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كلمة الرئيسة
........................................................................................................................................................................................

منــذ أن أطلقــت اللجنــة العالمّيــة تقريرهــا األّول عــام ٢٠١١، حصــل تغييــر 
ــاّم،  ــار الع ــاق المس ــى نط ــة، عل ــّدرات العالمّي ــة المخ ــي سياس ــر ف كبي
والدليــل العلمــّي وتطبيــق السياســات علــى الســواء. ويختبــر عــدد 
ــم  ــة لتنظي ــا مختلف ــة طرًق ــة أو المحّلّي ــلطات الوطنّي ــن الس ــد م متزاي
ســوق الحشــيش بينمــا تطّبــق ســلطات أخــرى عديــدة بدائــل لتجريــم 
اّلذيــن  يســتخدمون المخــّدرات. باإلضافــة، يتــّم توســيع نطــاق برامــج 
العــالج ببدائــل األفيونيــات وتدّخــالت الحــّد مــن مخاطــر اســتخدام 
المخــّدرات، بمــا فــي ذلــك برامــج توفيــر الحقــن واألدوات النظيفــة، 
ومنشــآت الحقــن المراَقبــة وخدمــات اختبــار المخــّدرات - علــى الرغــم 
مــن عــدم كفايــة الدعــم - مــع إقــرار الحكومــات بالحاجــة إلــى نهــج 
يرتكــز علــى الصّحــة وحقــوق اإلنســان. وُيرّحــب كثيــًرا بهــذا التغييــر 
 األساســّي. ومــا نشــهده هــو إصــالح لسياســة المخــّدرات وهــو أمــٌر 

قيد اإلنجاز.

غيــر أّن الوقــت قــد حــان لتحــّدي الطريقة التــي تنظر فيهــا المجتمعات 
إلــى المخــّدرات وإلــى اّلذيــن يســتخدمونها بشــكل أكثــر فعالّيــة . 
فقــد رافقــت المؤّثــرات العقلّيــة اإلنســانّية طــوال تاريخهــا. ويتــّم 
ــا ا فــي مناطــق عديــدة  القبــول ببعضهــا، مثــل الكحــول أو التبــغ، قانونّيً
فــي العالــم؛ ويتــّم االعتــراف بغيرهــا ووصفهــا كأدويــة. فــي حيــن أّن 
ــتهالك  ــياق االس ــي س ــّدرات« ف ــارة »المخ ــخاص بعب ــه األش ــير إلي ــا يش م
غيــر المشــروع محظــور بموجــب المعاهــدات الدولّيــة. ويســتخدم 
ــة؛  ــة معقول ــرات بطريق ــذه المؤّث ــخاص ه ــن األش ــم م ــواد األعظ الس
غيــر أّن بعــض هــؤالء معــّرض لخطــر إلحــاق الضــرر بصّحتــه ومواجهــة 
صعوبــات اجتماعّيــة ومهنّيــة. لكــّن المخــّدرات غيــر المشــروعة تواجــه 
المســتخدمين بمخاطــر أكبــر: إذ عليهــم االعتمــاد علــى ســوق اإلجــرام 
- الــذي ال يهتــّم إّلا بجعلهــم معتمديــن عليــه  لتحقيــق أعلــى األربــاح 
- فيواجهــون خطــر اإلجــراءات القمعّيــة. وُيعتبــر هــذا المزيــج بيــن 
ا ومهيًنــا لألشــخاص اّلذيــن  العــرض الجرمــّي والتجريــم قاســًيا جــّدً
ــتخدمونها  ــن يس ــخاص اّلذي ــّدرات واألش ــى المخ ــن عل ــوا مدمني أصبح
لتطبيــب ذاتهــم مــن المعانــاة الجســدّية أو العقلّيــة. ويجعــل الحظــر 
المجتمعــات والحكومــات غافلــة عــن مجموعــة كبيــرة مــن األســباب 
ــة.  ــة أو جدلّي ــة مراَقب ــّدرات بطريق ــخاص للمخ ــتخدام األش ــة اس لجه
وتهميشــهم،  المخــّدرات  مســتخدمي  بتجريــم  تســاهم  فهــي 
معتبــرًة إّياهــم غيــر مســتحّقين للتفّهــم والمســاعدة حيــن يحتاجــون 
إلــى العــالج واإلندمــاج االجتماعــّي. إضافــة إلــى ذلــك، يبــّرر ذلــك تجريــم 
ــن  ــب اّلذي ــن ويعاق ــى اآلخري ــر عل ــّببون أّي خط ــن ال يس ــخاص اّلذي األش
يعانــون. كمــا يحــّد الحظــر مــن األبحــاث العلمّيــة حــول المنشــأة 
أمــام  العوائــق  ويبنــي  المشــروعة  غيــر  للمــواد  المحتملــة  الطبّيــة 

ــة.  ــة الملّطف ــم والرعاي ــف األل ــة تخفي ــف أدوي وص

أساســّي  بشــكل  المخــّدرات  لمكافحــة  العقابــّي  النهــج  يقــّوض 
ــرق  ــا يخ ــن مواطنيه ــد م ــا أّن العدي ــة علًم ــرد والدول ــن الف ــة بي العالق
قوانيــن المخــّدرات غيــر المنطقّيــة. لســوء الحــظ،  يســتمّر العديــد 
»عالــم  إلــى  التوّصــل  بهــدف  وذلــك  بالمشــاركة،  الحكومــات  مــن 
خــاٍل مــن المخــّدرات« أو »عالــم خــاٍل مــن تعاطــي المخــّدرات« الراســخ 
ــاذج  ــدف س ــذا اله ــة. وه ــّدرات الدولّي ــة المخ ــدات مكافح ــي معاه ف
لــه  كان  الحظــر  أّن  بحيــث  ســاذج  هــو  ســواء؛  حــّد  علــى  وخطيــر 
مــع  المخــّدرات  اســتخدام  معــّدالت  علــى  معــدوم  أو  بســيط  أثــر 
ــي ٢٠٠٦  ــن عام ــا بي ــة تقريًب ــبة ٢٠ بالمائ ــتهلكين بنس ــدد المس ــاد ع ازدي
و٢٠١3 إلــى ٢4٦ مليــون شــخص؛ وخطيــر بحيــث أّن الحظــر يزيــد مــن 
حــاالت الســجن واإلعدامــات الجماعّيــة التــي تتعــارض مــع القانــون 
ــى  ــع إل ــدم، ويدف ــة بال ــات المنقول ــار الفيروس ــعل انتش ــّي، ويش الدول
انتهــاك حقــوق اإلنســان لألشــخاص اّلذيــن يســتخدمون المخــّدرات 
ــل  ــّدرات تص ــة بالمخ ــات مرتبط ــبة وفّي ــي نس ــاهم ف ــا، ويس  ويوّردونه
تحــّرر  أن  ويجــب  العالــم.  حــول  ســنوّيًا  تقريًبــا  شــخص   ٢٠٠،٠٠٠ إلــى 
هــذا  قيــود  مــن  عاجــل  بشــكل  نفســها  الوطنّيــة   الحكومــات 

اإلطار العتيق والعقابّي. 

 روينا كاماتشو، ٢4، ُسجنت عامين بتهمة مخدرات، في خلية مكتظة 
في سجن بلدية نافوتاس، مانيال، الفيليبين.
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رغــم ذلــك، يجــب أن نحــّدد مــا نعنيــه بإنهــاء التجريــم. نعــم، اعتمــدت 
عــن  فتخّلــت  للعقوبــة  بدائــل  عديــدة  ووطنّيــة  محّلّيــة  ســلطات 
العقوبــات الجرمّيــة ضــّد األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــّدرات 
ــالج  ــا بع ــة غالًب ــات، الممزوج ــل الغرام ــة مث ــب إدارّي ــتبدلتها بعواق واس
بعيــًدا.  تذهــب  ال  البدائــل  هــذه  أّن  إّلا  إجتماعّيــة.  وإجــراءات   طّبــّي 
وســتطالب اللجنــة فــي هــذا التقرير بإزالــة جميــع االســتجابات العقابّية 
لحيــازة المخــّدرات واســتخدامها. كمــا تدعــو الحاجــة إلــى الذهــاب 
إلــى حــدود أبعــد بشــأن األفعــال غيــر العنيفــة ألولئــك المنخرطيــن 
فــي إنتــاج المخــّدرات واالّتجــار بهــا بســبب تهميشــهم االقتصــادي 
واالجتماعــي. وُتعتبــر البدائــل للعقوبــة ودعــم المجتمعــات المهملــة 
ســبًلا لتحريــر كّل مــن األفــراد والمجتمعــات مــن قبضــة الجريمــة 
ــع  ــوق الجمي ــرام حق ــدة واحت ــة جدي ــاق اقتصادّي ــح آف ــة وفت المنّظم
ــابًقا.  ــرناها س ــي نش ــر الت ــى التقاري ــر عل ــذا التقري ــى ه ــم.  ُيبن وكرامته
ويســّلط الضــوء علــى الضــرر الالحــق مــن خــالل تجريــم األشــخاص 
النهــج.  لهــذا  البدائــل  ويستكشــف  المخــّدرات  يســتخدمون  اّلذيــن 
ــة  ــه يرّحــب بالخطــوات المّتخــذة باّتجــاه سياســات أكثــر عقالنّي كمــا أّن
وإنســانّية فــي بلــدان عديــدة حــول العالــم ويبّيــن ضــرورة الذهــاب إلــى 
أقصــى الحــدود فــي إصــالح أنظمــة مكافحــة المخــّدرات الوطنّيــة 
المخــّدرات  بسياســة  المعنّيــة  العالمّيــة  اللجنــة  وتدعــو  والدولّيــة. 
ــا  ــر نظرته ــعب لتغيي ــة الش ــا عاّم ــدة وأيًض ــم المّتح ــات واألم الحكوم
إلــى مســتخدمي المخــّدرات والتخّلــي عــن أحكامهــا المســبقة. ويجب 
أّنهــم  علــى  المخــّدرات  يســتخدمون  اّلذيــن  باألشــخاص  اإلعتــراف 
 أفــراد سواســية ومســؤولين فــي المجتمــع مــن حيــث حقوقهــم 

الكاملة وكرامتهم.

ــاٍد  ــي أي ــتبقى ف ــّرم، س ــي ُتج ا وبالتال ــّرً ــر ش ــدرات ُتعتب ــت المخ ــا دام م
إجرامّيــة. وألّنهــا خطــر محتمــل، يجــب تنظيمهــا مــن قبــل حكومــات 
ــاف  ــّد استكش ــكانها. وُيع ــة س ــام برفاهّي ــا االهتم ــؤولة وظيفته مس
ــة  ــب مراقب ــا ويج ــة ضرورّيً ــواق المنّظم ــم واألس ــاج المنّظ ــاذج اإلنت نم
هــذه التجــارب وتوفيــر النتائــج للعلــن. وقــد حــان الوقــت لتتحّمــل 
الــدول مســؤولّياتها ولتبعــد المخــّدرات عــن أيــادي الجريمــة المنّظمــة. 

ــه.  ــيطرة علي ــا للس ــك وقًت ــتغرق ذل ويس

روث درايفوس 
رئيسة جمهورية سويسرا السابقة 

رئيسة اللجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات 
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ملّخص تنفيذّي
........................................................................................................................................................................................

يســتخدم مئــات مالييــن األشــخاص حــول العالــم المخــّدرات غيــر 
لالســتمتاع،  بذلــك  منهــم  العديــد  ويقــوم  ســنوّيًا.  المشــروعة 
وبعضهــم لتخفيــف األلــم، بينمــا يســتخدمها البعــض اآلخــر ألســباب 
ــتخدام  ــع أّن اس ــن واق ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــة أو دينّي ــة أو ثقافّي تقليدّي
ــول  ــائد ح ــات الس ــج الحكوم ــف، إّلا أّن نه ــر عني ــر وغي ــّدرات منتش المخ
العالــم هــو تجريــم األشــخاص اّلذيــن يســتخدمون المخــّدرات و/أو 
يســتحوزون عليهــا. وقــد ُســّنت هــذه السياســات بأمــل خاطــئ أن يتــّم 
القضــاء علــى ســوق المخــّدرات واســتخدامها مــع الجهود الســتهداف 

ــا.  ــّدرات وإمداده ــاج المخ إنت

قوانيــن  تنفيــذ  خــالل  مــن  الناشــئة  بالمخاطــر  المبالغــة  يمكــن  ال 
ــب  ــا. فُترتك ــا ونطاقه ــر بحّدته ــق األم ــن يتعّل ــة حي ــّدرات العقابّي المخ
بشــكل يومــّي انتهــاكات لحقــوق اإلنســان - مــن عقوبــة اإلعــدام 
إلــى عــالج المخــّدرات غيــر اإلنســانّي  وحــاالت القتــل خــارج القضــاء 
والقســرّي - حــول العالــم باســم مكافحــة المخــّدرات، فــي حيــن أّن 
ــة  ــة العاّم ــات الصّحّي ــن األزم ــدت م ــة صّع ــّدرات الصارم ــن المخ قواني
 .C بشــكل فيــروس نقــص المناعــة البشــرّي وأوبئــة التهــاب الكبــد 
باإلضافــة، ســّببت قوانيــن المخــّدرات، فــي عــدد مــن البلــدان، اكتظاًظــا 
ا فــي الســجون. وتقــّوض هــذه األضــرار المكّثفــة المجبولــة بنهــج  حــاّدً
كرامــة  مبــدأ  أساســّي  بشــكل  واســتخدامها  للمخــّدرات  عقابــّي 
اإلنســان وســلطة القانــون، مّمــا يقــّوض  العالقــة بيــن الدول وســكانها. 

بهــدف بــدء التخفيــف مــن هــذه المخاطــر المنتشــرة، يجــب أن تنهــي 
الحكومــات تجريــم حيــازة المخــّدرات بهــدف االســتخدام الشــخصّي 
للســجل  كمســح  عــادًة  ُيفهــم  التجريــم  فإنهــاء  عاجــل.  بشــكل 
الجنائــّي لجرائــم حيــازة المخــّدرات بهــدف االســتخدام الشــخصّي 
مــع فــرض اختيــارّي لعقوبــات مدنّيــة مثــل الغرامــات أو العقوبــات 
أّن  مــن  الرغــم  وعلــى  اإلطــالق.1  علــى  عقوبــة  أّي  بــدون  أو  اإلدارّيــة 
ا  ــّدً ــًرا ج ــدًدا صغي ــج، إّلا أّن ع ــذا النه ــًلا ه ــذ فع ــات اّتخ ــض الحكوم بع
طّبــق سياســات ســّجلت نتائــج إيجابّيــة لألشــخاص اّلذيــن يســتخدمون 
المخــّدرات والمجتمــع ككّل.  أضــف إلــى ذلــك أّن هــذه الحكومــات 
تعتمــد عــادًة  معاقبــة األشــخاص بعقوبــات مدنّيــة. لكــّن هــذا النهــج 

ــًدا.  ــب بعي ال يذه

لتأييــد مبــدأ كرامــة اإلنســان  أّنــه  اللجنــة تعتبــر 
ــون بشــكل حــازم، ال يجــب فــرض أّي  وســلطة القان
عقوبــة علــى اإلطــاق علــى جرائــم الحيــازة و/أو 

الخفيفيــن.2 االســتهاك 

ــخصّي،  ــتخدام الش ــدف االس ــّدرات به ــازة المخ ــم حي ــاء تجري وراء إنه
الجهــات  مــن  لكثيــر  للعقوبــة  بدائــل  الحكومــات  تطّبــق  أن  يجــب 
الفاعلــة األدنــى مســتوى فــي تجــارة المخــّدرات، بمــا فــي ذلــك أولئــك 
المخــّدرات  اّلذيــن يشــاركون فــي اإلمــدادات االجتماعّيــة ومهّربــي 
ومزارعــي المحاصيــل غيــر المشــروعة. ويشــارك العديــد مــن هــؤالء 
ــك  ــوا بذل ــوز أن يقوم ــف ويج ــر عني ــكل غي ــار بش ــي االّتج ــخاص ف األش
ــر  ــاد. وُتعتب ــادّي الح ــّي واالقتص ــهم االجتماع ــن تهميش ــف م للتخفي
ــادة  ــي زي ــوى ف ــدم س ــة وال تخ ــر عادل ــات غي ــذه المجموع ــة ه معاقب

هشاشــتهم. 

فــي النهايــة، يجــب اّتخــاذ عــدم تجريــم األشــخاص الذين يســتخدمون 
المخــّدرات بعــد اآلن، ومخاطبــة الجهــات الفاعلــة األدنــى مســتوى 
أســواق  علــى  الســيطرة  باتجــاه  كخطــوة  متناســبة  باســتجابات 
المخــّدرات غيــر المشــروعة مــن خــالل التنظيــم الملمــوس. وفقــط 
ــذي  ــّي ال ــار المجتمع ــن الدم ــف م ــن التخفي ــة يمك ــذه المرحل ــي ه ف

يســّببه حظــر المخــّدرات تخفيًفــا صحيًحــا. 

إّن اســتخدام المخــّدرات كان وســيبقى واقًعــا فــي جميــع مجتمعاتنــا. 
وقــد شــّنت الحكومــات لفتــرات زمنّيــة طويلــة حرًبــا غيــر موّجهــة، ضــّد 
ــًة  ــّدرات فارض ــتخدمون المخ ــن يس ــخاص اّلذي ــّدرات واألش ــوق المخ س
ــى  ــل عل ــا. والدلي ــة تماًم ــر ضرورّي ــة، وغي ــر عادل ــة، وغي ــات متفاوت عقوب
مــدى ضــرر قوانيــن المخــّدرات العقابّيــة غيــر قابــل للدحــض. وال يمكــن 

للحكومــات بعــد اآلن أن تتجاهــل الحاجــة إلــى وضــع نهــج جديــد.
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مصر والواليات المّتحدة 
مصر هي البلد ا�ّول في العالم الذي حّظر 

المخّدرات غير المشروعة ا�ن، فمنع الحشيش 
عام 1884. ومن العام 1887، بدأت واليات أميركّية 

عديدة بحظر الكوكايين.

الصين وماليزيا وإيران
عام 1948، أصبحت الصين أول دولة تطّبق عقوبة 

ا¡عدام لجرائم متعّلقة بالمخّدرات تبعتها 
ماليزيا عام 1952 وإيران عام 1959.

سويسرا وألمانيا والدانمرك 
وإسبانيا وهولندا

في ثمانينّيات القرن العشرين، أدخلت 
دول معّينة في أوروبا الغربّية كانت 

قد واجهت العواقب السلبّية للتجريم، 
إجراءات الحّد من مخاطر استخدام 

المخّدرات. وقد أثبتت هذه ا¡جراءات 
إفادتها ليس فقط لµشخاص الذين 

يستخدمون المخّدرات وحسب، بل 
للمجتمع بشكل عام. 

الجمعّية العاّمة ل�مم المّتحدة 
عام 1990، عقدت الجمعّية العاّمة لµمم 

المّتحدة جلستها االستثنائّية ا�ولى 
حول تعاطي المخّدرات والثانية حول 

مشكلة المخّدرات العالمّية عام 1998. 
وخدمت هذه الجلسات االستثنائّية في 

تعزيز النهج الجرمّي المستند إلى الحظر 
تجاه المخّدرات. وبلغت ذروتها مع 

البلدان بالتزام تأمين "عالم خاٍل من 
المخّدرات" بحلول العام 2008.

ا�مم المّتحدة 
أّسست ا�مم المّتحدة برنامج مكافحة 

المخّدرات الدولّي عام 1991 الذي أصبح 
مكتب ا�مم المّتحدة المعني بالمخّدرات 

والجريمة عام 1997.

اللجنة العالمّية لسياسة المخّدرات 
عام 2011، كسر قادة العالم الموضوع 

المحّرم، وطالبوا بإنهاء "الحرب على 
المخّدرات". وفي العام 2014، اقترحوا 

خمسة سبل ¡صالح سياسة المخّدرات.

ا�وروغواي
عام 2013، أصبحت ا�وروغواي أّول بلد في 

العالم يمّرر قانوًنا ينّظم الحشيش 
لالستخدام الترويحّي. وُيتوقع أن تبدأ 

المبيعات مع نهاية العام 2016.

جامايكا
أنهت جامايكا تجريم حيازة الحشيش 
بهدف االستخدام الشخصّي عام 2015 

وسمحت بحيازة الحشيش �غراض دينّية.

صناديق وبرامج ووكاالت ا�مم المّتحدة 
دعا ا�مين العام لµمم المّتحدة الدول 
¡يجاد بدائل للتجريم. وعام 2015 و2016، 
نشر مكتب المفّوضة السامية لحقوق 

ا¡نسان وبرنامج ا�مم المّتحدة 
ا¡نمائّي، ومنّظمة الصّحة العالمّية 

وبرنامج ا�مم المّتحدة المعنّي با¡يدز 
وثائق توصي بإنهاء تجريم استخدام 

المخّدرات وحيازتها. 

الجمعّية العاّمة ل�مم المّتحدة 
عام 2016، عقدت الجمعّية العاّمة 

جلستها االستثنائّية الثالثة حول 
مشكلة المخّدرات العالمّية وشهدت 

سخًطا كبيًرا بين الدول حيال الطرق 
المناسبة لمقاربة االّتجار بالمخّدرات 

واستخدامها. ودعت بلدان عديدة إلى 
إنهاء التجريم والتنظيم على الرغم 

من بقاء هذه المواضيع غائبة عن 
البيان الختامي.  

كاليفورنيا وكندا
في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، 

صّوتت كاليفورنيا وعدد من الواليات 
ا�ميركّية ا�خرى على إنشاء سوق 

منّظم قانوًنا للحشيش من عدمه. 
وفي عام 2017، ستصبح كندا أول بلد 
من مجموعة الدول السبعة ينّظم 

سوق مخّدرات غير مشروعة 
(حشيش) على المستوى الوطنّي. 

بوليفيا
عام 2012، ونتيجة نزاع بشأن االستخدام 
التقليدّي لورق الكوكا، أصبحت بوليفيا 

أول بلد ينسحب من اّتفاقّية ا�مم 
المّتحدة الوحيدة. وأعادت بوليفيا الحًقا 
التصديق على االّتفاقّية مع تحّفظ على 

ورق الكوكا.

كولومبيا 
أعادت كولومبيا إدخال سياستها التي 

تجّرم حيازة المخّدرات بهدف الستخدام 
الشخصّي عام 2012 بعد أن عّلقتها لمدة 

ثالث سنوات سابًقا.

كولورادو وواشنطن وأالسكا 
وأوريغون وواشنطن العاصمة 

(الواليات المّتحدة) 
عام 2012، أصبحت كولورادو 

وواشنطن أّول اختصاصّيين قضائّيين 
في العالم يؤّسسان أسواًقا منّظمة 

قانوًنا الستخدام الحشيش 
الترويحّي. وعام 2014، وافق الناخبون 

في أوريغون وأالسكا على مبادرات 
التصويت ¡نشاء أسواق منّظمة 

قانوًنا للحشيش في حين أّن 
العاصمة ا�ميركّية واشنطن صوّتت 

لتنظيم حيازة الحشيش.

البرتغال وجمهورية التشيك 
عام 2001، أنهت البرتغال تجريم حيازة 

المخّدرات بهدف االستخدام الشخصّي 
فجعلت حيازة المخّدرات جريمة إدارّية. 

وبعد ثماني سنوات، عّدلت جمهورية 
التشيك قانون العقوبات لديها وألغت 

العقوبات الجرمّية لحيازة المخّدرات 
بهدف االستخدام الشخصّي.

ا�رجنتين والمكسيك  
عام 2009، أصدرت المحكمة العليا 

في ا�رجنتين قراًرا قضى باعتبار 
تجريم الحيازة بهدف االستخدام 

الشخصّي غير دستورّي. وأنهت 
المكسيك تجريم حيازة المخّدرات 

في العام نفسه.

المملكة العربية السعودّية 
وفييتنام 

عام 1987، أدخلت المملكة 
العربّية السعودّية عقوبة 

ا¡عدام لجرائم متعّلقة 
بالمخّدرات. وتبعتها فييتنام  

عام 1999.

ا�مم المّتحدة
تضع اتفاقّية ا�مم 

المّتحدة لمكافحة االّتجار 
غير المشروع بالمخّدرات 
والمؤّثرات العقلّية لعام 

1988  ا�حكام والعقوبات 
التي يجب أن تتبّناها الدول 

في تشريعاتها الوطنّية. 
ويشير تبّني هذه االتفاقّية 

إلى أقصى حدود الحظر 
كرّد عالمّي على المخّدرات.

ا�مم المّتحدة
رّسخت اتفاقّية ا�مم المّتحدة الوحيدة 

للمخّدرات لعام 1961، المعّدلة بواسطة 
بروتوكول عام 1972، وفّعلت حظر 

المخّدرات في القانون الدولّي. 

ا�مم المّتحدة
تّم تبّني  إّتفاقية المؤّثرات العقلّية 

لسنة 1971 كرّد على المواد 
الكيميائّية الجديدة، مّما وّسع 

نطاق نظام الحظر الدولّي ليشمل 
المؤّثرات العقلّية.

الواليات المّتحدة
أعلن الرئيس ا�ميركّي ريتشارد نيكسون 

"الحرب على المخّدرات" عام 1971.

سنغافورة
أدخلت سنغافورة عقوبة 

ا¡عدام لجرائم المخّدرات 
عام 1975. 

هولندا
عام 1976، عّدلت هولندا قانون المخّدرات 

لديها فأدخلت في الواقع بند إنهاء تجريم 
حيازة الحشيش وإمداده .

الصين والمملكة المّتحدة والواليات المّتحدة
مصر هي البلد ا�ّول في العالم الذي حّظر 

المخّدرات غير المشروعة ا�ن، فمنع الحشيش 
عام 1884. ومن العام 1887، بدأت واليات 

أميركّية عديدة بحظر الكوكايين.

اتفاقّية ا�فيون الدولّية في الهاي
عام 1912، تبّنت الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 

واليابان وهولندا وبالد فارس (إيران) والبرتغال 
وروسيا وسيام (تايالند) والمملكة المّتحدة 

والسلطات البريطانّية ما وراء البحار (بما في 
ذلك الهند البريطانّية)  إتفاقّية الهاي 

لمكافحة االّتجار الدولّي با�فيون والمورفين 
والكوكايين والهيرويين. 

عصبة ا�مم
ُأّسست عصبة ا�مم اللجنة االستشارّية بشأن 
ا�فيون، وهي سابقة للجنة المخّدرات التابعة 

لµمم المّتحدة.

اتفاقّيات جنيف حول ا�فيون
بين عامي 1925 و1936، ُوضع االّتجار 

بالحشيش قيد المراقبة الدولّية 
وتأّسست الهيئة الدولّية لمراقبة 

المخّدرات، أّي الهيئة المركزّية الدائمة.
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مصر والواليات المّتحدة 
مصر هي البلد ا�ّول في العالم الذي حّظر 

المخّدرات غير المشروعة ا�ن، فمنع الحشيش 
عام 1884. ومن العام 1887، بدأت واليات أميركّية 

عديدة بحظر الكوكايين.

الصين وماليزيا وإيران
عام 1948، أصبحت الصين أول دولة تطّبق عقوبة 

ا¡عدام لجرائم متعّلقة بالمخّدرات تبعتها 
ماليزيا عام 1952 وإيران عام 1959.

سويسرا وألمانيا والدانمرك 
وإسبانيا وهولندا

في ثمانينّيات القرن العشرين، أدخلت 
دول معّينة في أوروبا الغربّية كانت 

قد واجهت العواقب السلبّية للتجريم، 
إجراءات الحّد من مخاطر استخدام 

المخّدرات. وقد أثبتت هذه ا¡جراءات 
إفادتها ليس فقط لµشخاص الذين 

يستخدمون المخّدرات وحسب، بل 
للمجتمع بشكل عام. 

الجمعّية العاّمة ل�مم المّتحدة 
عام 1990، عقدت الجمعّية العاّمة لµمم 

المّتحدة جلستها االستثنائّية ا�ولى 
حول تعاطي المخّدرات والثانية حول 

مشكلة المخّدرات العالمّية عام 1998. 
وخدمت هذه الجلسات االستثنائّية في 

تعزيز النهج الجرمّي المستند إلى الحظر 
تجاه المخّدرات. وبلغت ذروتها مع 

البلدان بالتزام تأمين "عالم خاٍل من 
المخّدرات" بحلول العام 2008.

ا�مم المّتحدة 
أّسست ا�مم المّتحدة برنامج مكافحة 

المخّدرات الدولّي عام 1991 الذي أصبح 
مكتب ا�مم المّتحدة المعني بالمخّدرات 

والجريمة عام 1997.

اللجنة العالمّية لسياسة المخّدرات 
عام 2011، كسر قادة العالم الموضوع 

المحّرم، وطالبوا بإنهاء "الحرب على 
المخّدرات". وفي العام 2014، اقترحوا 

خمسة سبل ¡صالح سياسة المخّدرات.

ا�وروغواي
عام 2013، أصبحت ا�وروغواي أّول بلد في 

العالم يمّرر قانوًنا ينّظم الحشيش 
لالستخدام الترويحّي. وُيتوقع أن تبدأ 

المبيعات مع نهاية العام 2016.

جامايكا
أنهت جامايكا تجريم حيازة الحشيش 
بهدف االستخدام الشخصّي عام 2015 

وسمحت بحيازة الحشيش �غراض دينّية.

صناديق وبرامج ووكاالت ا�مم المّتحدة 
دعا ا�مين العام لµمم المّتحدة الدول 
¡يجاد بدائل للتجريم. وعام 2015 و2016، 
نشر مكتب المفّوضة السامية لحقوق 

ا¡نسان وبرنامج ا�مم المّتحدة 
ا¡نمائّي، ومنّظمة الصّحة العالمّية 

وبرنامج ا�مم المّتحدة المعنّي با¡يدز 
وثائق توصي بإنهاء تجريم استخدام 

المخّدرات وحيازتها. 

الجمعّية العاّمة ل�مم المّتحدة 
عام 2016، عقدت الجمعّية العاّمة 

جلستها االستثنائّية الثالثة حول 
مشكلة المخّدرات العالمّية وشهدت 

سخًطا كبيًرا بين الدول حيال الطرق 
المناسبة لمقاربة االّتجار بالمخّدرات 

واستخدامها. ودعت بلدان عديدة إلى 
إنهاء التجريم والتنظيم على الرغم 

من بقاء هذه المواضيع غائبة عن 
البيان الختامي.  

