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 21تموز/يوليو  :2016سجناء ينامون على أدراج الساللم داخل سجن مدينة كزون ً
ليلا في مانيال.
عاما ليستضيف  800شخص.
وتم بناؤه قبل ستين
ويضم السجن  3800سجين
ّ
ّ
ً
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كلمة الرئيسة

........................................................................................................................................................................................
منــذ أن أطلقــت اللجنــة العالم ّيــة تقريرهــا األوّ ل عــام  ،2011حصــل تغييــر
العــام،
المخــدرات العالميّــة ،علــى نطــاق المســار
كبيــر فــي سياســة
ّ
ّ
العلمــي وتطبيــق السياســات علــى الســواء .ويختبــر عــدد
والدليــل
ّ
ً
طرقــا مختلفــة لتنظيــم
متزايــد مــن الســلطات الوطن ّيــة أو المح ّل ّيــة
ســوق الحشــيش بينمــا تط ّبــق ســلطات أخــرى عديــدة بدائــل لتجريــم
ـم توســيع نطــاق برامــج
ـدرات .باإلضافــة ،يتـ ّ
ا ّلذيــن يســتخدمون المخـ ّ
ّ
الحــد مــن مخاطــر اســتخدام
وتدخــات
العــاج ببدائــل األفيونيــات
ّ
المخــدرات ،بمــا فــي ذلــك برامــج توفيــر الحقــن واألدوات النظيفــة،
ّ
َ
ـدرات  -علــى الرغــم
ومنشــآت الحقــن
المراقبــة وخدمــات اختبــار المخـ ّ
مــن عــدم كفايــة الدعــم  -مــع إقــرار الحكومــات بالحاجــة إلــى نهــج
ُرحــب كثيــرًا بهــذا التغييــر
يرتكــز علــى
الصحــة وحقــوق اإلنســان .وي ّ
ّ
المخــدرات وهــو أمــ ٌر
األساســي .ومــا نشــهده هــو إصــاح لسياســة
ّ
ّ
قيد اإلنجاز.
غيــر ّ
ـدي الطريقة التــي تنظر فيهــا المجتمعات
أن الوقــت قــد حــان لتحـ ّ
المخــدرات وإلــى ا ّلذيــن يســتخدمونها بشــكل أكثــر فعاليّــة .
إلــى
ّ
ّ
ويتــم
المؤثــرات العقليّــة اإلنســانيّة طــوال تاريخهــا.
فقــد رافقــت
ّ
القبــول ببعضهــا ،مثــل الكحــول أو التبــغ ،قانون ًّيــا ا فــي مناطــق عديــدة
ـم االعتــراف بغيرهــا ووصفهــا كأدويــة .فــي حيــن ّ
أن
فــي العالــم؛ ويتـ ّ
«المخــدرات» فــي ســياق االســتهالك
مــا يشــير إليــه األشــخاص بعبــارة
ّ
غيــر المشــروع محظــور بموجــب المعاهــدات الدوليّــة .ويســتخدم
ّ
المؤثــرات بطريقــة معقولــة؛
الســواد األعظــم مــن األشــخاص هــذه
غيــر ّ
بصحتــه ومواجهــة
أن بعــض هــؤالء معــرّ ض لخطــر إلحــاق الضــرر
ّ
صعوبــات اجتماع ّيــة ومهن ّيــة .لكـ ّ
ـدرات غيــر المشــروعة تواجــه
ـن المخـ ّ
المســتخدمين بمخاطــر أكبــر :إذ عليهــم االعتمــاد علــى ســوق اإلجــرام
ـم إ ّلا بجعلهــم معتمديــن عليــه لتحقيــق أعلــى األربــاح
 الــذي ال يهتـ ّ فيواجهــون خطــر اإلجــراءات القمعيّــة .ويُعتبــر هــذا المزيــج بيــنالجرمــي والتجريــم قاســيًا
العــرض
جــدا ومهي ًنــا لألشــخاص ا ّلذيــن
ًّ
ّ
ـدرات واألشــخاص ا ّلذيــن يســتخدمونها
أصبحــوا مدمنيــن علــى المخـ ّ
لتطبيــب ذاتهــم مــن المعانــاة الجســديّة أو العقل ّيــة .ويجعــل الحظــر
المجتمعــات والحكومــات غافلــة عــن مجموعــة كبيــرة مــن األســباب
َ
مراقبــة أو جدليّــة.
للمخــدرات بطريقــة
لجهــة اســتخدام األشــخاص
ّ
المخــدرات وتهميشــهم،
فهــي تســاهم بتجريــم مســتخدمي
ّ
ّ
معتبـ ً
ّ
للتفهــم والمســاعدة حيــن يحتاجــون
ـتحقين
ـرة إيّاهــم غيــر مسـ
ـي .إضافــة إلــى ذلــك ،يبــرّ ر ذلــك تجريــم
إلــى العــاج واإلندمــاج االجتماعـ ّ
أي خطــر علــى اآلخريــن ويعاقــب ا ّلذيــن
األشــخاص ا ّلذيــن ال يســبّبون ّ
يحــد الحظــر مــن األبحــاث العلميّــة حــول المنشــأة
يعانــون .كمــا
ّ
الطبيّــة المحتملــة للمــواد غيــر المشــروعة ويبنــي العوائــق أمــام
ّ
الملطفــة.
وصــف أدويــة تخفيــف األلــم والرعايــة

أساســي
المخــدرات بشــكل
العقابــي لمكافحــة
يقــوّ ض النهــج
ّ
ّ
ّ
علمــا ّ
أن العديــد مــن مواطنيهــا يخــرق
العالقــة بيــن الفــرد والدولــة ً
المخــدرات غيــر المنطقيّــة .لســوء الحــظ ،يســتمرّ العديــد
قوانيــن
ّ
التوصــل إلــى «عالــم
مــن الحكومــات بالمشــاركة ،وذلــك بهــدف
ّ
ـدرات» الراســخ
ـدرات» أو «عالــم خـ ٍ
خـ ٍ
ـال مــن تعاطــي المخـ ّ
ـال مــن المخـ ّ
المخــدرات الدوليّــة .وهــذا الهــدف ســاذج
فــي معاهــدات مكافحــة
ّ
حــد ســواء؛ هــو ســاذج بحيــث ّ
أن الحظــر كان لــه
وخطيــر علــى
ّ
المخــدرات مــع
معــدالت اســتخدام
أثــر بســيط أو معــدوم علــى
ّ
ّ
ازديــاد عــدد المســتهلكين بنســبة  20بالمائــة تقريبًــا بيــن عامــي 2006
و 2013إلــى  246مليــون شــخص؛ وخطيــر بحيــث ّ
أن الحظــر يزيــد مــن
حــاالت الســجن واإلعدامــات الجماعيّــة التــي تتعــارض مــع القانــون
الدولــي ،ويشــعل انتشــار الفيروســات المنقولــة بالــدم ،ويدفــع إلــى
ّ
المخــدرات
انتهــاك حقــوق اإلنســان لألشــخاص ا ّلذيــن يســتخدمون
ّ
بالمخــدرات تصــل
ويورّدونهــا ،ويســاهم فــي نســبة وفيّــات مرتبطــة
ّ
إلــى  200،000شــخص تقريبًــا ســنو ّيًا حــول العالــم .ويجــب أن تحــرّ ر
الحكومــات الوطنيّــة نفســها بشــكل عاجــل مــن قيــود هــذا
والعقابي.
اإلطار العتيق
ّ

سجنت عامين بتهمة مخدرات ،في خلية مكتظة
روينا كاماتشوُ ،24 ،
في سجن بلدية نافوتاس ،مانيال ،الفيليبين.
Paula Bronstein/Getty Images
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ـدد مــا نعنيــه بإنهــاء التجريــم .نعــم ،اعتمــدت
رغــم ذلــك ،يجــب أن نحـ ّ
ســلطات مح ّليّــة ووطنيّــة عديــدة بدائــل للعقوبــة فتخ ّلــت عــن
المخــدرات
ضــد األشــخاص الذيــن يســتخدمون
العقوبــات الجرميّــة
ّ
ّ
واســتبدلتها بعواقــب إداريّــة مثــل الغرامــات ،الممزوجــة غالبًــا بعــاج
ّــي وإجــراءات إجتماعيّــة .إ ّلا ّ
أن هــذه البدائــل ال تذهــب بعيــدً ا.
طب ّ
وســتطالب اللجنــة فــي هــذا التقرير بإزالــة جميــع االســتجابات العقابيّة
المخــدرات واســتخدامها .كمــا تدعــو الحاجــة إلــى الذهــاب
لحيــازة
ّ
إلــى حــدود أبعــد بشــأن األفعــال غيــر العنيفــة ألولئــك المنخرطيــن
المخــدرات واال ّتجــار بهــا بســبب تهميشــهم االقتصــادي
فــي إنتــاج
ّ
واالجتماعــي .و ُتعتبــر البدائــل للعقوبــة ودعــم المجتمعــات المهملــة
ســب ًلا لتحريــر ّ
كل مــن األفــراد والمجتمعــات مــن قبضــة الجريمــة
ّ
المنظمــة وفتــح آفــاق اقتصاديّــة جديــدة واحتــرام حقــوق الجميــع
ً
وكرامتهــم .يُبنــى هــذا التقريــر علــى التقاريــر التــي نشــرناها ســابقا.
ويســ ّلط الضــوء علــى الضــرر الالحــق مــن خــال تجريــم األشــخاص
المخــدرات ويستكشــف البدائــل لهــذا النهــج.
ا ّلذيــن يســتخدمون
ّ
يرحــب بالخطــوات الم ّتخــذة با ّتجــاه سياســات أكثــر عقالن ّيــة
كمــا أ ّنــه ّ
وإنســانيّة فــي بلــدان عديــدة حــول العالــم ويب ّيــن ضــرورة الذهــاب إلــى
المخــدرات الوطنيّــة
أقصــى الحــدود فــي إصــاح أنظمــة مكافحــة
ّ
المخــدرات
والدوليّــة .وتدعــو اللجنــة العالميّــة المعنيّــة بسياســة
ّ
ً
عامــة الشــعب لتغييــر نظرتهــا
الحكومــات واألمــم الم ّتحــدة
وأيضــا ّ
ـدرات والتخ ّلــي عــن أحكامهــا المســبقة .ويجب
إلــى مســتخدمي المخـ ّ
المخــدرات علــى أ ّنهــم
اإلعتــراف باألشــخاص ا ّلذيــن يســتخدمون
ّ
أفــراد سواســية ومســؤولين فــي المجتمــع مــن حيــث حقوقهــم
الكاملة وكرامتهم.
مــا دامــت المخــدرات ُتعتبــر
شــرًا وبالتالــي ُتجــرّ م ،ســتبقى فــي أيــادٍ
ّ
إجرام ّيــة .وأل ّنهــا خطــر محتمــل ،يجــب تنظيمهــا مــن قبــل حكومــات
ُعــد استكشــاف
مســؤولة وظيفتهــا االهتمــام برفاهيّــة ســكانها .وي ّ
ّ
ّ
المنظمــة ضرور ّيًــا ويجــب مراقبــة
المنظــم واألســواق
نمــاذج اإلنتــاج
لتتحمــل
هــذه التجــارب وتوفيــر النتائــج للعلــن .وقــد حــان الوقــت
ّ
ّ
المنظمــة.
ـدرات عــن أيــادي الجريمــة
الــدول مســؤوليّاتها ولتبعــد المخـ ّ
ويســتغرق ذلــك وق ًتــا للســيطرة عليــه.

روث درايفوس
رئيسة جمهورية سويسرا السابقة
رئيسة اللجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات
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ّ
تنفيذي
ملخص
ّ

........................................................................................................................................................................................
المخــدرات غيــر
يســتخدم مئــات مالييــن األشــخاص حــول العالــم
ّ
المشــروعة ســنو ّيًا .ويقــوم العديــد منهــم بذلــك لالســتمتاع،
وبعضهــم لتخفيــف األلــم ،بينمــا يســتخدمها البعــض اآلخــر ألســباب
تقليديّــة أو ثقافيّــة أو دينيّــة .وعلــى الرغــم مــن واقــع ّ
أن اســتخدام
المخــدرات منتشــر وغيــر عنيــف ،إ ّلا ّ
أن نهــج الحكومــات الســائد حــول
ّ
المخــدرات و/أو
العالــم هــو تجريــم األشــخاص ا ّلذيــن يســتخدمون
ّ
ـم
سـ ّنت هــذه السياســات بأمــل خاطــئ أن يتـ ّ
يســتحوزون عليهــا .وقــد ُ
ـدرات واســتخدامها مــع الجهود الســتهداف
القضــاء علــى ســوق المخـ ّ
المخــدرات وإمدادهــا.
إنتــاج
ّ
ال يمكــن المبالغــة بالمخاطــر الناشــئة مــن خــال تنفيــذ قوانيــن
بحدتهــا ونطاقهــا .ف ُترتكــب
المخــدرات العقابيّــة حيــن يتع ّلــق األمــر
ّ
ّ
يومــي انتهــاكات لحقــوق اإلنســان  -مــن عقوبــة اإلعــدام
بشــكل
ّ
اإلنســاني
المخــدرات غيــر
وحــاالت القتــل خــارج القضــاء إلــى عــاج
ّ
ّ
ـدرات ،فــي حيــن ّ
أن
والقسـ ّ
ـري  -حــول العالــم باســم مكافحــة المخـ ّ
العامــة
الصحيّــة
صعــدت مــن األزمــات
قوانيــن
المخــدرات الصارمــة ّ
ّ
ّ
ّ
البشــري وأوبئــة التهــاب الكبــد .C
بشــكل فيــروس نقــص المناعــة
ّ
ً
اكتظاظــا
ـدرات ،فــي عــدد مــن البلــدان،
باإلضافــة ،سـبّبت قوانيــن المخـ ّ
ّ
المكثفــة المجبولــة بنهــج
ـادا فــي الســجون .وتقــوّ ض هــذه األضــرار
حـ ًّ
أساســي مبــدأ كرامــة
للمخــدرات واســتخدامها بشــكل
عقابــي
ّ
ّ
ّ
ممــا يقــوّ ض العالقــة بيــن الدول وســكانها.
اإلنســان وســلطة القانــونّ ،
بهــدف بــدء التخفيــف مــن هــذه المخاطــر المنتشــرة ،يجــب أن تنهــي
ـخصي
ـدرات بهــدف االســتخدام الشـ
الحكومــات تجريــم حيــازة المخـ ّ
ّ
ً
عــادة كمســح للســجل
بشــكل عاجــل .فإنهــاء التجريــم يُفهــم
الشــخصي
المخــدرات بهــدف االســتخدام
الجنائــي لجرائــم حيــازة
ّ
ّ
ّ
اختيــاري لعقوبــات مدنيّــة مثــل الغرامــات أو العقوبــات
مــع فــرض
ّ
أي عقوبــة علــى اإلطــاق 1.وعلــى الرغــم مــن ّ
أن
اإلداريّــة أو بــدون ّ
بعــض الحكومــات ا ّتخــذ فعــ ًلا هــذا النهــج ،إ ّلا ّ
جــدا
أن عــددً ا صغيــرًا
ًّ
ـجلت نتائــج إيجاب ّيــة لألشــخاص ا ّلذيــن يســتخدمون
ط ّبــق سياســات سـ ّ
ّ
ككل .أضــف إلــى ذلــك ّ
أن هــذه الحكومــات
المخــدرات والمجتمــع
ّ
تعتمــد عـ ً
ـادة معاقبــة األشــخاص بعقوبــات مدن ّيــة .لكـ ّ
ـن هــذا النهــج
ال يذهــب بعيــدً ا.

اللجنــة تعتبــر أ ّنــه لتأييــد مبــدأ كرامــة اإلنســان
أي
وســلطة القانــون بشــكل حــازم ،ال يجــب فــرض ّ
عقوبــة علــى اإلطــاق علــى جرائــم الحيــازة و/أو
2
االســتهالك الخفيفيــن.
الشــخصي،
المخــدرات بهــدف االســتخدام
وراء إنهــاء تجريــم حيــازة
ّ
ّ
يجــب أن تطبّــق الحكومــات بدائــل للعقوبــة لكثيــر مــن الجهــات
ـدرات ،بمــا فــي ذلــك أولئــك
الفاعلــة األدنــى مســتوى فــي تجــارة المخـ ّ
المخــدرات
ا ّلذيــن يشــاركون فــي اإلمــدادات االجتماعيّــة ومهرّ بــي
ّ
ومزارعــي المحاصيــل غيــر المشــروعة .ويشــارك العديــد مــن هــؤالء
األشــخاص فــي اال ّتجــار بشــكل غيــر عنيــف ويجــوز أن يقومــوا بذلــك
واالقتصــادي الحــاد .و ُتعتبــر
االجتماعــي
للتخفيــف مــن تهميشــهم
ّ
ّ
معاقبــة هــذه المجموعــات غيــر عادلــة وال تخــدم ســوى فــي زيــادة
هشاشــتهم.
فــي النهايــة ،يجــب ا ّتخــاذ عــدم تجريــم األشــخاص الذين يســتخدمون
المخــدرات بعــد اآلن ،ومخاطبــة الجهــات الفاعلــة األدنــى مســتوى
ّ
باســتجابات متناســبة كخطــوة باتجــاه الســيطرة علــى أســواق
المخــدرات غيــر المشــروعة مــن خــال التنظيــم الملمــوس .وفقــط
ّ
المجتمعــي الــذي
فــي هــذه المرحلــة يمكــن التخفيــف مــن الدمــار
ّ
ً
صحيحــا.
تخفيفــا
المخــدرات
يســبّبه حظــر
ّ
ً
ّ
واقعــا فــي جميــع مجتمعاتنــا.
ـدرات كان وســيبقى
ً
إن اســتخدام المخـ ّ
ّ
ـد
وقــد شـنت الحكومــات لفتــرات زمن ّيــة طويلــة حر ًبــا غيــر
موجهــة ،ضـ ّ
ّ
ـدرات فارضـ ً
ـة
ـدرات واألشــخاص ا ّلذيــن يســتخدمون المخـ ّ
ســوق المخـ ّ
تمامــا .والدليــل علــى
عقوبــات متفاوتــة ،وغيــر عادلــة ،وغيــر ضروريّــة
ً
ـدرات العقاب ّيــة غيــر قابــل للدحــض .وال يمكــن
مــدى ضــرر قوانيــن المخـ ّ
للحكومــات بعــد اآلن أن تتجاهــل الحاجــة إلــى وضــع نهــج جديــد.
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ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﺼﺮ واﻟﻮﻻﻳﺎت

ﺳﻮﻳﺴﺮا وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﻟﺪاﻧﻤﺮك
وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا

اﻟﺼﻴﻦ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وإﻳﺮان

ﻣﺼﺮ ﻫﻲ اﻟﺒﻠﺪ اوّ ل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ّ
ﺣﻈﺮ
اﻟﻤﺨﺪرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ان ،ﻓﻤﻨﻊ اﻟﺤﺸﻴﺶ
ّ
ﻋﺎم  .1884وﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ،1887ﺑﺪأت وﻻﻳﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴّﺔ
ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺤﻈﺮ اﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ.

ﻋﺎم  ،1948أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﻴﻦ أول دوﻟﺔ ﺗﻄﺒّﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ
ا¡ﻋﺪام ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌ ّﻠﻘﺔ
ّ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻋﺎم  1952وإﻳﺮان ﻋﺎم .1959

ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴّﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،أدﺧﻠﺖ
دول ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴّﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﺪ واﺟﻬﺖ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﻢ،
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﺨﺪام
إﺟﺮاءات
ّ
اﻟﻤﺨﺪرات .وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﻫﺬه ا¡ﺟﺮاءات
ّ
إﻓﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟµﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
اﻟﻤﺨﺪرات وﺣﺴﺐ ،ﺑﻞ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
ّ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻣﻢ

رﺳﺨﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ اﻣﻢ اﻟﻤ ّﺘﺤﺪة اﻟﻮﺣﻴﺪة
ّ
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻟﻠﻤﺨﺪرات ﻟﻌﺎم ،1961
ّ
ّ
وﻓﻌﻠﺖ ﺣﻈﺮ
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻋﺎم ،1972
ّ
اﻟﺪوﻟﻲ.
اﻟﻤﺨﺪرات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ّ
ّ

ّ
ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﻣﺼﺮ ﻫﻲ اﻟﺒﻠﺪ اوّ ل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ّ
ﺣﻈﺮ
اﻟﻤﺨﺪرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ان ،ﻓﻤﻨﻊ اﻟﺤﺸﻴﺶ
ّ
ﻋﺎم  .1884وﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ،1887ﺑﺪأت وﻻﻳﺎت
أﻣﻴﺮﻛﻴّﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺤﻈﺮ اﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ.

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳّﺔ
وﻓﻴﻴﺘﻨﺎم

ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت

اﻣﻴﺮﻛﻲ رﻳﺘﺸﺎرد ﻧﻴﻜﺴﻮن
أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ّ
اﻟﻤﺨﺪرات" ﻋﺎم .1971
"اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ
ّ

اﺗﻔﺎﻗﻴّ ﺔ اﻓﻴﻮن اﻟﺪوﻟﻴّ ﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي

ﻋﺎم  ،1912ﺗﺒ ّﻨﺖ اﻟﺼﻴﻦ وﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
واﻟﻴﺎﺑﺎن وﻫﻮﻟﻨﺪا وﺑﻼد ﻓﺎرس )إﻳﺮان( واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
وروﺳﻴﺎ وﺳﻴﺎم )ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ( واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤ ّﺘﺤﺪة
واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴّﺔ ﻣﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻬﻨﺪ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴّﺔ( إﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ ﻻﻫﺎي
اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻓﻴﻮن واﻟﻤﻮرﻓﻴﻦ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻ ّﺗﺠﺎر
ّ
واﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ واﻟﻬﻴﺮوﻳﻴﻦ.

ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻣﻢ

ّ
اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴّﺔ
ﺗﻢ ﺗﺒ ّﻨﻲ إ ّﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ّ
ﻟﺴﻨﺔ  1971ﻛﺮدّ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد
وﺳﻊ
ﻣﻤﺎ ّ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴّﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪةّ ،
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻴﺸﻤﻞ
ﻧﻄﺎق ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻈﺮ
ّ
ّ
اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴّﺔ.

ﻋﺼﺒﺔ اﻣﻢ

ﺳﺴﺖ ﻋﺼﺒﺔ اﻣﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳّﺔ ﺑﺸﺄن
ُأ ّ
اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻓﻴﻮن ،وﻫﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ّ
ﻟµﻣﻢ اﻟﻤ ّﺘﺤﺪة.

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

ﻋﺎم  ،1987أدﺧﻠﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳّﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ
ا¡ﻋﺪام ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌ ّﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات .وﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻓﻴﻴﺘﻨﺎم
ّ
ﻋﺎم .1999

ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻣﻢ

ﺗﻀﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ اﻣﻢ
اﻟﻤ ّﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻ ّﺗﺠﺎر
ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع
ّ
ّ
واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴّﺔ ﻟﻌﺎم
 1988اﺣﻜﺎم واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺒ ّﻨﺎﻫﺎ اﻟﺪول
ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ.
وﻳﺸﻴﺮ ﺗﺒ ّﻨﻲ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ
إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪود اﻟﺤﻈﺮ
اﻟﻤﺨﺪرات.
ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ
ّ
ﻛﺮدّ
ّ

أدﺧﻠﺖ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻤﺨﺪرات
ا¡ﻋﺪام ﻟﺠﺮاﺋﻢ
ّ
ﻋﺎم .1975
اﺗﻔﺎﻗﻴّ ﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﺣﻮل اﻓﻴﻮن

ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1925و ،1936وُ ﺿﻊ اﻻ ّﺗﺠﺎر
ﺑﺎﻟﺤﺸﻴﺶ ﻗﻴﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ
وﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ّ
أي اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳّﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.
اﻟﻤﺨﺪراتّ ،
ّ

ﻫﻮﻟﻨﺪا

اﻟﻤﺨﺪرات
ﻋﺪﻟﺖ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻗﺎﻧﻮن
ّ
ﻋﺎم ّ ،1976
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺄدﺧﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻨﺪ إﻧﻬﺎء ﺗﺠﺮﻳﻢ
ﺣﻴﺎزة اﻟﺤﺸﻴﺶ وإﻣﺪاده .
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ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻢ
اﻟﺠﻤﻌﻴّ ﺔ
ّ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟµﻣﻢ
ﻋﺎم  ،1990ﻋﻘﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ
ّ
اﻟﻤ ّﺘﺤﺪة ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ اوﻟﻰ
اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل
ﺣﻮل ﺗﻌﺎﻃﻲ
ّ
اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴّﺔ ﻋﺎم .1998
ﻣﺸﻜﻠﺔ
ّ
وﺧﺪﻣﺖ ﻫﺬه اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﺮﻣﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﻈﺮ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻬﺞ
ّ
اﻟﻤﺨﺪرات .وﺑﻠﻐﺖ ذروﺗﻬﺎ ﻣﻊ
ﺗﺠﺎه
ّ
ﺧﺎل ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺗﺄﻣﻴﻦ "ﻋﺎﻟﻢ
ٍ
اﻟﻤﺨﺪرات" ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم .2008
ّ

ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻣﻢ

أﺳﺴﺖ اﻣﻢ اﻟﻤ ّﺘﺤﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ّ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺎم  1991اﻟﺬي أﺻﺒﺢ
اﻟﻤﺨﺪرات
ّ
ّ
ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات
ﻣﻜﺘﺐ اﻣﻢ اﻟﻤ ّﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻲ
ّ
واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﺎم .1997

اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ

ﻋﺎم  ،2001أﻧﻬﺖ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺣﻴﺎزة
اﻟﺸﺨﺼﻲ
اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﻬﺪف اﻻﺳﺘﺨﺪام
ّ
ّ
اﻟﻤﺨﺪرات ﺟﺮﻳﻤﺔ إدارﻳّﺔ.
ﻓﺠﻌﻠﺖ ﺣﻴﺎزة
ّ
ﻋﺪﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
وﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮاتّ ،
اﻟﺘﺸﻴﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ وأﻟﻐﺖ
اﻟﻤﺨﺪرات
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺮﻣﻴّﺔ ﻟﺤﻴﺎزة
ّ
اﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﺑﻬﺪف اﻻﺳﺘﺨﺪام
ّ

ارﺟﻨﺘﻴﻦ واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

ﻋﺎم  ،2009أﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻲ ارﺟﻨﺘﻴﻦ ﻗﺮارًا ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺤﻴﺎزة ﺑﻬﺪف اﻻﺳﺘﺨﺪام
دﺳﺘﻮري .وأﻧﻬﺖ
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻏﻴﺮ
ّ
ّ
اﻟﻤﺨﺪرات
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺣﻴﺎزة
ّ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ.

1990

2000

اوروﻏﻮاي

اﻟﻤﺨﺪرات
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴّ ﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ّ

ﻋﺎم  ،2013أﺻﺒﺤﺖ اوروﻏﻮاي أوّ ل ﺑﻠﺪ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻤﺮّ ر ﻗﺎﻧﻮ ًﻧﺎ ّ
ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺤﺸﻴﺶ
اﻟﺘﺮوﻳﺤﻲ .وﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﺪأ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
ّ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم .2016

ﻋﺎم  ،2011ﻛﺴﺮ ﻗﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع
اﻟﻤﺤﺮّ م ،وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺈﻧﻬﺎء "اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺨﺪرات" .وﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2014اﻗﺘﺮﺣﻮا
ّ
اﻟﻤﺨﺪرات.
ﺧﻤﺴﺔ ﺳﺒﻞ ¡ﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﺔ
ّ

ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ

ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ

أﻧﻬﺖ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺣﻴﺎزة اﻟﺤﺸﻴﺶ
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﺎم 2015
ﺑﻬﺪف اﻻﺳﺘﺨﺪام
ّ
وﺳﻤﺤﺖ ﺑﺤﻴﺎزة اﻟﺤﺸﻴﺶ ﻏﺮاض دﻳﻨﻴّﺔ.

ﻋﺎم  ،2012وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺰاع ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻮرق اﻟﻜﻮﻛﺎ ،أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ
ّ
أول ﺑﻠﺪ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ ا ّﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ اﻣﻢ
ً
ﻻﺣﻘﺎ
اﻟﻤ ّﺘﺤﺪة اﻟﻮﺣﻴﺪة .وأﻋﺎدت ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ
ّ
ﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻻ ّﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ ﻣﻊ
ورق اﻟﻜﻮﻛﺎ.

ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺻﻨﺎدﻳﻖ وﺑﺮاﻣﺞ ووﻛﺎﻻت اﻣﻢ

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

أﻋﺎدت ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ إدﺧﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ
اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﻬﺪف ﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺗﺠﺮّ م ﺣﻴﺎزة
ّ
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﺎم  2012ﺑﻌﺪ أن ﻋ ّﻠﻘﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪة
ّ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ.
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات

دﻋﺎ اﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟµﻣﻢ اﻟﻤ ّﺘﺤﺪة اﻟﺪول
¡ﻳﺠﺎد ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﻢ .وﻋﺎم  2015و،2016
ﻧﺸﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻮّ ﺿﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق
ا¡ﻧﺴﺎن وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻣﻢ اﻟﻤ ّﺘﺤﺪة
ّ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴّﺔ
وﻣﻨﻈﻤﺔ
ا¡ﻧﻤﺎﺋﻲ،
ّ
ّ
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎ¡ﻳﺪز
وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻣﻢ اﻟﻤ ّﺘﺤﺪة
ّ
وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺗﺠﺮﻳﻢ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺨﺪرات وﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ.
ّ

ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻢ
اﻟﺠﻤﻌﻴّ ﺔ
ّ

ﻛﻮﻟﻮرادو وواﺷﻨﻄﻦ وأﻻﺳﻜﺎ
وأورﻳﻐﻮن وواﺷﻨﻄﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة(
)اﻟﻮﻻﻳﺎت

ﻋﺎم  ،2012أﺻﺒﺤﺖ ﻛﻮﻟﻮرادو
وواﺷﻨﻄﻦ أوّ ل اﺧﺘﺼﺎﺻﻴّﻴﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴّﻴﻦ
ّ
ً
ﻣﻨﻈﻤﺔ
أﺳﻮاﻗﺎ
ﻳﺆﺳﺴﺎن
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ّ
ﻗﺎﻧﻮ ًﻧﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺸﻴﺶ
اﻟﺘﺮوﻳﺤﻲ .وﻋﺎم  ،2014واﻓﻖ اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن
ّ
ﻓﻲ أورﻳﻐﻮن وأﻻﺳﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرات
ّ
ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ¡ﻧﺸﺎء أﺳﻮاق
ﻗﺎﻧﻮ ًﻧﺎ ﻟﻠﺤﺸﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ّ
أن
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻣﻴﺮﻛﻴّﺔ واﺷﻨﻄﻦ ﺻﻮ ّﺗﺖ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻴﺎزة اﻟﺤﺸﻴﺶ.

