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تمهيد
عقــد مــن الزمــن ،التقــت مجموعــة مــن الرؤســاء األميركييــن الالتينييــن الســابقين بقيــادة فرنانــدو هنريكــي
ٍ
قبــل
زيديــو مــن المكســيك بقــادةٍ مــن أوروبــا واألمــم
كاردوزو مــن البرازيــل ،وســيزار جافيريــا مــن كولومبيــا وإرنســتو
ّ
المتحــدة لتأســيس المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات .وقــد كانــت سياســات المخــدرات قبــل ذلــك الحيــن
موضوعــا ّ
المناقضــة،
ِ
ظــل األدلــة
ّ
قلمــا وضعــه رؤســاء الــدول والحكومــات فــي صــدارة أولوياتهــم .وحتــى فــي
ً
اتفقــت األغلبيــة علــى اتبــاع نظــرة تبســيطية إلــى المخــدرات علــى أنهــا بــاء يجــب التســتر عليــه مــن خــال نهــج أمنــي
شــرس.
حربــا مسـ ّـلحة علــى المخــدرات فــي ،2006
ـن المكســيك ً
ـي خمــس ســنوات علــى شـ ّ
بحلــول عــام  ،2011أي بعــد مضـ ّ
كان عــدد هائــل مــن األشــخاص قــد ذهــب ضحيــة للقتــل أو التهجيــر مــن منازلهــم أو االختفــاء .هــذه الحقائق الملموســة
أن الــدول والســلطات المنتخبــة ومــا تتّ بعــه مــن سياســات هــي مصــدر
قويــا للتحــرك ،فبــدا
دافعــا
ش ـكّلت
واضحــا ّ
ً
ً
ً
الضــرر الحاصــل تحــت غطــاء الحفــاظ علــى الصحــة.
شــخصيات بــارزة أخــرى – مــن غانــا والنرويــج وباكســتان وسويســرا والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة – وقفــت
عاليــا ضــد النظــام العالمــي الراســخ
إلــى جانــب الرؤســاء الســابقين للبرازيــل والمكســيك وكولومبيــا لرفــع الصــوت ً
لسياســات المخــدرات.
بعــد مــرور عشــر ســنواتّ ،
ـن كانــت فيــه المناهضــة العلنيــة للنظــام العالمــي مــن المحرمــات إلــى غيــر رجعــة.
ولــى زمـ ٌ
وشــهدنا علــى سلســلة مــن اإلصالحــات علــى المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي ،وأخــذت البلــدان الواحــدة تلــو
األخــرى تنهــي تجريــم االســتعمال الشــخصي معتمــدةً نُ ُه ًجــا مبتكــرة ترتكــز علــى الصحــة العامــة فضـ ًـا عــن تشــريع
عالميــا تأتــي بضــرر
ـأن السياســات القمعيــة المقبولــة
مــواد كانــت محظــورة سـ ً
ً
ـابقا .ونشــهد كذلــك اعترافـ ًـا متزايـ ًـدا بـ ّ
أكبــر مــن الــذي ينتــج عــن االســتعمال العرضــي للمخــدرات .هــذه اإلصالحــات تنيــر طريــق القمــع المظلمــة.
ي دولــة
المتّ بعــة فــي نظــام المخــدرات العالمــي قائمــة ،إذ لــم تعمــد أ ّ
فــي الوقــت عينــه ،مــا زالــت سياســة الحظــر ُ
تقريبــا إلــى إلغــاء عقوبــة اإلعــدام بحــق الجرائــم المرتبطــة بالمخــدرات .ال بــل ُي َــر ّوج فــي العلــن لقتــل مــن
جديــدة
ً
يمارســون أنشــطة مرتبطــة بالمخــدرات خــارج نطــاق القانــون ،فيمــا تكتـ ّـظ الســجون بأشــخاص ُمدانين بجرائــم المخدرات
نظمــة فأحكمــت ســيطرتها
الم ّ
ً
لــم يلحقــوا أذى بأحــد ،وال يــزال العــاج اإللزامــي باالمتنــاع فقــط
مفروضــا ،أمــا الجريمــة ُ
علــى الســوق وعلــى المشــاركين الصغــار المتورطيــن فيهــا.
أن الســنوات العشــرة المنصرمــة اتّ ســمت بإصالحــات مذهلــة ،لكنّ هــا ليســت كافيــة لتفكيــك النمــوذج العقابــي
صحيــح ّ
عمومــا ،فمــن المســتحيل أن تُ محــى عقــود مــن الوصمــة والعلــوم الزائفــة والعنصريــة بيــن ليلــة وضحاهــا .مــع ذلــك،
ً
التصدعــات تظهــر فــي الهيــاكل القديمــة.
بــدأت
ّ
ووجهــت نقاشــات عالميــة
علــى مــدار العقــد الماضــي ،جـ ّـددت المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات نفســها،
ّ
ـتمرة بإصرارهــا المعهــود فــي بــذل جهــود المناصــرة
وانضـ ّـم إليهــا أعضــاء جــدد مــن جميــع أنحــاء العالــم .وهــي مسـ ّ
المؤسســون عــام  ،2011وهــي تكـ ّـرم ذكــرى مــن رحلــوا منهــم.
المفوضــون
والحفــاظ علــى اإلرث الــذي تركــه
ّ
ّ
فــي عــام  ،2011بــدأت المفوضيــة العالميــة تكشــف التداعيــات الخطيــرة لسياســات حظــر المخــدرات والتكاليــف غيــر
المهمشــة والموصومــة والتــي يعاقبهــا
التناســبية إلنفــاذ القانــون والعدالــة الجنائيــة القمعيــة التــي تتكبدهــا الفئــات
ّ
السـ ُـبل الخمــس الناجحــة إلــى سياســات المخــدرات،
القانــون بشــكل المنطقــي .وفــي  ،2014نشــرت المفوضيــة ُ
ـزودةً الحكومــات بخطــة واقعيــة وعمليــة إلصــاح سياســاتها والحفــاظ علــى ســامة األشــخاص وكرامتهــم .وقــد
مـ ّ
أصــدرت المفوضيــة منشــورات مهمــة حــول االنطباعــات بشــأن المخــدرات والعيــوب التــي تعتــري أنظمــة التصنيــف
وتأثيــرات الحرمــان مــن الحريــة والرقابــة الضروريــة علــى أســواق المخــدرات غيــر الشــرعية مــن خــال التنظيــم القانونــي.
4

يحتفــي هــذا التقريــر بعشــر ســنوات مــن الجهــود التــي بذلتهــا المفوضيــة والتحاليــل والتوصيــات التــي صــدرت
أن اإلطــار الدولــي القائــم علــى اتفاقيــات المخــدرات
إن أعضــاء المفوضيــة ُيجمعــون بمــا ال يقبــل الشــك علــى ّ
عنهــاّ .
فــي  1961و 1971و 1988هــو بحـ ّـد ذاتــه المشــكلة .وبصــورة عامــة ،يلجــأ العالــم إلــى القانــون الدولــي لدعــم تحقيــق
ّ
التطلعــات الجوهريــة للبشــرية ،بمــا فــي ذلــك ضمــان حقــوق اإلنســان للجميــع .ولكــن عندمــا يتعلــق األمــر بسياســات
يتحمــل وزر الفشــل العالمــي فــي معالجــة مشــكلة المخــدرات بعقالنيــة
ـإن القانــون الدولــي بحـ ّـد ذاتــه
ّ
المخــدرات ،فـ ّ
وإنســانية .فعندمــا يقـ ّـرر القانــون الدولــي مــا هــو قانونــي وغيــر قانونــي مــن دون إنصــاف أو تقييــم علمــي ســليم،
عالميــا ،فإنــه بذلــك يقــف عقبــة فــي مســيرة اإلصــاح الالزمــة .آن األوان إلعــادة
قمعيــا
نموذجــا
وعندمــا يفــرض
ً
ً
ً
جــدي وعصــري ومســؤول
النظــر فــي االتفاقيــات الدوليــة الثالثــة لمكافحــة المخــدرات بهــدف إرســاء إطــار عمــل ّ
لمراقبــة المخــدرات يتمحــور حــول حقــوق اإلنســان ويســتند إلــى النتائــج.
أو ًّليــا للدعــوة إلــى اإلصــاح ،فيسـ ّـلط الضــوء علــى التغييــرات التــي حدثــت فــي خــال
هــذا التقريــر ُيعـ ّـد مخططـ ًـا ّ
ويبيــن التغييــرات الواجــب إجراؤهــا فــي العقــد المقبــل .التغييــر يســير علــى قــدم وســاق ،ولكــن
العقــد الماضــي
ّ
أن الحظــر هــو النمــوذج العالمــي الســائد لمراقبــة المخــدرات ،ســيكون
تنتظــره عقبــات كبيــرة فــي المســتقبل .طالمــا ّ
محفوفــا بالتحديــات .ولكــن بفضــل العامليــن الصحييــن واالجتماعييــن ،ومســؤولي إنفــاذ القانــون وصنّ ــاع
ً
اإلصــاح
السياســات ،ومالييــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات وغيرهــم مــن المجتمعــات واألشــخاص المعنييــن
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،تبقــى المفوضيــة ملتزمــة بإنهــاء الحظــر والترويــج لقوانيــن وسياســات تســتنير
بالمنطــق واألدلــة وحقــوق اإلنســان فــي مجــال المخــدرات.