كاليفورنيا وكندا
في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، 

صّوتت كاليفورنيا وعدد من الواليات 
ا�ميركّية ا�خرى على إنشاء سوق 

منّظم قانوًنا للحشيش من عدمه. 
وفي عام 2017، ستصبح كندا أول بلد 
من مجموعة الدول السبعة ينّظم 

سوق مخّدرات غير مشروعة 
(حشيش) على المستوى الوطنّي. 

بوليفيا
عام 2012، ونتيجة نزاع بشأن االستخدام 
التقليدّي لورق الكوكا، أصبحت بوليفيا 

أول بلد ينسحب من اّتفاقّية ا�مم 
المّتحدة الوحيدة. وأعادت بوليفيا الحًقا 
التصديق على االّتفاقّية مع تحّفظ على 

ورق الكوكا.

كولومبيا 
أعادت كولومبيا إدخال سياستها التي 

تجّرم حيازة المخّدرات بهدف الستخدام 
الشخصّي عام 2012 بعد أن عّلقتها لمدة 

ثالث سنوات سابًقا.

كولورادو وواشنطن وأالسكا 
وأوريغون وواشنطن العاصمة 

(الواليات المّتحدة) 
عام 2012، أصبحت كولورادو 

وواشنطن أّول اختصاصّيين قضائّيين 
في العالم يؤّسسان أسواًقا منّظمة 

قانوًنا الستخدام الحشيش 
الترويحّي. وعام 2014، وافق الناخبون 

في أوريغون وأالسكا على مبادرات 
التصويت ¡نشاء أسواق منّظمة 

قانوًنا للحشيش في حين أّن 
العاصمة ا�ميركّية واشنطن صوّتت 

لتنظيم حيازة الحشيش.

البرتغال وجمهورية التشيك 
عام 2001، أنهت البرتغال تجريم حيازة 

المخّدرات بهدف االستخدام الشخصّي 
فجعلت حيازة المخّدرات جريمة إدارّية. 

وبعد ثماني سنوات، عّدلت جمهورية 
التشيك قانون العقوبات لديها وألغت 

العقوبات الجرمّية لحيازة المخّدرات 
بهدف االستخدام الشخصّي.

ا�رجنتين والمكسيك  
عام 2009، أصدرت المحكمة العليا 

في ا�رجنتين قراًرا قضى باعتبار 
تجريم الحيازة بهدف االستخدام 

الشخصّي غير دستورّي. وأنهت 
المكسيك تجريم حيازة المخّدرات 

في العام نفسه.

المملكة العربية السعودّية 
وفييتنام 

عام 1987، أدخلت المملكة 
العربّية السعودّية عقوبة 

ا¡عدام لجرائم متعّلقة 
بالمخّدرات. وتبعتها فييتنام  

عام 1999.

ا�مم المّتحدة
تضع اتفاقّية ا�مم 

المّتحدة لمكافحة االّتجار 
غير المشروع بالمخّدرات 
والمؤّثرات العقلّية لعام 

1988  ا�حكام والعقوبات 
التي يجب أن تتبّناها الدول 

في تشريعاتها الوطنّية. 
ويشير تبّني هذه االتفاقّية 

إلى أقصى حدود الحظر 
كرّد عالمّي على المخّدرات.

ا�مم المّتحدة
رّسخت اتفاقّية ا�مم المّتحدة الوحيدة 

للمخّدرات لعام 1961، المعّدلة بواسطة 
بروتوكول عام 1972، وفّعلت حظر 

المخّدرات في القانون الدولّي. 

ا�مم المّتحدة
تّم تبّني  إّتفاقية المؤّثرات العقلّية 

لسنة 1971 كرّد على المواد 
الكيميائّية الجديدة، مّما وّسع 

نطاق نظام الحظر الدولّي ليشمل 
المؤّثرات العقلّية.

الواليات المّتحدة
أعلن الرئيس ا�ميركّي ريتشارد نيكسون 

"الحرب على المخّدرات" عام 1971.

سنغافورة
أدخلت سنغافورة عقوبة 

ا¡عدام لجرائم المخّدرات 
عام 1975. 

هولندا
عام 1976، عّدلت هولندا قانون المخّدرات 

لديها فأدخلت في الواقع بند إنهاء تجريم 
حيازة الحشيش وإمداده .

الصين والمملكة المّتحدة والواليات المّتحدة
مصر هي البلد ا�ّول في العالم الذي حّظر 

المخّدرات غير المشروعة ا�ن، فمنع الحشيش 
عام 1884. ومن العام 1887، بدأت واليات 

أميركّية عديدة بحظر الكوكايين.

اتفاقّية ا�فيون الدولّية في الهاي
عام 1912، تبّنت الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 

واليابان وهولندا وبالد فارس (إيران) والبرتغال 
وروسيا وسيام (تايالند) والمملكة المّتحدة 

والسلطات البريطانّية ما وراء البحار (بما في 
ذلك الهند البريطانّية)  إتفاقّية الهاي 

لمكافحة االّتجار الدولّي با�فيون والمورفين 
والكوكايين والهيرويين. 

عصبة ا�مم
ُأّسست عصبة ا�مم اللجنة االستشارّية بشأن 
ا�فيون، وهي سابقة للجنة المخّدرات التابعة 

لµمم المّتحدة.

اتفاقّيات جنيف حول ا�فيون
بين عامي 1925 و1936، ُوضع االّتجار 

بالحشيش قيد المراقبة الدولّية 
وتأّسست الهيئة الدولّية لمراقبة 

المخّدرات، أّي الهيئة المركزّية الدائمة.

من الحظر إلى إنهاء التجريم: تاريخ موجز
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 1.  ُنُهج عقابّية تجاه المخّدرات: 
فشل وفق مقاييسهم 

..........................................................................................
كان اســتخدام المخــّدرات وســيبقى واقًعــا فــي مجتمعاتنــا. وكّل 
المــواد  العالــم  حــول  األشــخاص  مالييــن  مئــات  يســتخدم  عــام، 
باالســتمتاع،  األمــر  يتعّلــق  للكثيريــن  المشروعة3-فبالنســبة  غيــر 
ــق بالنســبة  آلخريــن  بأســباب  ولبعضهــم  بتخفيــف األلــم، بينمــا يتعّل
تقليدّيــة أو ثقافّيــة أو دينّيــة. ورغــم الطبيعــة المنتشــرة وغيــر العنيفــة 
الســتخدام المخــّدرات، إّلا أّن رّد الحكومــات الســائد علــى هذه المســألة 
يســتخدمون  اّلذيــن  تجــّرم  العقوبــات  عاليــة  سياســات  ســّن  كان 
ــرى  ــة األخ ــات الفاعل ــى الجه ــة إل ــا، باإلضاف ــّدرات و/أو يمتلكونه المخ
ــات،  ــذه السياس ــق ه ــّدرات. وُتطّب ــار بالمخ ــي االتج ــتوى  ف ــى مس األدن
التــي تــّم تعزيزهــا بالتوقيــع علــى ثــالث معاهــدات مكافحــة مخــّدرات 
فــي األمــم المّتحــدة )راجــع الخانــة ١( فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين علــى أمــل مضّلــل بالقضــاء علــى اســتخدام المخــّدرات 
وعلــى ســوق المخــّدرات األوســع، وهــو أمــر كشــفت الدالئــل عــن 

اســتحالته. 

ــر ١5-٦4  ــا بعم ــم تقريًب ــول العال ــخص ح ــون ش ــام ٢٠٠3، كان ١85 ملي ع
)4.7 بالمائــة مــن ســكان العالــم( قــد اســتهلكوا مخــّدًرا  غيــر مشــروع 
فــي األشــهر االثنــي عشــر الســابقة،4 وبحلــول العــام ٢٠١4، ارتفــع هــذا 
 العــدد 33 بالمائــة إلــى ٢47 مليــون )5.٢ بالمائــة مــن ســكان العالــم(.5 
و«ازداد« عــدد األشــخاص المعتمديــن علــى المخــّدرات »بشــكل غيــر 
متناســب« مــن ٢7 مليــون عــام ٢٠١3 إلــى ٢9 مليــون عــام ٢٠١4. 6 فــي 
الوقــت نفســه، زادت الزراعــة غيــر المشــروعة لحبــوب األفيــون فوصلــت 
ــي  ــار ف ــى 3٢٠،٠٠٠ هكت ــت حوال ــام ٢٠١4 إذ بلغ ــتوياتها ع ــى مس ــى أعل إل
 العالــم،7 فــي حيــن ارتفــع إنتــاج الكوكاييــن 38 بالمائــة مــن العــام 

٢٠١3 إلى العام ٢٠١4. 8

فــي  والنقصــان  الزيــادة  حــاالت  عديــدة  عوامــل  توّضــح  بالطبــع، 
اســتخدام المخــّدرات وإنتاجهــا. لكــن مــا يمكــن مالحظتــه هــو أّن 
الُنُهــج العقابّيــة فشــلت بشــكل صريــح فــي هدفهــا فــي القضــاء 
علــى الســوق. واألســوأ هــو أّن هــذه الُنُهــج أّدت إلــى تبعــات صّحّيــة 
المخــّدرات  يســتخدمون  الذيــن  لألشــخاص  كارثّيــة  واجتماعّيــة 
والجهــات الفاعلــة األخــرى فــي مجــال االّتجــار بالمخــّدرات والمجتمــع 
األوســع. وبشــكل يومــّي، ُتنّفــذ انتهــاكات كبيــرة لحقــوق اإلنســان 
باســم مكافحــة المخــّدرات، مــن اســتخدام عقوبــة اإلعــدام9 وحــاالت 
القتــل خــارج القضــاء،10 إلــى التعذيــب ووحشــّية الشــرطة وبرامــج العــالج 

مــن المخــّدرات غيــر اإلنســانّية.  

بشــكل أساســّي، تنشــئ سياســات المخــّدرات القمعّيــة ضــرًرا أكبــر 
جديــدة  ُنُهــج  إلــى  نحتــاج  بالتالــي،  نفســها.  المخــّدرات  مــن  بكثيــر 
تدعــم مبــادئ كرامــة اإلنســان والحــق فــي الخصوصّيــة وســلطة 
القانــون، وتعتــرف بــأّن األشــخاص سيســتخدمون المخــّدرات دائًمــا. 
وبهــدف دعــم هــذه المبــادئ، يجــب إبطــال جميــع العقوبــات، الجنائّيــة 
ــا  ــخصّي. وبينم ــتخدام الش ــدف االس ــّدرات به ــازة المخ ــة، لحي والمدنّي
طّبــق عــدد مــن البلــدان سياســات إنهــاء التجريــم، ال يــزال العديــد 
ــاب ال  ــو عق ــة، وه ــات مدنّي ــتخدم بعقوب ــة المس ــى معاقب ــد عل يعتم
يتناســب مــع الفعــل. أّمــا بالنســبة إلــى الجهــات الفاعلــة غيــر العنيفــة 
ــم  ــن يحّفزه ــّيما الذي ــّدرات، ال س ــار بالمخ ــي االّتج ــتوى ف ــى المس األدن
اليــأس االقتصــادّي، فيجــب تطبيــق بدائــل للعقوبــة. وفقــط مــن خــالل 
هــذه اإلصالحــات المشــتركة يمكــن التخفيــف مــن المخاطــر المكّثفــة 

ــة.  ــّدرات العقابّي ــن المخ لقواني

2.  تقويض الحّق في الخصوصّية  
..........................................................................................
اإلنســان  حقــوق  مــن  ا  أساســّيً ــا  حّقً الخصوصّيــة  فــي  الحــّق  ُيعــّد 
ــي  ــا ف ــة، بم ــان الدولّي ــوق اإلنس ــدات حق ــم معاه ــي معظ ــخ ف مرّس
ذلــك اإلعــالن العالمــّي لحقــوق اإلنســان لعــام ١948 11 والعهــد الدولــّي 

للحقــوق المدنّيــة والسياســّية لعــام ١9٦٦. 12

الشــخصّية  االســتقاللّية  الحتــرام  الزاويــة  »حجــر  الخصوصّيــة  ُتعــّد 
ــة  ــرد الخاّص ــاة الف ــي حي ــة ف ــل الدول ــّرر تدّخ ــان.«13 وال ُيب ــة اإلنس وكرام
ــع  ــل من ــروع، مث ــدف مش ــو له ــل ه ــات أّن التدّخ ــن إثب ــت م إّلا إذا تمّكن
ــا. ومعاقبــة األشــخاص  ا وضرورّيً الخطــر عــن  اآلخريــن، وكان تناســبّيً
اّلذيــن يحــوزون مخــّدرات بهــدف االســتخدام الشــخصّي واّلذيــن ال 
يســّببون األذى لآلخريــن ليســت تناســبّية وتقــّوض مبــدأ كرامــة اإلنســان 

والخصوصّيــة واالســتقاللية الشــخصّية.14

ــن  ــم أّن القواني ــول العال ــدة ح ــا عدي ــتورّية وعلي ــم دس ــّددت محاك ح
ــازة المخــّدرات واســتخدامها تتدّخــل فــي الحــّق فــي  التــي تحّظــر حي
ــتقاللّية  ــرام الس ــده كـــ »احت ــن تحدي ــذي يمك ــر ال ــان، األم ــة اإلنس كرام
ــح  ــة من ــض الدول ــق برف ــا يتعّل ــي م ــال، ف ــبيل المث ــى س ــخص«.15 عل الش
رخصــة ألربعــة أشــخاص أرادوا زراعــة الحشــيش بهــدف االســتخدام 
الشــخصّي، أصــدرت المحكمــة العليــا فــي المكســيك عــام ٢٠١5 قــراًرا 
قضــى بــأّن نظــام الممنوعــات اإلدارّيــة علــى اســتهالك الحشــيش 
الترويحــّي غيــر دســتورّي معّللــة ذلــك بالتدّخــل غيــر التناســبّي مــع 
ــخصّية.16  ــة الش ــة تنمي ــع حري ــاّص م ــكل خ ــة، وبش ــي الكرام ــّق ف الح

ــا واألرجنتيــن  كمــا أصــدرت المحاكــم فــي شــيلي وإســبانيا وكولومبي
ــب  ــاّص ال يج ــّدرات الخ ــتخدام المخ ــأّن اس ــي ب ــابهة تقض ــرارات مش ق
أن يخضــع ألّي عقوبــة مــن الدولــة.17 فعلــى ســبيل المثــال، ذكــرت 
الحشــيش،  بزراعــة  تتعّلــق  حالــة  فــي  التشــيلّية،  العليــا  المحكمــة 
أّن الســلطة التشــريعّية كانــت علــى حــّق فــي إعفائهــا اســتخدام 
التدقيــق.  التشــريع قيــد  المخــّدرات الشــخصّي مــن العقوبــة فــي 
ووجــدت المحكمــة أّن هــذا األمــر يتوافــق مــع الحــّق فــي االســتقاللّية 

حيــث يكــون األفــراد أحــراًرا فــي تعريــض صّحتهــم للخطــر.18

ُتعتبــر  حيــث  متطــّور  قانونــّي  مشــهد  إلــى  األحــكام  هــذه  تشــير 
معاقبــة اســتخدام المخــّدرات وحيازتهــا وكأّنهــا تتعــارض مباشــرًة 
ــدول  ــّر ال ــدأ أن تق ــذا المب ــّم له ــن المه ــان. وم ــة اإلنس ــدأ كرام ــع مب م
بــأّن اســتهالك المخــّدرات، الــذي ُيعــّد بحــّد ذاتــه عمــًلا ال يضــّر أو يعــّرض 

للخطــر حقــوق اآلخريــن القانونّيــة، ال يجــب أن يخضــع للتدّخــل. 
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الخانة 1 - نظام مكافحة المخّدرات الدولّي واالستجابات العقابّية لحيازة المخّدرات

في ما يلي االتفاقّيات الدولّية الثالث التي تكافح المخّدرات غير المشروعة:
اّتفاقّية األمم المّتحدة الوحيدة حول المؤّثرات العقلّية لعام ١9٦١ )المعّدلة حسب بروتوكول ١97٢(   •

اّتفاقية المؤّثرات العقلّية لسنة ١97١   •
اّتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة االّتجار غير المشروع في المخّدرات والمؤّثرات العقلّية لعام ١988   •

تحّظر هذه االّتفاقّيات استخدام مخّدرات محّددة وإمدادها وإنتاجها وزراعتها واستيرادها وتصديرها ما لم تكن ألغراض طبّية أو 
علمّية.

يبّين الجدول أدناه األحكام الرئيسّية للمعاهدات التي تندرج ضمن تقييد حيازة المخّدرات غير المشروعة. كما يبرز الجدول أين يمكن 
السماح بعدم التقّيد بالحكم. 

عدم التقّيد بااللتزامالتزام المعاهدة

اّتفاقّية 1961 – "واجب عدم السماح بالحيازة" في ما يتعّلق 
بمخّدرات محّددة مراَقبة بموجب المعاهدة )الماّدة 33(

غير ممكن، إّلا بموجب "السلطة القضائّية" )الماّدة 33(

اّتفاقّية 1961 – "تعتمد إجراءات كما ستتأكد من أّن )...( الحيازة 
)...(ستكون جريمة ُيعاقب عليها". )الماّدة 3٦ )١( )أ((

 مع مراعاة »القيود الدستورّية« للدول األعضاء 
)الماّدة 3٦ الفقرة ١.أ(

حيث يكون أولئك الذين يرتكبون جريمة بموجب الماّدة 3٦ 
 »متعاطي مخّدرات«، يمكن تطبيق بديل لإلدانة/العقوبة 

)الماّدة 3٦ )١()ب((

اّتفاقّية 1971 – "ُيفّضل عدم السماح لألطراف بحيازة المخّدرات" 
في ما يتعّلق بمخّدرات محّددة مراَقبة بموجب المعاهدة 

)المادة 5 )3(( 

إّلا بموجب "سلطة قانونّية" )الماّدة 5 )3((

اّتفاقّية 1971 – "يعامل كّل طرف كجريمة ُيعاقب عليها ... 
أي إجراء مخالف للقانون أو  للنظام المعتمد وفًقا اللتزامها 

بموجب هذه االّتفاقّية" )المادة ٢٢ )١( )أ((

تخضع "للقيود الدستورّية" للدول األعضاء )الماّدة ٢٢ )١( )أ((

حيث يكون أولئك اّلذين يرتكبون جريمة بموجب الماّدة ٢٢ 
 »متعاطي مخّدرات«، يمكن تطبيق بديل لإلدانة/العقوبة 

)الماّدة ٢٢ )١()ب((

اّتفاقية 1988 – "يعتمد كّل طرف اإلجراءات التي يراها ضرورية 
ليثبت أّن حيازة المخّدرات أو المؤّثرات العقلّية بهدف االستخدام 

الشخصّي أو شرائها  أو زراعتها هو جريمة جنائّية بموجب 
قانونه المحّلّي" )الماّدة 3 )٢(( 

"مع مراعاة المبادئ الدستورّية ]للطرف[ والمفهوم األساسّي 
لنظامه القانونّي" )الماّدة 3 )٢((

يمكن توفير »بديل لإلدانة أو العقاب« )الماّدة 3 )4()د((
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3.  تقويض سلطة القانون 
..........................................................................................
تتطّلــب ســلطة القانــون أن »يحتــرم المواطنــون المعاييــر القانونّيــة 
ويتقّيــدون بهــا، حتــى لــو لــم يوافقــوا عليهــا.«19 ومــن الواضــح أّن هــذا 
ــم  ــي تتحّك ــة الت ــن العقابّي ــر بالقواني ــق األم ــن يتعّل ــب حي ــد غائ التقّي
األشــخاص  مالييــن  مئــات  بشــهادة  وذلــك  المخــّدرات،  باســتخدام 
المخــّدرات  فاســتخدام  عــام.20  كّل  المخــّدرات  يســتخدمون  اّلذيــن 
يتقاطــع مــع النــوع االجتماعــّي والِعــرق والطبقــة والمهنــة. فــي حيــن 
ــا.21 وال  ــا عادّيً أّن جــزًءا كبيــًرا مــن المجتمــع يعتبرهــا نشــاًطا ترفيهّيً
يحــول خطــر الســجن أو الحصــول علــى ســجل جنائــّي دون ارتكابهــم 
لهــذه الجريمــة التــي ال تســّبب األذى لآلخريــن عموًمــا. بالتالــي، يمكــن 
اعتبــار عقوبــة حيــازة المخــّدرات و/أو اســتخدامها علــى أّنهــا تجلــب 
ــّبب أذى  ــرى ال تس ــة أخ ــر بجريم ــب التفكي ــن الصع ــون. وم ــار للقان الع
ــا لآلخريــن وتجــذب عقوبــات بهــذه الخطــورة ويتــّم  مباشــًرا أو فورّيً

ــّررة.  ــرة المتك ــذه الوتي ــا به خرقه

......................................................................................
يجب اعتبار ضمان سلطة القانون كمفهوم أوسع من مجّرد 

إكراه؛ بل إّنه يتضّمن وصوًل شامًل إلى العدالة المقّدمة بعدل، 
 من حيث الحترام الكامل لحقوق اإلنسان، من خلل نظام 

صارم يضع السلطة بين أيدي مؤّسسات ذات صلة، تتمّتع 
بضمانات مناسبة.27

......................................................................................
مكتب األمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة )٢٠١٦( 

كمــا يدعــو التجاهــل المنتشــر والمســتمر لقوانيــن المخــّدرات إلــى 
التســاؤل حــول شــرعّية الجهــات الفاعلــة فــي الدولــة كالشــرطة. 
ــكل  ــّدرات بش ــن المخ ــرض قواني ــن ُتف ــًدا حي ــة تحدي ــي الحال ــذه ه وه
كبيــر ضــّد قســم فرعــّي ضّيــق مــن المجتمــع ويكــون الحمــل األكبــر 
مــن العقوبــات علــى الفقيــر22 وأولئــك مــن مجتمعــات األقلّيــات.23 
األساســّية  المبــادئ  كبيــر  بشــكل  العــادل  غيــر  التطبيــق  ويقــّوض 
لســلطة القانــون، بحيــث يخضــع الجميــع فــي المجتمــع للقانــون 
ويضعــف  ونزيًهــا24،  وعــادًلا  متوافًقــا  تطبيقــه  ويكــون  بالتســاوي، 

بشــكل حــاّد العالقــة بيــن الدولــة ومواطنيهــا. 

وراء تطبيــق القانــون غيــر العــادل، تشــّكك مجموعــة األدّلــة المتناميــة 
التــي ال تظهــر زيــادة كبيــرة فــي اســتخدام المخــّدرات فــي بلــدان 
المخــّدرات،25  اســتخدام  حيــال  عقابّيــة  غيــر  اســتجابات  اعتمــدت 
باإلضافــة إلــى الدعــم المتزايــد إلنهــاء التجريــم مــن عــدة هيئــات فــي 
األمــم المّتحــدة والــوكاالت متعــّددة األطــراف اإلقليمّيــة،26 فــي مبــدأ 

ــية. ــّدرات القاس ــن المخ ــق قواني ــة تطبي متابع

المؤّسســاتّية  القانونّيــة  الهيكلّيــات  الحتــرام  إضعــاف  أّي  يــؤّدي 
وســلطة القانــون بشــكل عــاّم إلــى احتمــال زيــادة خطــر الفســاد 
والعكــس بالعكــس. وكان قــرار الــدول االســتمرار بالسياســات العقابّيــة 
تنــازًلا مكلًفــا ومتصّلًبــا عــن المســؤولّية، مــا ســمح بوجــود ســوق 
 مخــّدرات غيــر مشــروع تتجــاوز قيمتــه 3٢٠ مليــار دوالر أميركــي كّل 

عــام ليصبــح عنيًفــا بطبيعتــه بمــا أّن العصابــات ومجموعــات الجريمــة 
المنّظمــة يتزاحمــون علــى الســيطرة عليــه.28 والمقيــاس المطلــق 
الجريمــة  مجموعــات  إلــى  االّتجــار  يمنحهــا  التــي  المالّيــة  للمــوارد 
يزّودهــم بالقــوة إلفســاد مســؤولي الدولــة، مــن الشــرطة وصــوًلا إلــى 
القضــاة والسياســّيين.29 بالفعــل، إّن قــّوة منّظمــات الجريمــة علــى 
التســّلل إلــى مؤّسســات الدولــة وإفســادها وتقويــض ســلطة القانــون 
موّثقــة تماًمــا، مــن الفســاد المزمــن للشــرطة ومســؤولين آخريــن 
ــالت  ــون الحم ــن يمّول ــّدرات اّلذي ــي المخ ــى مهّرب ــيك30، إل ــي المكس ف

االنتخابّيــة فــي غينيا-بيســاو.31

 نسبة األشخاص المسجونين بسبب حيازة المخدرات بدون
نية لإلمداد
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إّن التطبيقــات غيــر المتســاوية المذكــورة أعــاله لقوانيــن المخــّدرات 
ــدول  ــا ال ــّوض فيه ــي تق ــدة الت ــة الوحي ــن الطريق ــد ع ــدة كّل البع بعي
قبــل  مــن  المتفــاوت  التركيــز  أّدى  أّوًلا،  القانــون.  ســلطة  بنفســها 
الشــرطة علــى مالحقــة األشــخاص اّلذيــن يســتخدمون المخــّدرات إلــى 
ــاطات  ــى نش ــوارد إل ــل الم ــالل تحوي ــن خ ــة:32 فم ــف بديل ــاء تكالي إنش
المخــّدرات األدنــى مســتوى، تــّم تجاهــل نشــاط جرمــّي أكثــر خطــورة، 
كمــا ســنرى الحًقــا فــي التقريــر. واألســوأ أّن الجهــات الفاعلــة فــي 
الدولــة تعمــل غالًبــا خــارج القانــون باســم مكافحــة المخــّدرات، حيــث 
أّن األعمــال البربرّيــة للرئيــس الفيليبينــّي رودريغــو دوتيرتــي تشــهد علــى 
ذلــك؛ فدعوتــه عاّمــة الشــعب إلــى إعــدام المتوّرطيــن فــي االّتجــار 
بالمخــّدرات أّدى إلــى مقتــل آالف األشــخاص—والعديد منهــم اعُتبــروا 
ــه  ــن تولي ــى م ــهر األول ــالل األش ــارج القضاء—خ ــى خ ــداد القتل ــي ع ف
منصبــه عــام ٢٠١٦. 33 وتشــمل أحــداث مشــابهة تضــّر باحتــرام ســلطة 
يســتخدمون  اّلذيــن  األشــخاص  ضــّد  الشــرطة  وحشــّية  القانــون: 
دون  مــن  المفترضيــن  المخــّدرات  مجرمــي  واعتقــال  المخــّدرات؛34 
محاكمــة،35 واعتقــال أشــخاص مــن دون أمــر قضائــّي واجــب التنفيــذ 
بهــدف »العــالج مــن المخــّدرات« القســرّي.36 وتشــير جميــع هــذه األمثلة 
إلــى االنتشــار الواســع النتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا الــدول 

ــة. ــّدرات العقابّي ــن المخ ــار قواني ــن إط ضم

فشل الحظر
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4.  انتهاكات حقوق اإلنسان 
 المرتكبة في ظّل نظام 

مكافحة المخّدرات الدولي  
..........................................................................................
األمــم  اّتفاقّيــات  بموجــب  التزاماتهــا  تنّفــذ  التــي  البلــدان  تقــوم 
ــوق  ــف حق ــكل يخال ــا بش ــك، غالًب ــّدرات بذل ــن المخ ــالث ع ــدة الث المّتح
اإلنســان. ويمكــن رؤيــة أفظــع هــذه المخالفــات فــي اســتخدام عقوبة 
اإلعــدام لجرائــم المخــّدرات األدنــى مســتوى ومئــات اإلعدامــات التــي 
تحصــل ســنوّيًا. وســيتّم التعّمــق فــي هــذه المســألة بشــكل أكبــر فــي 

وقــت الحــق فــي هــذا التقريــر. 

ــة  ــن عقوب ــاالت تتضّم ــاة بح ــن الحي ــان م ــر الحرم ــك، ال ينحص ــم ذل رغ
اإلعــدام كمــا تظهــر حــاالت القتــل فــي عهــد الرئيــس الفيليبينــّي 
دوتيرتــي. بالفعــل، ال ُيعــّد قتــل مســتخدمي المخــّدرات المشــكوك 
ــادًرا.  ــا ن ــة حدًث ــه الدول ــّدق علي ــذي تص ــارة، ال ــن بالتج ــم والمتوّرطي به
فحيــن أطلقــت تايالنــد حملــة »الحــرب علــى المخــّدرات« عــام ٢٠٠3، 
كانــت النتيجــة القتــل خــارج القضــاء لحوالــى ٢8٠٠ شــخص وإرســال 
اآلالف إلــى منشــآت االحتجــاز وإجبارهــم علــى »العــالج« مــن إدمــان 
المخــّدرات.38 وفــي البرازيــل، كانــت الشــرطة العســكرّية العاملــة فــي 
أحيــاء ريــو دي جينيــرو الفقيــرة مســؤولة عــن أكثــر مــن ١٢٠٠ حالــة قتــل 
بيــن عامــي ٢٠١٠ و٢٠١3 وقــد تــّم تنفيــذ العديــد مــن هــذه الحــاالت فــي 
ــدت  ــد وج ــالد.39 وق ــّنتها الب ــي ش ــّدرات« الت ــى المخ ــرب عل ــياق »الح س
ــا فــي أحــد أحيــاء الريــو الفقيــرة  منّظمــة العفــو الدولّيــة دليــًلا قوّيً
يثبــت أّنــه يجــب تصنيــف تســع مــن أصــل ١٠ حــاالت وفّيــات علــى أيــدي 
الشــرطة كحــاالت إعــدام خــارج القضــاء وأّنــه بيــن عامــي ٢٠١٠ و٢٠١3، 
كانــت نســبة 79 بالمائــة مــن ضحايــا الشــرطة فــي ريــو دي جينيــرو مــن 

الســود و75 بالمائــة بيــن ١5 و٢9 عاًمــا. 40

بشــكل  للمخــّدرات  الشــرطة  اســتجابات  فــي  التصعيــد  يســاهم 
ــس  ــن رئي ــام ٢٠٠٦، أعل ــي الع ــف.41 فف ــتويات العن ــاع مس ــي ارتف ــام ف ع

المكســيك فيليبــي كالديــرون مداهمــة الجيــش لمنّظمــات االّتجــار 
بالمخــّدرات، مــا أّدى إلــى حوالــى ١٦٠،٠٠٠ حالــة قتــل بيــن عامــي ٢٠٠٦ 
ــد منهــا مرتبًطــا بعنــف الكارتيــل وعســكرة شــرطة  و٢٠١4 وكان العدي
ــا  ــخص داخلّيً ــن ٢8٠،٠٠٠ ش ــر م ــزح أكث ــة، ن ــّدرات. باإلضاف ــة المخ مكافح
فــي المكســيك42 واختفــى ٢5،٠٠٠ شــخص علــى األقــل خــالل المرحلــة 

ــالد.43 ــي الب ــّدرات ف ــرب المخ ــة بح المعروف

كمــا يتــّم تنفيــذ انتهــاكات حقــوق اإلنســان تحــت ســتار مســاعدة 
األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــّدرات. وال يزال«العــالج« القســرّي 
االحتجــاز  مراكــز  فــي  المخــّدرات  يســتخدمون  اّلذيــن  لألشــخاص 
ــي  ــق ف ــة أو ح ــن دون محاكم ــخاص م ــز األش ــث ُيحتج ــرّي - حي القس
اإلشــراف القضائــّي أو أّي ضمانــات قانونّيــة - ُيســتخدم فــي عــدد 
مــن البلــدان، ال ســيما فــي جنــوب شــرق آســيا والصيــن.44 ويخــرق هــذا 
ــة األساســّية المشــمولة فــي اإلعــالن  االحتجــاز حقــوق اإلنســان الدولّي
العالمــّي لحقــوق اإلنســان لعــام ١948 واتفاقّيــة ١948 المعنّيــة بمســألة 
أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب 

الالإنســانّية أو المهينــة ويقــّوض الحــّق فــي الصّحــة. 