2010

اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﺎم  ،2016ﻋﻘﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ
ّ
ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﻮل
اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴّﺔ وﺷﻬﺪت
ﻣﺸﻜﻠﺔ
ّ
ً
ﺳﺨﻄﺎ ﻛﺒﻴﺮًا ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﺣﻴﺎل اﻟﻄﺮق
ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻻ ّﺗﺠﺎر
ّ
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
ﺻﻮّ ﺗﺖ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻣﻴﺮﻛﻴّﺔ اﺧﺮى ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺳﻮق
ّ
ﻣﻨﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮ ًﻧﺎ ﻟﻠﺤﺸﻴﺶ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
وﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻛﻨﺪا أول ﺑﻠﺪ
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﺴﺒﻌﺔ ّ
ﻳﻨﻈﻢ
ﻣﺨﺪرات ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ
ﺳﻮق
ّ
اﻟﻮﻃﻨﻲ.
)ﺣﺸﻴﺶ( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ّ
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ّ
وكل
واقعــا فــي مجتمعاتنــا.
المخــدرات وســيبقى
كان اســتخدام
ً
ّ
عــام ،يســتخدم مئــات مالييــن األشــخاص حــول العالــم المــواد
غيــر المشروعة-3فبالنســبة للكثيريــن يتع ّلــق األمــر باالســتمتاع،
ولبعضهــم بتخفيــف األلــم ،بينمــا يتع ّلــق بالنســبة آلخريــن بأســباب
تقليد ّيــة أو ثقاف ّيــة أو دين ّيــة .ورغــم الطبيعــة المنتشــرة وغيــر العنيفــة
ـدرات ،إ ّلا ّ
أن ردّ الحكومــات الســائد علــى هذه المســألة
الســتخدام المخـ ّ
ّ
كان
ســن سياســات عاليــة العقوبــات تجــرّ م ا ّلذيــن يســتخدمون
المخــدرات و/أو يمتلكونهــا ،باإلضافــة إلــى الجهــات الفاعلــة األخــرى
ّ
بالمخــدرات .و ُتطبّــق هــذه السياســات،
األدنــى مســتوى فــي االتجــار
ّ
ـدرات
ـم تعزيزهــا بالتوقيــع علــى ثــاث معاهــدات مكافحــة مخـ ّ
التــي تـ ّ
فــي األمــم الم ّتحــدة (راجــع الخانــة  )1فــي النصــف الثانــي مــن القــرن
المخــدرات
العشــرين علــى أمــل مض ّلــل بالقضــاء علــى اســتخدام
ّ
المخــدرات األوســع ،وهــو أمــر كشــفت الدالئــل عــن
وعلــى ســوق
ّ
اســتحالته.
عــام  ،2003كان  185مليــون شــخص حــول العالــم تقري ًبــا بعمــر 64-15
ـدرًا غيــر مشــروع
( 4.7بالمائــة مــن ســكان العالــم) قــد اســتهلكوا مخـ ّ
فــي األشــهر االثنــي عشــر الســابقة 4،وبحلــول العــام  ،2014ارتفــع هــذا
5
العــدد  33بالمائــة إلــى  247مليــون ( 5.2بالمائــة مــن ســكان العالــم).
المخــدرات «بشــكل غيــر
و»ازداد» عــدد األشــخاص المعتمديــن علــى
ّ
متناســب» مــن  27مليــون عــام  2013إلــى  29مليــون عــام  6 .2014فــي
الوقــت نفســه ،زادت الزراعــة غيــر المشــروعة لحبــوب األفيــون فوصلــت
إلــى أعلــى مســتوياتها عــام  2014إذ بلغــت حوالــى  320،000هكتــار فــي
العالــم 7،فــي حيــن ارتفــع إنتــاج الكوكاييــن  38بالمائــة مــن العــام
8
 2013إلى العام .2014
ّ
توضــح عوامــل عديــدة حــاالت الزيــادة والنقصــان فــي
بالطبــع،
المخــدرات وإنتاجهــا .لكــن مــا يمكــن مالحظتــه هــو ّ
أن
اســتخدام
ّ
ال ُن ُهــج العقابيّــة فشــلت بشــكل صريــح فــي هدفهــا فــي القضــاء
علــى الســوق .واألســوأ هــو ّ
صحيّــة
أن هــذه ال ُن ُهــج أدّ ت إلــى تبعــات
ّ
المخــدرات
واجتماعيّــة كارثيّــة لألشــخاص الذيــن يســتخدمون
ّ
ـدرات والمجتمــع
والجهــات الفاعلــة األخــرى فــي مجــال اال ّتجــار بالمخـ ّ
يومــيُ ،ت ّ
نفــذ انتهــاكات كبيــرة لحقــوق اإلنســان
األوســع .وبشــكل
ّ
ـدرات ،مــن اســتخدام عقوبــة اإلعــدام 9وحــاالت
باســم مكافحــة المخـ ّ
القتــل خــارج القضــاء 10،إلــى التعذيــب ووحشـيّة الشــرطة وبرامــج العــاج
المخــدرات غيــر اإلنســانيّة.
مــن
ّ

الحــق فــي الخصوصيّــة ًّ
ّ
حقــا أساســ ّيًا مــن حقــوق اإلنســان
ُعــد
ي
ّ
مرســخ فــي معظــم معاهــدات حقــوق اإلنســان الدوليّــة ،بمــا فــي
ّ
ـي
ذلــك اإلعــان العالمـ ّ
ـي لحقــوق اإلنســان لعــام  11 1948والعهــد الدولـ ّ
12
للحقــوق المدنيّــة والسياســيّة لعــام .1966
عــد الخصوصيّــة «حجــر الزاويــة الحتــرام االســتقالليّة الشــخصيّة
ُت
ّ
ّ
الخاصــة
تدخــل الدولــة فــي حيــاة الفــرد
وكرامــة اإلنســان 13».وال يُبــرّ ر
ّ
ّ
ّ
تمكنــت مــن إثبــات ّ
التدخــل هــو لهــدف مشــروع ،مثــل منــع
أن
إ ّلا إذا
الخطــر عــن اآلخريــن ،وكان تناســب ّيًا وضرور ّيًــا .ومعاقبــة األشــخاص
الشــخصي وا ّلذيــن ال
مخــدرات بهــدف االســتخدام
ا ّلذيــن يحــوزون
ّ
ّ
يسـبّبون األذى لآلخريــن ليســت تناســبيّة وتقــوّ ض مبــدأ كرامــة اإلنســان
14
والخصوصيّــة واالســتقاللية الشــخصيّة.
حــددت محاكــم دســتوريّة وعليــا عديــدة حــول العالــم ّ
أن القوانيــن
ّ
ّ
تتدخــل فــي الحـ ّ
ّ
ـق فــي
ـدرات واســتخدامها
التــي
تحظــر حيــازة المخـ ّ
كرامــة اإلنســان ،األمــر الــذي يمكــن تحديــده كـــ «احتــرام الســتقالليّة
الشــخص» 15.علــى ســبيل المثــال ،فــي مــا يتع ّلــق برفــض الدولــة منــح
رخصــة ألربعــة أشــخاص أرادوا زراعــة الحشــيش بهــدف االســتخدام
ـخصي ،أصــدرت المحكمــة العليــا فــي المكســيك عــام  2015قــرارًا
الشـ
ّ
ّ
بــأن نظــام الممنوعــات اإلداريّــة علــى اســتهالك الحشــيش
قضــى
ّ
التناســبي مــع
بالتدخــل غيــر
دســتوري مع ّللــة ذلــك
الترويحــي غيــر
ّ
ّ
ّ
16
ّ
خــاص مــع حريــة تنميــة الشــخصيّة.
الحــق فــي الكرامــة ،وبشــكل
ّ
كمــا أصــدرت المحاكــم فــي شــيلي وإســبانيا وكولومبيــا واألرجنتيــن
قــرارات مشــابهة تقضــي ّ
الخــاص ال يجــب
المخــدرات
بــأن اســتخدام
ّ
ّ
ألي عقوبــة مــن الدولــة 17.فعلــى ســبيل المثــال ،ذكــرت
أن يخضــع ّ
المحكمــة العليــا التشــيليّة ،فــي حالــة تتع ّلــق بزراعــة الحشــيش،
ّ
ّ
حــق فــي إعفائهــا اســتخدام
أن الســلطة التشــريعيّة كانــت علــى
الشــخصي مــن العقوبــة فــي التشــريع قيــد التدقيــق.
المخــدرات
ّ
ّ
أن هــذا األمــر يتوافــق مــع الحـ ّ
ووجــدت المحكمــة ّ
ـق فــي االســتقالليّة
18
صحتهــم للخطــر.
حيــث يكــون األفــراد أحــرارًا فــي تعريــض
ّ
قانونــي متطــوّ ر حيــث ُتعتبــر
تشــير هــذه األحــكام إلــى مشــهد
ّ
ً
مباشــرة
المخــدرات وحيازتهــا وكأ ّنهــا تتعــارض
معاقبــة اســتخدام
ّ
المهــم لهــذا المبــدأ أن تقــرّ الــدول
مــع مبــدأ كرامــة اإلنســان .ومــن
ّ
بـ ّ
ـد ذاتــه عمـ ًلا ال يضــرّ أو يعــرّ ض
ـد بحـ ّ
ـدرات ،الــذي يُعـ ّ
ـأن اســتهالك المخـ ّ
ّ
للتدخــل.
للخطــر حقــوق اآلخريــن القانونيّــة ،ال يجــب أن يخضــع

المخــدرات القمعيّــة ضــررًا أكبــر
أساســي ،تنشــئ سياســات
بشــكل
ّ
ّ
المخــدرات نفســها .بالتالــي ،نحتــاج إلــى ُن ُهــج جديــدة
بكثيــر مــن
ّ
تدعــم مبــادئ كرامــة اإلنســان والحــق فــي الخصوصيّــة وســلطة
ّ
دائمــا.
المخــدرات
بــأن األشــخاص سيســتخدمون
القانــون ،وتعتــرف
ّ
ً
وبهــدف دعــم هــذه المبــادئ ،يجــب إبطــال جميــع العقوبــات ،الجنائ ّيــة
الشــخصي .وبينمــا
المخــدرات بهــدف االســتخدام
والمدنيّــة ،لحيــازة
ّ
ّ
طبّــق عــدد مــن البلــدان سياســات إنهــاء التجريــم ،ال يــزال العديــد
يعتمــد علــى معاقبــة المســتخدم بعقوبــات مدنيّــة ،وهــو عقــاب ال
أمــا بالنســبة إلــى الجهــات الفاعلــة غيــر العنيفــة
يتناســب مــع الفعــلّ .
ّ
يحفزهــم
بالمخــدرات ،ال ســيّما الذيــن
األدنــى المســتوى فــي اال ّتجــار
ّ
ـادي ،فيجــب تطبيــق بدائــل للعقوبــة .وفقــط مــن خــال
اليــأس االقتصـ ّ
ّ
المكثفــة
هــذه اإلصالحــات المشــتركة يمكــن التخفيــف مــن المخاطــر
المخــدرات العقابيّــة.
لقوانيــن
ّ
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المخدرات
الدولي واالستجابات العقابيّة لحيازة
المخدرات
الخانة  - 1نظام مكافحة
ّ
ّ
ّ
المخدرات غير المشروعة:
في ما يلي االتفاقيّات الدوليّة الثالث التي تكافح
ّ
ّ
(المعدلة حسب بروتوكول )1972
1961
لعام
ّة
ي
العقل
رات
المؤث
• ا ّتفاقيّة األمم الم ّتحدة الوحيدة حول
ّ
ّ
المؤثرات العقليّة لسنة 1971
• ا ّتفاقية
ّ
ّ
ّ
والمؤثرات العقليّة لعام 1988
المخدرات
في
المشروع
غير
جار
ت
اال
لمكافحة
حدة
ت
الم
األمم
• ا ّتفاقية
ّ
ّ
ّ
محددة وإمدادها وإنتاجها وزراعتها واستيرادها وتصديرها ما لم تكن ألغراض طبيّة أو
رات
مخد
استخدام
ّات
ي
فاق
ت
اال
تحظر هذه
ّ
ّ
علميّة.
المخدرات غير المشروعة .كما يبرز الجدول أين يمكن
يبيّن الجدول أدناه األحكام الرئيسيّة للمعاهدات التي تندرج ضمن تقييد حيازة
ّ
السماح بعدم التقيّد بالحكم.

التزام المعاهدة

عدم التقيّد بااللتزام

ا ّتفاقيّة " – 1961واجب عدم السماح بالحيازة" في ما يتع ّلق
َ
مراقبة بموجب المعاهدة (المادّ ة )33
محددة
بمخدرات
ّ
ّ

غير ممكن ،إ ّلا بموجب "السلطة القضائيّة" (المادّ ة )33

ا ّتفاقيّة " – 1961تعتمد إجراءات كما ستتأكد من ّ
أن ( )...الحيازة
()...ستكون جريمة يُعاقب عليها"( .المادّ ة ( )1( 36أ))

مع مراعاة «القيود الدستوريّة» للدول األعضاء
(المادّ ة  36الفقرة .1أ)
حيث يكون أولئك الذين يرتكبون جريمة بموجب المادّ ة 36
مخدرات» ،يمكن تطبيق بديل لإلدانة/العقوبة
«متعاطي
ّ
(المادّ ة ()1( 36ب))

ا ّتفاقيّة " – 1971ي ّ
المخدرات"
ُفضل عدم السماح لألطراف بحيازة
ّ
َ
مراقبة بموجب المعاهدة
محددة
بمخدرات
في ما يتع ّلق
ّ
ّ
(المادة ))3( 5

إ ّلا بموجب "سلطة قانونيّة" (المادّ ة ))3( 5

ا ّتفاقيّة " – 1971يعامل ّ
كل طرف كجريمة يُعاقب عليها ...
ً
وفقا اللتزامها
أي إجراء مخالف للقانون أو للنظام المعتمد
بموجب هذه اال ّتفاقيّة" (المادة ( )1( 22أ))

تخضع "للقيود الدستوريّة" للدول األعضاء (المادّ ة ( )1( 22أ))

ا ّتفاقية " – 1988يعتمد ّ
كل طرف اإلجراءات التي يراها ضرورية
ّ
ليثبت ّ
المؤثرات العقليّة بهدف االستخدام
المخدرات أو
أن حيازة
ّ
الشخصي أو شرائها أو زراعتها هو جريمة جنائيّة بموجب
ّ
ي" (المادّ ة ))2( 3
قانونه المح ّل ّ
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حيث يكون أولئك ا ّلذين يرتكبون جريمة بموجب المادّ ة 22
مخدرات» ،يمكن تطبيق بديل لإلدانة/العقوبة
«متعاطي
ّ
(المادّ ة ()1( 22ب))
األساسي
"مع مراعاة المبادئ الدستوريّة [للطرف] والمفهوم
ّ
القانوني" (المادّ ة ))2( 3
لنظامه
ّ
يمكن توفير «بديل لإلدانة أو العقاب» (المادّ ة ()4( 3د))

فشل الحظر

 .3تقويض سلطة القانون

..........................................................................................
تتط ّلــب ســلطة القانــون أن «يحتــرم المواطنــون المعاييــر القانونيّــة
ويتق ّيــدون بهــا ،حتــى لــو لــم يوافقــوا عليهــا 19».ومــن الواضــح ّ
أن هــذا
ّ
تتحكــم
التقيّــد غائــب حيــن يتع ّلــق األمــر بالقوانيــن العقابيّــة التــي
المخــدرات ،وذلــك بشــهادة مئــات مالييــن األشــخاص
باســتخدام
ّ
المخــدرات ّ
المخــدرات
كل عــام 20.فاســتخدام
ا ّلذيــن يســتخدمون
ّ
ّ
والعــرق والطبقــة والمهنــة .فــي حيــن
ـي
ِ
يتقاطــع مــع النــوع االجتماعـ ّ
ً
ّ
نشــاطا ترفيه ّيًــا عاد ّيًــا 21.وال
جــزءا كبيــرًا مــن المجتمــع يعتبرهــا
أن
ً
ـي دون ارتكابهــم
يحــول خطــر الســجن أو الحصــول علــى ســجل جنائـ ّ
عمومــا .بالتالــي ،يمكــن
لهــذه الجريمــة التــي ال تس ـبّب األذى لآلخريــن
ً
المخــدرات و/أو اســتخدامها علــى أ ّنهــا تجلــب
اعتبــار عقوبــة حيــازة
ّ
العــار للقانــون .ومــن الصعــب التفكيــر بجريمــة أخــرى ال تســبّب أذى
ويتــم
مباشــرًا أو فور ّيًــا لآلخريــن وتجــذب عقوبــات بهــذه الخطــورة
ّ
خرقهــا بهــذه الوتيــرة المتكــرّ رة.

......................................................................................
مجرد
يجب اعتبار ضمان سلطة القانون كمفهوم أوسع من ّ
ً
ً
المقدمة بعدل،
شامل إلى العدالة
وصول
يتضمن
إكراه؛ بل ّإنه
ّ
ّ
من حيث االحترام الكامل لحقوق اإلنسان ،من خالل نظام
مؤسسات ذات صلةّ ،
تتمتع
صارم يضع السلطة بين أيدي
ّ
27
بضمانات مناسبة.

......................................................................................
بالمخدرات والجريمة ()2016
المعني
مكتب األمم الم ّتحدة
ّ
ّ

المخــدرات إلــى
كمــا يدعــو التجاهــل المنتشــر والمســتمر لقوانيــن
ّ
التســاؤل حــول شــرعيّة الجهــات الفاعلــة فــي الدولــة كالشــرطة.
المخــدرات بشــكل
وهــذه هــي الحالــة تحديــدً ا حيــن ُتفــرض قوانيــن
ّ
ـي ض ّيــق مــن المجتمــع ويكــون الحمــل األكبــر
كبيــر ضـ ّ
ـد قســم فرعـ ّ
23
مــن العقوبــات علــى الفقيــر 22وأولئــك مــن مجتمعــات األقليّــات.
ويقــوّ ض التطبيــق غيــر العــادل بشــكل كبيــر المبــادئ األساســيّة
لســلطة القانــون ،بحيــث يخضــع الجميــع فــي المجتمــع للقانــون
ً
ً
ونزيهــا ،24ويضعــف
متوافقــا وعــاد ًلا
بالتســاوي ،ويكــون تطبيقــه
بشــكل حــادّ العالقــة بيــن الدولــة ومواطنيهــا.
وراء تطبيــق القانــون غيــر العــادل ،تشـ ّ
ـكك مجموعــة األد ّلــة المتناميــة
المخــدرات فــي بلــدان
التــي ال تظهــر زيــادة كبيــرة فــي اســتخدام
ّ
25
المخــدرات،
اعتمــدت اســتجابات غيــر عقابيّــة حيــال اســتخدام
ّ
باإلضافــة إلــى الدعــم المتزايــد إلنهــاء التجريــم مــن عــدة هيئــات فــي
ـددة األطــراف اإلقليم ّيــة 26،فــي مبــدأ
األمــم الم ّتحــدة والــوكاالت متعـ ّ
المخــدرات القاســية.
متابعــة تطبيــق قوانيــن
ّ
المؤسســاتيّة
أي إضعــاف الحتــرام الهيكليّــات القانونيّــة
يــؤدّ ي ّ
ّ
عــام إلــى احتمــال زيــادة خطــر الفســاد
وســلطة القانــون بشــكل
ّ
والعكــس بالعكــس .وكان قــرار الــدول االســتمرار بالسياســات العقاب ّيــة
ً
مكلفــا ومتص ّلبًــا عــن المســؤوليّة ،مــا ســمح بوجــود ســوق
تنــاز ًلا
مخــدرات غيــر مشــروع تتجــاوز قيمتــه  320مليــار دوالر أميركــي ّ
كل
ّ

ً
عنيفــا بطبيعتــه بمــا ّ
أن العصابــات ومجموعــات الجريمــة
عــام ليصبــح
ّ
المنظمــة يتزاحمــون علــى الســيطرة عليــه 28.والمقيــاس المطلــق
للمــوارد الماليّــة التــي يمنحهــا اال ّتجــار إلــى مجموعــات الجريمــة
يزوّ دهــم بالقــوة إلفســاد مســؤولي الدولــة ،مــن الشــرطة وصــو ًلا إلــى
ّ
القضــاة والسياســيّين 29.بالفعــلّ ،
منظمــات الجريمــة علــى
إن قــوّ ة
مؤسســات الدولــة وإفســادها وتقويــض ســلطة القانــون
التسـ ّلل إلــى
ّ
ّ
تمامــا ،مــن الفســاد المزمــن للشــرطة ومســؤولين آخريــن
موثقــة
ً
المخــدرات ا ّلذيــن يموّ لــون الحمــات
فــي المكســيك ،30إلــى مهرّ بــي
ّ
31
االنتخابيّــة فــي غينيا-بيســاو.

نسبة األشخاص المسجونين بسبب حيازة المخدرات بدون
نية لإلمداد

ﺟﻮرﺟﻴﺎ
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
روﺳﻴﺎ
ﻃﺎﺟﻜﺴﺘﺎن
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

43%
44%

61%

43%
55%

16%
21%

72%
67%

© Eurasian Harm Reduction Network (EHRN)
سيرغي فوتياغوف2014 ،

ّ
المخــدرات
إن التطبيقــات غيــر المتســاوية المذكــورة أعــاه لقوانيــن
ّ
بعيــدة ّ
كل البعــد عــن الطريقــة الوحيــدة التــي تقــوّ ض فيهــا الــدول
بنفســها ســلطة القانــون .أوّ ًلا ،أدّ ى التركيــز المتفــاوت مــن قبــل
ـدرات إلــى
الشــرطة علــى مالحقــة األشــخاص ا ّلذيــن يســتخدمون المخـ ّ
إنشــاء تكاليــف بديلــة 32:فمــن خــال تحويــل المــوارد إلــى نشــاطات
ـي أكثــر خطــورة،
ـدرات األدنــى مســتوى ،تـ ّ
المخـ ّ
ـم تجاهــل نشــاط جرمـ ّ
ً
الحقــا فــي التقريــر .واألســوأ ّ
أن الجهــات الفاعلــة فــي
كمــا ســنرى
ـدرات ،حيــث
الدولــة تعمــل غال ًبــا خــارج القانــون باســم مكافحــة المخـ ّ
ّ
ـي رودريغــو دوتيرتــي تشــهد علــى
أن األعمــال البربر ّيــة للرئيــس الفيليبينـ ّ
عامــة الشــعب إلــى إعــدام المتورّطيــن فــي اال ّتجــار
ذلــك؛ فدعوتــه ّ
ـدرات أدّ ى إلــى مقتــل آالف األشــخاص—والعديد منهــم اع ُتبــروا
بالمخـ ّ
فــي عــداد القتلــى خــارج القضاء—خــال األشــهر األولــى مــن توليــه
منصبــه عــام  33 .2016وتشــمل أحــداث مشــابهة تضــرّ باحتــرام ســلطة
ضــد األشــخاص ا ّلذيــن يســتخدمون
القانــون :وحشــيّة الشــرطة
ّ
المخــدرات المفترضيــن مــن دون
المخــدرات؛ 34واعتقــال مجرمــي
ّ
ّ
ـي واجــب التنفيــذ
محاكمــة 35،واعتقــال أشــخاص مــن دون أمــر قضائـ ّ
ـري 36.وتشــير جميــع هــذه األمثلة
ـدرات» القسـ ّ
بهــدف «العــاج مــن المخـ ّ
إلــى االنتشــار الواســع النتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا الــدول
المخــدرات العقابيّــة.
ضمــن إطــار قوانيــن
ّ
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االكتظاظ في سجن في كاليفورنيا.
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 .4انتهاكات حقوق اإلنسان
ّ
ظل نظام
المرتكبة في
المخدرات الدولي
مكافحة
ّ

..........................................................................................
تقــوم البلــدان التــي ّ
تنفــذ التزاماتهــا بموجــب ا ّتفاقيّــات األمــم
ـدرات بذلــك ،غال ًبــا بشــكل يخالــف حقــوق
الم ّتحــدة الثــاث عــن المخـ ّ
اإلنســان .ويمكــن رؤيــة أفظــع هــذه المخالفــات فــي اســتخدام عقوبة
ـدرات األدنــى مســتوى ومئــات اإلعدامــات التــي
اإلعــدام لجرائــم المخـ ّ
التعمــق فــي هــذه المســألة بشــكل أكبــر فــي
ـيتم
تحصــل ســنو ّيًا .وسـ ّ
ّ
وقــت الحــق فــي هــذا التقريــر.
تتضمــن عقوبــة
رغــم ذلــك ،ال ينحصــر الحرمــان مــن الحيــاة بحــاالت
ّ
الفيليبينــي
اإلعــدام كمــا تظهــر حــاالت القتــل فــي عهــد الرئيــس
ّ
المخــدرات المشــكوك
ُعــد قتــل مســتخدمي
ّ
دوتيرتــي .بالفعــل ،ال ي ّ
ً
حدثــا نــادرًا.
تصــدق عليــه الدولــة
بهــم والمتورّطيــن بالتجــارة ،الــذي
ّ
المخــدرات» عــام ،2003
فحيــن أطلقــت تايالنــد حملــة «الحــرب علــى
ّ
كانــت النتيجــة القتــل خــارج القضــاء لحوالــى  2800شــخص وإرســال
اآلالف إلــى منشــآت االحتجــاز وإجبارهــم علــى «العــاج» مــن إدمــان
ـدرات 38.وفــي البرازيــل ،كانــت الشــرطة العســكريّة العاملــة فــي
المخـ ّ
أحيــاء ريــو دي جينيــرو الفقيــرة مســؤولة عــن أكثــر مــن  1200حالــة قتــل
ـم تنفيــذ العديــد مــن هــذه الحــاالت فــي
بيــن عامــي  2010و 2013وقــد تـ ّ
المخــدرات» التــي شــ ّنتها البــاد 39.وقــد وجــدت
ســياق «الحــرب علــى
ّ
ّ
منظمــة العفــو الدوليّــة دليــ ًلا قو ّيًــا فــي أحــد أحيــاء الريــو الفقيــرة
يثبــت أ ّنــه يجــب تصنيــف تســع مــن أصــل  10حــاالت وف ّيــات علــى أيــدي
الشــرطة كحــاالت إعــدام خــارج القضــاء وأ ّنــه بيــن عامــي  2010و،2013
كانــت نســبة  79بالمائــة مــن ضحايــا الشــرطة فــي ريــو دي جينيــرو مــن
40
عامــا.
الســود و 75بالمائــة بيــن  15وً 29
للمخــدرات بشــكل
يســاهم التصعيــد فــي اســتجابات الشــرطة
ّ
عــام فــي ارتفــاع مســتويات العنــف 41.ففــي العــام  ،2006أعلــن رئيــس
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ّ
لمنظمــات اال ّتجــار
المكســيك فيليبــي كالديــرون مداهمــة الجيــش
بالمخــدرات ،مــا أدّ ى إلــى حوالــى  160،000حالــة قتــل بيــن عامــي 2006
ّ
ً
مرتبطــا بعنــف الكارتيــل وعســكرة شــرطة
و 2014وكان العديــد منهــا
ـدرات .باإلضافــة ،نــزح أكثــر مــن  280،000شــخص داخل ًّيــا
مكافحــة المخـ ّ
فــي المكســيك 42واختفــى  25،000شــخص علــى األقــل خــال المرحلــة
43
المخــدرات فــي البــاد.
المعروفــة بحــرب
ّ
يتــم تنفيــذ انتهــاكات حقــوق اإلنســان تحــت ســتار مســاعدة
كمــا
ّ
القســري
المخــدرات .وال يزال»العــاج»
األشــخاص الذيــن يســتخدمون
ّ
ّ
المخــدرات فــي مراكــز االحتجــاز
لألشــخاص ا ّلذيــن يســتخدمون
ّ
القســري  -حيــث يُحتجــز األشــخاص مــن دون محاكمــة أو حــق فــي
ّ
أي ضمانــات قانونيّــة  -يُســتخدم فــي عــدد
اإلشــراف
القضائــي أو ّ
ّ
مــن البلــدان ،ال ســيما فــي جنــوب شــرق آســيا والصيــن 44.ويخــرق هــذا
االحتجــاز حقــوق اإلنســان الدول ّيــة األساس ـيّة المشــمولة فــي اإلعــان
ـي لحقــوق اإلنســان لعــام  1948واتفاق ّيــة  1948المعن ّيــة بمســألة
العالمـ ّ
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
ّ
الصحــة.
الحــق فــي
الالإنســانيّة أو المهينــة ويقــوّ ض
ّ
ترتبــط هــذه المراكــز بســوء المعاملــة الخطيــر للمعتقليــن ،بمــا فــي
ذلــك حرمــان األشــخاص مــن حرّ يّتهــم وإجبارهــم على نــزع الســميّة
والتعذيــب وســوء المعاملــة الجنس ـيّة والجســديّة الخطيــر والعمالــة
القســريّة 46.وغالبًــا مــا يكــون االحتجــاز فــي هــذه المراكــز نتيجــة
ـدرات
ـم إخضــاع األشــخاص الختبــار المخـ ّ
مداهمــات الشــرطة حيــث يتـ ّ
وإرســالهم إلــى المراكــز بغــض النظــر عــن إمكان ّيــة أخــذ العــاج بعيــن
االعتبــار مــن عدمــه 47.وفــي بعــض الحــاالت ،يُحالــون إلــى هنــاك مــن
ُقــدر عــدد االشــخاص المحتجزيــن قســرًا فــي
قبــل أفــراد العائلــة وي ّ
المنطقــة بـــ  235،000شــخص 48،مــن ضمنهــم أطفــال 49.باإلضافــة،
ـم
ـفي بجنــوب شــرق آســيا والصيــن ،فقــد تـ ّ
ال ينحصــر االعتقــال التعسـ ّ
توثيــق حــاالت معاملــة قاســية والإنســانيّة مشــابهة فــي غواتيمــاال
والبرازيــل والمكســيك والبيــرو والهنــد وروســيا وصربيــا وجنــوب إفريقيــا
50
والواليــات الم ّتحــدة.
45

فشل الحظر

ضــد األشــخاص الذيــن
كمــا ال ينحصــر اســتخدام التعذيــب
ّ
بــأي طريقــة بهــذه المراكــز .فقــد وجــدت
المخــدرات
يســتخدمون
ّ
ّ
دراســة فــي ممارســات الشــرطة فــي روســيا ّ
أن الشــرطة تســتخدم
المخــدرات فــي محاولــة
ضــد األشــخاص الذيــن يســتخدمون
العنــف
ّ
ّ
الســتخراج االعترافــات أو المعلومــات عــن مورّديهــم مــع العلــم ّ
أن
«ممارســات الشــرطة خــارج القضــاء [تغــرس] الخــوف والرعــب فــي
51
المخــدرات بالحقــن».
الحيــوات اليوميّــة لمســتخدمي
ّ

 .5قوانين المخدرات العقاب ّية
العامة
الصح ّية
واألزمات
ّ
ّ

..........................................................................................
المخــدرات «جانحــة
أشــعل تجريــم األشــخاص الذيــن يســتخدمون
ّ
ّ
البشــري والتهــاب
تتمثــل بفيــروس نقــص المناعــة
عالميّــة»
ّ
52
العالمــي ،مــن أصــل  16مليــون شــخص
الصعيــد
وعلــى
.C
الكبــد
ّ
المخــدرات بالحقــن ،يتعايــش ثلثيهــم تقريبًــا مــع التهــاب
يســتخدم
ّ
ـري،
الكبــد ج وعلــى األقــل  13بالمائــة مــع فيــروس نقــص المناعــة البشـ ّ
ّ
بالســل 53.وفــي بعــض البلــدان،
مــع احتمــال مرتفــع إلصابتهــم
المخــدرات بالحقــن
معــدالت األشــخاص الذيــن يســتخدمون
تكــون
ّ
ّ
البشــري والتهــاب الكبــد ج
المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة
ّ
54
عاليــة بحيــث تصــل إلــى  50بالمائــة و 90بالمائــة علــى التوالــي.

