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تمهيد

تأسســت اللجنــة العالميــة المعنيــة بسياســة المخــدرات علــى أثــر مالحظتيــن :الفشــل الواضح لنظــام مكافحة
المخــدرات الدولــي والسياســات الوطنيــة التــي تط ّبقــه؛ والخطــر الــذي تسـ ّببه مكافحــة المخــدرات هــذه علــى
صحــة األشــخاص والمجتمعــات وســامتهم .ويســهل إثبــات هــذا الفشــل .فبــد ًلا مــن الوفــاء بأهــداف ثــاث
ـد سياســات المخــدرات الحاليــة ال مــن العــرض علــى المخــدرات غيــر القانونيــة
اتفاقيــات المخــدرات الدوليــة ،ال تحـ ّ
أن القــوة المتزايــدة للجريمــة المنظمــة يشــكل حقيقــة محزنــة.
وال مــن طلبهــا ،بــل علــى العكــس ،فــي حيــن ّ
و ُيعتبــر الخطــر علــى الصحــة العامــة والفرديــة ُمط َلق(قــاس) :فعــدد الســموم  -المميتــة غال ًبــا  -ليــس فــي
تزايــد وحســب ،بــل يســتمر فيــروس نقــص المناعــة البشــري والتهــاب الكبــد  Cفــي االنتشــار بيــن األشــخاص
الذيــن يســتخدمون المخــدرات بالحقــن والفئــة الســكانية العامــة .إضافــةً إلــى ذلــك ،يتأ ّثــر النســيج االجتماعــي
ومؤسســات الدولــة بشــكل كبيــر بالسياســات القمعيــة التــي تســتهدف الفئــات األكثــر ضعفــً ،بحيــث يسـ ّبب
الفســاد والعنــف بحــاالت وفــاة واختفــاء ونــزوح لألشــخاص أكثــر مــن الحــروب فــي بعــض البلــدان.
ّ
وتشــكل الحاجــة الملحــة إلــى إنقــاذ الحيــوات وإلــى عــدم تــرك أحــد مــن دون الرعايــة واالحتــرام اللذيــن
يســتحقانه ،والدفــاع عــن المؤسســات الديمقراطيــة يشــكلون التــزام أعضــاء اللجنــة العالميــة .ومــن خمــس
قــارات ،تعتبــر هــذه الشــخصيات العامــة أ ّنــه مــن واجبهــا الترويــج للتغييــر فــي نمــوذج سياســة المخــدرات .ومــن
خــال نشــر التقاريــر الشــبيهة بهــذا واتخــاذ مواقــف حــول مســائل مناســبة وإجــراء تدخــات عامــة والمناصــرة
مــع صانعــي السياســات الوطنييــن والدولييــن ،تشــارك اللجنــة العالميــة خبراتهــا ،الســلبية واإليجابيــة علــى
الســواء .وتســاهم اللجنــة فــي نشــر النتائــج واإلثباتــات العلميــة حــول آثــار المخــدرات وسياســات المخــدرات
وتناصــر مــن دون ملــل السياســات العمليــة والمنطقيــة والمحترمــة لحقــوق اإلنســان.
تــم تطبيقهــا وتقييمهــا ومناقشــتها علــى نحــو
أنتجــت هــذه السياســات اإلنســانية نتائــج إيجابيــة حيثمــا ّ
واســع .غيــر أنّهــا واجهــت أمـ ًرا مح ّر ًمــا حقيق ًّيــا ،حتــى وقــت متأخــر .وفــي حيــن ال يــزال بعــض البلــدان يرفضهــا،
أن بلدا ًنــا أخــرى تتبناهــا بشــكل متزايــد.
إال ّ
أثبتــت إجــراءات الصحــة العامــة الهادفــة إلــى التخفيــف مــن المخاطــر المتعلقــة بالمخــدرات فعاليتهــا فــي
ـد مــن الجرعــات الزائــدة المميتــة ،وتحســين
االســتجابة لفيــروس نقــص المناعــة البشــري والتهــاب الكبــد ،والحـ ّ
الوضــع الصحــي واالجتماعــي لألشــخاص المعتمديــن علــى المخــدرات ،وتمكيــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون
خــال مــن المخــدرات .لهــذا
يفضــل متابعــة وهــم الوصــول إلــى مجتمــع
المخــدرات .وال يــزال بعــض البلــدان
ّ
ٍ
ـد مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات يعانــي ليطالــب بمكانــه فــي نظــام مكافحــة المخــدرات
الســبب ،ال يــزال الحـ ّ
الدولــي .ومــع ذلــك ،فهــو يصبــح ببــطء مبــدأً توجيه ًّيــا لسياســات الصحــة الوطنيــة.
أيضــا االعتــراف بتجريــم اســتهالك المخــدرات وحيازتهــا ألســباب شــخصية علــى أ ّنــه عائــق أمــام فعاليــة
يتزايــد ً
ويؤجــج األحــكام المســبقة والوصمــة
ـوض التجريــم حكــم القانــون
ّ
السياســات الصحيــة .إضافــةً إلــى ذلــك ،يقـ ّ
ـد األشــخاص والمجتمعــات .لمــاذا نعاقــب األشــخاص الذيــن ال يس ـ ّببون األذى لآلخريــن  -حتــى لــو
والتمييــز ضـ ّ
كانــوا يواجهــون خطـ ًرا شــخص ًّيا  -حيــن يــؤدي ذلــك إلــى أزمــات ســجون تتعــذر إدارتهــا وتكــون غيــر إنســانية؟
المدانيــن عــبء امتــاك ســجل جنائــي؟ أال ينبغــي أن يكــون التخصيــص العملــي
لمــاذا نفــرض علــى األشــخاص ُ
ردا علــى هــذه األســئلة،
للمــوارد العامــة مرتكـزًا علــى تحليــل فوائــد سياســات المخــدرات العقابيــة وتكاليفهــا؟ ًّ
يقـ ّرر المزيــد والمزيــد مــن المجتمعــات وصانعــي السياســات التوقــف عــن مالحقة األشــخاص الذين يســتخدمون
المخــدرات وحتــى عــن تجريــم االســتهالك والحيــازة لالســتخدام الشــخصي.
يعانــي األشــخاص المنخرطــون فــي أنشــطة منخفضــة المســتوى غيــر العنيفــة المتعلقــة بإنتــاج المؤثــرات
العقليــة وترويجهــا وبيعهــا مــن عقوبــات غيــر متناســبة علــى اإلطــاق .ويواجــه البعــض خطــر عقوبــة اإلعــدام
أو الســجن لفتــرات أطــول مــن تلــك المنزلــة لجرائــم عنيفــة .ونــاد ًرا مــا تُعتبــر الظــروف الشــخصية واالجتماعيــة
واالقتصاديــة التــي قــد تدفــع األشــخاص لالنخــراط فــي هــذا النشــاط غيــر القانونــي أســبا ًبا لتخفيــض العقوبــات.
التمتــع بحقــوق اإلنســان والتنميــة المســتدامة واالندمــاج االجتماعــي لعقوبــة متكافئــة أو لبدائــل عــن الســجن
أو لعفــو ،ال ســيما عنــد وضــع سياســة وتدابيــر اقتصاديــة للســماح لهــؤالء المرتكبيــن باالنضمــام إلــى ســوق
العمــل القانونيــة.
تغليفات القنب تباع في الصيدليات في أوروغواي ،أول بلد في العالم إلضفاء الشرعية على الحشيش من اإلنتاج إلى البيع
. © Miguel Rojo/AFP/Getty.
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أصبحــت إحــدى التبعــات الســلبية لنظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي  -ونموذجــه المــزدوج للحظــر والعقوبــة
 أوضــح فــي الســنوات القليلــة الماضيــة .وبالنســبة إلــى األغلبيــة العظمــى مــن ســكان العالــم ،فهــي تعيــقالوصــول إلــى األدويــة ،ال ســيما المسـ ّ
ـدرات ،التــي تظهــر بنفــس الوقــت فــي نمــوذج قائمــة األدويــة
ـكنات والمخـ ِّ
عامــا مــن «الحــرب علــى
األساســية وفــي جــداول المخــدرات غيــر القانونيــة .و ُيعتبــر هــذا «ضــر ًرا جانب ًّيــا» للـــ ً 40
المخــدرات» ،أو «تبعــة غيــر مقصــودة» التفاقيــات المخــدرات الدوليــة ،وفــق مصطلــح األمــم المتحــدة.

ينتقــل التنظيــم القانونــي للمخــدرات بشــكل ســريع مــن المرحلــة النظريــة إلــى العمليــة .و ُيعتبــر التنظيــم
ـد مــن مخاطــر الحظــر وســوق المخــدرات
ـزءا أساسـ ًّيا مــن إصــاح سياســة المخــدرات إذا كان ســيؤدي الــى الحـ ّ
جـ ً
غيــر القانونيــة لكنــه يبقــى عنص ـ ًرا مثي ـ ًرا للتحــدي بشــكل خــاص فــي الجــدل العــام والسياســي .ويتطلــب
التقــدم االنخــراط فــي القضايــا العامــة المشــروعة حــول كيفيــة تطبيــق التنظيــم ومــا ســتكون تأثيراتــه ،إضافــةً
إلــى المعارضــة السياســية والجمــود المؤسســاتي.

قمعــا منهــا ،المعتمــدة عــام  ،1988ال تمنــع البلــدان مــن تطبيــق
أن االتفاقيــات الدوليــة  -حتــى األكثــر
غيــر ّ
ً
السياســات الضروريــة لحمايــة الصحــة العامــة أو الوصــول الســهل إلــى األدويــة األساســية أو إلغــاء تجريــم
اســتخدام المخــدرات وحيازتهــا أو وضــع بدائــل للعقــاب للجرائــم الصغيــرة ،وفقً ــا «لمبادئهــا المؤسســاتية
والمفاهيــم األساســية لنظامهــا القانونــي».

ُيعتبــر تنظيــم المنتجــات والســلوكيات الخطــرة وإدارتهــا وظيفــة أساســية للهيئــات الحكوميــة فــي جميــع
أنحــاء العالــم .وهــو المعيــار فــي معظــم مجــاالت السياســة والقانــون -إال سياســة المخــدرات .ويعالــج التنظيــم
واقــع الخطــورة فــي حياتنــا ومجتمعاتنــا وهــو يحيــط بنــا :مثــل أنظمــة ســامة المنتجــات التــي تتطلــب مثبتــات
مانعــة لالنهيــار؛ وأنظمــة الطعــام التــي تتطلــب وضــع تواريــخ «بيــع قبــل» علــى الملصقــات؛ وتنظيــم الســيارات
التــي يمكــن قيادتهــا ومــدى ســرعتها ومــكان قيادتهــا ومــا إلــى ذلــك.

قائمــا علــى أســاس واحــد :أال وهــو حظــر أي اســتخدام للمخــدرات غيــر
يبقــى نظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي
ً
اســتخدامها الطبــي والعلمــي ،وبالتالــي منــع إنتاجهــا وتبادلهــا ونقلهــا وبيعهــا واســتهالكها .لكــن الطلــب
ـيتم اســتيفاؤه بواســطة الســوق
ـم اســتيفاؤه بطــرق قانونيــة ،سـ ّ
علــى المخــدرات موجــود وفــي حــال لــم يتـ ّ
غيــر القانونيــة .وقــد ســمح الحظــر لمنظمــات جرميــة بالســيطرة علــى كامــل سلســلة المخــدرات .وتعانــي كل
منطقــة مــن العالــم :مــن العنــف الــذي تح ّثــه الصراعــات المناطقيــة علــى أماكــن اإلنتــاج وطــرق النقــل ،ومــن
العنــف والتآمــر علــى مؤسســات الدولــة ،ومــن غســل أمــوال المخــدرات ،األمــر الــذي يض ـ ّر باالقتصــاد القانونــي
وعمــل المؤسســات الديمقراطيــة .و ُيعــد التعــاون بيــن البلــدان ضرور ًّيــا لمواجهــة جريمــة المؤسســات
المتعــددة الجنســيات.
ّ
يتحكــم بهــذه المــواد
يبقــى طــرح ســؤال جوهــري بشــأن المخــدرات غيــر القانونيــة أم ـ ًرا نــاد ًرا .مــن يجــب أن
أن اإلجابــة المســؤولة
ـون
التــي تحمــل مخاطــر جديــة علــى الصحــة  -الدولــة أو الجريمــة المنظمــة؟ إنّنــا مقتنعـ
ّ
مخــدر ومراقبــة هــذه األنظمــة
الوحيــدة هــي تنظيــم الســوق ووضــع أنظمــة مك ّيفــة بحســب خطــورة كل
ّ
وتنفيذهــا .وهــذه هــي الحــال بالفعــل بالنســبة إلــى الطعــام والمؤثــرات العقليــة القانونيــة والكيميائيــات
واألدويــة والنظائــر والعديــد مــن المنتجــات أو الســلوكيات األخــرى التــي تع ـ ّرض صاحبهــا لــأذى .ويظهــر هــذا
أن تنظيــم المخــدرات غيــر القانونيــة حال ًّيــا ليــس ممك ًنــا وحســب ،بــل ضرور ًّيــا .ويذكّ رنــا التقريــر بأ ّنــه
التقريــر ّ
ً
حتــى لــو اســتغرق المجتمــع العالمــي وق ًتــا طوي ـلا لمراجعــة اتفاقيــات المخــدرات الحاليــة ،ال تح ـ ّرر أي اتفاقيــة
دوليــة الــدول مــن التزاماتهــا تجــاه شــعوبها مــن حيــث حمايــة حياتهــم وصحتهــم وكرامتهــم ومــن حيــث
ضمــان حقــوق متســاوية للجميــع مــن دون تمييــز.