ــي  ــا ف ــن، بم ــر للمعتقلي ــة الخطي ــوء المعامل ــز بس ــذه المراك ــط ه ترتب
ذلــك حرمــان األشــخاص مــن حّرّيتهــم وإجبارهــم على نــزع الســمّية 45  
والتعذيــب وســوء المعاملــة الجنســّية والجســدّية الخطيــر والعمالــة 
نتيجــة  المراكــز  القســرّية.46 وغالًبــا مــا يكــون االحتجــاز فــي هــذه 
مداهمــات الشــرطة حيــث يتــّم إخضــاع األشــخاص الختبــار المخــّدرات 
وإرســالهم إلــى المراكــز بغــض النظــر عــن إمكانّيــة أخــذ العــالج بعيــن 
ــن  ــاك م ــى هن ــون إل ــاالت، ُيحال ــض الح ــي بع ــه.47 وف ــن عدم ــار م االعتب
ــي  ــًرا ف ــن قس ــخاص المحتجزي ــدد االش ــّدر ع ــة وُيق ــراد العائل ــل أف قب
باإلضافــة،  أطفــال.49  ضمنهــم  مــن  شــخص،48   ٢35،٠٠٠ بـــ   المنطقــة 
ال ينحصــر االعتقــال التعســفّي بجنــوب شــرق آســيا والصيــن، فقــد تــّم 
ــاال  ــي غواتيم ــابهة ف ــانّية مش ــية والإنس ــة قاس ــاالت معامل ــق ح توثي
والبرازيــل والمكســيك والبيــرو والهنــد وروســيا وصربيــا وجنــوب إفريقيــا 

ــات المّتحــدة.50 والوالي

االكتظاظ في سجن في كاليفورنيا.
HuffingtonPost ©
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الذيــن  األشــخاص  ضــّد  التعذيــب  اســتخدام  ينحصــر  ال  كمــا 
يســتخدمون المخــّدرات بــأّي طريقــة بهــذه المراكــز. فقــد وجــدت 
ــتخدم  ــرطة تس ــيا أّن الش ــي روس ــرطة ف ــات الش ــي ممارس ــة ف دراس
ــة  ــي محاول ــّدرات ف ــتخدمون المخ ــن يس ــخاص الذي ــّد األش ــف ض العن
الســتخراج االعترافــات أو المعلومــات عــن موّرديهــم مــع العلــم أّن 
»ممارســات الشــرطة خــارج القضــاء ]تغــرس[ الخــوف والرعــب فــي 

بالحقــن«.51 المخــّدرات  لمســتخدمي  اليومّيــة  الحيــوات 

5.  قوانين المخدرات العقابّية 
واألزمات الصّحّية العاّمة   

..........................................................................................
أشــعل تجريــم األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــّدرات »جانحــة 
والتهــاب  البشــرّي  المناعــة  نقــص  بفيــروس  تتمّثــل   عالمّيــة« 
الكبــد C.52 وعلــى الصعيــد العالمــّي، مــن أصــل ١٦ مليــون شــخص 
ــاب  ــع الته ــا م ــم تقريًب ــش ثلثيه ــن، يتعاي ــّدرات بالحق ــتخدم المخ يس
الكبــد ج وعلــى األقــل ١3 بالمائــة مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــرّي، 
البلــدان،  بعــض  وفــي  بالســّل.53  إلصابتهــم  مرتفــع  احتمــال  مــع 
تكــون معــّدالت األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــّدرات بالحقــن 
ــد ج  ــاب الكب ــرّي والته ــة البش ــص المناع ــروس نق ــع في ــين م المتعايش

ــي. 54 ــى التوال ــة عل ــة و9٠ بالمائ ــى 5٠ بالمائ ــل إل ــث تص ــة بحي عالي

......................................................................................
أعقــد آماًل كبيرة على التقّدم الذي ســيجلبه التحّســن األخير 

فــي علقــات إيران مع المجتمع الدولّي حول حقوق اإلنســان. 
وبينمــا أســتذكر أّن القانون يمنع اســتخدام عقوبة اإلعدام لجرائم 

المخــّدرات، أســّلم بالمبادرة التي اّتخذهــا البرلمان اإليرانّي كي 
يلغي على األقّل عقوبة اإلعدام اإللزامّية لبعض جرائم المخّدرات. 

......................................................................................
زيد رائد الحسين، المفوض األعلى لحقوق اإلنسان 37

 C علــى الرغــم مــن إمكانّيــة الشــفاء مــن فيــروس التهــاب الكبــد 
سياســات  أّن  إّلا  البشــرّي،  المناعــة  نقــص  فيــروس  وعــالج  والســّل 
األشــخاص  وتهميــش  الوصمــة  إلــى  إضافــًة  القمعّيــة،  المخــّدرات 
الذيــن يســتخدمون المخــّدرات، تســاهم فــي عــدم دعــم العــالج 
أو بلــوغ هــذه الفئــات الســكانّية. ويدفــع تجريــم األشــخاص اّلذيــن 
يســتخدمون المخــّدرات بالحقــن بهــؤالء نحــو ممارســات حقــن خطيرة 
ــام  ــز أم ــة حاج ــون بمثاب ــرطة ويك ــل الش ــن قب ــفهم م ــادي كش لتف
الوصــول إلــى الخدمــات، بمــا فــي ذلــك برامــج توفيــر الحقــن واألدوات 
النظيفــة. إضافــًة إلــى ذلــك، تحــّرم بلــدان عديــدة الخدمــات الضرورّيــة 
مــن خــالل وضــع قيــود قانونّيــة غيــر ضرورّيــة علــى تأميــن أدوات الحقن 
ــًدا  ــن جّي ــن موثقي لي ــران تدخُّ ــن ُيعتب ــل، اللذي ــالج بالبدائ ــة والع النظيف
 55.C يمنعــان انتقــال فيــروس نقــص المناعــة البشــرّي والتهــاب الكبــد
ومــن خــالل القيــام بذلــك، ومــن خــالل تركيــز المــوارد بشــكل غيــر 
ــّوض  ــة، تق ــة العاّم ــالت الصّح ــى تدّخ ــون عل ــاذ القان ــى إنف ــبّي عل تناس

الحكومــات بفعالّيــة صّحــة مواطنيهــا. 

تؤّكــد االّتجاهــات األخيــرة فــي انتشــار فيــروس نقــص المناعــة البشــرّي 
 فــي منطقــة أوروبــا الشــرقّية وآســيا الوســطى األذى الــذي تســّببه 
 الحكومــات فــي مواصلــة تطبيــق قوانيــن المخــّدرات العقابّيــة. فبينمــا 

 
البشــرّي  المناعــة  نقــص  فيــروس  عــدوى  وقــوع  معــدل   انخفــض 
ــدة  ــداوى جدي ــي ٢٠٠٠ و٢٠١4، زادت ع ــن عام ــا بي ــة عالمّيً ــبة 35 بالمائ  بنس
بنســبة 3٠ بالمائــة فــي منطقــة أوروبــا الشــرقّية وآســيا الوســطى فــي 
بالحقــن.56  المخــّدرات  اســتخدام  طليعتهــا  وفــي  نفســها،  الفتــرة 
وُتعتبــر روســيا المســاهم األساســّي فــي هــذا االتجــاه بســبب منعهــا 
واألدوات  الحقــن  توفيــر  لبرنامــج  الدعــم  وغيــاب  بالبدائــل  العــالج 
النظيفــة.57 وقــد أّدت هــذه السياســات إلــى ظهــور وبــاء فيــروس نقــص 
 المناعــة البشــرّي/اإليدز فــي البلــد فبلغــت األرقــام الرســمّية عــام ٢٠١4 
9٠7،٠٠٠ شــخص متعايــش مــع الفيــروس، أّي بزيــادة 7 بالمائــة عــن العــام 
الجديــدة  الحــاالت  مــن  بالمائــة  وخمســون  ســبع  وُنســب  الســابق. 
لفيــروس نقــص المناعــة البشــرّي إلــى »اســتخدام المخــّدرات بالحقن غير 
اآلمــن«،58 وُيقــّدر بلــوغ عــدد األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص 

المناعــة البشــرّي فــي روســيا 3 مالييــن شــخص بحلــول العــام ٢٠٢٠. 59

تجريــم  يســاهم  المعديــة،  األمــراض  انتقــال  تصعيــد  مــن  أبعــد 
مكافحــة  ونظــام  المخــّدرات  يســتخدمون  الذيــن  األشــخاص 
ــات  ــّي بشــكل عــاّم فــي حصــول آالف الوفّي المخــّدرات الدولــّي العقاب
ــات  ــاعدت اّتفاقّي ــال، س ــبيل المث ــى س ــام. عل ــن كّل ع ــاة الماليي ومعان
األمــم المّتحــدة لمكافحــة المخــّدرات والقوانيــن الوطنّيــة العاّمــة 
ــن  ــم م ــول العال ــخص ح ــار ش ــه 5.5 ملي ــي في ــع يعان ــاء وض ــي إنش ف
الوصــول القليــل أو المعــدوم إلــى أدويــة تخفيــف األلــم المناســبة 
بســبب القيــود الموضوعــة علــى وصــف األفيونّيــات الطبيعّيــة وأدويــة 
األلــم األخــرى، مــن بيــن أشــياء أخــرى. وينتهــك غيــاب الوصــول إلــى 
المــواد هــذا الحــق الدولــّي فــي التمّتــع بأعلــى مســتوى مــن الصّحــة. 60

ــن ٢٠٠،٠٠٠  ــر م ــة أكث ــّدرات المعروف ــة بالمخ ــات المرتبط ــدد الوفّي ــغ ع بل
حالــة فــي جميــع أنحــاء العالــم عــام ٢٠١4 وقــد بلغــت نســبة الوفّيــات 
ففــي  العــدد.61  هــذا  ونصــف  ثلــث  بيــن  المفرطــة  الجرعــة  بســبب 
بالمخــّدرات  المرتبطــة  الوفّيــات  حــاالت  ازدادت  المّتحــدة،   الواليــات 
١37 بالمائــة منــذ العــام ٢٠٠٠ مــع تســجيل 47،5٠٠ حالــة وفــاة عــام ٢٠١4، 
الكيميائّيــة.62 وكان  باألفيونّيــات  بالمائــة منهــا علــى عالقــة   ٦١ كان 
ــرّدد  ــباب وراء ت ــد األس ــة أح ــة القانونّي ــف والمالحق ــن التوقي ــوف م الخ
فــي  المفرطــة  الجرعــة  حــاالت  علــى  يشــهدون  اّلذيــن  األشــخاص 

االتصــال بخدمــات الطــوارئ.63

 الخانة 2 - الفهم المناسب لنهج صّحة عاّمة 
تجاه المخّدرات

مــن المهــّم أن ال يــؤّدي االنتقــال مــن اســتجابة عدالــة جنائّيــة 
نحــو اســتجابة صّحــة عاّمــة إلــى اســتبدال نمــوذج قمعــّي بآخر. 
وكمــا ناقشــنا فــي هــذا التقريــر، يســتخدم عــدد مــن البلــدان 
عــالج المخــّدرات القســرّي و/أو غيــر المبنــّي علــى دالئــل ويّدعــي 
القيــام بذلــك باســم الصّحــة العاّمــة، علــى الرغم مــن أّن هذه 
التدّخــالت تقّوضهــا بشــكل فعلــّي. ويجــب أن يكــون االنتقــال 
شــامًلا بوضــع سياســات تنهــي تجريــم جرائــم الحيــازة بغــرض 
االســتخدام الشــخصّي كبدايــة. ويجــب أن يقــّر نهــج صّحــة 
التــي  والبيئّيــة  واالقتصادّيــة  االجتماعّيــة  بالحــاالت  عاّمــة 
تكــون غالًبــا عوامــل رئيســّية أساســّية لمشــكلة اســتخدام 
المخــّدرات وال تــؤدي إّلا إلــى تطبيــق سياســات مبنّيــة علــى 
ــة.64  ــان الدولّي ــوق اإلنس ــر حق ــع معايي ــارض م ــل وال تتع الدالئ
وحينئــٍذ فقــط يمكــن التخفيــف بحــّق مــن تهديــدات األمــراض 

المعديــة علــى الصّحــة العاّمــة.

فشل الحظر
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6.  قوانين المخّدرات العقابّية 
وتأثيرها على اكتظاظ السجون 

..........................................................................................
وفًقــا للتقريــر العالمــّي عــن المخــّدرات لعــام ٢٠١٦ الــذي أصــدره مكتــب 
األمــم المّتحــدة المعنــّي بالمخــّدرات والجريمــة، يتأّلــف ١8 بالمائــة مــن 
ــّدرات،65  ــم مخ ــن بجرائ ــخاص مداني ــن أش ــم م ــي العال ــاجين ف المس
ــا.  مــع العلــم أّن العديــد منهــم يأتــي مــن خلفّيــات مهّمشــة اقتصادّيً
اكتظــاظ  إلــى  المخــّدرات  لمجرمــي  الجماعــّي  الســجن  أّدى  وقــد 
الســجون فــي البلــدان حــول العالــم، فــي ظــروف مضــّرة بصّحــة 

ــر.  ــّد كبي ــى ح ــم إل ــجناء ورفاهّيته الس

األدّلــة كثيــرة علــى قوانيــن المخــّدرات التي تــؤّدي إلى االكتظــاظ. ففي 
البرازيــل حيــث بلــغ عدد الســجناء عــام ٢٠١4 ١57 بالمائة،66 ارتفعت نســبة 
المســاجين بشــكل متســارع منــذ بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين بعــد 
ــة  ــادة ٦٢ بالمائ ــى زي ــالد إل ــّدرات الب ــن مخ ــي قواني ــرات ف أن أّدت التغيي
 فــي عــدد المســاجين بســبب جرائــم مخــّدرات بيــن عامــي ٢٠٠7 و٢٠١٠.  67 
فــي  للميتامفيتاميــن  المتزايــد  االســتخدام  مــن  الخــوف  أّدى  كمــا 
تايالنــد إلــى قمــع الحكومــة التايالندّيــة للمســتخدمين فاعتقلــت 
التايالندّيــة  الســجون  وُتعــّد   68  .٢٠١٢ عــام  تقريًبــا  شــخص   ١9٦،٠٠٠
ــد  ــمّية،69 وق ــعتها الرس ــن س ــة م ــبة ١44 بالمائ ــاظ بنس ــديدة االكتظ ش
 بلغــت نســبة الســجناء المحكوميــن بجرائــم مخــّدرات 7٠ بالمائــة.70
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قوانيــن  بســبب  الجماعــّي  للســجن  كان  المّتحــدة،  الواليــات  فــي 
المخــّدرات - بمــا فــي ذلــك العقوبــات الدنيــا اإللزامّيــة للجرائــم األدنــى 
أثــر كارثــّي علــى مجتمعــات الملّونيــن إذ يبلــغ ســكان  مســتوى - 
الواليــات المّتحــدة األميركّييــن مــن أصــل إفريقــّي ثالثــة عشــر بالمائــة 
لكّنهــم يشــّكلون حوالــى 4٠ بالمائــة مــن المســاجين علــى مســتويي 
ــة بســبب جرائــم مخــّدرات. فــي حيــن أّن المجتمــع  الواليــات والفدرالّي
الالتينــّي يشــّكل ١7 بالمائــة مــن الســكان لكّنــه يشــّكل 38 بالمائــة مــن 

ــّدرات. 71 ــم مخ ــبب جرائ ــة بس ــجون الفدرالّي ــي الس ــاجين ف المس
 

......................................................................................
أظّن أّن الكثير من الوليات تنظر لترى إن كان لديها تناسب من 

حيث كيفّية معاقبة مستخدم المخّدرات الترويحّية. هل نريد سجن 
األشخاص لمدة 5 أو 10 أو 15 عاًما إن لم يكونوا تجار مخّدرات كباًرا 

بل مجرد مستخدمي مخّدرات ُيرّجح أّنها غير جّيدة لهم وُيرّجح أّنها 
ل تؤذي الكثير من األشخاص اآلخرين؟.

......................................................................................
 باراك أوباما، الرئيس األميركّي، في مقابلة 

مع قناة KMBC، مدينة كنساس، ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١5

ــد أظهــرت  ــا أيًضــا. فق ــاء أمــًرا كارثّيً ــم علــى النس ــر التجري ُيعتبــر تأثي
المســجونات  النســاء  مــن  المئوّيــة  النســبة  أّن  الســجون  إحصــاءات 
بســبب جرائــم مخــّدرات تتخّطــى نســبة الرجــال وفــي أجــزاء مــن 
أميــركا الالتينّيــة وجنــوب شــرق آســيا ُحكــم علــى أكثــر مــن 7٠ بالمائــة 
مــن النســاء الموجــودات فــي الســجون بســبب جرائــم مخــّدرات، بمــا 
ــاء  ــون النس ــة، تك ــات األميركّي ــض الوالي ــي بع ــازة.72 وف ــك الحي ــي ذل ف
الحوامــل اللواتــي يســتخدمن المخــّدرات معّرضــات للمالحقــة بســبب 
ســوء معاملــة الجنيــن.73 ويمكــن لســجن مجرمــات المخــّدرات اإلنــاث 
األدنــى مســتوى أن يكــون لــه أثــر عميــق وســلبّي علــى العائلــة وبشــكل 
خــاّص، علــى أطفــال األمهــات المســجونات. إضافــًة إلــى ذلــك، تكــون 
فــي  المخــّدرات  يســتخدمن  اللواتــي  الحوامــل  والنســاء  األمهــات 
جميــع أنحــاء العالــم خائفــات مــن طلــب الدعــم أو الوصــول إلــى 
خدمــات الحــّد مــن مخاطــر اســتخدام المخــّدرات أو العــالج بســبب 

ــّن. ــّن منه ــزاع أطفاله ــر انت خط

 7.  قوانين المخّدرات كأداة 
للرقابة االجتماعّية

..........................................................................................
ال ينحصــر األذى الــذي تســّببه مالحقــة جرائــم المخــّدرات باألشــخاص 
اّلذيــن يســتخدمون المخــّدرات واآلخريــن المشــاركين فــي االّتجــار، بــل 
يؤّثــر علــى المجتمــع ككل. ويعيــب علــى مالحقــة جرائــم المخــّدرات 
العدالــة  نظــام  فــي  العرقّيــة  الفــوارق  مــن  العاليــة  المســتويات 
ــًدا مــع الجرائــم المشــمولة.  ــة والممارســات التــي ال تتناســب أب الجنائّي
ــش  ــارع والتفتي ــي الش ــاف ف ــات اإليق ــال، أّدت ممارس ــبيل المث ــى س عل
عــن المخــّدرات الموجــودة فــي بلــدان عديــدة بشــكل متكــّرر إلــى 
أكانــوا  ســواء  الجنائّيــة،  العدالــة  نظــام  فــي  األشــخاص  اعتقــال 

يحملــون المخــّدرات أم ال. 

فــي المملكــة المّتحــدة مثــًلا، إّن ٦٠ بالمائــة مــن نســبة التفتيــش الــذي 
تقــوم بــه الشــرطة عبــارة عــن تفتيــش عــن المخــّدرات،74 وبشــكل 
ســائد عــن »حيــازة فــي الشــارع منخفضــة المســتوى«.75 وفــي الغالبّيــة 
ــح  ــه ُيرّج ــوأ أّن ــّدرات.76 واألس ــاد مخ ــّم إيج ــاالت ال يت ــن الح ــى م العظم
إيقــاف األشــخاص الســود وتفتيشــهم بحًثــا عــن مخــّدرات بنســبة 
البيــض، واآلســيوّيين ضعفيــن علــى  ســتة أضعــاف عــن األشــخاص 
ــض. 77   ــخاص البي ــن األش ــى بي ــّدرات أعل ــتهالك المخ ــن أّن اس ــم م الرغ
ويتّكــرر هــذا النــوع مــن الفــوارق حــول العالــم فيتــّم غالًبــا اســتهداف 

ــا.  األقلّيــات والمجتمعــات المهّمشــة اقتصادّيً
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حيــازة  عــن  للكشــف  المســتعملة  الشــرطة  ممارســات  تشــمل 
المخــّدرات غالًبــا تحّرًشــا متكــّرًرا بمجتمعــات معّينــة وعمليــات تفتيــش 
ــي  ــاهم ف ــا تس ــا أّنه ــازل. كم ــرّية للمن ــات قس ــراة ومداهم ــراد ع لألف
تفكيــك العالقــة بيــن المجتمعــات والــدول بمــا أّن النظــرة إلى الشــرطة 

ــرعّية.  ــى الش ــر إل تفتق

 8.  مخاطر الحصول على 
سجل جنائّي 

..........................................................................................
أوجــدت مكافحــة المخــّدرات التــي تقودهــا الشــرطة ضحايــا عديــدة 
حــول العالــم، مــن المشــاركين فــي زراعــة المحاصيــل غيــر المشــروعة 
ــم  ــن المه ــن م ــام. لك ــكل ع ــع بش ــى المجتم ــار إل ــن الصغ والمهّربي
عــدم التغاضــي عــن التبعــات الســلبّية وأحياًنــا األقــل مرئّيــة التــي 
تنشــأ نتيجــة تجريــم األشــخاص لحيــازة المخــّدرات. فــي النهايــة، إّنهــا 

ــا.  ــة عالمّيً ــة الجنائّي ــات العدال ــى إحصائّي ــيطر عل ــي تس ــة الت الجريم

تظهــر البيانــات مــن المركــز األوروبــّي لرصــد المخــّدرات واإلدمــان لعــام 
ــي  ــا ف ــّجلة تقريًب ــّدرات مس ــة مخ ــون جريم ــل ١.4 ملي ــن أص ــه م ٢٠١4 أّن
البلــدان األوروبيــة،78 كان 8٢ بالمائــة منهــا جرائــم حيازة/اســتخدام 
والباقــي مرتبــط باالّتجــار.79 ويعكــس الرقــم المشــهد العالمــّي بحيــث 

ــة مــن جرائــم المخــّدرات كافــة.80 ــازة 83 بالمائ تشــّكل الحي

ــن  ــرة م ــلبّية كبي ــة« س ــات جانبّي ــّي »تبع ــجل جنائ ــون لس ــن أن يك يمك
ــه  ــكنه وحيات ــه ومس ــخص وتعليم ــف الش ــى توظي ــر عل ــأنها أن تؤّث ش
العائلّيــة.81 ففــي الواليــات المّتحــدة مثــًلا، يمكــن أن تــؤّدي إدانــات 
ــى:  ــواع إل ــض األن ــازة بع ــمل حي ــي تش ــّدرات الت ــة بالمخ ــة الخاّص الجناي
ــدد  ــي ع ــرع ف ــّق المقت ــد ح ــن؛ وتجمي ــات المحّلفي ــن هيئ ــتبعاد م االس
مــن الواليــات؛ واإلخــالء أو االســتبعاد مــن المســاكن العاّمــة؛ وإنــكار 
أو  القيــادة  رخصــة  وإبطــال  العالــّي؛  للتعليــم  المالّيــة  المســاعدة 
تعليقهــا؛ والترحيــل وفــي بعــض الحــاالت الفصــل الدائــم عــن عائــالت 
اّلذيــن ُيعتبــرون »غيــر مواطنيــن«؛ واالســتبعاد مــن بعــض الوظائــف 
والحرمــان مــن الرفاهّيــة.82 وفــي المملكــة المّتحــدة، قــّدرت األبحاث أّن 
وجــود ســجل جنائــّي لجريمــة الحشــيش يمكــن أن يقّلــص المداخيــل 
المحّصلــة علــى مــدى الحيــاة بنســبة ١9 بالمائــة.83 كمــا أظهــر الدليــل 
إلــى  يــؤّدي  أن  يمكــن  الجنائّيــة  العدالــة  بنظــام  األول  االّتصــال  أّن 
معــاودة ارتــكاب الجــرم. ونظــًرا إلــى مقيــاس مالحقــة جرائــم حيــازة 
المخــّدرات، يمكــن القــول إّن هــذا األمــر يــؤّدي إلــى أثــر البوابــة مّمــا يزيــد 

ــرام.84 ــى اإلج ــودة إل ــّدالت الع ــن مع م

9.  إنهاء تجريم حيازة المخّدرات 
واستخدامها 

..........................................................................................
تصلــح مجموعــة األضــرار أعــاله التــي جبلتهــا سياســات المخــّدرات 
العقابّيــة لتكــون لقطــة موجــزة عــن الوضــع العالمــّي. فــال يمكــن 
االســتهانة بمســتوى المخاطــر المرتفــع الــذي ســّببه تجريم األشــخاص 
ــرى  ــة األخ ــات الفاعل ــب الجه ــى جان ــّدرات إل ــتخدمون المخ ــن يس اّلذي
فــي االّتجــار. لــذا يجــب علــى الــدول، كخطــوة أولــى، أن تنتقــل إلــى 
ــة -  ــة أو مدنّي ــات - جنائّي ــه أّي عقوب ــرض بموجب ــة ال ُيف ــوذج سياس نم

ــّدرات.  ــتخدمون المخ ــن يس ــخاص الذي ــّد األش ض

ــتخدامها.  ــّدرات و/أو اس ــازة المخ ــم حي ــدان تجري ــن البل ــدد م ــى ع أنه
ــات  ــتخدم بعقوب ــة المس ــى معاقب ــد عل ــا يعتم ــع تقريًب ــر أّن الجمي غي
مدنّيــة. بالتالــي، ال يــزال اســتخدام المخــّدرات ُيعتبــر بشــكل غيــر ضرورّي 
ــوذج  ــة نم ــر اللجن ــه. وتناص ــب معاقبت ــا يج ــول اجتماعّيً ــر مقب ــًلا غي فع
إنهــاء تجريــم يتضّمــن عــدم معاقبــة األشــخاص اّلذيــن يســتخدمون 
المخــّدرات. ويجــب أن تكــون هــذه سياســة تســعى البلــدان لتطبيقهــا 
عنــد إصــالح قوانيــن المخــّدرات لديهــا، اعتراًفــا بالتزاماتهــا تجــاه حقــوق 
اإلنســان والحاجــة إلــى دعــم مبــادئ كرامــة اإلنســان وســلطة القانــون.

......................................................................................
كمــا قلت ســابًقا وأكّرره هنا الليلة: برأيي دّمــرت المّخدرات حياة 

الكثيريــن لكّن سياســات الحكومــات الخاطئة دمّرت عدًدا أكبر. 
فالســجل الجنائّي لشــاب بسبب جريمة مخّدرات بســيطة يمكن 

أن يهــّدد رفاهيتــه أكثــر بكثير من حالة اســتخدام مخّدرات عرضّية. 
......................................................................................
كوفي أنان، األمين العام السابق لألمم المّتحدة، رئيس مجلس 

إدارة مؤّسسة كوفي أنان، عضو في اللجنة العالمّية المعنّية 
بسياسة المخّدرات، في خطاب خالل جمعّية الصّحة العالمّية 

الـ٦8 في جنيف بتاريخ ١9 آيار/مايو ٢٠١5.

فشل الحظر
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علــى  اســتخدامها،  و/أو  المخــّدرات  حيــازة  تجريــم  إنهــاء  ُيعتبــر  ال 
ــًدا  الرغــم مــن عــدم شــيوعها فــي جميــع أنحــاء العالــم، نهًجــا جدي
ــذ  ــم من ــاء التجري ــات إنه ــق سياس ــدان طّب ــض البل ــاّص؛ فبع ــكل خ بش
ســبعينّيات القــرن الماضــي فــي حيــن أّن غيرهــا لــم يجــّرم اســتخدام 
إنهــاء  يطّبــق  بلــًدا   3٠ مــن  أكثــر  أّن  وُيعتقــد  إطالًقــا.85  المخــّدرات 
التجريــم علــى الرغــم مــن أّن الرقــم الدقيــق غيــر واضــح بســبب التنــّوع 

فــي التعريفــات المســتخدمة.86

فــي حيــن أّن تجريــم األشــخاص الذيــن يحــوزون مخــّدرات بغــرض 
مخــّدرات  الســتراتيجّيات  أساســّي  مكــّون  الشــخصّي   االســتخدام 
العديــد مــن البلــدان، ُيســمح فــي الواقــع بإنهــاء التجريــم بموجــب 
ــّي. ويمكــن رؤيــة هــذا بوضــوح فــي  نظــام مكافحــة المخــّدرات الدول
ــرات  ــّدرات والمؤّث ــي المخ ــروع ف ــر المش ــار غي ــة االّتج ــة مكافح اّتفاقّي
الحيــازة،  بتجريــم  البلــدان  مطالبتهــا  فرغــم  ١988؛  لعــام  العقلّيــة 
إّلا أّنهــا »تخضــع لمبــادئ ]البلــد[ الدســتورّية والمفاهيــم األساســّية 
لنظامهــا القانونــّي.« بالتالــي، يمكــن للبلــدان اختيــار عــدم تجريــم 

الحيــازة علــى أســاس الدســتور أو حقــوق اإلنســان. 87

ــة  ــات القضائي ــهد االختصاص ــم تش ــر، ل ــي التقري ــابًقا ف ــا س ــا ذكرن كم
و/أو  المخــّدرات  لحيــازة  عقابّيــة  غيــر  اســتجابات  اعتمــدت  ّالتــي 
اســتخدامها زيــادة فــي انتشــارها.88 وبالفعــل  أجريــت دراســة عــام 
ــة  ــق مجموع ــًدا - تطّب ــر بل ــد عش ــّدرات ألح ــات المخ ــت سياس ٢٠١4 حّلل
منهــا نهــج عدالــة جنائّيــة    إلــى حــّد كبيــر واعتمــدت مجموعــة أخــرى 
إنهــاء التجريــم - و«لــم تالحــظ أّي عالقــة واضحــة بيــن صرامــة تنفيــذ 
اســتخدام  ومســتويات  المخــّدرات  حيــازة  مكافحــة  لقانــون  البلــد 

 89 المخــّدرات«. 