......................................................................................
أعقــد ً
التحســن األخير
التقدم الذي ســيجلبه
آمال كبيرة على
ّ
ّ
الدولي حول حقوق اإلنســان.
المجتمع
مع
إيران
ـات
فــي عالقـ
ّ
أن القانون يمنع اســتخدام عقوبة اإلعدام لجرائم
وبينمــا أســتذكر ّ
اإليراني كي
المخـ ّـدرات ،أسـ ّـلم بالمبادرة التي ّاتخذهــا البرلمان
ّ
ّ
المخدرات.
اإللزامية لبعض جرائم
األقل عقوبة اإلعدام
يلغي على
ّ
ّ

......................................................................................
زيد رائد الحسين ،المفوض األعلى لحقوق اإلنسان
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علــى الرغــم مــن إمكانيّــة الشــفاء مــن فيــروس التهــاب الكبــد C
ّ
البشــري ،إ ّلا ّ
أن سياســات
والســل وعــاج فيــروس نقــص المناعــة
ّ
ً
إضافــة إلــى الوصمــة وتهميــش األشــخاص
المخــدرات القمعيّــة،
ّ
المخــدرات ،تســاهم فــي عــدم دعــم العــاج
الذيــن يســتخدمون
ّ
أو بلــوغ هــذه الفئــات الســكانيّة .ويدفــع تجريــم األشــخاص ا ّلذيــن
ـدرات بالحقــن بهــؤالء نحــو ممارســات حقــن خطيرة
يســتخدمون المخـ ّ
لتفــادي كشــفهم مــن قبــل الشــرطة ويكــون بمثابــة حاجــز أمــام
الوصــول إلــى الخدمــات ،بمــا فــي ذلــك برامــج توفيــر الحقــن واألدوات
النظيفــة .إضافـ ً
ـة إلــى ذلــك ،تحــرّ م بلــدان عديــدة الخدمــات الضرور ّيــة
مــن خــال وضــع قيــود قانون ّيــة غيــر ضرور ّيــة علــى تأميــن أدوات الحقن
ُّ
تدخليــن موثقيــن جيّــدً ا
النظيفــة والعــاج بالبدائــل ،اللذيــن يُعتبــران
55
ـري والتهــاب الكبــد .C
يمنعــان انتقــال فيــروس نقــص المناعــة البشـ ّ
ومــن خــال القيــام بذلــك ،ومــن خــال تركيــز المــوارد بشــكل غيــر
ّ
العامــة ،تقــوّ ض
الصحــة
تدخــات
ـبي علــى إنفــاذ القانــون علــى
ّ
ّ
تناسـ ّ
صحــة مواطنيهــا.
الحكومــات بفعاليّــة
ّ
ّ
ـري
تؤكــد اال ّتجاهــات األخيــرة فــي انتشــار فيــروس نقــص المناعــة البشـ ّ
فــي منطقــة أوروبــا الشــرقيّة وآســيا الوســطى األذى الــذي تســبّبه
ـدرات العقاب ّيــة .فبينمــا
الحكومــات فــي مواصلــة تطبيــق قوانيــن المخـ ّ

عامة
صحة
الخانة  - 2الفهم المناسب لنهج
ّ
ّ
المخدرات
تجاه
ّ
ـم أن ال يــؤدّ ي االنتقــال مــن اســتجابة عدالــة جنائ ّيــة
مــن المهـ ّ
ـي بآخر.
ـ
قمع
ـوذج
ـ
نم
ـتبدال
ـ
اس
ـى
ـ
إل
ـة
ـ
عام
ـة
ـ
صح
ـتجابة
نحــو اسـ
ّ
ّ
ّ
وكمــا ناقشــنا فــي هــذا التقريــر ،يســتخدم عــدد مــن البلــدان
ويدعــي
ـدرات القسـ ّ
ـي علــى دالئــل ّ
عــاج المخـ ّ
ـري و/أو غيــر المبنـ ّ
العامــة ،علــى الرغم مــن ّ
أن هذه
ـة
ـ
الصح
ـم
ـ
باس
ـك
القيــام بذلـ
ّ
ّ
ّ
ـي .ويجــب أن يكــون االنتقــال
ـ
فعل
ـكل
ـ
بش
ـا
ـ
ضه
التدخــات تقوّ
ّ
شــام ًلا بوضــع سياســات تنهــي تجريــم جرائــم الحيــازة بغــرض
صحــة
الشــخصي كبدايــة .ويجــب أن يقــرّ نهــج
االســتخدام
ّ
ّ
عامــة بالحــاالت االجتماعيّــة واالقتصاديّــة والبيئيّــة التــي
ّ
تكــون غالبًــا عوامــل رئيســيّة أساســيّة لمشــكلة اســتخدام
المخــدرات وال تــؤدي إ ّلا إلــى تطبيــق سياســات مبنيّــة علــى
ّ
64
الدالئــل وال تتعــارض مــع معاييــر حقــوق اإلنســان الدوليّــة.
ـذ فقــط يمكــن التخفيــف بحـ ّ
ـق مــن تهديــدات األمــراض
وحينئـ ٍ
العامــة.
ـة
ـ
الصح
ـى
ـ
عل
ـة
ـ
المعدي
ّ
ّ

البشــري
انخفــض معــدل وقــوع عــدوى فيــروس نقــص المناعــة
ّ
بنســبة  35بالمائــة عالم ّيًــا بيــن عامــي  2000و ،2014زادت عــداوى جديــدة
بنســبة  30بالمائــة فــي منطقــة أوروبــا الشــرقيّة وآســيا الوســطى فــي
56
المخــدرات بالحقــن.
الفتــرة نفســها ،وفــي طليعتهــا اســتخدام
ّ
ـي فــي هــذا االتجــاه بســبب منعهــا
و ُتعتبــر روســيا المســاهم األساسـ ّ
العــاج بالبدائــل وغيــاب الدعــم لبرنامــج توفيــر الحقــن واألدوات
النظيفــة 57.وقــد أدّ ت هــذه السياســات إلــى ظهــور وبــاء فيــروس نقــص
ـري/اإليدز فــي البلــد فبلغــت األرقــام الرســميّة عــام 2014
المناعــة البشـ ّ
أي بزيــادة  7بالمائــة عــن العــام
 907،000شــخص متعايــش مــع الفيــروسّ ،
الســابق .و ُنســب ســبع وخمســون بالمائــة مــن الحــاالت الجديــدة
ـدرات بالحقن غير
لفيــروس نقــص المناعــة البشـ ّ
ـري إلــى «اســتخدام المخـ ّ
ـدر بلــوغ عــدد األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص
اآلمــن» 58،ويُقـ ّ
59
ـري فــي روســيا  3مالييــن شــخص بحلــول العــام .2020
المناعــة البشـ ّ
أبعــد مــن تصعيــد انتقــال األمــراض المعديــة ،يســاهم تجريــم
المخــدرات ونظــام مكافحــة
األشــخاص الذيــن يســتخدمون
ّ
ـام فــي حصــول آالف الوف ّيــات
ـي بشــكل عـ ّ
المخـ ّ
ـي العقابـ ّ
ـدرات الدولـ ّ
ومعانــاة المالييــن ّ
كل عــام .علــى ســبيل المثــال ،ســاعدت ا ّتفاقيّــات
العامــة
المخــدرات والقوانيــن الوطنيّــة
األمــم الم ّتحــدة لمكافحــة
ّ
ّ
فــي إنشــاء وضــع يعانــي فيــه  5.5مليــار شــخص حــول العالــم مــن
الوصــول القليــل أو المعــدوم إلــى أدويــة تخفيــف األلــم المناســبة
بســبب القيــود الموضوعــة علــى وصــف األفيون ّيــات الطبيع ّيــة وأدويــة
األلــم األخــرى ،مــن بيــن أشــياء أخــرى .وينتهــك غيــاب الوصــول إلــى
60
الصحــة.
ـي فــي التم ّتــع بأعلــى مســتوى مــن
ّ
المــواد هــذا الحــق الدولـ ّ
بالمخــدرات المعروفــة أكثــر مــن 200،000
بلــغ عــدد الوفيّــات المرتبطــة
ّ
حالــة فــي جميــع أنحــاء العالــم عــام  2014وقــد بلغــت نســبة الوف ّيــات
بســبب الجرعــة المفرطــة بيــن ثلــث ونصــف هــذا العــدد 61.ففــي
بالمخــدرات
الواليــات الم ّتحــدة ،ازدادت حــاالت الوفيّــات المرتبطــة
ّ
 137بالمائــة منــذ العــام  2000مــع تســجيل  47،500حالــة وفــاة عــام ،2014
كان  61بالمائــة منهــا علــى عالقــة باألفيونيّــات الكيميائيّــة 62.وكان
الخــوف مــن التوقيــف والمالحقــة القانونيّــة أحــد األســباب وراء تــردّ د
األشــخاص ا ّلذيــن يشــهدون علــى حــاالت الجرعــة المفرطــة فــي
63
االتصــال بخدمــات الطــوارئ.

15

المخدرات العقاب ّية
 .6قوانين
ّ
وتأثيرها على اكتظاظ السجون

..........................................................................................
ً
ـدرات لعــام  2016الــذي أصــدره مكتــب
ـي عــن المخـ ّ
وفقــا للتقريــر العالمـ ّ
ـدرات والجريمــة ،يتأ ّلــف  18بالمائــة مــن
ـي بالمخـ ّ
األمــم الم ّتحــدة المعنـ ّ
65
مخــدرات،
المســاجين فــي العالــم مــن أشــخاص مدانيــن بجرائــم
ّ
مــع العلــم ّ
مهمشــة اقتصاد ًّيــا.
أن العديــد منهــم يأتــي مــن خلف ّيــات
ّ
المخــدرات إلــى اكتظــاظ
الجماعــي لمجرمــي
وقــد أدّ ى الســجن
ّ
ّ
بصحــة
الســجون فــي البلــدان حــول العالــم ،فــي ظــروف مضــرّ ة
ّ
حــد كبيــر.
الســجناء ورفاهيّتهــم إلــى
ّ
ـدرات التي تــؤدّ ي إلى االكتظــاظ .ففي
األد ّلــة كثيــرة علــى قوانيــن المخـ ّ
البرازيــل حيــث بلــغ عدد الســجناء عــام  157 2014بالمائة 66،ارتفعت نســبة
المســاجين بشــكل متســارع منــذ بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين بعــد
مخــدرات البــاد إلــى زيــادة  62بالمائــة
أن أدّ ت التغييــرات فــي قوانيــن
ّ
67
ـدرات بيــن عامــي  2007و.2010
فــي عــدد المســاجين بســبب جرائــم مخـ ّ
كمــا أدّ ى الخــوف مــن االســتخدام المتزايــد للميتامفيتاميــن فــي
تايالنــد إلــى قمــع الحكومــة التايالنديّــة للمســتخدمين فاعتقلــت
عــد الســجون التايالنديّــة
 196،000شــخص تقريبًــا عــام  68 .2012و ُت
ّ
69
شــديدة االكتظــاظ بنســبة  144بالمائــة مــن ســعتها الرســميّة ،وقــد
70
مخــدرات  70بالمائــة.
بلغــت نســبة الســجناء المحكوميــن بجرائــم
ّ

......................................................................................
أن الكثير من الواليات تنظر لترى إن كان لديها تناسب من
أظن ّ
ّ
الترويحية .هل نريد سجن
المخدرات
كيفية معاقبة مستخدم
ّ
ّ
حيث ّ
كبارا
األشخاص لمدة  5أو  10أو ً 15
عاما إن لم يكونوا تجار ّ
مخدرات ً
رجح ّأنها
جيدة لهم ُ
بل مجرد مستخدمي ّ
مخدرات ُي ّ
وي ّ
رجح ّأنها غير ّ
ال تؤذي الكثير من األشخاص اآلخرين؟.

......................................................................................
األميركي ،في مقابلة
باراك أوباما ،الرئيس
ّ
مع قناة  ،KMBCمدينة كنساس 26 ،شباط/فبراير 2015

يُعتبــر تأثيــر التجريــم علــى النســاء أمــرًا كارث ّيًــا ً
أيضــا .فقــد أظهــرت
إحصــاءات الســجون ّ
أن النســبة المئويّــة مــن النســاء المســجونات
ّ
تتخطــى نســبة الرجــال وفــي أجــزاء مــن
مخــدرات
بســبب جرائــم
ّ
أميــركا الالتين ّيــة وجنــوب شــرق آســيا ُحكــم علــى أكثــر مــن  70بالمائــة
ـدرات ،بمــا
مــن النســاء الموجــودات فــي الســجون بســبب جرائــم مخـ ّ
فــي ذلــك الحيــازة 72.وفــي بعــض الواليــات األميركيّــة ،تكــون النســاء
ـدرات معرّ ضــات للمالحقــة بســبب
الحوامــل اللواتــي يســتخدمن المخـ ّ
ـدرات اإلنــاث
ســوء معاملــة الجنيــن 73.ويمكــن لســجن مجرمــات المخـ ّ
ـلبي علــى العائلــة وبشــكل
األدنــى مســتوى أن يكــون لــه أثــر عميــق وسـ ّ
ـاص ،علــى أطفــال األمهــات المســجونات .إضافـ ً
ـة إلــى ذلــك ،تكــون
خـ ّ
المخــدرات فــي
األمهــات والنســاء الحوامــل اللواتــي يســتخدمن
ّ
جميــع أنحــاء العالــم خائفــات مــن طلــب الدعــم أو الوصــول إلــى
المخــدرات أو العــاج بســبب
الحــد مــن مخاطــر اســتخدام
خدمــات
ّ
ّ
ّ
ّ
منهــن.
أطفالهــن
خطــر انتــزاع

المخدرات كأداة
 .7قوانين
ّ
للرقابة االجتماع ّية

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

حي في لشبونة.
مشهد مخدرات سابق في كازال فنتوزو ،وهو ّ
© Gael Cornier, Archives Associated Press
الجماعــي بســبب قوانيــن
فــي الواليــات الم ّتحــدة ،كان للســجن
ّ
ـدرات  -بمــا فــي ذلــك العقوبــات الدنيــا اإللزام ّيــة للجرائــم األدنــى
المخـ ّ
كارثــي علــى مجتمعــات الملوّ نيــن إذ يبلــغ ســكان
مســتوى  -أثــر
ّ
ـي ثالثــة عشــر بالمائــة
الواليــات الم ّتحــدة األميركيّيــن مــن أصــل إفريقـ ّ
لك ّنهــم يشـ ّ
ـكلون حوالــى  40بالمائــة مــن المســاجين علــى مســتويي
ـدرات .فــي حيــن ّ
أن المجتمــع
الواليــات والفدرال ّيــة بســبب جرائــم مخـ ّ
ـكل  17بالمائــة مــن الســكان لك ّنــه يشـ ّ
ـي يشـ ّ
ـكل  38بالمائــة مــن
الالتينـ ّ
71
مخــدرات.
المســاجين فــي الســجون الفدراليّــة بســبب جرائــم
ّ

16

ـدرات باألشــخاص
ال ينحصــر األذى الــذي تس ـبّبه مالحقــة جرائــم المخـ ّ
ـدرات واآلخريــن المشــاركين فــي اال ّتجــار ،بــل
ا ّلذيــن يســتخدمون المخـ ّ
ّ
ـدرات
يؤثــر علــى المجتمــع ككل .ويعيــب علــى مالحقــة جرائــم المخـ ّ
المســتويات العاليــة مــن الفــوارق العرقيّــة فــي نظــام العدالــة
الجنائ ّيــة والممارســات التــي ال تتناســب أبــدً ا مــع الجرائــم المشــمولة.
علــى ســبيل المثــال ،أدّ ت ممارســات اإليقــاف فــي الشــارع والتفتيــش
المخــدرات الموجــودة فــي بلــدان عديــدة بشــكل متكــرّ ر إلــى
عــن
ّ
اعتقــال األشــخاص فــي نظــام العدالــة الجنائيّــة ،ســواء أكانــوا
المخــدرات أم ال.
يحملــون
ّ
فــي المملكــة الم ّتحــدة مث ـ ًلاّ ،
إن  60بالمائــة مــن نســبة التفتيــش الــذي
74
المخــدرات ،وبشــكل
تقــوم بــه الشــرطة عبــارة عــن تفتيــش عــن
ّ
ســائد عــن «حيــازة فــي الشــارع منخفضــة المســتوى» 75.وفــي الغالب ّيــة
ُرجــح
يتــم إيجــاد
العظمــى مــن الحــاالت ال
ّ
ّ
مخــدرات 76.واألســوأ أ ّنــه ي ّ
إيقــاف األشــخاص الســود وتفتيشــهم ً
مخــدرات بنســبة
بحثــا عــن
ّ
ســتة أضعــاف عــن األشــخاص البيــض ،واآلســيويّين ضعفيــن علــى
77
الرغــم مــن ّ
المخــدرات أعلــى بيــن األشــخاص البيــض.
أن اســتهالك
ّ
ّ
ـم غال ًبــا اســتهداف
ويتكــرر هــذا النــوع مــن الفــوارق حــول العالــم فيتـ ّ
المهمشــة اقتصاد ّيًــا.
األقليّــات والمجتمعــات
ّ

فشل الحظر

تشــمل ممارســات الشــرطة المســتعملة للكشــف عــن حيــازة
ـدرات غال ًبــا تحرّ ً
شــا متكــرّ رًا بمجتمعــات معيّنــة وعمليــات تفتيــش
المخـ ّ
ّ
لألفــراد عــراة ومداهمــات قســريّة للمنــازل .كمــا أنهــا تســاهم فــي
تفكيــك العالقــة بيــن المجتمعــات والــدول بمــا ّ
أن النظــرة إلى الشــرطة
تفتقــر إلــى الشــرعيّة.

 .8مخاطر الحصول على
جنائي
سجل
ّ
..........................................................................................
ـدرات التــي تقودهــا الشــرطة ضحايــا عديــدة
أوجــدت مكافحــة المخـ ّ
حــول العالــم ،مــن المشــاركين فــي زراعــة المحاصيــل غيــر المشــروعة
والمهرّ بيــن الصغــار إلــى المجتمــع بشــكل عــام .لكــن مــن المهــم
عــدم التغاضــي عــن التبعــات الســلبيّة وأحيا ًنــا األقــل مرئيّــة التــي
ـدرات .فــي النهايــة ،إ ّنهــا
تنشــأ نتيجــة تجريــم األشــخاص لحيــازة المخـ ّ
الجريمــة التــي تســيطر علــى إحصائيّــات العدالــة الجنائيّــة عالم ّيًــا.
ـدرات واإلدمــان لعــام
ـي لرصــد المخـ ّ
تظهــر البيانــات مــن المركــز األوروبـ ّ
مســجلة تقريبًــا فــي
مخــدرات
 2014أ ّنــه مــن أصــل  1.4مليــون جريمــة
ّ
ّ
البلــدان األوروبيــة 78،كان  82بالمائــة منهــا جرائــم حيازة/اســتخدام
ـي بحيــث
والباقــي مرتبــط باال ّتجــار 79.ويعكــس الرقــم المشــهد العالمـ ّ
80
تشـ ّ
ـدرات كافــة.
ـكل الحيــازة  83بالمائــة مــن جرائــم المخـ ّ
جنائــي «تبعــات جانبيّــة» ســلبيّة كبيــرة مــن
يمكــن أن يكــون لســجل
ّ
شــأنها أن ّ
تؤثــر علــى توظيــف الشــخص وتعليمــه ومســكنه وحياتــه
العائليّــة 81.ففــي الواليــات الم ّتحــدة مثــ ًلا ،يمكــن أن تــؤدّ ي إدانــات
بالمخــدرات التــي تشــمل حيــازة بعــض األنــواع إلــى:
الخاصــة
الجنايــة
ّ
ّ
ّ
حــق المقتــرع فــي عــدد
االســتبعاد مــن هيئــات المح ّلفيــن؛ وتجميــد
العامــة؛ وإنــكار
مــن الواليــات؛ واإلخــاء أو االســتبعاد مــن المســاكن
ّ
العالــي؛ وإبطــال رخصــة القيــادة أو
المســاعدة الماليّــة للتعليــم
ّ
تعليقهــا؛ والترحيــل وفــي بعــض الحــاالت الفصــل الدائــم عــن عائــات
ا ّلذيــن يُعتبــرون «غيــر مواطنيــن»؛ واالســتبعاد مــن بعــض الوظائــف
ـدرت األبحاث ّ
أن
والحرمــان مــن الرفاه ّيــة 82.وفــي المملكــة الم ّتحــدة ،قـ ّ
ـي لجريمــة الحشــيش يمكــن أن يق ّلــص المداخيــل
وجــود ســجل جنائـ ّ
المحصلــة علــى مــدى الحيــاة بنســبة  19بالمائــة 83.كمــا أظهــر الدليــل
ّ
ّ
أن اال ّتصــال األول بنظــام العدالــة الجنائيّــة يمكــن أن يــؤدّ ي إلــى
معــاودة ارتــكاب الجــرم .ونظ ـرًا إلــى مقيــاس مالحقــة جرائــم حيــازة
ـدرات ،يمكــن القــول ّ
ممــا يزيــد
المخـ ّ
إن هــذا األمــر يــؤدّ ي إلــى أثــر البوابــة ّ
84
معــدالت العــودة إلــى اإلجــرام.
مــن
ّ

المخدرات
 .9إنهاء تجريم حيازة
ّ
واستخدامها

..........................................................................................
المخــدرات
تصلــح مجموعــة األضــرار أعــاه التــي جبلتهــا سياســات
ّ
العالمــي .فــا يمكــن
العقابيّــة لتكــون لقطــة موجــزة عــن الوضــع
ّ
االســتهانة بمســتوى المخاطــر المرتفــع الــذي سـبّبه تجريم األشــخاص
المخــدرات إلــى جانــب الجهــات الفاعلــة األخــرى
ا ّلذيــن يســتخدمون
ّ
فــي اال ّتجــار .لــذا يجــب علــى الــدول ،كخطــوة أولــى ،أن تنتقــل إلــى
أي عقوبــات  -جنائيّــة أو مدنيّــة -
نمــوذج سياســة ال يُفــرض بموجبــه ّ
المخــدرات.
ضــد األشــخاص الذيــن يســتخدمون
ّ
ّ
المخــدرات و/أو اســتخدامها.
أنهــى عــدد مــن البلــدان تجريــم حيــازة
ّ
غيــر ّ
أن الجميــع تقريبًــا يعتمــد علــى معاقبــة المســتخدم بعقوبــات
ضروري
ـدرات يُعتبــر بشــكل غيــر
ّ
مدن ّيــة .بالتالــي ،ال يــزال اســتخدام المخـ ّ
فعــ ًلا غيــر مقبــول اجتماع ّيًــا يجــب معاقبتــه .وتناصــر اللجنــة نمــوذج
يتضمــن عــدم معاقبــة األشــخاص ا ّلذيــن يســتخدمون
إنهــاء تجريــم
ّ
ـدرات .ويجــب أن تكــون هــذه سياســة تســعى البلــدان لتطبيقهــا
المخـ ّ
ً
اعترافــا بالتزاماتهــا تجــاه حقــوق
ـدرات لديهــا،
عنــد إصــاح قوانيــن المخـ ّ
اإلنســان والحاجــة إلــى دعــم مبــادئ كرامــة اإلنســان وســلطة القانــون.

......................................................................................
كمــا قلت سـ ً
دمــرت ّ
المخدرات حياة
ـابقا
وأكرره هنا الليلة :برأيي ّ
ّ
عددا أكبر.
الكثيريــن ّ
دمرت ً
لكن سياســات الحكومــات الخاطئة ّ
مخدرات بســيطة يمكن
فالســجل
الجنائي لشــاب بسبب جريمة ّ
ّ
عرضية.
مخدرات
أن يهـ ّـدد رفاهيتــه أكثــر بكثير من حالة اســتخدام ّ
ّ

......................................................................................
كوفي أنان ،األمين العام السابق لألمم الم ّتحدة ،رئيس مجلس
مؤسسة كوفي أنان ،عضو في اللجنة العالميّة المعنيّة
إدارة
ّ
الصحة العالميّة
المخدرات ،في خطاب خالل جمعيّة
بسياسة
ّ
ّ
الـ 68في جنيف بتاريخ  19آيار/مايو .2015
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ً
تطبيقا ج ّي ًدا
المط ّبق
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المخــدرات و/أو اســتخدامها ،علــى
ال يُعتبــر إنهــاء تجريــم حيــازة
ّ
نهجــا جديــدً ا
الرغــم مــن عــدم شــيوعها فــي جميــع أنحــاء العالــم،
ً
ـاص؛ فبعــض البلــدان ط ّبــق سياســات إنهــاء التجريــم منــذ
بشــكل خـ ّ
ســبعينيّات القــرن الماضــي فــي حيــن ّ
أن غيرهــا لــم يجــرّ م اســتخدام
إطالقــا 85.ويُعتقــد ّ
ً
أن أكثــر مــن  30بلــدً ا يطبّــق إنهــاء
المخــدرات
ّ
التجريــم علــى الرغــم مــن ّ
أن الرقــم الدقيــق غيــر واضــح بســبب التنــوّ ع
86
فــي التعريفــات المســتخدمة.
فــي حيــن ّ
مخــدرات بغــرض
أن تجريــم األشــخاص الذيــن يحــوزون
ّ
مخــدرات
أساســي الســتراتيجيّات
الشــخصي مكــوّ ن
االســتخدام
ّ
ّ
ّ
العديــد مــن البلــدان ،يُســمح فــي الواقــع بإنهــاء التجريــم بموجــب
ـي .ويمكــن رؤيــة هــذا بوضــوح فــي
نظــام مكافحــة المخـ ّ
ـدرات الدولـ ّ
ّ
والمؤثــرات
المخــدرات
ا ّتفاقيّــة مكافحــة اال ّتجــار غيــر المشــروع فــي
ّ
العقليّــة لعــام 1988؛ فرغــم مطالبتهــا البلــدان بتجريــم الحيــازة،
إ ّلا أ ّنهــا «تخضــع لمبــادئ [البلــد] الدســتوريّة والمفاهيــم األساســيّة
القانونــي ».بالتالــي ،يمكــن للبلــدان اختيــار عــدم تجريــم
لنظامهــا
ّ
87
الحيــازة علــى أســاس الدســتور أو حقــوق اإلنســان.
كمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا فــي التقريــر ،لــم تشــهد االختصاصــات القضائيــة
المخــدرات و/أو
ّالتــي اعتمــدت اســتجابات غيــر عقابيّــة لحيــازة
ّ
اســتخدامها زيــادة فــي انتشــارها 88.وبالفعــل أجريــت دراســة عــام
ـدرات ألحــد عشــر بلــدً ا  -تط ّبــق مجموعــة
 2014ح ّللــت سياســات المخـ ّ
ـد كبيــر واعتمــدت مجموعــة أخــرى
منهــا نهــج عدالــة جنائ ّيــة إلــى حـ ّ
أي عالقــة واضحــة بيــن صرامــة تنفيــذ
إنهــاء التجريــم  -و»لــم تالحــظ ّ
المخــدرات ومســتويات اســتخدام
البلــد لقانــون مكافحــة حيــازة
ّ
89
المخــدرات».
ّ

......................................................................................
طبــق بلدي البرتغال ،طوال العقد الماضي ،سياســات
ّ
مبتكــرة محورها األشــخاص ّ
الصحة وتســتهدف
وتركز على
ّ
إبقاء األشــخاص علــى قيد الحياة بينما تحترم حقوق اإلنســان.
وفــي العــام  ،2001أنهى البرتغال تجريم حيــازة المخدرات بغرض
بعيدا
أولويات الموارد
ـخصي وأعاد تحديد
االســتخدام الشـ
ّ
ً
ّ
عــن إنفاذ القانون ّ
حد من مخاطر اســتخدام
باتجاه سياســات ّ
العامــة وبالتالي نقل
الصحة
المخـ ّـدرات وعالجهــا ترتكز على
ّ
ّ
النمــوذج الكامــل من وجهة نظر ترتكز علــى إنفاذ القانون
صح ّية.
والعدالة إلى مســألة ّ

......................................................................................
ً
سابقا ،عضو في اللجنة العالميّة
جورج سامبايو ،رئيس البرتغال
90
المخدرات
المعنيّة بسياسة
ّ
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علــى الرغــم مــن وجــود سياســات إنهــاء تجريــم عديــدة قيــد التنفيــذ
حــول العالــم ،إ ّلا ّ
أن القليــل منهــا مصــاغ بشــكل جيّــد أو مطبّــق
بفعاليّــة .نتيجــة لذلــك ،لقــد أخفقــت فــي تحقيــق نتائــج إيجابيّــة
ـدرات و/أو الدولــة و/أو المجتمــع.
لألشــخاص ا ّلذيــن يســتخدمون المخـ ّ
علــى ســبيل المثــال ،تمتلــك بلــدان مثــل المكســيك سياســات تكــون
فيهــا العتبــات المســتخدمة للتمييــز بيــن الحيــازة لالســتخدام وجــرم
اإلمــداد صغيــرة للغايــة بحيــث ُتعتبــر بــا قيمــة .ويتــرك هــذا أغلبيّــة
بالمخــدرات وبالتالــي يُحكمــون
األشــخاص عرضــة لال ّتهــام باال ّتجــار
ّ
أحكامــا احتجاز ّيــة طويلــة علــى الرغــم مــن عــدم مشــاركتهم فــي
ً
بالمخــدرات 91.وحتــى فــي بعــض البلــدان
هــذه النواحــي مــن اال ّتجــار
ّ
التــي لديهــا عتبــات أكثــر واقعيّــة ،مثــل كولومبيــا ،يضمــن فســاد
الشــرطة أن يبقــى العديــد مــن األشــخاص ا ّلذيــن يســتخدمون
92
المخــدرات مورّطيــن فــي نظــام العدالــة الجنائيّــة.
ّ
فــي بلــدان أخــرى ،ال س ـيّما بعــض بلــدان جنــوب شــرق آســيا ،ال يضمــن
ـي أن يكــون األشــخاص الذين يســتخدمون
فــرض بدائــل للســجل الجنائـ ّ
عقابــي .وبالفعــل ،تكــون
المخــدرات محمييــن مــن مخاطــر نهــج
ّ
ّ
القســري
العقوبــات البديلــة أســوأ بكثيــر إذا شــملت مراكــز االحتجــاز
ّ
بســبب انتهــاكات حقــوق اإلنســان الحاصلــة فــي هــذه المنشــآت ،وفــق
ـم تســليط الضــوء عليــه سـ ً
ـابقا فــي هــذا التقريــر.
مــا تـ ّ
تجــد فــي هــذه الصــورة القاتمــة بضــع بقــع ســاطعة تبرهــن عــن
يقدمهــا إنهــاء التجريــم عنــد تطبيقــه بشــكل جيّــد
الفوائــد التــي
ّ
ّ
الحــد مــن مخاطــر اســتخدام
تدخــات
ومــع اســتثمار متناغــم فــي
ّ
الصحــة
المخــدرات وعالجهــا .وتتــراوح هــذه الفوائــد بيــن تحســين
ّ
ّ
العامــة والعوامــل االجتماعيّــة ذات الصلــة وبيــن تقليــص التكاليــف
ّ
االقتصاديّــة علــى الدولــة.