روث داريفوس
رئيسة اإلتحاد السويسري السابقة

عــد هــذا التقريــر فــي ذكــرى كوفــي أنــان ( )2018-1938وأســمى جاهانجيــر ()2018-1952
ُأ ّ
وثورفالــد ســتولتنبرغ ( )2018-1931وجــون س .وايتهيــد ( )2015-1922وكارلــوس فوينتيــس (،)2012-1928
األعضاء في اللجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات.
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أن أكثــر مــن  250مليــون شــخص حــول العالــم يخاطــرون باســتهالك المخــدرات
يعالــج هــذا التقريــر واقــع ّ
المحظــورة حال ًّيــا 1.وال ُيعــد قبــول هــذا الواقــع ووضــع اســتراتيجية تنظيميــة فعالــة قيــد التنفيــذ إلدارتــه إقــرا ًرا
بالهزيمــة وال إدانــة الســتخدام المخــدرات .بــل هــو جــزء مــن نهــج مســؤول مبنــي علــى الدالئــل يتعامــل مــع
ـال
العالــم كمــا هــو بشــكل مناقــض للمحــاوالت
ّ
الموجهــة إيديولوج ًّيــا والمعاكســة بالتالــي إليجــاد «عالــم خـ ٍ
مــن المخــدرات».
ـدم الحــوار العــام
ـدد التقريــر األســئلة األساســية التــي أضحــت فــي خبــرة اللجنــة عراقيــل محــددة أمــام تقـ ّ
يحـ ّ
حــول التنظيــم .ويهــدف التقريــر مــن خــال مناقشــة هــذه األســئلة مباشــرةً ،إلــى تســهيل الجــدل وتشــجيعه،
ـدا.
وبالتالــي تقريــب هــذا اإلصــاح الملــح جـ ًّ

 .1كيف يمكن للتنظيم السيطرة على المخدرات:
يــدرس القســم األول طبيعــة نهــج التنظيــم ونطاقــه وأثــره .ويســعى إلــى تحــدي حــاالت ســوء التفاهــم
والمفاهيــم الخاطئــة الســائدة مــن خــال تقديــم حســاب متناســق لمــا يمكــن أن يعنيــه تنظيــم المخــدرات
فــي ســياق العالــم الحقيقــي واالســتنتاج مــن النظريــة التنظيميــة القائمــة والممارســة الخاصــة بالمخــدرات
ويتــم التركيــز بشــكل خــاص علــى كيفيــة
والمنتجــات والســلوكيات الخطــرة األخــرى القانونيــة بالفعــل.
ّ
التخفيــف مــن مخاطــر اإلفــراط فــي التســويق والــدروس المســتفادة مــن األخطــاء الســابقة مــع الكحــول والتبــغ
واألفيونيــات الكيميائيــة الموصوفــة.
حاليــا .يجــب أن تكــون عمليــة التنظيــم القانونــي حــذرة
يجــب تنظيــم المخــدرات المحظــورة
ً
وموجهــة طــوال الوقــت بمبــادئ حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان والصحــة
وتصاعديــة ومبنيــة علــى دالئــل
ّ
العامــة والتنميــة المســتدامة والســام واألمــن .ويجــب أن يتضمــن تطويــر التنظيــم وتطبيقــه خبــرة
المجتمــع المدنــي األساســية والمجتمعــات األكثــر تأث ـ ًرا بالنُ ُهــج العقابيــة ،بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذيــن
يســتخدمون المخــدرات والشــباب والجهــات الفاعلــة علــى النطــاق الضيــق فــي الســوق غيــر القانونيــة.
ويجــب االنتبــاه بشــكل خــاص إلــى التوتــرات بيــن الصحــة العامــة والمصالــح التجاريــة .ويجــب االســتعانة
بالــدروس المســتفادة مــن األســواق القانونيــة القائمــة للمــواد الخطــرة المحتملــة مــن أجــل التخفيــف
مــن تهديــدات اإلفــراط فــي التســويق .ويجــب أن يترافــق أي تنظيــم ُيط ّبــق مــع مراقبــة وتقييــم علمــي
متخصــص لتقييــم فعاليتــه واالســتجابة ألي آثــار ســلبية غيــر متوقعــة.
ً
دليــلا علــى التنظيــم القانونــي للمخــدرات ويجــب
يجــب أن يطلــب صانعــو السياســات
أن يفتحــوا المجــال أمــام عمليــات تشــاركية محليــة ووطنيــة لصياغــة اإلصالحــات .يتحمــل
القــادة السياســيون ،علــى جميــع مســتويات الحكومــة ،مســؤولية البــدء بجــداالت وطنيــة واســعة النطــاق
وشــاملة حــول المســائل المجتمعيــة الرئيســية ،بمــا فــي ذلــك التنظيــم القانونــي المســؤول للمخــدرات
غيــر المشــروعة حال ًّيــا .وتتحمــل الحكومــات الوطنيــة والمحليــة مســؤولية جمــع األدلــة وتحليــل األبعــاد
االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة علــى التوالــي للحظــر والتنظيــم ومقابلتهــا .ثــم عليهــا تقديــم هــذا
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ـم مناقشــة األدلــة والخيــارات
الدليــل إلــى ناخبيهــا وفتــح المجــال أمــام عمليــات تشــاركية وطنيــة حيــث تتـ ّ
وتأخــذ بعيــن االعتبــار توصيــات المواطنيــن للمضــي ُق ُد ًمــا نحــو نمــاذج تنظيــم تكــون مناســبة للســياقات
المحليــة والوطنيــة.

 .2تحديات تطبيق التنظيم:
ّ
المنظمــة ،ال ســيما بالنســبة إلــى البلــدان الناميــة ،أو
يــدرس القســم الثانــي تبعــات االنتقــال إلــى األســواق
هامــا لكــن قليــل المناقشــة للجــدل العالمــيُ -بعــد
تلــك التــي تملــك مؤسســات هشــة .و ُي ّ
عــدا ً
عــد هــذا ُب ً
ســيطرت عليــه تاريخ ًّيــا وجهــات نظــر االقتصاديــات المتطــورة ومصالحهــا .كمــا يستكشــف القســم الطريقــة
التــي يمكــن فيهــا حمايــة مصالــح مالييــن العامليــن حال ًّيــا فــي اقتصــاد المخــدرات غيــر القانونيــة ورفاهيتهــم
والترويــج لهــا فــي عالــم مــا بعــد الحظــر.
ّ
تفكــر الــدول بتجربــة التنظيــم التصاعــدي للمخــدرات المنخفضــة القــوة .تواجــه
يجــب أن
حكومــات مختلفــة تحديــات مختلفــة -إذ ال يوجــد نهــج واحــد يناســب الجميــع -ويجــب علــى كل بلــد أن
يحــدد الســبل إلــى التنظيــم التــي تتــاءم مــع ســياقه الوطنــي المحــدد والقيــود وذلــك بحســب أطــر عملــه
المؤسســاتية واالجتماعيــة والثقافيــة .وال يجــب اعتبــار االقتصــادات المنخفضــة والمتوســطة الدخــل أو
ـد مــن التأثيــرات التآكليــة للتجــارة
المؤسســات الهشــة عوائــق أمــام استكشــاف التنظيــم .فمــن خــال الحـ ّ
غيــر الشــرعية ،يمكــن لتنظيــم أســواق المخــدرات تعزيــز التنميــة وإنشــاء مســاحة لتقويــة المؤسســات.
ويمكــن إعطــاء أولويــة التنظيــم القانونــي للمــواد ذات اإلنتشــار واالســتخدام األعلــى فــي ســياق وطنــي؛ أو
للمخــدرات النباتيــة األســاس مثــل الحشــيش أو ورق الكــوكا أو األفيــون؛ أو للمــواد األخــرى التــي كان لديهــا
نــوع مــن االســتخدام التاريخــي أو التقليــدي أو التــي هــي جــزء مــن اإلرث الثقافــي.
ـرا بالحظر عند
ال يجــب أن يتخلــى صانعــو السياســات عــن األشــخاص والمجتمعــات األكثر تأثـ ً
تنظيــم أســواق المخــدرات قانونًــا .ويجــب إعطــاء األولويــة ،فــي أي انتقــال نحــو إنتــاج المخــدرات
ّ
منظــم ،إلــى مصالــح األفــراد والمجتمعــات المشــا ِركة فــي النشــاطات غيــر
وتجارتهــا وتوزيعهــا بشــكل
القانونيــة وغيــر العنيفــة بســبب الفقــر أو التهميــش أو غيــاب الفــرص وإلــى أولئــك الذيــن تأثــروا ســل ًبا
بفعــل جهــود فــرض قوانيــن المخــدرات العقابيــة الحاليــة.

 .4تحديث نظام مكافحة المخدرات الدولي:
يــدرس القســم األخيــر الخيــارات لتحديــث نظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي القديــم والمختــل -ال ســيما
معاهــدات األمــم المتحــدة الثــاث لمكافحــة المخــدرات والمؤسســات ذات الصلــة التــي أضفــت صفــة رســمية
علــى النمــوذج الحظــري ضمــن السياســة والقانــون الدولييــن طــوال األعــوام الســتين الماضيــة .وقــد أصبحــت
التوتــرات بيــن رغبــة الــدول األعضــاء فــي استكشــاف التنظيــم والتزاماتهــا بالمعاهدات للمحافظــة على الحظر
نقطــة اشــتعال بيــن المواقــف المســتقطبة بشــكل متزايــد .كيــف يمكــن حـ ّ
ـل هــذه المشــكلة المســتعصية
والتخطيــط لمســار نحــو إطــار عمــل أكثــر مرونــة وصلــة للســيطرة علــى المخــدرات بشــكل يتناســب فعـ ًلا مــع
تلبيــة وقائــع العالــم الحديــث؟
يجــب أن تــدرس الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة بشــكل طــارئ الخيــارات المختلفــة
لتحديــث نظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي ،بهــدف تلبيــة االحتياجــات الحاليــة لجميــع أصحــاب
المصالــح علــى األرض .يجــب أن تبــدأ الــدول األعضــاء والمجتمــع المدنــي والمجتمــع العلمــي حــوارات رســمية
وغيــر رســمية فــي المنتديــات المتعــددة األطــراف األساســية للتخطيــط لســبيل إلــى اإلصالحــات وتقريــب
العالــم إلــى هــدف اتفاقيــات المخــدرات المعنيــة بحمايــة «صحــة النــاس ورفاهيتهــم» .وإذا كان ال بــد إلطــار
مكافحــة المخــدرات الدولــي أن يكــون فعــا ًلا ،يجــب أن يبتعــد عــن النمــوذج القمعــي الحالــي ويعكــس
بشــكل أفضــل التركيــز الناشــئ علــى الصحــة وحقــوق اإلنســان والتنميــة المســتدامة .لــذا يجــب أن تطــرح
اإلصالحــات بشــكل حاســم إمكانيــة تنظيــم الــدول األعضــاء للمخــدرات .وإلــى أن يحصــل ذلــك ،يجــب أن
تــدرس الــدول األعضــاء ذات التوجهــات اإلصالحيــة خيــارات تســمح بالتقــدم المحلــي والدولــي فــي هــذه
ّ
يشــكل الحــوار
المســألة مــع احتــرام العقيــدة الجوهريــة لميثــاق األمــم المتحــدة ،مــع الحــرص علــى أن
نهجــا أكثــر إنتاجيــة.
واإلجــراء الجماعــي
ً
يجــب أن يبــادر األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى إصــاح إدارة نظــام مكافحــة المخــدرات
الدولــي .ويجــب أن يســتهدف هكــذا إصــاح اســتخدام آليــات دوليــة قائمــة بفعاليــة أكبــر لحمايــة حقــوق
اإلنســان والصحــة العامــة والترويــج للتنميــة المســتدامة ومعالجــة الفســاد وغســل األمــوال والجريمــة
المنظمــة بفعاليــة.

 .3يمكن للتنظيم إلغاء تمكين الجريمة المنظمة:
بالعــودة إلــى التركيــز علــى التنميــة المذكــورة فــي القســمين الســابقين ،يــدرس القســم الثالــث األثــر المحتمــل
تم ســلب
للتنظيــم علــى الجريمــة المنظمــة .فيعالــج مســألة النشــاطات غيــر القانونيــة األخــرى ،بمــا أنّه حتى لو ّ
أســواق المخــدرات غيــر القانونيــة مــن مجموعــات الجريمــة المنظمــة بموجــب التنظيــم ،ســيعيدون ببســاطة
توجيــه طاقاتهــم اإلجراميــة نحــو أشــكال أخــرى مــن الجريمــة .كيــف يمكــن مضاعفــة الفــرص لمواجهــة الجريمــة
يقدمهــا التنظيــم وكيــف تدخــل ضمــن جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة األوســع؟
المنظمــة التــي ّ
يقدمهــا تنظيــم أســواق المخــدرات ،مــا يعنــي
يجــب أن تضاعــف الــدول فــرص التنميــة التــي
ّ
إعــادة نشــر المــوارد للتخفيــف مــن التغيــرات المتوقعــة فــي نشــاط الجريمــة المنظمــة .يجب
أن تنشــر الحكومــات آليــات مؤسســاتية لمكافحــة غســل األمــوال والفســاد والجريمــة عبــر الوطنيــة كجــزء
مــن جهــود أوســع لتقويــة حكــم القانــون وإصــاح ممارســات تطبيــق القانــون وبنــاء القــدرة المؤسســاتية.
وتنشــط المنظمــات الجرميــة بالفعــل فــي نشــاطات غيــر قانونيــة أخــرى تتخطــى االتجــار بالمخــدرات،
وبالتالــي ال يجــب المبالغــة باالنتقــال المحتمــل للجريمــة المنظمــة المتعلقــة بالمخــدرات إلــى أشــكال أخــرى
ـد كبيــر ،إضافــةً
مــن اإلجــرام .وال يــزال يعــد التنظيــم بتقويــض ســلطة الجريمــة المنظمــة وتأثيرهــا إلــى حـ ّ
إلــى تحريــر المــوارد لمكافحــة أســبابها الجذريــة وأشــكال اإلجــرام األخــرى.
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غالبــا كتحريــر غيــر مراقــب -كشــكل مــن أشــكال
ـرف
ُيفهــم تنظيــم قانونــي للمخــدرات  -الــذي ُيحـ ّ
ً
إدارة المخاطــر المســؤولة مــن قبــل الحكومــات .وهــو ينقــل التحكــم بالمخــدرات مــن األســواق الجرميــة
غيــر المنظمــة إلــى الــوكاالت الحكوميــة المناســبة .وال يوجــد نهــج «واحــد يناســب الجميــع» لهــذا
االنتقــال مــن الحظــر إلــى التنظيــم القانونــي :بــل ســيكون علــى كل بلــد أو اختصاص قضائــي تصميم
اســتراتيجية مالئمــة لظروفــه الخاصــة .وتبقــى األســئلة الحيويــة ،بمــا فــي ذلــك كيفيــة ضمــان إعطــاء
األولويــة الهتمامــات الصحــة العامــة وأمــان المجتمــع علــى الربــح الخــاص فــي عالــم مــا بعــد الحظــر.
ُيعتبــر تنظيــم المنتجــات والســلوكيات الخطــرة وإدارتهــا وظيفــة أساســية للهيئــات الحكوميــة فــي جميــع
أنحــاء العالــم .وهــو المعيــار فــي معظــم مجــاالت السياســة والقانــون -إال سياســة المخــدرات .ويعالــج التنظيــم
واقــع الخطــورة فــي حياتنــا ومجتمعاتنــا وهــو يحيــط بنــا :مثــل أنظمــة ســامة المنتجــات التــي مثبتــات مانعــة
لالنهيــار ؛ وأنظمــة الطعــام التــي تتطلــب وضــع تواريــخ «بيــع قبــل» علــى الملصقــات؛ وتنظيــم الســيارات التــي
يمكــن قيادتهــا ومــدى ســرعتها ومــكان قيادتهــا ومــا إلــى ذلــك.
أن أكثــر مــن  250مليــون شــخص حــول العالــم يخاطــرون باســتهالك المخــدرات
ويعالــج هــذا التقريــر واقــع ّ
المحظــورة حال ًّيــا 2.وال ُيعــد قبــول هــذا الواقــع ووضــع اســتراتيجية تنظيميــة فعالــة قيــد التنفيــذ إلدارتــه إقــرا ًرا
بالهزيمــة وال إدانــة الســتخدام المخــدرات .بــل هــو جــزء مــن نهــج مســؤول مبنــي علــى الدالئــل يتعامــل مــع
ـال
العالــم كمــا هــو بشــكل مناقــض للمحــاوالت
ّ
الموجهــة إيديولوج ًّيــا والمعاكســة بالتالــي إليجــاد «عالــم خـ ٍ
مــن المخــدرات».
يمكــن تطبيــق التنظيــم علــى جميــع عناصــر ســوق المخــدرات القانونيــة مثــل :الترخيــص للمنتجيــن وأمــان
المنتجــات؛ وســعر المنتجــات وقوتهــا وتعبئتهــا وتحضيرهــا؛ والترخيــص للبائعيــن والتدقيــق فيهــم
وتدريبهــم .ويمكــن تنظيــم األســواق التــي تُبــاع منهــا المخــدرات ،بمــا فــي ذلــك موقعهــا وشــكلها وســاعات
عملهــا ،إلــى جانــب تســويق المخــدرات ووضــع إعالنــات بشــأنها ووســمها والترويــج لهــا .كمــا يمكــن تنظيــم
وأيضــا احتمــال تضميــن خيــارات
الوصــول إليهــا وتوفرهــا ،فيمــا يتعلــق بشــكل أوضــح بالضوابــط العمريــة،
ً
للشــاري المرخّ ــص لــه أو خطــط العضويــة فــي النــوادي ونمــاذج الوصفــات الطبيــة .وال تتوفــر أي مــن قوائــم
األدوات التنظيميــة هــذه والخبــرة العالميــة الجماعيــة للمنظميــن والــوكاالت التــي تدعمهــم حيــن تبقــى
األســواق تحــت ســيطرة الجريمــة.