......................................................................................
طّبــق بلدي البرتغال، طوال العقد الماضي، سياســات 

مبتكــرة محورها األشــخاص وترّكز على الصّحة وتســتهدف 
إبقاء األشــخاص علــى قيد الحياة بينما تحترم حقوق اإلنســان. 
وفــي العــام 2001، أنهى البرتغال تجريم حيــازة المخدرات بغرض 

الســتخدام الشــخصّي وأعاد تحديد أولوّيات الموارد بعيًدا 
عــن إنفاذ القانون باّتجاه سياســات حّد من مخاطر اســتخدام 

المخــّدرات وعلجهــا ترتكز على الصّحة العاّمــة وبالتالي نقل 
النمــوذج الكامــل من وجهة نظر ترتكز علــى إنفاذ القانون 

والعدالة إلى مســألة صّحّية. 
......................................................................................

جورج سامبايو، رئيس البرتغال سابًقا، عضو في اللجنة العالمّية 
المعنّية بسياسة المخّدرات 90

1.  إنهاء التجريم: مفهوم بشكل 
سيئ ومطّبق بشكل سيئ 

..........................................................................................
علــى الرغــم مــن وجــود سياســات إنهــاء تجريــم عديــدة قيــد التنفيــذ 
أو مطّبــق  القليــل منهــا مصــاغ بشــكل جّيــد  أّن  إّلا  العالــم،  حــول 
بفعالّيــة. نتيجــة لذلــك، لقــد أخفقــت فــي تحقيــق نتائــج إيجابّيــة 
لألشــخاص اّلذيــن يســتخدمون المخــّدرات و/أو الدولــة و/أو المجتمــع. 
ــون  ــات تك ــيك سياس ــل المكس ــدان مث ــك بل ــال، تمتل ــبيل المث ــى س عل
فيهــا العتبــات المســتخدمة للتمييــز بيــن الحيــازة لالســتخدام وجــرم 
ــة  ــذا أغلبّي ــرك ه ــة. ويت ــال قيم ــر ب ــث ُتعتب ــة بحي ــرة للغاي ــداد صغي اإلم
األشــخاص عرضــة لالّتهــام باالّتجــار بالمخــّدرات وبالتالــي ُيحكمــون 
ــة طويلــة علــى الرغــم مــن عــدم مشــاركتهم فــي  ــا احتجازّي أحكاًم
ــدان  ــض البل ــي بع ــى ف ــّدرات.91 وحت ــار بالمخ ــن االّتج ــي م ــذه النواح ه
التــي لديهــا عتبــات أكثــر واقعّيــة، مثــل كولومبيــا، يضمــن فســاد 
يســتخدمون  اّلذيــن  األشــخاص  مــن  العديــد  يبقــى  أن  الشــرطة 

المخــّدرات موّرطيــن فــي نظــام العدالــة الجنائّيــة. 92

فــي بلــدان أخــرى، ال ســّيما بعــض بلــدان جنــوب شــرق آســيا، ال يضمــن 
فــرض بدائــل للســجل الجنائــّي أن يكــون األشــخاص الذين يســتخدمون 
تكــون  وبالفعــل،  عقابــّي.  نهــج  مخاطــر  مــن  محمييــن  المخــّدرات 
ــرّي  ــاز القس ــز االحتج ــملت مراك ــر إذا ش ــوأ بكثي ــة أس ــات البديل العقوب
بســبب انتهــاكات حقــوق اإلنســان الحاصلــة فــي هــذه المنشــآت، وفــق 

مــا تــّم تســليط الضــوء عليــه ســابًقا فــي هــذا التقريــر.

تجــد فــي هــذه الصــورة القاتمــة بضــع بقــع ســاطعة تبرهــن عــن 
الفوائــد التــي يقّدمهــا إنهــاء التجريــم عنــد تطبيقــه بشــكل جّيــد 
ــتخدام  ــر اس ــن مخاط ــّد م ــالت الح ــي تدّخ ــم ف ــتثمار متناغ ــع اس وم
المخــّدرات وعالجهــا. وتتــراوح هــذه الفوائــد بيــن تحســين الصّحــة 
العاّمــة والعوامــل االجتماعّيــة ذات الصلــة وبيــن تقليــص التكاليــف 

االقتصادّيــة علــى الدولــة.

 2.  إنهاء التجريم وتحّسن 
الصّحة العاّمة

..........................................................................................
ذكــرت منّظمــة الــدول األميركّيــة ة، فــي تقريرهــا لعــام ٢٠١3، مشــكلة 
ــم  ــاء تجري ــألة إنه ــذ مس ــب أخ ــه: »يج ــن أّن ــي األميركّيتي ــّدرات ف المخ
أّي  فــي  أساســّي  كعنصــر  االعتبــار  بعيــن  المخــّدرات  اســتخدام 
اســتراتيجّية ُتعنــى بالصّحــة العاّمــة.«96 وقــد تــّم بالتأكيــد إثبــات هــذا 
الموقــف فــي بلــدان لــم تعــد تجــّرم اســتخدام المخــّدرات وحيازتهــا 
ــالت  ــي تدّخ ــتثمار ف ــب االس ــى جان ــخصّي، إل ــتخدام الش ــرض االس بغ

ــة.  ــة العاّم ــى بالصّح ُتعن

قــد يكــون البرتغــال أفضــل مثــال في هــذا الشــأن. فبعــد إنهــاء تجريم 
األنــواع  لجميــع  الشــخصّي  االســتخدام  بغــرض  المخــّدرات  حيــازة 
ــض  ــى القب ــن ُيلق ــخاص اّلذي ــال اآلن األش ــام ٢٠٠١، ُيح ــروعة ع ــر المش غي
عليهــم وبحوزتهــم كمّيــة قليلــة مــن المخــّدرات بشــكل طوعــّي 
إلــى لجــان متخّصصــة - ُتعــرف بـــ »لجــان الــردع« - لتحديــد مــا إذا كانــوا 
بحاجــة إلــى مســاعدة فــي معالجــة اســتخدامهم للمخــّدرات. ويتــّم 

ــاالت.97 ــن الح ــة م ــي 83 بالمائ ــا   ف ــراءات موّقًت ــق اإلج تعلي
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ــة بمــا  ــة اإليجابّي منــذ العــام ٢٠٠١، اختبــر البلــد عــدًدا مــن النتائــج الصّحّي
فــي ذلــك: الحــّد مــن اســتخدام المخــّدرات بيــن فئــات ســكانّية هّشــة 
 معّينــة؛ وزيــادات في أعداد األشــخاص الذيــن يزورون خدمــات العالج؛  98 
وانخفاضــات كبيــرة فــي معــّدالت انتقــال فيــروس نقــص المناعــة 
ــتخدمون  ــن يس ــخاص الذي ــن األش ــدة بي ــدز الجدي ــاالت اإلي ــرّي وح البش
المخــدرات )85 بالمائــة و9١ بالمائــة علــى التوالــي طــوال ١3 عاًمــا(؛99 وحــّد 
كبيــر مــن حــاالت الوفيــات المرتبطــة بالمخــدرات.100 وقــد وصــف الرئيــس 
سياســة   ٢٠١5 عــام  المخــدرات  لمكافحــة  الدوليــة  للهيئــة  الحالــي 
البرتغــال بـــ »نمــوذج الممارســات الفضلــى« علــى ضــوء هــذه اإلنجــازات.101

تظهــر اختصاصــات قضائيــة أخــرى بشــكل مشــابه فعاليــة اســتجابة 
ــات  ــي الخدم ــتثمار ف ــًة باالس ــدرات مقرون ــة للمخ ــر الجنائي ــة غي العدال
ــم  ــاء التجري ــة إنه ــق سياس ــي تطّب ــيك، الت ــة التش ــة. فجمهوري الصحي
منــذ تســعينيات القــرن العشــرين، لديهــا معــدالت فيــروس نقــص 
ــتخدمون  ــن يس ــخاص اّلذي ــن األش ــة بي ــن ١ بالمائ ــّل ع ــري تق ــة بش مناع
المخــّدرات بالحقــن، وهــو أحــد أدنــى المعــّدالت فــي المنطقــة.102 
وفــي أســتراليا، حــّدت الخطــط التــي تحــّول األشــخاص الموقوفيــن 
ــر  ــن توات ــة، م ــة الجنائّي ــام العدال ــن نظ ــًدا ع ــّدرات، بعي ــم مخ لحيازته
اســتخدام المخــّدرات والمخاطــر المقترنــة بهــا، وحّســنت فــي الوقــت 

نفســه الصّحــة الجســدّية والذهنّيــة. 103

بشــكل مســاٍو، أبلغــت هولنــدا، التــي أنهــت تجريــم حيــازة المخــّدرات 
أدنــى  معــّدالت  عــن  العشــرين،  القــرن  ســبعينّيات  منتصــف  فــي 
ــن  ــد م ــًة بالعدي ــان« مقارن ــى اإلدم ــة إل ــّدرات المؤّدي ــتخدام »المخ الس
جيرانهــا األوروبّييــن الغربّييــن والواليــات المّتحــدة.104 كمــا إّن لديهــا أحــد 
ــا للوفّيــات المرتبطــة باألفيونّيــات الطبيعّيــة  أدنــى المعــّدالت عالمّيً
وبشــكل خــاّص أدنــى معــّدالت الســتخدام المخــّدرات بالحقــن مقارنــًة 

ــة. 105 ــي المنطق ــرى ف ــدان األخ بالبل

غيــر أّنــه ال يجــب المبالغــة بتأثيــر إنهــاء التجريــم وحــده فــي مــا يتعّلــق 
بتأثيــره علــى الصّحــة العاّمــة؛ إذ ال يمكــن التخفيــف مــن المشــاكل 
الصّحّيــة المقترنــة بشــكل أساســّي باالســتخدام اإلشــكالي إّلا مــن 
ــتخدام  ــر اس ــن مخاط ــّد م ــات الح ــي خدم ــرة ف ــتثمارات كبي ــالل اس خ
المخــّدرات وعالجهــا. لكــّن مــن شــأن وجــوِد بيئــٍة ال يتــّم فيهــا تجريــم 
اســتخدام المخــّدرات، الحــّد مــن الوصمــة والخــوف مــن المالحقــة 
القضائّيــة، مــا يــؤّدي إلــى شــعور األشــخاص بقــدرة وراحــة أكبــر لطلــب 

ــوا ذلــك. الدعــم مــن الخدمــات فــي حــال تّطلب

3.  إنهاء التجريم وتحّسن النتائج 
االجتماعّية واالّدخارات

..........................................................................................
يقــّوض تجريــم األشــخاص اّلذيــن يســتخدمون المخــّدرات حقوقهــم، 
ويؤّثــر ســلًبا علــى بيئتهــم االجتماعّيــة. ويخّفــف إنهــاء التجريــم بعًضــا 
مــن هــذه المخاطــر. ففــي أســتراليا، أظهــرت خّطــة تســريب المخــّدرات 
ــف  ــج توظي ــن نتائ ــون م ــّدرات يعان ــبب المخ ــوا بس ــم ُيجّرم ــن ل أّن اّلذي
معاكســة أقــل، ويختبــرون عالقــات أفضــل مــع شــركائهم.106 وُتدعــم 
ــات  ــن تبع ــوا م ــن عان ــد أّن المجّرمي ــّي وج ــث إضاف ــة ببح ــذه النتيج ه
ســلبّية فــي مــا يتعلــق بوظيفتهــم وعالقاتهــم وســكنهم أكبــر مــن 

اّلذيــن نالــوا عقوبــة مدنّيــة للحيــازة. 107

فــي غضــون ذلــك، وّفــر البرتغــال ١8 بالمائــة مــن التكاليــف االجتماعّيــة 
علــى مــدى الســنوات العشــر األولــى مــن إنهــاء التجريــم. وكانــت هــذه 
االّدخــارات مرتبطــة بالحفــاظ علــى الدخــل واإلنتاجّيــة، نتيجــة لتفــادي 

الخانة 3 - محاكم المخّدرات: ليست بديًلا عن 
إنهاء التجريم

المخــّدرات،  بمحاكــم  ُيعــرف  مــا  البلــدان  مــن  عــدد  طّبــق 
مــن  أكثــر  يوجــد  حيــث  المّتحــدة  الواليــات  خــاّص  بشــكل 
مجرمــي  ســجن  إليقــاف  كوســيلة  مماثلــة،  محكمــة   3٠٠٠
المخــّدرات األدنــى مســتوى مــن خــالل تحويلهــم إلــى برامــج 
العــالج المراَقبــة مــن قبــل المحكمــة. وبينمــا تبــدو وكأّنهــا 
نهــج أكثــر رأفــة، إّلا أّن محاكــم المخــّدرات تشــوبها عيــوب 

كثيــرة. 

ــم  ــدر محاك ــدة، تص ــات المّتح ــي الوالي ــال، ف ــبيل المث ــى س عل
اســتخدام  مــن  ا  حــّدً تتطّلــب  إجــراءات  عديــدة  مخــّدرات 
ــا  ــالج تراقبه ــج ع ــي برام ــاركة ف ــدف المش ــل به ــالج بالبدائ الع
المحاكــم. وتمنــع هــذه البرامــج غالًبــا بشــّدة العــالج بالبدائــل 
مســاعدة  فــي  جّيــًدا  المثبتــة  فعالّيتــه  مــن  الرغــم  علــى 
علــى  اعتمــاد  مشــاكل  مــن  يعانــون  اّلذيــن  األشــخاص 
األفيونّيــات الكيميائّيــة.93 وفــي حــال انتكــس أحدهــم وكانــت 
ــالج،  ــج الع ــالل برنام ــة خ ــه إيجابّي ــّدرات لدي ــار المخ ــة اختب نتيج
ــم  ــّي بحّقه ــجل جنائ ــدار س ــال إص ــم باحتم ــن تهديده يمك
االنتكاســة  طبيعــة  مــن  الرغــم  علــى  ســجنهم،  وحّتــى 

المخــّدرات.94 المزمنــة لالعتمــاد علــى 

تجــّدد اللجنــة موقفهــا الصــادر فــي التقاريــر الســابقة بــأّن 
محاكــم المخــّدرات نهــج تشــوبه عيــوب مــن حيــث المفاهيــم 
وهــو غيــر كاٍف.95 ويجــب أن يكــون عــالج المخــّدرات أمــًرا ُيتــرك 
ألخصائّيــي الصّحــة العامليــن فــي القطــاع الصّحــّي وال يجــب 
أن يشــرك مطلًقــا نظــام العدالــة الجنائّيــة. فإجبــار األشــخاص 
ــر  ــة أمــر غي ــة جنائّي علــى العــالج مــن خــالل تهديدهــم بعقوب
أخالقــّي وعكســّي النتيجــة تماًمــا. ومــن المقلــق أن تكــون 
محاكــم المخــّدرات أصبحــت أكثــر شــيوًعا فــي جــزر الكاريبــي 
خــالل  مــن  المّتحــدة،  الواليــات  أّن  بمــا  الالتينّيــة  وأميــركا 
منّظمــة الــدول األميركّيــة، تحــّث علــى هــذه المبــادرة المثيــرة 

ا للجــدل . جــّدً

 أوغانيت، شبكة ُتعنى بالقانون واألخالقيات وفيروس نقص 
المناعة البشري/اإليدز, منظمة غير حكومية مركزها كامباال. 
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غيــر  صّحّيــة  وتكاليــف  المخــّدرات  حيــازة  بســبب  الســجن  األفــراد 
ــات وفيــروس نقــص المناعــة  مباشــرة، مثــل الحــّد مــن معــّدالت الوفّي
ــرة  ــارات مباش ــت االّدخ ــة، كان ــّدرات.  باإلضاف ــة بالمخ ــرّي المرتبط البش
لنظــام العدالــة الجنائّيــة الناتجــة عــن إنهــاء التجريــم وهــو أمــر خبــره 

ــرى. ــة األخ ــات القضائّي ــن االختصاص ــدد م ــا ع أيًض

ــتخدام  ــة الس ــات الجنائّي ــاء العقوب ــى أّن إنه ــح عل ــل واض ــل، الدلي بالفع
إلــى حــّد مــا، تحريــر وقــت الشــرطة،  المخــّدرات وحيازتهــا يمكنــه، 
مــا يســمح لهــا بالتركيــز علــى جرائــم أكثــر خطــورة مثــل جرائــم 
ــم  ــدد جرائ ــي ع ــا ف ــال انخفاًض ــهد البرتغ ــد ش ــف. وق ــة والعن الملكّي
 المخــّدرات الجنائّيــة مــن حوالــى ١4،٠٠٠ فــي العــام عــام ٢٠٠٠ إلــى معــّدل 
5،٠٠٠-5،5٠٠ فــي العــام بعــد إنهاء التجريــم،109 وانخفض عدد األشــخاص 
المســجونين بســبب جرائــم مخــّدرات متدنّيــة المســتوى مــن 44 بالمائة 
مــن مجمــوع الســجناء عــام ١999 110 إلــى ٢4 بالمائــة بحلــول العــام ٢٠١3، 111 

مــا أّدى إلــى انخفــاض كبيــر فــي اكتظاظ الســجون.112

شــهدنا علــى اّتجاهــات مماثلــة فــي أماكــن أخــرى أيًضــا. فبعــد إنهــاء 
ُقــّدر انخفــاض  تجريــم حيــازة الحشــيش فــي جامايــكا عــام ٢٠١5، 
حــاالت التوقيــف بســبب جرائــم تتعّلــق بالحشــيش بحوالــى ١،٠٠٠ حالــة 
ــنوّيًا،  ــة س ــاة ١5،٠٠٠ حال ــاالت المقاض ــاض ح ــع انخف ــهر. وُيتوّق ــي الش ف
مّمــا يقّلــص العــبء علــى كّل مــن الشــرطة ونظــام العدالــة الجنائّيــة 
ككّل.113 وفــي الواليــات المّتحــدة، شــهدت كاليفورنيــا اّدخــارات بقيمــة 
مليــار دوالر تقريًبــا لنظــام العدالــة الجنائّيــة فــي األعــوام العشــرة التــي 
تلــت إنهــاء تجريــم حيــازة المخــّدرات عــام ١97٦، 114 فــي حيــن أّن حــاالت 
االعتقــال بســبب حيــازة الحشــيش فــي واشــنطن العاصمــة انخفضــت 

مــن ١،8٢٠ عــام ٢٠١4 إلــى 3٢ فقــط عــام ٢٠١5 بعــد تشــريع الحيــازة.115

......................................................................................
يمّثــل إصــلح جامايكا للقانــون المتعّلق بالحشــيش في جامايكا 

محاولــة جريئة لجعل القانون يتماشــى أكثر مع الشــروط 
والتوقعــات في ســياقنا الجتماعّي ضمن الحدود المســموح بها 

بموجــب اتفاقّيــات المخّدرات الدولّية التي نشــّكل جزًءا منها. 
......................................................................................

مارك غولدينغ، وزير العدل السابق في جامايكا، في ندوة عن 
التجربة مع التطورات الجديدة في سياسة المخّدرات، أوسلو، ١7 

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١5

أبلغــت  التجريــم. فقــد  األمــد إلنهــاء  يوجــد فوائــد طويلــة  كمــا 
الشــرطة فــي االختصاصــات القضائّيــة التــي أنهــت تجريــم حيــازة 
نتيجــة  المجتمــع  عالقــات  فــي  تحّســن  عــن  بفعالّيــة  المخــّدرات 
لإلصــالح.116 باإلضافــة، أشــارت األبحــاث علــى إنهــاء تجريــم الحشــيش 
فــي أســتراليا إلــى أّنــه يســتطيع التأثيــر إيجاًبــا علــى معــّدالت العــودة 
إلــى اإلجــرام،117 وهــي نتيجــة مهمــة فــي وجــه الدليــل المتنامــي 
الجنائّيــة ســيؤّدي علــى  العدالــة  التواصــل مــع نظــام  بــأّن  ــا  دولّيً
األرجــح إلــى »تعزيــز اإلجــرام ]بــدًلا[ مــن الحــّد منــه.«118 ونظــًرا إلــى 
ــاًلا  ــول إّن أجي ــن الق ــّي، يمك ــد العالم ــى الصعي ــم عل ــاس التجري مقي
تبــدأ  التــي  المســتمرة  للجرائــم  معّرضــة  الشــباب  مــن  كاملــة 
باعتقــال لحيــازة المخــّدرات وبالتالــي تضــّر بحياتهــم وتضــع عبًئــا 

أكبــر حتــى علــى الشــرطة والدولــة. 

 4.  أبعد من النماذج الموجودة: 
لماذا ال يجب معاقبة استخدام 

المخّدرات وحيازتها
..........................................................................................
تقــّر اللجنــة بالنتائــج اإليجابّيــة الناتجــة عــن عــدد صغيــر مــن سياســات 
إنهــاء التجريــم. لكــّن اللجنــة تــرى أّننــا بحاجــة إلــى فهــم جديــد إلنهــاء 
ــة  ــّدرات العقابّي ــن المخ ــر قواني ــتبعاد مخاط ــدف اس ــم - فبه التجري
ــب  ــون، ال يج ــلطة القان ــان وس ــة اإلنس ــادئ كرام ــم مب ــل ودع بالكام
فــرض أّي عقوبــات علــى اإلطــالق لحيــازة المخــّدرات بغرض االســتخدام 

الشــخصّي. 

ــكان  ــة م ــة والمدنّي ــات اإلدارّي ــذ العقوب ــي تأخ ــاالت الت ــي الح ــى ف حت
التجريــم، ال تــزال هــذه اإلجــراءات تعتبــر اســتخداًما غيــر ضــروري لمــوارد 
الدولــة. وهــذه هــي الحالــة تماًمــا فــي البلــدان التــي تفتقــد إلــى القــدرة 
المؤّسســاتّية لتطبيــق نظــام عقوبــات مدنّيــة و/أو البلــدان التــي تعانــي 

مــن همــوم أكثــر إلحاًحــا تتعّلــق باألمــن وإنفــاذ القانــون. 
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أّن إنهــاء تجريــم حيــازة المخــّدرات بغــرض االســتخدام  فــي حيــن 
المتدنّيــة  األفعــال  مــن  العديــد  يوجــد  أساســّي،  أمــر  الشــخصّي 
يكــون  بالمخــّدرات  االّتجــار  مجــال  فــي  العنيفــة  وغيــر  المســتوى 
تجريمهــا غيــر ضــرورّي وغيــر متناســب تماًمــا. بالفعــل، فــي ورقــة 
اإلحاطــة التــي لــم تصــدر عــام ٢٠١5 حــول إنهــاء التجريــم، أفــاد مكتــب 
األمــم المّتحــدة المعنــّي بالمخــّدرات والجريمــة أّن الجرائــم البســيطة 
المرتبطــة بالمخــّدرات، »مثــل االّتجــار بالمخــّدرات للمحافظــة علــى 
اســتخدام المخــّدرات الشــخصّي أو للبقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي بيئــة 

مهّمشــة للغايــة«، يجــب أن يلقــى عقوبــات بديلــة عــن العقــاب.119

ينخــرط األفــراد فــي ســوق المخــّدرات لعــّدة أســباب؛ فبعضهــم يقــوم 
بذلــك بســبب التهميــش االقتصــادّي وغيــاب الفــرص األخــرى وغيرهــم 
باإلكــراه. لكــّن أنظمــة العدالــة الجنائّيــة نــادًرا مــا تأخــذ هــذه العوامــل 
بعيــن االعتبــار عنــد مقاضــاة جهــات فاعلــة أدنــى مســتوى تكــون 
ــى  ــة إل ــة طويل ــكام احتجازّي ــن أح ــاٍس؛ م ــاب ق ــة عق ــًة لمواجه عرض

ــاالت.  ــض الح ــي بع ــدام ف ــة اإلع عقوب

ــّدرات  ــم المخ ــدام لجرائ ــة اإلع ــى عقوب ــًدا عل ــون بل ــة وثالث ــي ثالث يبق
ــون،  ــذا القان ــق ه ــدان يطّب ــذه البل ــن ه ــل م ــن أّن القلي ــم م ــى الرغ وعل
ــّدر  ــدام ُيق ــة اإلع ــم عقوب ــذت بحقه ــن ُنّف ــخاص الذي ــدد األش إّلا أّن ع
ســنوّيًا   - مســتوى  األدنــى  المخــّدرات  مهّربــي  ســّيما  ال   - بالمئــات 

لجرائــم مخــّدرات بســيطة.120 وبشــكل مثيــر للقلــق، حصلــت زيــادة فــي 
بعــض البلــدان فــي عــدد حــاالت اإلعــدام لجرائــم مرتبطــة بالمخــّدرات 
ــن  ــات بي ــة البيان ــد مقارن ــال، عن ــبيل المث ــى س ــرة. عل ــوام األخي ــي األع ف
العاميــن ٢٠١4 و٢٠١5، ارتفــع عــدد حــاالت اإلعــدام مــن 4١ إلــى ٦4 فــي 
المملكــة العربّيــة الســعودّية ومــن 3٦7 إلــى ٦38 فــي إيــران.121 بشــكل 
ــذت  ــي ٢٠٠7 و٢٠١٢، نّف ــن عام ــّدرات بي ــي مخ ــدام مهّرَب ــد إع ــابه، بع مش
إندونيســا ١4 حالــة إعــدام عــام ٢٠١5 وأربعــة فــي تموز/يوليــو ٢٠١٦. 122 
وال يقــلُّ  عــدد األشــخاص المعدوميــن ســنوّيًا شــيًئا عــن المئــات الذيــن 
العالــم لجرائــم مخــّدرات  ينتظــرون تنفيــذ حكــم اإلعــدام حــول 

ــتوى.  ــة المس متدنّي

ُتعتبــر عقوبــة اإلعــدام لجرائــم المخــّدرات مخالفــة كبيــرة لقانــون 
حقــوق اإلنســان الدولــّي124 ويجــب وقفهــا فــوًرا. بشــكل مشــابه، يجــب 
ــار  ــي االّتج ــتوى ف ــة المس ــال متدنّي ــرى ألعم ــية أخ ــات قاس ــاء عقوب إلغ
بالمخــّدرات. ومــا يلــي عبــارة عــن نظــرة عاّمــة موجــزة ضرورّيــة الختيــار 
الجهــات الفاعلــة األدنــى مســتوى التــي ال يجــب تجريمهــا لمشــاركتها 
فــي االّتجــار بالمخــّدرات. بــل يجــب اســتخدام إجــراءات بديلــة، مثــل 
الغرامــات أو الجــزاءات اإلدارّيــة أو خيــار المشــاركة فــي برامــج تعليمّيــة 
ــتوى  ــى مس ــة أدن ــات فاعل ــال أّي جه ــّي. وإغف ــاج اجتماع ــادة إدم أو إع
ــه ال يجــب أن يكونــوا مرشــحين إلجــراءات بديلــة  أخــرى هنــا ال يعنــي أّن

عــن العقــاب.
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 1.  اإلمدادات االجتماعّية 
    و»التجار المستِخدمون«

..........................................................................................
األشــخاص  ــا  تاريخّيً اإلعــالم  ووســائل  الحكومــات  صــّورت  vلطالمــا 

يلقــون  إّنهــم  إذ  بالمخــدرات كأشــرار بطبيعتهــم  يتاجــرون  اّلذيــن 
بمنتجاتهــم الخطيــرة نحــو الشــبان الضعفــاء أو الفضولّييــن.125 وهــذا 
التصنيــف ال يغــذي األهــداف الشــاملة للــدول للثنــي عــن اســتخدام 
المخــّدرات وحســب،126 بــل يســاعد أيًضــا فــي تبريــر األحــكام االحتجازّية 
القاســية المنزلــة بأولئــك اّلذيــن يشــاركون فــي إمــداد المخــّدرات. 
وتصويــر التجــار كمفترســين ليــس بغيــر دقيــق وحســب، بمــا أّنــه ناجــم 
عــن ســوء فهــم للتفاعــالت المتنّوعــة ضمــن ســوق المخــّدرات، بــل غيــر 

ــا. 127 ــالق أيًض ــى اإلط ــد عل مفي

علــى ســبيل المثــال، أظهــرت األبحــاث أّن »اإلمــداد االجتماعــّي« يشــّكل 
ــا مــن المســتويات األدنى لســوق بيــع المخــّدرات بالتجزئة. 128   جــزًءا مهّمً
فــي هــذه الحالــة، قــد يتواجــد شــاٍر معّيــن ضمــن مجموعــة اجتماعّيــة 
كســب  مقابــل  المجموعــة  ضمــن  ويتشــاركها  المخــّدرات  يشــتري 
ــّد  ــاري، ُتع ــة للش ــة هيكلّي ــاب صف ــى بغي ــه. وحت ــيط، أو بدون ــّي بس مال
التبــادالت  بيــن األصدقــاء أمــًرا شــائًعا إذ تتــّم  مشــاركة المخــّدرات 

ــّي.129 ــه مال ــر من ــّي أكث ــال اجتماع ــاب رأس م ــدف اكتس به

ــتخدمون«،  ــار مس ــوق »تج ــى للس ــتويات األدن ــن المس ــا ضم ــد أيًض يوج
وهــي عبــارة ُتســتعمل عــادًة لتعريــف األشــخاص اّلذيــن يتاجــرون مــن 
أجــل دعــم اســتخدامهم اإلشــكالي للمخــّدرات.130 وتظهــر األدّلــة، 
ــن  ــة م ــذه المجموع ــن ه ــذة ضم ــاث المنّف ــدود لألبح ــدر المح ــن الق م
األشــخاص، أّن العديــد منهــم قــد ينخــرط فــي هــذا النشــاط لتفــادي 
الدخــول فــي تيــارات الدخــل اإلجرامّيــة األخــرى، مثــل العمــل بالجنــس 
المســتخدم  اّتجــار  يكــون  قــد  بالفعــل،  المكســبة.131  الجريمــة  أو 
بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن يســتخدمون المخــّدرات بشــكل إشــكالّي 
ــي  ــار ف ــل خي ــا أفض ــة يرونه ــا »ممارس ــين اقتصادّيً ــون مهّمش ويكون