وتحسن
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ّ
العامة
الصحة
ّ
ّ

..........................................................................................
ّ
منظمــة الــدول األميرك ّيــة ة ،فــي تقريرهــا لعــام  ،2013مشــكلة
ذكــرت
ّ
المخــدرات فــي األميركيّتيــن أنــه« :يجــب أخــذ مســألة إنهــاء تجريــم
ّ
أي
المخــدرات بعيــن االعتبــار كعنصــر
اســتخدام
أساســي فــي ّ
ّ
ّ
ـم بالتأكيــد إثبــات هــذا
بالصحــة
اســتراتيجيّة ُتعنــى
العامــة 96».وقــد تـ ّ
ّ
ّ
ـدرات وحيازتهــا
الموقــف فــي بلــدان لــم تعــد تجــرّ م اســتخدام المخـ ّ
ّ
تدخــات
الشــخصي ،إلــى جانــب االســتثمار فــي
بغــرض االســتخدام
ّ
العامــة.
بالصحــة
ُتعنــى
ّ
ّ
قــد يكــون البرتغــال أفضــل مثــال في هــذا الشــأن .فبعــد إنهــاء تجريم
الشــخصي لجميــع األنــواع
المخــدرات بغــرض االســتخدام
حيــازة
ّ
ّ
غيــر المشــروعة عــام  ،2001يُحــال اآلن األشــخاص ا ّلذيــن يُلقــى القبــض
طوعــي
المخــدرات بشــكل
عليهــم وبحوزتهــم كميّــة قليلــة مــن
ّ
ّ
متخصصــة ُ -تعــرف بـــ «لجــان الــردع»  -لتحديــد مــا إذا كانــوا
إلــى لجــان
ّ
ـم
ـدرات .ويتـ ّ
بحاجــة إلــى مســاعدة فــي معالجــة اســتخدامهم للمخـ ّ
97
ّ
موق ًتــا فــي  83بالمائــة مــن الحــاالت.
تعليــق اإلجــراءات
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ً
بديلا عن
المخدرات :ليست
الخانة  - 3محاكم
ّ
إنهاء التجريم
المخــدرات،
طبّــق عــدد مــن البلــدان مــا يُعــرف بمحاكــم
ّ
خــاص الواليــات الم ّتحــدة حيــث يوجــد أكثــر مــن
بشــكل
ّ
 3000محكمــة مماثلــة ،كوســيلة إليقــاف ســجن مجرمــي
ـدرات األدنــى مســتوى مــن خــال تحويلهــم إلــى برامــج
المخـ ّ
َ
المراقبــة مــن قبــل المحكمــة .وبينمــا تبــدو وكأ ّنهــا
العــاج
نهــج أكثــر رأفــة ،إ ّلا ّ
المخــدرات تشــوبها عيــوب
أن محاكــم
ّ
كثيــرة.
علــى ســبيل المثــال ،فــي الواليــات الم ّتحــدة ،تصــدر محاكــم
حــدا مــن اســتخدام
مخــدرات عديــدة إجــراءات تتط ّلــب
ًّ
ّ
العــاج بالبدائــل بهــدف المشــاركة فــي برامــج عــاج تراقبهــا
ـدة العــاج بالبدائــل
المحاكــم .وتمنــع هــذه البرامــج غال ًبــا بشـ ّ
علــى الرغــم مــن فعاليّتــه المثبتــة جيّــدً ا فــي مســاعدة
األشــخاص ا ّلذيــن يعانــون مــن مشــاكل اعتمــاد علــى
األفيون ّيــات الكيميائ ّيــة 93.وفــي حــال انتكــس أحدهــم وكانــت
المخــدرات لديــه إيجابيّــة خــال برنامــج العــاج،
نتيجــة اختبــار
ّ
ّ
بحقهــم
جنائــي
يمكــن تهديدهــم باحتمــال إصــدار ســجل
ّ
وح ّتــى ســجنهم ،علــى الرغــم مــن طبيعــة االنتكاســة
94
المخــدرات.
المزمنــة لالعتمــاد علــى
ّ
ّ
بــأن
تجــدد اللجنــة موقفهــا الصــادر فــي التقاريــر الســابقة
ّ
ـدرات نهــج تشــوبه عيــوب مــن حيــث المفاهيــم
محاكــم المخـ ّ
ـدرات أمـرًا يُتــرك
وهــو غيــر
ٍ
كاف 95.ويجــب أن يكــون عــاج المخـ ّ
ـي وال يجــب
الصحــة العامليــن فــي القطــاع
ألخصائ ّيــي
ّ
ّ
الصحـ ّ
ً
مطلقــا نظــام العدالــة الجنائ ّيــة .فإجبــار األشــخاص
أن يشــرك
علــى العــاج مــن خــال تهديدهــم بعقوبــة جنائ ّيــة أمــر غيــر
تمامــا .ومــن المقلــق أن تكــون
وعكســي النتيجــة
أخالقــي
ً
ّ
ّ
ـدرات أصبحــت أكثــر شــيوعً ا فــي جــزر الكاريبــي
محاكــم المخـ ّ
وأميــركا الالتينيّــة بمــا ّ
أن الواليــات الم ّتحــدة ،مــن خــال
منظمــة الــدول األميرك ّيــة ،تحـ ّ
ّ
ـث علــى هــذه المبــادرة المثيــرة
ـدا للجــدل .
جـ ًّ

الصح ّيــة اإليجاب ّيــة بمــا
منــذ العــام  ،2001اختبــر البلــد عــددً ا مــن النتائــج
ّ
ـدرات بيــن فئــات ســكانيّة ّ
هشــة
ـد مــن اســتخدام المخـ ّ
فــي ذلــك :الحـ ّ
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معيّنــة؛ وزيــادات في أعداد األشــخاص الذيــن يزورون خدمــات العالج؛
معــدالت انتقــال فيــروس نقــص المناعــة
وانخفاضــات كبيــرة فــي
ّ
البشــري وحــاالت اإليــدز الجديــدة بيــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون
ّ
ـد
عامــا)؛ 99وحـ ّ
المخــدرات ( 85بالمائــة و 91بالمائــة علــى التوالــي طــوال ً 13
كبيــر مــن حــاالت الوفيــات المرتبطــة بالمخــدرات 100.وقــد وصــف الرئيــس
الحالــي للهيئــة الدوليــة لمكافحــة المخــدرات عــام  2015سياســة
101
البرتغــال بـــ «نمــوذج الممارســات الفضلــى» علــى ضــوء هــذه اإلنجــازات.
تظهــر اختصاصــات قضائيــة أخــرى بشــكل مشــابه فعاليــة اســتجابة
ً
مقرونــة باالســتثمار فــي الخدمــات
العدالــة غيــر الجنائيــة للمخــدرات
الصحيــة .فجمهوريــة التشــيك ،التــي تطبّــق سياســة إنهــاء التجريــم
منــذ تســعينيات القــرن العشــرين ،لديهــا معــدالت فيــروس نقــص
مناعــة بشــري تقـ ّ
ـل عــن  1بالمائــة بيــن األشــخاص ا ّلذيــن يســتخدمون
102
المعــدالت فــي المنطقــة.
المخــدرات بالحقــن ،وهــو أحــد أدنــى
ّ
ّ
حــدت الخطــط التــي تحــوّ ل األشــخاص الموقوفيــن
وفــي أســتراليا،
ّ
مخــدرات ،بعيــدً ا عــن نظــام العدالــة الجنائيّــة ،مــن تواتــر
لحيازتهــم
ّ
وحســنت فــي الوقــت
ـدرات والمخاطــر المقترنــة بهــا،
ّ
اســتخدام المخـ ّ
103
الصحــة الجســديّة والذهنيّــة.
نفســه
ّ
ـدرات
بشــكل مســاوٍ  ،أبلغــت هولنــدا ،التــي أنهــت تجريــم حيــازة المخـ ّ
معــدالت أدنــى
فــي منتصــف ســبعينيّات القــرن العشــرين ،عــن
ّ
ً
مقارنــة بالعديــد مــن
«المخــدرات المؤدّ يــة إلــى اإلدمــان»
الســتخدام
ّ
جيرانهــا األوروبيّيــن الغربيّيــن والواليــات الم ّتحــدة 104.كمــا ّ
إن لديهــا أحــد
المعــدالت عالم ّيًــا للوفيّــات المرتبطــة باألفيونيّــات الطبيعيّــة
أدنــى
ّ
ـدرات بالحقــن مقارنـ ً
ـة
ـدالت الســتخدام المخـ ّ
ـاص أدنــى معـ ّ
وبشــكل خـ ّ
105
بالبلــدان األخــرى فــي المنطقــة.
غيــر أ ّنــه ال يجــب المبالغــة بتأثيــر إنهــاء التجريــم وحــده فــي مــا يتع ّلــق
العامــة؛ إذ ال يمكــن التخفيــف مــن المشــاكل
الصحــة
بتأثيــره علــى
ّ
ّ
الصحيّــة المقترنــة بشــكل
أساســي باالســتخدام اإلشــكالي إ ّلا مــن
ّ
ّ
الحــد مــن مخاطــر اســتخدام
خــال اســتثمارات كبيــرة فــي خدمــات
ّ
ـدرات وعالجهــا .لكـ ّ
ـم فيهــا تجريــم
ـن مــن شــأن وجــودِ بيئــةٍ ال يتـ ّ
المخـ ّ
الحــد مــن الوصمــة والخــوف مــن المالحقــة
المخــدرات،
اســتخدام
ّ
ّ
القضائ ّيــة ،مــا يــؤدّ ي إلــى شــعور األشــخاص بقــدرة وراحــة أكبــر لطلــب
الدعــم مــن الخدمــات فــي حــال ّ
تطلبــوا ذلــك.

وتحسن النتائج
 .3إنهاء التجريم
ّ
واالدخارات
االجتماع ّية
ّ

..........................................................................................
ـدرات حقوقهــم،
يقــوّ ض تجريــم األشــخاص ا ّلذيــن يســتخدمون المخـ ّ
ّ
ّ
ً
بعضــا
ويخفــف إنهــاء التجريــم
ويؤثــر ســلبًا علــى بيئتهــم االجتماع ّيــة.
مــن هــذه المخاطــر .ففــي أســتراليا ،أظهــرت ّ
ـدرات
خطــة تســريب المخـ ّ
ّ
المخــدرات يعانــون مــن نتائــج توظيــف
أن ا ّلذيــن لــم يُجرّ مــوا بســبب
ّ
معاكســة أقــل ،ويختبــرون عالقــات أفضــل مــع شــركائهم 106.و ُتدعــم
إضافــي وجــد ّ
أن المجرّ ميــن عانــوا مــن تبعــات
هــذه النتيجــة ببحــث
ّ
ســلبيّة فــي مــا يتعلــق بوظيفتهــم وعالقاتهــم وســكنهم أكبــر مــن
107
ا ّلذيــن نالــوا عقوبــة مدن ّيــة للحيــازة.
أوغانيت ،شبكة ُتعنى بالقانون واألخالقيات وفيروس نقص
المناعة البشري/اإليدز ,منظمة غير حكومية مركزها كامباال.
© Sven Torfinn / OSF
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فــي غضــون ذلــكّ ،
وفــر البرتغــال  18بالمائــة مــن التكاليــف االجتماع ّيــة
علــى مــدى الســنوات العشــر األولــى مــن إنهــاء التجريــم .وكانــت هــذه
االدّ خــارات مرتبطــة بالحفــاظ علــى الدخــل واإلنتاج ّيــة ،نتيجــة لتفــادي

ً
ّدا
فوائد إنهاء التجريم المطبّق
تطبيقا جي ً

مركز استهالك ،كي  ،9جنيف ،سويسرا
© Max Jacto/Première Ligne
صحيّــة غيــر
المخــدرات وتكاليــف
األفــراد الســجن بســبب حيــازة
ّ
ّ
ـدالت الوف ّيــات وفيــروس نقــص المناعــة
ـد مــن معـ ّ
مباشــرة ،مثــل الحـ ّ
بالمخــدرات .باإلضافــة ،كانــت االدّ خــارات مباشــرة
البشــري المرتبطــة
ّ
ّ
لنظــام العدالــة الجنائ ّيــة الناتجــة عــن إنهــاء التجريــم وهــو أمــر خبــره
ً
أيضــا عــدد مــن االختصاصــات القضائ ّيــة األخــرى.
بالفعــل ،الدليــل واضــح علــى ّ
أن إنهــاء العقوبــات الجنائ ّيــة الســتخدام
حــد مــا ،تحريــر وقــت الشــرطة،
المخــدرات وحيازتهــا يمكنــه ،إلــى
ّ
ّ
مــا يســمح لهــا بالتركيــز علــى جرائــم أكثــر خطــورة مثــل جرائــم
ً
انخفاضــا فــي عــدد جرائــم
الملكيّــة والعنــف .وقــد شــهد البرتغــال
ـدل
ـدرات الجنائ ّيــة مــن حوالــى  14،000فــي العــام عــام  2000إلــى معـ ّ
المخـ ّ
 5،500-5،000فــي العــام بعــد إنهاء التجريــم 109،وانخفض عدد األشــخاص
ـدرات متدن ّيــة المســتوى مــن  44بالمائة
المســجونين بســبب جرائــم مخـ ّ
111
مــن مجمــوع الســجناء عــام  110 1999إلــى  24بالمائــة بحلــول العــام ،2013
112
مــا أدّ ى إلــى انخفــاض كبيــر فــي اكتظاظ الســجون.
شــهدنا علــى ا ّتجاهــات مماثلــة فــي أماكــن أخــرى ً
أيضــا .فبعــد إنهــاء
ــدر انخفــاض
تجريــم حيــازة الحشــيش فــي جامايــكا عــام ُ ،2015ق ّ
حــاالت التوقيــف بســبب جرائــم تتع ّلــق بالحشــيش بحوالــى  1،000حالــة
فــي الشــهر .وي ّ
ُتوقــع انخفــاض حــاالت المقاضــاة  15،000حالــة ســنو ّيًا،
ممــا يق ّلــص العــبء علــى ّ
كل مــن الشــرطة ونظــام العدالــة الجنائ ّيــة
ّ
ّ
ككل 113.وفــي الواليــات الم ّتحــدة ،شــهدت كاليفورنيــا ادّ خــارات بقيمــة
مليــار دوالر تقري ًبــا لنظــام العدالــة الجنائ ّيــة فــي األعــوام العشــرة التــي
ـدرات عــام  114 ،1976فــي حيــن ّ
أن حــاالت
تلــت إنهــاء تجريــم حيــازة المخـ ّ
االعتقــال بســبب حيــازة الحشــيش فــي واشــنطن العاصمــة انخفضــت
115
مــن  1،820عــام  2014إلــى  32فقــط عــام  2015بعــد تشــريع الحيــازة.

كمــا يوجــد فوائــد طويلــة األمــد إلنهــاء التجريــم .فقــد أبلغــت
الشــرطة فــي االختصاصــات القضائيّــة التــي أنهــت تجريــم حيــازة
تحســن فــي عالقــات المجتمــع نتيجــة
المخــدرات بفعاليّــة عــن
ّ
ّ
لإلصــاح 116.باإلضافــة ،أشــارت األبحــاث علــى إنهــاء تجريــم الحشــيش
ـدالت العــودة
فــي أســتراليا إلــى أ ّنــه يســتطيع التأثيــر إيجا ًبــا علــى معـ ّ
إلــى اإلجــرام 117،وهــي نتيجــة مهمــة فــي وجــه الدليــل المتنامــي
ّ
بــأن التواصــل مــع نظــام العدالــة الجنائيّــة ســيؤدّ ي علــى
دول ّيًــا
118
ً
األرجــح إلــى «تعزيــز اإلجــرام [بــدلا] مــن
الحــد منــه ».ونظــ ًرا إلــى
ّ
العالمــي ،يمكــن القــول ّ
إن أجيــا ًلا
مقيــاس التجريــم علــى الصعيــد
ّ
كاملــة مــن الشــباب معرّ ضــة للجرائــم المســتمرة التــي تبــدأ
المخــدرات وبالتالــي تضــرّ بحياتهــم وتضــع عب ًئــا
باعتقــال لحيــازة
ّ
أكبــر حتــى علــى الشــرطة والدولــة.

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

..........................................................................................
تقــرّ اللجنــة بالنتائــج اإليجاب ّيــة الناتجــة عــن عــدد صغيــر مــن سياســات
إنهــاء التجريــم .لكـ ّ
ـن اللجنــة تــرى أ ّننــا بحاجــة إلــى فهــم جديــد إلنهــاء
المخــدرات العقابيّــة
التجريــم  -فبهــدف اســتبعاد مخاطــر قوانيــن
ّ
بالكامــل ودعــم مبــادئ كرامــة اإلنســان وســلطة القانــون ،ال يجــب
ـدرات بغرض االســتخدام
فــرض ّ
أي عقوبــات علــى اإلطــاق لحيــازة المخـ ّ
ـخصي.
الشـ
ّ
حتــى فــي الحــاالت التــي تأخــذ العقوبــات اإلداريّــة والمدنيّــة مــكان
ـتخداما غيــر ضــروري لمــوارد
التجريــم ،ال تــزال هــذه اإلجــراءات تعتبــر اسـ
ً
تمامــا فــي البلــدان التــي تفتقــد إلــى القــدرة
الدولــة .وهــذه هــي الحالــة
ً
المؤسســاتيّة لتطبيــق نظــام عقوبــات مدن ّيــة و/أو البلــدان التــي تعانــي
ّ
إلحاحــا تتع ّلــق باألمــن وإنفــاذ القانــون.
مــن همــوم أكثــر
ً

......................................................................................
ّ
ّ
المتعلق بالحشــيش في جامايكا
يمثــل إصــاح جامايكا للقانــون
محاولــة جريئة لجعل القانون يتماشــى أكثر مع الشــروط
االجتماعي ضمن الحدود المســموح بها
والتوقعــات في ســياقنا
ّ
جزءا منها.
المخدرات
اتفاقيــات
بموجــب
ّ
ّ
ّ
الدولية التي نشـ ّـكل ً

......................................................................................
مارك غولدينغ ،وزير العدل السابق في جامايكا ،في ندوة عن
المخدرات ،أوسلو17 ،
التجربة مع التطورات الجديدة في سياسة
ّ
تشرين الثاني/نوفمبر 2015
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أبعد من الحيازة:
بدائل لمعاقبة
الجهات الفاعلة
األدنى مستوى
المخدرات
في تجارة
ّ

مزارعون بوليفيون يزرعون حقل كوكا.
© africa924 / Shutterstock.com

فــي حيــن ّ
المخــدرات بغــرض االســتخدام
أن إنهــاء تجريــم حيــازة
ّ
أساســي ،يوجــد العديــد مــن األفعــال المتدنيّــة
الشــخصي أمــر
ّ
ّ
بالمخــدرات يكــون
المســتوى وغيــر العنيفــة فــي مجــال اال ّتجــار
ّ
تمامــا .بالفعــل ،فــي ورقــة
ضــروري وغيــر متناســب
تجريمهــا غيــر
ّ
ً
اإلحاطــة التــي لــم تصــدر عــام  2015حــول إنهــاء التجريــم ،أفــاد مكتــب
ـدرات والجريمــة ّ
أن الجرائــم البســيطة
ـي بالمخـ ّ
األمــم الم ّتحــدة المعنـ ّ
ّ
بالمخــدرات للمحافظــة علــى
بالمخــدرات« ،مثــل االتجــار
المرتبطــة
ّ
ّ
ـخصي أو للبقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي بيئــة
ـدرات الشـ
اســتخدام المخـ ّ
ّ
119
مهمشــة للغايــة» ،يجــب أن يلقــى عقوبــات بديلــة عــن العقــاب.
ّ
ـدة أســباب؛ فبعضهــم يقــوم
ـدرات لعـ ّ
ينخــرط األفــراد فــي ســوق المخـ ّ
ـادي وغيــاب الفــرص األخــرى وغيرهــم
بذلــك بســبب التهميــش االقتصـ ّ
باإلكــراه .لكـ ّ
ـن أنظمــة العدالــة الجنائ ّيــة نــادرًا مــا تأخــذ هــذه العوامــل
بعيــن االعتبــار عنــد مقاضــاة جهــات فاعلــة أدنــى مســتوى تكــون
ً
قــاس؛ مــن أحــكام احتجازيّــة طويلــة إلــى
عرضــة لمواجهــة عقــاب
ٍ
عقوبــة اإلعــدام فــي بعــض الحــاالت.
المخــدرات
يبقــي ثالثــة وثالثــون بلــدً ا علــى عقوبــة اإلعــدام لجرائــم
ّ
وعلــى الرغــم مــن ّ
أن القليــل مــن هــذه البلــدان يط ّبــق هــذا القانــون،
ّ
ُ
إ ّلا ّ
ُقــدر
أن عــدد األشــخاص الذيــن نفــذت بحقهــم عقوبــة اإلعــدام ي ّ
المخــدرات األدنــى مســتوى  -ســنو ّيًا
بالمئــات  -ال ســيّما مهرّ بــي
ّ

ـدرات بســيطة 120.وبشــكل مثيــر للقلــق ،حصلــت زيــادة فــي
لجرائــم مخـ ّ
ـدرات
بعــض البلــدان فــي عــدد حــاالت اإلعــدام لجرائــم مرتبطــة بالمخـ ّ
فــي األعــوام األخيــرة .علــى ســبيل المثــال ،عنــد مقارنــة البيانــات بيــن
العاميــن  2014و ،2015ارتفــع عــدد حــاالت اإلعــدام مــن  41إلــى  64فــي
المملكــة العرب ّيــة الســعوديّة ومــن  367إلــى  638فــي إيــران 121.بشــكل
مخــدرات بيــن عامــي  2007وّ ،2012
نفــذت
مشــابه ،بعــد إعــدام مهرّ بَــي
ّ
122
إندونيســا  14حالــة إعــدام عــام  2015وأربعــة فــي تموز/يوليــو .2016
وال يقـ ُّ
ـل عــدد األشــخاص المعدوميــن ســنو ّيًا شــي ًئا عــن المئــات الذيــن
مخــدرات
ينتظــرون تنفيــذ حكــم اإلعــدام حــول العالــم لجرائــم
ّ
متدنيّــة المســتوى.
المخــدرات مخالفــة كبيــرة لقانــون
ُتعتبــر عقوبــة اإلعــدام لجرائــم
ّ
ـي 124ويجــب وقفهــا فــورًا .بشــكل مشــابه ،يجــب
حقــوق اإلنســان الدولـ ّ
إلغــاء عقوبــات قاســية أخــرى ألعمــال متدن ّيــة المســتوى فــي اال ّتجــار
عامــة موجــزة ضرور ّيــة الختيــار
بالمخـ ّ
ـدرات .ومــا يلــي عبــارة عــن نظــرة ّ
الجهــات الفاعلــة األدنــى مســتوى التــي ال يجــب تجريمهــا لمشــاركتها
بالمخــدرات .بــل يجــب اســتخدام إجــراءات بديلــة ،مثــل
فــي اال ّتجــار
ّ
الغرامــات أو الجــزاءات اإلدار ّيــة أو خيــار المشــاركة فــي برامــج تعليم ّيــة
أي جهــات فاعلــة أدنــى مســتوى
أو إعــادة إدمــاج
اجتماعــي .وإغفــال ّ
ّ
أخــرى هنــا ال يعنــي أ ّنــه ال يجــب أن يكونــوا مرشــحين إلجــراءات بديلــة
عــن العقــاب.