تقييم مخاطر المخدرات واالستجابة لها
إن تنظيــم المخــدرات يعنــي تطبيــق المبــادئ واألدوات التنظيميــة التــي تُط ّبــق بشــكل روتينــي علــى كل
ّ
يتــم الســيطرة عليهــا ،حتــى اآلن،
التــي
الخطــرة
والســلوكيات
المنتجــات
مــن
مجموعــة
علــى
آخــر
شــيء
ّ
ـد تنظيم وصول الراشــدين بشــكل
ســيطرة كاملــة ضمــن اقتصــاد إجرامــي .وعنــد رؤيتــه بهــذه الطريقــة ،ال ُيعـ ّ
قانونــي إلــى بعــض المخــدرات واســتخدامها متط ّر ًفــا أو غري ًبــا ،بــل جل ًّيــا وطبيع ًّيــا .ففــي مجــال الصحــة العامــة،
عنــد مقارنتهــا باســتجابات السياســات للســلوكيات الخطــرة األخــرى ،مثــل الرياضــات الخطــرة أو الحميــات غيــر
الصحيــة أو الجنــس غيــر اآلمــن ،تكــون حــاالت حظــر المخــدرات العقابيــة االســتجابة «المتطرفــة» للسياســة
ـدا ألنّهــا خطــرة.
وليــس التنظيــم .ويجــب تنظيــم المخــدرات ليــس ألنّهــا آمنــة ،بــل تحديـ ً
تتنــوع المخاطــر المقترنــة بالمخــدرات المختلفــة وطــرق اســتخدامها بشــكل كبيــر ،مــن المخاطــر التافهــة إلــى
أن مخاطــره تــزداد مــن دون شــك،
ـد ذاتــه ،إال ّ
المخاطــر الحــادة .مــع ذلــك ،مهمــا كان مــدى خطــورة المخــدر بحـ ّ
َّ
يتــم إنتاجــه وبيعــه واســتهالكه فــي بيئــة إجرام ّيــة غيــر منظمــة .وتُبــاع
وأحيانًــا بشــكل دراماتيكــي ،حيــن
ّ
ُحضــر غال ًبــا بواســطة مــواد
قوتهــا بــدون ضوابــط علــى الجــودة ،و ُيســاء بيعهــا أو ت ّ
المخــدرات التــي ال تُعــرف ّ
مغشوشــة وعوامــل ســائبة 3،وتخلــو حتــى مــن المعلومــات األساســية حــول المحتويــات أو المخاطــر أو دليــل
الســامة .وتنبــع هــذه المخاطــر مباشــر ًة مــن الحظــر .إن وضــع الحكومــات والــوكاالت التنظيميــة المســؤولة
ـد مــن هــذه المخاطــر بشــكل كبيــر.
فــي موضــع الســيطرة علــى هــذه الســوق مــرة أخــرى يمكــن ان تحـ ّ
مظاهرة لتشريع القنّب لالستعمال الترفيهي أمام القصر التشريعي في مونتيفيديو  ،أوروغواي.
تم إقرار القانون في عام  2013وبدأت المبيعات في عام 2017
© Pablo Porciuncula/Getty Images
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«يجب تشريع جميع المخدرات...
خالل األعوام الثالثين السابقة ازدادت [الحرب على المخدرات] بشكل كبير
وازدادت المشاكل والعنف والعسكرة بشكل أكبر بمرور األيام.
ولم يبعد ذلك األشخاص عن المخدرات».

حتــى حيــن حصــل التشــريع ،تعــددت طــرق تنظيــم الســوق ،بحســب مــا يظهــره الرســم  .1فالمحادثــة العالميــة
حــول المخــدرات تنتقــل مــن «إذا» إلــى «كيــف» حصــل التنظيــم .باإلضافــة إلــى التشــديد علــى الحاجــة إلــى
المرحــب بــه
استكشــاف خيــارات التنظيــم لبعــض المخــدرات غيــر القانونيــة حال ًّيــا ،يســ ّلط هــذا التقــدم
ّ
أيضــا الضــوء علــى الحاجــة إلــى مراجعــة كيفيــة تنظيــم الكحــول والتبــغ وبعــض المخــدرات القانونيــة األخــرى
ً
ـن نقــاط
وتحســينه .وهــذه الدعــوات المتوازيــة ليســت متعارضــة؛ فأهــداف التنظيــم األفضــل هــي نفســها لكـ ّ
البدايــة مختلفــة.

خورخيه باتل ،رئيس جمهورية األوروغواي السابق2001 ،

ـددات لمــا هــو مســموح بــه ثــم ضمــان االمتثــال لهــا .وتبقــى
يتطلــب تنظيــم الســوق الفعــال وضــع قواعــد ومحـ ِّ
ـددات ،مثــل البيــع إلــى األطفــال أو معلومــات التعبئــة غيــر الدقيقــة،
ـم خــارج هــذه المحـ ِّ
النشــاطات التــي تتـ ّ
محظــورة وخاضعــة لعقوبــات مناســبة .ويتعــارض هــذا الفهــم للتنظيــم مــع المفاهيــم الخاطئــة الشــائعة
ـأن تشــريع المخــدرات يعنــي تخفيــف الســيطرة علــى األســواق أو تحريرهــا .و ُيعتبــر التشــريع مج ـ ّرد عمليــة
بـ ّ
لجعــل شــيء كان غيــر قانونــي قانون ًّيــا .ويكــون التنظيــم أو التنظيــم القانونــي أو الســوق المنظمــة قانو ًنــادخــل
نقطــة نهايــة هــذه العمليــة :أي نظــام القواعــد الــذي يحكــم إنتــاج المخــدرات وتزويدهــا واســتخدامها .و ُي ِ
التنظيــم ســيطرة الدولــة إلــى نطــاق الســوق حيــث لــم يكــن لديهــا ســيطرة .وهــو يؤســس لــدور واضــح
التحديــد لــوكاالت اإلنفــاذ فــي مراقبــة االمتثــال فــي أي إطــار عمــل تنظيمــي جديــد.

يجــب صياغــة المعالــم الدقيقــة لنمــاذج التنظيــم بواســطة البيئــات االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة
المحليــة ومراعاتهــا .كمــا ســتتطلب مختلــف المخــدرات والتحضيــرات مقاربــات مختلفــة .فالمخــدرات األكثــر
ـد .علــى ســبيل المثــال،
ـودا أشـ ّ
خطــورة تب ـ ّرر بوضــوح مســتوى أكبــر مــن التدخــل الحكومــي فــي الســوق وقيـ ً
ســيخضع الهيرويــن القابــل للحقــن لضوابــط أكثــر صرامــةً  ،ضمــن نمــوذج وصفــة طبيــة ،مــن أســواق بيــع
حــدة الضوابــط التنظيميــة بإنشــاء «تــد ّرج
الحشــيش بالتجزئــة األقــل
تقييــدا .وتســمح القــدرة علــى تنويــع ّ
ً
ـم وفقً ــا لــه تقييــد توفــر المخــدرات بشــكل أكبــر مــع تزايــد مخاطرهــا (الرســم .)2
توفــر الخطــورة» الــذي يتـ ّ

الرسم  .2يمكن للتنظيم موازنة توفر المخدرات مع مخاطرها

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺤﺪﻳﺪي

ﻛﻠﻤﺎ اﺷﺘﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻛﻠﻤﺎ زادت اﻟﻤﺨﺪرات

يحد من الخطر على الصحة والمجتمعات
الرسم  :1التنظيم ّ
اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﱠ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻏﻴﺮ

اﻟﺴﻮق ا ﺟﺮاﻣﻴﺔ
ﱠ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻏﻴﺮ

زﻳﺎدة إﻧﻔﺎذ
اﻟﻘﺎﻧﻮن

زﻳﺎدة ﻛﻠﻔﺔ
ﻋﺪم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻻﻛﺘﺸﺎف
)وزن وﺣﺠﻢ أﻗﻞ ،ﺳﻬﻞ اﺧﻔﺎء واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﻨﻘﻞ(

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
)اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺼﺤﻴﺔ(

اﻟﺤﻈﺮ

إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ّ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻟﻤﺴﺆول

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ

اﻟﻮﺻﻮل ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻘ ّﻴﺪ

يلتقــط الرســم  1أســاس قضيــة التنظيــم .إذ ينتقــل طيــف خيــارات السياســة مــن ســوق غيــر منظمــة بفعاليــة
 أي الســوق اإلجراميــة قيــد الحظــر مــن جهــة -إلــى ســوق أخــرى وهــي الســوق الحــرة التجاريــة القانونيــة.بالنســبة إلــى الســوقين ،يشـ ّ
ـكل الربــح الحافــز الرئيســي وليــس علــى أي منهمــا التأقلــم مــع التبعــات فيمــا
يتعلــق بالمخاطــر الصحيــة واالجتماعيــة المحتملــة .وبيــن هذيــن الحديــن ،يمكــن لمســتوى مثالــي مــن
التنظيــم الحكومــي أن يق ّلــص الخطــر الشــامل ويضاعــف الفوائــد .بالتالــي ،يمكــن لتنظيــم حكومــي صــارم
أن يطالــب بشــكل معقــول بموقــف مركــزي براغماتــي.
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زﻳﺎدة ﻗﻮة
اﻟﻤﺎدة

اﻟﺒﻴﺮة واﻟﻨﺒﻴﺬ

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ

ﻣﺴﻜﺮ
ِ

اﻟﺤﺸﻴﺶ

ﺣﺸﻴﺶ ﺗﻴﺘﺮاﻫﻴﺪروﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮل اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ

ورق اﻟﻜﻮﻛﺎ/اﻟﺸﺎي

اﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ اﻟﺒﻮدرة

اﻟﻜﺮاك/ﺑﺎﻛﻮ/ﺑﺎﺳﻮﻛﻮ

اﻓﻴﻮن

اﻟﻬﻴﺮوﻳﻦ

اﻟﻔﻨﺘﺎﻧﻴﻞ/اﻟﻜﺎرﻓﻨﺘﺎﻧﻴﻞ

اﻻﻓﻴﺪرﻳﻦ

اﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ

اﻟﺜﻠﺞ/اﻟﻤﻴﺜﺎﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ

يمكــن لتــد ّرج توفــر المخاطــر التنظيمــي هــذا أن يدعــم أهــداف الصحــة العامــة طويلــة األمــد مــن خــال
إحبــاط االســتهالك العالــي الخطــورة وتشــجيع الســلوكيات األقــل خطــورة بشــكل تدريجــي .وقــد اســتُ عين
بهــذا التفكيــر ،علــى ســبيل المثــال ،إلحبــاط اســتهالك المشــروبات الكحوليــة األقــوى مــن خــال ربــط معــدالت
الضرائــب المتزايــدة بمحتــوى الكحــول األعلــى .وعلــى المــدى الطويــل ،يمكــن لنهــج مماثــل أن يرعــى المعاييــر
ـم بالمقابــل قيــادة أســواق المخــدرات
االجتماعيــة التــي
ّ
تفضــل االســتخدام األكثــر مســؤولية واألقــل ضــر ًرا .وتتـ ّ
ربحــا وتوريدهــا.
غيــر القانونيــة عبــر عمليــات اقتصاديــة تشـ ّ
ـجع إنتــاج مخــدرات وتحضيــرات أكثــر قـ ّ
ـوة وأكثــر ً
الفعــال علــى عكــس هــذه الديناميكيــة تدريج ًّيــا.
ويمكــن أن يســاعد التنظيــم
ّ
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بالتالــي ،ال يجــب اعتبــار المــواد المنظمــة قانو ًنــا علــى أنّهــا بــا شــك تــؤدي إلــى توفــر متزايــد للمخــدرات ،بــل أنّهــا
ّ
تمكــن الســلطات المســؤولة مــن الســيطرة علــى نــوع المخــدرات المتوفــرة ومكانهــا وطريقــة توفرهــا .وتبقــى
المحافظــة علــى حــاالت حظــر المخــدرات األكثــر قــوة وخطــورة -مثــل األفيونيــات االصطناعيــة كالكارفنتانيــل
الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى الوفــاة بأقــل الجرعــات -ضــرورة صحيــة ويمكــن تبريرهــا أكثــر مــن خــال توفــر بدائــل
أقــل قــوة وأقــل خطــورة .وحتــى حيــث يمكــن المحافظــة علــى حــاالت الحظــر علــى بعــض المنتجــات العاليــة
ـد مــن مخاطــر اســتخدام مخــدرات وإلغــاء تجريــم مــع األشــخاص الذيــن ال يزالــون
الخطــورة ،يجــب اعتمــاد نهــج حـ ّ
يختــارون اســتخدامها.
الحــد مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات،
والحــد مــن الطلــب عنصريــن مهميــن لنهــج
كمــا تُعتبــر الوقايــة
ّ
ّ
أن تنظيــم المخــدرات الخطــرة يمكنــه دعــم جهــود
وفكــرة
والشــبان.
باألطفــال
األمــر
يتعلــق
ال ســيما حيــن
ّ
ّ
الوقايــة قــد تبــدو غيــر متوقعــة .لكــن يصبــح فهمهــا أســهل عنــد درس نمــوذج تنظيــم منظــم بشــكل صــارم
ـاء علــى مبــدأ إدارة المخاطــر البراغماتيــة .ويمكــن لالنتقــال مــن مبيعــات الشــارع
لوصــول البالغيــن فقــط بنـ ً
الجرمــي غيــر المنظــم إلــى التوفــر المضبــوط بشــكل صــارم ،بمــا فــي ذلــك فــرض الوصــول العمــري ،أن يدعــم
جهــود الوقايــة للشــباب .ويمكــن تعزيــز هــذا االنتقــال مــن خــال إعــادة توجيــه علــى األقــل بعــض المــوارد التــي
ـم إنفاقهــا حال ًّيــا علــى التطبيــق المعاكــس إلــى برامــج الوقايــة والتثقيــف المثبتــة.
يتـ ّ
تــم تطبيقهــا
يوجــد علــى األقــل خمســة احتمــاالت أساســية لتنظيــم تمويــن المخــدرات وتوفرهــا 5،وقــد ّ
جميعهــا علــى المنتجــات الموجــودة:
الوصفــة الطبيــة :يمكــن وصــف األدويــة األكثــر خطــورة (ســواء مــن ناحيــة الســموميات أو احتمــال إدمانهــا)
مــن قبــل أخصائييــن طبييــن مؤهليــن إلــى األشــخاص الذيــن يعتمــدون علــى المخــدرات .ويمكــن تطبيــق
مســتويات مختلفــة مــن التنظيــم بحســب مــا يكــون مناس ـ ًبا .ومــن األمثلــة الناجحــة لهــذا النهــج العيــادات
6
النهاريــة للعــاج بمســاعدة الهيرويــن فــي سويســرا.
الصيدليــة االختصاصيــة :يمكــن للصيدالنييــن أو بشــكل مشــابه للمحترفيــن المرخّ صيــن لهــم والمد ّربيــن
أن يعملــوا كأوليــاء أمــور لناحيــة بيــع األدويــة بالتجزئــة مباشــرة إلــى المريــض .كمــا يمكــن تطبيــق ضوابــط
إضافيــة ،مثــل الترخيــص للشــارين أو توزيــع حصــص المبيعــات .وهــذا واحــد مــن النمــاذج المعتمــدة لمبيعــات
7
الحشــيش بالتجزئــة فــي األوروغــواي.
البيــع بالتجزئــة المرخّ ــص :يمكــن لألســواق المرخّ صــة أن تبيــع المخــدرات المنخفضــة الخطــورة وفقً ــا لشــروط
صارمــة يمكــن أن تشــمل ضوابــط علــى الســعر والتســويق والمبيعــات إلــى القاصريــن ومعلومــات الصحــة
8
والســامة المق ـ ّررة عــن تعبئــة المنتجــات .وتتبــع متاجــر بيــع الحشــيش بالتجزئــة فــي كنــدا هــذا النمــوذج.
ـدا لهــذا النمــوذج تراخيــص البيــع المعبــأ أو المبيعــات مــن قبــل بائعــي الســجائر
وتشــمل األمثلــة األقــل تقييـ ً
أو المبيعــات المباشــرة فــي الصيدليــات.