ــة«. 132  ــدود للغاي ــارات مح ــاق خي نط

إّن طــرق عمــل أســواق المخــّدرات معّقــدة للغايــة ومــن أجــل االختصــار 
هنــا تــّم تســليط الضــوء علــى مثليــن فقــط لإلمــداد. غيــر أّن مــا ال 
يســّجالنه هــو الحاجــة إلــى وصــف دقيــق حيــن يتعّلــق األمــر بمقاضــاة 
أولئــك المنخرطيــن فــي تجــارة المخــّدرات، األمــر غيــر الموجــود حالّيًا في 
ــّد  ــم ض ــول العال ــودة ح ــية الموج ــن القاس ــدان. فالقواني ــم البل معظ
ــّدرات  ــر المخ ــانّي لتاج ــر إنس ــوم غي ــى مفه ــد عل ــداد تعتم ــم اإلم جرائ

ــر عنيــف. ــر ضــاّر وغي ــًرا مــن اإلمــداد غي وتتجاهــل واقــع أّن جــزًءا كبي

2.  مهّربو المخّدرات
..........................................................................................
ــا  ــع ثمنه ــي دف ــّدرات الت ــون المخ ــن ينقل ــم اّلذي ــّدرات ه ــو المخ مهّرب
شــخص آخــر. وقــد أظهــرت األبحــاث أّنــه فــي بعــض الحــاالت يأتــي 
أولئــك اّلذيــن يعملــون كمهّربيــن عــادًة مــن أجــزاء ضعيفــة ومهّمشــة 
ــي  ــرط ف ــم ينخ ــد منه ــن أّن العدي ــم م ــى الرغ ــع.133 وعل ــن المجتم م
ــة  ــّقة االقتصادّي ــر والمش ــون الفق ــم يك ــا، إّلا أّن حافزه ــارة طوًع التج
التــي  القاســية  بالعقوبــات  بســيط  اّطــالع  علــى  يكونــون  وقــد 
يواجهونهــا فــي حــال اعُتقلــوا.134 أّمــا بالنســبة إلــى المهّربيــن اآلخريــن 

فهــم ُيجبــرون علــى نقــل المخــّدرات لشــخص آخــر ويتــّم تهديدهــم 
ــة.135 ــوا المقاوم ــم إذا حاول ــّد أحبائه ــف ض ــكاب العن بارت

ــادًة.  ــن ع ــون عاجزي ــى يصبح ــم حت ــون بأدواره ــع المهّرب ــا إن يضطل م
ــن  ــون المطّوعي ــا يضّلل ــا م ــم غالًب ــن أّنه ــّغلو المهّربي ــاد مش ــد أف وق
ــة.136  ــّدرات المعنّي ــينقلونها وبالمخ ــي س ــة الت ــق بالكمي ــا يتعّل ــي م ف
وهــذا يتــرك المهــّرب فــي وضــع هــّش للغايــة بمــا أّن إصــدار األحــكام 
المخــّدرات ووزنهــا. علــى  البلــدان وفــق فئــة  ُيحــّدد فــي معظــم 
ســبيل المثــال، يمكــن للمســتثمر أن يخاطــر ويرســل المهــّرب مــع 
كمّيــة أكبــر مــن المّتفــق عليهــا مــن أجــل الحصــول علــى ربــح أكبــر، مــا 
يتــرك المهــّرب أمــام إدانتــه بحكــم طويــل فــي حــال اعُتقــل - أو أســوأ 
إعدامــه فــي البلــدان التي تســتبقي عقوبة اإلعــدام لجرائــم المخّدرات. 
ــن  ــن المهّربي ــل م ــة أق ــادًة كمي ــون ع ــار المحترف ــل التج ــل، ينق بالمقاب
ــم  ــد اعتقاله ــم عن ــون معه ــذي يك ــوزن ال ــون أّن ال ــم يفهم ــا أّنه بم
137 النهايــة.  فــي  بهــم  الُمنــَزل  ــجن  السَّ حكــم  مــّدة  يحــّدد   قــد 

ــة  ــروف خارج ــرارات وظ ــن ق ــا ع ــؤولّية أساًس ــون المس ــل المهّرب يتحّم
ــاء  ــات أّي ادع ــًرا إثب ــم كثي ــيصعب عليه ــا.138 وس ــيطرتهم تماًم ــن س ع
ــي  ــة الت ــم بالكمّي ــى عل ــوا عل ــم يكون ــم ل ــة بأّنه ــي المحكم ــم ف له
كانــوا ينقلونهــا أو بأّنهــم ُأجبــروا علــى ذلــك.139 كمــا أّن األدّلــة تظهــر 
أّن المهّربيــن المدانيــن هــم فــي أكثــر األوقــات مرتكبيــن ألّول مــّرة 

ــابق.140 ــّي س ــاط جرم ــم نش ــس لديه ولي

ُيعــّد تجريــم األشــخاص المشــاركين فــي نقــل المخــّدرات بدافــع 
اليــأس االقتصــادّي أمــًرا غيــر عــادل، ال ســيّما حيــن يحــّدد فــرد آخــر 
ــبّي  ــر تناس ــياق غي ــذا الس ــي ه ــم ف ــون التجري ــم. ويك ــاس فعله مقي

بالكامــل مــع الفعــل المنّفــذ األدنــى مســتوى وغيــر العنيــف.

 3.  المزارعون واآلثار السلبّية 
للتلف القسرّي

..........................................................................................
ــاج  ــي إنت ــتخدمة ف ــل المس ــو المحاصي ــرط مزارع ــون ، ينخ ــا المهّرب كم
المخــّدرات غيــر المشــروعة - مثــل حبــوب األفيــون والكــوكا وإلــى 
ــة  ــبب الحاج ــّدرات بس ــارة المخ ــي تج ــا ف ــيش - غالًب ــّل الحش ــدى أق م
ــة  ــى البني ــر إل ــق تفتق ــي مناط ــم ف ــد منه ــم العدي ــة. ويقي االقتصادّي
التحتّيــة األساســّية والوصــول إلــى األســواق المشــروعة والخدمــات 
الصّحّيــة.147 فــي هــذا الســياق، يمكــن اعتبــار قــرار زراعــة المحاصيــل غيــر 
المشــروعة كخيــار منطقــّي إلــى حــّد كبيــر؛ فهــذه المحاصيــل تعــرض 
ا وقــادرة علــى  درجــة مــن االســتقرار االقتصــادّي وهــي قويــة  نســبّيً
النمــّو فــي ظــروف زراعّيــة ســّيئة.148 وال يشــّكل إيصــال المحاصيــل إلــى 
الســوق، ال ســيما فــي منطقــة ذات بنيــة تحتّيــة ســّيئة، بســبب اســتعداد 
ا علــى طلــب المحاصيــل. 149  الناقليــن لجمــع المحاصيــل وُيعــّول نســبّيً
غيــر أّن نطــاق الزارعيــن المحــدود تجــاه الخيــارات االقتصادّيــة نــادًرا 
ــا؛ إذ  ــرطة له ــتجابات الش ــر باس ــق األم ــن يتعّل ــبان حي ــذ بالحس ــا يؤخ م
ــة  ــات الفاعل ــل الجه ــم مث ــة للتجري ــن  عرض ــم المزارعي ــون معظ يك

ــارة.  ــي التج ــرى ف ــتوى األخ ــى مس األدن
تلــف  خطــر  المزارعــون  يواجــه  بالتجريــم،  التهديــد  إلــى  باإلضافــة 
كان  المشــروعة  غيــر  المحاصيــل  علــى  فالقضــاء  عيشــهم.  ســبل 
عنصــًرا أساســًيا فــي الجهــود الفاشــلة للحــّد مــن اإلمــدادات لعقــود، 
والراســخ كمــا هــو فــي اّتفاقّيــة ١9٦١ الوحيــدة التــي تســمح بزراعــة هــذه 
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المحاصيــل فقــط ألغــراض علمّيــة أو طبّيــة.  

شــهدت جهــود اإلتــالف هــذه عواقــب كارثّيــة، ليــس فقــط علــى 
ــن  ــة واألم ــد الصّح ــى صعي ــا عل ــل أيًض ــن ب ــادّي للزارعي ــد االقتص الصعي
للمجتمعــات كّلهــا. علــى ســبيل المثــال، واجــه ١.٢ مليــون شــخص 
ــد  ــرن الواح ــن الق ــد األول م ــف العق ــي منتص ــا ف ــي بورم ــة ف المجاع
والعشــرين بســبب حظــر زراعــة األفيــون وغيــاب الجهــود لمعالجــة 
ــي  ــة.150 وف ــواق البديل ــى األس ــول إل ــة والوص ــة التحتّي ــي البني ــز ف العج
التــي تســتخدم  المكثفــة  الجــوّي  التبخيــر  أّدت حمــالت  كولومبيــا، 
بهــذه  ُنّفــذت  التــي   - الكــوكا  زراعــة  علــى  للقضــاء  الغليفوســيت 
الطريقــة منــذ منتصــف تســعينيات القــرن العشــرين لغايــة ٢٠١5 حيــن 
تــّم إنهــاء التبخيــر الجــوّي )علــى الرغــم مــن اســتمرار التبخيــر األرضّي( - 
إلــى ضــرر جانبــّي كبيــر: فقــد تــّم القضــاء علــى المحاصيــل المشــروعة 
لألشــخاص وتضــّررت خصوبــة التربــة وُنشــرت تقاريــر عــن مشــاكل فــي 
الجلــد والتنّفــس والمعــدة واألمعــاء إلــى جانــب حــاالت اإلجهــاض 
العفــوّي، المرتبطــة جميعهــا بالــّرش.151 كمــا ال يمكــن تجاهــل النــزوح 

ــها. 152  ــبل عيش ــرت س ــا ُدّم ــات بأكمله ــج لمجتمع النات

مــا يفاقــم اآلثــار الســلبّية للتلــف القســرّي هــو عــدم فعالّيتــه. فحتــى 
ــق،  ــدى المناط ــي إح ــت  ف ــكل موّق ــة بش ــى الزراع ــاء عل ــّم القض ــو ت ل
فســتظهر ببســاطة فــي منطقــة أخــرى، إّمــا داخــل الحــدود الوطنّيــة 
أو خارجهــا. وقــد طّبــق بعــض البلــدان برامــج تنميــة بديلــة بهــدف نقــل 
المزارعيــن مــن زراعــة محاصيــل غيــر مشــروعة إلــى إنتــاج محاصيــل 
مشــروعة وقــد تــّم إدخــال برامــج مماثلــة بشــكل متزايــد فــي مبــادئ 
األمــم المّتحــدة التوجيهّيــة. غيــر أّن برامــج التنميــة البديلــة فشــلت 
فشــًلا ذريًعــا: فبعضهــا ســّيئ االســتهداف - أّي ال يصــل إلــى المزارعيــن 
األكثــر تهميًشــا والمعتمديــن علــى المحاصيــل غيــر المشــروعة لتأميــن 
ــد  ــذي ق ــادّي ال ــز االقتص ــار الحاف ــي إظه ــل ف ــهم - وفش ــبل عيش س
المشــروعة.153  غيــر  األســواق  فــي  لالنخــراط  المزارعــون  بــه  يتمّتــع 
واألهــّم أّن التنميــة البديلــة عبــارة عــن نهــج غيــر كاٍف ألّنــه يســتمّر 
بمعالجــة المجتمعــات المهّمشــة مــن خــالل عدســة حظرّيــة تــرى 

ــه. ــاء علي ــب القض ــيء يج ــهم كش ــبل عيش ــص لس ــاس الخال األس

غيــر  المحاصيــل  زراعــة  مشــكلة  طــرح  يجــب  ال  أساســّي،  بشــكل 
المشــروعة مــن خــالل إجــراءات التلــف العدائــّي و/أو العدالــة الجنائّيــة. 
تهميشــهم  تخّطــي  أمــام  عائًقــا  يشــّكل  المزارعيــن  فتجريــم 
االقتصــادّي بشــكل صحيــح ويدخلهــم فــي تصميــم إجــراءات تنميــة 
والبدائــل  مجتمعاتهــم.154  أجــل  مــن  وتطبيقهــا  للغايــة  ضرورّيــة 
الفّعالــة لمعاقبــة هــذه المجموعــة، مثــل إجــراءات التحويــل التــي 
ــج  ــر الُنُه ــن مخاط ــف م ــن تخّف ــاط، ل ــّية للنش ــل الرئيس ــج العوام تعال
غيــر الضرورّيــة وغيــر التناســبّية حيــال زراعــة المحاصيــل غيــر المشــروعة 
المســتدامة  التنميــة  أمــام  الحواجــز  أيًضــا  ســتزيل  بــل  وحســب 

والشــاملة.  الهادفــة 

الخانة 4 - خطط التحويل للمجرمين األدنى 
مستوى في سياتل، واشنطن )الواليات المّتحدة(

ــا ســابق الحجــز ُيعنــى  عــام ٢٠١١، أطلقــت ســياتل برنامًجــا أولّيً
بالتحويــل المعــاون إلنفــاذ القانــون )LEAD(، وهــو عبــارة عــن 
ــتوى أو  ــى مس ــّدرات األدن ــي المخ ــه مجرم ــد توجي ــة تعي خّط
ــام  ــن نظ ــًدا ع ــس بعي ــل بالجن ــي العم ــن ف ــك المتوّرطي أولئ
العدالــة الجنائّيــة إلــى الخدمــات المجتمعّيــة المنحــى. وكان 
هــذا أّول برنامــج مــن نوعــه فــي الواليــات المّتحــدة ومنــذ 
ذلــك الحيــن يتــّم إعــداد أربعــة برامــج أخــرى عبــر البــالد، كمــا 
ــة  يتــّم تطويــر العديــد منهــا أو وصلــت إلــى مراحلهــا النهائّي

ــق.141 ــل التطبي قب

يمكــن توجيــه أولئــك اّلذيــن ُيلقــى القبــض عليهــم بســبب 
ــّدرات142  ــوع مخ ــن أّي ن ــل م ــات أو أق ــة غرام ــد ثالث ــازة أو توري حي
بموجــب برنامــج LEAD فــي ســياتل إلــى خدمــات المســاكن أو 
ــاع  ــج امتن ــب البرنام ــم، ال يتطّل ــكل حاس ــا. وبش ــالج أو غيره الع
األشــخاص عــن المخــّدرات إذا انخرطــوا فــي الخدمــات؛ بــل يرّكز 
ــا فــي  برنامــج LEAD علــى لقــاء األشــخاص حيــث يكونــون حالّيً

حياتهــم ويلغــي تدّخــالت المحاكــم مــن الســيناريو.143 

 LEAD كانــت النتائــج مــن مرحلــة التقييــم األّولّيــة لبرنامــج
إيجابّيــة إلــى حــّد كبيــر. وُوجــد أّن نســبة المشــاركين فــي 
اإلجــرام  معاودتهــم  عــدم  ُيرّجــح  الذيــن   LEAD برنامــج 
بلغــت ٦٠ بالمائــة أقــل مــن عــدم المشــاركين،144 مّمــا أّدى 
الجنائّيــة.145  العدالــة  نظــام  علــى  التكاليــف  خفــض  إلــى 
وقــد أبلــغ المشــاركون أنفســهم عــن أرجحّيــة أعلــى لتأميــن 
مســكن وتوظيــف مشــروع بفضــل برنامــج LEAD عنــد إجــراء 
البرنامــج.146   فــي  للمشــاركة  الســابق  الوقــت  مــع  مقارنــة 
ــياتل  ــي س ــج LEAD ف ــن برنام ــل م ــّلط الدلي ــاّم، يس ــكل ع بش
الضــوء علــى مــدى فائــدة عــدم تجريــم مجرمــي المخــّدرات 
ــواق  ــي أس ــاركين ف ــك المش ــن أولئ ــكّل م ــتوى ل ــى مس األدن

المخــّدرات وللمجتمــع والدولــة بشــكل عــاّم. 



مظاهرة لصالح تشريع الحشيش بغرض االستخدام الترويحي أمام 
 البرلمان في مونتيفيديو، األوروغواي. 

ُمّرر القانون عام 2013 وُيتوّقع بدء المبيعات في نهاية عام 2016. 
© Pablo Porciuncula/Getty Images 
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كمــا ذكــرت اللجنــة فــي تقريرهــا لعــام ٢٠١4، 155 ُيعتبــر إنهــاء التجريــم 
خطــوة أساســّية فــي االّتجــاه الصحيــح إلصــالح سياســة المخــّدرات 
لكّنهــا مجــّرد خطــوة. وبهــدف التخفيــف مــن المخاطــر التــي تســّببها 
علــى  للمخــّدرات،  والخطيــرة  الفّعالــة  غيــر  العقابّيــة  االســتجابات 
الحكومــات فــي النهايــة تنظيــم المخــّدرات غيــر المشــروعة، مــن 

ــع.  ــى التوزي ــوًلا إل ــاج وص اإلنت

يمكــن إلطــار عمــل سياســة ينهــي تجريــم االســتخدام الشــخصّي 
وحيــازة المخــّدرات، ويطّبــق البدائــل عــن العقــاب لجميــع الجهــات 
الفاعلــة األدنــى مســتوى، أن يتوّصــل إلــى نتائــج اقتصادّيــة وصّحّيــة 
ــي  ــون الت ــاذ القان ــوارد إنف ــر م ــه تحري ــا يمكن ــة. كم ــة إيجابّي ومجتمعّي
ال  خطــورة،  األكثــر  العنــف  جرائــم  لمعالجــة  اســتخدامها  يمكــن 
ســيما تلــك المتعّلقــة بمجموعــات الجريمــة المنّظمــة. لكــن مــن أجــل 
إضعــاف هــذه المجموعــات أكثــر، يجــب تنظيــم ســوق المخــّدرات. 
وُيقــّدر علــى الصعيــد العالمــّي أّن االّتجــار بالمخــّدرات غيــر المشــروعة 
يشــّكل أكبــر تدّفــق  إليــرادات  الجريمــة المنّظمــة،156 إذ يزّودهــا بالقــّوة 

ــة.   ــة الضعيف ــات الدول ــاد مؤّسس ــة إلفس المالّي

باإلضافــة إلــى ذلــك، وفــي ظــّل نمــوذج إنهــاء تجريــم، ال يــزال المجتمــع 
ِعرضــة لآلثــار الســلبّية لالّتجــار غيــر القانونــّي، ويوَضــع األشــخاص اّلذيــن 
يســتخدمون المخــّدرات فــي خطــر شــديد مــن خــالل اضطرارهــم 
ــد  ــال، ق ــبيل المث ــى س ــم. عل ــر المنّظ ــوق غي ــرة الس ــي حي ــول ف للدخ
كيفّيــة  أو  يشــترونها  التــي  للمــواد  الدقيقــة  التركيبــة  يعرفــون  ال 
تحديــد الجرعــة وفًقــا لذلــك. بالتالــي، ُيعــّد تحّكــم الحكومــات بهــذا 
الســوق أولوّيــة مجتمعّيــة مــن أجــل التخفيــف مــن المخاطــر وضمــان 
أن يتمّكــن األشــخاص مــن اســتخدام المخــّدرات بشــكل آمــن قــدر 
ــرى  ــان أخ ــراءات أم ــة وإج ــود عمرّي ــع قي ــّم وض ــن يت ــي حي ــكان، ف اإلم
ــدة، إذ إّن  ــرة جدي ــت بفك ــذه ليس ــوق. وه ــى الس ــول إل ــم الوص لتحّك
الحكومــات تنّظــم بالفعــل المــواد المؤذيــة. ويوجــد ســبب بســيط 

ــة. ــة مختلف ــروعة بطريق ــر المش ــّدرات غي ــة المخ ــرورة معالج لض

ُيعــّد اســتخدام المخــّدرات واقًعــا فــي المجتمعــات حــول العالــم 
وواقًعــا يجــب أن تقــّر بــه الحكومــات. فعلــى الرغــم مــن تطبيــق نمــاذج 
تنظيمّيــة فــي بعــض االختصاصــات القضائّيــة بالنســبة إلــى الحشــيش، 
الحكومــات جريئــة وتنتقــل بمســؤولّية  لتكــون  الوقــت حــان  أّن  إّلا 
نحــو تنظيــم كّل المخــدرات - ليــس فقــط لحمايــة األشــخاص اّلذيــن 

ــه. ــع ككّل ورفاهّيت ــة المجتم ــل لصّح ــّدرات ب ــتخدمون المخ يس

......................................................................................
بالتأكيد في نيوزيلندا، ســمحنا لنشــاط مؤّثــرات عقلّية جديدة 

غيــر منّظم وخفّي بســرقة مســيرة قبل أن تبصــر النور في نظام 
منّظــم عبــر قانون المؤّثــرات العقلّية لدينا. ويســمح هذا القانون 
بإدخــال منتجــات المؤّثرات العقلّية الجديدة إلى الســوق إذا ثبت 
أّنهــا منخفضة المخاطر، فتعكس بشــكل أساســّي عبء اإلثبات 

مجّدًدا نحو النشــاط. 
......................................................................................

بيتر دان، وزير الداخلّية ومساعد وزير الحماية والصّحة، نيوزيلندا. 157



»ساعد ال تعتقل« : يهدف برنامج التحويل المعاون إلنفاذ القانون 
)LEAD( إلى إبقاء األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بغرض 

االستهالك الشخصي والعاملين بالجنس خارج السجن وتلقي 
الخدمات الخاصة بالمسكن واالستشارات وتدريب العمل 

© Ted Warren/Associated Press
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يجــدر بالدول إلغــاء عقوبة اإلعدام لجميع الجرائــم المرتبطة 
بالمخّدرات. 

يجــب أن تنهــي الدول جميــع العقوبات - الجنائّيــة والمدنّية - لحيازة 
المخّدرات بغرض االســتخدام الشــخصّي وزراعة المخّدرات لالســتهالك 

الشــخصّي. فماليين األشــخاص حول العالم يســتخدمون المخّدرات 
ويقومــون بذلــك من دون إلحاق أّي أذى باآلخريــن. وُيعّد تجريم 

األشــخاص اّلذين يســتخدمون المخّدرات غير فّعال ومؤٍذ ويقّوض 
مبدأ كرامة اإلنسان وســلطة القانون.

يجــب أن تطّبق الــدول البدائل عن العقاب، مثــل التحّول عن نظام 
العدالــة الجنائّيــة، لجميع الجهــات الفاعلة غير العنيفة األدنى مســتوى 
فــي االّتجار بالمخــّدرات، مثل أولئك المنخرطين فــي اإلمداد االجتماعّي 

ومهّربــي المخّدرات والتجار المســتخِدمين وزارعــي المحاصيل غير 
المشــروعة. كما يجب أن تقّر الدول بأّن عدًدا من األشــخاص ينخرط 

فــي هذه األفعال بســبب التهميش االقتصادّي وتطّبق بدائــل للتجريم 
تدعــم معايير حقوق اإلنســان الدولّية.

يجــب أن تلغــي الدول األعضاء معاقبة حيــازة المخدّرات كالتزام 
اّتفاقّيــة بموجب نظام مكافحــة المخّدرات الدولّي. 

يجب أن تستكشــف الدول فــي النهاية النمــاذج التنظيمّية لكّل 
المخــدرات غير المشــروعة وتقّر بأّن هذه هــي الخطوة التالية 
المنطقّيــة في إصالح سياســة المخّدرات بعــد إنهاء التجريم.

بينمــا نســير نحــو العــام ٢٠١9 والذكــرى العاشــرة لإلعــالن السياســّي 
المخــّدرات  مشــكلة  »لمكافحــة   ٢٠٠9 لعــام  العمــل  وخّطــة 
ــة«،158  يجــب محــاذاة مكافحــة المخــّدرات مــع جــدول أعمــال  العالمّي
أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي وافقــت عليــه الــدول األعضــاء فــي 
األمــم المّتحــدة عــام ٢٠١5. ويرســم جــدول األعمــال هــذا إطــار العمــل 
ــق  ــى تحقي ــدف إل ــام ٢٠3٠ ويه ــة الع ــب لغاي ــّدد الجوان ــّي المتع العالم

العدالــة االجتماعّيــة واإلندمــاج االجتماعــّي للجميــع.159 

ُيعتبــر التــزام األمــم المّتحــدة بضمــان أن تعمــل جميــع السياســات 
المســتقبلّية ضمــن إطــار التنميــة المســتدامة أمــًرا أساســّيًا إلصــالح 

سياســة المخــّدرات. ويجــب أن ينطبــق التعّهــد بعــدم تــرك أحــد علــى 
ــّدرات.160  ــتخدمون المخ ــن يس ــخاص الذي ــك األش ــي ذل ــا ف ــرد، بم كّل ف

يجــب وضــع أّي اتفاقيــة تتوّصــل إليهــا الــدول األعضــاء عــام ٢٠١9 عنــد 
مراجعــة اإلعــالن السياســّي ضمــن إطــار جــدول أعمــال أهــداف التنمية 
المســتدامة وأعمــدة ميثــاق األمــم المّتحــدة علــى الصعيــد الدولــّي. 
المخــّدرات  سياســات  مخاطــر  عــن  لالبتعــاد  الســبيل  هــو  وهــذا 
والكرامــة  العدالــة  علــى  المرتكــزة  السياســات  باّتجــاه  العقابّيــة 

وحقــوق اإلنســان للجميــع. 
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البرازيل - كاتييلي فيشــر
 والــدة طفلة بحاجة إلى قّنب طبّي

........................................................................................................................................................................................

الصين - دامينغ
شخص يستخدم المخّدرات

........................................................................................................................................................................................

ــّبب  ــادرة تس ــة ن ــو متالزم ــة CDKL5 وه ــن متالزم ــي م ــا آن ــي ابنتن تعان
صرًعــا متعــّذر العــالج، إضافــًة إلــى عــوارض أخــرى عديــدة. وحيــن 
ــي  ــة الت ــد األدوي ــم تع ــا ول ــاءت حالته ــا، س ــن عمره ــة م ــت الرابع بلغ
معنــا تتحّكــم بتشــّنجاتها. وحتــى حيــن مزجنــا أدويــة مختلفــة، لــم 

ــر. ــا أّي تأثي ــن له يك

دواء  عــن  تتحــّدث  أميركيــة  عائلــة  ســمعنا  الوقــت  ذلــك  فــي 
كانابيديــول )Cannabidiol - CBD( فــي مجموعــة دعــم. فقــد عانــت 
ــتخدام  ــذ اس ــا من ــنت حاله ــي وتحّس ــوارض آن ــس ع ــن نف ــم م ابنته
ــة  ــة برازيلّي ــا صديق ــت بن ــر، اّتصل ــت قصي ــك بوق ــد ذل ــدواء. وبع ــذا ال ه
ــينجح  ــرى إن كان س ــن دواء CBD لت ــا م ــتحضر بعًض ــا س ــا أّنه وأخبرتن
مــع طفلتهــا أيًضــا. وســألت إن كّنــا نريــد االنضمــام إليهــا وقمنــا 

ــر. ــار آخ ــا خي ــد أمامن ــم يع ــه ل ــل إذ إّن ــك بالفع بذل

البرازيلــّي يعتبــر اســتخدام  القانــون  لــم يكــن  الوقــت،  فــي ذلــك 
ــا. ولمجــرد محاولــة البحــث عــن حــّل لمــرض  الماريجوانــا الطّبــّي قانونّيً
ابنتنــا، دخلنــا فجــأة عالــم »تجــارة المخــّدرات«. وحتــى هــذه اللحظــة، ال 
ــّدرات  ــة المخ ــا وسياس ــّدرات والماريجوان ــل المخ ــع مث ــش مواضي نناق
ــل  ــا يفع ــدة كم ــة المائ ــى طاول ــام عل ــيش بانتظ ــرات الحش ومظاه

ــون اآلن. ــن القان ــن ع ــا خارجي ــد أصبحن ــن. فق ــم البرازيلّيي معظ

غيــر  العــالج  هــذا  مــن  أســبوعين  مــن  أكثــر  األمــر  يســتغرق  لــم 
ــار  ــل اآلث ــك بفض ــي، وكّل ذل ــات آن ــى نوب ــيطرنا عل ــى س ــّي حت القانون
الطبيــة لــدواء CBD. فشــعرنا بالحمــاس لمشــاهدة التحّســن فــي 

كلهــا. العائلــة  وكذلــك  حياتهــا  جــودة 

بــّث  حيــن   ٢٠١4 آذار/مــارس   3٠ فــي  العلــن  إلــى  قصتنــا  ظهــرت 
ــرض  ــهور ُيع ــّي مش ــج تلفزيون ــو برنام ــتيكو )Fantastico(، وه فانتاس
أن  بعــد  مباشــرًة  ذلــك  وكان  صراعنــا.  عــن  تقريــًرا  األحــد،  مســاء 
ــة التــي تتناولهــا  احتجــزت الجمــارك شــحنة مــن األدويــة غيــر القانونّي

آنــي فعــادت إلــى روتيــن الصــرع المتعــّذر العــالج.

تقّدمنــا بعــد ذلــك بإيعــاز ويــوم 3 نيســان/أبريل ٢٠١4، أصبحــت آنــي أّول 
ــى  ــزة عل ــواد المرتك ــتيراد الم ــا اس ــّول قانوًن ــل ُيخ ــي البرازي ــخص ف ش
إضافــًة   - قصتهــا  أصبحــت  وقــد  الطبــّي.  لالســتخدام  الحشــيش 
إلــى أربــع  آخريــن - فيلًمــا بعنــوان »Ilegal« )غيــر قانونّي(.وهكــذا، مــن 

ــدل. ــذا الج ــار ه ــّط أنظ ــا مح ــدم، غدون الع

ــوًطا  ــن ش ــك الحي ــذ ذل ــّي من ــا الطّب ــاع الماريجوان ــم قط ــع تنظي قط
ــن  ــؤولة ع ــة المس ــة الفدرالّي ــادت الوكال ــد أع ــل. وق ــي البرازي ــًرا ف كبي
تخويــل االســتخدام الطّبــّي للمخــّدرات، أنفيســا )Anvisa(، تصنيــف 
ــن.  ــن الدواءي ــتيراد هذي ــى باس ــمحت للمرض ــن CBD وTHCفس كّل م
كمــا أّن Receita Federal، الوكالــة الموازيــة البرازيلّيــة إلدارة ضريبــة 
إجــراءات  وســّهلت  الموضــوع  علــى  وافقــت  األميركّيــة،  الدخــل 
ــن  ــة م ــا معفّي ــها ماريجوان ــي أساس ــة الت ــت األدوي ــتيراد. فأصبح االس
ــّد  ــّي ض ــّي الفدرال ــس الطّب ــم المجل ــرى، تكّل ــة أخ ــن جه ــب. م الضرائ

الماريجوانــا الطّبّيــة. 