المخدرات حول العالم
تطبيق عقوبة اإلعدام لجرائم
ّ
الدول ذات التطبيق
123
العالي

الدول ذات التطبيق
المنخفض

الدول ذات التطبيق
الرمزي
ّ

بيانات غير كافية

الصين
إندونيسيا
إيران*
المملكة العربية السعوديّة
سنغافورة *
فييتنام †

مصر
الكويت *
باكستان
تايوان
تايالند
ماليزيا ††

البحرين
بنغالدش
بروناي-دار السالم *
كوبا
الهند
الوس الديمقراطيّة الشعبيّة *
ميانمار *
سلطنة عُ مان
السلطة الفلسطينيّة
قطر
سريالنكا
كوريا الجنوبيّة
جنوب السودان
اإلمارات العربيّة الم ّتحدة
الواليات الم ّتحدة األميركيّة

العراق
ليبيا
كوريا الشمالية
السودان *
سوريا *
اليمن *

المخدرات عقوبة إلزامية.
* دول تكون فيها عقوبة اإلعدام لجرائم
ّ
المخدرات وامتالكها في تموز/يوليو 2016
† ألغت فييتنام عقوبة اإلعدام لحيازة
ّ
بالمخدرات.
لك ّنها أبقتها لغيرها من الجرائم المرتبطة
ّ
ً
المخدرات
وقفا اختيار ّيًا على عقوبة اإلعدام لجرائم
† † وقت تحضير التقرير ،كانت ماليزيا قد وضعت
ّ
وأفيد أ ّنها تدرس عدم جعل العقوبة إلزاميّة بعد اآلن.
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 .1اإلمدادات االجتماع ّية
المستخدمون»
و«التجار
ِ

ـم تهديدهــم
ـدرات لشــخص آخــر ويتـ ّ
فهــم يُجبــرون علــى نقــل المخـ ّ
135
ضــد أحبائهــم إذا حاولــوا المقاومــة.
بارتــكاب العنــف
ّ

..........................................................................................
لطالمــا صــوّ رت الحكومــات ووســائل اإلعــام تاريخ ّيًــا األشــخاص
ا ّلذيــن يتاجــرون بالمخــدرات كأشــرار بطبيعتهــم إذ إ ّنهــم يلقــون
بمنتجاتهــم الخطيــرة نحــو الشــبان الضعفــاء أو الفضوليّيــن 125.وهــذا
التصنيــف ال يغــذي األهــداف الشــاملة للــدول للثنــي عــن اســتخدام
ـدرات وحســب 126،بــل يســاعد ً
أيضــا فــي تبريــر األحــكام االحتجازيّة
المخـ ّ
ّ
المخــدرات.
إمــداد
فــي
يشــاركون
ذيــن
ل
ا
بأولئــك
المنزلــة
القاســية
ّ
وتصويــر التجــار كمفترســين ليــس بغيــر دقيــق وحســب ،بمــا أ ّنــه ناجــم
ـدرات ،بــل غيــر
عــن ســوء فهــم للتفاعــات المتنوّ عــة ضمــن ســوق المخـ ّ
127
مفيــد علــى اإلطــاق ً
أيضــا.
v

ـي» يشـ ّ
علــى ســبيل المثــال ،أظهــرت األبحــاث ّ
ـكل
أن «اإلمــداد االجتماعـ ّ
ـدرات بالتجزئة.
ـ
المخ
ـع
ـ
بي
ـوق
مهمــا مــن المســتويات األدنى لسـ
ـزءا
ّ
ًّ
جـ ً
فــي هــذه الحالــة ،قــد يتواجــد شــا ٍر مع ّيــن ضمــن مجموعــة اجتماع ّيــة
المخــدرات ويتشــاركها ضمــن المجموعــة مقابــل كســب
يشــتري
ّ
ُ
عــد
ت
للشــاري،
ّــة
ي
هيكل
صفــة
بغيــاب
وحتــى
بدونــه.
أو
بســيط،
مالــي
ّ
ّ
تتــم التبــادالت
إذ
ا
شــائع
ًا
ر
أمــ
األصدقــاء
بيــن
رات
المخــد
مشــاركة
ً
ّ
ّ
129
مالــي.
اجتماعــي أكثــر منــه
بهــدف اكتســاب رأس مــال
ّ
ّ

ً
عــادة.
مــا إن يضطلــع المهرّ بــون بأدوارهــم حتــى يصبحــون عاجزيــن
ّ
مشــغلو المهرّ بيــن أ ّنهــم غالبًــا مــا يض ّللــون المطوّ عيــن
وقــد أفــاد
136
وبالمخــدرات المعنيّــة.
فــي مــا يتع ّلــق بالكميــة التــي ســينقلونها
ّ
وهــذا يتــرك المهــرّ ب فــي وضــع هـ ّ
ـش للغايــة بمــا ّ
أن إصــدار األحــكام
المخــدرات ووزنهــا .علــى
ُحــدد فــي معظــم البلــدان وفــق فئــة
ي
ّ
ّ
ســبيل المثــال ،يمكــن للمســتثمر أن يخاطــر ويرســل المهــرّ ب مــع
كم ّيــة أكبــر مــن الم ّتفــق عليهــا مــن أجــل الحصــول علــى ربــح أكبــر ،مــا
يتــرك المهــرّ ب أمــام إدانتــه بحكــم طويــل فــي حــال اع ُتقــل  -أو أســوأ
المخدرات.
إعدامــه فــي البلــدان التي تســتبقي عقوبة اإلعــدام لجرائــم
ّ
ً
عــادة كميــة أقــل مــن المهرّ بيــن
بالمقابــل ،ينقــل التجــار المحترفــون
بمــا أ ّنهــم يفهمــون ّ
أن الــوزن الــذي يكــون معهــم عنــد اعتقالهــم
137
المنــ َزل بهــم فــي النهايــة.
يحــدد
قــد
مــدة حكــم َّ
ّ
ّ
الســجن ُ
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يوجــد ً
أيضــا ضمــن المســتويات األدنــى للســوق «تجــار مســتخدمون»،
وهــي عبــارة ُتســتعمل عـ ً
ـادة لتعريــف األشــخاص ا ّلذيــن يتاجــرون مــن
للمخــدرات 130.وتظهــر األد ّلــة،
أجــل دعــم اســتخدامهم اإلشــكالي
ّ
ّ
المنفــذة ضمــن هــذه المجموعــة مــن
مــن القــدر المحــدود لألبحــاث
األشــخاصّ ،
أن العديــد منهــم قــد ينخــرط فــي هــذا النشــاط لتفــادي
الدخــول فــي تيــارات الدخــل اإلجرام ّيــة األخــرى ،مثــل العمــل بالجنــس
أو الجريمــة المكســبة 131.بالفعــل ،قــد يكــون ا ّتجــار المســتخدم
ـكالي
ـدرات بشــكل إشـ
بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن يســتخدمون المخـ ّ
ّ
مهمشــين اقتصاد ّيًــا «ممارســة يرونهــا أفضــل خيــار فــي
ويكونــون
ّ
132
نطــاق خيــارات محــدود للغايــة».
ّ
ّ
معقــدة للغايــة ومــن أجــل االختصــار
ـدرات
إن طــرق عمــل أســواق المخـ ّ
تــم تســليط الضــوء علــى مثليــن فقــط لإلمــداد .غيــر ّ
أن مــا ال
هنــا
ّ
ـجالنه هــو الحاجــة إلــى وصــف دقيــق حيــن يتع ّلــق األمــر بمقاضــاة
يسـ ّ
ـدرات ،األمــر غيــر الموجــود حال ّيًا في
ـ
المخ
ـارة
ـ
تج
ـي
ـ
ف
ـن
ـ
المنخرطي
ـك
أولئـ
ّ
ضــد
العالــم
حــول
الموجــودة
القاســية
فالقوانيــن
البلــدان.
معظــم
ّ
المخــدرات
إنســاني لتاجــر
جرائــم اإلمــداد تعتمــد علــى مفهــوم غيــر
ّ
ّ
وتتجاهــل واقــع ّ
ـزءا كبي ـرًا مــن اإلمــداد غيــر ضــا ّر وغيــر عنيــف.
أن جـ ً

المخدرات
 .2مه ّربو
ّ

..........................................................................................
المخــدرات التــي دفــع ثمنهــا
المخــدرات هــم ا ّلذيــن ينقلــون
مهرّ بــو
ّ
ّ
شــخص آخــر .وقــد أظهــرت األبحــاث أ ّنــه فــي بعــض الحــاالت يأتــي
أولئــك ا ّلذيــن يعملــون كمهرّ بيــن عـ ً
ومهمشــة
ـادة مــن أجــزاء ضعيفــة
ّ
مــن المجتمــع 133.وعلــى الرغــم مــن ّ
أن العديــد منهــم ينخــرط فــي
ّ
التجــارة طوعً ــا ،إ ّلا ّ
والمشــقة االقتصاديّــة
أن حافزهــم يكــون الفقــر
وقــد يكونــون علــى ّ
اطــاع بســيط بالعقوبــات القاســية التــي
أمــا بالنســبة إلــى المهرّ بيــن اآلخريــن
يواجهونهــا فــي حــال اع ُتقلــواّ 134.
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أساســا عــن قــرارات وظــروف خارجــة
يتحمــل المهرّ بــون المســؤوليّة
ً
ّ
عــن ســيطرتهم
أي ادعــاء
تمامــا 138.وســيصعب عليهــم كثي ـرًا إثبــات ّ
ً
لهــم فــي المحكمــة بأ ّنهــم لــم يكونــوا علــى علــم بالكميّــة التــي
كانــوا ينقلونهــا أو بأ ّنهــم ُأجبــروا علــى ذلــك 139.كمــا ّ
أن األد ّلــة تظهــر
ّ
أن المهرّ بيــن المدانيــن هــم فــي أكثــر األوقــات مرتكبيــن ألوّ ل مــرّ ة
140
جرمــي ســابق.
وليــس لديهــم نشــاط
ّ
المخــدرات بدافــع
ُعــد تجريــم األشــخاص المشــاركين فــي نقــل
ي
ّ
ّ
يحــدد فــرد آخــر
ســيما حيــن
االقتصــادي أمــرًا غيــر عــادل ،ال
اليــأس
ّ
ّ
ّ
تناســبي
مقيــاس فعلهــم .ويكــون التجريــم فــي هــذا الســياق غيــر
ّ
ّ
المنفــذ األدنــى مســتوى وغيــر العنيــف.
بالكامــل مــع الفعــل

 .3المزارعون واآلثار السلب ّية
القسري
للتلف
ّ

..........................................................................................
كمــا المهرّ بــون  ،ينخــرط مزارعــو المحاصيــل المســتخدمة فــي إنتــاج
المخــدرات غيــر المشــروعة  -مثــل حبــوب األفيــون والكــوكا وإلــى
ّ
ّ
المخــدرات بســبب الحاجــة
أقــل الحشــيش  -غالبًــا فــي تجــارة
مــدى
ّ
االقتصاديّــة .ويقيــم العديــد منهــم فــي مناطــق تفتقــر إلــى البنيــة
التحتيّــة األساســيّة والوصــول إلــى األســواق المشــروعة والخدمــات
الصح ّيــة 147.فــي هــذا الســياق ،يمكــن اعتبــار قــرار زراعــة المحاصيــل غيــر
ّ
ـد كبيــر؛ فهــذه المحاصيــل تعــرض
ـ
منطق
ـار
ـ
كخي
ـروعة
ـ
المش
ـي إلــى حـ ّ
ّ
االقتصــادي وهــي قويــة نســب ّيًا وقــادرة علــى
درجــة مــن االســتقرار
ّ
النمــوّ فــي ظــروف زراع ّيــة س ـيّئة 148.وال يشـ ّ
ـكل إيصــال المحاصيــل إلــى
الســوق ،ال ســيما فــي منطقــة ذات بنيــة تحت ّيــة سـيّئة ،بســبب اســتعداد
149
الناقليــن لجمــع المحاصيــل ويُعــوّ ل نســب ّيًا علــى طلــب المحاصيــل.
غيــر ّ
أن نطــاق الزارعيــن المحــدود تجــاه الخيــارات االقتصاديّــة نــادرًا
مــا يؤخــذ بالحســبان حيــن يتع ّلــق األمــر باســتجابات الشــرطة لهــا؛ إذ
يكــون معظــم المزارعيــن عرضــة للتجريــم مثــل الجهــات الفاعلــة
األدنــى مســتوى األخــرى فــي التجــارة.
باإلضافــة إلــى التهديــد بالتجريــم ،يواجــه المزارعــون خطــر تلــف
ســبل عيشــهم .فالقضــاء علــى المحاصيــل غيــر المشــروعة كان
ـد مــن اإلمــدادات لعقــود،
عنص ـرًا أساس ـيًا فــي الجهــود الفاشــلة للحـ ّ
والراســخ كمــا هــو فــي ا ّتفاق ّيــة  1961الوحيــدة التــي تســمح بزراعــة هــذه

المخدرات
أبعد من الحيازة :بدائل لمعاقبة الجهات الفاعلة األدنى مستوى في تجارة
ّ

المحاصيــل فقــط ألغــراض علميّــة أو طبيّــة.
شــهدت جهــود اإلتــاف هــذه عواقــب كارثيّــة ،ليــس فقــط علــى
ـادي للزارعيــن بــل ً
الصحــة واألمــن
أيضــا علــى صعيــد
الصعيــد االقتصـ ّ
ّ
للمجتمعــات ك ّلهــا .علــى ســبيل المثــال ،واجــه  1.2مليــون شــخص
المجاعــة فــي بورمــا فــي منتصــف العقــد األول مــن القــرن الواحــد
والعشــرين بســبب حظــر زراعــة األفيــون وغيــاب الجهــود لمعالجــة
العجــز فــي البنيــة التحتيّــة والوصــول إلــى األســواق البديلــة 150.وفــي
الجــوي المكثفــة التــي تســتخدم
كولومبيــا ،أدّ ت حمــات التبخيــر
ّ
الغليفوســيت للقضــاء علــى زراعــة الكــوكا  -التــي ُن ّفــذت بهــذه
الطريقــة منــذ منتصــف تســعينيات القــرن العشــرين لغايــة  2015حيــن
األرضي) -
ـوي (علــى الرغــم مــن اســتمرار التبخيــر
ـم إنهــاء التبخيــر الجـ ّ
تـ ّ
ّ
ـم القضــاء علــى المحاصيــل المشــروعة
ـي كبيــر :فقــد تـ ّ
إلــى ضــرر جانبـ ّ
لألشــخاص وتضــرّ رت خصوبــة التربــة و ُنشــرت تقاريــر عــن مشــاكل فــي
ّ
والتنفــس والمعــدة واألمعــاء إلــى جانــب حــاالت اإلجهــاض
الجلــد
151
ـوي ،المرتبطــة جميعهــا بالــرّ ش .كمــا ال يمكــن تجاهــل النــزوح
العفـ ّ
152
الناتــج لمجتمعــات بأكملهــا دُ ّمــرت ســبل عيشــها.
ـري هــو عــدم فعاليّتــه .فحتــى
مــا يفاقــم اآلثــار الســلبيّة للتلــف القسـ ّ
ّ
موقــت فــي إحــدى المناطــق،
تــم القضــاء علــى الزراعــة بشــكل
لــو ّ
إمــا داخــل الحــدود الوطن ّيــة
فســتظهر ببســاطة فــي منطقــة أخــرىّ ،
أو خارجهــا .وقــد ط ّبــق بعــض البلــدان برامــج تنميــة بديلــة بهــدف نقــل
المزارعيــن مــن زراعــة محاصيــل غيــر مشــروعة إلــى إنتــاج محاصيــل
ـم إدخــال برامــج مماثلــة بشــكل متزايــد فــي مبــادئ
مشــروعة وقــد تـ ّ
األمــم الم ّتحــدة التوجيهيّــة .غيــر ّ
أن برامــج التنميــة البديلــة فشــلت
أي ال يصــل إلــى المزارعيــن
فشـ ًلا
ذريعــا :فبعضهــا سـيّئ االســتهداف ّ -
ً
ً
األكثــر تهميشــا والمعتمديــن علــى المحاصيــل غيــر المشــروعة لتأميــن
االقتصــادي الــذي قــد
ســبل عيشــهم  -وفشــل فــي إظهــار الحافــز
ّ
153
يتم ّتــع بــه المزارعــون لالنخــراط فــي األســواق غيــر المشــروعة.
واألهــم ّ
أن التنميــة البديلــة عبــارة عــن نهــج غيــر
ٍ
كاف أل ّنــه يســتمرّ
ّ
المهمشــة مــن خــال عدســة حظريّــة تــرى
بمعالجــة المجتمعــات
ّ
األســاس الخالــص لســبل عيشــهم كشــيء يجــب القضــاء عليــه.
أساســي ،ال يجــب طــرح مشــكلة زراعــة المحاصيــل غيــر
بشــكل
ّ
ـي و/أو العدالــة الجنائ ّيــة.
المشــروعة مــن خــال إجــراءات التلــف العدائـ ّ
ً
ّ
ّ
تخطــي تهميشــهم
عائقــا أمــام
يشــكل
فتجريــم المزارعيــن
ـادي بشــكل صحيــح ويدخلهــم فــي تصميــم إجــراءات تنميــة
االقتصـ ّ
ضروريّــة للغايــة وتطبيقهــا مــن أجــل مجتمعاتهــم 154.والبدائــل
الفعالــة لمعاقبــة هــذه المجموعــة ،مثــل إجــراءات التحويــل التــي
ّ
ّ
تخفــف مــن مخاطــر ال ُن ُهــج
تعالــج العوامــل الرئيســيّة للنشــاط ،لــن
غيــر الضرور ّيــة وغيــر التناســبيّة حيــال زراعــة المحاصيــل غيــر المشــروعة
ً
أيضــا الحواجــز أمــام التنميــة المســتدامة
وحســب بــل ســتزيل
الهادفــة والشــاملة.

الخانة  - 4خطط التحويل للمجرمين األدنى
مستوى في سياتل ،واشنطن (الواليات الم ّتحدة)
برنامجــا أول ًّيــا ســابق الحجــز يُعنــى
عــام  ،2011أطلقــت ســياتل
ً
بالتحويــل المعــاون إلنفــاذ القانــون ( ،)LEADوهــو عبــارة عــن
ّ
المخــدرات األدنــى مســتوى أو
خطــة تعيــد توجيــه مجرمــي
ّ
أولئــك المتورّطيــن فــي العمــل بالجنــس بعيــدً ا عــن نظــام
العدالــة الجنائ ّيــة إلــى الخدمــات المجتمع ّيــة المنحــى .وكان
هــذا أوّ ل برنامــج مــن نوعــه فــي الواليــات الم ّتحــدة ومنــذ
ـم إعــداد أربعــة برامــج أخــرى عبــر البــاد ،كمــا
ذلــك الحيــن يتـ ّ
ـم تطويــر العديــد منهــا أو وصلــت إلــى مراحلهــا النهائ ّيــة
يتـ ّ
141
قبــل التطبيــق.
يمكــن توجيــه أولئــك ا ّلذيــن يُلقــى القبــض عليهــم بســبب
142
مخــدرات
أي نــوع
حيــازة أو توريــد ثالثــة غرامــات أو أقــل مــن ّ
ّ
بموجــب برنامــج  LEADفــي ســياتل إلــى خدمــات المســاكن أو
العــاج أو غيرهــا .وبشــكل حاســم ،ال يتط ّلــب البرنامــج امتنــاع
ـدرات إذا انخرطــوا فــي الخدمــات؛ بــل ّ
يركز
األشــخاص عــن المخـ ّ
برنامــج  LEADعلــى لقــاء األشــخاص حيــث يكونــون حال ًّيــا فــي
143
حياتهــم ويلغــي ّ
تدخــات المحاكــم مــن الســيناريو.
كانــت النتائــج مــن مرحلــة التقييــم األوّ ليّــة لبرنامــج LEAD
حــد كبيــر .ووُ جــد ّ
أن نســبة المشــاركين فــي
إيجابيّــة إلــى
ّ
ُرجــح عــدم معاودتهــم اإلجــرام
ي
الذيــن
LEAD
برنامــج
ّ
144
ممــا أدّ ى
المشــاركين،
عــدم
مــن
أقــل
بالمائــة
60
بلغــت
ّ
145
إلــى خفــض التكاليــف علــى نظــام العدالــة الجنائيّــة.
وقــد أبلــغ المشــاركون أنفســهم عــن أرجح ّيــة أعلــى لتأميــن
مســكن وتوظيــف مشــروع بفضــل برنامــج  LEADعنــد إجــراء
146
مقارنــة مــع الوقــت الســابق للمشــاركة فــي البرنامــج.
ـام ،يس ـ ّلط الدليــل مــن برنامــج  LEADفــي ســياتل
بشــكل عـ ّ
ـدرات
ـ
المخ
ـي
ـ
مجرم
ـم
ـ
تجري
ـدم
ـ
ع
ـدة
ـ
فائ
ـدى
ـ
م
ـى
الضــوء علـ
ّ
ّ
لــكل مــن أولئــك المشــاركين فــي أســواق
األدنــى مســتوى
عــام.
المخــدرات وللمجتمــع والدولــة بشــكل
ّ
ّ
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تنظيم أسواق
المخدرات:
ّ
الخطوة التالية
المنطق ّية

مظاهرة لصالح تشريع الحشيش بغرض االستخدام الترويحي أمام
البرلمان في مونتيفيديو ،األوروغواي.
ُمرّر القانون عام  2013وي ّ
ُتوقع بدء المبيعات في نهاية عام .2016
© Pablo Porciuncula/Getty Images

كمــا ذكــرت اللجنــة فــي تقريرهــا لعــام  155 ،2014يُعتبــر إنهــاء التجريــم
المخــدرات
خطــوة أساســيّة فــي اال ّتجــاه الصحيــح إلصــاح سياســة
ّ
لك ّنهــا مجــرّ د خطــوة .وبهــدف التخفيــف مــن المخاطــر التــي تسـبّبها
للمخــدرات ،علــى
الفعالــة والخطيــرة
االســتجابات العقابيّــة غيــر
ّ
ّ
المخــدرات غيــر المشــروعة ،مــن
الحكومــات فــي النهايــة تنظيــم
ّ
اإلنتــاج وصــو ًلا إلــى التوزيــع.
الشــخصي
يمكــن إلطــار عمــل سياســة ينهــي تجريــم االســتخدام
ّ
المخــدرات ،ويطبّــق البدائــل عــن العقــاب لجميــع الجهــات
وحيــازة
ّ
وصحيّــة
يتوصــل إلــى نتائــج اقتصاديّــة
الفاعلــة األدنــى مســتوى ،أن
ّ
ّ
ومجتمعيّــة إيجابيّــة .كمــا يمكنــه تحريــر مــوارد إنفــاذ القانــون التــي
يمكــن اســتخدامها لمعالجــة جرائــم العنــف األكثــر خطــورة ،ال
ّ
المنظمــة .لكــن مــن أجــل
ســيما تلــك المتع ّلقــة بمجموعــات الجريمــة
المخــدرات.
إضعــاف هــذه المجموعــات أكثــر ،يجــب تنظيــم ســوق
ّ
ـي ّ
ـدرات غيــر المشــروعة
أن اال ّتجــار بالمخـ ّ
ويُقـ ّ
ـدر علــى الصعيــد العالمـ ّ
156
ّ
يشـ ّ
ـكل أكبــر ّ
تدفــق إليــرادات الجريمــة المنظمــة ،إذ يزوّ دهــا بالقــوّ ة
مؤسســات الدولــة الضعيفــة.
الماليّــة إلفســاد
ّ

......................................................................................
بالتأكيد في نيوزيلندا ،ســمحنا لنشــاط ّ
عقلية جديدة
مؤثــرات
ّ
غيــر ّ
وخفي بســرقة مســيرة قبل أن تبصــر النور في نظام
منظم
ّ
ّ
ّ
العقلية لدينا .ويســمح هذا القانون
المؤثــرات
منظــم عبــر قانون
ّ
ّ
العقلية الجديدة إلى الســوق إذا ثبت
المؤثرات
بإدخــال منتجــات
ّ
ّأنهــا منخفضة المخاطر ،فتعكس بشــكل أساسـ ّـي عبء اإلثبات
مجد ًدا نحو النشــاط.
ّ

......................................................................................
والصحة ،نيوزيلندا.
بيتر دان ،وزير الداخليّة ومساعد وزير الحماية
ّ

157

باإلضافــة إلــى ذلــك ،وفــي ظـ ّ
ـل نمــوذج إنهــاء تجريــم ،ال يــزال المجتمــع
ّ
َ
ـي ،ويوضــع األشــخاص الذيــن
عِ رضــة لآلثــار الســلبيّة لال ّتجــار غيــر القانونـ ّ
المخــدرات فــي خطــر شــديد مــن خــال اضطرارهــم
يســتخدمون
ّ
ّ
المنظــم .علــى ســبيل المثــال ،قــد
للدخــول فــي حيــرة الســوق غيــر
ال يعرفــون التركيبــة الدقيقــة للمــواد التــي يشــترونها أو كيفيّــة
ً
ّ
تحكــم الحكومــات بهــذا
ـد
تحديــد الجرعــة
وفقــا لذلــك .بالتالــي ،يُعـ ّ
الســوق أولو ّيــة مجتمع ّيــة مــن أجــل التخفيــف مــن المخاطــر وضمــان
ّ
المخــدرات بشــكل آمــن قــدر
يتمكــن األشــخاص مــن اســتخدام
أن
ّ
يتــم وضــع قيــود عمريّــة وإجــراءات أمــان أخــرى
اإلمــكان ،فــي حيــن
ّ
ّ
لتحكــم الوصــول إلــى الســوق .وهــذه ليســت بفكــرة جديــدة ،إذ ّ
إن
ّ
الحكومــات تنظــم بالفعــل المــواد المؤذيــة .ويوجــد ســبب بســيط
المخــدرات غيــر المشــروعة بطريقــة مختلفــة.
لضــرورة معالجــة
ّ
واقعــا فــي المجتمعــات حــول العالــم
المخــدرات
ُعــد اســتخدام
ي
ً
ّ
ّ
وواقعــا يجــب أن تقــرّ بــه الحكومــات .فعلــى الرغــم مــن تطبيــق نمــاذج
ً
تنظيم ّيــة فــي بعــض االختصاصــات القضائ ّيــة بالنســبة إلــى الحشــيش،
إ ّلا ّ
أن الوقــت حــان لتكــون الحكومــات جريئــة وتنتقــل بمســؤوليّة
ّ
ّ
نحــو تنظيــم كل المخــدرات  -ليــس فقــط لحمايــة األشــخاص الذيــن
ّ
ككل ورفاهيّتــه.
لصحــة المجتمــع
المخــدرات بــل
يســتخدمون
ّ
ّ
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التوصيات

«ساعد ال تعتقل»  :يهدف برنامج التحويل المعاون إلنفاذ القانون
( )LEADإلى إبقاء األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بغرض
االستهالك الشخصي والعاملين بالجنس خارج السجن وتلقي
الخدمات الخاصة بالمسكن واالستشارات وتدريب العمل
© Ted Warren/Associated Press

السياســي
بينمــا نســير نحــو العــام  2019والذكــرى العاشــرة لإلعــان
ّ
ّ
المخــدرات
وخطــة العمــل لعــام « 2009لمكافحــة مشــكلة
ّ
158
ـدرات مــع جــدول أعمــال
العالم ّيــة» ،يجــب محــاذاة مكافحــة المخـ ّ
أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي وافقــت عليــه الــدول األعضــاء فــي
األمــم الم ّتحــدة عــام  .2015ويرســم جــدول األعمــال هــذا إطــار العمــل
ـدد الجوانــب لغايــة العــام  2030ويهــدف إلــى تحقيــق
ـي المتعـ ّ
العالمـ ّ
159
االجتماعــي للجميــع.
العدالــة االجتماعيّــة واإلندمــاج
ّ
يُعتبــر التــزام األمــم الم ّتحــدة بضمــان أن تعمــل جميــع السياســات
المســتقبليّة ضمــن إطــار التنميــة المســتدامة أمــرًا أساســ ّيًا إلصــاح

ّ
التعهــد بعــدم تــرك أحــد علــى
ـدرات .ويجــب أن ينطبــق
سياســة المخـ ّ
160
ّ
ـدرات.
كل فــرد ،بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخـ ّ
تتوصــل إليهــا الــدول األعضــاء عــام  2019عنــد
أي اتفاقيــة
يجــب وضــع ّ
ّ
ـي ضمــن إطــار جــدول أعمــال أهــداف التنمية
مراجعــة اإلعــان السياسـ ّ
ـي.
المســتدامة وأعمــدة ميثــاق األمــم الم ّتحــدة علــى الصعيــد الدولـ ّ
المخــدرات
وهــذا هــو الســبيل لالبتعــاد عــن مخاطــر سياســات
ّ
العقابيّــة با ّتجــاه السياســات المرتكــزة علــى العدالــة والكرامــة
وحقــوق اإلنســان للجميــع.

1

يجــدر بالدول إلغــاء عقوبة اإلعدام لجميع الجرائــم المرتبطة
بالمخد رات.
ّ

2

يجــب أن تنهــي الدول جميــع العقوبات  -الجنائ ّيــة والمدنيّة  -لحيازة
المخدرات لالســتهالك
ـخصي وزراعة
المخدرات بغرض االســتخدام الشـ
ّ
ّ
ّ
المخدرات
ـخصي .فماليين األشــخاص حول العالم يســتخدمون
الشـ
ّ
ّ
ُعد تجريم
ويقومــون بذلــك من دون إلحاق ّ
أي أذى باآلخريــن .وي ّ
فعال ومؤذٍ ويقوّ ض
األشــخاص ا ّلذين يســتخدمون
المخدرات غير ّ
ّ
مبدأ كرامة اإلنسان وســلطة القانون.

3

يجــب أن تطبّق الــدول البدائل عن العقاب ،مثــل التحوّ ل عن نظام
العدالــة الجنائ ّيــة ،لجميع الجهــات الفاعلة غير العنيفة األدنى مســتوى
االجتماعي
ـدرات ،مثل أولئك المنخرطين فــي اإلمداد
فــي اال ّتجار بالمخـ ّ
ّ
ـتخدمين وزارعــي المحاصيل غير
المخدرات والتجار المسـ
ومهرّ بــي
ِ
ّ
المشــروعة .كما يجب أن تقرّ الدول ّ
بأن عددً ا من األشــخاص ينخرط
االقتصادي وتطبّق بدائــل للتجريم
فــي هذه األفعال بســبب التهميش
ّ
تدعــم معايير حقوق اإلنســان الدوليّة.

4

يجــب أن تلغــي الدول األعضاء معاقبة حيــازة المخدرّات كالتزام
الدولي.
المخدرات
ا ّتفاق ّيــة بموجب نظام مكافحــة
ّ
ّ

5

ّ
لكل
يجب أن تستكشــف الدول فــي النهاية النمــاذج التنظيميّة
المخــدرات غير المشــروعة وتقرّ ّ
بأن هذه هــي الخطوة التالية
المخدرات بعــد إنهاء التجريم.
المنطق ّيــة في إصالح سياســة
ّ

29

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

شهادات

البرازيل

 -كاتييلي فيشــر

طبي
والــدة طفلة بحاجة إلى ق ّنب
ّ

........................................................................................................................................................................................
تعانــي ابنتنــا آنــي مــن متالزمــة  CDKL5وهــو متالزمــة نــادرة تس ـبّب
ً
ّ
إضافــة إلــى عــوارض أخــرى عديــدة .وحيــن
متعــذر العــاج،
صرعً ــا
بلغــت الرابعــة مــن عمرهــا ،ســاءت حالتهــا ولــم تعــد األدويــة التــي
ّ
تتحكــم بتش ـ ّنجاتها .وحتــى حيــن مزجنــا أدويــة مختلفــة ،لــم
معنــا
أي تأثيــر.
يكــن لهــا ّ

تقدمنــا بعــد ذلــك بإيعــاز ويــوم  3نيســان/أبريل  ،2014أصبحــت آنــي أوّ ل
ّ
شــخص فــي البرازيــل يُخــوّ ل قانو ًنــا اســتيراد المــواد المرتكــزة علــى
ً
إضافــة
الطبــي .وقــد أصبحــت قصتهــا -
الحشــيش لالســتخدام
ّ
قانوني).وهكــذا ،مــن
فيلمــا بعنــوان «( »Ilegalغيــر
إلــى أربــع آخريــن -
ً
ّ
العــدم ،غدونــا محـ ّ
ـط أنظــار هــذا الجــدل.

تتحــدث عــن دواء
فــي ذلــك الوقــت ســمعنا عائلــة أميركيــة
ّ
كانابيديــول ( )Cannabidiol - CBDفــي مجموعــة دعــم .فقــد عانــت
وتحســنت حالهــا منــذ اســتخدام
ابنتهــم مــن نفــس عــوارض آنــي
ّ
هــذا الــدواء .وبعــد ذلــك بوقــت قصيــر ،ا ّتصلــت بنــا صديقــة برازيليّــة
ً
بعضــا مــن دواء  CBDلتــرى إن كان ســينجح
وأخبرتنــا أ ّنهــا ســتحضر
مــع طفلتهــا ً
ّ
أيضــا .وســألت إن كنــا نريــد االنضمــام إليهــا وقمنــا
ّ
بذلــك بالفعــل إذ إنــه لــم يعــد أمامنــا خيــار آخــر.