المراكــز المرخّ صــة :تشــبه المراكــز المرخّ صــة النــوادي أو الحانــات أو «مقاهــي» الحشــيش بحيــث أنّهــا تبيــع
المخــدرات المنخفضــة الخطــورة لالســتهالك فــي الموقــع ،مــع مراعــاة شــروط صارمــة شــبيهة بشــروط البيــع
بالتجزئــة المرخّ ــص لكــن مــع مســؤوليات إضافيــة للبائعيــن ومــدراء المراكــز.
البيــع بالتجزئــة غيــر المرخّ ــص :تتطلــب المخــدرات ذات الخطــورة المنخفضــة بدرجــة كافيــة ،مثــل القهــوة أو
ً
معدومــا ،مــع تنظيــم ضــروري فقــط للتأكــد مــن اتبــاع ممارســات اإلنتــاج
بســيطا أو
ترخيصــا
شــاي الكــوكا،
ً
ً
ومقاييــس التجــارة المناســبة.

إدارة مخاطر اإلفراط في التسويق
ـم موازنة التوتــرات العميقة
إ ّنــه ألمــر أساســي ،عنــد تصميــم أطــر العمــل التنظيميــة المناســبة للمخدرات ،أن تتـ ّ
ـد مــن المخاطــر الصحيــة) وبيــن
بيــن مصالــح الصحــة العامــة (للتخفيــف مــن اســتخدام المخــدرات الخطيــرة والحـ ّ
مصالــح الكيانــات التجاريــة التــي تبيــع المخــدرات (لمضاعفة المبيعــات واألرباح).
ُفضــل بطبيعــة الحــال الشــركات القانونيــة التــي تدفــع الضرائــب والمســؤولة أمــام القانــون وأمــام االتحــادات
ت ّ
ّ
المنظمــة غيــر المســؤولة .لكــن فــي الســوق
التجاريــة وأمــام منظمــات المســتهلك علــى مجموعــات الجريمــة
ّ
المنظمة
القانونيــة ،يمكــن للشــركات الترويــج لمنتجاتهــا بشــكل مباشــر للعمــاء بطــرق يتعــذر على الجريمــة
أجــج التهديــد بإمكانيــة أن يــؤدي التســويق المحفّ ــز لألربــاح إلــى تســويق شــرس للمخــدرات
القيــام بهــا .وقــد ّ
تــم التســويق أحيانًــا للكحــول والتبــغ واألفيونيــات الكيميائيــة الطبيــة -
المنظمــة قانونًــا مؤخــ ًرا -كمــا ّ
ّ
التحكــم بهــا فــي االســتهالك والمخاطــر الصحيــة ذات الصلــة .ويجــب أن
المخــاوف بشــأن الزيــادات التــي يتعــذر
تكــون اإلجابــة علــى مصــدر القلــق هــذا ضمــان تصميــم سياســات إلدارة هــذه المخاطــر بــد ًلا مــن التخلــي عــن
الموجــه تجار ًّيــا فــي الواليــات المتحــدة
اإلصــاح بشــكل كامــل 9.ويقتــرح الدليــل األولــي مــن تنظيــم الحشــيش
ّ
تتجســد التوقعــات المشــحونة بالهــاك لبعــض نقّ ــاد اإلصــاح
أ ّنــه بينمــا يســتمر المــرء بتع ّلــم الــدروس ،لــم
ّ
10
وكانــت النتائــج إيجابيــة.

ّ
والحد منه فع ًلا،
الحد من مخاطر استخدام المخدرات أكثر من إلغاء التجريم .ولمعالجة الخطر
«يشكل
ّ
ّ
يجب اختبار الحشيش وتتبعه وفرض ضرائب عليه .ويجب اختباره لمعرفة قوته وفساده والمذيبات
الجرثومية والرسوبية فيه والمبيدات والملوثات األخرى بحيث يكون استهالك الحشيش آمنًا .كما يجب
تتبعه بحيث يمكن التع ّرف عليه واسترداده في حال كان الحشيش ملو ًثا .ويجب فرض ضريبة عليه
لجمع المال الضروري لمعالجة التكاليف االجتماعية المتعلقة بالحشيش :أي وقاية الشباب والوقاية من
سوء استعمال المواد وعالجها وحمالت التثقيف العامة».
بربارا برول ،المدير التنفيذية السابقة لوزارة العائدات في كولورادو2016 ،

المخاطر المرتبطة بالتعامل في الشوارع (في األعلى)© Alan Betson ,

بدال من البيع اآلمن للقنب في كاالفيراس ،في مستوصف ليتل تريز في كاليفورنيا.
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مستوصف كاالفيراس ليتل تريز في كاليفورنيا.
© Jeremy Carlson
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ال يجــب اســتثناء الكيانــات التــي تجنــي األربــاح مــن أســواق المخــدرات التــي يمكنهــا االســتفادة مــن االبتــكارات
والفعاليــات التــي يمكــن أن تجلبهــا المنافســة ورجــال األعمــال .لكــن ســيكون مــن المهــم وضــع هيكليــات
ّ
المنظــم.
مراقبــة مدعومــة مــن قبــل أطــر عمــل تنظيميــة يمكنهــا منــع التجــارة المفرطــة والتســويق غيــر
أدى هــذا اإلفــراط فــي تجــارة الكحــول والتبــغ فــي جميــع أنحــاء الكــرة األرضيــة ،ومؤخــ ًرا مــع األفيونيــات
وقــد ّ
الكيميائيــة الموصوفــة فــي أميــركا الشــمالية ،إلــى خطــر جــدي علــى الصحــة العامــة.

الرسم  .3تصميم السياسات العامة
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ

تم اقتراحها وتجربتها:
تشمل بعض نماذج األسواق البديلة التي ّ
احتكار الدولة لجزء من السوق أو ك ّله
تبقــى احتــكارات الدولــة علــى مخــزون الكحــول شــائعة عبــر الــدول اإلســكندنافية (Systembolaget
فــي الســويد و Alkoفــي فنلنــدا و Vínbúðفــي إيســلندا و Vinmonopoletفــي النــروج) وفــي معظــم
المقاطعــات الكنديــة ،التــي يعتمــد العديــد منهــا نمــاذج احتــكار شــبيهة مــن الدولــة لمخــزون الحشــيش
أن الحكومــة فــي األوروغــواي هــي الشــاري الوحيــد إلنتــاج الحشــيش المرخّ ــص والمــو ّرد
القانونــي 11.كمــا ّ
الوحيــد للمبيعــات المرخّ صــة للصيدليــات فقــط .وفــي ّ
كل مــن كنــدا واألوروغــوايُ ،يبــاع الحشــيش فــي
موحــدة للمنتــج وتحذيــرات صحيــة.
عبــوات غيــر مصنّفــة عليهــا معلومــات
ّ
حصــر ســوق بعــض المخــدرات النباتيــة األســاس بالزراعــة الشــخصية والمشــاركة التــي ال تبغــي
الربــح :تشــمل األمثلــة نمــاذج تنظيــم الحشــيش لمبــادرة «إعطــاء البــذور وزراعتهــا» التــي اعتُ مــدت فــي
مقاطعــة كولومبيــا 12وفرمونــت 13فــي الواليــات المتحــدة.
نمــوذج النــادي القائــم علــى العضويــة الــذي ال يبغــي الربــح :كانــت «نــوادي الحشــيش االجتماعيــة»
اإلســبانية رائــدة فــي النمــوذج حيــث ُيــزرع الحشــيش و ُيشــارك فــي بيئــة مراقبــة بيــن األعضــاء الراشــدين
علــى أســاس ال يبغــي الربــح 14.وقــد اعتُ مــد هــذا النمــوذج منــذ ذلــك الوقــت فــي بلــدان أخــرى ،بمــا فيهــا
بلجيــكا واألوروغــواي (إلــى جانــب الزراعــة المنزليــة وخيــارات البيــع بالتجزئــة المرخّ ــص فــي األوروغــواي).
الحــد مــن حجــم الشــركات التــي ُيســمح بمشــاركتها فــي الســوق كوســيلة لمنــع االســتيالء
ّ
التنظيمــي وضغــط الصناعــة
تقييــد وصــول الســوق إلــى الكيانــات التــي ال تبغــي الربــح أو الشــركات الخيريــة أو المؤسســات
االجتماعيــة :تتواجــد الهيكليــات القانونيــة فــي بلــدان عديــدة لتعمــل الشــركات إمــا علــى أســاس ال يبغــي
الربــح أو مــع المجتمــع والعامــل والمصالــح البيئيــة كجــزء مــن أهدافهــا المحــددة قانو ًنــا باإلضافــة إلــى خلــق
15
األربــاح.

التع ّلم من األخطاء ومراقبة تطبيق التنظيم
يشــير نــوع الضوابــط التنظيميــة المســتخدمة بشــكل متزايــد اســتجابةً للمخاطــر الحادة المرتبطة باســتخدام
أدت
ـدم نحــو تنظيــم المخــدرات المحظــورة حال ًّيــا .وقــد ّ
التبــغ المدخّ ــن علــى المــدى الطويــل إلــى الســبل للتقـ ّ
هــذه الضوابــط علــى الســعر والتعبئــة والتســويق والتوفــر  -الملخصــة فــي اتفاقيــة منظمــة الصحــة العالميــة
ـد مــن اســتهالك التبــغ المضـ ّر فــي بلــدان عديــدة ،تزام ًنــا مــع
اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ – 16إلــى النجــاح بالحـ ّ
التثقيــف بشــأن الصحــة العامــة .وتحقــق هــذا النجــاح بشــكل كبيــر مــن دون منــع الوصــول القانونــي إلــى ســوق
شــركات إنتــاج التبــغ أو بيعــه أو تجريــم األشــخاص الذيــن يســتهلكونه .وتتعــارض البراغماتيــة التنظيميــة
لالتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ بشــكل صــادم مــع العناصــر الحظريــة لمعاهــدات المخــدرات الثــاث
تجســد
التابعــة لألمــم المتحــدة .ولهــذه المعاهــدات مســتويات مشــابهة مــن دعــم الــدول األعضــاء لكنهــا
ّ
ـاء علــى إيديولوجيــة بــد ًلا مــن دليــل فعاليــة.
اســتجابة مختلفــة
ً
تمامــا الســتخدام المخــدرات غيــر القانونيــة ،بنـ ً
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
واﺳﺎس اﻟﺠﺪﻳﺪ

اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

يملــك صانعــو السياســات الذيــن يضعــون نمــاذج تنظيــم جديــدة فرصــة نــادرة «إلنجــاح األمــر» مــن خــال تفــادي
التقــدم بواســطة تجربــة مطلعــة وتقييــم واســتعداد ليكــون المــرء مرنًــا
أخطــاء الماضــي .ويجــب قيــادة
ّ
ويســتجيب بــذكاء إلــى ّ
كل مــن النجاحــات واإلخفاقــات .وتتضمــن كل ابتــكارات السياســات درجــة مــن الخطــورة
فضــل اتبــاع نهــج حــذر وتصاعــدي ،يخطــئ لناحيــة
وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ .ونظـ ًرا لمــا هــو علــى المحــكُ ،ي ّ
مصممــة بشــكل
تنظيــم أكثــر صرامــة كنقطــة بدايــة ،علــى اتبــاع هندســة عكســية للحلــول فــي أطــر عمــل
ّ
كاف ،ال ســيما إذا كان لمجموعــات الضغــط الصناعيــة الراســخة والقويــة سياس ـ ًّيا تأثيــر علــى الموضــوع.
غيــر ٍ

«علينا أن ننظر إلى التنظيم والثقافة العامة
بد ًلا من القمع الكامل للمخدرات ،األمر الذي نعرف أنّه لن ينجح .وتظهر الخطوات
جدا) ما الذي يمكن تحقيقه.
المتخذة بنجاح
للحد من استهالك التبغ (وهو إدمان قوي ومض ّر ًّ
ّ
إن التنظيم والثقافة ،وليس التهديد بالسجن ،هو الذي ق ّلص عدد المدخنين في بلدان عديدة.
إذ ّ
فقد أعطت الضرائب العالية والقيود على البيع والحمالت
المضادة للتدخين الفعالة النتائج المرجوة».
كوفي أنان ،عضو الجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات2016 ،

يجــب ضــرب موازنــات صعبــة غال ًبــا بيــن مصالــح مختلــف أصحــاب المصالــح وبين األهــداف القصيرة والمتوســطة
والطويلــة األمــد وبيــن األولويــات المتناقضــة .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن اســتخدام ضوابــط الســعر وفــرض
الضرائــب لوقــف اســتخدام بعــض المنتجــات أو تشــجيعها لصالــح منتجــات أخــرى .لكــن أظهــر تنظيــم التبــغ
أيضــا أن ترعــى ســو ًقا غيــر قانونيــة موازيــة تســعى لعــرض أســعار أقــل تكــون مضخّ مــة
أن زيــادة األســعار يمكــن ً
المعضــات .لكــن
بشــكل مصطنــع بفعــل الضرائــب أو ضوابــط أســعار أخــرى .مــا مــن إجابــات مثاليــة لهــذه ُ
ضمــن نظــام قانونــي ،ســتمتلك الحكومــات والــوكاالت المســؤولة الســلطة التخــاذ هــذه القــرارات -وحيــث
تدعــو الحاجــة تعيــد النظــر وتغ ّيــر المســار ،لمصلحــة صحــة ورفاهيــة الذيــن تخدمهــم ،بــد ًلا مــن التنــازل عــن
ّ
منظــم علــى اإلطــاق تحفّ ــزه األربــاح.
المســؤولية إلــى اقتصــاد جرمــي غيــر
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تحديات تطبيق التنظيم

التوصية 1
حاليا.
يجب تنظيم قانونية المخدرات المحظورة
ً
وموجهــة طــوال
يجــب أن تكــون عمليــة التنظيــم القانونــي حــذرة وتصاعديــة ومبنيــة علــى دالئــل
ّ
الوقــت بواســطة مبــادئ حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان والصحــة العامــة والتنميــة المســتدامة
والســام واألمــن .ويجــب أن يتضمــن تطويــر التنظيــم وتطبيقــه الخبــرات األساســية للمجتمــع المدنــي
والمجتمعــات األكثــر تأث ـ ًرا بالنُ ُهــج العقابيــة ،بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات
والشــباب والجهــات الفاعلــة علــى مســتوى ضيــق فــي الســوق غيــر القانونيــة .ويجــب االنتبــاه بشــكل
خــاص للتوتــرات بيــن مصالــح الصحــة العامــة والمصالــح التجاريــة .كمــا يجــب االســتعانة بالــدروس
المســتفادة مــن األســواق القانونيــة القائمــة للمــواد الخطيــرة المحتملــة مــن أجــل التخفيــف مــن
أي تنظيــم مط ّبــق مــع مراقبــة وتقييــم علمييــن
تهديــدات اإلفــراط فــي التســويق .لــذا يجــب أن يترافــق ّ
متعــددي االختصاصــات وذلــك مــن أجــل تقييــم فعاليتــه واالســتجابة ألي آثــار ســلبية غيــر متوقعــة.

