عن إمكانات السوق؟
بنهاية عام  ،2019حصل األطباء على أكثر من  28,000موافقة على وصفاتهم الطبية ،وهذا يتضمن  1400طبيبًا ،معظمهم
أطباء عامين .ومعظم تلك الوصفات الطبية كانت لعالج األلم المزمن غير المرتبط بالسرطان ،ولعالج التوتر ،واألعراض المرتبطة
بالسرطان ،والصرع وغيره من االضطرابات العصبية.
كانت تلك زيادة قدرها  10أضعاف العام السابق .ومن المتوقع إصدار  70,000موافقة بنهاية .2020

وبالنظر إلى االرتفاع الملحوظ في الطلب ،من المتوقع أن يحقق قطاع القنب الطبي في أستراليا  5مليارات دوالر بحلول .2025
لكن لماذا يريد المجلس الدخول في مجال القنب الطبي؟
المجلس ملتزم بالبحث عن تدفقات إيرادات بديلة وفرص تمويل خارجية لتقليل االعتماد على إيرادات ضرائب البلدية.
وفي ظل التزايد المتسارع في الطلب المحلي على القنب الطبي ،هناك فرصة سانحة إلطالق مشروع يهدف إلى زراعة القنب الطبي
وإنتاجه وتصنيعه في بلدية ماريبيرونونج.
من الممكن أن يحقق هذا المشروع تدفق دخل يُعت َمد عليه من منتج قانوني ،لموازنة ضرائب البلدية ،وإلتاحة فرص العمل واإلسهام
في حفظ صحة ورفاهية أفراد المجتمع الذين يعانون من مشاكل صحيّة ُمزمنة لم يُفلح الطب التقليدي في عالجها.
ما مدى سهولة دخول المجلس في مجال القنب الطبي؟
األمر ليس ً
سهال على اإلطالق .فرغم قدرة المجلس على الدخول في هذا المشروع من الناحية القانونية ،فهو يحتاج إلى اتخاذ الكثير
من اإلجراءات كي يحصل على الموافقة الالزمة ،وهذا يشمل الحصول على ترخيص إنتاج القنب الطبي.
إذَن ،ما الخطوة التالية؟
يسعى المجلس في اختبار ردة فعل المجتمع واألطراف المعنية تجاه موازنة ضرائب البلدية بإنشاء مشروع قنب طبي.
صلة عن إمكانية تحقيق ذلك (وتشمل العناية القانونية والتجارية الالزمة وحساب التكاليف المبدئية)
وال بد من إجراء دراسة مف ّ
باإلضافة إلى تقييم المخاطر قبل الشروع في تنفيذ الفكرة.
أوصل رأيي إليكم؟
كيف ِ
يمكنك إرسال تعليقاتك إلينا عبر بوابة التفاعل الرقمية  ،Your City Your Voiceأو بإرسال بريد إلكتروني إلى:
 communityengagement@maribyrnong.vic.gov.auأو االتصال بفريق خدمة العمالء على الرقم:
.)03( 9688 0200
ماذا إن كان المجتمع ال يوافق على هذه الفكرة؟
سندرس كل التعليقات التي نتلقاها بعناية ونقيّمها .وإذا كان الرفض غالبًا ،فلن نباشر في تنفيذ المقترح.
لقراءة المزيد من المعلومات:
( Office of Medicinal Cannabisمكتب القنب الطبي) Medicinal cannabis - health.vic