ً
شــوطا
ّــي منــذ ذلــك الحيــن
قطــع تنظيــم قطــاع الماريجوانــا الطب ّ
كبيــرًا فــي البرازيــل .وقــد أعــادت الوكالــة الفدراليّــة المســؤولة عــن
للمخــدرات ،أنفيســا ( ،)Anvisaتصنيــف
ّــي
ّ
تخويــل االســتخدام الطب ّ
ّ
كل مــن  CBDوTHCفســمحت للمرضــى باســتيراد هذيــن الدواءيــن.
ّ
كمــا أن  ،Receita Federalالوكالــة الموازيــة البرازيليّــة إلدارة ضريبــة
ّ
وســهلت إجــراءات
الدخــل األميركيّــة ،وافقــت علــى الموضــوع
االســتيراد .فأصبحــت األدويــة التــي أساســها ماريجوانــا معفيّــة مــن
ضــد
الفدرالــي
ّــي
ّ
ّ
الضرائــب .مــن جهــة أخــرى ،تك ّلــم المجلــس الطب ّ
الماريجوانــا الط ّبيّــة.

البرازيلــي يعتبــر اســتخدام
فــي ذلــك الوقــت ،لــم يكــن القانــون
ّ
ـي قانون ًّيــا .ولمجــرد محاولــة البحــث عــن حـ ّ
ـل لمــرض
الماريجوانــا الط ّبـ ّ
ـدرات» .وحتــى هــذه اللحظــة ،ال
ابنتنــا ،دخلنــا فجــأة عالــم «تجــارة المخـ ّ
ـدرات
ـدرات والماريجوانــا وسياســة المخـ ّ
نناقــش مواضيــع مثــل المخـ ّ
ومظاهــرات الحشــيش بانتظــام علــى طاولــة المائــدة كمــا يفعــل
معظــم البرازيليّيــن .فقــد أصبحنــا خارجيــن عــن القانــون اآلن.
لــم يســتغرق األمــر أكثــر مــن أســبوعين مــن هــذا العــاج غيــر
ّ
وكل ذلــك بفضــل اآلثــار
القانونــي حتــى ســيطرنا علــى نوبــات آنــي،
ّ
التحســن فــي
الطبيــة لــدواء  .CBDفشــعرنا بالحمــاس لمشــاهدة
ّ
جــودة حياتهــا وكذلــك العائلــة كلهــا.
ّ
بــث
ظهــرت قصتنــا إلــى العلــن فــي  30آذار/مــارس  2014حيــن
تلفزيونــي مشــهور يُعــرض
فانتاســتيكو ( ،)Fantasticoوهــو برنامــج
ّ
ً
مباشــرة بعــد أن
مســاء األحــد ،تقريــرًا عــن صراعنــا .وكان ذلــك
احتجــزت الجمــارك شــحنة مــن األدويــة غيــر القانون ّيــة التــي تتناولهــا
ّ
المتعــذر العــاج.
آنــي فعــادت إلــى روتيــن الصــرع

الصين

لنقــل ّ
إن األمــر يبــدو وكأ ّنــه عمليّــة بســيطة لكــن وصولنــا إلــى مــا
نحــن عليــه اآلن لــم يكــن باألمــر الســهل .فقــد عقدنــا اجتماعــات ال
ُتحصــى ووضعنــا اســتراتيجيّات وأجرينــا ا ّتصــاالت وخضنــا خالفــات
بيــن جميــع المشــاركين فــي هــذا الجهــد وبيــن العائــات وأنفيســا
المخــدرات و
المخــدرات لدينــا ومجلــس سياســة
ودائــرة سياســات
ّ
ّ
 Receita Federalوالسياســيّين والجمعيّــات.
حال ّيًــا ،مــا زلنــا نحــاول اســتيعاب البعــد الكامــل لمــا يحــدث بمــا أ ّننــا
ـدر تقديـرًا
نأخــذ وقتنــا بالتفكيــر بالكثيــر مــن هــذه المســائل .لك ّننــا نقـ ّ
كامــ ًلا األثــر الــذي يتركــه صانعــو القــرار فــي الحكومــة علــى حياتنــا
اليوميّــة.
فنحــن عائلــة عليهــا أن تكافــح يوم ًّيــا مــن أجــل رفاهيــة ابنتنــا .ومــن
وجهــة نظرنــا ،نــرى أ ّنــه حيــن تضــع الدولــة المزيــد مــن القوانيــن أو
تسـ ّ
ـريعا فــي محاولــة لمنــع اســتخدام بعــض المــواد المعيّنــة،
ـن تشـ ً
ُ
ينتهــي األمــر بتغذيــة الســوق الســوداء وحســب فــي حيــن تتــرك
عائــات مثــل عائلتنــا بــا حــول وال قــوة.

 -دامينغ

المخدرات
شخص يستخدم
ّ

........................................................................................................................................................................................
عامــا .أعيــش فــي مدينــة يوكشــي،
اســمي دامينــغ وعمــري 35
ً
لكــن ّ
ً
ّ
كل شــيء تغيّــر
حيــاة ســعيدة
مقاطعــة يونــان .كنــت أعيــش
حيــن كنــت فــي الرابعــة والعشــرين مــن عمــري .ففــي ذلــك العــام
تزوّ جــت صديقتــي بعــد عالقــة حــب دامــت ثالثــة أعــوام .لك ّننــا ك ّنــا
نتشــاجر غالبًــا وبســبب شــعوري باليــأس ،كنــت أذهــب إلــى أحــد
النــوادي ألســكر .وتعرّ فــت علــى شــاب قــال لــي إ ّنــه يوجــد نــوع مــن
مخــدرات
األدويــة يســتطيع أن يريحنــي مــن تعاســتي .علمــت أ ّنــه
ّ
لك ّنــه قــال ّ
العرضــي لــن يضرّ نــي .وبعــد أن تناولتــه
إن االســتخدام
ّ
ـدة مــرات فــي
ـددً ا عـ ّ
ـم تناولتــه مجـ ّ
للمــرّ ة األولــى ،تقيــأت طــوال الليــل ثـ ّ
ظــرف شــهر .وتدريج ًّيــا ،اعتــدت عليــه وتوقفــت عــن التقيــؤ .وفــي ّ
كل
مــرة كنــت أشــعر فيهــا باليــأس كنــت أقصــده وأنغمــس فــي عالــم
ـدرات
ـي المخـ ّ
حــرّ حيــث شــعرت وكأ ّننــي أطيــر .فــي البدايــة عــرض علـ ّ
علــي بعــد أن أصبحــت مدم ًنــا .وازداد
ثــم بــدأ بفــرض الرســوم
مجا ًنــا ّ
ّ
ـوءا واحتجــت إلــى المزيــد مــن المــال .وبعــد أن أنفقــت ّ
كل
إدمانــي سـ ً
مدخراتــي ،بــدأت أكــذب علــى أصدقائــي وعائلتــي.
ّ

المخــدرات
علــي وأنــا أتنــاول
بعــد ســتة أشــهر تقريبًــاُ ،ألقــي القبــض
ّ
ّ
يومــا .وبــدأ أقاربــي وأصدقائــي يتحاشــونني فعــدت
ُ
وســجنت مــدة ً 15
ً
ـدي إلــى كونمينــغ ّ
لتلقــي العالج
ـدرات.
والحقــا أرســلني والـ ّ
لتنــاول المخـ ّ
ـدة أســباب
ـدرات لعـ ّ
كمدمــن متطــوّ ع لك ّننــي عــدت مجــددً ا إلــى المخـ ّ
ـم إرســالي إلــى مركــز إعــادة تأهيــل
بعــد أ ّيــام عديــدة علــى العــاج .فتـ ّ
ـدة أشــهر أو
قسـ ّ
ـري ثــاث مــرّ ات مــن قبــل الشــرطة حيــث أمضيــت عـ ّ
صحتها تســوء.
حتــى ســنوات .وكانــت أمــي تبكــي طــوال اليــوم وبــدأت ّ
وفــي المــرة الثالثــة التــي أرســلتني فيهــا الشــرطة إلــى مركــز إعــادة
تقدمــت زوجتــي بطلــب الطــاق .وبالتالــي ،تعرّ ضــت
التأهيــل القسـ ّ
ـريّ ،
توفــي والــدي ً
والدتــي لجرحــة قلب ّيــة وتوفيــت .وبســبب الحــزنّ ،
أيضــا
فــي الســنة الثانيــة التــي كنــت فيهــا فــي المركــز .وبقيــت محتجــ ًزا
فــي المركــز وفشــلت فــي أداء مهــام عملــي لــذا ُحرمــت مــن حقــوق
الزيــارة .ولهــذا الســبب ،لــم أعــرف ّ
والــدي فارقــا الحيــاة .وخســرت
أن
ّ
فرصــة رؤيتهمــا آلخــر مــرّ ة وســيالزمني هــذا النــدم لبق ّيــة عمــري.
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لــم أســتطع ،ال أنــا وال العديــد مــن أصدقائــي المدمنيــن االبتعــاد
ـدرات بعــد مغــادرة مركــز إعــادة التأهيــل .بــل أصبحنــا أكثــر
عــن المخـ ّ
ـدرات
إدما ًنــا .فقــد التقينــا بالمزيــد مــن األصدقــاء ا ّلذيــن يتناولــون المخـ ّ
المخــدرات إضافيّــة بعــد
فــي المركــز ووجدنــا وســائل وصــول إلــى
ّ
المغــادرة .عشــت حيـ ً
ـاة بائســة ووحيــدة .ولمــت نفســي كثي ـرًا بعــد أن
عرفــت ّ
ـدي توفيــا بســبب مــا فعلــت .وبقيــت فــي المنــزل وحيــدً ا
أن والـ ّ
والــدي قــد فارقــا الحيــاة
ألتفــادى النظــر إلــى أشــخاص آخريــن .كان
ّ
ّ
وكل
وزوجتــي ط ّلقتنــي وأنــا كنــت فــي مركــز إعــادة التأهيــل لســنوات،
ذلــك جعلنــي أشــعر بأ ّننــي دخيــل علــى المجتمــع علــى الرغــم مــن

ـدرات
تحريــري .تخ ّليــت عــن نفســي وحتــى حاولــت االنتحــار بتنــاول المخـ ّ
لك ّننــي اســتيقظت بعــد غيبوبــة دامــت نهــارًا ولي ـ ًلا كامليــن.
ـي بوضعــي ،وجــدوا لــي
بعــد أن عــرف مركــز مكافحــة األمــراض المح ّلـ ّ
ّ
طبي ًبــا نفسـ ّيًا لمســاعدتي .فشــاركت فــي نشــاطات ّ
وتلقيــت
نظموهــا
ً
ً
حيــاة مســتقرة.
لــدي وظيفــة وأعيــش
الحقــا عــاج الميثــادون .واآلن
ّ
أتحمــل فكــرة أن ّ
أفكــر بالماضــي وبتجربــة االختبــاء وأخشــى
ال
ـي
ـ
لك ّنن
ّ
علــي وإرســالي مجــددً ا إلــى مركــز إعــادة التأهيــل.
القبــض
يتــم
أن
ّ
ّ
وتالحقنــي هــذه الذكريــات غال ًبــا فــي أحالمــي.

إندونيسيا  -ريكــي غوناوان

مدير منظمة LBH Masyarakat
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كانــت الســاعة حوالــى  3بعــد الظهــر يــوم الخميــس  28تموز/يوليــو
 .2016وتفاجــأت ّ
المدعــي ّ
علــي «التحضيــر» لتلــك
بــأن
بتلقــي خبــر مــن
ّ
ّ
ّ
تلميحــا إلــى حصــول اإلعــدام .وبالفعــل ،حيــن أقلنــي
الليلــة .وكان
ً
المدعــي مــن الفنــدق بعــد حوالــى أربعســاعات ّ
تأكــد األمــر .فذهبنــا
ّ
ً
مباشــرة إلــى نوســا كامبانغــان ،المعروفــة بجزيــرة اإلعــدام حيــث
ســت ُن ّ
نفذ الجولــة الثالثــة مــن اإلعدامــات فــي ظـ ّ
ـل إدارة الرئيــس جوكــو
ً
ويــدودو تلــك الليلــة ،وليــس الليلــة التاليــة كمــا كان يُفتــرض وفقــا
للقانــون.

متخصــص بالعقــارات
ـام
الســجناء المحكوميــن باإلعــدام أول مــرّ ة محـ ٍ
ّ
الجنائــي وعُ ّ
ــذب آخــر لالعتــراف .وهــؤالء أشــخاص
بــد ًلا مــن الدفــاع
ّ
ّ
المخــدرات .وهــم محرومــون
رؤســاء
هم
ل
يســتغ
فقــراء وضعفــاء
ّ
ًا،
ممــا يجعلهــم فريســة ســهلة لنظــام العدالــة
ي
ـ
وسياس
اقتصاد ًّيــا
ّ
ّ
المخــدرات القمعيّــة والوحشــيّة فــي إندونيســيا.
وقوانيــن
الســيّئ
ّ

يــوم الجمعــة  29تموز/يوليــو ،حوالــى الســاعة  3ص ،.أتــت ســيارة
إســعاف مــن موقــع اإلعــدام إلــى المنطقــة تحمــل جثمــان صديقــي
لــدي ،هامفــري إيجيكــي جيفرســون («جيــف»).
وأحــد المســتفيدين
ّ
وكنــت قــد فقدتــه بعــد ثمانــي ســنوات مــن النضــال.

علــى مــرّ ت عقــود مــن الدعايــة ،نجحــت الحكومــة اآلن فــي التصويــر
للــرأي العــام ّ
ـدرات شــرّ ويجــب التخ ّلــص منــه فــي البلــد .وكان
أن المخـ ّ
المخــدرات عــام .»2015
مــن
خاليــة
«إندونيســيا
2014
عــام
شــعارهم
ّ
وبعــد عــام ،تغيّــر الشــعار إلــى «إندونيســا :حالــة الطــوارئ الخاصــة
بالمخــدرات» .وربّمــا علمــوا أ ّنهــم فشــلوا فــي الهــدف المســتحيل
ّ
ّ
ـدرات .لكــن بغــض النظــر عــن التغييــر فــي
المتمثــل ببلــد خـ ٍ
ـال مــن المخـ ّ
الشــعار ،تســتمرّ القصــة.

بالمخــدرات.
كان قــد ُحكــم علــى جيــف باإلعــدام لجريمــة مرتبطــة
ّ
ّ
ولــم يكــن الحكــم الــذي ّ
محفــ ًزا عرق ّيًــا وحســب بــل كان
تلقــاه
قانونــي علــى اإلطــاق .ولــم يكــن قــرار الرأفــة الــذي
إعدامــه غيــر
ّ
حصــل عليــه جيــف مع ّل ًقــا وحســب بــل ُن ّفــذ اإلعــدام بعــد أقــل مــن
 72ســاعة مــن تســليم إخطــار التنفيــذ .وفــي نيســان/أبريل  ،2015كنــت
ـدي ،رودريغــو غوالرتــي،
قــد خســرت مســتفيدً ا آخــر مــن المســتفيدين لـ ّ
الــذي عانــى مــن فصــام بارانويــدي واضطــراب ذي اتجاهيــن .وعلــى
الرغــم مــن ّ
ـي يحظــر الحكــم علــى األشــخاص
أن القانــون اإلندونيسـ ّ
المرضــى ذهن ّيًــا ،إ ّلا أ ّنــه ُحكــم علــى رودريغــو باإلعــدام بتهمــة
ـدرات فــي شــباط/فبراير  .2005وقــد ُحكــم علــى ّ
كل مــن
اال ّتجــار بالمخـ ّ
جيــف ورودريغــو لجرائــم لــم يرتكباهــا قــط وكانــا ضحيّتــي سياســة
مخــدرات حظريّــة فاشــلة وتافهــة.
ّ

بذلــك ،حيــن ّ
نفــذت الحكومــة إعداماتهــا  -علــى الرغــم مــن
المحاكمــات غيــر العادلــة الخطيــرة ومجموعــة األد ّلــة التــي تظهــر ّ
أن
ـدرات  -يســتمرّ الشــعب
هــذا األســلوب يفشــل فــي كبــح إمــداد المخـ ّ
بدعــم هــذه السياســة .ومــا يــراه الشــعب هــو ّ
أن الحكومــة تحــاول
التخ ّلــص مــن شــرّ المجتمــع .لكــن مــا ال يــراه هــو ّ
أن سياســة الحكومــة
ســوءا .فهــي ال تســتهدف اإلمــداد وحســب بــل تجــرّ م
تزيــد الوضــع
ً
ً
ممــا يــؤدّ ي إلــى
ـرة،
ـ
الصغي
ـازة
ـ
الحي
ـم
ـ
وجرائ
رات
ـد
ـ
المخ
ـتخدام
أيضــا اسـ
ّ
ّ
اكتظــاظ خطيــر فــي الســجون .وتفشــل هــذه السياســة فــي الوقايــة
ممــا يســاهم
مــن الجرعــة المفرطــة والوف ّيــات المرتبطــة بالمخـ ّ
ـدراتّ ،
ـدرات» .إ ّنهــا سياســة
فــي مــا يُعــرف بـــ «حالــة الطــوارئ
الخاصــة بالمخـ ّ
ّ
المخــدرات ،مــا يثبــط عزيمــة
يســتخدمون
توصــم األشــخاص ا ّلذيــن
ّ
األكثــر هشاشــة علــى دخــول العــاج.

فــي العقــد الماضــي ،التقيــت الكثيــر مــن األشــخاص اآلخريــن ا ّلذيــن
مخــدرات .ويتشــارك جميعهــم
يواجهــون عقوبــة اإلعــدام لجرائــم
ّ
لقص َتــي جيــف ورودريغــو .وقــد عُ يّــن ألحــد
قصصــا مشــابهة
تقريبًــا
ً
ّ

إن اإلعدامــات التــي ّ
فــي النهايــةّ ،
تنفذهــا الحكومــة ليســت ســوى
ّ
المخــدرات ونمــوذج
مشــكلة
ــي
تخط
فــي
فشــلها
قنــاع لتغطيــة
ّ
ً
الكارثــي فــي إندونيســيا.
ــا
إطالق
التســامح
عــدم
ّ

المغــرب  -عبد اللطيف أدبيب

رئيس ا ّتحاد جمعيّات ســنهاجا الريف للتنمية
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أنــا مــن ســالة قبيلــة أمازيــغ (البربــر) «سنهاجاســراير» ومواطــن فــي
جبــال الريــف األوســط المرتفعــة فــي المغــرب ،وهــي المنطقــة
التاريخيّــة لثقافــة الكيــف (الحشــيش).
لقــد دافعــت عــن مصالــح قبيلتنــا منــذ العــام  ،1999أو ًلا مــن خــال
جمعيّــة تنميــة الريــف األوســط المرتفــع ومنــذ  2014كرئيــس ال ّتحــاد
جمعيّــات ســنهاجا الريــف للتنميــة (.)CASRD
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ّ
ّ
المنظمــات الوطن ّيــة
تركــز جهودنــا الوطن ّيــة والدول ّيــة ،بالشــراكة مــع
والدوليّــة ،علــى الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ودراســات الحــاالت
والمشــاريع البيئ ّيــة وتربيــة النحــل وتربيــة الحيوانــات وتحويــل الحشــيش
إلــى منتجــات قانون ّيــة والثقافــات البديلــة وإعــادة التشــجير والســياحة
الزراع ّيــة والمشــاريع الرياض ّيــة وبرامــج التدريب ،ال سـيّما للنســاء والشــبان.

شهادات

بفضــل هــذه المشــاريع،أريد أن أحــارب الجهــل والفقــر بيــن النــاس وأن
أجــد بدائــل اقتصاد ّيــة جديــدة بهــدف اســترجاع كرامــة قبيلتنــا.
اع ُتبــر الحشــيش ،الــذي ُزرع فــي منطقتنــا لقــرون عديــدة ،اقتصــادً ا
ـباني حتــى اســتقالل بلدنــا.
قانون ًّيــا ،بمــا فــي ذلــك أ ّيــام االســتعمار اإلسـ ّ
ـي
ـ
الوطن
ـتوى
ـ
المس
ـى
ـ
وقــد اس ـ ُتخدم ألغــراض ترفيه ّيــة وصناع ّيــة عل
ّ
إلــى أن ّ
وقــع المغــرب ا ّتفاق ّيــة األمــم الم ّتحــدة عــام  .1961ومــع الحظــر،
أي بديــل آخــر ســوى بيــع حصادنــا إلــى الهيبيّيــن
لــم يعــد لــدى قبيلتنــا ّ
ـدرات الوطنيّيــن والدوليّيــن .فــكان لتغييــر القانــون
ـم إلــى تجــار المخـ ّ
ثـ ّ
آثــار غيــر مرغوبــة علــى تنميــة منطقتنــا فسـبّب حالــة قمــع ومالحقــة
مــن قبــل الســلطات الوطن ّيــة.
ُألقــي القبــض علــى الكثيــر مــن أفــراد األســر البريئــة مــن قبيلتنــا مــن
َ
تــم
أجــل خلــق حالــة مــن الخــوف .ولــم
تبــق عائلــة إ ّلا وتأثــرت .فقــد ّ
إرســال اثنيــن مــن أشــقائي وأفــراد أخريــن مــن العائلــة إلــى الســجن
أي
أي دليــل بــل اســتنادً ا إلــى ا ّتهامــات فقــط .ولــم نعــرف ّ
بــدون ّ
يومــا مــن اختفائهــم .فــي النهاية اكتشــفنا
معلومــات عنهــم أوّ ل ً 52
ـام أ ّنهــم أرســلوا إلــى االســتجواب فــي مــكان ســرّ ّي .وحيــن
مــن محـ ٍ
بــدأت المحاكمــة ،بالــكاد تعرّ فنــا عليهــم أل ّنهــم كانــوا قــد تعرّ ضــوا

تــم اســتجوابهم باســتمرار
للتعذيــب .فخــال أشــهر االحتجــاز الـــ ّ ،18
صعــب كثيــرًا علــى أفــراد
فــي الربــاط ،بعيــدً ا
جــدا عــن منطقتنــا ،مــا ّ
ًّ
عائلتنــا االهتمــام بهــم بســبب المســافة وأوقــات االنتظــار للزيــارات.
كانــت إقامتهــم فــي ســجون البــاد المختلفــة التــي دامــت خمــس
أي دليــل ،الســبب فــي حــزن أمــي وانشــغالها
وســت ســنوات ،مــن دون ّ
مــا ســبّب وفاتهــا فــي النهايــة .فاضطــررت للتخ ّلــي عــن دراســاتي
ّ
بأشــقائي وأســرتي والعديــد مــن أفــراد قبيلتنــا.
العليــا لالهتمــام
منــذ ذلــك الحيــن وإلــى اآلن ،لــم يتغيــر الوضــع كثيــرًا .فالوحيــدون
المخــدرات الوطنيّيــن
الذيــن اســتفادوا مــن هــذا الوضــع كانــوا تجــار
ّ
المخــدرات وغيــاب
الدولــي علــى
والدوليّيــن .وبســبب الطلــب
ّ
ّ
أفــكار التنميــة لمنطقتنــا مــن جهــة الســلطات الوطنيّــة والدوليّــة،
ُاجبــرت قبيلتنــا علــى متابعــة النظــر بحلــول لمشــاكلنا االجتماعيّــة
واالقتصاديّــة التــي ســبّبها الحظــر .كمــا تســبّب هــذا الوضــع بعــدم
ّ
متوقــع .ويعيــش شــعبنا فــي
اجتماعــي ،ومســتقبل غيــر
اســتقرار
ّ
خــوف مــن االعتقــال بســبب ثقافــة الكيــف.

تنزانيا  -هابي حســن

المخدرات
الشــبكة التنزنيّة لألشــخاص ا ّلذين يستخدمون
ّ

........................................................................................................................................................................................
ّ
المخــدرات واســتخدامها غالبًــا علــى أنشــطة القربــى
يؤثــر تجريــم
ّ
التــي أقــوم بهــا .علــى ســبيل المثــال ،عنــد العثــور علــى بقعــة ســاخنة
ّ
التدخــل .وفــي
المخــدرات ،يهــرب الجميــع فيســتحيل
لمســتخدمي
ّ
المخــدرات
بعــض األحيــان ،نواجــه صعوبــة فــي دعــم مســتخدمي
ّ
الحــد مــن مخاطــر اســتخدام
مــن خــال اإلحــاالت أو تأميــن أدوات
ّ
المخــدرات ،مثــل اإلبــر والحقــن.
ّ

رأيــت مــرات عديــدة مســتخدمين ،تكــون نتيجــة فحــص فيــروس
البشــري أو التهــاب الكبــد ســلبيّة لديهــم .لكــن بعــد
نقــص المناعــة
ّ
فتــرة قصيــرة تقــوم الشــرطة بمداهمــات وتكــون نتيجــة فحصهــم
إيجابيّــة .وحيــن أســألهم كيــف أصيبــوا بالمــرض برأيهــم ،يقولــون
إ ّنــه حيــن كانــت الشــرطة تضايقهــم ،كانــوا يختبئــون فيُجبــرون علــى
تشــارك الحقــن واإلبــر.
مــن المشــاكل األخــرى تحصيــل المســتخدمين أموالهــم فــي أماكــن
مثــل مواقــف الباصــات واألســواق .فتعتقلهــم الشــرطة بحجــة أ ّنهــم
متنقلــون يسـبّبون المشــاكل بمــا أ ّنــه ليــس لديهــم وظائــف مناســبة.
لك ّننــي ال أفهــم فعــ ًلا لمــاذا تعامــل الشــرطة المســتخدمين بهــذه
الطريقــة .فهــم أشــخاص بالغــون ال يمكنهــم البقــاء فــي المنــزل.
ولديهــم حيــاة يعيشــونها واحتياجــات يفــون بهــا ولذلــك عليهــم
تــم إيقافهــم
ضمــان ســبل عيشــهم وإ ّلا ســيصبحون ســارقين إذا ّ
عــن القيــام بهــذه األعمــال.
ّ
التدخــل مــرات عديــدة لصالــح
لدينــا فريــق اســتجابة لألزمــات وعلينــا
المخــدرات المقبــوض عليهــم دون ســبب وجيــه.
مســتخدمي
ّ
وفــي يــوم واحــد فقــط ،يمكــن أن يردنــا  20اتصــا ًلا أو أكثــر تقريبًــا
مــن مســتخدمين موجوديــن فــي مركــز شــرطة أو فــي محكمــة
يتــم إطــاق ســراحهم.
ويحتاجــون إلــى مســاعدتنا ودعمنــا كــي
ّ

ّ
إن التجريــم ال يســاعد وحســب بــل يســبّب مشــاكل إضافيّــة.
البشــري والتهــاب
فالعــداوى الجديــدة مــن فيــروس نقــص المناعــة
ّ
الكبــد والسـ ّ
ـدس األشــخاص
ـل تــزداد يوم ًّيــا .وفــي خاليــا الســجون ،يتكـ ّ
ّ
الســل أكثــر.
والمســاحة غيــر كافيــة ،مــا يزيــد خطــر اإلصابــة بعــدوى
يتــم تشــارك أدوات الحقــن بمــا ّ
أن عددهــا قليــل هنــاك وهــي
كمــا
ّ
يتــم التالعــب بالســجناء الجــدد ا ّلذيــن يســتخدمون
مخفيّــة ،لذلــك
ّ
وتتــم رشــوتهم للقيــام بخدمــات جنســيّة مقابــل تبــادل
المخــدرات
ّ
ّ
أدوات الحقــن .وهــذا بالطبــع أدّ ى إلــى عــدد أكبــر مــن عــداوى فيــروس
البشــري والتهــاب الكبــد.
نقــص المناعــة
ّ
ـدرات
ـدرات إلــى زيــادة الطلــب ،مــا دفــع مروّ جــي المخـ ّ
أدّ ى تجريــم المخـ ّ
الكبــار إلــى زيــادة الــواردات ّ
ووفر فرصة للمســتخدمين الجــدد لالنضمام
إليهــم .باإلضافــة ،حصلــت الكثيــر مــن عدالــة الغوغــاء مــن المجتمــع
ـدرات.
ـلبي
ـد مســتخدمي المخـ ّ
الموجــه ضـ ّ
ّ
فقــط ،بســبب األثــر السـ ّ
ـدرات يعنــي ّ
كمــا ّ
أن الصيدل ّيــات ليــس لديهــا الحرّ ّيــة
أن تجريــم المخـ ّ
المخــدرات مثــل
لبيــع األدويــة التــي يمكنهــا دعــم مســتخدمي
ّ
تحــد مــن عــوارض
البوبرينورفيــن أو األدويــة المشــابهة األخــرى التــي
ّ
االنســحاب .ويجبــر التجريــم المح ّتــم علــى االختبــاء وهــو أمــر ســيّئ
أل ّنــه قــد يــؤدّ ي إلــى خطــر أكبــر لإلصابــة بأمــراض طويلــة األمــد.
المخــدرات وليــس تجريمهــم.
يجــب أن ننهــي تجريــم مســتخدمي
ّ
ويجــب أن ندعــم ال أن نعاقــب .نحتــاج إلــى أدوات للحقــن ،ونحتــاج إلــى
التثقيــف بشــأن الحقــن اآلمــن والجنــس اآلمــن ،ال أن نجــرّ م األشــخاص
ـدرات بــل ندافــع فقــط عــن
بســبب هــذه األفعــال .لســنا مهرّ بــي مخـ ّ
المســتخدمين ا ّلذيــن هــم ضحايــا الظــروف.
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أوكرانيا  -فولوديمير تيموشــنكو