التوصية 2
يجــب أن يطلــب صانعــو السياســات دليـ ً
ـلا علــى تنظيــم المخــدرات القانونــي ويجــب أن
يفتحــوا عمليــات تشــاركية محليــة ووطنيــة لصياغــة اإلصالحــات.
أمــام القــادة السياســيين ،علــى مســتويات الحكومــة كافــة ،مســؤولية لبــدء جــداالت وطنيــة واســعة
النطــاق وشــاملة حــول مســائل مجتمعيــة رئيســية ،بمــا فــي ذلــك التنظيــم القانونــي المســؤول
للمخــدرات غيــر المشــروعة حال ًّيــا .ومــن واجــب الحكومــات الوطنيــة والمحليــة أن تجمــع األدلــة وتحلــل
ـدم
األبعــاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة علــى التوالــي للحظــر والتنظيــم وتقارنهــا .ويجــب أن تقـ ّ
هــذا الدليــل إلــى ناخبيهــا وتفتــح عمليــات تشــاركية وطنيــة حيــث ت ّتــم مناقشــة الدليــل والخيــارات
وتأخــذ بعيــن االعتبــار توصيــات المواطنيــن لالنتقــال نحــو نمــاذج تنظيــم تكــون مناســبة للســياقات
المحليــة والوطنيــة.

ـرا لكنــه يعتمــد بشــكل كبيــر
ســيكون تأثيــر أي انتقــال نحــو أســواق مخــدرات منظمــة قانو ًنــا كبيـ ً
علــى المشــهد االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي لــكل بلــد .ويستكشــف هــذا القســم تحديــات
تنظيــم المخــدرات فــي الــدول الناميــة وفــي المناطــق حيــث تكــون قــدرة المؤسســات هشــة .كمــا
المهمشــة
يستكشــف كيــف يجــب تحليــل حمايــة مصالــح الفئــات الســكانية
اجتماعيــا والهشــة
ًّ
ّ
اقتصاد ًّيــا والمشــاركة
حاليــا فــي اقتصــاد المخــدرات غيــر القانونيــة فــي عمليــة اإلصــاح وجــدول
ًّ
أعمــال التنميــة المســتدامة األوســع.

سوق المخدرات غير القانونية؛ تأجيج الفساد والعنف
أجــج اصطــدام الطلــب المرتفــع
ـد المخــدرات اآلن أكبــر ســوق للبضائــع غيــر القانونيــة فــي العالــم 17.فقــد ّ
تُعـ ّ
توســع الســوق العالميــة ،التــي يســيطر عليهــا رجــال األعمــال المجرمــون
باالســتجابة الحظريــة غيــر المرنــة
ّ
«إن
حصر ًّيــا بشــكل افتراضــي .وكمــا ذكــر مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة عــام ّ ،2008
التبعــة غيــر المقصــودة األولــى [لنظــام مكافحــة المخــدرات العالمــي] هــي إنشــاء ســوق ســوداء جرميــة .فــا
نقــص فــي المجرميــن المهتميــن بالمنافســة فــي ســوق تكــون فيهــا الزيــادات بمئــات األضعــاف فــي الســعر
18
مــن اإلنتــاج إلــى البيــع بالتجزئــة شــائعة».
ـدر العائــد بأكثــر مــن  320مليــار دوالر
ّ
إن مقيــاس ســوق المخــدرات غيــر القانونيــة مذهــل؛ ففــي العــام ٌ ،2005قـ ّ
وتقــوض هــذه التجــارة الجرميــة
علــى مســتوى البيــع بالتجزئــة - 19بالتســاوي مــع تجــارة القمــاش العالميــة.
ّ
الواســعة مؤسســات الدولــة وتعيــق التنميــة المســتدامة .وتكــون هــذه «التبعــات غيــر المقصــودة» للحــرب
وقعــا علــى المناطــق والمجتمعــات األكثــر هشاشــة فــي الكــرة األرضيــة ،مــن
علــى المخــدرات بالتأكيــد أكثــر
ً
الم ُدنيــة المحرومــة
ـات
ـ
المجتمع
ـى
ـ
إل
ـي
ـ
الجنوب
ـة
ـ
األرضي
ـرة
ـ
الك
ـزء
ـ
ج
ـي
ـ
ف
ـت
ـ
الترانزي
المنتــج التقليــدي ومناطــق
ُ
اجتماع ًّيــا فــي جــزء الكــرة األرضيــة الشــمالي.
إن إنتــاج المخــدرات واالتجــار بهــا بصــورة غيــر مشــروعة ُيحفّ ــز األربــاح بــا رحمــة فهــو ال يتق ّيــد بالقواعــد
توجــه االقتصــادات القانونيــة بشــكل كبيــر .وتنجــذب المنظمــات الجرميــة
والمســاءلة ،والمؤسســات التــي ّ
المرنــة واالنتهازيــة بطبيعــة الحالــة إلــى المجتمعــات الفقيــرة أو الــدول الهشــة أو البلــدان الســريعة التأثــر
بالفســاد .وهنــا يمكــن أن تبقــى التهديــدات ألعمالهــا مــن الدولــة فــي مهدهــا وتكاليــف اإلنتــاج أو الترانزيــت
مق ّلصــة واألربــاح مضاعفــة .فحيــث تكــون مؤسســات الدولــة غيــر منظمــة أصــ ًلا وقليلــة التمويــل ،تــزداد
أن مجموعــة الجريمــة المنظمــة تســعى لضمــان
الهشاشــة أمــام الفســاد المتعلــق بســوق المخــدرات بمــا ّ
ســيطرتها وتوســيعها.
مدمــرة مســاوية ،يصبــح العنــف والترهيــب غال ًبــا أداتيــن تنظيميتيــن افتراضيتيــن
بالمقابــل وبديناميكيــة
ّ
القتصــادات المخــدرات غيــر القانونيــة بغيــاب البنيــة التحتيــة التنظيميــة القانونيــة .وحيــن يصبــح هــذا العنــف
والترهيــب أمـ ًرا عاد ًّيــا فــي الحيــاة اليوميــة ويصبــح الفســاد مزم ًنــا داخــل الشــرطة والقضــاء والسياســة ،يفقــد
ـوض حكــم القانــون بشــكل كبيــر
المواطنــون الثقــة بالمؤسســات التــي يرونهــا عاجــزة وغيــر مســؤولة .و ُيقـ ّ
وتقــوى الجريمــة المنظمــة أكثــر.
ـوض أســواق المخــدرات غيــر القانونيــة النمــو االقتصــادي بشــكل أوســع .ويمكــن ألربــاح المخــدرات غيــر
كمــا تقـ ّ
القانونيــة وغســل األمــوال والفســاد ذات الصلــة خلــق منافســة غيــر عادلــة وتشــويهات لالقتصــاد الكلــي فــي
20
حيــن يمكــن للعنــف وعــدم االســتقرار المتعلقيــن بالمخــدرات أن يثنيــا عــن االســتثمار والســياحة.
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«...يظهر الدليل انّه في بلدان عديدة ،كان لسياسات مكافحة المخدرات
الحد من العرض والطلب أثر بسيط
ونشاطات التطبيق ذات الصلة التي تركّ ز على
ّ
في القضاء على اإلنتاج أو استخدام المخدرات اإلشكالي .كما وصفت عدة منظمات تابعة
لألمم المتحدة التبعات الجانبية الضارة لهذه الجهود بالتالي :إنشاء سوق سوداء جرمية؛
وتأجيج الفساد والعنف وعدم االستقرار؛ وتقويض الصحة والسالمة العامة؛ وتوليد انتهاكات
واسعة النطاق لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك العقوبات التعسف ّية وغير اإلنسانية؛ والتمييز
والتهميش لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات والشعوب األصلية والنساء والشباب.
أدت استجابات تطبيق القانون للجريمة
ويظهر الدليل أنّه في العديد من األجزاء في العالمّ ،
وقوضت
العامة
والصحة
المستدامة
التنمية
المتعلقة بالمخدرات إلى الفقر أو فاقمته وأعاقت
ّ
ً
تهميشا».
حقوق اإلنسان لألشخاص األكثر

الرسم  .4إصالح سياسة المخدرات في خطة التنمية المستدامة

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻘﺮ

ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺎت
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف

اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع

اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪال
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ

ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن

إﻧﻬﺎء اﻛﺮاه ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ا ﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮ

إﻧﻬﺎء ﺗﺠﺮﻳﻢ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺨﺪرات ،واﻟﺘﺮوﻳﺞ
ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻦ،
وإﻟﻐﺎء اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ
ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ

اﻟﺤﻴﺎة
ﻓﻲ اﻟﺒﺮّ

ﻣﻨﻊ اﻟﺮش اﻟﺠﻮي
ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ

معالجة أبعاد التنمية في سياسة المخدرات،
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2015 ،

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻜﺎﻓﻲ إﻟﻰ
ا دوﻳﺔ ا ﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ إﻟﻴﻬﺎ
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المؤججــة بفعــل الحــرب علــى المخــدرات
يمكــن أن تصبــح عوامــل الفســاد والعنــف وعــدم االســتقرار االقتصــادي
ّ
عوائــق جديــة أمــام اإلدارة الديمقراطيــة وســتجعل مــن الصعــب ،إن لــم يكــن مــن المســتحيل ،تحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة لعــام  2030لمجموعــات كبيــرة مــن المواطنيــن فــي المناطــق األكثــر تأث ـ ًرا 22.وفــي بعــض
المناطــق ،يجــوز أن تكــون المــوارد المتوفــرة للجريمــة المنظمــة مــن أربــاح المخــدرات مســاوية لتلــك المتوفــرة
ـدا وجود ًّيــا للدولــة
للحكومــة أو أكبــر منهــا .عنــد هــذا الحـ ّ
ـد ،يصبــح اقتصــاد المخــدرات غيــر القانونيــة تهديـ ً
دوامــة مــن التخ ّلــف.
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
محبوس
ـدرات»
ـ
مخ
«دول
ـد ذاتهــا فيع ّرضهــا لخطــر إنشــاء
ّ
بحـ ّ

ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺨﺪرات
اﻟﺘﻲ ﻣﺤﻮرﻫﺎ
ا ﺷﺨﺎص ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ا ﻣﺎن واﻻزدﻫﺎر
واﻟﺮﻓﺎه.

اﻟﺤﻴﺎة
ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء
إﻧﻬﺎء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﻴﺪات
اﻟﺤﺸﺮﻳﺔ اﻟﻀﺎرة ﻟﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ

اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

ـوض المؤسســات الحكوميــة والتنميــة المســتدامة فــي بلــدان عديــدة
نظـ ًرا إلــى ّ
أن الحــرب علــى المخــدرات تقـ ّ
ـزءا
ذات االقتصــادات الناميــة ،إلــى أي مــدى يمكــن أن يكــون التنظيــم القانونــي ألســواق المخــدرات المحــددة جـ ً
مــن الحــل؟
ـم التركيــز علــى الجــدل حــول التنظيــم القانونــي للمخــدرات فــي البلــدان المســته ِلكة الثريــة وغال ًبــا بنظــر
تـ ّ
أن التنظيــم يصبــح
اليهــا عبــر عدســة مــن أولوياتهــم مــع تهميــش مصالــح البلــدان الناميــة ومخاوفهــا .وبمــا ّ
واقعــا فــي المزيــد مــن البلــدان ،حــان الوقــت لــدرس قابليــة نجــاح نمــاذج التنظيــم الخاصــة بالمخــدرات فــي
ً
رجــح أن تواجههــا بينمــا تستكشــف هــذه
ي
التــي
المحــددة
والتحديــات
الناميــة
االقتصــادات
ذات
المناطــق
ُ ّ
الخيــارات.

اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺠﻴﺪة واﻟﺮﻓﺎه

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺠﻴّ ﺪ
رﺑﻂ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻊ واﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺨﺪرات

ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﺨﺪﻣﺎت
ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻦ
ّ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻓﺮاط ﻓﻲ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ ا ﺳﻮاق اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺴﺆوﻻن

اﻟﻤﺴﺎواة
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻌﺪد
اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟªﺳﻮاق
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
ﻟﻠﻤﺨﺪرات
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺪن ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
ا ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺠﻬﻮد
ﻋﻠﻰ اﻧﺼﺎف
ﻟªﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ
ﺑﺤﻈﺮ اﻟﻤﺨﺪرات

ﻣﺪن وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
وﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ
ّ
ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة

تنظيم المخدرات في دول ذات قدرة مؤسساتية هشة
أصبحــت التباينــات التاريخيــة فــي الجــدل العالمــي لسياســة المخــدرات بيــن المناطــق «المنتجــة» و»الترانزيــت»
و «المســته ِلكة» أكثــر ضبابيــة حتــى فــي العقــود األخيــرة .ففــي وجــه التجــارة والثقافــة المتعولمــة بشــكل
متزايــد ،إلــى جانــب ارتفــاع المداخيــل المتاحــة ،أصبــح اســتخدام المخــدرات غيــر القانونيــة واســع االنتشــار ،بمــا
فــي ذلــك فــي العديــد مــن االقتصــادات الناميــة والناشــئة .ويأتــي هــذا التغييــر بمشــاكل مألوفــة لعــرض
أن الطلــب المحلــي يرتفــع فــي المناطــق التــي كانــت
المخــدرات الجرميــة إلــى مســتوى محلــي أكثــر ،بمــا ّ
تاريخ ًّيــا مناطــق منتجــة ومناطــق ترانزيــت .بالتالــيُ ،يعتبــر استكشــاف فوائــد اإلصالحــات المحتملــة فــي أســواق
وأيضــا فــي أســواق التصديــر ،ذات أهميــة متناميــة.
المخــدرات المحليــة،
ً
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أن مصــدر الكثيــر مــن القــوة المخ ّلــة بالتــوازن للجريمــة المنظمــة المتعلقــة
لكــن مــن المهــم التن ّبــه إلــى ّ
بالمخــدرات فــي المناطــق المنتجــة ومناطــق الترانزيــت التقليديــة يبقــى ينبــع مــن خدمــة األســواق المربحــة فــي
ـذ أن يبــرم اإلنتــاج
البلــدان الغنيــة .وفــي حــال اســتمر التوجــه نحــو التنظيــم فــي البلــدان الغنيــة ،ال بــد حينئـ ٍ
والترانزيــت الجرمييــن -والعديــد مــن المشــاكل التــي يأتيــان بهــا ،إضافــةً إلــى بعــض الفوائــد -العقــود فــي
أيضــا.
المناطــق المنتجــة ومناطــق الترانزيــت ً
إمــا للطلــب المحلــي أو اإلنتــاج مــن أجــل التصديــر ،كجــزء
تــم اقتــراح فكــرة تنظيــم الســوق داخل ًّيــاّ ،
حيــن ّ
أن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل
مــن اســتجابة السياســةُ ،طرحــت
دائمــا مســألة الخــوف مــن ّ
ً
ذات المؤسســات والبنيــة التحتيــة التنظيميــة الهشــة لــن يكــون لديهــا القــدرة للتنظيــم بفعاليــة .فنــوع
رجــح أال يتوفــر لصانعــي السياســات
المــوارد المنتشــرة لتنظيــم إنتــاج الحشــيش وتوفــره فــي كنــدا مث ـ ًلا ُي ّ
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ـد التنظيــم فــي
ذات التوجهــات اإلصالحيــة فــي غــرب أفريقيــا .وغال ًبــا مــا تُذكــر حجــة صنــدوق بانــدورا هــذه ضـ ّ
االقتصــادات الناميــة بحيــث يرجعــون إلــى القصــور فــي التنظيــم القائــم للكحــول والتبــغ واألدويــة فــي هــذه
البلــدان .بالفعــل ،اســتغلت شــركات التبــغ المتعــددة الجنســيات بشراســة الفرصــة لتتوســع فــي العالــم
ـدا فــي جــزء الكــرة األرضيــة
النامــي ،بمــا أ ّنــه تـ ّ
ـم الضغــط علــى عملهــم بواســطة بيئــة تنظيميــة أكثــر تقييـ ً
23
الشــمالي.