هيلين كالرك

رئيسة المفوضية العالمية لسياسات المخدرات
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التقدم
المحرمات :عقد من
كسر
ّ
ّ
المتّ بــع فــي سياســات المخــدرات الخطــوة األولــى نحــو إنهــاء «التابــو»،
المكلِ ــف وعديــم الفعاليــة والعقابــي ُ
شـكّل تفكيــك النهــج ُ
جوهريــا فــي مســتقبل إصــاح سياســات المخــدرات العالميــة.
وعامـ ًـا
ًّ
مهمــا فــي العقــد المنصــرم .ففــي
كان إدراج حقــوق اإلنســان فــي صلــب النقاشــات الدائــرة حــول سياســات المخــدرات تطـ ّـو ًرا
ًّ
إن أي سياســة
مختلــف أنحــاء العالــم ،أســفر تطبيــق قوانيــن مخــدرات قمعيــة عــن انتهــاكات متكــررة للبيئــة وحقــوق اإلنســانّ .
وتخفــف مــن ضــرر اســتعمال المخــدرات ،وتكبــح العنــف واالســتغالل
ّ
مخــدرات محورهــا اإلنســان يجــب أن تحمــي اســتقالليته،
أن القانــون الدولــي الحالــي ال يفلــح إال فــي تقويــض االســتقاللية وتضخيــم الضــرر
الناتجيــن عــن التجــارة غيــر المشــروعة .غيــر ّ
َ
الناجــم عــن اســتعمال المخــدرات ،فــي حيــن تجنــي شــبكات الجريمــة عبــر الوطنيــة األربــاح .فــي عــام  ،2008وصــف مقــرر األمــم
المتحــدة الخــاص المعنــي بحــق التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة (وهــو عضــو المفوضيــة العالميــة الحالــي أنانــد غروفــر)
أن
نظامــي مكافحــة المخــدرات وحقــوق اإلنســان الدولييــن بأنهمــا يعمــان كمــا لــو أنهمــا موجــودان فــي َف َلكَيــن
متوزاييــن .ومــع ّ
َ
َ
َ
محوريــا أمــام اإلصــاح العالمــي.
الفلكَيــن بــدآ يتقاطعــان أخيـ ًـرا ،تبقــى قوانيــن المخــدرات الدوليــة حاجــزً ا
هذيــن
ًّ
عالميــا لمتطلبــات تطبيــق قوانيــن المخــدرات ،غيــر أنّ هــا لــم تفرض
حــددت اتفاقيــات األمــم المتحــدة المعنيــة بالمخــدرات حـ ًّـدا أدنــى
ًّ
تتضمــن اتفاقيــات األمــم المتحــدة الثالثــة ،والتــي صادقــت عليهــا
ـدودا علــى مســتوى القمــع الــذي يمكــن أن تمارســه الــدول.
ّ
حـ ً
كل الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة ،مــواد خاصــة حــول «تطبيــق تدابيــر رقابــة وطنيــة أكثــر صرامــة »،مــا يجيــز للبلــدان فــرض
عقوبــات أشـ ّـد قســوة إذا كانــت «ضروريــة» مــن أجــل «حمايــة الصحــة أو الرفاهيــة العامــة ».فــي الوقــت عينــه ،تتيــح االتفاقيــات
ً
هامشــا مــن المرونــة فــي تطبيــق السياســات المرتبطــة بتجريــم اســتعمال المخــدرات أو حيازتهــا ،بمــا أن «الجرائــم التــي تســتوجب
ـإن إنهــاء تجريــم اســتعمال المخــدرات وحيازتهــا أمــر ممكــن ضمــن اإلطــار
ـ
ف
ـه،
ـ
وعلي
ـد.
ـ
بل
ـكل
ّ
ـ
ل
ـتورية»
ـ
الدس
ـدود
ـ
للح
ـع
ـ
تخض
ـاب
العقـ
ّ
حاليــا االتفاقيــات علــى المســتوى الوطنــي إنّ مــا تعكــس األولويــات السياســية
طبــق بهــا ً
العالمــي الحالــي .والطريقــة التــي تُ ّ
الوطنيــة والقــدرات المؤسســية.
فــي بعــض البلــدان ،تعـ ّـرض األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات إلــى الوصــم والتجريــد مــن الصفــة اإلنســانية علــى مــدى
عقــود مــن الزمــن ،وقــد ّ
تجلــى ذلــك فــي عقوبــات جنائيــة غيــر تناســبية بقســوتها ،وعقوبــات بدنيــة قضائيــة وحتــى عقوبــة
ـلطويون لســدة الحكــم مــن خــال بـ ّ
ـث أجنــدات تبســيطية تقــوم علــى
اإلعــدام .وفــي خــال العقــد المنصــرم ،وصــل قــادة سـ
ّ
والتعهــد بالقضــاء علــى المخــدرات
«عــدم التســاهل مــع الجريمــة »،وتشــويه صــورة األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات
ّ
ومنظمــة تجــاه محاربــي المخــدرات السياســيين
ّ
القــوة الوحشــية .لــذا ســيطرح تبنّ ــي اســتجابة قويــة
والجريمــة عبــر اســتخدام
ّ
تحديــا حاسـ ًـما فــي العقــد القــادم.
هــؤالء
ً
لــن يكــون تبديــل المواقــف المتجــذرة سـ ً
ـهل ،وال بـ ّـد مــن رؤيــة سياســية بديلــة تكــون قــادرة علــى حشــد الفئــات المحرومــة مــن
الســكان وإلهامهــا .ويجــب أن تعمــل االســتراتيجيات البديلــة علــى إصــاح األنظمــة القانونيــة والجزائيــة ،ودعــم إعــام مســتنير
ومجتمــع مدنــي نشــط وحـ ّـر .واألهــم مــن ذلــك هــو أن األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات يجــب التعامــل معهــم كأشــخاص
يســتحقون االحتــرام والدعــم واإلصغــاء لهــم.
واندفاعــا الفتً ــا نحــو سياســات مخــدرات تمنــح األولويــة للحـ ّـد مــن الضــرر ،والعالجــات
ملحوظــا
ً
تقد ًمــا
ً
شــهد العقــد الماضــي ّ
الطوعيــة المبتكــرة ،وإنهــاء التجريــم ،وحقــوق اإلنســان .بابتعادهــا عــن الوضــع العالمــي القائــم ،تعتــرف اإلدارات الوطنيــة ودون
الوطنيــة حــول العالــم بــأن اســتخدام المخــدرات قضيــة يجــب تناولهــا ضمــن إطــار الصحــة والعدالــة االجتماعيــة وليــس الجريمــة
والعقــاب.
دورا أساسـ ًـيا
فــي الســنوات األخيــرة ،سـ ّـلط البحــث العلمــي الضــوء علــى اإلخفاقــات واألضــرار الناجمــة عــن الحظــر ،وبــات يــؤدي ً
ـل أبــرز اإلنجــازات
فــي دعــم االســتراتيجيات القائمــة علــى األدلــة التــي تتوخــى الصحــة وحقــوق اإلنســان فــي المقــام األول .ولعـ ّ
العلميــة المتحققــة فــي العقــد الماضــي كان التأكيــد علــى فعاليــة الحـ ّـد مــن الضــرر .واألخيــر هــو عبــارة عــن ممارســات ومجموعــة
مــن السياســات المرتكــزة علــى احتــرام االســتقاللية الشــخصية والتخفيــف مــن حـ ّـدة العواقــب االجتماعيــة والصحيــة المصاحبــة
يتقبــل مخاطــر اســتخدام المخــدرات والواقــع الناتــج عنــه مــن
لالســتعمال اإلشــكالي للمخــدرات .ونهــج الحـ ّـد مــن الضــرر هــو نهــج
ّ
أن هــذه النُ ُهــج تجمــع بيــن
دون إصــدار األحــكام أو التأنيــب ،ويســاعد األشــخاص فــي التعامــل مــع إدمانهــم علــى المخــدرات .كمــا ّ
النشــطاء والعامليــن الصحييــن واالجتماعييــن والباحثيــن ومســتخدمي المخــدرات ،وقــد حظيــت أخيـ ًـرا بتأييــد الساســة حــول العالــم
بالرغــم مــن المقاومــة اإليديولوجيــة المتأصلــة للتغييــر.
الحــد مــن الضــرر ،ال يــزال التمويــل والتنفيــذ علــى أرض الواقــع
علــى الرغــم مــن القبــول المتزايــد الــذي تحظــى بــه مبــادئ
ّ
متأخريــن ،ال ســيما فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط والمحــدود .وال تــزال المــوارد بمعظمهــا تُ ســتثمر فــي اســتراتيجيات إنفــاذ
قوانيــن المخــدرات المرتبطــة بجانــب العرض/اإلمــداد بـ ً
ـدل مــن توجيههــا نحــو مبــادرات الحـ ّـد مــن الضــرر المنقــذة لــأرواح.
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تتوفــر برامــج اإلبــر والعالجــات بالناهضــات ذات المفعــول األفيونــي ( )opioid agonist therapiesفــي معظــم بلــدان أميــركا
الشــمالية وأوروبــا الغربيــة ،لكــن ال يــزال تطبيــق هــذه التدخــات األساســية للحـ ّـد مــن الضــرر بطيئً ــا فــي مناطــق أخــرى ضمــن
وضغوطــا علــى طاقتهــا االســتيعابية مــن أجــل
مشــاريع تجريبيــة .بصــورة عامــة ،تواجــه هــذه التدخــات شـ ًّـحا كبيـ ًـرا فــي المــوارد
ً
تلبيــة الطلــب ،فتبقــى بعيــدة عــن متنــاول الشــريحة العظمــى مــن األشــخاص الذيــن يعتمــدون علــى المخــدرات .أمــا مرافــق
االســتهالك الخاضعــة لإلشــراف ،حيــث تتــم مراقبــة األشــخاص الذيــن يســتهلكون المخــدرات لمنــع اإلفــراط المميــت فــي
الجرعــات واألوضــاع الصحيــة األخــرى ،فهــي ليســت متوفــرة إال فــي أســتراليا وكنــدا وبعــض البلــدان األوروبيــة.
غلــب العلــم علــى األيديولوجيــا فــي العديــد مــن قــرارات الجدولــة األخيــرة علــى مســتوى األمــم المتحــدة .ونجــت مــواد مثــل
دوليــا .يرجــع ذلــك إلــى حـ ّـد كبيــر إلــى التقييمــات
الترامــادول والكيتاميــن ونبــات القــات مــن مصيــر تصنيفهــا كمــواد محظــورة
ً
ـرارا
ـرارا وتكـ ً
العلميــة مــن قبــل لجنــة الخبــراء التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة المعنيــة باالعتمــاد علــى المخــدرات التــي أوصــت مـ ً
ـتنادا إلــى موازنــة واقعيــة بيــن المخاطــر والفوائــد الصحيــة .تدعــو
بعــدم جدولــة المــواد ذات االســتخدام الطبــي األساســي اسـ ً
المفوضيــة العالميــة منــذ عقــد مــن الزمــن إلــى اعتمــاد هــذا النهــج بالتحديــد – الــذي يقــوم علــى تقييــم دقيــق للمخاطــر الصحيــة
لــكل مــادة – علــى جميــع المخــدرات.
ــة إنتــاج أصنــاف جديــدة
خاص ً
المســتمرين فــي ســوق المخــدرات،
تظهــر األبحــاث والتحاليــل الدقيقــة كذلــك التوســع والتنــوع
ّ
ّ
المصنّ ــع بصــورة غيــر قانونيــة .وقــد أفضــت هــذه الحقيقــة الدامغــة
وعاليــة المفعــول مــن المخــدرات االصطناعيــة كالفنتانيــل ُ
خــال مــن المخــدرات – قــادرون علــى ذلــك ».تســير أوروبــا
إلــى اضمحــال الثقــة فــي شــعار األمــم المتحــدة القديــم «عالــم
ٍ
رغبــة منهــا فــي
ً
واألمريكيتــان وأفريقيــا بخطــى بطيئــة ،ولكــن ثابتــة ،نحــو التخلــي عــن مصطلحــات «الخالــي مــن المخــدرات»
التكيــف مــع الواقــع.
ّ
أيضــا نحــو تبنّ ــي نظــرة أكثــر موضوعيــة .فــي ّ ،1973أيــد  16بالمائــة فقــط مــن األمريكييــن تشــريع
تدفــع األبحــاث الــرأي العــام ً
ـارا مــن  ،2021قامــت  18واليــة بتشــريع القنّ ــب لالســتعمال غيــر الطبــي ،ويعتقــد  91بالمائــة مــن الراشــدين
القنّ ــب .ولكــن اعتبـ ً
فــي الواليــات المتحــدة بوجــوب تشــريع القنّ ــب لالســتعماالت الطبيــة أو غيــر الطبيــة ،و 60بالمائــة يعتقــدون أن القنّ ــب يجــب أن
معــا ،وهــذا يشـكّل تبـ ً
جذريــا فــي اآلراء .وعلــى غــرار مــا حــدث فــي األوروغــواي
ـدل
ً
ـروعا لألغــراض الطبيــة وغيــر الطبيــة ً
يكــون مشـ ً
ملحوظــا فــي األمريكيتيــن ومنطقــة الكاريبــي،
ً
وكنــدا وعــدد متزايــد مــن الواليــات األميركيــة ،تشــهد سياســات القنّ ــب حــراكًا
أيضــا.
وباتــت التطــورات اإلصالحيــة وشــيكة فــي أوروبــا ً
ـورا واعـ ًـدا إنّ مــا ًّ
هشــا ،إذ تبقــى قوانيــن المخــدرات الدوليــة عقبــة أمــام بنــاء
اإلصالحــات التــي شــهدها العقــد الماضــي تُ عـ ّـد تطـ ً
مســتقبل تســود فيــه سياســات عقالنيــة وإنســانية للمخــدرات.
ـس الحاجــة إلــى نموذج جديــد يرتكز على
عامــا بأمـ ّ
رســخها اإلجمــاع الدولــي قبــل ً 60
إن اســتراتيجية مكافحــة المخــدرات الحاليــة التــي ّ
ّ
ـنبين كيفية اعتماد هــذا النموذج في الممارســة.
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تحد أم فرصة؟
كوفيد19-
والحد من الضررٍّ :
ّ
كشــفت جائحــة كوفيــد 19-عــن أوجــه تفــاوت شاســعة فــي تقديــم خدمــات الحـ ّـد مــن الضــرر حــول العالــمّ ،
وأثــرت مباشــرة علــى
أدى اإلقفــال
الصحــة والحــق فيهــا لمالييــن البشــر الذيــن يعتمــدون علــى المخــدرات .ففــي المرحلــة األولــى مــن الجائحــةّ ،
العــام إلــى تعطيــل االتجــار بالمخــدرات والســوق غيــر الشــرعية ،وعرقلــة توفيــر خدمــات الحـ ّـد مــن الضــرر ،وإدخــال مخــدرات أدنــى
جــودة إلــى الســوق غيــر الشــرعية ،إضافــة إلــى إحــداث ضغــط اقتصــادي علــى المســتهلكين .جــاءت االســتجابات متفاوتــة بيــن
بلــدا األشــخاص
البلــدان .فبحســب منظمــة «هــارم ديداكشــن إنترناشــيونال» ( ،)Harm Reduction Internationalصنّ ــف 47
ً
الذيــن يعتمــدون علــى المخــدرات مــن بيــن الفئــات األكثــر عرضــة للفيــروس وجــرى فيهــا توصيــل عالجــات اإلبــدال إلــى المنــازل.
تمامــا أو ُق ّلصــت ســاعات تقديمهــا.
توقفــت خدمــات الحـ ّـد مــن الضــرر
مختلفــا فــي الشــرق األوســط حيــث ّ
ً
ـن الوضــع كان
ً
ولكـ ّ
مهمــا فــي دعــم األشــخاص
دورا
ًّ
وفــي بعــض البلــدان ،لعبــت المنظمــات التــي تمثــل األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات ً
الذيــن يعتمــدون علــى المخــدرات وفــي توفيــر خدمــات الحـ ّـد مــن الضــرر.
فــي ظــل انتشــار األزمــة االقتصاديــة المصاحبــة للجائحــة حــول العالــم ،تخشــى المفوضيــة العالميــة ســوء توزيــع مخصصــات
الميزانيــة فــي الســنوات المقبلــة ،مــا سيتســبب بإهمــال خدمــات الحـ ّـد مــن الضــرر المنقــذة لــأرواح .وتدعــو المفوضيــة بشــدة
إلــى اعتمــاد اســتراتيجيات لتعزيــز النظــام الصحــي يكــون الحـ ّـد مــن الضــرر أحــد ركائزهــا ،وتدعــو كذلــك الســلطات إلــى تطبيــق
اســتجابات وطنيــة لالســتخدام اإلشــكالي للمخــدرات مــن خــال توفيــر خدمــات واســعة النطــاق لألشــخاص الذيــن يحتاجونهــا.
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شخصا في
إبرا وواقيات ذكرية مجانية ألكثر من 3500
ً
متطوعون من مؤسسة “أندري ريلكوف” يوزعون ً
تقدم مثل هذه الخدمات في االتحاد
موسكو .المؤسسة واحدة من بين المنظمات الشعبية الوحيدة التي ّ
الروسي ،وهو أحد أكبر البلدان في العالم من حيث عدد األفراد الذين يتناولون المخدرات بواسطة الحقن.
تصوير © ماكس أدفيف
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رقعة اإلصالحات تتسع حول العالم
تقدمــا
أن بلدانً ــا فــي كل قــارة أحــرزت
ً
كانــت اإلصالحــات فــي سياســات المخــدرات محــدودة ومبعثــرة فــي العقــد الماضــي ،غيــر ّ
فــي النقاشــات حــول سياســات المخــدرات وأدخلــت إصالحــات عليهــا:

فــي عــام  ،2013أصبحــت األوروغــواي البلــد األول فــي العالــم الــذي يشـ ّـرع االســتخدام
الترويحــي للقنّ ــب للمواطنيــن والمقيميــن البالغيــن .وفــي  ،2017ســمحت كنــدا لمواطنيها
ومقيميهــا بشــراء منتجــات خاضعــة لضبــط الجــودة مــن خــال سالســل إمــداد شــرعية .وقــد
طــورت كنــدا خدمــات واســعة للحـ ّـد مــن الضــرر بغيــة التصــدي لألزمــة الحــادة فــي اإلفــراط
ً
ً
سياســاتيا للتعافــي
ودعمــا
عاجــا
تمويــا
وفــرت
فــي جرعــات المــواد األفيونيــة ،وقــد ّ
ً
ً
نموذجــا إلنهــاء
علــى مختلــف مســتويات الحوكمــة .وفــي عــام  ،2015وضعــت جامايــكا
ً
تجريــم اســتخدام القنّ ــبُ ،مبعــدةً بذلــك الفئــات المســتهلكة عــن نظــام العدالــة الجنائيــة.
وفــي العــام نفســه ،أقـ ّـرت المكســيك تغييــرات رقابيــة علــى وصــف وتوزيــع المســكنات
األفيونيــة لتســمح لألطبــاء باســتخدام نظــم الوصفــات الطبيــة اإللكترونيــة للعقاقيــر
األفيونيــة ،وألزمــت كليــات الطــب بــإدراج الرعايــة لتلطيفيــة فــي مناهجهــا.
أصبحــت تايلنــد عــام  2019البلــد األول فــي المنطقــة الــذي يشــرع االســتخدامات الطبيــة
للقنّ ــب .وفــي عــام  ،2020أعــادت ماليزيــا النظــر فــي المبــادئ اإلرشــادية لفــرض عقوبــة
ً
هامشــا أوســع مــن التقديــر وألغــت الطبيعــة اإللزاميــة للعقوبــة
اإلعــدام ،فأتاحــت للقضــاة
فــي حالــة الجرائــم الخطيــرة ،بمــا فــي ذلــك المرتبطــة بالمخــدرات غيــر المشــروعة.
نموذجــا إلنهــاء التجريــم يجيــز لقــوات إنفــاذ القانــون
وضعــت نيوزيلنــدا عــام 2019
ً
باســتخدام تقديرهــا فــي حــاالت االســتعمال الشــخصي والحيــازة الشــخصية للمخــدرات.
وفــي عــام  ،2021بــدأت بتنفيــذ نظــام التحقــق مــن المخــدرات فــي المهرجانــات وأماكــن
الحفــات .رفــض ســكان نيوزيلنــدا بهامــش ضيــق نمــوذج تشــريع القنّ ــب للبالغيــن مــن
خــال اســتفتاء جــرى عــام .2020
ســمحت تونــس للقضــاة باللجــوء إلــى تقديرهــم الخــاص فــي القضايــا المرتبطــة بالقنّ ــب
عــام  ،2018فأصبحــت لديهــم حريــة القــرار فــي فــرض العقوبــة اإللزاميــة بالســجن لســنة
واحــدة .وفــي جنــوب أفريقيــا ،شـ ّـرعت المحكمــة العليــا اســتهالك القنّ ــب فــي األمكنــة
الخاصــة عــام  .2018فــي عــام  ،2020اســتحدثت غانــا النمــوذج األول مــن نوعــه فــي أفريقيا
إلنهــاء تجريــم اســتخدام المخــدرات وحيازتهــا ،مــا ســمح للقضــاء برفــع العقوبــات الجنائيــة
عــن المســتهلكين لالســتخدام العرضــي.
فــي عــام  ،2020بــدأت هولنــدا بتنفيــذ مشــروع تجريبــي لإلنتــاج القانونــي للقنّ ــب فــي
عشــر مدن .وأعلنت لوكســمبورغ عام  2021عن تشــريع اســتعمال القنّ ب للبالغين وزراعته
فــي المنــازل ،فــي حيــن قامــت سويســرا باعتمــاد إطــار عمــل يتضمــن مشــاريع لتشــريع
القنّ ــب لالســتعمال الترويحــي مــن قبــل البالغيــن .وعمــدت بلــدان أوروبيــة عــدة إلــى اعتمــاد
خدمــات التحقــق مــن المخــدرات التــي مــن شــأنها تقليــل الضــرر الالحــق بالمســتخدمين
والســماح لهــم باالطــاع علــى محتــوى ونقــاوة المــواد التــي يرغبــون فــي اســتهالكها.
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ً
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ

ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺎﻫﻀﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻷﻓﻴﻮﻧﻲ ) (OATﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭHarm Reduction International، 2020 :
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افتتاح الجلسة الثانية للجنة األمم المتحدة
للمخدرات ،بحيرة ساكسيس ،نيويورك1947 ،
© صورة من األمم المتحدة

وصفة للفشل :اإلطار الدولي لمراقبة المخدرات
التأمــت الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة عــام  1961فــي نيويــورك إلبــرام االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات .هــذه البلــدان
أيضــا
سـ ّـلمت بلــزوم اســتعمال «المخــدرات» لتخفيــف اآلالم والمعانــاة ،لــذا وجــب توفيرهــا لالســتخدام الطبــي ،لكنهــا أقـ ّـرت ً
واقتصاديــا يهـ ّـدد
اجتماعيــا
وبليــة تصيــب الفــرد ،وخطـ ًـرا
ـكاليا للمخــدرات واصفــة اإلدمــان بأنــه «آفــة
بمــا اعتبرتــه اسـ
ً
ً
ّ
ـتخداما إشـ ً
ً
اإلنســانية ».لــذا تشـ ّـعب هــدف اتفاقيــة األمــم المتحــدة إلــى مجاليــن :ضمــان الوصــول إلــى المــواد الخاضعــة للرقابــة مــن أجــل
األغــراض الطبيــة حــول العالــم واعتبــار أي وصــول آخــر غيــر قانونــي ،وتأســيس نظــام قمعــي مــن خــال الحظــر والقانــون الجنائــي.
«حربــا عالميــة شــاملة علــى
بعــد عشــر ســنوات ،أطلــق الرئيــس األميركــي ريتشــارد نيكســون «الحــرب علــى المخــدرات »،معلنً ــا
ً
خطــر المخــدرات »،ومتعهـ ًـدا «بمحاربتهــا بــكل المــوارد المتاحــة أمامنــا».
ّ
األدلــة قاطعــة :النهــج الدولــي
اتفاقيتــا  1971و ،1988ســارية حتــى اليــوم ،ولكــن
كملتهــا
ّ
ال تــزال اتفاقيــة ســنة  ،1961والتــي ّ
لمكافحــة المخــدرات فشــل فــي تحقيــق أي مــن هدفيــه التأسيســيين .وعلــى الرغــم مــن عقــود مــن جهــود اإلنفــاذ المكلفــة
لقوانيــن المخــدرات ،يســتمر عــرض المخــدرات غيــر المشــروعة وإنتاجهــا باالزدهــار ،ويــزداد عــدد األشــخاص الذيــن يســتخدمون
عصيــا علــى معظــم ســكان
المخــدرات حــول العالــم ،فــي الوقــت الــذي ال يــزال الوصــول إلــى األدويــة األساســية المراقبــة
ً
العالــم .ومــا تــزال الجــذور العميقــة للرقابــة االجتماعيــة القمعيــة متأصلــة فــي نظــام مراقبــة المخــدرات الدولــي.
إن الهــدف الســامي المتمثــل بضمــان وصــول البشــر إلــى مســكنات األلــم ســرعان مــا غلــب عليــه التركيــز علــى إنفــاذ القوانيــن
ّ
ـودا مــن المغامــرات العســكرية.
الجنائيــة والحظــر ،مــا اســتجلب عقـ ً
فــي ســياق الوصــول إلــى األدويــة األساســية المراقبــة ،تنامــى االعتــراف بضــرورة تعزيــز اإلمــداد والطلــب القانونييــن لضمــان
أن  80بالمائــة مــن ســكان العالــم الذيــن يعيــش
حصــول جميــع البشــر علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة والمعاملــة اإلنســانية .غيــر ّ
معظمهــم فــي بلــدان محــدودة إلــى متوســطة الدخــل ال يزالــون يفتقــرون إلــى العقاقيــر الخاضعــة للرقابــة ألغــراض تخفيــف
اآلالم والتخديــر واالعتمــاد علــى المخــدرات وصحــة األم والصحــة النفســية ومشــاكل األعصــاب وضيــق التنفــس والرعايــة
التلطيفيــة .وبحســب تقريــر المخــدرات العالمــي لعــام  2020فــإن «كميــة المورفيــن المتوفــرة لــكل شــخص ولــكل بلــد ال تــزال
ضئيلــة للغايــة إلــى معدومــة فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة ،خاصــة فــي جنــوب آســيا وفــي أفريقيــا ».لقــد أســفرت الضوابــط
الدوليــة الصارمــة عــن اســتمرار معانــاة مالييــن األشــخاص حــول العالــم مــن آالم غيــر معالجــة.
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أن اتفاقيــات األمــم المتحــدة هــي حجــر األســاس لمراقبــة المخــدرات .غيــر أن اإلطــار المعيــاري
يحلــو للمجتمــع الدولــي تكــرار فكــرة ّ
ـارة علــى المخــدرات وهمــا يطرحــان عقبــات
والبنيــة المؤسســية اللتيــن أسســتهما االتفاقيــات أفضيــا إلــى رقابــة غيــر فعالــة وضـ ّ
كبيــرة أمــام التغييــرات الجوهريــة فــي سياســات المخــدرات.
تحققــت قفــزات نوعيــة فــي تغييــر الســردية المرتبطــة بالمخــدرات واتُ ِخــذت خطــوات تدريجيــة إلبــراز
علــى مــدار العقــد الماضــيّ ،
تخطــي
أدى ذلــك إلــى ّ
االعتبــارات المتعلقــة بالصحــة وحقــوق اإلنســان والتنميــة فــي جــدول أعمــال سياســات األمــم المتحــدةّ .
النهــج المفـكّك لمراقبــة المخــدرات ببــطء وتفنيــد الــدور المهيمــن لمؤسســات األمــم المتحــدة المعنيــة بالمخــدرات علــى صعيــد
المعقــدة .ولقــد حــدث ذلــك علــى مســتوى الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة مــن خــال التفــاوض
ّ
هــذه القضيــة السياســاتية
علــى نتائــج الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لعــام  ،2016وكذلــك ضمــن منظومــة األمــم المتحــدة نفســها – أي األمانــة
العامــة والــوكاالت والصناديــق والبرامــج – عبــر اعتمــاد مجلــس الرؤســاء التنفيذييــن فــي منظومــة األمــم المتحــدة للموقــف
الموحــد بشــأن المخــدرات .ولكــن بســبب المصالــح البيروقراطيــة المتأصلــة والطبيعــة التوافقيــة للمفاوضــات الديبلوماســية،
ّ
واجهــت هــذه التغييــرات مقاومــة شرســة ولــم تدخــل حيــز التنفيــذ الفعلــي.
مؤخــرا ،فــإن كتلــة
تمخــض عنــه النقــاش الطويــل والمتعنّ ــت بشــأن الســماح باســتخدام القنّ ــب لألغــراض الطبيــة
ّ
بحســب مــا
ً
نظمــة مــن البلــدان فــي األمــم المتحــدة تقــاوم أي تغييــر فــي قوانيــن المخــدرات .لطالمــا تــم تهميــش عــدد مــن هــذه البلــدان،
ُم ّ
وخاصــة فــي أوروبــا الشــرقية وآســيا والشــرق األوســط ،فــي إطــار النظــام الدولــي لمكافحــة المخــدرات الــذي تأســس فــي
حقبــة انتهــاء االســتعمار أو إعــادة اإلعمــار .اليــوم ،انقلبــت األدوار :تدافــع هــذه البلــدان بشراســة عــن «نزاهــة نظــام االتفاقيــات»
وتعــارض اإلصالحــات الجوهريــة لسياســات المخــدرات ،بينمــا تعتبــر البلــدان التــي رعــت هــذا النظــام فــي األســاس أنــه عــبء
تنــأى بنفســها عنــه.
منظمــة
ّ
ســوقا
ً
القانــون الدولــي ال يبيــح أي اســتخدامات غيــر طبيــة أو غيــر علميــة للمخــدرات المجدولــة ،والبلــدان التــي تديــر
لألغــراض غيــر الطبيــة (كنــدا واألوروغــواي و 18واليــة أميركيــة) أو تلــك التــي تفكّــر فــي القيــام بذلــك (المكســيك وهولنــدا
ولوكســمبورغ وسويســرا) تبــدو وكأنهــا تســير باتجــاه معاكــس اللتزاماتهــا الدوليــة .لــذا فــإن القانــون الدولــي يطــرح عقبــة أمــام
البلــدان التــي ترغــب فــي خــوض تجربتهــا الخاصــة فــي إصــاح سياســات المخــدرات المحليــة ،والتــي ال تريــد أن تخلــق ســابقة فــي
اإلخــال بااللتزامــات الدوليــة أو نســف اإلجمــاع الدولــي ،وهــو أمــر بغايــة األهميــة فــي كل مجــال آخــر.

القانون الدولي الناظم للوصول إلى األدوية المراقبة
دواء يحتــوي علــى مــواد خاضعــة للرقابــة الدولية فــي قائمتها النموذجية لألدوية األساســية.
منظمــة الصحــة العالميــة 12
أدرجــت ّ
ً
تتوفــر ألي شــخص يحتاجهــا نظـ ًـرا اللتــزام الــدول بتأميــن األدويــة المراقبــة بموجــب قوانيــن مراقبــة
ّ
وهــذه األدويــة ينبغــي أن
المخــدرات وحقــوق اإلنســان الدوليــة.
ّ
وقلــة
بالرغــم مــن وجــود عـ ّـدة عوامــل أخــرى تطــرح عقبــات أمــام الوصــول ،منهــا أنظمــة الرعايــة الصحيــة الضعيفــة واألســعار
تدريــب األطبــاء الســريريين ،يبقــى نظــام مراقبــة المخــدرات الدولــي المســؤول الرئيســي عــن اســتمرار الشـ ّـح فــي إمــداد األدويــة
المراقبــة .وهــذا الشـ ّـح ُيعــزى إلــى قيــام الحكومــات وأجهــزة األمــم المتحــدة علــى الســواء بمنــح األولويــة لمنــع تحويــل المــواد
المراقبــة إلــى األغــراض غيــر المشــروعة علــى حســاب ضمــان الوصــول لألغــراض الطبيــة والعلميــة.
كشــفت أزمــة الجرعــات المفرطــة مــن المــواد األفيونيــة فــي الواليــات المتحــدة التداعيــات العكســية للتراخــي فــي تنظيــم
الوصــول إلــى المــواد المراقبــة .مــن خــال دعوتهــا لتحديــث اإلطــار المعيــاري الدولــي ،توصــي المفوضيــة العالميــة بالنقــل
الكامــل إلمكانيــة الوصــول إلــى األدويــة المراقبــة إلــى الســلطات الصحيــة بمــوازاة ضمــان اســتمرارية العــرض والرقابــة .ومــن
خــال الفصــل بيــن عمليــات االســتخدام الطبــي وغيــر الطبــي علــى المســتويين الفنــي والسياســي ،فــإن هكــذا إصــاح قــادر
علــى معالجــة النقــص المزمــن فــي األدويــة المراقبــة فــي البلــدان المحــدودة والمتوســطة الدخــل ،واإلســهام فــي خفــض
االســتهالك المفــرط لألدويــة الموصوفــة فــي البلــدان ذات الدخــل المرتفــع.