المخدرات
الرئيس الســابق للوكالة الحكوم ّيــة المعنيّة بمكافحة
ّ

........................................................................................................................................................................................
عــام  ،1992كنــت أعمــل فــي كييــف كضابــط أمــن يبلــغ مــن العمــر
ّ
المنظمــة .وفــي أحــد
عامــا ،خبيــر فــي مجــال مكافحــة الجريمــة
ً 40
األيــام اســتدعاني مديــري وقــال« :أوكرانيــا اليــوم دولــة مســتقلة
ويجــب أن نشـ ّ
ـدرات.
ـي بالمخـ ّ
ـكل وحــدة خاصــة لمكافحــة اال ّتجــار الدولـ ّ
ّ
وبمــا أ ّنــك تملــك الخبــرة فــي مكافحــة التهريــب ،فــا يجــب أن يشــكل
علــي تشــكيل
بالمخــدرات مشــكلة بالنســبة إليــك ».لــذا كان
اال ّتجــار
ّ
ّ
وحــدة كاملــة مــن الصفــر علــى الرغــم مــن أ ّننــي لــم أكــن أعــرف شــي ًئا
ـدرات فــي ذلــك الوقت.
ـي بالمخـ ّ
عــن سياســة المخـ ّ
ـدرات أو اال ّتجــار الدولـ ّ
ّ
التحكــم بتمويــن الســائف علــى
يتــم
منــذ اســتقالل أوكرانيــا ،لــم
ّ
المخــدرات االصطناعيّــة مثــل الميــث كانــت ُتنتــج
اإلطــاق .فســائف
ّ
فــي مصانعنــا الكيميائيّــة و ُتهــرّ ب إلــى أوروبــا بكميــات كبيــرة و ُتبــاع
ـدي كبيــر .وكانــت أول قنــاة ا ّتجــار نجحنــا فــي
هنــاك مقابــل مبلــغ نقـ ّ
ثــم بــدأت بوضــع التعديــات علــى قانــون
الكشــف عنهــا وإيقافهــاّ .
األوكرانــي لفــرض الســيطرة علــى هــذه المــواد .وكانــت
المخــدرات
ّ
ّ
هــذه قوانيــن جيــدة لك ّنهــا ُكتبــت جميعهــا مــن وجهــة نظــر تطبيــق
القانــون :إذ يجــب حظــر ّ
ّ
والتحكــم بــه .ولــم يتعــاون أحــد
كل شــيء
يومــا.
مــن وزارة
ّ
الصحــة معنــا ً
لطالمــا نظــرت إلــى هــذا الوضــع مــن وجهــة نظــر ضابــط شــرطة وليس
وســررت أ ّنــه ،بعــد ّ
كل الفوضــى،
مــن وجهــة نظــر مريــض أو طبيــبُ .
ّ
تمكنــت مــن تطبيــق إجــراءات المكافحــة هــذه ،التــي أبلغنــا عنهــا
المخــدرات.
الخاصــة بلجنــة
بفخــر فــي اجتماعــات األمــم الم ّتحــدة
ّ
ّ
دومــا كمجــرم ،أو علــى األقــل
المخــدرات
كمــا عاملنــا مســتخدم
ّ
ً
ً
ً
موقفــا
ومطلقــا لــم نعاملــه كشــخص واجــه
كمجــرم محتمــل،
ّ
يهمنــي هــو توقيــف شــخص ووضعــه
وكل مــا كان
صع ًبــا فــي حياتــه.
ّ
بالمخــدرات.
فــي الســجن وتفكيــك قنــاة اإلمــداد
ّ

المملكة

ّ
المخــدرات التابعــة
ممثــ ًلا بلد ّيًــا فــي لجنــة
عــام  ،1995حيــن أصبحــت
ّ
لألمــم الم ّتحــدة ،ســمعت للمــرّ ة األولــى بعــاج البدائــل من أطبــاء ادّ عوا
ـدرات بأدويــة األفيون ّيــات الكيميائ ّيــة.
أ ّنــه يمكــن معالجــة إدمــان المخـ ّ
ّ
ففكــرت« ،كيــف يمكــن لشــخص
وكانــوا خبــراء مــن سويســرا وفرنســا.
أن يســتخدم الميثــادون؟ فهــذا كمعالجــة إدمــان الكحــول بالفودكا!»
ـدق األمــر لك ّننــي أدركــت أ ّننــي كنــت سـ ً
ـابقا أتجاهــل النواحــي
لــم أصـ ّ
مهمــة ً
أيضــا.
ـدرات وهــي
الط ّب ّيــة لسياســة المخـ ّ
ّ
فــي نيســان/أبريل  ،2010فــي يومــي األول كرئيــس اللجنــة المعنيّــة
الصحــةّ ،
تلقيــت اتصــا ًلا هاتف ّيًــا مــن
المخــدرات فــي وزارة
بمكافحــة
ّ
ّ
رجــل قــال ّ
إن والدتــه ُتحتضــر وتعانــي مــن ألــم حــاد .وكان عليــه أن
يســافر ّ
ـم كان عليــه
كل يوميــن  40كيلومت ـرًا ليجلــب لهــا المورفيــن ،ثـ ّ
ً
ّ
إحضــار ممرّ ضــة لتحقنهــا كل أربــع ســاعات .وصــرخ بوجهــي قائــلا:
أمــي مــن ألــم كبيــر! كيــف يمكنكــم أن تعاملــوا النــاس بهــذه
«تعانــي ّ
الطريقــة!» .فأجبتــه بصــدق« :ال أعــرف »...وأدركــت أ ّننــي كنــت ذلــك
الشــخص الــذي كتــب هــذه القوانيــن التــي جعلــت النــاس يعانــون إلــى
هــذه الدرجــة .ورأيــت ّ
المخــدرات الحظريّــة هــذه أوجــدت
أن سياســة
ّ
الكثيــر مــن العوائــق لألطبــاء الذيــن لــم يســتطيعوا وصــف األدويــة
ألولئــك ا ّلذيــن يعانــون.
ً
الحقــا ،حيــن مــرض أخــي األكبــر واحتــاج إلــى دواء لتخفيــف األلــم،
لــم يســتطع الحصــول ســوى علــى ترامــادول ،الــذي لــم يكــن كاف ًيــا
يومــا وقــال« :فولوديــا ،أحضــر مسدســك وتعــال
لــه .فا ّتصــل بــي
ً
واقتلنــي أل ّننــي ال أســتطيع أن أقتــل نفســي!» بعــد ذلــك ،بــدأت فعل ًّيــا
بتغييــر المعاييــر الموجــودة ونجحــت فــي النهايــة فــي تمريــر اعتمــاد
المخــدرات فــي الدولــة عــام 2013
االســتراتيجيّة الوطنيّــة لسياســة
ّ
المخــدرات والتــي
تقدميّــة وإنســانيّة لسياســة
التــي
ّ
تضمنــت مبــادئ ّ
ّ
تطبّقهــا أوكرانيــا اآلن.

الم ّتحدة  -ســوزان شاركي

المخدرات ()LEAP
ضد حظر
مؤسسة  Recovering Justiceوعضو في
مؤسسة شريكة في
ّ
مؤسسة إنفاذ القانون ّ
ّ
ّ

........................................................................................................................................................................................
الشــرقي لمدينــة
أنــا شــرطيّة ســابقة وكانــت نقطتــي فــي الطــرف
ّ
نيوكاســل أبتــون تايــن الواقعــة فــي شــمال شــرق إنكلتــرا .وانضممــت
ّ
ً
وأحقــق العدالــة وأخــدم المجتمــع
فارقــا
إلــى ســلك الشــرطة ألصنــع
الــذي أعمــل فيــه وأحميــه .فــي البدايــة ،عملــت كشــرطيّة فــي الشــوارع
قبــل تدرّجــي لاللتحــاق بقســم التحقيقــات الجنائيّــة فــي مجــال
ّ
ً
متخفية.
ـدرات
الخاصــة.
تنســيق العمل ّيــات
والحقــا عملــت كشــارية مخـ ّ
ّ
ـدرات
كمــا أ ّننــي فــي ســياق التعافــي طويــل األمــد مــن اســتخدام المخـ ّ
ً
مختلفــا أو فريــدً ا .بــل
ـخصا مم ّيـ ًزا أو
اإلشــكاليّة لك ّننــي ال أرى نفســي شـ ً
أنــا واحــدة مــن المحظوظيــن.
تــم إدخالــي إلــى
كان الســتخدامي
المخــدرات تبعــات كارثيّــة .فقــد ّ
ّ
مركــز إعــادة تأهيــل وانتكســت ُ
وطــردت أل ّننــي فشــلت فــي فرصتــي
تــم توقيفــي مــرّات عديــدة وإدخالــي إلــى
الوحيــدة للعــاج .وقــد ّ
المستشــفى فــي مناســبات عديــدة بســبب محــاوالت االنتحــار (لــم
ّ
الحــس بالخجــل والذنــب والفشــل) وانتهــى بــي
تحمــل
أتمكــن مــن
ّ
ّ
المطــاف بالتشــرّد.
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مجــددً ا
قبــل ثمانــي ســنوات تقريبًــا اســتيقظت فــي المستشــفى
ّ
مصدقــة أ ّننــي لــم أمــت .لكــن هــذه
موصولــة باألجهــزة واألنابيــب غيــر
ّ
المــرّة ا ّتخــذت قــرارًا بالعيــش.
مــا الــذي تغ ّيــر؟ كيــف نجحــت بذلــك؟ لم تكــن خاليــا الســجن والظهور
فــي المحاكــم والتجريــم مــا ســاعدني؛ بالعكــس ّ
إن فعــل التجريــم
دفعنــي فــي الواقــع لالبتعــاد أكثــر عــن المجتمــع وفاقم اســتخدامي
ّ
وحطــم
ـس بالكرامــة،
اإلشـ
ـكالي وأبعدنــي .وأخــذ مــا بقــي لــي مــن حـ ّ
ّ
حســي الهـ ّ
ـش بالــذات .ولــم يظهــر لــي أحــد الشــفقة أو العطــف .بــل
ّ
واجهــت الحكــم والوصمــة والتهميــش اإلضافيّيــن و ُتركــت ألشــعر
األخالقــي وأ ّننــي بحاجــة
وكأ ّننــي شــخص رذيــل يفتقــد للنســيج
ّ
ّ
التوقــف عن اســتخدام
أم لــم تســتطع
ألتمالــك نفســي .واألســوأ أ ّننــي ّ
ـدرات حتــى مــن أجــل أوالدهــا.
المخـ ّ
كان الســبب األشــخاص ا ّلذيــن رأيتهــم فــي مراكــز التعافــي ا ّلذيــن
حاولــوا مســاعدتي فــي مناســبات عديــدة .وكانــوا قــرب ســريري فــي

المستشــفى .فقامــوا بإطعامــي وأحبّونــي حتــى بــدأت أشــعر باألمــر
نفســه تجــاه نفســي .ومــا فعلــوه كان معاملتــي بكرامــة واحتــرام.
الحــس بالقيمــة واالســتحقاق
عاملونــي كإنســانة .فاســتعدت
ّ
مجــددً ا .فقــوّ ة المعالجــة مــن خــال
واســتطعت مواجهــة النــاس
ّ
كرامــة اإلنســان البســيطة كانــت أساســيّة لشــفائي.
حيــن ّ
أفكــر فــي الوقــت الــذي أمضيتــه فــي ســلك الشــرطة أشــعر
ـس بالفشــل ً
أيضــا .كنــت أخجــل مــن أ ّننــي لــم
بالذنــب والخجــل والحـ ّ
أشــخاصا ســيّئين بــل كنــت بــدل
أوقــف محترفــي جرائــم أو أحتجــز
ً
ذلــك أعتقــل األشــخاص مــن األماكــن الفقيــرة المحرومــة اجتماع ًّيــا من
ـخاصا كانــت آمالهــم قليلــة أو معدومــة .وكانت
التوظيــف العالــي ،أشـ
ً
ـدرات غيــر العنيفــة فقــط .والتبعات
جريمــة العديــد منهــم حيــازة المخـ ّ
التــي واجهوهــا تقــع علــى ضميــري.

الواليات الم ّتحدة

بــأي فــرق علــى اإلطــاق ســوى تدميــر
خــال فتــرة عملــي ،لــم أقــم
ّ
حيــاة ا ّلذيــن كانــت آمالهــم قليلــة أو معدومــة مــن األصــل .وســاعدت
وفرصــا
فــي وضــع حواجــز غيــر ضرور ّيــة أمــام أولئــك ا ّلذيــن أرادوا حيــاة
ً
أفضــل مــن خــال إدانتهــم جنائ ًّيــا.
المخدرات.
هذه هي حقيقة الحرب على
ّ
أظــن ّ
ّ
أن أحــد أكبــر الحواجــز أمــام األشــخاص ا ّلذيــن يســتخدمون
ـدرات اإلشــكاليّة ،وا ّلذيــن يطلبــون المســاعدة ويصلــون إلــى العالج
المخـ ّ
ّ
تحقــق شــي ًئا ســوى التسـبّب
ـدرات الحاليــة .فهــي ال
هــو سياســات المخـ ّ
ّ
ككل.
إضافــي لألفــراد واألســر والمجتمــع
بــأذى
ّ

األميرك ّية  -ســوزان شــيرمان

الصحة والســلوك والمجتمع ،جامعة جونز هوبكنز
بروفســور في
ّ

........................................................................................................................................................................................
العامــة فريــدة مــن نوعهــا مــن حيــث أ ّنهــا موضوعــة ًّ
حقــا
الصحــة
ّ
ّ
علــى مفتــرق العدالــة االجتماعيّــة وحقــوق اإلنســان وحــول سياســة
حــدت فيهــا
عــد وال ُتحصــى علــى الطريقــة التــي
ّ
جيّــدة .األمثلــة ال ُت ّ
العامــة مــن األمــراض والوفيّــات بتوفيــر التكاليــف وســوّ ت
الصحــة
ّ
ّ
الصحــة المعاكســة والمــرض.
ًــا
ب
غال
ّــز
ي
يم
الــذي
التفــاوت
ملعــب
ّ
الصحــة العامــة راســخة بقــوّ ة فــي أزمــة
وطريقــي الشــخصيّة نحــو
ّ
اإليــدز فــي أوائــل تســعينيّات القــرن العشــرين فــي ســان فرانسيســكو.
الجنســي
فبعــد العمــل علــى مســائل العدالــة المحيطــة باالعتــداء
ّ
خــال وقتــي فــي الجامعــة ،لــم أســتطع أن أصــدق وجــود مــرض آخــر،
ـد سياس ـ ّيًا وشــخص ّيًا إلــى هــذه الدرجــة .وفتــح عالــم فيــروس
كان يُعـ ّ
ـري نظــري علــى الظلــم الناتــج عــن الكثير مــن عدم
نقــص المناعــة البشـ ّ
االســتجابة ،والفصــل الكبيــر بيــن العلــم واإلرادة السياســيّة .وطــوال
العقديــن الســابقينّ ،
ركــز بحثــي علــى تحســين حيــاة مســتخدمي
المخــدرات ورفاهيّتهــم ،الــذي يشــمل توســيع خياراتهــم للتوظيــف
ّ
الصح ّيــة .وقــد أخذنــي
ـة
ـ
الرعاي
ـى
ـ
إل
ـول
ـ
والوص
ـات
ـ
الخدم
ـى
ـ
إل
ـول
والوصـ
ّ
أي منهــا
هــذا العمــل إلــى أماكــن كثيــرة حــول العالــم لكــن لــم يكــن ّ
ّ
مؤخ ـرًا دور
مرع ًبــا كديــاري فــي بالتيمــور ،ميريالنــد .فقــد كنــت أراقــب
ـري لـ ّ
ـكل
الشــرطة تجــاه البيئــة العرضــة لفيــروس نقــص المناعــة البشـ ّ
مــن العامليــن بالجنــس المتشــابهين والمتحوّ ليــن جنسـ ّيًا فــي الشــارع.
فــي هــذا الســياق ،تعانــي أغلب ّيــة العامــات بالجنــس المتشــابهات مــن
ـي لبيــع الجنــس
عــادات مخـ ّ
ـدرات مزمنــة تكــون غال ًبــا العامــل الرئيسـ ّ
العامــة آمــال هؤالء النســاء  -ال ســيما
ـة
ـ
الصح
ـت
ـ
ّب
ي
خ
ـد
ـ
وق
فــي الشــارع.
ّ
ّ
الفعالــة فــي تجريــم العمــل بالجنــس وجرائــم
فــي افتقارنــا للمناصــرة
ّ
ـدرات األدنــى مســتوى .وتقبــع هــذه النســاء علــى مفتــرق طريــق
المخـ ّ
ـدرات المزمنــة.
بيــن السياســات السـيّئة وغيــاب الوظيفــة وأســواق المخـ ّ

ّ
ـن وهـ ّ
إذ ال مســاكن ثابتــة لديهـ ّ
مكثفــة
ـن يعانيــن مــن عــادات هيروييــن
مخــدرات ودعــارة أدنــى
ودخلــن الســجن وخرجــن منــه بســبب تهــم
ّ
ّ
الجنســي الســابق والحالــي.
ولديهــن تاريــخ مــن االعتــداء
مســتوى،
ّ
فكيــف يُعقــل أن يتواجــد هــذا عــام  2016فــي أماكــن مثــل بالتيمــور
فــي الواليــات الم ّتحــدة؟ كيــف يُعقــل ّ
معــدالت فيــروس نقــص
أن
ّ
ـري تفــوق  7بالمائــة وعــدد البرامــج خــارج أبحاثنــا المتع ّلقة
المناعــة البشـ ّ
والتدخــل التــي ّ
تركــز عليهــا قليــل؟ صراعــي اآلن كباحثــة
بالمشــاهدة
ّ
ّ
ّ
ويوثــق حيــاة هــؤالء النســاء ،بينمــا نبــذل
يوضــح
هــو إيجــاد الدليــل الــذي
ّ
ّ
لهــن فــي ســياق دراســة تتع ّلــق بالمشــاهدة.
كل مــا فــي وســعنا
والطريقــة الوحيــدة التــي يمكننــي أن أشــهد فيهــا ،مــن دون ذنــب
كبيــر فــي عــدم «المشــاهدة» وحســب ،هــي معرفــة مــدى المســؤوليّة
الملقــاة علــى عاتقــي ألضمــن ّ
أن بحثــي يعطــي معلومــات عــن
ـدرات
السياســة :مجــرّد أحــكام القوانيــن وإنهــاء تجريــم جرائــم المخـ ّ
ـم دخولهــا مسـ ً
ـبقا بــد ًلا مــن
األدنــى مســتوى وبرامــج التحويــل التــي يتـ ّ
بعــد وجــود أحدهــا فــي نظــام العدالــة الجنائ ّيــة أصـ ًلا .مــن واجبــي أن
أســتعمل امتيــازي ألتشــارك قصصهـ ّ
ـن واإلحصــاءات مــن خــال تطويــر
ّ
صحــة النســاء
ومناصــرة الخدمــات والسياســات الضروريّــة التــي
تعــزز ّ
ّ
ورفاهيتهـ ّ
ـدي الــذي أواجهــه هــو إيجــاد التــوازن
ـن ومسـ
ـتقبلهن .والتحـ ّ
تحملهــم المســؤوليّة
برامــج
لتأســيس
الشــرطة
مــع
العمــل
بيــن
ّ
وتلقــي الضــوء علــى ســلوكيّاتهم المضــرّة والبقــاء صادقــة مــع
ـد البحــث
نفســي حيــال العدالــة االجتماع ّيــة ومــا هــو صحيــح .لــذا يُعـ ّ
العامــة وســيلة قو ّيــة إلنشــاء مجتمعــات وحســب ويكون
الصحــة
فــي
ّ
ّ
الضــروري
مقدمــة تقديــم الدليــل علــى إيجــاد التغييــر
البحــث فــي
ّ
ّ
لهــذه الغايــة.
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راجــع هيــوز ،س .وســتيفنز ،إ« ،)2010( .مــا الــذي يمكننــا تع ّلمــه مــن إنهــاء
.1
المخــدرات غيــر المشــروعة فــي البرتغــال؟» British Journal of
تجريــم
ّ
( Criminologyالمج ّلــة البريطانيّــة لعلــم الجريمــة) .1022-999 :)6( 50 ،يمكــن أن
واقعــا (ضبــط غيــر
يحددهــا القانــون) أو
يكــون إنهــاء التجريــم قانو ًنــا (سياســة
ً
ّ
ّ
المخــدرات).
مفضــل لحيــازة
ّ
ـدرات وحيازتها
 .2يجــرّم بعــض البلــدان حــول العالــم ك ًّلا مــن اســتهالك المخـ ّ
ـخصي بينمــا تجــرّم بلــدان أخــرى الحيــازة فقــط .راجــع
بهــدف االســتخدام الشـ
ّ
الشــازلي ،ف وتيناســتي ،ك (Incarceration and Mandatory treatment:« ،)2016
( »Drug use and the law in the Middle East and North Africaالســجن
ـدرات والقانــون فــي الشــرق األوســط وشــمال
ـي :اســتخدام المخـ ّ
والعــاج اإللزامـ ّ
إفريفيــا»( International Journal of Drug Policy،المجلــة الدوليّــة لسياســة
المخــدرّات) .177-172 :31
ـي
.3
ـي بالمخـ ّ
ـدرات والجريمــة ،التقريــر العالمـ ّ
مكتــب األمــم الم ّتحــدة المعنـ ّ
المخــدرات لعــام  ،2016األمــم الم ّتحــدة :فيينــا ،ص.× .
عــن
ّ

 .15غيرتــي ،س ،)2005( .مبــادئ الفصــل فــي نزاعــات حقــوق اإلنســان ،صحافــة
جامعــة أوكســفورد :نيــو يــورك.84 ،
 .16بالنسبة إلى القرار الكامل ،راجع ,2014/237 Amparo en revision
http://www.smartclub.mx/uploads/8727772/7/2/7/8/ar237_smart.pdf
تم ولوجه بتاريخ  30أيلول/سبتمبر )2016؛ راجع ً
أيضاماركس ،إ )2016( .نموذج نادي(
ّ
الجماعي واستهالكه
الحشيش من إسبانيا إلى أميركا الالتينيّة :زراعة الحشيش
ّ
كنشاطات ترويحيّة محميّة دستور ّيًا
(The Cannabis Club Model from Spain to Latin America: Collective
Cannabis Cultivation and Consumption as constitutionally protected
الملكة ماري :جامعة لندن ،سلسلة مقاالت عمليّة recreational activities)،
).قادمة(
.17

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

بالمخــدرات والجريمــة ( ،)2004التقريــر
المعنــي
مكتــب األمــم الم ّتحــدة
.4
ّ
ّ
المخــدرات لعــام  ،2004األمــم الم ّتحــدة :فيينــا ،ص.8 .
العالمــي عــن
ّ
ّ

.18

ـي
.5
ـي بالمخـ ّ
ـدرات والجريمــة ،التقريــر العالمـ ّ
مكتــب األمــم الم ّتحــدة المعنـ ّ
عــن المخــدرّات لعــام  ،2016ص.1 .

 .19والــدرون ،ج« ،)2016( .ســلطة القانــون» .فــي موســوعة ســتانفورد للفلســفة
(()The Stanford Encyclopaedia of Philosophyإصــدار خريــف  ،)2016إدوارد ن.
زالتــا (إصــدار)
http://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/rule-of-law//

بالمخــدرات والجريمــة (« ،)2016ارتفــاع
المعنــي
مكتــب األمــم الم ّتحــدة
.6
ّ
ّ
ـدرات ألوّ ل مــرّة منــذ ســت ســنوات فوصــل
عــدد البالغيــن المعتمديــن علــى المخـ ّ
الخــاص
المخــدرات لعــام 2016
العالمــي عــن
اليــوم إلــى  29مليــون :التقريــر
ّ
ّ
ّ
بالمخــدرات والجريمــة»،
المعنــي
بمكتــب األمــم الم ّتحــدة
ّ
ّ
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2016/June/number-ofdrug-dependent-adults-up-for-first-time-in-six-years--now-at-29million_-unodc-world-drug-report2016-.html
).تم ولوجه بتاريخ  4آب/أغسطس (2016
ّ
ـي
.7
ـي بالمخـ ّ
ـدرات والجريمــة ،التقريــر العالمـ ّ
مكتــب األمــم الم ّتحــدة المعنـ ّ
المخــدرات لعــام .27 ،2016
عــن
ّ
.8

المرجع نفسه.35 ،

غاالهــو ،ب والينــز ،ر )2015( .عقوبــة اإلعــدام لجرائــم المخــدرات :نظــرة عامة
.9
ـد مــن المخاطــر :لنــدن.
عالميــة  ،2015الجمع ّيــة العالم ّيــة للحـ ّ
هيومــن رايتــس ووتــش ( ،)2004المقابــر غيــر كافيــة ::الحرب علــى المخدرات،
.10
وفيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز ،وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،ه.ر.و :.نيــو
يــورك ،المج ّلــد  ،16رقــم ( 8ج)،
https://www.hrw.org/reports/2004/thailand0704/thailand0704.pdf
).تم ولوجه بتاريخ  1آب/أغسطس (2016
ّ
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة «اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان»10 ،
.11
ديســمبر  217 ،1948ألــف (ثالثــا) ،وهــي متوفــرة علــى:
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html
].تم ولوجه  12أكتوبر [2016
الدولــي للحقــوق المدنيّــة
العامــة لألمــم الم ّتحــدة« ،العهــد
 .12الجمعيّــة
ّ
ّ
والسياســية» ( )ICCPR ،1966 ،المــادة .17
[]1ل ( ،)2015هيومــن رايتــس ووتــش دعــوة لكتابــة مقــاالت حــول مشــكلة
.13
المخــدرات وحقــوق اإلنســان (تطبيــق القــرار  ،)22.L/28/A/HRCاإلرســال إلــى
ّ
مكتــب المفوّ ضــة الســامية لحقــوق اإلنســان فــي األمــم الم ّتحــدة،6 ،
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Drug
).تم ولوجه بتاريخ  1آب/أغسطس Problem/HumanRightsWatch.pdf (2016
ّ
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ـي
ـي بالمخـ ّ
ـدرات والجريمــة ،التقريــر العالمـ ّ
 .20مكتــب األمــم الم ّتحــدة المعنـ ّ
المخــدرات لعــام .1 ،2016
عــن
ّ
 .21باركــر ،ه ،.ألدريــدج ،ج .وميشــام ف ،)1998( .الترفيــه غيــر المشــروع :تطبيــع
اســتخدام
المخدرات الترويحيّة للمراهقيــن (Illegal Leisure:The Normalisation
ّ
 ،)of Adolescent Recreational Drug Useروتلــدج :لنــدن.154 ،
قصــة
 .22مج ّلــة  The Economist(« ،)2015مالحقــة مجرمــي
المخــدراتّ :
ّ
طبقــات» (،)Prosecuting Drug Offenders: A Matter of Class
http://www.economist.com/news/britain/-21672286those-arrestedharder-drugs-have-easier-time-matter-class
).تم ولوجه بتاريخ  28حزيران/يونيو (2016
ّ
 .23إيســتوود ،ن .وشــاينر ،م .وبيــر ،د )2013( .األرقــام باألســود واألبيــض :الفــوارق
اإلثنيّــة فــي ضبــط جرائــم المخــدرّات ومالحقتهــا فــي إنكلتــرا وبــاد الغــال،
إصــدار و :LSEلنــدن.
شــيلبي ،ت« ،)2004( .العــرق واإلتنيّــة ،العــرق والعدالــة االجتماعيّــة:
.24
اعتبــارات راولــز» (Race and Ethnicity, Race and Social Justice: Rawlsian
 ،)Considerationsمجلــة فوردهــام القانون ّيــة ()Fordham Law Review :)5( 72
.1705
 .25إيســتوود ،ن ،فوكــس ،إ .وروزماريــن ،إ ،)2016( .ثــورة هادئــة :إنهــاء تجريــم
ـدرات حول العالــم (A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Across
المخـ ّ
 ،)the Globeاإلصــدار :لنــدن.7 ،
العامــة لألمــم الم ّتحــدة ،المفوّ ضــة الســاميّة لحقــوق اإلنســان
 .26الجمع ّيــة
ّ
ـدرات العالم ّيــة علــى
فــي األمــم الم ّتحــدة ( ،)2015دراســة حــول أثــر مشــكلة المخـ ّ
التم ّتــع بحقــوق اإلنســان (Study on the impact of the world drug problem
 ،)on the enjoyment of human rightsاألمــم الم ّتحــدة :جنيــف،65/30/A/HRC ،
ـي ( ،)2015معالجــة أبعــاد التنميــة فــي
ص16 - 15.؛ برنامــج األمــم الم ّتحــدة اإلنمائـ ّ
المخــدرات (Addressing the Development Dimensions of Drug
سياســة
ّ
ـي :نيــو يــورك،34 ،
 ،)Policyبرنامــج األمــم الم ّتحــدة اإلنمائـ ّ
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-AIDS/DiscussionPaper--Addressing-the-Development-Dimensions-of-Drug-Policy.pdf