«من سيستفيد من تنظيم المخدرات؟
أميركا الالتينية والكاريبي بالتأكيد.
ألن عدم الشرعية هو ما يقتل الناس.
ّ
جد ًيا».
حان الوقت لدرس مسألة تشريع المخدرات ّ
أليسيا بارسينا ،أمينة السر التنفيذية في اللجنة االقتصادية ألميركا الالتينية والكاريبي التابعة لألمم المتحدة2018 ،

ضدهــا .وحتــى
أن الحكومــات أظهــرت تاريخ ًّيــا قــدرة أكبــر علــى تنظيــم الســلع الخطيــرة مــن شـ ّ
غيــر ّ
ـن حــرب ّ
حد
فــي البلــدان األغنــى التــي تنشــر مــوارد تطبيــق واســعة ،أثبتــت حــاالت الحظــر العقابيــة عــدم فعاليتهــا إلــى ّ
كبيــر أو عــدم إنتاجيتهــا بشــكل فعــال .بالمقابــل ،تملــك الحكومــات حــول العالــم خبــرة وتجربــة مكثفــة فــي
التنظيــم واإلدارة الناجحيــن للمنتجــات والســلوكيات الخطيــرة ،وبشــكل واضــح الكحــول والتبــغ.
حصــل بالطبــع مــزج لمجموعــة ضخمــة مــن التجــارب والنتائــج .وتختلــف التحديــات بشــكل كبيــر مــن بلــد
آلخــر ،لــذا يجــب الحــذر عنــد التعميــم .لكــن يوجــد أمثلــة علــى التنظيــم القانونــي الجيــد والســيئ للمؤثــرات
العقليــة فــي كل مناطــق العالــم ،بمــا فــي ذلــك التنظيــم الفعــال فــي العديــد مــن االقتصــادات الناميــة.
الفعــال
حــددت منظمــة الصحــة العالميــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي تنظيــم الكحــول والتبــغ
ّ
وقــد ّ
26 - 25 - 24
كمســألة تنمويــة.

فــي ســياق هــذه التجــارب مــع تنظيــم الكحــول والتبــغ ،مــن الجديــر تســليط الضــوء علــى المفهــوم األساســي
الثانــي :نظ ـ ًرا إلــى الفشــل الواضــح فــي جهــود القضــاء علــى المخــدرات ووجــود الطلــب القائــم وفــي حــاالت
إن الواقــع العملــي هــو أ ّنــه حتــى وجــود
عديــدة المتنامــي للمخــدرات وأســواق المخــدرات لتلبيــة هــذا الطلــبّ ،
تنظيــم ناقــص أو جزئــي لألســواق القائمــة أفضــل مــن عــدم وجــوده بالكامــل .وال تــزال األمثلــة علــى النجاحــات
ناقصــا أو جزئ ًّيــا (أي تطبيــق بعــض العناصــر لكــن ليــس كلهــا
فــي تنظيــم الكحــول والتبــغ ،حتــى لــو كان
ً
إلرشــادات أفضــل الممارســات التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة) تبرهــن عــن قابليــة نجــاح التقــدم الهــادف
باتجــاه تنظيــم أفضــل ألســواق المخــدرات فــي االقتصــادات الناميــة.
ـم
إن المفهــوم األساســي الثالــث هــو ّ
ّ
أن الوضــع الراهــن الحظــري ليــس موقفً ــا حياد ًّيــا تنمو ًّيــا ،كمــا ســبق وتـ ّ
فعــال ومتزايــد علــى
مدمــرة
تســليط الضــوء عليــه ،بــل هــو عبــارة عــن تنميــة مســتدامة
ِّ
ومقوضــة بشــكل ّ
ِّ
ـد أو إزالــة العوامــل األساســية للفســاد والعنــف والتخ ّلــف تدريج ًّيــا مــن
جبهــات متعــددة .بالتالــيُ ،يعتبــر الحـ ّ
تحــو ًلا إيجاب ًّيــا بشــكل أساســي -حتــى قبــل إدخــال أي فوائــد اجتماعيــة أو
خــال خطــوات باتجــاه التنظيــم
ّ
اقتصاديــة مــن التنظيــم فــي المعادلــة.
حــد ذاتــه (بمــا يتخطــى مؤسســات الســوق ذاتهــا) ،إال أنّــه
فــي حيــن ّ
أن التنظيــم ال يبنــي المؤسســات فــي ّ
يســتطيع إنشــاء مســاحة وفرصــة للمؤسســات األخــرى لتنمــو وتقــوى ،وهــي فــرص مح َبطــة أو ممنوعــة فــي
ســياق الحــرب علــى المخــدرات والفوضــى التــي تجلبهــا .إضافــةً إلــى ذلــك ،يمكــن إعــادة توجيــه مــوارد محليــة
كبيــرة ،وفــي بعــض الحــاالت المســاعدة الخارجيــة ،الموجهــة حال ًّيــا نحــو تطبيــق قوانيــن المخــدرات العقابيــة،
نحــو المزيــد مــن التنميــة االجتماعيــة والمجتمعيــة وزيادتهــا بواســطة الفوائــد االقتصاديــة لســوق منظمــة
وخاضعــة للضرائــب.

تضــع منظمــة الصحــة العالميــة إرشــادات مبنيــة علــى دالئــل واضحــة حــول أفضــل ممارســة في سياســة تنظيم
تحولــت هــذه اإلرشــادات
الكحــول والتبــغ التــي
ّ
يتــم تحديثهــا بانتظــام بأحــدث األدلــة .بالنســبة إلــى التبــغّ ،
تــم وضــع
رســم ًّيا إلــى االتفاقيــة اإلطاريــة لمكافحــة التبــغ الدوليــة المصــادق عليهــا بشــكل واســع 27.كمــا ّ
إرشــادات مشــابهة لإلبــاغ عــن أفضــل ممارســة فــي سياســة تنظيــم الكحــول 28.وليــس صدفــة أن تعكــس
النُ ُهــج التنظيميــة التــي تناصرهــا منظمــة الصحــة العالميــة ،فــي نواحــي أساســية عديــدة ،النُ ُهــج المقترحــة
اآلن لمخــدرات أخــرى مــن قبــل اللجنــة العالميــة المعنيــة بسياســة المخــدرات ومناصــري الصحــة العامــة.

الخانة 1
الصحي للكحول والتبغ
أمثلة عن التنظيم
ّ
ـن رئيــس بلديــة دياديمــا ،وهــي مدينــة صناعيــة يســكنها  400،000شــخص تقري ًبــا فــي واليــة
عــام  ،2002سـ ّ
ســاو باولــو فــي البرازيــل ،قانو ًنــا أجبــر فيــه الـــ  4،800حانــة ومطعــم فــي المدينــة علــى وقــف بيــع الكحول
صباحــا .ومنــذ تمريــر هــذا القانــون ،انخفــض عــدد جرائــم القتــل بنســبة %47.4
ـاء و6
ً
بيــن الســاعة  11مسـ ً
وعــدد حــوادث الســير بنســبة  %30وعــدد الهجمــات ضــد النســاء بنســبة  %55وعــدد حــاالت دخــول
29
المستشــفيات المتعلقــة بالكحــول بنســبة .»%80
«بيــن عامــي  1993و ،2009ارتفــع إجمالــي الضرائــب علــى الســجائر (بمــا فــي ذلــك ضرائــب اإلنتــاج
والمبيعــات) فــي جنــوب أفريقيــا مــن  %32لســعر البيــع بالتجزئــة إلــى  .%52وخــال الفتــرة نفســها،
انخفضــت مبيعــات الســجائر  %30وارتفعــت عائــدات الحكومــة مــن ضرائــب التبــغ  %800وانخفضــت
30
نســبة انتشــار التدخيــن بيــن الراشــدين .».%25
مزارع الكوكا في بوليفيا
© Aizar Raldes/AFP/Getty.
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والموجه باألدلة
التطبيق الحذر والتصاعدي
ّ
ـأن التنظيــم ســيو ّفر فجــأة ّ
أن
كل المخــدرات بيــن ليلــة وضحاهــا ،إال ّ
بشــكل يتناقــض مــع االقتــراح المقلــق بـ ّ
رجــح أن يكــون عمليــة حــذرة وتصاعديــة فــي ظـ ّ
ـل أي ســيناريو .ويفســح هــذا التغييــر المرحلــي عمل ًّيــا
اإلصــاح ُي ّ
ـور ،إضافــةً إلــى توفيــر
ـ
بالتط
ـدة
ـ
الجدي
ـة
ـ
االجتماعي
ـر
ـ
وللمعايي
ـة
ـ
المحلي
ـة
ـ
التنظيمي
ـة
ـ
والتجرب
ـدرة
ـ
للق
ـال
فــي المجـ
ّ
مســاحة لمعالجــة االعتراضــات الثقافيــة والسياســة بطريقــة أقــل وجاهيــة .واألســاس هــو البــدء باتخــاذ خطــوات
ملموســة فــي المســار نحــو اإلصــاح.
تماشـ ًيا مــع مفهــوم تــد ّرج توفــر الخطــورة المب ّيــن فــي القســم  ،1يجــوز بالتالــي لعمليــة استكشــاف التنظيــم
فــي االقتصــادات الناميــة أن تبــدأ بعقالنيــة بتنظيــم أســواق البيــع بالتجزئــة الخاصــة بالمخــدرات التــي تشـ ّ
ـكل
مخاطــر أقــل علــى الصحــة العامــة وبالتالــي تتضمــن عب ًئــا تنظيم ًّيــا أخــف .وقــد يتضمــن هــذا تنظيــم األدويــة
النباتيــة األســاس والمنخفضــة القــوة مثــل الحشــيش أو ورق الكــوكا أو األفيــون أو المخــدرات النباتيــة األســاس
المحليــة األخــرى ذات االســتخدام التاريخي/التقليــدي واإلرث الثقافــي والمعاييــر االجتماعيــة المرافقــة .ويمكــن
ـم حظرهــا مؤخ ـ ًرا .وســيكون إرشــاد
يومــا للتنظيــم أو تـ ّ
أال تكــون هــذه المخــدرات النباتيــة األســاس خضعــت ً
أفضــل الممارســات مــن الهيئــات الخبيــرة الدوليــة ق ّي ًمــا فــي مســاحة السياســة هــذه.
توســعه ضمــن ســياق طبــي لألشــخاص
يمكــن لعمليــة موازيــة أن تستكشــف تنظيــم توريــد المخــدرات أو
ّ
ـم تطبيقهــا بنجــاح بالفعــل
ـ
ت
ـي
ـ
الت
ـل
ـ
البدي
الذيــن يســتخدمون المخــدرات األكثــر خطــورة ،مثــل نمــاذج العــاج
ّ
31
فــي كل قــارة.
حدد مســار عمليــة اإلصــاح والمعالــم الدقيقــة ألطــر
حتــى عنــد توجيههــا بواســطة مبــادئ مشــتركة ،سـ ُـي ّ
ـددة لمختلــف البيئــات السياســية واالجتماعيــة
ـ
المح
العمــل التنظيميــة الجديــدة محل ًّيــا لتلبيــة االحتياجــات
ّ
والثقافيــة .بشــكل حاســم ،يجــب أن يشــرك تصميــم اإلصالحــات التنظيميــة وتطبيقهــا جميــع المعنييــن،
بمــا فــي ذلــك المجتمعــات المحليــة والمزارعيــن التقليدييــن والمســتقلين واألشــخاص الذيــن يســتخدمون
المخــدرات .ويلــوح خطــر فقــدان مخــاوف المجتمــع األساســية إذا انتقلــت ســيطرة عمليــة اإلصــاح إلــى الشــركات
الكبيــرة أو البيروقراطييــن أو الجهــات الفاعلــة الخارجيــة األخــرى غيــر المهتمــة بالمخــاوف المحليــة .والفرصــة
نــادرة لتأســيس إطــار عمــل تنظيمــي مــن الصفــر -ويوجــد مســؤولية الحــرص علــى تع ّلــم الــدروس مــن
سياســة المخــدرات القانونيــة وغيــر القانونيــة الماضيــة وتقييمهــا عنــد تطبيقهــا علــى مختلــف المخــدرات فــي
مجموعــة مــن المواقــف.
تتطابــق قلــة قليلــة مــن األشــخاص الذيــن يعملــون فــي اقتصــاد المخــدرات غيــر القانونــي مــع تنميطــات
أن ســوق المخــدرات
العصابــات الثريــة التــي تســيطر علــى عناويــن األخبــار والبرامــج التلفزيونيــة .والواقــع هــو ّ
ـددا صغيـ ًرا مــن «الزعمــاء» األغنيــاء الذيــن يفوقهــم عــدد المزارعيــن
غيــر القانونيــة عدوانيــة للغايــة وتتضمــن عـ ً
المنخفضــي الدخــل والمه ّربيــن وتجــار الشــوارع بالمالييــن.
المهمشــين اجتماع ًّيــا
تعــج هــذه الصفــوف المنخفضــة لســوق المخــدرات بشــكل غيــر متكافــئ باألشــخاص
ّ
واقتصاد ًّيــا .ويكونــون غال ًبــا فئــات ســكانية نازحــة وأقليــة تعيــش فــي بيئــات مــن الحرمــان االجتماعــي المتعــدد
الواجهــات والذيــن يؤمــن لهــم اقتصــاد المخــدرات غيــر القانونيــة أحــد الخيــارات االقتصاديــة الحيويــة القليلــة
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للبقــاء علــى قيــد الحيــاة .وتدفعهــم «الحاجــة ال الجشــع» إلــى «االنتقــال إلــى عــدم الشــرعية».
يواجــه صانعــو السياســات وقطــاع التنميــة األوســع سلســلة مــن األســئلة الحرجــة بشــأن هــذه الجهــات الفاعلــة
المنتشــرة علــى نطــاق واســع .وتركّ ــزت االســتجابات إلــى الرابــط بيــن المخــدرات غيــر القانونيــة والتنميــة ،علــى
األقــل فــي مــا يتعلــق بإنتــاج محصــول المخــدرات ،تاريخ ًّيــا بشــكل ضيــق علــى مفهــوم «التنميــة البديلــة».
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االنتقال من التنمية البديلة إلى سبل العيش المستدامة
ـد
تـ ّ
ـم فــي البــدء تصـ ّ
ـور «التنميــة البديلــة» كأداة الســتبدال محاصيــل المخــدرات بمحاصيــل نقديــة أخــرى للحـ ّ
ـور منــذ ذلــك الحيــن إلــى مفاهيــم أكثــر شــمولية مثــل «ســبل العيــش البديلــة»
ـ
تط
ـد
ـ
وق
ـدرات.
ـ
المخ
ـد
ـ
توري
ـن
مـ
ّ
أو «التنميــة الريفيــة فــي بيئــة المخــدرات» أو «تطويــر ســبل العيــش البديلــة المســتدامة 33».وكانــت التنميــة
البديلــة مثيــرة للجــدل غال ًبــا .وقــد مالــت التدخــات إلــى أن تُط ّبــق مــن قبــل وكاالت مكافحــة المخــدرات وقــوى
34
الموجهــة بواســطة أهــداف القضــاء علــى المخــدرات بــد ًلا مــن احتياجــات التنميــة للمجتمعــات المتأثــرة.
األمــن
ّ
أن بعــض برامــج التنميــة البديلــة عالجــت بفعاليــة العوامــل البنيويــة التــي تدفــع بالمجتمعــات إلــى زراعــة
غيــر ّ
محاصيــل غيــر قانونيــة وســاعدتها علــى االنتقــال إلــى االقتصــاد القانونــي .وقــد مالــت إلــى نشــر دعــم متعــدد
كاف وإلــى تجنــب تجريــم الجهــات الفاعلــة الصغيرة
ـول بشــكل ٍ
الــوكاالت طويــل األمــد ومتسلســل بعنايــة وممـ ّ
35
النطــاق.
تحــد أكبــر لنمــوذج التنميــة البديلــة .ومثــل جهــود مكافحــة التوريــد التــي
لكــن يمكــن القــول إنّــه يوجــد
ٍّ
يدفعهــا التطبيــق األكثــر صراحــةً  ،ال تغ ّيــر حتــى التدخــات المحليــة الناجحــة ديناميكيــات العــرض والطلــب
أيضــا فرصــة الربــح لرجــال األعمــال
األساســية للســوق اإلجراميــة العالميــة .وفــي حيــن يبقــى الطلــب ،تبقــى ً
الحــد مــن العــرض المحلــي أو «نجــاح» منــع الترانزيــت طــرق اإلنتــاج أو
يبــدل
المجرميــن المرنيــن .وبالــكاد
ّ
ّ
الترانزيــت -وتكاليفهــا وتحدياتهــا المرافقــة -إلــى مناطــق أخــرى .وهــذا «أثــر البالــون».
أن التجــارب مــع التنميــة البديلــة لديهــا بالفعل صلة مباشــرة بأي انتقال من أســواق المخــدرات الجرمية إلى
غيــر ّ
المنظمــة قانو ًنــا .وفــي حيــن يســمح اإلصــاح المســتمر بتلبيــة المزيــد مــن الطلبــات عبــر قنــوات قانونيــة ،فهــو
يعــد بتقديــم انكمــاش تدريجــي فــي طلــب إنتــاج المخــدرات
غيــر القانونيــة الــذي فشــل الحظــر بتحقيقــه بوضــوح .علــى
رجــح أن تكــون أســواق الحشــيش القانونيــة
ســبيل المثــالُ ،ي ّ
الناشــئة فــي الواليــات المتحــدة فعـ ًلا تؤثــر علــى إنتــاج الســوق
اإلجرامــي فــي المكســيك 37-36.ومــع اســتمرار هــذا االنتقــال،
تؤســس الجهــات الفاعلــة المنخفضــة المســتوى فــي
يجــب أن
ّ
إنتــاج محصــول المخــدرات لســبل عيــش بديلــة أو تنتقــل إلــى
إنتــاج محصــول مخــدرات لالقتصــاد القانونــي الوليــد .وفــي
الســيناريوين ،يمكــن البنــاء علــى دروس التنميــة البديلــة
بشــكل مفيــد.