لنقــل إّن األمــر يبــدو وكأّنــه عملّيــة بســيطة لكــن وصولنــا إلــى مــا 
ــات ال  ــا اجتماع ــد عقدن ــهل. فق ــر الس ــن باألم ــم يك ــه اآلن ل ــن علي نح
ُتحصــى ووضعنــا اســتراتيجّيات وأجرينــا اّتصــاالت وخضنــا خالفــات 
ــا  ــالت وأنفيس ــن العائ ــد وبي ــذا الجه ــي ه ــاركين ف ــع المش ــن جمي بي
ودائــرة سياســات المخــّدرات لدينــا ومجلــس سياســة المخــّدرات و

والجمعّيــات. والسياســّيين   Receita Federal

ــا  ــا أّنن ــدث بم ــا يح ــل لم ــد الكام ــتيعاب البع ــاول اس ــا نح ــا زلن ــا، م حالّيً
نأخــذ وقتنــا بالتفكيــر بالكثيــر مــن هــذه المســائل. لكّننــا نقــّدر تقديــًرا 
ــا  ــى حياتن ــة عل ــي الحكوم ــرار ف ــو الق ــه صانع ــذي يترك ــر ال ــًلا األث كام

ــة. اليومّي

ــا. ومــن  ــا مــن أجــل رفاهيــة ابنتن فنحــن عائلــة عليهــا أن تكافــح يومّيً
ــن أو  ــن القواني ــد م ــة المزي ــع الدول ــن تض ــه حي ــرى أّن ــا، ن ــة نظرن وجه
تســّن تشــريًعا فــي محاولــة لمنــع اســتخدام بعــض المــواد المعّينــة، 
ُتتــرك  ينتهــي األمــر بتغذيــة الســوق الســوداء وحســب فــي حيــن 

ــوة. ــول وال ق ــال ح ــا ب ــل عائلتن ــالت مث عائ

يوكشــي،  مدينــة  فــي  أعيــش  عاًمــا.   35 وعمــري  دامينــغ  اســمي 
ــر  ــيء تغّي ــّن كّل ش ــعيدة لك ــاًة س ــش حي ــت أعي ــان. كن ــة يون مقاطع
ــام  ــك الع ــي ذل ــري. فف ــن عم ــرين م ــة والعش ــي الرابع ــت ف ــن كن حي
ــا  ــا كّن ــوام. لكّنن ــة أع ــت ثالث ــب دام ــة ح ــد عالق ــي بع ــت صديقت تزّوج
أحــد  إلــى  أذهــب  كنــت  باليــأس،  شــعوري  وبســبب  غالًبــا  نتشــاجر 
ــن  ــوع م ــد ن ــه يوج ــي إّن ــال ل ــاب ق ــى ش ــت عل ــكر. وتعّرف ــوادي ألس الن
األدويــة يســتطيع أن يريحنــي مــن تعاســتي. علمــت أّنــه مخــّدرات 
لكّنــه قــال إّن االســتخدام العرضــّي لــن يضّرنــي. وبعــد أن تناولتــه 
للمــّرة األولــى، تقيــأت طــوال الليــل ثــّم تناولتــه مجــّدًدا عــّدة مــرات فــي 
ــا، اعتــدت عليــه وتوقفــت عــن التقيــؤ. وفــي كّل  ظــرف شــهر. وتدريجّيً
ــم  ــي عال ــس ف ــده وأنغم ــت أقص ــأس كن ــا بالي ــعر فيه ــت أش ــرة كن م
حــّر حيــث شــعرت وكأّننــي أطيــر. فــي البدايــة عــرض علــّي المخــّدرات 
ــا. وازداد  ــت مدمًن ــد أن أصبح ــّي بع ــوم عل ــرض الرس ــدأ بف ــّم ب ــا ث مجاًن
إدمانــي ســوًءا واحتجــت إلــى المزيــد مــن المــال. وبعــد أن أنفقــت كّل 

مّدخراتــي، بــدأت أكــذب علــى أصدقائــي وعائلتــي. 

ــّدرات  ــاول المخ ــا أتن ــّي وأن ــض عل ــي القب ــا، ُألق ــهر تقريًب ــتة أش ــد س بع
وُســجنت مــدة ١5 يوًمــا. وبــدأ أقاربــي وأصدقائــي يتحاشــونني فعــدت 
لتنــاول المخــّدرات. والحًقــا أرســلني والــدّي إلــى كونمينــغ لتلّقــي العالج 
كمدمــن متطــّوع لكّننــي عــدت مجــدًدا إلــى المخــّدرات لعــّدة أســباب 
بعــد أّيــام عديــدة علــى العــالج. فتــّم إرســالي إلــى مركــز إعــادة تأهيــل 
قســرّي ثــالث مــّرات مــن قبــل الشــرطة حيــث أمضيــت عــّدة أشــهر أو 
حتــى ســنوات. وكانــت أمــي تبكــي طــوال اليــوم وبــدأت صّحتها تســوء. 
ــادة  ــز إع ــى مرك ــرطة إل ــا الش ــلتني فيه ــي أرس ــة الت ــرة الثالث ــي الم وف
التأهيــل القســرّي، تقّدمــت زوجتــي بطلــب الطــالق. وبالتالــي، تعّرضــت 
ــة وتوفيــت. وبســبب الحــزن، توّفــي والــدي أيًضــا  والدتــي لجرحــة قلبّي
ــًزا  ــت محتج ــز. وبقي ــي المرك ــا ف ــت فيه ــي كن ــة الت ــنة الثاني ــي الس ف
فــي المركــز وفشــلت فــي أداء مهــام عملــي لــذا ُحرمــت مــن حقــوق 
ــرت  ــاة. وخس ــا الحي ــدّي فارق ــرف أّن وال ــم أع ــبب، ل ــذا الس ــارة. وله الزي

ــة عمــري. فرصــة رؤيتهمــا آلخــر مــّرة وســيالزمني هــذا النــدم لبقّي
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االبتعــاد  المدمنيــن  العديــد مــن أصدقائــي  أنــا وال  ال  أســتطع،  لــم 
ــر  ــا أكث ــل أصبحن عــن المخــّدرات بعــد مغــادرة مركــز إعــادة التأهيــل. ب
إدماًنــا. فقــد التقينــا بالمزيــد مــن األصدقــاء اّلذيــن يتناولــون المخــّدرات 
فــي المركــز ووجدنــا وســائل وصــول إلــى المخــّدرات إضافّيــة بعــد 
المغــادرة. عشــت حيــاًة بائســة ووحيــدة. ولمــت نفســي كثيــًرا بعــد أن 
عرفــت أّن والــدّي توفيــا بســبب مــا فعلــت. وبقيــت فــي المنــزل وحيــًدا 
ــاة  ــا الحي ــد فارق ــدّي ق ــن. كان وال ــخاص آخري ــى أش ــر إل ــادى النظ ألتف
وزوجتــي طّلقتنــي وأنــا كنــت فــي مركــز إعــادة التأهيــل لســنوات، وكّل 
ــن  ــم م ــى الرغ ــع عل ــى المجتم ــل عل ــي دخي ــعر بأّنن ــي أش ــك جعلن ذل

تحريــري. تخّليــت عــن نفســي وحتــى حاولــت االنتحــار بتنــاول المخــّدرات 
ــن.  ــًلا كاملي ــاًرا ولي ــت نه ــة دام ــد غيبوب ــتيقظت بع ــي اس لكّنن

بعــد أن عــرف مركــز مكافحــة األمــراض المحّلــّي بوضعــي، وجــدوا لــي 
ا لمســاعدتي. فشــاركت فــي نشــاطات نّظموهــا وتلّقيــت  طبيًبــا نفســّيً
ــتقرة.  ــاًة مس ــش حي ــة وأعي ــدّي وظيف ــادون. واآلن ل ــالج الميث ــا ع الحًق
لكّننــي ال أتحّمــل فكــرة أن أفّكــر بالماضــي وبتجربــة االختبــاء وأخشــى 
أن يتــّم القبــض علــّي وإرســالي مجــدًدا إلــى مركــز إعــادة التأهيــل. 

ــا فــي أحالمــي. وتالحقنــي هــذه الذكريــات غالًب

إندونيسيا - ريكــي غوناوان
LBH Masyarakat مدير منظمة
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رئيس اّتحاد جمعّيات ســنهاجا الريف للتنمية 

........................................................................................................................................................................................

ــو  ــس ٢8 تموز/يولي ــوم الخمي ــر ي ــد الظه ــى 3 بع ــاعة حوال ــت الس كان
ــك  ــر« لتل ــّي »التحضي ــأّن عل ــي ب ــن المّدع ــر م ــي خب ــأت بتلّق ٢٠١٦. وتفاج
الليلــة. وكان تلميًحــا إلــى حصــول اإلعــدام. وبالفعــل، حيــن أقّلنــي 
ــا  ــر. فذهبن ــد األم ــاعات تأّك ــى أربعس ــد حوال ــدق بع ــن الفن ــي م المّدع
مباشــرًة إلــى نوســا كامبانغــان، المعروفــة بجزيــرة اإلعــدام حيــث 
ســتُننّفذ الجولــة الثالثــة مــن اإلعدامــات فــي ظــّل إدارة الرئيــس جوكــو 
ويــدودو تلــك الليلــة، وليــس الليلــة التاليــة كمــا كان ُيفتــرض وفًقــا 

للقانــون. 

ســيارة  أتــت  ص.،   3 الســاعة  حوالــى  تموز/يوليــو،   ٢9 الجمعــة  يــوم 
إســعاف مــن موقــع اإلعــدام إلــى المنطقــة تحمــل جثمــان صديقــي 
وأحــد المســتفيدين لــدّي، هامفــري إيجيكــي جيفرســون )»جيــف«(. 

ــال.   ــن النض ــنوات م ــي س ــد ثمان ــه بع ــد فقدت ــت ق وكن

ــّدرات.  ــة بالمخ ــة مرتبط ــدام لجريم ــف باإلع ــى جي ــم عل ــد ُحك كان ق
بــل كان  ــا وحســب  تلّقــاه محّفــًزا عرقّيً الــذي  الحكــم  ولــم يكــن 
إعدامــه غيــر قانونــّي علــى اإلطــالق. ولــم يكــن قــرار الرأفــة الــذي 
ــن  ــل م ــد أق ــدام بع ــذ اإلع ــل ُنّف ــب ب ــا وحس ــف معّلًق ــه جي ــل علي حص
7٢ ســاعة مــن تســليم إخطــار التنفيــذ. وفــي نيســان/أبريل ٢٠١5، كنــت 
قــد خســرت مســتفيًدا آخــر مــن المســتفيدين لــدّي، رودريغــو غوالرتــي، 
الــذي عانــى مــن فصــام بارانويــدي واضطــراب ذي  اتجاهيــن. وعلــى 
ــخاص  ــى األش ــم عل ــر الحك ــّي يحظ ــون اإلندونيس ــن أّن القان ــم م الرغ
بتهمــة  باإلعــدام  رودريغــو  علــى  ُحكــم  أّنــه  إّلا  ــا،  ذهنّيً المرضــى  
االّتجــار بالمخــّدرات فــي شــباط/فبراير ٢٠٠5. وقــد ُحكــم علــى كّل مــن 
ــا ضحّيتــي سياســة  جيــف ورودريغــو لجرائــم لــم يرتكباهــا قــط وكان

ــة.  ــلة وتافه ــة فاش ــّدرات حظرّي مخ

ــن  ــن اّلذي ــخاص اآلخري ــن األش ــر م ــت الكثي ــي، التقي ــد الماض ــي العق ف
ــم  ــارك جميعه ــّدرات. ويتش ــم مخ ــدام لجرائ ــة اإلع ــون عقوب يواجه
ــد  ــن ألح ــد ُعّي ــو. وق ــف ورودريغ ــي جي ــابهة لقّصَت ــا مش ــا قصًص تقريًب

الســجناء المحكوميــن باإلعــدام أول مــّرة محــاٍم متخّصــص بالعقــارات 
بــدًلا مــن الدفــاع الجنائــّي وُعــّذب آخــر لالعتــراف. وهــؤالء أشــخاص 
فقــراء وضعفــاء يســتغّلهم رؤســاء  المخــّدرات. وهــم محرومــون 
ــة  ــا يجعلهــم فريســة ســهلة لنظــام العدال ا، مّم ــا وسياســّيً اقتصادّيً

ــيا. ــي إندونيس ــّية ف ــة والوحش ــّدرات القمعّي ــن المخ ــّيئ وقواني الس

ــر  علــى مــّرت عقــود مــن الدعايــة، نجحــت الحكومــة اآلن فــي التصوي
للــرأي العــام أّن المخــّدرات شــّر ويجــب التخّلــص منــه فــي البلــد. وكان 
المخــّدرات عــام ٢٠١5«.  »إندونيســيا خاليــة مــن   ٢٠١4 شــعارهم عــام 
وبعــد عــام، تغّيــر الشــعار إلــى »إندونيســا: حالــة الطــوارئ الخاصــة 
بالمخــّدرات«. ورّبمــا علمــوا أّنهــم فشــلوا فــي الهــدف المســتحيل 
المتمّثــل ببلــد خــاٍل مــن المخــّدرات. لكــن بغــض النظــر عــن التغييــر فــي 

ــة. ــتمّر القص ــعار، تس الش

مــن  الرغــم  علــى   - إعداماتهــا  الحكومــة  نّفــذت  حيــن  بذلــك، 
المحاكمــات غيــر العادلــة الخطيــرة ومجموعــة األدّلــة التــي تظهــر أّن 
هــذا األســلوب يفشــل فــي كبــح إمــداد المخــّدرات - يســتمّر الشــعب 
ــاول  ــة تح ــو أّن الحكوم ــعب ه ــراه الش ــا ي ــة. وم ــذه السياس ــم ه بدع
التخّلــص مــن شــّر المجتمــع. لكــن مــا ال يــراه هــو أّن سياســة الحكومــة 
ــّرم  ــل تج ــب ب ــداد وحس ــتهدف اإلم ــي ال تس ــوًءا. فه ــع س ــد الوض تزي
أيًضــا اســتخدام المخــّدرات وجرائــم الحيــازة  الصغيــرة، مّمــا يــؤّدي إلــى 
اكتظــاظ خطيــر فــي الســجون. وتفشــل هــذه السياســة فــي الوقايــة 
مــن الجرعــة المفرطــة والوفّيــات المرتبطــة بالمخــّدرات، مّمــا يســاهم 
فــي مــا ُيعــرف بـــ »حالــة الطــوارئ الخاّصــة بالمخــّدرات«. إّنهــا سياســة 
ــة  ــط عزيم ــا يثب ــّدرات، م ــتخدمون المخ ــن يس ــخاص اّلذي ــم األش توص

ــالج.  ــول الع ــى دخ ــة عل ــر هشاش األكث

فــي النهايــة، إّن اإلعدامــات التــي تنّفذهــا الحكومــة ليســت ســوى 
قنــاع لتغطيــة فشــلها فــي تخّطــي مشــكلة المخــّدرات ونمــوذج 

عــدم التســامح إطالًقــا الكارثــّي فــي إندونيســيا. 

ــي  ــن ف ــراير« ومواط ــر( »سنهاجاس ــغ )البرب ــة أمازي ــاللة قبيل ــن س ــا م أن
المنطقــة  وهــي  المغــرب،  فــي  المرتفعــة  األوســط  الريــف  جبــال 

)الحشــيش(.  الكيــف  لثقافــة  التاريخّيــة 

لقــد دافعــت عــن مصالــح قبيلتنــا منــذ العــام ١999، أوًلا مــن خــالل 
جمعّيــة تنميــة الريــف األوســط المرتفــع ومنــذ ٢٠١4 كرئيــس الّتحــاد 

 .)CASRD( الريــف للتنميــة جمعّيــات ســنهاجا 

ــة  ــة، بالشــراكة مــع المنّظمــات الوطنّي ــة والدولّي ــا الوطنّي ترّكــز جهودن
الحــاالت  ودراســات  اإلنســان  حقــوق  عــن  الدفــاع  علــى  والدولّيــة، 
والمشــاريع البيئّيــة وتربيــة النحــل وتربيــة الحيوانــات وتحويــل الحشــيش 
إلــى منتجــات قانونّيــة والثقافــات البديلــة وإعــادة التشــجير والســياحة 
الزراعّيــة والمشــاريع الرياضّيــة وبرامــج التدريب، ال ســّيما للنســاء والشــبان.
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تنزانيا - هابي حســن
الشــبكة التنزنّية لألشــخاص اّلذين يستخدمون المخّدرات  

........................................................................................................................................................................................
يؤّثــر تجريــم المخــّدرات واســتخدامها غالًبــا علــى أنشــطة القربــى 
التــي أقــوم بهــا. علــى ســبيل المثــال، عنــد العثــور علــى بقعــة ســاخنة 
ــي  ــل. وف ــتحيل التدّخ ــع فيس ــرب الجمي ــّدرات، يه ــتخدمي المخ لمس
بعــض األحيــان، نواجــه صعوبــة فــي دعــم مســتخدمي المخــّدرات 
مــن خــالل اإلحــاالت أو تأميــن أدوات الحــّد مــن مخاطــر اســتخدام 

ــن.  ــر والحق ــل اإلب ــّدرات، مث المخ

فيــروس  فحــص  نتيجــة  تكــون  مســتخدمين،  عديــدة  مــرات  رأيــت 
ــد  ــن بع ــم. لك ــلبّية لديه ــد س ــاب الكب ــرّي أو الته ــة البش ــص المناع نق
ــم  ــة فحصه ــون نتيج ــات وتك ــرطة بمداهم ــوم الش ــرة تق ــرة قصي فت
إيجابّيــة. وحيــن أســألهم كيــف أصيبــوا بالمــرض برأيهــم، يقولــون 
إّنــه حيــن كانــت الشــرطة تضايقهــم، كانــوا يختبئــون فُيجبــرون علــى 

ــر. ــن واإلب ــارك الحق تش

مــن المشــاكل األخــرى تحصيــل المســتخدمين أموالهــم فــي أماكــن 
مثــل مواقــف الباصــات واألســواق. فتعتقلهــم الشــرطة بحجــة أّنهــم 
متنقلــون يســّببون المشــاكل بمــا أّنــه ليــس لديهــم وظائــف مناســبة. 
ــذه  ــتخدمين به ــرطة المس ــل الش ــاذا تعام ــًلا لم ــم فع ــي ال أفه لكّنن
الطريقــة. فهــم أشــخاص بالغــون ال يمكنهــم البقــاء فــي المنــزل. 
ولديهــم حيــاة يعيشــونها واحتياجــات يفــون بهــا ولذلــك عليهــم 
ضمــان ســبل عيشــهم وإّلا ســيصبحون ســارقين إذا تــّم إيقافهــم 

عــن القيــام بهــذه األعمــال.

ــح  ــدة لصال ــرات عدي ــل م ــا التدّخ ــات وعلين ــتجابة لألزم ــق اس ــا فري لدين
وجيــه.  ســبب  دون  عليهــم   المقبــوض  المخــّدرات  مســتخدمي 
وفــي يــوم واحــد فقــط، يمكــن أن يردنــا ٢٠ اتصــاًلا أو أكثــر تقريًبــا 
مــن مســتخدمين موجوديــن فــي مركــز شــرطة أو فــي محكمــة 
يتــّم إطــالق ســراحهم.  إلــى مســاعدتنا ودعمنــا كــي  ويحتاجــون 

إضافّيــة.  مشــاكل  يســّبب  بــل  وحســب  يســاعد  ال  التجريــم  إّن 
ــاب  ــرّي والته ــة البش ــص المناع ــروس نق ــن في ــدة م ــداوى الجدي فالع
ــا. وفــي خاليــا الســجون، يتكــّدس األشــخاص  الكبــد والســّل تــزداد يومّيً
ــر.  ــّل أكث ــدوى الس ــة بع ــر اإلصاب ــد خط ــا يزي ــة، م ــر كافي ــاحة غي والمس
كمــا يتــّم تشــارك أدوات الحقــن بمــا أّن عددهــا قليــل هنــاك وهــي 
ــتخدمون  ــن يس ــدد اّلذي ــجناء الج ــب بالس ــّم التالع ــك يت ــة، لذل مخفّي
ــادل  ــل تب ــّية مقاب ــات جنس ــام بخدم ــوتهم للقي ــّم رش ــّدرات وتت المخ
أدوات الحقــن. وهــذا بالطبــع أّدى إلــى عــدد أكبــر مــن عــداوى فيــروس 

ــد. ــاب الكب ــرّي والته ــة البش ــص المناع نق
أّدى تجريــم المخــّدرات إلــى زيــادة الطلــب، مــا دفــع مرّوجــي المخــّدرات 
الكبــار إلــى زيــادة الــواردات ووّفر فرصة للمســتخدمين الجــدد لالنضمام 
ــة الغوغــاء مــن المجتمــع  ــر مــن عدال إليهــم. باإلضافــة، حصلــت الكثي

فقــط، بســبب األثــر الســلبّي الموّجــه ضــّد مســتخدمي المخــّدرات.

ــة  ــا الحّرّي ــس لديه ــات لي ــي أّن الصيدلّي ــّدرات يعن ــم المخ ــا أّن تجري كم
مثــل  المخــّدرات  مســتخدمي  دعــم  يمكنهــا  التــي  األدويــة  لبيــع 
ــوارض  ــن ع ــّد م ــي تح ــرى الت ــابهة األخ ــة المش ــن أو األدوي البوبرينورفي
ــّيئ  ــر س ــو أم ــاء وه ــى االختب ــم عل ــم المحّت ــر التجري ــحاب. ويجب االنس

ــد. ــة األم ــراض طويل ــة بأم ــر لإلصاب ــر أكب ــى خط ــؤّدي إل ــد ي ــه ق ألّن

يجــب أن ننهــي تجريــم مســتخدمي المخــّدرات وليــس تجريمهــم. 
ويجــب أن ندعــم ال أن نعاقــب. نحتــاج إلــى أدوات للحقــن، ونحتــاج إلــى 
التثقيــف بشــأن الحقــن اآلمــن والجنــس اآلمــن، ال أن نجــّرم األشــخاص 
ــن  ــط ع ــع فق ــل نداف ــّدرات ب ــي مخ ــنا مهّرب ــال. لس ــذه األفع ــبب ه بس

ــروف. ــا الظ ــم ضحاي ــن ه ــتخدمين اّلذي المس

بفضــل هــذه المشــاريع،أريد أن أحــارب الجهــل والفقــر بيــن النــاس  وأن 
أجــد بدائــل اقتصادّيــة جديــدة بهــدف اســترجاع كرامــة قبيلتنــا.

اعُتبــر الحشــيش، الــذي ُزرع فــي منطقتنــا لقــرون عديــدة، اقتصــاًدا 
ــا، بمــا فــي ذلــك أّيــام االســتعمار اإلســبانّي حتــى اســتقالل بلدنــا.  قانونّيً
ــة علــى المســتوى الوطنــّي  ــة وصناعّي وقــد اســُتخدم ألغــراض ترفيهّي
إلــى أن وّقــع المغــرب اّتفاقّيــة األمــم المّتحــدة عــام ١9٦١. ومــع الحظــر، 
لــم يعــد لــدى قبيلتنــا أّي بديــل آخــر ســوى بيــع حصادنــا إلــى الهيبّييــن 
ثــّم إلــى تجــار المخــّدرات الوطنّييــن والدولّييــن. فــكان لتغييــر القانــون 
آثــار غيــر مرغوبــة علــى تنميــة منطقتنــا  فســّبب حالــة قمــع ومالحقــة 

مــن قبــل الســلطات الوطنّيــة.
ــن  ــا م ــن قبيلتن ــة م ــر البريئ ــراد األس ــن أف ــر م ــى الكثي ــض عل ــي القب ُألق
ــّم  ــد ت ــرت. فق ــة إّلا وتأث ــَق عائل ــم تب ــوف. ول ــن الخ ــة م ــق حال ــل خل أج
ــجن  ــى الس ــة إل ــن العائل ــن  م ــراد أخري ــقائي وأف ــن أش ــن م ــال اثني إرس
أّي  نعــرف  ولــم  فقــط.  اّتهامــات  إلــى  اســتناًدا  بــل  دليــل  أّي  بــدون 
معلومــات عنهــم أّول 5٢ يوًمــا مــن اختفائهــم. فــي النهاية اكتشــفنا 
ــن  ــّرّي. وحي ــكان س ــي م ــتجواب ف ــى االس ــلوا إل ــم أرس ــاٍم أّنه ــن مح م
بــدأت المحاكمــة، بالــكاد تعّرفنــا عليهــم ألّنهــم كانــوا قــد تعّرضــوا 

ــتمرار  ــتجوابهم باس ــّم اس ــاز الـــ ١8، ت ــهر االحتج ــالل أش ــب. فخ للتعذي
ــراد  ــى أف ــًرا عل ــب كثي ــا صّع ــا، م ــن منطقتن ا ع ــّدً ــًدا ج ــاط، بعي ــي الرب ف
ــارات.  ــار للزي ــات االنتظ ــافة وأوق ــبب المس ــم بس ــام به ــا االهتم عائلتن

ــس  ــت خم ــي دام ــة الت ــالد المختلف ــجون الب ــي س ــم ف ــت إقامته كان
وســت ســنوات، مــن دون أّي دليــل، الســبب فــي حــزن أمــي وانشــغالها 
مــا ســّبب وفاتهــا فــي النهايــة. فاضطــررت للتخّلــي عــن دراســاتي 

ــا. ــراد قبيلتن ــن أف ــد م ــرتي والعدي ــّقائي وأس ــام بأش ــا لالهتم العلي

منــذ ذلــك الحيــن وإلــى اآلن، لــم يتغيــر الوضــع كثيــًرا. فالوحيــدون 
ــن  ــّدرات الوطنّيي ــار المخ ــوا تج ــع كان ــذا الوض ــن ه ــتفادوا م ــن اس الذي
وغيــاب  المخــّدرات  علــى  الدولــّي  الطلــب  وبســبب  والدولّييــن. 
أفــكار التنميــة لمنطقتنــا مــن جهــة الســلطات الوطنّيــة والدولّيــة، 
ُاجبــرت قبيلتنــا علــى متابعــة النظــر بحلــول لمشــاكلنا االجتماعّيــة 
ــدم  ــع بع ــذا الوض ــّبب ه ــا تس ــر. كم ــّببها الحظ ــي س ــة الت واالقتصادّي
اســتقرار اجتماعــّي، ومســتقبل غيــر متوّقــع. ويعيــش شــعبنا فــي 

خــوف مــن االعتقــال بســبب ثقافــة الكيــف.
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 عــام ١99٢، كنــت أعمــل فــي كييــف كضابــط أمــن يبلــغ مــن العمــر
ــد  ــي أح ــة. وف ــة المنّظم ــة الجريم ــال مكافح ــي مج ــر ف ــا، خبي  4٠ عاًم
مســتقلة  دولــة  اليــوم  »أوكرانيــا  وقــال:  مديــري  اســتدعاني  األيــام 
ويجــب أن نشــّكل وحــدة خاصــة لمكافحــة االّتجــار الدولــّي بالمخــّدرات. 
وبمــا أّنــك تملــك الخبــرة فــي مكافحــة التهريــب، فــال يجــب أن يشــّكل 
االّتجــار بالمخــّدرات مشــكلة بالنســبة إليــك.« لــذا كان علــّي تشــكيل 
وحــدة كاملــة مــن الصفــر علــى الرغــم مــن أّننــي لــم أكــن أعــرف شــيًئا 
عــن سياســة المخــّدرات أو االّتجــار الدولــّي بالمخــّدرات فــي ذلــك الوقت.

منــذ اســتقالل أوكرانيــا، لــم يتــّم التحّكــم بتمويــن الســالئف علــى 
ــج  ــت ُتنت ــث كان ــل المي ــة مث ــّدرات االصطناعّي ــالئف المخ ــالق. فس اإلط
ــاع  ــرة وُتب ــات كبي ــا بكمي ــى أوروب ــّرب إل ــة وُته ــا الكيميائّي ــي مصانعن ف
هنــاك مقابــل مبلــغ نقــدّي كبيــر. وكانــت أول قنــاة اّتجــار نجحنــا فــي 
ــون  ــى قان ــالت عل ــع التعدي ــدأت بوض ــّم ب ــا. ث ــا وإيقافه ــف عنه الكش
المخــّدرات األوكرانــّي لفــرض الســيطرة علــى هــذه المــواد. وكانــت 
هــذه قوانيــن جيــدة لكّنهــا ُكتبــت جميعهــا مــن وجهــة نظــر تطبيــق 
ــد  ــاون أح ــم يتع ــه. ول ــم ب ــيء والتحّك ــر كّل ش ــب حظ ــون: إذ يج القان

ــا.   ــا يوًم ــة معن ــن وزارة الصّح م

لطالمــا نظــرت إلــى هــذا الوضــع مــن وجهــة نظــر ضابــط شــرطة وليس 
ــى،  ــد كّل الفوض ــه، بع ــررت أّن ــب. وُس ــض أو طبي ــر مري ــة نظ ــن وجه م
تمّكنــت مــن تطبيــق إجــراءات المكافحــة هــذه، التــي أبلغنــا عنهــا 
بفخــر فــي اجتماعــات األمــم المّتحــدة الخاّصــة بلجنــة المخــّدرات. 
كمــا عاملنــا مســتخدم المخــّدرات دوًمــا كمجــرم، أو علــى األقــل 
كمجــرم محتمــل، ومطلًقــا لــم نعاملــه كشــخص واجــه موقًفــا 
صعًبــا فــي حياتــه. وكّل مــا كان يهّمنــي هــو توقيــف شــخص ووضعــه 

ــّدرات.  ــداد بالمخ ــاة اإلم ــك قن ــجن وتفكي ــي الس ف

ــة  ــّدرات التابع ــة المخ ــي لجن ــا ف ــًلا بلدّيً ــت ممّث ــن أصبح ــام ١995، حي ع
لألمــم المّتحــدة، ســمعت للمــّرة األولــى بعــالج البدائــل من أطبــاء اّدعوا 
أّنــه يمكــن معالجــة إدمــان المخــّدرات بأدويــة األفيونّيــات الكيميائّيــة. 
وكانــوا خبــراء مــن سويســرا وفرنســا. ففّكــرت، »كيــف يمكــن لشــخص 
أن يســتخدم الميثــادون؟ فهــذا كمعالجــة إدمــان الكحــول بالفودكا!« 
لــم أصــّدق األمــر لكّننــي أدركــت أّننــي كنــت ســابًقا أتجاهــل النواحــي 

الطّبّيــة لسياســة المخــّدرات وهــي مهّمــة أيًضــا.