ّ
الصحــة العالم ّيــة ()2016-2014
منظمــة
ـم ولوجــه بتاريــخ  3آب/أغســطس )2016؛
(تـ ّ
ّ
المبــادئ التوجيه ّيــة الموحــدة المتع ّلقــة بالوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة
ّ
منظمــة
البشــري وتشــخيصه وعالجــه ورعايتــه للفئــات الســكانيّة األساســيّة،
ّ
المعنــي باإليــدز (،)2016
الصحــة العالميّــة :جنيــف86 ،؛ برنامــج األمــم الم ّتحــدة
ّ
ّ
المخــدرات ،برنامــج
الصحــة وحقــوق اإلنســان واألشــخاص ّالذيــن يســتخدمون
ّ
ّ
ـي باإليــدز :جنيــف،7 ،
األمــم الم ّتحــدة المعنـ ّ
_http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/donoharm
تم ولوجه بتاريخ  27أيلول/سبتمبر en.pdf (2016
) ّ
ّ
ّ
األميركيتين :تقرير
المخدرات في
منظمة الدول األميركيّة ( )2013مشكلة
ّ
ّ
العامة.103 ،
منظمة الدول األميركيّة :األمانة
تحليلي،
ّ
ّ
ـي
ـي بالمخـ ّ
ـدرات والجريمــة ،التقريــر العالمـ ّ
 .27مكتــب األمــم الم ّتحــدة المعنـ ّ
المخــدرات لعــام .xxiii ،2016
عــن
ّ
ّ
التحكــم بزمــام
المخــدرات (،)2014
 .28اللجنــة العالميّــة المعنيّــة بسياســة
ّ
المخــدرات ،اللجنــة العالميّــة المعنيّــة
األمــور :الســبل الناجحــة إلــى سياســات
ّ
المخــدرات،13 ،
بسياســة
ّ
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/
uploads/03/2016/GCDP_2014_taking-control_EN.pdf
).تم ولوجه بتاريخ  20حزيران/يونيو (2016
ّ
.29
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بالمخــدرات والعنــف فــي
واالتجــار
موريــس ،س« ،)2012( .الفســاد
.30
ّ
ّ
المكســيك» ،مجلــة بــراون للشــؤون العالميّــة (The Brown Journal of World
)Affairs .29 :)2( 18
ـدرات ( )2014ليــس فقــط فــي الترانزيــت:
 .31لجنــة غــرب إفريقيــا المعن ّيــة بالمخـ ّ
ـدرات والدولــة والمجتمــع فــي غــرب إفريقيــا ،لجنــة غــرب إفريقيــا المعن ّيــة
المخـ ّ
بالمخــدرات.20 ،
ّ
المخــدرات ( ،)2016دليــل سياســة
المعنــي بسياســات
الدولــي
 .32اال ّتحــاد
ّ
ّ
ّ
ـدرات الطبعةالثالثــة،
ـي بسياســات المخـ ّ
ـي المعنـ ّ
المخــدرّات التابــع لال ّتحــاد الدولـ ّ
المخــدرات :لنــدن،91 ،
المعنــي بسياســات
الدولــي
اال ّتحــاد
ّ
ّ
ّ
http://idpc.net/publications/03/2016/idpc-drug-policy-guide3-rd-edition
).تم ولوجه بتاريخ  29حزيران/يونيو (2016
ّ
 .33علــي ،م .وريجينســيا ،ت« ،)2016( .الفيليبيــن :نســبة الوفيــات فــي حــرب
دوتيرتــي علــى المخــدرات »،الجزيــرة،
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/08/2016/philippinesdeath-toll-duterte-war-drugs160825115400719-.html
).تم ولوجه بتاريخ  26أيلول/سبتمبر (2016
ّ
 .34راجع مث ًلا :هيومن رايتس ووتش ( ،)2003استغالل المستخدم :سوء
المخدرات وفيروس نقص المناعة
والحد من مخاطر استخدام
تصرّف الشرطة،
ّ
ّ
البشري/اإليدز في فانكوفر ،ه.ر.و :نيو يورك،
ّ
https://www.hrw.org/report/06/05/2003/abusing-user/policemisconduct-harm-reduction-and-hiv/aids-vancouver-canada
المخدرات الدوليّة
العامة وسياسة
«الصحة
»،؛ سيتي ،ج .وآخرون (،)2016
ّ
ّ
ّ
 (The Lancet Commission)،لجنة النسيت
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 .75مفتشـيّة صاحبــة الجاللــة للشــرطة ( ،)2013صالح ّيــات اإليقــاف في الشــارع
والتفتيــش :هــل تســتعملها الشــرطة بفعا ّلــة وعــدل؟ (Stop and Search
 ،Powers: Are the police using them effectively and fairly?)مفتشـيّة صاحبــة
الجاللــة للشــرطة،
http://www.hmic.gov.uk/media/stop-and-search-powers20130709-.pdf
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المخــدرات ،الجرائــم حســب النــوع ،المركــز
جرائــم قانــون
ّ
ّ
المخــدرات واإلدمــان :لشــبونة،
ّ
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ّ
ّ
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.80
ّ
ّ
ـي:
ـدرات والســجن،
العالم ّيــة  :2015المخـ ّ
المنظمــة الدول ّيــة إلصــاح القانــون الجنائـ ّ
لنــدن،2 ،
http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/04/2015/PRIPrisons-global-trends-report-LR.pdf
).تم ولوجه بتاريخ  22حزيران/يونيو (2016
ّ
المخــدرات والتبعــات
تشــين ،ج.ج« ،)2002( .العــرق والحــرب علــى
.81
ّ
الجانبيّــة إلدانــة جنائيّــة»The Journal of Gender, Race & Justice ،
االجتماعي والعرق والعدالة) [.]255 :6:2002
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ّ
.82

المرجع نفسه.262-260 ،

 .83برايــن ،م ،ديــل بــون ،إ .وبودنــي ،س ،)2013( .تحليــل فائــدة تكلفــة تشــريع
الحشــيش ( ،)A Cost Benefit Analysis of Cannabis Legalisationمعهــد
األبحــاث االجتماعيّــة واالقتصاديّــة ،جامعــة إيســيكس92 ،
https://www.iser.essex.ac.uk/15/09/2013/a-cost-benefit-analysis-of).تم ولوجه بتاريخ  22حزيران/يونيو cannabis-legalisation (2016
ّ
للمخــدرات :دراســة
 .84بايــن ،ج ،م .وووندرســيتز ،ج ،)2008( .تســريب الشــرطة
ّ
فــي نتائــج الجرائــم الجنائيّــةPolice Drug Diversion: A Study of Criminal( .
االســترالي لعلــم الجريمــة :سلســلة
 .)Offending Outcomesتقاريــر المعهــد
ّ
ـترالي لعلــم الجريمــة :كانبيــرا،70 ،
العامــة  ،97المعهــد االسـ
األبحــاث والشــرطة
ّ
ّ
http://www.aic.gov.au/publications/current20%series/rpp/99-81/
).تم ولوجه بتاريخ  22حزيران/يونيو rpp97.html (2016
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المتحــدة االتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة1988 »،
المــادة ( .)2بولــي تايلــور ،)2012( .D. & Jelsma، M ،واتفاقيــات األمــم المتحــدة
لمكافحــة المخــدرات :حــدود خــط العــرض ،السلســلة علــى اإلصــاح التشــريعي
لسياســات المخــدرات ،ال 18 .شــركة المســتثمر الوطنــي،IDPC :
).الوصول  22يونيو https://www.tni.org/files/download/dlr18.pdf (2016
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ّ
ـدرات مــن
 .90ســامبايو ،خ« ،)2016( .حــان وقــت التخ ّلــي عــن الحــرب علــى المخـ ّ
الصحــة» (It’s Time to Abandon the
أجــل سياســة مخــدرّات مرتكــزة علــى
ّ
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مؤسســات المجتمــع المفتــوح.
،)Courts Are Not the Answer
ّ
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/drug-courts-are-not).تم ولوجه بتاريخ  23حزيران/يونيو answer ( 2016
ّ
 .94ســيتي ،ج .وتوماسيني-جوشــي ،ج ،)2015( .نهــج حســن النيــة ،كثيــر العيوب
المخــدرات (A Well-Intentioned, Deeply Flawed Approach to
با ّتجــاه عــاج
ّ
مؤسســات المجتمــع المفتــوح،
،)Drug Treatment
ّ
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/well-intentionedتم ولوجه بتاريخ deeply-flawed-approach-addiction-treatment (23
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).حزيران/يونيو 2016
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ّ

.96

ّ
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للتدخــل
العامــة
ـدرات واإلدمــان والمدير ّيــة
ـي لرصــد المخـ ّ
ّ
 .97المركــز األوروبـ ّ
المخــدرات ( )SICAD(،)2014
المعنيّــة بالســلوكيّات اإلدمانيّــة واإلدمــان علــى
ّ
ـدرات
ـي لرصــد المخـ ّ
ـي لعــام ( 2014بيانــات  )2013إلــى المركــز األوروبـ ّ
التقريــر الوطنـ ّ
ـي ريتوكــس :التطــورات األخيــرة فــي
واإلدمــان مــن قبــل مركــز التنســيق الوطنـ ّ
المخــدرات واإلدمــان :لشــبونةh ،11 ،
البرتغــال ،االتجــاه ،المركــز األوروبــي لرصــد
ّ
_ttp://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2014/996
).تم ولوجه بتاريخ  26حزيران/يونيو NATIONAL_REPORT.pdf (2016
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المخــدرات
للتدخــل المعنيّــة بالســلوكيّات اإلدمانيّــة واإلدمــان علــى
العامــة
ّ
ّ
الوطنــي لعــام .75 ،2014
( ،)SICADالتقريــر
ّ
كارثــي :إعــادة النظــر
 .100هيــوز ،س .وســتيفنز ،إ« ،)2012( .نجــاح صــارخ لفشــل
ّ
ـدرات غيــر المشــروعة فــي البرتغــال» (A
بتفســير الدليــل حــول إنهــاء تجريــم المخـ ّ

resounding success of a disastrous failure: re-examining the interpretation
،)of evidence on the Portuguese decriminalisation of illicit drugs

المخدرات والكحول ()Drug and Alcohol Review .108 :31
مجلة
ّ

ـدرات ( ،)2015بيــان رئيــس الهيئــة الدول ّيــة
.101
الهيئــة الدول ّيــة لمكافحــة المخـ ّ
المخــدرات ،الســيّد وورنــر ســيب ،الجلســة الثامنــة والخمســون
لمكافحــة
ّ
عامــة كقاعــدة لسياســة
ـدرات الخـ ّ
المعــادة لحــدث لجنــة المخـ ّ
ـاص :نهــج ّ
صحــة ّ
ّ
المخــدرات :فيينــا،
الدوليــة لمكافحــة
المخــدرات :الحالــة البرتغاليّــة ،الهيئــة
ّ
ّ
https://www.incb.org/documents/Speeches/Speeches2015/
statement_reconvened_CND_side_event_portugal.pdf
).تم ولوجه بتاريخ  26حزيران/يونيو (2016
ّ
الســنوي :وضــع
المخــدرات واإلدمــان ،التقريــر
الوطنــي لرصــد
 .102المركــز
ّ
ّ
ّ
المخــدرات فــي جمهوريــة التشــيك 2013
ّ
(The Czech Republic Drug Situation 2 ،)2013، http://www.vlada.cz/
assets/ppov/protidrogova-politika/AR_2013_CZE.pdf
).تم ولوجه بتاريخ  26حزيران/يونيو (2016
ّ
هيــوز ،س .وريتــر ،إ ،)2008( .دراســة رقــم  :16موجــز عــن برامــج
.103
بالمخــدرات فــي أســتراليا
للمخــدرات والمجرميــن المرتبطيــن
التســريب
ّ
ّ

(A Summary of Diversion Programs for Drug and Drug Related Offenders
ـدرات
ـي لألبحــاث عــن المخـ ّ
 ،)in Australiaسلســلة دراســات  ،DPMPالمركــز الوطنـ ّ

والكحــول :ســيدني.

ـدرات
 .104مامبــر ،ن« ،)2006( .الكوكاييــن والهيروييــن فــي المتاجــر :تشــريع مخـ ّ
المخــدرات :بديــل لمجتمــع تجريــم» (Coke and
الحــد مــن مخاطــر اســتخدام
ّ
ّ

smack at the drugstore: harm reductive drug legalization: an alternative to a
 ،)criminalization societyمجلــة كورنيــل للقانــون والسياســة.664-619 :)3( 15 ،

العامــة :االقتصــاد
والصحــة
المخــدرات والجريمــة
ســتيفنز ،إ،)2011( .
.105
ّ
ّ
ّ
ـدرات (Drugs, Crime and Public Health: the political
ـي لسياســة المخـ ّ
السياسـ ّ
 ،)economy of drug policyروتلــدج :أبينغــدون.123-122 ،
 .106شــاناهان ،م ،.هيــوز ،س .وماكســويني ،ت( .فــي الصحافــة) ،تســريب
الشــرطة األســتراليّة لجرائــم الحشــيش :تقييــم نتائــج البرنامج وفعال ّيــة تكاليفه

(Australian police diversion for cannabis offenses: Assessing program
المخــدرات
 ،)outcomes and cost-effectivenessصنــدوق أبحــاث إنفــاذ قانــون
ّ
الوطنــي ( :)National Drug Law Enforcement Research Fundكانبيــرا.
ّ

 .107ماكالريــن ،ج وماتيــك ،ر.ب ،)2007( .الحشــيش فــي أســتراليا :االســتخدام
واإلمــداد والمخاطــر واالســتجابات (Cannabis in Australia: use, supply, harms,
ـدرات والكحــول ،جامعــة
ـي لألبحــاث عــن المخـ ّ
 ،)and responsesالمركــز الوطنـ ّ
نيــو ســاوث ويلــز.560 ،
 .108غونكالفيســا ،ر .ولورنــك ،إ .ونوغيــرا دا ســيلفا ،س« ،)2015( .وجهــة نظــر
ـدرات»
التكلفــة االجتماع ّيــة علــى ضــوء االســتراتيجيّة البرتغال ّيــة لمكافحــة المخـ ّ
(A social cost perspective in the wake of the Portuguese strategy for the
،)fight against drugs ( International Journal of Drug Policyالمجلــة الدوليّــة
المخــدرات)  ،26ص ،207 .معــرّف رقمــي:
لسياســة
ّ
http://dx.doi.org/10.1016/j.drugpo.2014.08.017
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ّ
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 .109هيــوز وســتيفنز« ،مــا الــذي يمكننــا تع ّلمــه» ( )What can we learn،1008 ،
ّ
للتدخــل
العامــة
ـدرات واإلدمــان والمدير ّيــة
ـي لرصــد المخـ ّ
ّ
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ـي لرصــد المخـ ّ
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المركــز األوروبـ ّ
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 .124المرجع نفسه.8 ،
وتجــار
المخــدرات
 .125كومبــر ،ر« ،)2010( .إعــادة صياغــة مفهــوم أســواق
ّ
ّ
ـدرات  -الحاجــة إلــى التغييــر» (Reconceptualising drug markets and drug
المخـ ّ
ـدرات والكحــول اليوم (Drugs and
 ،)dealers—the need for changeمج ّلــة المخـ ّ
 )Alcohol Today.10 :)1( 10 ،

ـي ،وفــق وزيــر
 Jamaica Gleaner .113( ،)2015نتائــج إنجــاز قانــون القنــب اإلصالحـ ّ
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 .126بنســو ،ف« ،)2010( .تاجــر مســتخدم ،أولئــك المنســيون مــن قبــل برامــج
ـدرات» (User-dealer, those who have been
ـد مــن مخاطــر اســتخدام المخـ ّ
الحـ ّ
 ،»)forgotten by harm-reductionمجلــة SuchtMagazin ،34

(تم ولوجه بتاريخ  26حزيران/يونيو .)2016
ّ

).تم ولوجه بتاريخ  15حزيران/يونيو (2016
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 .114ألدريتــش ،م.ر .وميكوريــا ،ت« ،)1988( .االدّ خــارات فــي تكاليــف إنفــاذ قانــون
الماريجوانــا فــي كاليفورنيــا يُعــزى إلــى قانــون موســكوني لعــام  :1976ملخص»،
(Savings in California Marijuana Law Enforcement Costs Attributable
ّ
المؤثــرات العقليّــة
 )A Summary :1976 to the Moscone Act ofمجلــة
()Journal of Psychoactive Drugs،81-75 :)1( 20

ـدرات» (Reconceptualising
 .127كومبــر ،ر« ،.إعــادة صياغة مفهوم أســواق المخـ ّ
،)drug markets.10

 http://jamaica-gleaner.com/article/news/20151008/reformed-ganja-law-reapingresults-says-justice-minister
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).تم ولوجه بتاريخ  26حزيران/يونيو (2016
ّ
 .115بويكــر ،ك« ،)2016( .فــي الذكــرى األولــى لتشــريع العاصمــة للماريجوانــا،

http://www.talkingdrugs.org/sites/default/files/drug-user-report-benso.pdf

 .128كومبــر ،ر ،.لوثــر ،ج .ومويــل ،ل« ،)2013( .تهشــيم الجــوز بمطرقــة ثقيلــة؟
للمخــدرات غيــر المشــروعة»
االجتماعــي
تحليــل االســتجابة الجزائيّــة لإلمــداد
ّ
ّ
(Crushing a Walnut With a Sledge Hammer? Analysing the Penal Response
 ،)to the Social Supply of Illicit Drugsالدراســات االجتماعيّــة والقانونيّــة،)4( 22 ،
ص.554 .

يســتمرّ العمــل» (On D.C.’s one-year anniversary with legalized marijuana,
 ،)work remainsواشــنطن بوســت,

المخــدرات غيــر
 .129نيكــوالس ،ر ،)2008( .أثــر الشــبكات االجتماعيّــة وتجــارة
ّ
المخــدرات غيــر المشــروعة فــي
المشــروعة التــي ال تبغــي الربــح علــى أســواق
ّ
أســتراليا (The impact of social networks and not-for-profit illicit drug dealing
 ،)on illicit drug markets in Australiaصنــدوق أبحــاث إنفــاذ قانــون المخــدرات
الوطنــي ( :)National Drug Law Enforcement Research Fundهوبــارت.2 ،

المخــدرات والجريمــة وإنهــاء التجريــم :تقييــم أثــر
 .116ماغســون ،ج،)2014( .
ّ
المخــدرات علــى فعاليّــة نظــام العدالــة الجنائيّــة
سياســات إنهــاء تجريــم
ّ
ومصداقيّتــه (Drugs, Crime and Decriminalisation: Assessing the Impact of

 .130يمكــن ً
أيضــا اســتخدام العبــارة «التاجــر المســتخدم» لإلشــارة إلــى
ـدرات الترويح ّيــة
ـدرات لتمويــل اســتخدام المخـ ّ
األشــخاص الذيــن يتاجــرون بالمخـ ّ
المخــدرات
علــى الرغــم مــن اســتخدامه أكثــر لوصــف الذيــن يســتخدمون
ّ
بشــكل إشــكالي والذيــن يتاجــرون.

http://www.wcmt.org.uk/reports/1_1200.pdf

 .131كومبــر ،ر ،.ومويــل ،ل« ،)2015( .تســجيل نقــاط :استكشــاف طبيعــة «تجــار
مســتخدمي» الهيروييــن والكــراك والكوكاييــن وأدوارهــم» (Earning a Score:

https://www.washingtonpost.com/blogs/all-opinions-are-local/wp/25/02/2016/
on-d-c-s-one-year-anniversary-with-legalized-marijuana-work-remains/

).تم ولوجه بتاريخ  26حزيران/يونيو (2016
ّ

Drug Decriminalisation Policies on the Efficiency and Integrity of the Criminal
 ،)Justice Systemزمالــة وينســتون تشرشــل،27 ،

).تم ولوجه بتاريخ  26حزيران/يونيو (2016
ّ
.117

ماكالرين وماتيك ،الحشيش في أستراليا.560 ،

.118
برادفــورد ،ب« .تبعــات غيــر مقصــودة» (،)Unintended Consequences
فــي دلســول ،ر .وشــاينر ،م( .إصــدارات) ( ،)2015اإليقــاف فــي الشــارع والتفتيــش:
هيكليّــة صالحيّــات الشــرطة (Stop and Search: The Anatomy of a Police
 ،)Powerبالغــراف ماكميــان :لنــدن.116 ،
بالمخــدرات والجريمــة ( ،)2015ورقــة
المعنــي
 .119مكتــب األمــم الم ّتحــدة
ّ
ّ
المخــدرات وحيازتهــا بغــرض االســتهالك
إحاطــة :إنهــاء تجريــم اســتخدام
ّ
الشــخصي ،
ّ

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

).تم ولوجه بتاريخ  15حزيران/يونيو (2016
ّ
المخــدرات :نظــرة
 .120غاالهيــو ،ب والينــز ،ر )2015( .عقوبــة اإلعــدام لجرائــم
ّ
للحــد مــن المخاطــر :لنــدن،
عامــة عالميّــة  ،2015الجمعيّــة العالميّــة
ّ
ّ

https://www.hri.global/files/07/10/2015/DeathPenaltyDrugs_Report_2015.pdf

).تم ولوجه بتاريخ  27تموز/يوليو (2016
ّ
 .121المرجــع نفســه؛ وبيانــات مــن حقــوق اإلنســان فــي إيــران ( ،)2016التقريــر
الســنوي عــن عقوبــة اإلعــدام فــي إيــران ،2015
ّ

http://iranhr.net/media/files/Rapport_iran_-2014GB-120314-BD.pdf

ّ
ومنظمة العفو الدوليّة ( ،)2016تقرير(
تم ولوجه بتاريخ  2آب/أغسطس )2016؛
ّ
العام  2015حول أحكام اإلعدام وحاالت اإلعدام

https://www.amnesty.org/en/documents/act2016/3487/50/en/

).تم ولوجه بتاريخ  2آب/أغسطس (2016
ّ
.122

مخدرات مدانين،
الجزيرة ( ،)2016إندونيسيا تعدم أربعة مهرّبي
ّ

http://www.aljazeera.com/news/07/2016/reports-indonesia-executes-convicteddrug-traffickers160728182341683-.html

).تم ولوجه بتاريخ  26أيلول/سبتمبر (2016
ّ
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 .123يســتند هــذا الجــدول بشــكل كبيــر علــى الجــدول الموجــود عنــد غاالهيــو
ّ
لكــن أعيــد تصنيــف ماليزيــا مــن
المخــدرات.
والينــز ،عقوبــة اإلعــدام لجرائــم
ّ
ـال « إلــى «دولــة ذات تطبيــق منخفــض» علــى ضــوء الوقــف
«دولــة ذات تطبيــق عـ ٍ
االختيــاري الــذي وضعتــه حســب مــا أفيــد علــى عقوبــة اإلعــدام لجرائــم
ّ
المخــدرات.
ّ

An Exploration of the Nature and Roles of Heroin and Crack Cocaine
 ،)’‘User-Dealersالمجلــة البريطانيّــة لعلــم الجريمــة (The British Journal of
 )Criminology.555-534 :)3( 55 ،

 .132المرجع نفسه.
.133

فليتــوود ،ج« ،)2011( .خمســة كيلــو :العقوبــات والممارســة فــي تجــارة

الكوكاييــن الدوليّــة» (Five Kilos: Penalties and Practice in the International
 ،)Cocaine Tradeالمجلــة البريطانيّــة لعلــم الجريمــة (The British Journal of
 )Criminology 382 :)2( 51 ،و.389

المخــدرات وعقوبــة
 .134فليتــوود ،ج ،)2013( .خمــس أســاطير عــن مهرّبــي
ّ
اإلعــدام ( ،)Five myths about drug mules and the death penaltyمجموعــة
،The Conversation  2أيلول/ســبتمبر ،2013

https://theconversation.com/five-myths-about-drug-mules-and-the-death-penalty17706-

).تم ولوجه بتاريخ  9حزيران/يونيو (2016
ّ
 .135فليتــوود ،ج ،)2009( .النســاء فــي تجــارة الكوكاييــن الدوليّــة :النــوع
االجتماعــي والخيــار واألداة فــي الســياق (Women in the international cocaine
ّ
 ،)trade: Gender, choice and agency in contextجامعــة إدنبــره،234 ،
.Fleetwood2009/9895/1842/https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle
ـم ولوجــه بتاريــخ  17حزيران/يونيــو .)2016
( 1=pdf?sequenceتـ ّ

 .136فليتــوود ،ج ،.ســتيفنز ،إ ،.كاليــن ،إ .ود .تشــاتوين ،س ،)2011( .أدلــة مكتوبــة

المخــدرات والســرقة (Written
لمســودّ ة المبــادئ التوجيهيّــة إلنــزال العقوبــات:
ّ
 ،)Evidence for Draft Sentencing Guidelines: Drugs and Burglaryلجنــة العــدل

البريطانيّــة،

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/
).تم ولوجه بتاريخ  9حزيران/يونيو cmjust/1211/1211we05.htm (2016
ّ

 .137المرجع نفسه.

 .138غرين ،ب .مذكور في فليتوود« ،خمسة كيلو».380 ،
 .139المرجع نفسه.381 ،
.140

فليتوود« ،خمسة كيلو».377 ،

 .141وقــت كتابــة التقريــر ،كانــت أربعــة برامــج فــي مراحــل التطويــر األخيــرة في
برنامجــا آخــر .راجــع
ـم النظــر فــي 15
ـم وضــع  13أخــر  .كمــا يتـ ّ
حيــن يتـ ّ
ً
.لمزيد من المعلومات http://www.leadbureau.org/
 .142ال تنطبــق العتبــات علــى الحشــيش أو الحبــوب الموصوفــة .راجــع كولينــز،
س.إ ،.لونشــاك ،ه.س .وكليفاســيفي ،س.ل ،)2016( .تقييــم برنامــج  :LEADأثــر
 LEADعلــى المســاكن والتوظيــف و/أو الدخل/الفوائــد ،جامعــة واشــنطن،
ّــي،
مركــز هاربرفيــو الطب ّ

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1464389327667/27047605/1185392/
housing_employment_evaluation_final.PDF?token=bcMH1VTfG6JVitrbfDvlcPlr2%
).تم ولوجه بتاريخ  23حزيران/يونيو F3%84D (2016
ّ

المخــدرات ( ،)2016التحويــل المعــاون إلنفــاذ القانــون
 .143تحالــف سياســات
ّ
ـدرات المح ّلــيh ،2 ،
ـد مــن دور التجريــم فــي برنامــج مكافحــة المخـ ّ
(:)LEADالحـ ّ

ttp://www.drugpolicy.org/sites/default/files/DPA20%Fact20%sheet_Law20%
Enforcement20%Assisted20%Diversion28%20%LEAD28%_20%29%Feb.20%
).تم ولوجه بتاريخ  23حزيران/يونيو 29%2016.pdf (2016
ّ

 .144كولينــز ،س.إ ،.لونشــاك ،ه.س .وكليفاســيفي ،س.ل ،)2015( .تقييــم برنامــج :LEAD
تقريــر العــودة إلــى اإلجــرام ،جامعــة واشــنطن ،مركــز هاربرفيــو الطبــي،2 ،
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1428513375150/26121870/1185392/
LEAD_EVALUATION_15-7-4.pdf?token=OGsa4Px2%6F4kRcyXU3mPqgSrLU8o
).تم ولوجه بتاريخ  23حزيران/يونيو 3%D (2016
ّ

 .145كولينــز ،س.إ ،.لونشــاك ،ه.س .وكليفاســيفي ،س.ل ،)2015( .تقييــم برنامــج
القانونــي،
 :LEADالتكاليــف المقترنــة باســتخدام العدالــة الجنائيّــة والنظــام
ّ
ّــي( ،2 ،
جامعــة واشــنطن ،مركــز هاربرفيــو الطب ّ

ماكفارالنــد سانشــيز-مورينو ،م« ،)2015( .تقليــص عمليّــات
.156
المخــدرات العالميّــة»،
المخــدرات :إعــادة تقييــم سياســة
الحــرب علــى
ّ
ّ
( ،)Winding Down the War on Drugs: Reevaluating Global Drug Policyمجلــة
 Harvard International Review)4( 36

, http://hir.harvard.edu/winding-down-the-war-on-drugs-reevaluating-global-drug).تم ولوجه بتاريخ  3آب/أغسطس policy/ (2016
ّ

الوطنــي إلــى الجلســة االســتثنائيّة
 .157حكومــة نيوزيلنــدا ( ،)2016البيــان
ّ
المخــدرات العالميّــة ،نيــو
العامــة لألمــم الم ّتحــدة حــول مشــكلة
للجمعيّــة
ّ
ّ
يــورك،
https://www.beehive.govt.nz/speech/national-statement-united-nations-generalassembly-special-session-world-drug-problem-new-yor

).تم ولوجه بتاريخ  3تشرين األول/أكتوبر (2016
ّ
ّ
وخطــة العمــل بشــأن التعــاون
ـي
 .158األمــم الم ّتحــدة ( ،)2009اإلعــان السياسـ ّ
المخــدرات
الدولــي نحــو اســتراتيجيّة متكاملــة ومتوازنــة لمكافحــة مشــكلة
ّ
ّ
بالمخــدرات والجريمــة :فيينــا،
المعنــي
العالميّــة ،مكتــب األمــم الم ّتحــدة
ّ
ّ

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Political_Declaration/
Political_Declaration_2009/Political-Declaration2009_V0984963_E.pdf

).تم ولوجه بتاريخ  29حزيران/يونيو (2016
ّ

 .159األمــم الم ّتحــدة ( ،)2015تحويــل عالمنــاّ :
خطــة التنميــة المســتدامة لعــام
 ،2030األمــم الم ّتحــدة :نيــو يــورك،
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/7891Transforming20%Our20%World.pdf

).تم ولوجه بتاريخ  29حزيران/يونيو (2016
ّ
 .160تيناســتي ،ك ،.بيــم ،ب ،.غروفــر ،إ ،.كازاتشــكين ،م .ودرايفــوس ر« ،)2015( .لــن
المخــدرات» ،مجلــة
تتحقــق أهــداف التنميــة المســتدامة دون إصــاح سياســة
ّ
،The Lancet .1132 :)9999( 386

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1437170937787/26401889/1185392/
June+2015+LEAD-Program-Evaluation-Criminal-Justice-and-Legal-SystemUtilization-and-Associated-Costs.pdf?token=A2%BLi2LOgvSxBj2bAU6tiOKfhLcY
).تم ولوجه بتاريخ  23حزيران/يونيو 3%D (2016
ّ

كولينــز ،لونشــاك ،وكليفاســيفي ،تقييــم برنامــج :LEADأثــر برنامــج LEAD

.146
علــى المســاكن.

المخدرات الدوليّة.1459 ،
العامة وسياسة
الصحة
 .147سيتي ،ج .وآخرون،
ّ
ّ
ّ
 .148المرجع نفسه.
 .149المرجع نفسه.1460 ،
 .150شــبكة رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا البديلــة حــول بورمــا ( ،)2004درجــة
المخــدرات فــي بورمــا (A failing grade: Burma’s
راســبة :القضــاء علــى جهــود
ّ
،)drug eradication Efforts

iv، www.altsean.org/Docs/PDF20%Format/Special20%Reports/Failing20%
).تم ولوجه بتاريخ  20حزيران/يونيو Grade.pdf (2016
ّ

 .151كاماتشــو ،إ .وميخيــا ،دConsecuencias de la aspersión aérea“ )2014( .
en la salud: evidencia desde el caso colombiano,” in Costos Económicos
y Sociales del Conflicto en Colombia: ¿Cómo construir un posconflicto
 ?sostenibleجامعــة لــوس أنديــس :كولومبيــا،138-117 ،

http://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt1b3t7zx

).تم ولوجه بتاريخ  20حزيران/يونيو (2016
ّ
مولونــي ،إ( .التاريــخ غيــر معــروف) ،النازحــون فــي كولومبيــا
.152
( ،)Displaced in Colombiaناكال،

).تم ولوجه بتاريخ  2آب/أغسطس https://nacla.org/article/displaced-colombia (2016
ّ

المخــدرات ،الفقــر والتنميــةDrug( ،
 .153باكســتون ،ج ،)2015( .إنتــاج محاصيــل
ّ
مؤسســات المجتمــع المفتــوح:
،)Crop Production, Poverty and Development
ّ

نيــو يــورك،

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/drug-crop-productionpoverty-and-development20150208-.PDF

).تم ولوجه بتاريخ  20حزيران/يونيو (2016
ّ
 .154المرجع نفسه.13 ،
ّ
التحكم بزمام األمور.
المخدرات،
 .155اللجنة العالميّة المعنيّة بسياسة
ّ
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