14

وينتــج مئــات اآلالف
ـنويا القانــون الدولــي مــن خــال اســتهالك مخــدرات غيــر مشــروعةُ .
يخــرق حوالــي  270مليــون شــخص سـ ً
ضيــق أو واســع فــي مــدن أو مناطــق ريفيــة ،فــي بلــدان مرتفعــة ومحــدودة
اآلخــرون مخــدرات نباتيــة أو اصطناعيــة علــى نطــاق ّ
الدخــل .يقـ ّـوض هــذا التحـ ّـدي الواســع النطــاق للقانــون ُأســس االمتثــال لســيادة القانــون .وعندمــا يتــم تجاهــل القوانيــن علــى
هكــذا نطــاق فــي أي واليــة قضائيــة ،يتــم إخضــاع القوانيــن للمراجعــة والتحديــث .ولكــن عندمــا يتعلــق األمــر بقوانيــن المخــدرات،
التكيــف مــع االحتياجــات المجتمعيــة ال يحـ َـظ باالهتمــام ،بــل إنــه يتــم إنفاذهــا بحماســة إضافيــة وبدرجــة أعلــى مــن
فــإن عجزهــا عــن
ّ
القمــع ،مــا ّ
يخلــف المزيــد مــن األضــرار ويغـ ّـذي حلقــة التحـ ّـدي القائمــة.
لــن ُيصــار إلــى معالجــة هــذه المشــاكل المتجــذرة ،مثــل غيــاب القيــادة السياســية وتعــارض وجهــات النظــر بيــن الــدول األعضــاء
ـل.
ـادة القائمــة يشــكل خطــوة أولــى علــى طريــق الحـ ّ
فــي األمــم المتحــدة ،فــي أي وقــت قريــب ،ولكــن االعتــراف بالتناقضــات الحـ ّ
لــن يحصــل اإلصــاح الحقيقــي قبــل الشــروع فــي تحديــث اتفاقيــات المخــدرات الباليــة عبــر إعــادة تكوينهــا مــن الصفــر.

سيناريوهات اإلصالح والقيادة
أثنــاء قمــة األمريكيتيــن المنعقــدة فــي كارتاخينــا بكولومبيــا عــام  ،2012أتــاح الرئيــس الكولومبــي آنــذاك والعضــو الحالــي فــي
المفوضيــة العالميــة خــوان مانويــل ســانتوس األرضيــة السياســية األولــى علــى مســتوى رؤســاء الــدول لمناقشــة العواقــب
الســلبية للحــرب علــى المخــدرات فــي األمريكيتيــن.
مــن بيــن النجاحــات الرئيســية التــي ســجلتها القمــة التكليــف بإجــراء دراســة حــول عواقــب السياســات القمعيــة الحاليــة ،إلــى جانــب
منظمــة الــدول األمريكيــة تقريرهــا بعنــوان «ســيناريوهات
ّ
التوصيــة بنُ ُهــج جديــدة لسياســات المخــدرات .فــي عــام  ،2013نشــرت
لمشــكلة المخــدرات فــي األمريكيتيــن ».2025-2013
تضمــن التقريــر ســيناريوهات مســتقبلية لسياســات المخــدرات العالميــة ،مــن بينهــا قيــام دولــة منفــردة بتحـ ّـدي نظــام مراقبــة
ّ
المخــدرات القائــم وفــي النهايــة فــرض مناقشــة إصــاح االتفاقيــات فــي الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
بشــأن مشــكلة المخــدرات لعــام .2016
وقــد تنبــأ الســيناريو بنشــوء تحالــف بيــن مجموعــة مــن الــدول التــي تتشــاطر وجهــات النظــر فــي حقبــة مــا بعــد  2016وإعدادهــا
لمقتــرح عنوانــه «تحديــث الرقابــة علــى المخــدرات ».ســيطالب هــذا المقتــرح بإتاحــة هامــش أكبــر مــن المرونــة للــدول لتــدرس بدائــل
تنظيميــة عــن الحظــر مــع الحفــاظ علــى العناصــر األساســية لإلطــار القائــم إلنتــاج المخــدرات وتجارتهــا والوصــول إلــى األدويــة
األساســية .والضغــط الــذي سـ ّ
التجمــع اإلصالحــي علــى النظــام الحالــي ســيفضي بالنهايــة إلــى تنــازالت مــن
ـيتولد مــن هــذا
ّ
ـل االتفاقيــات الثالثــة القائمــة.
ـل محـ ّ
جانــب التكتّ ــل الحظــري ،ونشــوء اتفاقيــة وحيــدة جديــدة وأكثــر مرونــة للمخــدرات تحـ ّ
تضمــن الســيناريو كذلــك نشــوء ســوق تخضــع للتنظيــم القانونــي ،مبـ ّـر ًرا ذلــك بأنــه «بافتــراض وجــود هيــاكل رقابيــة فعالــة ،فــإن
ّ
التشــريع مــن شــأنه أن يخفــف مــن العواقــب الســلبية التــي تعنــي المجتمــع أكثــر مــن غيرهــا ،بمــا فــي ذلــك العنــف والفســاد
واالضطــراب العــام فــي توزيــع المخــدرات؛ وانتقــال األمــراض المنقولــة بالــدم عــن طريــق تشــارك اإلبــر؛ وســجن مئــات اآلالف
مــن مرتكبــي جرائــم المخــدرات البســيطة».
لســوء الحــظ ،قــرر المجتمــع الدولــي فــي الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لعــام  2016تجاهــل التحديــات التــي تشــوب
القواعــد الدوليــة لمراقبــة المخــدرات ،معيـ ًـدا التأكيــد علــى أن اتفاقيــات المخــدرات الثالثــة تشــكل «الحجــر األســاس» لسياســات
المخــدرات الدوليــة .لــم تقتــرح الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة تحديــث الرقابــة علــى المخــدرات ،وتفـ ّـردت نيوزيلنــدا بكونهــا
البلــد الوحيــد الــذي دعــم اعتمــاد سياســات جديــدة ودراســة التنظيــم القانونــي فــي البيــان الــذي ألقتــه أمــام الجمعيــة العامــة.
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ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺤﻘﻦ

٪٧

ﺍﻟﺴﻞ

٢٠١٠

٪١٢

ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ

٪٦٠+

١٦٨,٠٠٠±

ﻭﻓﻴﺎﺕ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ

٤٥٠,٠٠٠

ﻟﻢ ﻳﻄﺮﺃ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ
ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﻲ  Cﻭﺍﻟﺴﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻘﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١١ﻭ٢٠١٦

٢٠١٥

٪٥٢

ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﻲ C

ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ

١٠٥,٠٠٠±

ﻭﻓﺎﺓ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ٢٠١٥

 ١,٢٣٠ﻛﻞ ﻳﻮﻡ
 ٥١ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ

ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ
٢٦٩ﻡ

٢٠١٨

٢٤٧ﻡ

٢٠٠٨

١٨٥ﻡ

١٩٩٨

ﻓﻲ ،٢٠١٨

٢٦٩,٠٠٠,٠٠٠

ﺷﺨﺺ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ
ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ٪١

ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ
ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻐﺴﻮﻟﺔ

ﻳﺘﻢ ﺇﻧﻔﺎﻕ

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ
ً
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ

ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﻓﻴﻮﻥ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٩٥٠ﻣﻨﺬ ١٩٨٠

ﺗُ ّﻘﺪﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑـ

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ

ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻦ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 ١٠٫٣٥ﻣﻼﻳﻴﻦ
 ٪٢٠ﻣﺴﺠﻮﻧﻮﻥ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ
 ٪١٦٫٦ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ
ﻣﺴﺠﻮﻧﻮﻥ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻋﻨﻴﻔﺔ
)ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  - ٪٢١ﺃﻱ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ –
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ(

ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ،ﺟﺮﺩﺓ :ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ،ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ،2018ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﱢ

16

ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
٣٦,٦٦١
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ
٢٧,٢١٣

٢٠,٧٦٢

٨,٨٦٧
٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ

متأصل
األمن والعنف وسياسات المخدرات :رابط
ّ
يــؤدي إلــى عواقــب ســلبية وصفتهــا بأنهــا «غيــر
بــأن النظــام الدولــي لمراقبــة المخــدرات
ّ
اعترفــت األمــم المتحــدة عــام ّ 2008
متعمــدة ».وأولــى هــذه العواقــب وجــود ســوق غيــر شــرعية للمخــدرات تســيطر عليهــا وتديرهــا المنظمــات اإلجراميــة التــي تعتمــد
ّ
علــى العنــف لرســم حــدود مناطقهــا والتصــدي لنشــاط إنفــاذ القانــون وفــرض الــوالء ومعاقبــة الخيانــة .وقــد تفاقــم هــذا العنــف
توجــه الحكومــات مــوارد مكافحــة المخــدرات والتدخــات المرتبطــة
بفعــل السياســات المعتمــدة وســوء توزيــع الميزانيــات ،بحيــث ّ
بهــا نحــو إنفــاذ القانــون والقمــع.
تبلــغ التكلفــة الســنوية لسياســات مراقبــة المخــدرات نحــو  100مليــار دوالر أميركــي ،وتتركــز بغالبيتهــا علــى إنفــاذ القانــون
ويقـ ّـدر حجــم الســوق غيــر الشــرعية وحدهــا بحوالــي  500مليــار دوالر أميركــي ،وتتحكــم بها
وعســكرة االســتجابة لالتجــار بالمخــدراتُ .
عامــا مــن الحظــر والجهــود الحثيثــة للقضــاء
الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة خــارج أي رقابــة ماليــة .لــم تقتصــر نتيجــة أكثــر مــن ً 50
علــى إنتــاج المخــدرات واســتخدامها واالتجــار بهــا علــى الفشــل الذريــع وحســب ،ال بــل إنهــا خلقــت مشــاكل أمنيــة وزادت مــن
عنفــا فــي العالــم 42 ،مدينــة تقــع فــي أميــركا الوســطى والجنوبيــة
المـ ُـدن الخمســين األكثــر ً
وتيــرة العنــف فــي المــدن .ومــن بيــن ُ
علــى امتــداد طريــق االتجــار بالكوكاييــن المؤديــة إلــى الواليــات المتحــدة.
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فتاة ّ
تقلد والديها بسكب أوراق الكوكا في
أكياس بسعة ً 50
رطل (~ 23كيلوغرام) في
الباز ،بوليفيا .ما إن يتم ملء هذه األكياس
في جمعية مزارعي أوراق الكوكا( (�ADEPCO
 ،)CAتُ وزّ ع على عدة أسواق في المدينة.
وتباع األوراق بالرطل للمستهلكين الذين
يمضغونها أو يصنعون منها منتجات كالنبيذ
والكوكيز والخبز واألدوية.
©كارلوس فيالون