المعنّيــة  اللجنــة  كرئيــس  األول  يومــي  فــي   ،٢٠١٠ نيســان/أبريل  فــي 
ــن  ــا م ــاًلا هاتفّيً ــت اتص ــة، تلّقي ــي وزارة الصّح ــّدرات ف ــة المخ بمكافح
ــه أن  ــاد. وكان علي ــم ح ــن أل ــي م ــر وتعان ــه ُتحتض ــال إّن والدت ــل ق رج
يســافر كّل يوميــن 4٠ كيلومتــًرا ليجلــب لهــا المورفيــن، ثــّم كان عليــه 
إحضــار ممّرضــة لتحقنهــا كّل أربــع ســاعات. وصــرخ بوجهــي قائــًلا: 
»تعانــي أّمــي مــن ألــم كبيــر! كيــف يمكنكــم أن تعاملــوا النــاس بهــذه 
أّننــي كنــت ذلــك  الطريقــة!«. فأجبتــه بصــدق: »ال أعــرف...« وأدركــت 
الشــخص الــذي كتــب هــذه القوانيــن التــي جعلــت النــاس يعانــون إلــى 
ــدت  ــذه أوج ــة ه ــّدرات الحظرّي ــة المخ ــت أّن سياس ــة. ورأي ــذه الدرج ه
ــة  ــف األدوي ــتطيعوا وص ــم يس ــن ل ــاء الذي ــق لألطب ــن العوائ ــر م الكثي

ــون.  ــن يعان ــك اّلذي ألولئ

الحًقــا، حيــن مــرض أخــي األكبــر واحتــاج إلــى دواء لتخفيــف األلــم، 
ــا  لــم يســتطع الحصــول ســوى علــى ترامــادول، الــذي لــم يكــن كافًي
يوًمــا وقــال: »فولوديــا، أحضــر مسدســك وتعــال  بــي  لــه. فاّتصــل 
ــا  واقتلنــي ألّننــي ال أســتطيع أن أقتــل نفســي!« بعــد ذلــك، بــدأت فعلّيً
بتغييــر المعاييــر الموجــودة ونجحــت فــي النهايــة فــي تمريــر اعتمــاد 
 ٢٠١3 عــام  الدولــة  فــي  المخــّدرات  لسياســة  الوطنّيــة  االســتراتيجّية 
ــي  ــّدرات والت ــة المخ ــانّية لسياس ــة وإنس ــادئ تقّدمّي ــت مب ــي تضّمن الت

تطّبقهــا أوكرانيــا اآلن.

ــة  ــرقّي لمدين ــرف الش ــي الط ــي ف ــت نقطت ــابقة وكان ــرطّية س ــا ش أن
نيوكاســل أبتــون تايــن الواقعــة فــي شــمال شــرق إنكلتــرا. وانضممــت 
إلــى ســلك الشــرطة ألصنــع فارًقــا وأحّقــق العدالــة وأخــدم المجتمــع 
الــذي أعمــل فيــه وأحميــه. فــي البدايــة، عملــت كشــرطّية فــي الشــوارع 
مجــال  فــي  الجنائّيــة  التحقيقــات  بقســم  لاللتحــاق  تدّرجــي  قبــل 
تنســيق العملّيــات الخاّصــة. والحًقــا عملــت كشــارية مخــّدرات متخّفية. 
كمــا أّننــي فــي ســياق التعافــي طويــل األمــد مــن اســتخدام المخــّدرات 
اإلشــكالّية لكّننــي ال أرى نفســي شــخًصا ممّيــًزا أو مختلًفــا أو فريــًدا. بــل 

أنــا واحــدة مــن المحظوظيــن. 

ــى  ــي إل ــّم إدخال ــد ت ــة. فق ــات كارثّي ــّدرات تبع ــتخدامي المخ كان الس
ــي  ــي فرصت ــلت ف ــي فش ــردت ألّنن ــت وُط ــل وانتكس ــادة تأهي ــز إع مرك
الوحيــدة للعــالج. وقــد تــّم توقيفــي مــّرات عديــدة وإدخالــي إلــى 
المستشــفى فــي مناســبات عديــدة بســبب محــاوالت االنتحــار )لــم 
ــي  ــى ب ــل( وانته ــب والفش ــل والذن ــّس بالخج ــل الح ــن تحّم ــن م أتمّك

المطــاف بالتشــّرد. 

قبــل ثمانــي ســنوات تقريًبــا اســتيقظت فــي المستشــفى مجــّدًدا 
موصولــة باألجهــزة واألنابيــب غيــر مصّدقــة أّننــي لــم أمــت. لكــن هــذه 

ــش. ــراًرا بالعي ــذت ق ــّرة اّتخ الم

مــا الــذي تغّيــر؟ كيــف نجحــت بذلــك؟ لم تكــن خاليــا الســجن والظهور 
فــي المحاكــم والتجريــم مــا ســاعدني؛ بالعكــس إّن فعــل التجريــم 
دفعنــي فــي الواقــع لالبتعــاد أكثــر عــن المجتمــع وفاقم اســتخدامي 
اإلشــكالّي وأبعدنــي. وأخــذ مــا بقــي لــي مــن حــّس بالكرامــة، وحّطــم 
حّســي الهــّش بالــذات. ولــم يظهــر لــي أحــد الشــفقة أو العطــف. بــل 
واجهــت الحكــم والوصمــة والتهميــش اإلضافّييــن وُتركــت ألشــعر 
بحاجــة  وأّننــي  األخالقــّي  للنســيج  يفتقــد  رذيــل  شــخص  وكأّننــي 
ألتمالــك نفســي. واألســوأ أّننــي أّم لــم تســتطع التوّقــف عن اســتخدام 

المخــّدرات حتــى مــن أجــل أوالدهــا. 

كان الســبب األشــخاص اّلذيــن رأيتهــم فــي مراكــز التعافــي اّلذيــن 
ــوا قــرب ســريري فــي  ــوا مســاعدتي فــي مناســبات عديــدة. وكان حاول
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ــا  ــة حّقً ــا موضوع ــث أّنه ــن حي ــا م ــن نوعه ــدة م ــة فري ــة العاّم الصّح
ــة  ــول سياس ــان وح ــوق اإلنس ــة وحق ــة االجتماعّي ــرق العدال ــى مفت عل
ــا  ــّدت فيه ــي ح ــة الت ــى الطريق ــى عل ــّد وال ُتحص ــة ال ُتع ــدة. األمثل جّي
الصّحــة العاّمــة مــن األمــراض والوفّيــات بتوفيــر التكاليــف وســّوت 
والمــرض.  المعاكســة  الصّحــة  غالًبــا  يمّيــز  الــذي  التفــاوت  ملعــب 
ــة  ــي أزم ــّوة ف ــخة بق ــة راس ــة العام ــو الصّح ــخصّية نح ــي الش وطريق
اإليــدز فــي أوائــل تســعينّيات القــرن العشــرين فــي ســان فرانسيســكو. 
فبعــد العمــل علــى مســائل العدالــة المحيطــة باالعتــداء الجنســّي 
خــالل وقتــي فــي الجامعــة، لــم أســتطع أن أصــدق وجــود مــرض آخــر، 
ا إلــى هــذه الدرجــة. وفتــح عالــم فيــروس  ا وشــخصّيً كان ُيعــّد سياســّيً
نقــص المناعــة البشــرّي نظــري علــى الظلــم الناتــج عــن الكثير مــن عدم 
االســتجابة، والفصــل الكبيــر بيــن العلــم واإلرادة السياســّية. وطــوال 
العقديــن الســابقين، رّكــز بحثــي علــى تحســين حيــاة مســتخدمي 
ــف  ــم للتوظي ــيع خياراته ــمل توس ــذي يش ــم، ال ــّدرات ورفاهّيته المخ
والوصــول إلــى الخدمــات والوصــول إلــى الرعايــة الصّحّيــة. وقــد أخذنــي 
هــذا العمــل إلــى أماكــن كثيــرة حــول العالــم لكــن لــم يكــن أّي منهــا 
ــا كديــاري فــي بالتيمــور، ميريالنــد. فقــد كنــت أراقــب مؤّخــًرا دور  مرعًب
الشــرطة تجــاه البيئــة العرضــة لفيــروس نقــص المناعــة البشــرّي لــكّل 
ا فــي الشــارع.  مــن العامليــن بالجنــس المتشــابهين والمتحّوليــن جنســّيً
فــي هــذا الســياق، تعانــي أغلبّيــة العامــالت بالجنــس المتشــابهات مــن 
ــا العامــل الرئيســّي لبيــع الجنــس  عــادات مخــّدرات مزمنــة تكــون غالًب
فــي الشــارع. وقــد خّيبــت الصّحــة العاّمــة آمــال هؤالء النســاء - ال ســيما 
فــي افتقارنــا للمناصــرة الفّعالــة فــي تجريــم العمــل بالجنــس وجرائــم 
المخــّدرات األدنــى مســتوى. وتقبــع هــذه النســاء علــى مفتــرق طريــق 
بيــن السياســات الســّيئة وغيــاب الوظيفــة وأســواق المخــّدرات المزمنــة. 

إذ ال مســاكن ثابتــة لديهــّن وهــّن يعانيــن مــن عــادات هيروييــن مكّثفــة 
ــى  ــارة أدن ــّدرات ودع ــم مخ ــبب ته ــه بس ــن من ــجن وخرج ــن الس ودخل
مســتوى، ولديهــّن تاريــخ مــن االعتــداء الجنســّي الســابق والحالــي. 
ــور  ــل بالتيم ــن مث ــي أماك ــام ٢٠١٦ ف ــذا ع ــد ه ــل أن يتواج ــف ُيعق فكي
فــي الواليــات المّتحــدة؟ كيــف ُيعقــل أّن معــّدالت فيــروس نقــص 
المناعــة البشــرّي تفــوق 7 بالمائــة وعــدد البرامــج خــارج أبحاثنــا المتعّلقة 
بالمشــاهدة والتّدخــل التــي ترّكــز عليهــا  قليــل؟ صراعــي اآلن كباحثــة 
هــو إيجــاد الدليــل الــذي يوّضــح ويوّثــق حيــاة هــؤالء النســاء، بينمــا نبــذل 
كّل مــا فــي وســعنا لهــّن فــي ســياق دراســة تتعّلــق بالمشــاهدة. 
والطريقــة الوحيــدة التــي يمكننــي أن أشــهد فيهــا، مــن دون ذنــب 
كبيــر فــي عــدم »المشــاهدة« وحســب، هــي معرفــة مــدى المســؤولّية 
عــن  معلومــات  يعطــي  بحثــي  أّن  ألضمــن  عاتقــي  علــى  الملقــاة 
السياســة: مجــّرد أحــكام القوانيــن وإنهــاء تجريــم جرائــم المخــّدرات 
األدنــى مســتوى وبرامــج التحويــل التــي يتــّم دخولهــا مســبًقا بــدًلا مــن 
بعــد وجــود أحدهــا  فــي نظــام العدالــة الجنائّيــة أصــًلا. مــن واجبــي أن 
أســتعمل امتيــازي ألتشــارك قصصهــّن واإلحصــاءات مــن خــالل تطويــر 
ــاء  ــة النس ــّزز صّح ــي تع ــة الت ــات الضرورّي ــات والسياس ــرة الخدم ومناص
ورفاهيتهــّن ومســتقبلهّن. والتحــّدي الــذي أواجهــه هــو إيجــاد التــوازن 
المســؤولّية  برامــج تحّملهــم  لتأســيس  الشــرطة  العمــل مــع  بيــن 
مــع  صادقــة  والبقــاء  المضــّرة  ســلوكّياتهم  علــى  الضــوء  وتلقــي 
ــذا ُيعــّد البحــث  ــة ومــا هــو صحيــح. ل ــة االجتماعّي ــال العدال نفســي حي
فــي الصّحــة العاّمــة وســيلة قوّيــة إلنشــاء مجتمعــات وحســب ويكون 
البحــث فــي مقّدمــة تقديــم الدليــل علــى إيجــاد التغييــر الضــرورّي 

ــة. ــذه الغاي له

ــر  ــعر باألم ــدأت أش ــى ب ــي حت ــي وأحّبون ــوا بإطعام ــفى. فقام المستش
ــرام.  ــة واحت ــي بكرام ــوه كان معاملت ــا فعل ــي. وم ــاه نفس ــه تج نفس
واالســتحقاق  بالقيمــة  الحــّس  فاســتعدت  كإنســانة.  عاملونــي 
واســتطعت مواجهــة النــاس مجــّدًدا. فقــّوة المعالجــة مــن خــالل 

كرامــة اإلنســان البســيطة كانــت أساســّية لشــفائي.

حيــن أفّكــر فــي الوقــت الــذي أمضيتــه فــي ســلك الشــرطة أشــعر 
بالذنــب والخجــل والحــّس بالفشــل أيًضــا. كنــت أخجــل مــن أّننــي لــم 
أوقــف محترفــي جرائــم أو أحتجــز أشــخاًصا ســّيئين بــل كنــت بــدل 
ــا من  ذلــك أعتقــل األشــخاص مــن األماكــن الفقيــرة المحرومــة اجتماعّيً
التوظيــف العالــي، أشــخاًصا كانــت آمالهــم قليلــة أو معدومــة. وكانت 
جريمــة العديــد منهــم حيــازة المخــّدرات غيــر العنيفــة فقــط. والتبعات 

التــي واجهوهــا تقــع علــى ضميــري.

ــر  ــوى تدمي ــالق س ــى اإلط ــرق عل ــأّي ف ــم ب ــم أق ــي، ل ــرة عمل ــالل فت خ
حيــاة اّلذيــن كانــت آمالهــم قليلــة أو معدومــة مــن األصــل. وســاعدت 
فــي وضــع حواجــز غيــر ضرورّيــة أمــام أولئــك اّلذيــن أرادوا حيــاة وفرًصــا 

ــا.  أفضــل مــن خــالل إدانتهــم جنائّيً

هذه هي حقيقة الحرب على المخّدرات.

اّلذيــن يســتخدمون  أمــام األشــخاص  الحواجــز  أّن أحــد أكبــر  أظــّن 
المخــّدرات اإلشــكالّية، واّلذيــن يطلبــون المســاعدة ويصلــون إلــى العالج 
هــو سياســات المخــّدرات الحاليــة. فهــي ال تحّقــق شــيًئا ســوى  التســّبب 

ــع ككّل. ــر والمجتم ــراد واألس ــّي لألف ــأذى إضاف ب
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.8 ص.  فيينــا،  المّتحــدة:  األمــم   ،٢٠٠4 لعــام  المخــّدرات  عــن  العالمــّي 

5.   مكتــب األمــم المّتحــدة المعنــّي بالمخــّدرات والجريمــة، التقريــر العالمــّي 
عــن المخــدّرات لعــام ٢٠١٦، ص. ١.

٦.   مكتــب األمــم المّتحــدة المعنــّي بالمخــّدرات والجريمــة )٢٠١٦(، »ارتفــاع 
عــدد البالغيــن المعتمديــن علــى المخــّدرات ألّول مــّرة منــذ ســت ســنوات فوصــل 
اليــوم إلــى ٢9 مليــون: التقريــر العالمــّي عــن المخــّدرات لعــام ٢٠١٦ الخــاّص 

بمكتــب األمــم المّتحــدة المعنــّي بالمخــّدرات والجريمــة،« 
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2016/June/number-of-

drug-dependent-adults-up-for-first-time-in-six-years--now-at-29-
million_-unodc-world-drug-report2016-.html  

 .)تّم ولوجه بتاريخ 4 آب/أغسطس ٢٠١٦(

7.   مكتــب األمــم المّتحــدة المعنــّي بالمخــّدرات والجريمــة، التقريــر العالمــّي 
عــن المخــّدرات لعــام ٢٠١٦، ٢7.

8.   المرجع نفسه، 35.

9.   غاالهــو، ب والينــز، ر. )٢٠١5( عقوبــة اإلعــدام لجرائــم المخــدرات: نظــرة عامة 
ــة للحــّد مــن المخاطــر: لنــدن.   ــة العالمّي عالميــة ٢٠١5، الجمعّي

١٠.   هيومــن رايتــس ووتــش )٢٠٠4(، المقابــر غيــر كافيــة:: الحرب علــى المخدرات، 
وفيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز، وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، ه.ر.و.: نيــو 

ــم 8 )ج(،  ــد ١٦، رق ــورك، المجّل ي
https://www.hrw.org/reports/2004/thailand0704/thailand0704.pdf  

 .)تّم ولوجه بتاريخ ١ آب/أغسطس ٢٠١٦(

١١.   الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة »اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان«، ١٠ 
ديســمبر ١948، ٢١7 ألــف )ثالثــا(، وهــي متوفــرة علــى: 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html  

.]تم ولوجه ١٢ أكتوبر ٢٠١٦[

ــة  ــوق المدنّي ــّي للحق ــد الدول ــدة، »العه ــم المّتح ــة لألم ــة العاّم ١٢.   الجمعّي
.١7 المــادة   ،١9٦٦   ،)ICCPR( والسياســية« 

١3.    ]١[ل )٢٠١5(،  هيومــن رايتــس ووتــش دعــوة لكتابــة مقــاالت حــول مشــكلة 
المخــّدرات وحقــوق اإلنســان )تطبيــق القــرار ٢8/A/HRC/L.٢٢(، اإلرســال إلــى 

مكتــب المفّوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان فــي األمــم المّتحــدة، ٦، 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Drug 

Problem/HumanRightsWatch.pdf  )تّم ولوجه بتاريخ ١ آب/أغسطس ٢٠١٦(. 

المرجع نفسه.  .١4

غيرتــي، س. )٢٠٠5(، مبــادئ الفصــل فــي نزاعــات حقــوق اإلنســان، صحافــة   .١5
جامعــة أوكســفورد: نيــو يــورك، 84.

,٢٠١4/٢37 Amparo en revision بالنسبة إلى القرار الكامل، راجع  .١٦
http://www.smartclub.mx/uploads/8727772/7/2/7/8/ar237_smart.pdf 
 تّم ولوجه بتاريخ 3٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦(؛ راجع أيًضاماركس، إ. )٢٠١٦( نموذج نادي(
 الحشيش من إسبانيا إلى أميركا الالتينّية: زراعة الحشيش الجماعّي واستهالكه

  كنشاطات ترويحّية محمّية دستورّيًا
)The Cannabis Club Model from Spain to Latin America: Collective 

Cannabis Cultivation and Consumption as constitutionally protected 
recreational activities(، الملكة ماري: جامعة لندن، سلسلة مقاالت عملّية

 .)قادمة( 

 .)The Cannabis Club Model( ماركس،نموذج نادي الحشيش  .١7

١8.   المرجع نفسه.

والــدرون، ج. )٢٠١٦(، »ســلطة القانــون«. فــي موســوعة ســتانفورد للفلســفة   .١9
)The Stanford Encyclopaedia of Philosophy()إصــدار خريــف ٢٠١٦(، إدوارد ن. 

ــدار(  ــا )إص زالت
http://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/rule-of-law//

٢٠.   مكتــب األمــم المّتحــدة المعنــّي بالمخــّدرات والجريمــة، التقريــر العالمــّي 
ــام ٢٠١٦، ١. ــّدرات لع ــن المخ ع

ــع  ــروع: تطبي ــر المش ــه غي ــام ف. )١998(، الترفي ــدج، ج. وميش ــر، ه.، ألدري ٢١.   بارك
 Illegal Leisure:The Normalisation( اســتخدام المخّدرات الترويحّية للمراهقيــن

of Adolescent Recreational Drug Use(، روتلــدج: لنــدن، ١54.

قّصــة  المخــّدرات:  مجرمــي  »مالحقــة   ،)٢٠١5(  The Economist مجّلــة     .٢٢
،)Prosecuting Drug Offenders: A Matter of Class( طبقــات« 

http://www.economist.com/news/britain/-21672286those-arrested-
harder-drugs-have-easier-time-matter-class  

.)تّم ولوجه بتاريخ ٢8 حزيران/يونيو ٢٠١٦(

٢3.   إيســتوود، ن. وشــاينر، م. وبيــر، د. )٢٠١3( األرقــام باألســود واألبيــض: الفــوارق 
اإلثنّيــة فــي ضبــط جرائــم المخــدّرات ومالحقتهــا فــي إنكلتــرا وبــالد الغــال، 

إصــدار وLSE: لنــدن.

االجتماعّيــة:  والعدالــة  العــرق  واإلتنّيــة،  »العــرق   ،)٢٠٠4( ت.  شــيلبي،     .٢4
 Race and Ethnicity, Race and Social Justice: Rawlsian( راولــز«  اعتبــارات 
 :)5( 7٢  )Fordham Law Review( مجلــة فوردهــام القانونّيــة ،)Considerations

.١7٠5

٢5.   إيســتوود، ن، فوكــس، إ. وروزماريــن، إ. )٢٠١٦(، ثــورة هادئــة: إنهــاء تجريــم 
 A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Across( المخــّدرات حول العالــم

the Globe(، اإلصــدار: لنــدن، 7.

٢٦.   الجمعّيــة العاّمــة لألمــم المّتحــدة، المفّوضــة الســامّية لحقــوق اإلنســان 
فــي األمــم المّتحــدة )٢٠١5(، دراســة حــول أثــر مشــكلة المخــّدرات العالمّيــة علــى 
 Study on the impact of the world drug problem( التمّتــع بحقــوق اإلنســان
 ،٦5/3٠/A/HRC ،ــف ــدة: جني ــم المّتح on the enjoyment of human rights(، األم
ص.١5 - ١٦؛ برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــّي )٢٠١5(، معالجــة أبعــاد التنميــة فــي 
 Addressing the Development Dimensions of Drug( المخــّدرات  سياســة 

ــو يــورك، 34،  ــّي: ني Policy(، برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائ
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-AIDS/Discussion-

Paper--Addressing-the-Development-Dimensions-of-Drug-Policy.pdf 
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)تــّم ولوجــه بتاريــخ 3 آب/أغســطس ٢٠١٦(؛ منّظمــة الصّحــة العالمّيــة )٢٠١4-٢٠١٦( 
المبــادئ التوجيهّيــة الموحــدة المتعّلقــة بالوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة 
ــة  ــّية، منّظم ــكانّية األساس ــات الس ــه للفئ ــه ورعايت ــخيصه وعالج ــرّي وتش البش
الصّحــة العالمّيــة: جنيــف، 8٦؛ برنامــج األمــم المّتحــدة المعنــّي باإليــدز )٢٠١٦(، 
ــج  ــّدرات، برنام ــتخدمون المخ ــن يس ــخاص ّالذي ــان واألش ــوق اإلنس ــة وحق الصّح

ــدز: جنيــف، 7،  ــّي باإلي ــدة المعن األمــم المّتح
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/donoharm_

en.pdf  )تّم ولوجه بتاريخ ٢7 أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ (
منّظمة الدول األميركّية )٢٠١3( مشكلة المخّدرات في األميرّكيتين: تقرير 

تحليلّي، منّظمة الدول األميركّية: األمانة العاّمة، ١٠3.

٢7.   مكتــب األمــم المّتحــدة المعنــّي بالمخــّدرات والجريمــة، التقريــر العالمــّي 
 .xxiii ،ــام ٢٠١٦ ــّدرات لع ــن المخ ع

٢8.   اللجنــة العالمّيــة المعنّيــة بسياســة المخــّدرات )٢٠١4(، التحّكــم بزمــام 
ــة  ــة المعنّي ــة العالمّي ــّدرات، اللجن ــات المخ ــى سياس ــة إل ــبل الناجح ــور: الس األم

 ،١3 المخــّدرات،  بسياســة 
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/
uploads/03/2016/GCDP_2014_taking-control_EN.pdf  

.)تّم ولوجه بتاريخ ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠١٦(

٢9.   المرجع نفسه.

فــي  والعنــف  بالمخــّدرات  واالتّجــار  »الفســاد   ،)٢٠١٢( س.  موريــس،     .3٠
 The Brown Journal of World( المكســيك«، مجلــة بــراون للشــؤون العالمّيــة

 .٢9  :)٢(  ١8   )Affairs

3١.   لجنــة غــرب إفريقيــا المعنّيــة بالمخــّدرات )٢٠١4( ليــس فقــط فــي الترانزيــت: 
المخــّدرات والدولــة والمجتمــع فــي غــرب إفريقيــا، لجنــة غــرب إفريقيــا المعنّيــة 

ــّدرات، ٢٠.  بالمخ

سياســة  دليــل   ،)٢٠١٦( المخــّدرات  بسياســات  المعنــّي  الدولــّي  االّتحــاد     .3٢
المخــدّرات التابــع لالّتحــاد الدولــّي المعنــّي بسياســات المخــّدرات الطبعةالثالثــة، 

االّتحــاد الدولــّي المعنــّي بسياســات المخــّدرات: لنــدن، 9١، 
http://idpc.net/publications/03/2016/idpc-drug-policy-guide3-rd-edition  

 .)تّم ولوجه بتاريخ ٢9 حزيران/يونيو ٢٠١٦(

33.   علــي، م. وريجينســيا، ت. )٢٠١٦(، »الفيليبيــن: نســبة الوفيــات فــي حــرب 
الجزيــرة،  المخــدرات،«  علــى  دوتيرتــي 

http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/08/2016/philippines-
death-toll-duterte-war-drugs160825115400719-.html  

.)تّم ولوجه بتاريخ ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦(

34.   راجع مثًلا: هيومن رايتس ووتش )٢٠٠3(، استغالل المستخدم: سوء 
تصّرف الشرطة، والحّد من مخاطر استخدام المخّدرات وفيروس نقص المناعة 

البشرّي/اإليدز في فانكوفر، ه.ر.و: نيو يورك، 
https://www.hrw.org/report/06/05/2003/abusing-user/police-
misconduct-harm-reduction-and-hiv/aids-vancouver-canada

  ،»؛ سيتي، ج. وآخرون )٢٠١٦(، »الصّحة العاّمة وسياسة المخّدرات الدولّية
 ،)The Lancet Commission( لجنة النسيت

 ، 387 )١٠٠٢٦(:  ١434)The Lancet( مجلة النسيت  
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS-0140

-00619(16)6736X/abstract )تّم ولوجه بتاريخ ١4 حزيران/يونيو ٢٠١٦(. 

35.   هيومــن رايتــس ووتــش )٢٠٠4(، عــدم التعّلــم مــن الــدروس: انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان وفيــروس نقــص المناعــة البشــرّي/اإليدز فــي الفدرالّية الروســّية، 

يــورك، نيــو  ه.ر.و.: 
https://www.hrw.org/reports/2004/russia0404/russia0404.pdf  

.)تّم ولوجه بتاريخ ٢ آب/أغسطس ٢٠١٦(

ــة  ــة عاّم ــج صّح ــّدرات )٢٠١٦( نه ــات المخ ــّي بسياس ــّي المعن ــاد الدول 3٦.   االّتح
حيــال اســتخدام المخــّدرات فــي آســيا: المبــادئ والممارســات إلنهــاء التجريــم، 

ــدن، ٢٢،  ــدرات: لن ــات المخ ــي بسياس ــي المعن ــاد الدول االتح
library/Drug-/64663568/https://dl.dropboxusercontent.com/u

 decriminalisation-in-Asia_ENGLISH-FINAL.pdf 
(تّم ولوجه بتاريخ 2 آب/أغسطس ٢٠١٦(.

37.  مكتــب المفوض الســامي لحقوق اإلنســان فــي األمم المّتحــدة )٢٠١٦( بيان 
زيــد رائــد الحســين، المفوض الســامي لحقوق اإلنســان فــي األمم المّتحــدة، في 
 الجلســة الواحــدة والثالثيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان، األمــم المّتحــدة: جنيــف، 
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
 9ErMAAxg.dpuf .Lang ID=E#sthash &17200 =aspx?NewsID 

)تّم ولوجه بتاريخ 3 تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٦(.

ــة للحــّد مــن المخاطــر وهيومــن رايتــس ووتــش )٢٠٠8(،  ــة العالمّي 38.   الجمعّي
ــورك،  ــو ي ــد، ه.ر.و: ني ــنتها تايالن ــي ش ــّدرات« الت ــى المخ ــرب عل »الح

https://www.hrw.org/news/12/03/2008/thailands-war-drugs  
.)تّم ولوجه بتاريخ ١5 حزيران/يونيو ٢٠١٦(

39.   منّظمــة العفــو الدولّيــة )٢٠١5(، قتلــت ابنــي: حــاالت القتــل عمــًدا مــن قبــل 
ــة، ــرو، منّظمــة العفــو الدولّي الشــرطة العســكرّية فــي مدينــة ريــو دي جيني

 https://www.amnesty.org/en/documents/amr2015/2068/19/en/  
 .)تّم ولوجه بتاريخ 3 آب/أغسطس ٢٠١٦(

4٠.   المرجع نفسه. 

4١.   المركــز الدولــّي للعلــوم وسياســة المخــّدرات )٢٠١٠(، أثــر إنفــاذ قانــون 
المخــدرات علــى العنــف المتعّلــق بالمخــّدرات: دليــل مــن مراجعــة علمّيــة، 

فانكوفــر،   :)ICSDP( المخــّدرات  سياســة  فــي  للعلــوم  الدولــّي  المركــز 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/michaela/pages/57/
attachments/original/1432063035/ICSDP1-_-_FINAL_(1).pdf

 .)تّم ولوجه بتاريخ 5 آب/أغسطس ٢٠١٦(

4٢.   مركز رصد التشّرد الداخلّي )٢٠١4(، المكسيك، 
http://www.internal-displacement.org/americas/mexico/  

.)تّم ولوجه بتاريخ ١١ آب/أغسطس ٢٠١٦(

فــي  المخــّدرات  عنــف   )٢٠١5( د.  وشــيرك،  س.  مولزاهــان،  ك.  هاينلــي     .43
المكســيك: البيانــات والتحليــل لغايــة ٢٠١4، مشــروع العدالــة فــي المكســيك، 

جامعــة ســان دييغــو: ســان دييغــو.

ــة  ــة عاّم ــج صّح ــّدرات )٢٠١٦(، نه ــات المخ ــّي بسياس ــّي المعن ــاد الدول 44.   االّتح
حيــال اســتخدام المخــّدرات فــي آســيا: المبــادئ والممارســات إلنهــاء التجريــم، 

ــدن، ٢٢، ــّدرات: لن ــات المخ ــّي بسياس ــّي المعن ــاد الدول االّتح
http://idpc.net/publications/03/2016/public-health-approach-to-drug-

use-in-asia-decriminalisation  
 .)تّم ولوجه بتاريخ ٢3 حزيران/يونيو ٢٠١٦(

45.   المرجع نفسه.