تمكيــن الســكان المهمشــين الذيــن
يعملــون فــي االقتصــاد غيــر القانونــي
فــي نظــام إنتــاج منظــم قانونًــا ،تصبــح محاصيــل المخــدرات
ـزءا مــن مســار التنميــة المســتدامة األوســع.
بشــكل أساســي جـ ً
وحتــى لــو ُحــ ّررت مــن النتائــج الســلبية للحظــر (التهديــدات
الموازيــة مــن مجموعــات الجريمــة المنظمــة ومنفــذي قانــون
المخــدرات) ،قــد يبقــى االنتقــال إلــى إنتــاج محصــول مخــدرات
قانونــي يدفــع بالجهــات الفاعلــة االقتصاديــة الســيئة التحضيــر
إلــى اقتصــاد رأســمالي عالمــي عديــم الرحمــة .وفــي بعــض
بائع بانغ في فاراناسي .بانغ هو إعداد الطعام في
الحــاالت ،قــد تدعــو الحاجــة إلــى مــوارد إضافيــة ومســاعدة
القنب ،وتستخدم عادة في الهند.
 © 2010 Cosimo Roamsتقنيــة لضمــان اســتقرار ســبل العيــش ولتهيئــة أي عمليــة
انتقــال ودعمهــا .ويجــب أن تبــدأ منظمــات المجتمــع المدنــي
والحكومــات والــوكاالت الحكوميــة الدوليــة العاملــة فــي التنميــة البديلــة بالتخطيــط لكيفيــة اســتخدام
خبراتهــا بشــكل أوســع فــي هــذه الســياقات .وقــد تكــون هــذه فرصــة طبيعيــة لتطبيــق مبــادئ وهيكليــات
38
التجــارة العادلــة الراســخة.
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اقتــرح آخــرون أن تخضــع بعــض محاصيــل المخــدرات -مثــل ورق الكــوكا اإلقليميــة أو أنــواع الحشــيش اإلقليمية
 لنــوع مــن النزعــة الحمائيــة علــى طــول المؤشــرات الجغرافيــة للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة 39أوتســمية المنشــأ المحميــة الخاصــة باالتحــاد األوروبــي 40.وتنتقــل اإلصالحــات بالفعــل بوتيــرة ســريعة فــي العديــد
مــن االقتصــادات المتطــورة ،لــذا مــن المهــم لالقتصــادات الناميــة أن تشــارك فــي هــذه المســائل فــي وقــت
قريــب بــد ًلا مــن أن تتأخــر ،وذلــك بدعــم مــن الخبــرات الدوليــة عنــد الضــرورة .وإال فهــي تخاطــر بالتأخــر فيمــا
ـوءا فيمــا يتعلــق بالخبــرات والقــدرة
ُي ّ
رجــح أن يكــون قطــاع ســوق ســريع النضــوج والتواجــد فــي ظــرف أكثــر سـ ً
ودخــول الســوق.
يوجــد عــدد مــن األمثلــة التوجيهيــة حيــث تحقــق االنتقــال مــن إنتــاج محصــول المخــدرات غيــر القانونــي إلــى
القانونــي .ومــن هــذه األمثلــة تأســيس نظــام منظــم رســم ًّيا إلنتــاج محصــول الكــوكا التقليــدي فــي بوليفيــا،
تمامــا كمــا تشــريع إنتــاج األفيــون فــي تركيــا (الخانــة  .)1ويتطلــب تنظيــم الحشــيش الطبــي الكولومبــي األخيــر
ً
أن تشــتري الشــركات علــى األقــل  10بالمائــة مــن موادهــا الخــام مــن صغــار مزارعــي الحشــيش.

الخانة 2
انتقال مزارعي األفيون في تركيا إلى اإلنتاج القانوني
أنتــج المزارعــون الصغــار فــي تركيــا تقليد ًّيــا األفيــون لالســتخدام كــدواء- .بالمقابــل ،فــي الفتــرة بعــد
ـول هــذا اإلنتــاج بشــكل متزايــد لالســتخدام
اتفاقيــة األمــم المتحــدة الوحيــدة للمخــدرات لعــام  ،1961تحـ ّ
وصقــل إلــى الهيرويــن ،ال ســيما فــي الســوق األميركيــة .وبعــد أن أعلــن الرئيــس ريتشــارد
غيــر الطبــي ُ
ـم حظــر إنتــاج األفيــون القانونــي التركــي كل ًّيــا عــام .1972
نيكســون «حربــه علــى المخــدرات» ،تـ ّ
لكــن عــام  ،1974اســتُ أنفت الزراعــة ألغــراض طبيــة علــى نطــاق كبيــر بموجــب نظــام ترخيــص مراقــب
مــن الدولــة صــارم ،بالتوافــق مــع االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات ،وبدعــم سياســي وتقنــي مــن الواليــات
المتحــدة .وبخــاف إنتــاج األفيــون القانونــي المص ّنــع بكثافــة علــى نطــاق واســع فــي مــكان آخــر فــي
العالــم (فــي تســمانيا مثــ ًلا) ،يبقــى إنتــاج األفيــون القانونــي فــي تركيــا بيــد  70،000إلــى  100،000مــزارع
ـم الترخيــص لهــم كل عــام ،بحيــث يــزرع ّ
كل منهــم مــا يعــادل  0.4هكتــار فقــط .وفــي
صغيــر تقري ًبــا يتـ ّ
أن  600،000شــخص كســبوا معيشــتهم مــن زراعــة
ـدرت وكالــة ترخيــص األفيــون الوطنيــة ّ
العــام  ،2005قـ ّ
41
ـم تصديــر  %95مــن اإلنتــاج ،مــا أنتــج دخــل تصديــر يفــوق  60مليــون دوالر.
األفيــون فــي تركيــا وتـ ّ
لوحــظ بــا شــك «أثــر البالــون» بعــد انتقــال تركيــا ،مــع انتقــال إنتــاج األفيــون للســوق غيــر القانونيــة
ـم إلــى أفغانســتان التــي تســيطر اآلن علــى اإلنتــاج غيــر
األوروبيــة أو ًلا إلــى باكســتان وميانمــار وإيــران ثـ ّ
القانونــي العالمــي .وانتقــل اإلنتــاج المخصــص لســوق الهيرويــن األميركــي غيــر القانونيــة بشــكل
كبيــر إلــى المكســيك التــي كانــت تــو ّرد أكثــر مــن نصــف الهيرويــن األميركــي فــي وقــت مبكــر يعــود
42
إلــى عــام .1975
منتجــا لألفيــون للســوق غيــر القانونيــة ،إال أنّهــا تبقــى طريــق ترانزيــت
أن تركيــا لــم تعــد
فــي حيــن ّ
ً
مهمــا إلــى األســواق األوروبيــة لألفيــون والهيرويــن األفغانــي .لكــن فــي نواحــي عديــدة ،اعتُ بــر نظــام
ًّ
ناجحــا .وهــو يســمح باإلشــراف علــى الصناعــة القانونيــة ســابقً ا وغيــر المنظمــة شــبه
الترخيــص الجديــد
ً
القانونيــة مــع المحافظــة علــى مداخيــل المنتجيــن التقليدييــن وإنشــاء عائــد ق ّيــم علــى التصديــر
ومنــع جميــع تســريبات األفيــون تقري ًبــا إلــى الســوق غيــر القانونيــة بنجــاح 43.وتظهــر خبــرة تركيــا كيــف
يمكــن ،بمســاعدة مناســبة ،نقــل زراعــة محصــول المخــدرات الصغيــر النطــاق التقليــدي مــن إنتــاج
الســوق غيــر القانونيــة إلــى «تنميــة بديلــة» بشــكل الســوق المنظمــة القانونيــة لنفــس المحصــول.
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تنوعــا مــن الجهــات الفاعلــة
أبعــد مــن مزارعــي محاصيــل المخــدرات ،تعمــل مجموعــة أكثــر شــمولية وأكثــر
ً
وتمامــا
األدنــى مســتوى فــي قطاعــات اإلنتــاج والترانزيــت والبيــع بالتجزئــة القتصــاد المخــدرات غيــر القانونيــة.
ً
ـم نســيان أي أفــراد أو مجتمعــات متأثــرة فــي االنتقــال
مثــل مزارعــي محاصيــل المخــدرات ،مــن األساســي أال يتـ ّ
إلــى التنظيــم القانونــي .ويجــب أن تشــمل أي إصالحــات الدعــم المســتهدف لجميــع األفــراد والمجتمعــات
ـم إشــراكها فــي تصميــم نمــاذج السياســة الجديــدة وتطبيقهــا.
المتأثــرة ســل ًبا والتــي يتـ ّ
أن هــذا التفكيــر يظهــر بالفعــل فــي إصالحــات التنظيــم األخيــرة .علــى ســبيل المثــال ،تســمح
رحــب برؤيــة ّ
ُي ّ
أســواق الحشــيش غيــر الطبــي القانونيــة الجديــدة لكاليفورنيــا بشــطب اإلدانــات الخاصــة بجرائــم المخــدرات
التــي لــم تعــد جرائــم بعــد اإلصــاح .وبيــن  6تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2016حيــن ُم ـ ّرر القانــون (بموجــب مبــادرة
قــدم  4،885مواطنًــا مــن كاليفورنيــا عريضــة لتقليــص
التصويــت علــى االقتــراح  )64وأيلول/ســبتمبر ّ ،2017
أيضــا األفــراد ذوي اإلدانــات الجرميــة مــن المشــاركة فــي الســوق القانونيــة
اإلدانــات أو إبطالهــا .ولــن ُيســتثنى ً
الناشــئة .وفــي لــوس أنجلــوس ،ســتُ منح األفضليــة للمقيميــن ذوي اإلدانــات الســابقة للحشــيش أو الذيــن
عاشــوا فــي أماكــن ذات معــدالت توقيــف عاليــة غيــر متناســبة لجرائــم الماريجوانــا حيــن تُمنــح التراخيــص لفتــح
أعمــال بيــع الحشــيش بالتجزئــة بموجــب «برنامــج اإلنصــاف االجتماعــي» التابــع للمدينــة 44.كمــا ق ـ ّررت جامايــكا
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شــطب الســجالت الجرميــة لجرائــم الحشــيش البســيطة.
ـورت األحــكام األكثــر إنصا ًفــا البعيــدة
تخطــت لجنــة مكافحــة الحشــيش فــي ماساشوســتس األمــر بحيــث طـ ّ
المــدى ألي أســواق حشــيش قانونيــة حتــى اآلن .إضافــةً إلــى مراجعــة أولويــة التمكيــن االقتصــادي لمقدمــي
الطلبــات( 46المشــابهة لنهــج لــوس أنجلــوس) ،تشــمل أحــكام ماساشوســتس التمويــل األساســي لتدريــب
مقدمــي الطلبــات المؤهليــن والمرخــص لهــم وتقــدم لهــم المســاعدة التقنيــة ليتمكنــوا مــن المشــاركة
متســاو .ويتوفــر التدريــب فــي أماكــن تشــمل اإلدارة والتوظيــف وتدريــب الموظفيــن؛
بشــكل
فــي الســوق
ٍ
ٍ
والضريبــة والمحاســبة؛ واالمتثــال القانونــي؛ وأفضــل ممارســات الصناعــة .كمــا ُيطلــب مــن جميــع مقدمــي
تنــوع للترويــج لإلنصــاف العرقــي والجنســي وشــمل
الطلبــات للحصــول علــى تراخيــص تقديــم «خطــة
ّ
المحاربيــن واألشــخاص ذوي اإلعاقــات؛ وخطــة للطريقــة التــي ســيؤثر فيهــا العمــل إيجا ًبــا علــى المجتمعــات
يتــم توفيــر
المتأثــرة بشــكل غيــر متناســب بمعــدالت التوقيــف والســجن العالــي لجرائــم المخــدرات» .كمــا
ّ
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التمويــل لبرنامــج قربــى بحيــث تــدرك المجتمعــات المتأثــرة األحــكام الجديــدة والدعــم المتوفــر.
تحجــج بعــض المحلليــن بأ ّنــه يمكــن دعــم المجتمعــات المتأثــرة مــن خــال «خطــة مارشــال» لمــا بعــد حــرب
ّ
48
ـم تطويرهــا فــي بعــض أســواق الحشــيش القانونيــة فــي الواليــات
ـ
ت
ـي
ـ
الت
ـاف
ـ
اإلنص
ـكام
ـ
أح
ـد
ـ
ُع
ت
و
ـدرات.
ـ
المخ
ّ
ّ
واقعــا .كمــا يمكــن تطبيقهــا علــى نطــاق أوســع فــي مســار
المتحــدة أول إشــارة بــأن يصبــح هــذا التفكيــر
ً
المخــدرات والتطويــر العالمــي .و ُيشــترط حال ًّيــا وجــود كميــة كبيــرة مــن المســاعدة التنمويــة علــى أهــداف
ـول
مكافحــة المخــدرات القمعيــة المعاكســة ،وهــو وضــع يجــب تطويــره بشــكل طــارئ بمــا يتوافــق مــع التحـ ّ
بعيــدا عــن الحظــر .وكجــزء مــن تصويــب المــوارد هــذا ،يمكــن توجيــه الدعــم إلــى االقتصــادات المنتجــة
ً
للمخــدرات والترانزيــت الســابقة .وسيســاعد ذلــك فــي دعــم ســبل العيــش البديلــة وتعزيــز اإلدارة الجيــدة وبناء
المؤسســات .ويمكــن أن يأتــي التمويــل مــن «عائــد الســام» الــذي ســيأتي مــع نهايــة الحــرب علــى المخــدرات
ويمكــن دعمــه بواســطة ضريبــة الدخــل الجديــدة مــن األســواق القانونيــة.
امتــدادا طبيع ًّيــا لنمــوذج التنميــة البديلــة ولمفهــوم «المســؤولية
بالتالــي ،يمكــن اعتبــار التنظيــم
ً
ـد مــن
ـد مــن العــرض فــي المناطــق المنتجــة الرئيســية مــع الحـ ّ
المشــتركة» الــذي ســعى تاريخ ًّيــا لموازنــة الحـ ّ
الطلــب فــي المناطــق المســتهلكة الرئيســية فــي االقتصــادات المتطــورة .وفــي حيــن كانــت «المســؤولية
ـدا حســن النيــة لموازنــة التحديــات المترابطــة للمناطــق المختلفــة ،إال أ ّنــه تعثــر فــي النهايــة
المشــتركة» جهـ ً
ويقــدم االنتقــال نحــو
بســبب مقاومــة العــرض والطلــب غيــر القانونييــن للتطبيــق العقابــي التقليــدي.
ّ
مشــهدا أكثــر واقعيــة لمعالجــة التحديــات التــي تواجههــا جميــع المناطــق
التنظيــم علــى صعيــد عالمــي
ً
ـال مــن المخــدرات» بــل مــن خــال اســتعادة الســيطرة وإدارة األســواق
ليــس عبــر بحــث عقيــم إلنشــاء «عالــم خـ ٍويتحمــل الجميــع مســؤولية مشــتركة فــي ضمــان
ـد مــن الخطــر ومضاعفــة الفوائــد.
ضمــن دائــرة قانونيــة للحـ ّ
ّ
أن تعمــل هــذه األســواق الناشــئة بطريقــة منصفــة تدعــم التنميــة المســتدامة للجميــع ،إضافــةً إلــى مســؤولية
لدعــم الذيــن تضــرروا أكثــر بســبب فشــل الحــرب علــى المخــدرات.
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التوصية 3