وصفة للنجاح :عقد جديد لتفكيك الحظر
المحـ َـرز
التنظيــم القانونــي لكافــة المخــدرات هــو الهــدف النهائــي الــذي تصبــو إليــه المفوضيــة العالميــة بالبنــاء علــى التقــدم ُ
فــي اآلونــة األخيــرة علــى صعيــد نمــاذج الحـ ّـد مــن الضــرر ،وعــاج االعتمــاد علــى المخــدرات ،والوصــول إلــى األدويــة المراقبــة،
وإنهــاء التجريــم.
عقليــا .وال يقتصــر التنظيــم علــى
تــرى المفوضيــة العالميــة ضــرورة النظــر فــي خيــارات التنظيــم القانونــي لكافــة المــواد المؤثــرة
ً
أيضــا سلســلة اإلمــداد بضوابــط صارمــة علــى قــوة المفعــول والجــودة
حمايــة صحــة المســتهلك النهائــي وســامته ،بــل يشــمل ً
وإمكانيــة الوصــول .لــذا فــإن التنظيــم فــي نهايــة المطــاف يســتوجب التحلــي بالجــرأة لبنــاء عالــم غيــر موجــود.
فــي تقريرهــا لعــام  2018بعنــوان تنظيــم :مراقبــة المخــدرات المســؤولة ،اقترحــت المفوضيــة العالميــة نمــوذج تنظيــم – وهــو
عبارة عن نظام قواعد ترعى إنتاج المخدرات واإلمداد بها واستخدامها « :يدخـــل التنظيــــم ســــيطرة الدولــــة إلــــى نطــــاق الســــوق
حيــــث لــــم يكــــن لديهــــا ســــيطرة .وهــــو يؤســــس لــــدور واضــــح المعالم لوكاالت اإلنفاذ فـي مراقبـــة االمتثال فـي أي إطـار عمـل
تنظيمـي جديـد».

ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

)ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ(

ﻃﻴﻒ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻟﺤﻈﺮ

ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ
ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ

ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ

ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ

ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ

ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ

مــن حيــث الجريمــة والصحــة العامــة ،تشــغل أســواق المخــدرات الحيــز األســوأ مــن هذيــن الجانبيــن فــي ظــل الحظــر الدولــي:
ففــي حيــن تجنــي الجماعــات اإلجراميــة المنظمــة األربــاح كلهــاُ ،يتــرك المســتهلكون لمصيرهــم فــي التعامــل مــع أســواق إجراميــة
ـيما.
ـررا
صحيــا جسـ ً
ً
وموصومــة حيــث يتعرضــون لخطــر شــراء مــواد مغشوشــة وغيــر نقيــة بإمكانهــا أن تلحــق ضـ ً
لقد فتحت سابقات تنظيم القنّ ب الباب أمام نماذج تنظيم أخرى.
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020أصبحــت أوريغــون الواليــات األمريكيــة األولــى التــي تنهــي تجريــم اســتهالك كافــة أنــواع
خططــا لتنظيــم اســتعمال السيلوســيبين ،وهــي المكـ ّـون المؤثــر
المخــدرات ،والواليــة القضائيــة األولــى فــي العالــم التــي تضــع
ً
ّ
المخلــة بالنفــس (psychedelic
مرخصــة .فــي الوقــت الــذي تخضــع العقاقيــر
عقليــا فــي «الفطريــات الســحرية »،فــي بيئــة عالجيــة ّ
ً
 )drugsلتجــارب بحثيــة مكثفــة ،ســيعلو صــوت النقاشــات الدائــرة حــول تنظيمهــا باســتمرار .والمجتمــع الدولــي أمــام خياريــن :إمــا
موقفــا جريئً ــا فــي ســبيل تعزيــز الصحــة والرفــاه.
ً
أن يقــف عقبــة أمــام اإلصالحــات السياســاتية المبتكــرة أو يتخــذ
يمكــن اإلجابــة علــى العديــد مــن األســئلة الشــائكة حــول تنظيــم المؤثــرات العقليــة بالنظــر إلــى األســواق القانونيــة القائمــة
ّ
والمنشــطات العشــبية الخفيفــة مثــل ورقــة الكــوكا والقرطــوم والقــات.
للقنّ ــب
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طبــق علــى «المخــدرات ».هــذا التمييــز الثنائــي التعســفي
الموازنــة نفســها لمخاطــر «األدويــة» الصيدالنيــة المشــروعة يجــب أن تُ ّ
بيــن «المخــدرات» و»األدويــة »،وبيــن الســعي وراء نشــوة غيــر مشــروعة وتخفيــف المعانــاة المؤلمــة ،ش ـكّل خلـ ًـا مميتً ــا فــي
عامــا.
قوانيــن المخــدرات الدوليــة منــذ نشــأتها قبــل ً 60
أن
مــن غيــر المنطقــي حظــر معظــم المــواد
تلقائيــا وتــرك أخــرى ،مثــل ورقــة الكــوكا ،فــي كنــف غمــوض قانونــي ،فــي حيــن ّ
ً
القانــون الدولــي مــا زال يضعهــا صراحــة فــي خانــة المــواد الخاضعــة لدرجــة الرقابــة الصارمــة نفســها التــي يخضــع لهــا الكوكاييــن.
التكيــف مــع الواقــع
تتســع رقعــة االســتثناءات واألســواق المنظمــة حــول العالــم ،وينبغــي للقوانيــن الناظمــة للتجــارة الدوليــة
ّ
الجديــد.
ّ
المخلــة بالنفــس .فقــد قامــت موجــة مــن األبحــاث
جليـ ًـة فــي النهضــة المعاصــرة التــي تشــهدها العقاقيــر
هــذه الحقيقــة تتضــح ّ
العلميــة بتحـ ّـري الخصائــص العالجيــة المحتملــة لمــادة السيلوســيبين (الفطريــات الســحرية) ،وثنائــي ميثيــل تريبتاميــن ()DMT
والميثيلينيدايوكســيميثامفيتامين (إكستاســي أو  )MDMAفــي عــاج الرضــح (الصدمــة) واالكتئــاب وغيرهــا مــن اضطرابــات
الصحــة النفســية.
بالنســبة للمفوضيــة العالميــة ،يكمــن أحــد أكثــر التحديــات تعقيـ ًـدا خــال العقــد القــادم فــي تأثيــر المصالــح الربحيــة فــي أســواق
قانونيــا مــن دون الترويــج لالســتهالك ،مــا قــد يقـ ّـوض جهــود
المخــدرات الشــرعية الناشــئة .كيــف يمكــن تنظيــم أســواق المخــدرات
ً
الصحــة العامــة والوقايــة؟ وكيــف تســتطيع األســواق الجديــدة أن تضمــن إشــراك األطــراف الصغــار المعتمديــن علــى التجــارة غيــر
الشــرعية للمخــدرات اليــوم فــي هــذا التحــول بـ ً
ـدل مــن أن يخســروا ســبل معيشــتهم ويقعــوا فــي الفقــر المدقــع أو يتــم دفعهــم
إلــى االنخــراط فــي أنشــطة إجراميــة أخــرى مــن أجــل الصمــود؟
يتعيــن علــى التنظيــم المســؤول فــرض قيــود علــى الدعايــة
علــى خــاف مــا حــدث فــي الســنوات األولــى للكحــول والتبــغ ،فإنــه
ّ
والفئــات العمريــة المســموح لهــا االســتخدام ونــوع المنتجــات ومحتوياتهــا .هــذه السياســات أصبحــت القاعــدة الســائدة فــي
تنظــم القنّ ــب.
معظــم الواليــات القضائيــة التــي ّ
ـابقا فــي إمــداد الســوق غيــر الشــرعية .فشــركات
ومــن المخــاوف التــي ال تقــل أهميــة إقصــاء األفــراد والمجتمعــات الضالعــة سـ ً
القنّ ــب الســاعية وراء الربــح مــن البلــدان العاليــة الدخــل تتنافــس بشراســة علــى االســتحواذ علــى ســوق القنّ ــب العالميــة المقـ ّـدرة
قيمتهــا بمليــارات الــدوالرات .بهــدف حمايــة صغــار المزارعيــن المتواجديــن فــي األســواق المحتدمــة المنافســة والتــي تســيطر
يتعيــن علــى الحكومــات فــي البلــدان المحــدودة والمتوســطة الدخــل إصــاح قوانيــن المخــدرات لتوفيــر
عليهــا الشــركات الكبــرى،
ّ
يخولهــم الدفــاع عــن مصالحهــم .ويجــب أن يشــمل ذلــك حمايــة الزراعــة التقليديــة والجــذور التاريخيــة،
إطــار أفضــل لمواطنيهــا ّ
وتشــريعات واســتراتيجيات مصممــة بعنايــة للســوق.
ّ
بشــدة
وتأثــر
لــم يخضــع إدراج القنّ ــب فــي أكثــر جــداول المخــدرات صرامــة بموجــب اتفاقيــة عــام  1961لتقييــم علمــي ســليم،
ّ
باألحــكام المســبقة ضــد االســتخدامات الثقافيــة غيــر الغربيــة .يكمــن الهــدف القــادم فــي تطبيــق الــدوس المســتفادة مــن تاريــخ
االســتعمار والوصمــة فــي ظــل تصميــم أســواق جديــدة تحمــي الصحــة والســامة واالســتقاللية.
التصدعــات وأوجــه الهشاشــة تظهــر فــي األســس التــي يقوم عليها اإلجماع الدولي السياســاتي الراهن بشــأن المخدرات.
بــدأت
ّ
أن العقــد الماضــي كشــف أوجــه الضعــف والقصــور المتأصلــة فــي
ربمــا تبــدو قوانيــن المخــدرات وكأنهــا حفــرت فــي الصخــر ،غيــر ّ
النظــام .ســيتطلب النجــاح فــي العقــد القــادم ســرديات جديــدة للمخــدرات قــادرة علــى تحطيــم حقبــة مــن العنصريــة والوصمــة
ـن الحــراك اإلصالحــي العالمــي يضــع األحجــار األولــى لهيــكل
ـودا بعــد ،لكـ ّ
والعلــوم الزائفــة .العالــم الــذي نصبــو إليــه ليــس موجـ ً
جديــد قوامــه الصحــة واألمــن وحقــوق اإلنســان.
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ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻘﻴﺪ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ
ﺇﻧﺼﺎﻓﺎ( ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ"
ً
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺩﻳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻲ-ﺗﺎﻳﻠﻮﺭ ﻭﻣﺎﺭﺗﻦ ﺟﻠﺴﻤﺎ ﻭﺳﻴﻠﻔﻴﺎ ﻛﺎﻱ" ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﺐ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﺼﻔﺔ)ﺃﻛﺜﺮ
)” ،(“Cannabis Regulation and Development: Fair(er) Trade Options for Emerging Legal Marketsﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ | ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
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الجدل الدائر حول تنظيم الـ MDMAفي هولندا
أيضــا باإلكستاســي أو «مولــي» – بالرغــم مــن مســتوى الضــرر وخطــر اإلدمــان
أدى التجريــم المتزايــد للـــ  – MDMAالمعروفــة ً
ّ
ردا علــى ذلــك ،قامــت لجنــة
المنخفضيــن لهــذه المــادة المخــدرة إلــى نشــوء جــدل فــي هولنــدا حــول السياســة الحكوميــة تجاههــاًّ .
خبــراء بدراســة نمــاذج سياســات مختلفــة لتنظيــم الـــ ُ .MDMA
أن تنظيــم المبيعــات
خلــص هــذا الفريــق المتعــدد التخصصــات إلــى ّ
كفيــل بحمايــة صحــة األفــراد ،وخفــض الجريمــة المنظمــة والضــرر البيئــي ،وتحســين جــودة منتجــات الـــ  ،MDMAوإتاحــة فــرص
ّ
مؤلفــو الدراســة إلــى
إضافيــة لتثقيــف المســتهلكين .بالرغــم مــن أن انتشــار اســتخدام الـــ  MDMAقــد يــزداد فــي البدايــة ،نـ ّـوه
تحســن صحــة المســتهلكين بالتزامــن مــع تراجــع الجريمــة المنظمــة ســيحظيا بتأييــد شــريحة واســعة مــن السياســيين .وســتكون
أن
ّ
أيضــا مــن انخفــاض تكاليــف الرعايــة
أيضــا ليــس بفضــل المبيعــات وحســب ،بــل ً
هنــاك مكاســب ماليــة مباشــرة وغيــر مباشــرة ً
الصحيــة والتلــوث البيئــي ،فضـ ًـا عــن ترشــيد نفقــات إنفــاذ قوانيــن المخــدرات.
أن الـــ ُ MDMAصنّ فــت كمــادة مراقبــة تحــت الجــدول
تحمــل التنظيمــات التــي تقترحهــا هولنــدا للـــ  MDMAتبعــات دوليــة ،فبمــا ّ
األول بموجــب اتفاقيــات األمــم المتحــدة عــام  ،1986يتضمــن النمــوذج الهولنــدي خيــار «بيــن الغيــر» لتعديــل االتفاقيــات الدوليــة
بموجــب المــادة  41مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام  .1969وفــي ظــل غيــاب اإلجمــاع حــول مبيعــات الـــ ،MDMA
التوصــل إلــى اتفــاق فــي مــا بينهــا يجيــز إنتــاج
تســتطيع مجموعــة مــن دولتيــن أو أكثــر مــن الــدول التــي تتشــاطر وجهــات الــرأي
ّ
مثــل هــذه المــواد المجدولــة وتجارتهــا ،مــا يســمح برقابــة أكثــر صرامــة واســتخدام أكثــر أمانً ــا.
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توصيات
يتعيــن علــى الحــراك الرامــي إلــى إنهــاء سياســات المخــدرات القمعيــة التصــدي ألجنــدات «التشـ ّـدد مــع
فــي العقــد المقبــل،
ّ
الجريمــة» المتجــذرة علــى الســاحة العالميــة .الوقــت حــان لتقديــم خارطــة طريــق بديلــة مقنعــة تســهم فــي تحســين حيــاة األفــراد
بشــكل ملمــوس وتمنــع العنــف المرتبــط بالجريمــة والجريمــة المنظمــة.
مــن الضــروري وضــع اســتراتيجية دوليــة جديــدة لمراقبــة المخــدرات تســمح للحكومــات الوطنيــة والمحليــة باختبــار نمــاذج لتنظيــم
المخــدرات مــن شــأنها حمايــة صحــة الســكان وســامتهم ،وتضعــف قــوة الشــبكات اإلجراميــة عبــر الوطنيــة وأرباحهــا وســلطتها
العنيفــة.
والتوحــد تحــت رايــة برنامــج عمــل
النجــاح فــي العقــد القــادم مرهــون بمــدى قــدرة الحــراك اإلصالحــي العالمــي علــى التنظيــم
ّ
توفــر مسـ ً
المنظمــة لجــدول أعمــال اإلصالحــات
ِّ
تتضمــن المبــادئ
ـتداما بفــرص اقتصاديــة للجميــع.
ـتقبل
إيجابــي ّ
ّ
صحيــا ومسـ ً
ً
العالميــة:
•
•
•
•
•
•