4٦.   هيومــن رايتــس ووتــش )٢٠١٢(، التعذيــب باســم العــالج: انتهــاكات حقــوق 
الديمقراطّيــة  الو  وجمهورّيــة  وكمبوديــا  والصيــن  فييتنــام  فــي  اإلنســان 

الشــعبّية، ه.ر.و.: نيــو يــورك، 
https://www.hrw.org/news/24/07/2012/drug-detention-centers-offer-

torture-not-treatment  
 .)تّم ولوجه بتاريخ ٢3 حزيران/يونيو ٢٠١٦(
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ــاكات  ــر )٢٠٠9(، انته ــن المخاط ــّد م ــة للح ــة العالمّي ــر الجمعّي ــج تطوي برنام  .47
ــة  ــج الصّح ــدان، برنام ــن المي ــر م ــّدرات: تقاري ــالج المخ ــم ع ــان باس ــوق اإلنس حق

العاّمــة التابــع لمؤّسســات المجتمــع المفتــوح، ١، 
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/human-rights-

abuses-name-drug-treatment-reports-field 
)تّم ولوجه بتاريخ 3 آب/أغسطس ٢٠١٦(.

48.   برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــّي)٢٠١5(، معالجــة أبعــاد التنمّيــة فــي 
 .٢5  ،)Addressing the Development Dimensions of Drug Policy( سياســة المخــّدرات

عــالج  باســم  والعقــاب  االحتجــاز   ،)٢٠١٦( ر.  وبيرزهــاوس،  ج.  ســيتي،     .49
المخــّدرات)Detention and Punishment In the Name of Drug Treatment(، مؤّسســات 

 ،١١   ، المفتــوح  المجتمــع 
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/detention-

and-punishment-name-drug-treatment20160315-.pdf 
)تّم ولوجه بتاريخ 3 آب/أغسطس ٢٠١٦(.

5٠.   المرجع نفسه، 4.

ــيا:  ــي روس ــّدرات ف ــتخدمي المخ ــة مس ــرون )٢٠١٠(، »مالحق ــارانغ، إ. وآخ 5١.   س
الخطــر والخــوف والعنــف الهيكلــّي، اســتخدام المخــّدرات وســوء اســتخدامه«، 

.١٠8٢٦٠8١٠٠359٠938/١٠.3١٠9 رقمــي:  معــّرف   ،8٦4-8١3  :)٦(45

5٢.   اللجنــة العالمّيــة المعنّيــة بسياســة المخــّدرات )٢٠١3(، األثــر الســلبّي للحــرب 
علــى المخــدّرات علــى الصّحــة العاّمــة: وبــاء التهــاب الكبــد C المخفــّي، اللجنــة 

ــة بسياســة المخــّدرات  ــة المعنّي العالمّي
http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/the-negative-impact-of-the-

war-on-drugs-on-public-health-the-hidden-hepatitis-c-epidemic/ 
)تّم ولوجه بتاريخ ٢٢ حزيران/يونيو ٢٠١٦(.

ــة«،  ــّدرات الدولّي ــات المخ ــة وسياس ــة العاّم ــرون، »الصّح ــيتي، ج. وآخ 53.   س.س
)١٠٠٢٦( 387  )The Lancet( مجلــة النســيت ،)The Lancet Commission( لجنــة النســيت

)٢٠١٦(: ١4٢7-١48٠؛ منّظمــة الصّحــة العالمّيــة )٢٠١4(، المبــادئ التوجيهّيــة لكشــف 
األشــخاص المصابيــن بعــدوى التهــاب الكبــد C ورعايتهــم وعالجهــم، منّظمــة 

الصّحــة العالمّيــة: جنيــف. 

54.   الجمعّيــة العالمّيــة للحــّد مــن المخاطــر )٢٠١4(، الحالــة العالمّيــة للحــّد مــن 
مخاطــر اســتخدام المخــّدرات ٢٠١4، ج.ع.ح.م: لنــدن 

https://www.hri.global/files/16/02/2015/GSHR2014.pdf 
) تّم ولوجه بتاريخ ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦(.

55.   راجــع مثــًلا، السلســلة الخاّصــة لمجلــة النســيت )Lancet(  ٢٠١٠ حــول عــدوى 
فيــروس نقــص المناعــة البشــرّي بيــن األشــخاص اّلذيــن يســتخدمون المخــّدرات 

بالحقــن

5٦.   سيتي، ج. وآخرون، الصّحة العاّمة وسياسة المخّدرات الدولّية، ١435.

57.   المرجع نفسه، ١44١. 

58.   المرجع نفسه. 

59.   رول، س. بوكروفســكي، ف. وفينوغرادوف، ف. )٢٠١٢(، العواقب االقتصادّية 
لفيــروس نقــص المناعــة البشــرّي فــي روســيا، مجموعــة البنــك الدولــّي.

الســلبّي  األثــر   ،)٢٠١5( المخــّدرات  بسياســة  المعنّيــة  العالمّيــة  اللجنــة     .٦٠
ــن  ــم الممك ــة لألل ــة العالمّي ــة: األزم ــة العاّم ــى الصّح ــّدرات عل ــة المخ لمكافح

المخــّدرات، بسياســة  المعنّيــة  العالمّيــة  اللجنــة  تجّنبــه، 
http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/the-negative-impact-of-drug-

control-on-public-health-the-global-crisis-of-avoidable-pain/ 
)تّم ولوجه بتاريخ ٢٢ حزيران/يونيو ٢٠١٦(.

٦١.   مكتــب األمــم المّتحــدة المعنــّي بالمخــّدرات والجريمــة، التقريــر العالمــّي 
 .xi ،ــام ٢٠١٦ ــّدرات لع ــن المخ ع

ــات  ــي الوفّي ــادات ف ــا )٢٠١٦(، الزي ــة منه ــراض والوقاي ــة األم ــز مكافح ٦٢.   مراك
 — الكيميائّيــة  األفيونّيــات  مــن  المفرطــة  والجرعــات  بالمخــّدرات  المرتبطــة 

.8١-٢378 ص.   ،)5٦٦)٠  ،٢٠١4-٢٠٠٠ المّتحــدة،  الواليــات 

٦3.   تحالــف سياســات المخــّدرات )٢٠١٦(، قانــون الســامرّي الصالــح المعنــّي 
بالوقايــة مــن الجرعــة المفرطــة القاتلــة، تحالــف سياســات المخــّدرات: نيــو يــورك،

 http://www.drugpolicy.org/-911good-samaritan-fatal-overdose-prevention-law 
)تّم ولوجه بتاريخ 4 آب/أغسطس ٢٠١٦(.

٦4.   ســيتي، ج. وبيرزهــاوس، ر. )٢٠٠7(، االعتمــاد علــى الحقــوق: تقييــم عــالج 
االعتمــاد علــى المخــّدرات مــن وجهــة نظــر حقــوق اإلنســان، الشــبكة القانونّيــة 
الكندّيــة لفيــروس نقــص المناعــة البشــرّي/متالزمة نقــص المناعــة المكتســب: 

ــو،  تورونت
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/02/2014/Dependent-

Rights_July07.pdf 
)تّم ولوجه بتاريخ ٢7 أيلول/سبتمبر ٢٠١٦(.

٦5.   مكتــب األمــم المّتحــدة المعنــّي بالمخــّدرات والجريمــة، التقريــر العالمــّي 
ــام ٢٠١٦، ١٠١.  ــّدرات لع ــن المخ ع

٦٦.   خالصة أحوال السجون في العالم )٢٠١٦(، لمحة عن بلد البرازيل، 
http://www.prisonstudies.org/country/brazil 

)تّم ولوجه بتاريخ ١١ آب/أغسطس ٢٠١٦(.

٦7.   شــابو، آي. )٢٠١4(، سياســة المخــّدرات فــي البرازيــل: مناقشــة متأّخــرة, 
المخــّدرات  سياســة  تغييــر  علــى  العمــل  مؤّسســة 

http://www.tdpf.org.uk/blog/drug-policy-brazil-long-overdue-discussion 
)تّم ولوجه بتاريخ ١7 حزيران/يونيو ٢٠١٦(.

٦8.   مجلــة The National  )٢٠١4(، النســاء التايالندّيــات يدفعــن ثمــن المخــّدرات 
  ،)Thai women pay the price of drugs(

http://www.thenational.ae/world/southeast-asia/thai-women-pay-the-price-
of-drugs )تّم ولوجه بتاريخ ١7 حزيران/يونيو ٢٠١٦(.

٦9.   خالصة أحوال السجون في العالم )٢٠١٦(، لمحة عن بلد تايالند،
 http://www.prisonstudies.org/country/thailand 

.)تّم ولوجه بتاريخ ١١ آب/أغسطس ٢٠١٦(

7٠.   ســاويتا لوفيفــر، إ. )٢٠١٦(، ارتفــاع عــدد المســاجين يدفــع بتايالنــد إلــى إعــادة 
 Soaring prison population( »الخاســرة«  المخــّدرات  علــى  بالحــرب  التفكيــر 

رويتــرز،   ،)prompts Thailand to re-think 'lost' drug war
http://uk.reuters.com/article/uk-drugs-thailand-prisons-idUKKCN0ZX01X 

)تّم ولوجه بتاريخ 5 آب/أغسطس ٢٠١٦(.

ــّي  ــجن الجماع ــّدرات، الس ــرب المخ ــّدرات )٢٠١٦(، ح ــات المخ ــف سياس 7١.   تحال
والعــرق، تحالــف سياســات المخــّدرات: نيــو يــورك، 

http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/DPA20%Fact20%Sheet_Drug20%
War20%Mass20%Incarceration20%and20%Race_(Feb.202016%).pdf 

)تّم ولوجه بتاريخ 4 آب/أغسطس ٢٠١٦(.

7٢.   المنظمــة الدولّيــة إلصــالح القانــون الجنائــّي )٢٠١٦(، اتجاهــات الســجون 
ــّي:  ــون الجنائ ــالح القان ــة إلص ــة الدولّي ــجن، المنّظم ــات والس ــة ٢٠١5: المّخ العالمّي

ــدن، ٢،   لن
http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/04/2015/PRI-Prisons-global-

trends-report-LR.pdf )تّم ولوجه بتاريخ ٢٢ حزيران/يونيو ٢٠١٦(.

73.   الرابطــة الوطنّيــة لدعــاة حقــوق الحوامــل )٢٠١٦(، معاقبة النســاء الحوامل، 
الرابطــة الوطنّيــة لدعــاة حقــوق الحوامــل: نيــو يــورك،

http://www.advocatesforpregnantwomen.org/issues/punishment_of_pregnant_
women/ )تّم ولوجه بتاريخ ٢٢ حزيران/يونيو ٢٠١٦(. 

ــرطة  ــات الش ــن صالحّي ــز ع ــرا وويل ــات إنجلت ــة )٢٠١5(، إحصائّي 74.   وزارة الداخلّي
 Police powers and procedures( ٢٠١5 وإجراءاتهــا المنتهيــة بتاريــخ ١5 آذار/مــارس
البريطانّيــة،  الحكومــة   ،)2015  March  15  England and Wales statistics ending

https://www.gov.uk/government/statistics/police-powers-and-procedures-
england-and-wales-year-ending-31-march2015- 

)تّم ولوجه بتاريخ ٢3 حزيران/يونيو ٢٠١٦(. 

75.   مفتشــّية  صاحبــة الجاللــة للشــرطة )٢٠١3(، صالحّيــات اإليقــاف في الشــارع 
 Stop and Search( وعــدل؟  بفعاّلــة  الشــرطة  تســتعملها  هــل  والتفتيــش: 
 )?Powers: Are the police using them effectively and fairly، مفتشــّية صاحبــة 

ــرطة،  ــة للش الجالل
http://www.hmic.gov.uk/media/stop-and-search-powers20130709-.pdf  

)تّم ولوجه بتاريخ ٢3 حزيران/يونيو ٢٠١٦(

7٦.   وزارة الداخلّية، صالحّيات الشرطة وإجراءاتها.

77.   إيستوود وآخرون، األرقام باألسود واألبيض. 

78.   ال تشمل البيانات اإلحصائّيات من المملكة المّتحدة أو لوكسمبورغ. 
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79.   المركــز األوروبــّي لرصــد المخــّدرات واإلدمــان )٢٠١٦(، النشــرة اإلحصائّيــة: 
النــوع، المركــز األوروبــّي لرصــد  جرائــم قانــون المخــّدرات، الجرائــم حســب 

لشــبونة،  واإلدمــان:  المخــّدرات 
http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2016  

.)تّم ولوجه بتاريخ ١9 حزيران/يونيو ٢٠١٦(

8٠.   المنّظمــة الدولّيــة إلصــالح القانــون الجنائــّي )٢٠١٦(، اتجاهــات الســجون 
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لنــدن، ١١٦. بالغــراف ماكميــالن:   ،)Power

١١9.   مكتــب األمــم المّتحــدة المعنــّي بالمخــّدرات والجريمــة )٢٠١5(، ورقــة 
المخــّدرات وحيازتهــا بغــرض االســتهالك  إنهــاء تجريــم اســتخدام  إحاطــة: 

الشــخصّي، 
http://www.tdpf.org.uk/sites/default/files/UNODC-decrim-paper.pdf 

.)تّم ولوجه بتاريخ ١5 حزيران/يونيو ٢٠١٦(

١٢٠.   غاالهيــو، ب والينــز، ر. )٢٠١5( عقوبــة اإلعــدام لجرائــم المخــّدرات: نظــرة 
عاّمــة عالمّيــة ٢٠١5، الجمعّيــة العالمّيــة للحــّد مــن المخاطــر: لنــدن، 

https://www.hri.global/files/07/10/2015/DeathPenaltyDrugs_Report_2015.pdf 
.)تّم ولوجه بتاريخ ٢7 تموز/يوليو ٢٠١٦(

ــر  ــران )٢٠١٦(، التقري ــي إي ــان ف ــوق اإلنس ــن حق ــات م ــه؛ وبيان ــع نفس ١٢١.   المرج
الســنوّي عــن عقوبــة اإلعــدام فــي إيــران ٢٠١5، 

http://iranhr.net/media/files/Rapport_iran_-2014GB-120314-BD.pdf 
 تّم ولوجه بتاريخ ٢ آب/أغسطس ٢٠١٦(؛ ومنّظمة العفو الدولّية )٢٠١٦(، تقرير(

 العام ٢٠١5 حول أحكام اإلعدام وحاالت اإلعدام
https://www.amnesty.org/en/documents/act2016/3487/50/en/ 

.)تّم ولوجه بتاريخ ٢ آب/أغسطس ٢٠١٦(

١٢٢.   الجزيرة )٢٠١٦(، إندونيسيا تعدم أربعة مهّربي مخّدرات مدانين، 
http://www.aljazeera.com/news/07/2016/reports-indonesia-executes-convicted-

drug-traffickers160728182341683-.html 
 .)تّم ولوجه بتاريخ ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦(

١٢3.   يســتند هــذا الجــدول بشــكل كبيــر علــى الجــدول الموجــود عنــد غاالهيــو 
والينــز، عقوبــة اإلعــدام لجرائــم المخــّدرات. لكــّن أعيــد تصنيــف ماليزيــا مــن 
»دولــة ذات تطبيــق عــاٍل » إلــى »دولــة ذات تطبيــق منخفــض« علــى ضــوء الوقــف 
لجرائــم  اإلعــدام  عقوبــة  علــى  أفيــد  مــا  حســب  وضعتــه  الــذي  االختيــارّي 

المخــّدرات. 

١٢4.   المرجع نفسه، 8.

وتّجــار  المخــّدرات  أســواق  مفهــوم  صياغــة  »إعــادة   ،)٢٠١٠( ر.  كومبــر،     .١٢5
 Reconceptualising drug markets and drug( »المخــّدرات - الحاجــة إلــى التغييــر
 Drugs and( مجّلــة المخــّدرات والكحــول اليوم ،)dealers—the need for change

.١٠  :)١(  ١٠   ،)Alcohol Today

١٢٦.   بنســو، ف. )٢٠١٠(، »تاجــر مســتخدم، أولئــك المنســيون مــن قبــل برامــج 
 User-dealer, those who have been( »الحــّد مــن مخاطــر اســتخدام المخــّدرات

  ،34   SuchtMagazin مجلــة   ،»)forgotten by harm-reduction
http://www.talkingdrugs.org/sites/default/files/drug-user-report-benso.pdf

.)تّم ولوجه بتاريخ ١5 حزيران/يونيو ٢٠١٦(

 Reconceptualising( »١٢7.   كومبــر، ر.، »إعــادة صياغة مفهوم أســواق المخــّدرات
.١٠ ،)drug markets

١٢8.   كومبــر، ر.، لوثــر، ج. ومويــل، ل. )٢٠١3(، »تهشــيم الجــوز بمطرقــة ثقيلــة؟ 
تحليــل االســتجابة الجزائّيــة لإلمــداد االجتماعــّي للمخــّدرات غيــر المشــروعة« 
 Crushing a Walnut With a Sledge Hammer? Analysing the Penal Response(
to the Social Supply of Illicit Drugs(، الدراســات االجتماعّيــة والقانونّيــة، ٢٢ )4(، 

.554 ص. 

أثــر الشــبكات االجتماعّيــة وتجــارة المخــّدرات غيــر  ر. )٢٠٠8(،  ١٢9.  نيكــوالس، 
ــي  ــروعة ف ــر المش ــّدرات غي ــواق المخ ــى أس ــح عل ــي الرب ــي ال تبغ ــروعة الت المش
 The impact of social networks and not-for-profit illicit drug dealing( أســتراليا
on illicit drug markets in Australia(، صنــدوق أبحــاث إنفــاذ قانــون المخــدرات 

.٢ هوبــارت،   :)National Drug Law Enforcement Research Fund( الوطنــي 

إلــى  لإلشــارة  المســتخدم«  »التاجــر  العبــارة  اســتخدام  أيًضــا  يمكــن     .١3٠
األشــخاص الذيــن يتاجــرون بالمخــّدرات لتمويــل اســتخدام المخــّدرات الترويحّيــة 
علــى الرغــم مــن اســتخدامه أكثــر لوصــف الذيــن يســتخدمون المخــّدرات 

بشــكل إشــكالي والذيــن يتاجــرون.

ــار  ــة »تج ــاف طبيع ــاط: استكش ــجيل نق ــل، ل. )٢٠١5(، »تس ــر، ر.، وموي ١3١.   كومب
 Earning a Score:( »ــم ــن وأدواره ــراك والكوكايي ــن والك ــتخدمي« الهيرويي مس
 An Exploration of the Nature and Roles of Heroin and Crack Cocaine
 The British Journal of( المجلــة البريطانّيــة لعلــم الجريمــة ،)’’User-Dealers

.555-534  :)3(  55   ،)Criminology

١3٢.   المرجع نفسه.

العقوبــات والممارســة فــي تجــارة  )٢٠١١(، »خمســة كيلــو:  ج.  ١33.   فليتــوود، 
 Five Kilos: Penalties and Practice in the International( »الكوكاييــن الدولّيــة
 The British Journal of( المجلــة البريطانّيــة لعلــم الجريمــة ،)Cocaine Trade

و389.  38٢  :)٢(  5١   ،)Criminology

١34.   فليتــوود، ج. )٢٠١3(، خمــس أســاطير عــن مهّربــي المخــّدرات وعقوبــة 
اإلعــدام )Five myths about drug mules and the death penalty(، مجموعــة  

 ،٢٠١3 أيلول/ســبتمبر   ٢   ،The Conversation
https://theconversation.com/five-myths-about-drug-mules-and-the-death-penalty17706- 

.)تّم ولوجه بتاريخ 9 حزيران/يونيو ٢٠١٦(

النــوع  الدولّيــة:  الكوكاييــن  تجــارة  فــي  النســاء   ،)٢٠٠9( ج.  فليتــوود،     .١35
 Women in the international cocaine( ــياق ــي الس ــار واألداة ف ــّي والخي االجتماع

 ،٢34 إدنبــره،  جامعــة   ،)trade: Gender, choice and agency in context

.Fleetwood2009/9895/1842/https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle
pdf?sequence=1 )تــّم ولوجــه بتاريــخ ١7 حزيران/يونيــو ٢٠١٦(.

١3٦.   فليتــوود، ج.، ســتيفنز، إ.، كاليــن، إ. ود. تشــاتوين، س. )٢٠١١(، أدلــة مكتوبــة 
 Written) ــرقة ــّدرات والس ــات: المخ ــزال العقوب ــة إلن ــادئ التوجيهّي ــوّدة المب لمس
Evidence for Draft Sentencing Guidelines: Drugs and Burglary(، لجنــة العــدل 

ــة،  البريطانّي
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/

cmjust/1211/1211we05.htm )تّم ولوجه بتاريخ 9 حزيران/يونيو ٢٠١٦(.

١37.   المرجع نفسه.
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١38.   غرين، ب. مذكور في فليتوود، »خمسة كيلو«، 38٠.

١39.   المرجع نفسه، 38١.

١4٠.   فليتوود، »خمسة كيلو«، 377.

١4١.  وقــت كتابــة التقريــر، كانــت أربعــة برامــج فــي مراحــل التطويــر األخيــرة في 
حيــن يتــّم وضــع ١3 أخــر . كمــا يتــّم النظــر فــي ١5 برنامًجــا آخــر. راجــع 

http://www.leadbureau.org/ لمزيد من المعلومات. 

١4٢.   ال تنطبــق العتبــات علــى الحشــيش أو الحبــوب الموصوفــة. راجــع كولينــز، 
أثــر   :LEAD برنامــج  تقييــم   ،)٢٠١٦( س.ل.  وكليفاســيفي،  ه.س.  لونشــاك،  س.إ.، 
واشــنطن،  جامعــة  الدخل/الفوائــد،  و/أو  والتوظيــف  المســاكن  علــى   LEAD

ــّي،  ــو الطّب ــز هاربرفي مرك
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1464389327667/27047605/1185392/

housing_employment_evaluation_final.PDF?token=bcMH1VTfG6JVitrbfDvlcPlr2%
F3%84D )تّم ولوجه بتاريخ ٢3 حزيران/يونيو ٢٠١٦(.

١43.   تحالــف سياســات المخــّدرات )٢٠١٦(، التحويــل المعــاون إلنفــاذ القانــون 
S ،الحــّد مــن دور التجريــم فــي برنامــج مكافحــة المخــّدرات المحّلــي، ٢:)LEAD(

ttp://www.drugpolicy.org/sites/default/files/DPA20%Fact20%sheet_Law20%
Enforcement20%Assisted20%Diversion28%20%LEAD28%_20%29%Feb.20%

29%2016.pdf )تّم ولوجه بتاريخ ٢3 حزيران/يونيو ٢٠١٦(.

 :LEAD كولينــز، س.إ.، لونشــاك، ه.س. وكليفاســيفي، س.ل. )٢٠١5(، تقييــم برنامــج  .١44
تقريــر العــودة إلــى اإلجــرام، جامعــة واشــنطن، مركــز هاربرفيــو الطبــي، ٢، 

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1428513375150/26121870/1185392/
LEAD_EVALUATION_15-7-4.pdf?token=OGsa4Px2%6F4kRcyXU3mPqgSrLU8o

3%D )تّم ولوجه بتاريخ ٢3 حزيران/يونيو ٢٠١٦(.

١45.   كولينــز، س.إ.، لونشــاك، ه.س. وكليفاســيفي، س.ل. )٢٠١5(، تقييــم برنامــج 
LEAD: التكاليــف المقترنــة باســتخدام العدالــة الجنائّيــة والنظــام القانونــّي، 

ــّي، ٢، ) ــو الطّب ــز هاربرفي ــنطن، مرك ــة واش جامع
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1437170937787/26401889/1185392/
June+2015+LEAD-Program-Evaluation-Criminal-Justice-and-Legal-System-

Utilization-and-Associated-Costs.pdf?token=A2%BLi2LOgvSxBj2bAU6tiOKfhLcY
3%D )تّم ولوجه بتاريخ ٢3 حزيران/يونيو ٢٠١٦(.

 LEAD أثــر برنامــج:LEAD ١4٦.   كولينــز، لونشــاك، وكليفاســيفي، تقييــم برنامــج
ــاكن. ــى المس عل

١47.   سيتي، ج. وآخرون، الصّحة العاّمة وسياسة المخّدرات الدولّية، ١459. 

١48.   المرجع نفسه.

١49.   المرجع نفسه، ١4٦٠.

١5٠.   شــبكة رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا البديلــة حــول بورمــا )٢٠٠4(، درجــة 
 A failing grade: Burma’s( ــا ــي بورم ــّدرات ف ــود المخ ــى جه ــاء عل ــبة: القض راس

 ،)drug eradication Efforts
iv، www.altsean.org/Docs/PDF20%Format/Special20%Reports/Failing20%

Grade.pdf )تّم ولوجه بتاريخ ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠١٦(.

 Consecuencias de la aspersión aérea“ ١5١.   كاماتشــو، إ. وميخيــا، د. )٢٠١4( 
 en la salud: evidencia desde el caso colombiano,“ in Costos Económicos
 y Sociales del Conflicto en Colombia: ¿Cómo construir un posconflicto

sostenible? جامعــة لــوس أنديــس: كولومبيــا، ١١7-١38، 
http://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt1b3t7zx 

.)تّم ولوجه بتاريخ ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠١٦(

كولومبيــا  فــي  النازحــون  معــروف(،  غيــر  )التاريــخ  إ.  مولونــي،     .١5٢ 
)Displaced in Colombia(، ناكال، 

https://nacla.org/article/displaced-colombia )تّم ولوجه بتاريخ ٢ آب/أغسطس ٢٠١٦(.

 Drug( ،إنتــاج محاصيــل المخــّدرات، الفقــر والتنميــة ،)١53.   باكســتون، ج. )٢٠١5
Crop Production, Poverty and Development(، مؤّسســات المجتمــع المفتــوح: 

نيــو يــورك، 
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/drug-crop-production-

poverty-and-development20150208-.PDF 
.)تّم ولوجه بتاريخ ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠١٦(

١54.   المرجع نفسه، ١3.

١55.   اللجنة العالمّية المعنّية بسياسة المخّدرات، التحّكم بزمام األمور.

عملّيــات  »تقليــص   ،)٢٠١5( م.  سانشــيز-مورينو،  ماكفارالنــد     .١5٦
العالمّيــة«،  المخــّدرات  سياســة  تقييــم  إعــادة  المخــّدرات:  علــى   الحــرب 
)Winding Down the War on Drugs: Reevaluating Global Drug Policy(، مجلــة

)4( 3٦  Harvard International Review
, http://hir.harvard.edu/winding-down-the-war-on-drugs-reevaluating-global-drug-

policy/ )تّم ولوجه بتاريخ 3 آب/أغسطس ٢٠١٦(.

االســتثنائّية  الجلســة  إلــى  الوطنــّي  البيــان   ،)٢٠١٦( نيوزيلنــدا  حكومــة     .١57
ــو  ــة، ني ــّدرات العالمّي ــكلة المخ ــول مش ــدة ح ــم المّتح ــة لألم ــة العاّم للجمعّي

يــورك، 
https://www.beehive.govt.nz/speech/national-statement-united-nations-general-

assembly-special-session-world-drug-problem-new-yor 
.)تّم ولوجه بتاريخ 3 تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٦(

١58.   األمــم المّتحــدة )٢٠٠9(، اإلعــالن السياســّي وخّطــة العمــل بشــأن التعــاون 
ــّدرات  ــكلة المخ ــة مش ــة لمكافح ــة ومتوازن ــتراتيجّية متكامل ــو اس ــّي نح الدول

ــا،  ــة: فيين ــّدرات والجريم ــّي بالمخ ــدة المعن ــم المّتح ــب األم ــة، مكت العالمّي
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Political_Declaration/

Political_Declaration_2009/Political-Declaration2009_V0984963_E.pdf  
.)تّم ولوجه بتاريخ ٢9 حزيران/يونيو ٢٠١٦(

١59.   األمــم المّتحــدة )٢٠١5(، تحويــل عالمنــا: خّطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
ــو يــورك، ٢٠3٠، األمــم المّتحــدة: ني

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/7891Transforming20%Our20%World.pdf 

.)تّم ولوجه بتاريخ ٢9 حزيران/يونيو ٢٠١٦(

١٦٠.   تيناســتي، ك.، بيــم، ب.، غروفــر، إ.، كازاتشــكين، م. ودرايفــوس ر. )٢٠١5(، »لــن 
ــة  ــّدرات«، مجل ــة المخ ــالح سياس ــتدامة  دون إص ــة المس ــداف التنمي ــق أه تتحق

.١١3٢  :)9999(  38٦   ،The Lancet
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التنسيق التقنّي
نيف إيستوود

إدوارد فوكس
خالد تنستي

فريق استعراض الخبراء
كنزة أفصاحي

أورسوال كاساني 
ماري تشينيري هيسي

جوان سيتي
روث بيرغين

الري غاينز
غلوريا الي

ريك الينز
أراتشيلي مانخون-كابيسا

ماريا ماكفارالند سانشيز-مورينو
روبرت موجا

كريستيان شنايدر
زارا سناب

يونغ أن زانغ

أمانة السر 
خالد تنستي

إيلونا زابو دي كارفاليو
إريك غرانت

لورا فويلكيز

تنسيق الترجمة للغة العربية
إيلــي األعــرج وميشــلين أبــو شــروش، شــبكة الشــرق 

األوســط
اســتخدام  مخاطــر  مــن  للحــد  إفريقيــا  وشــمال 

)مينــارة( المخــدرات 

الدعم
مؤّسسات المجتمع المفتوح

فيرجن يونايت
مؤّسسة أوك

وزارة الخارجّية الفدرالّية السويسرّية
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الحرب على المخّدرات )٢٠١١(  • 	

الحرب على المخّدرات وفيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز: كيف يغّذي تجريم استخدام   • 	 
المخّدرات الوباء العالمّي )٢٠١٢(   

األثر السلبّي للحرب على المخّدرات على الصّحة العاّمة: وباء التهاب الكبد C المخفّي )٢٠١3(  • 	

التحّكم بزمام األمور: السبل الناجحة إلى سياسات المخّدرات )٢٠١4(  • 	

األثر السلبّي لمكافحة المخّدرات على الصّحة العاّمة: األزمة العالمّية لأللم الممكن تجّنبه )٢٠١5(   • 	

http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/ 

secretariat@globalcommissionondrugs.org

www.globalcommissionondrugs.org
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اللجنة العالمّية لسياســة المخّدرات

 تهدف اللجنة العالمّية المعنّية بسياسة المخّدرات إلى طرح 
ا عن السبل اإلنسانّية والفّعالة   مناقشة مّطلعة مثبتة علمًيّ

 للحّد من الخطر الذي تسّببه المخّدرات على األشخاص 
 والمجتمعات على المستوى الدولّي.

........................................................................................................

األهداف

•     مراجعة االفتراضات األساسّية وفعالّية نهج »الحرب على المخّدرات« وتبعاته
•     تقييم مخاطر االستجابات الوطنّية المختلفة لمشكلة المخّدرات وفوائدها

•     وضع توصيات مبنّية على أدلة ويمكن العمل عليها من أجل إصالح قانونّي
       وسياساتي بّناء