إنهاء تجريم استعمال المخدرات وحيازتها لألغراض الشخصية،
ضمان الوصول إلى األدوية األساسية الخاضعة للرقابة،
االستثمار في ُس ُبل الوقاية من استعمال المخدرات،
وحد من الضرر غير إلزامية ومتاحة لجميع من يحتاجونها،
توفير خدمات عالج
ّ
اعتماد بدائل عن السجن للمشاركين الصغار وغير العنيفين في السوق غير الشرعية،
واالنتقال إلى التنظيم التام لكافة أسواق المخدرات مع توفير الحماية المناسبة للفئات المهمشة والضعيفة

من أجل تقديم سياسات مخدرات تالئم القرن الحادي والعشرين ،نحث الحكومات وندعوها بشدة إلى:

1

تعزيــز األطــر والممارســات القانونيــة الوطنيــة بحســب مــا تقتضيــه قواعــد
حقــوق اإلنســان
أ وضع صحة األفراد وسالمتهم في المقام األول
الحــد مــن الضــرر ،والعــاج مــن االعتمــاد علــى المخــدرات ،واألدويــة
ضمــان الوصــول الكامــل إلــى خدمــات
ّ
األساســية المراقبــة لتخفيــف اآلالم والرعايــة التلطيفيــة عبــر تخصيــص المــوارد الكافيــة فــي الميزانيــات الوطنيــة
ومســاعدات التنميــة الدوليــة .االســتثمار فــي األبحــاث المرتبطــة بنمــاذج الحـ ّـد مــن الضــرر المبتكــرة للمنشــطات
والمؤثــرات العقليــة الجديــدة.
ب وضع كرامة اإلنسان وسيادة القانون في المقام األول
إنهــاء تجريــم اســتعمال المخــدرات وحيازتهــا لألغــراض الشــخصية ،وكبــح ممارســات العنــف والمضايقــة علــى يــد
قــوات الشــرطة ،وضمــان اإلجــراء العــادل والتناســبية فــي األحــكام الصــادرة ،بمــا فــي ذلــك إلغــاء عقوبــة اإلعــدام.
ج تكريــس مبــادئ الشــمول والمســاواة وعــدم التمييــز فــي السياســات عبــر إشــراك جميــع أصحــاب
المصلحــة فــي صياغــة السياســات ،بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات ،والالعبيــن الصغــار
المعتمديــن علــى تجــارة المخــدرات غيــر الشــرعية.
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2

تكليــف منظمــة الصحــة العالميــة بضمــان الوصــول الكافــي إلــى األدويــة
األساســية الخاضعــة للرقابــة والتقييــم العلمــي للمــواد
نقــل اختصــاص الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات – بمــا فــي ذلــك ضمــان إمــداد األدويــة األساســية المراقبــة
والوصــول إليهــا ،ومنــع تحويلهــا إلــى االســتخدامات غيــر الطبيــة ،والرقابــة علــى المــواد الكيميائيــة ونظــم
التقديــر – مــن مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة إلــى منظمــة الصحــة العالميــة .وينبغــي لهــذا
ـاء علــى التقييــم
اإلصــاح أن يترافــق مــع نقــل صالحيــة اتخــاذ قــرارات الجدولــة إلــى جمعيــة الصحــة العالميــة بنـ ً
العلمــي لألدلــة العالجيــة للمــواد مــن جانــب لجنــة الخبــراء التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة المعنيــة باالعتمــاد
علــى المخــدرات.

3

ّ
األدلــة
التوجــه نحــو تبنــي إطــار دولــي جديــد لمراقبــة المخــدرات يســتند إلــى
وأحــدث التوصيــات الصــادرة عــن األمــم المتحــدة
هجــا جديــدة لمراقبــة المخــدرات وتتخلــى عــن
يتعيــن علــى الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة التــي
تطبــق نُ ً
ّ
ّ
االتفاقيــات الدوليــة تشــكيل تحالــف لفتــح نقــاش فعــال وقائــم علــى األدلــة بشــأن إصــاح اإلطــار الدولــي لمراقبــة
المخــدرات.

4

كافة
تنظيم المخدرات ّ
ـدرج
حاليــا للحظــر .وال بـ ّـد للعمليــة المتّ بعــة فــي التنظيــم أن تتوخــى الحــذر والتـ ّ
يجــب تنظيــم المخــدرات الخاضعــة ً
واالسترشــاد باألدلــة بمــا يكفــل حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان والصحــة العامــة والتنميــة المســتدامة واالســتقرار
واألمــن ،وأن يشــارك فــي هــذه العمليــة المجتمــع المدنــي والمجتمعــات المحليــة ،بمــا فــي ذلــك األشــخاص
الذيــن يســتخدمون المخــدرات والشــباب والمزارعيــن والمشــاركين الصغــار فــي الســوق غيــر الشــرعية .وال بـ ّـد مــن
إيــاء اهتمــام خــاص بالتناقضــات القائمــة بيــن الصحــة العامــة والمصالــح التجاريــة.
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ﺍﻟﺴ ُﺒﻞ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ُ
ﺃﻭ ًﻻ
ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ :ﺻﺤﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ّ
ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﻨّ ﻲ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻬﺞ
ّ
ﺤﺮﺯ ﻳﺒﻘﻰ ًّ
ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ.
ﻫﺸﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ،ﻓﺈﻥ
ّ
ﺍﻟﻤ َ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ُ
ّ

ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ً
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻭﺗﻜﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﺎﻡ  2019ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ،
ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ،2016
ّ
ﱢ
ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ.
ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺃﻱ ّ
ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺃﻭ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻵﻻﻡ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻻ
ﺗﺰﺍﻝ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﻮﺑﺮﻳﻨﻮﺭﻓﻴﻦ.

ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻭﺳﺠﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ.
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ّ ،2019ﺃﻳﺪﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ
ّ
ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ.
ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  26ﻭﻻﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ
ً

ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ّ
ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﺑﺄﻥ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ
ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ّ
ﻭﻳﻐﺬﻱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
ّ
ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺑﺈﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻌﻨﻒ

ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ّ
ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻨّ ﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﺪ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻄﻂ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻪ
ّ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺤﻴﺔ.
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موارد إضافية للقراءة
-

االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة  1961بصيغتهــا المعدلــة ببروتوكــول ســنة 1972؛ اتفاقيــة المؤثــرات العقليــة لســنة
 ،1971واتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة .1988

-

مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ( ،)2015دراســة بشــأن تأثيــر مشــكلة المخــدرات العالميــة علــى التمتــع
ّ
بحقــوق اإلنســان ،مجلــس حقــوق اإلنســان ،الــدورة الثالثــون 4 ،أيلول/أبمتمــر 65/30/A/HRC ،2015

-

برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وآخــرون ( ،)2019المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان وسياســة المخــدرات ،المركــز
الدولــي لحقــوق اإلنســان وسياســة المخدرات/برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي/مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق
اإلنســان /برنامــج األمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/اإليدز/منظمة الصحــة العالميــة ،آذار/
مــارس /ttps://www.humanrights-drugpolicy.org .2019

-

األمــم المتحــدة ( ،)2019فريــق تنســيق عمــل منظومــة األمــم المتحــدة المعنــي باتخــاذ موقــف موحــد داخــل المنظومــة بشــأن
المســائل المتصلــة بالمخــدرات ،مــا تعلمنــاه علــى مــدار الســنوات العشــرة الســابقة :ملخــص بالمعــارف التــي اكتســبناها
وأنتجتهــا منظومــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالمســائل المتصلــة بالمخــدرات ،10.CRP /2019/7.E /CN ،آذار/مــارس .2019

-

االتحــاد الدولــي المعنــي بسياســات مكافحــة المخـ ِّـدرات ( ،)2018جــردة :عقــد مــن سياســات المخــدرات – تقريــر مــوا ٍز للمجتمــع
المدنــي ،االتحــاد الدولــي المعنــي بسياســات مكافحــة المخـ ِّـدرات.
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( ،(2020تقرير المخدرات العالمي 2020

-

منظمــة «هــارم ريدكشــن إنترناشــيونال» ( ،(2020( )Harm Reduction Internationalالوضــع العالمــي للحــد مــن الضــرر
2020-https://www.hri.global/ global-state-of-harm-reduction .2020
س .برترامــي وآخــرون ( ،)2016اســتخدام المســكنات األفيونيــة وحواجــز الوصــول إليهــا :دراســة عالميــة وإقليميــة ووطنيــة.
النســيت 16 .نيســان/أبريل 2016؛ .56-1644:)10028(387

-

األمــم المتحــدة ( ،)2019اإلعــان الــوزاري بشــأن تعزيــز اإلجــراءات علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة لتســريع
تنفيــذ االلتزامــات المشــتركة لمعالجــة مشــكلة المخــدرات العالميــة ومكافحتهــا .فيينــا :لجنــة المخــدرات.

-

األمــم المتحــدة ( ،)2016التزامنــا المشــترك بالتصــدي لمشــكلة المخــدرات العالميــة ومواجهتهــا علــى نحــو فعــال ،الوثيقــة
الختاميــة للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن مشــكلة المخــدرات العالميــة لعــام  .2016نيويــورك:
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.

-

مجلــس حقــوق اإلنســان ( ،)2020حالــة حقــوق اإلنســان فــي الفلبيــن ،تقريــر مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق
اإلنســان 29 ،22/44/A/HRC ،حزيران/يونيــو .2020

-

مجلــس حقــوق اإلنســان ( ،)2013تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة بالعنــف ضــد المــرأة وأســبابه وعواقبــه ،رشــيدة مانجــو،
دروب ســجن النســاء وظروفــه وعواقبــه 21 ،آب/أغســطس ،340/68/A ،الفقــرات .27-23

-

يــان فــان أمســتردام وآخــرون ( ،)2020تطويــر سياســة وطنيــة جديــدة للـــ  :MDMAنتائــج تحليــل متعــدد القــرارات والمعاييــر
للقــرارات ( ،)MD-MCDAمجلــة علــم النفــس الدوائــي ،نســخة مــا قبــل الطباعــة ،تشــرين الثاني/نوفمبــر https://doi. .2020
osf.io/txy5z/10.31219/org

-

إنصافــا) ألســواق القنّ ــب الناشــئة،
ً
ديفيــد بيولي-تايلــور ومارتــن جلســما وســيلفيا كاي ( ،)2019خيــارات تجــارة منصفة(أكثــر
 ،Cannabis Innovateتقريــر سياســاتي ،آذار/مــارس https://www.tni.org/en/publication/fairer-trade-cannabis .2019
بــول كينــي ( ،)2019الشــعبوية والحــرب علــى المخــدرات فــي جنــوب شــرق آســيا ،مجلــة بــراون للشــؤون العالميــة،)2(25 ،
 ،2019ص136-121 .

-

-

-

منظمة  ،)2021( Health Poverty Actionالتنظيم القانوني للمخدرات من منظور العدالة االجتماعية.

-

 ،)2021( Harm Reduction Consortiumمؤشر سياسات المخدرات العالمي
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تقارير أصدرتها المفوضية العالمية

الموارد اإلضافية

www.globalcommissionondrugs.org/reports/

www.anyoneschild.org

الحرب على المخدرات ()2011

www.beckleyfoundation.org
www.countthecosts.org

الحرب على المخدرات وفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز :كيف يغذّ ي
تجريم المخدرات الوباء العالمي ()٢٠١٢
األثر السلبي للحرب على المخدرات على الصحة العامة :وباء التهاب
الكبد  Cالمخفي ()2013

www.druglawreform.info
www.drugpolicy.org
www.hri.global
www.hrw.org
www.intercambios.org.ar

التحكم بزمام األمور :السبل الناجحة إلى سياسات المخدرات ()2014

www.globalinitiative.net
www.idhdp.com

األثر الس ّلبي للحرب على المخدرات على الصحة العامة :األزمة العالمية
لأللم الذي يمكن تجنبه ()2015

www.idpc.net
www.inpud.net
www.incb.org

طرح إصالح سياسات المخدرات :نهج جديد نحو إنهاء التجريم ()2016
مشكلة فهم المخدرات حول العالم :مكافحة األحكام المسبقة بشأن
األشخاص الذين يستخدمون المخدرات ()٢٠١٧
تنظيم :مراقبة المخدرات المسؤولة ()2018

www.menahra.org
www.ohchr.org
www.politicadedrogas.org/PPD
www.sdglab.ch
www.talkingdrugs.org
www.tdpf.org.uk

تصنيف المؤثرات العقلية :عندما يتم تجاهل العلم ()2019

www.unaids.org/en/topic/key-populations
www.unodc.org

إنفاذ قوانين المخدرات :استهداف نُخب الجريمة المنظمة ()2020

www.wola.org/program/drug_policy
www.wacommissionondrugs.org

أوراق موقف
www.globalcommissionondrugs.org/position-papers/

األول/أكتوبر )2017
أزمة األفيونيات في أميركا الشمالية (تشرين
ّ
سياسات المخدرات والتنمية المستدامة (أيلول/سبتمبر )2018
سياسات المخدرات والحرمان من الحرية (أيار/مايو )2019
الم ُدن (حزيران/يونيو )2021
سياسات المخدرات وحكومات ُ

www.who.int/topics/substance_abuse/en/

2021 تقرير عام
التنويهات
التنسيق التقني
مارتن جلسما
خالد تنستي
زاكري سيغل

إيثان نادلمان
إيزيدور أوبوت
لوسيان بول
أليسون ريتر
هينو شتوفر
يوهان ستريدوم
تربتي تاندون
ياسمين تايلر
أن جانغ-يونغ

فريق استعراض الخبراء
جودي تشانغ
جوان تشيتا
توم ديكورت
آن فوردهام
أسمين فرنسيسكا
أليخاندرو جافيريا
فيكي هانسون
دونالد ماكفيرسون
ساندي متيرك
تصميم
جان أبو إلياس
تحرير النسخ
أندرو جونستون
ترجمة
محمد خليل

األمانة العامة للمفوضية العالمية لسياسات المخدرات
إيزابيال كارفاليو باربوسا
رامون ساليس مورا
ماريلينا جنكو
آيفي وانديا

جهات االتصال
secretariat@globalcommissionondrugs.org
www.globalcommissionondrugs.org

http://www.globalcommissionondrugs.org/
http://www.globalcommissionondrugs.org/ https://www.facebook.com/globalcommissionondrugs/
/www.globalcommissionondrugs.org/ https://www.facebook.com/globalcommissionondrugs/
https://twitter.com/globalcdp

https://twitter.com/globalcdp https://w
https://www.facebook.com/globalcommissionondrugs/
https://twitter.com/globalcdp https://www.youtube.com/c/GlobalCommissiononDrugPolicy
https://www.youtube.com/c/GlobalCommissiononDrugPolicy

المفوضية العالمية لسياسات المخدرات
الس ُبل
مطلعة مثبتة
علميا عن ُ
ً
تهدف المفوضية العالمية لسياسات المخدرات إلى طرح مناقشة ّ
تسببه المخدرات على األشخاص والمجتمعات على
للحد من الخطر الذي
والفعالة
اإلنسانية
ّ
ّ
ّ
المستوى الدولي

األهداف
•

مراجعة االفتراضات األساسية وفعالية نهج «الحرب على المخدرات» وتبعاته

•

تقييم مخاطر االستجابات الوطنية المختلفة لمشكلة المخدرات وفوائدها

•

مبنية على ّ
أدلة ويمكن العمل عليها من أجل إصالح قانوني وسياساتي بنّ اء
وضع توصيات
ّ