جعــل الحظــر المنظمــات الجرميــة تســيطر علــى تجــارة المخــدرات غيــر القانونيــة الواســعة .وتبقــى
إعــادة الســيطرة علــى هــذه الســوق وحرمــان تمكيــن الجريمــة المنظمــة الحافــز الرئيســي للتنظيــم.
أن المخــاوف تُرفــع مــرا ًرا حــول الطريقــة التــي ســتنتقل بهــا الجهــات الفاعلــة للجريمــة المنظمــة
غيــر ّ
عبــر الوطنيــة العاملــة فــي اقتصــاد المخــدرات إلــى عالــم مــا بعــد الحظــر.

ّ
تفكر الدول بتجربة التنظيم التدريجي للمخدرات المنخفضة الفعالية.
يجب أن
ـدد كل بلــد الســبل إلــى التنظيــم التــي تتــاءم مــع ســياقه وقيــوده الخاصــة ومــع أطــره
يجــب أن يحـ ّ
المؤسســاتية واالجتماعيــة والثقافيــة .وال يجــب اعتبــار االقتصــادات المنخفضــة والمتوســطة الدخــل
ـد مــن التأثيــرات المدمــرة
أو المؤسســات الهشــة عوائــق أمــام استكشــاف التنظيــم .فمــن خــال الحـ ّ
للتجــارة غيــر الشــرعية ،يمكــن لتنظيــم أســواق المخــدرات تعزيــز التنميــة وإنشــاء مســاحة لتقويــة
المؤسســات .ويمكــن إعطــاء أولويــة التنظيــم القانونــي للمــواد ذات االنتشــار األعلــى مــن حيــث
االســتخدام فــي ســياق وطنــي؛ أو للمخــدرات النباتيــة األســاس مثــل الحشــيش أو ورق الكــوكا أو
ـزءا
األفيــون؛ أو للمــواد األخــرى التــي لديهــا نــوع مــن االســتخدام التاريخــي أو التقليــدي أو التــي تكــون جـ ً
مــن اإلرث الثقافــي.

التوصية 4
ـرا بالحظــر
ال يجــب أن يتخلــى صانعــو السياســات عــن األشــخاص والمجتمعــات األكثــر تأثـ ً
عنــد تنظيــم أســواق المخــدرات بصــورة قانونيــة.
ّ
منظــم ،يجــب إعطــاء األولويــة إلــى
فــي أي انتقــال نحــو إنتــاج المخــدرات وتجارتهــا وتوزيعهــا بشــكل
اهتمامــات األفــراد والمجتمعــات التــي تُدفــع إلــى النشــاطات غيــر القانونيــة وغيــر العنيفــة بفعــل
الفقــر أو التهميــش أو غيــاب الفــرص ،وإلــى أولئــك األكثــر تضــ ّر ًرا بفعــل جهــود فــرض قوانيــن
المخدرات العقابية.

التركيز على الجريمة المنظمة
أن الحظــر ّ
مكــن الجريمــة المنظمة
يوجــد إجمــاع ملحــوظ -حتــى بيــن وكاالت تطبيــق القانــون األساســية -علــى ّ
وأغناهــا 49.لكــن مــا مــن اتفــاق حــول كيفيــة مواجهــة المشــكلة .وكانــت النتيجــة المنطقيــة بأ ّنــه إذا ّ
مكــن
ـإن إنهــاء الحظــر ســيؤدي الــى إضعافهــا ،فقــد كانــت عنص ـ ًرا أساس ـ ًّيا للدعــوات
الحظــر الجريمــة المنظمــة ،فـ ّ
إلــى التنظيــم ،القادمــة مــن مجموعــة واســعة مــن األصــوات ،بمــا فــي ذلــك تلــك الموجــودة حال ًّيــا أو ســابقً ا علــى
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الخــط األمامــي للنُ ُهــج القمعيــة.
أن الفشــل التاريخــي للتطبيــق ليــس بســبب أي
ســاد نســقان فــي رفــض الدعــوات إلــى التنظيــم .األول هــو ّ
خطــأ جوهــري فــي النمــوذج الحظــري بــل بســبب غيــاب المــوارد والتطبيــق والتنســيق .ووفقً ــا لهــذه الحجــة،
ـم تنســيقها بشــكل أفضــل أو محاربتهــا بعنفــوان
يمكــن الفــوز بالحــرب ضــد االتجــار بالمخــدرات فقــط لــو تـ ّ
أن فــرض الحظــر ال يمكــن أن يحقــق
ٍ
كاف .لكــن الدليــل القاطــع مــن عقــود مــن التجــارب حــول العالــم يبرهــن ّ
بأفضــل الحــاالت ســوى آثــا ًرا محليــة وهامشــية ومؤقتــة علــى إنتــاج المخــدرات وتوريدهــا .وال يخــدم التشــديد
علــى اإلنفــاذ إال إزاحــة النشــاط غيــر القانونــي وزيــادة التجريــم والســجن و-بشــكل خــاص عنــد عســكرته -زيــادة
يتحمــل األكثــر هشاشــة
مســتويات العنــف وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ذات الصلــة بالمخــدرات .وبالتأكيــد
ّ
51
ً
وتهميشــا وطــأة هــذه «التبعــات غيــر المقصــودة».
فالحــد
بخــاف قوانيــن المخــدرات اإللزاميــة ،يتعــذر كســر قوانيــن العــرض والطلــب االقتصاديــة بســهولة.
ّ
المؤقــت مــن العــرض ،مثـ ًلا مــن خــال التوقيفــات علــى طــول سلســلة العــرض ،يرفــع األســعار أو يق ّلــص النقــاوة
فقــط .ونظـ ًرا للمرونــة المنخفضــة غال ًبــا لطلــب المخــدرات ،يق ّلــص هــذا مــن الطلــب بشــكل بســيط فقــط فــي
حــاالت عديــدة .وتجــذب األســعار المرتفعــة رجــال أعمــال مجرمييــن جــدد الســتغالل فــرص األربــاح المتزايــدة
إضافــةً إلــى أي فجــوة فــي الســوق ،وتتأســس معادلــة جديــدة .ويشـ ّ
ـكل التطبيــق مــن جانــب العــرض كلفــة
أعمــال مقبولــة للجريمــة المنظمــة ،وهــي «ضريبــة» يســهل امتصاصهــا ضمــن هوامــش الربــح الضخمــة التــي
تتحســن بعدهــا مشــاكل الجريمة
ينشــئها الحظــر .وال دليــل يقتــرح وجــود نــوع مــن عتبــة ســحرية لحــدة اإلنفــاذ
ّ
52
المتعلقــة بالمخــدرات أو تختفــي بشــكل مفاجــئ ،بــد ًلا مــن أن تســوء أو ببســاطة تنتقــل لمــكان آخــر.

«كان لجهود مكافحة المخدرات العالمية تبعات غير مقصودة دراماتيكية:
أال وهي سوق سوداء جرمية بنسب صاعقة .فالجريمة المنظمة تهديد لألمن.
وتملك المنظمات الجرمية القدرة على زعزعة استقرار المجتمع والحكومات.
وتساوي أعمال المخدرات غير المشروعة مليارات الدوالرات سنو ًّيا و ُيستخدم
قسم منها لرشوة المسؤولين الحكوميين ولتسميم االقتصادات.
وتنشر كارتيالت المخدرات العنف في أميركا الوسطى والمكسيك والكاريبي.
كما يتع ّرض غرب أفريقيا للهجوم من االتجار بالمخدرات .فاالحتكاك بين المتم ّردين
وأجزاء من أفريقيا،
يهدد استقرار غرب آسيا واألنديز
والمجموعات الجرمية
ّ
ً
فيشعل االتجار باألسلحة المه ّربة وغنيمة الموارد الطبيعية والقرصنة».
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة2009 ،
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أن التنظيــم
ـد تنظيــم المخــدرات القانونــي بالخــوف الشــائع مــن ّ
يتعلــق النســق الثانــي الــذي يقتحــم الحجــج ضـ ّ
ســيدفع ببســاطة مجموعــات الجريمــة المنظمــة خــارج ســوق المخــدرات وإلــى أشــكال أخــرى مــن النشــاط غيــر
القانونــي -أي الجريمــة المنظمــة مســاوية لـــ «أثــر البالــون» .ويطالــب هــذا المنطــق األكثــر قبــو ًلا بــدرس أعمــق
أن تنظيم
ـدءا ببعــض الوضــوح حــول مــا يتــم اقتراحــه ومــا اآلثــار التــي يمكــن الطمــوح إليهــا واقع ًّيــا .واقتــراح ّ
بـ ًتمامــا علــى الســوق الجرميــة أو يتخلــص مــن عالــم الجريمــة المنظمــة هــو حجــة مخادعــة
المخــدرات ســيقضي
ً
أن التنظيــم ســيكون «حـ ًّلا ســحر ًّيا» يحـ ّ
ـل مشــاكل الجريمــة
أخــرى .ولــم تدعــي مناصــرة اإلصــاح المدروســة أكثــر ّ
الحــد تدريج ًّيــا مــن مقيــاس أســواق المخــدرات
أن االنتقــال نحــو التنظيــم يمكنــه
المنظمــة بــل كان
واضحــا ّ
ّ
ً
غيــر القانونيــة ونشــاطات الجريمــة المنظمــة والضــرر الــذي تســ ّببه والســلطة والتأثيــر الشــاملين للجريمــة
المنظمــة.
ســتختلف آثــار أي انتقــال نحــو أســواق المخــدرات القانونيــة فــي الجــدول الزمنــي وبيــن البلــدان لمختلــف
المخــدرات وعلــى مختلــف مســتويات البنيــة التحتيــة الجرميــة والبيئــات التــي تعمــل فيهــا .كمــا ســيعتمد
مــدى مــا تبقــى أســواق مخــدرات غيــر قانونيــة علــى طبيعــة ونطــاق األســواق المنظمــة قانونًــا التــي
ـد مــن ســلطة الجريمــة المنظمــة وضررهــا لكــن مــدى
يوجــد بالتأكيــد
ســتتنافس معهــا .فالتنظيــم ِ
فرصــا للحـ ّ
ً
هــذه الفــرص ســيتغير بشــكل كبيــر بيــن األماكــن ومــع الوقــت ،كمــا ســترتبط الدرجــة التــي سـ ُـيحجزون بهــا
بخيــارات السياســات األوســع.

الحد من فرص السوق غير القانونية
ّ
وتقويض الجريمة المنظمة
تتعلــق حجــة التنظيــم فــي هــذا الســياق بشــكل أساســي بتقييــد إحــدى أكبــر وأكثــر الفــرص الجرميــة إتاحــةً ،
مــا يؤثــر ليــس فقــط علــى المجرميــن الموجوديــن بــل بشــكل كبيــر علــى أجيــال المجرميــن المســتقبلية.
ويحمــل إنهــاء الحظــر احتمــال تحويــل مالييــن منتجــي ومه ّربــي وتجــار المخــدرات الشــباب المحتمليــن عــن
والمدمــر.
أســلوب العيــش الجرمــي الخطــر
ّ
رجــح أن يســتجيب الذيــن يعملــون أصـ ًلا فــي االقتصــاد غيــر المشــروع النكمــاش فــي أســواق المخــدرات غيــر
ُي ّ
القانونيــة بــأي طريقــة مــن الطــرق األربعــة 54.إذ يجــوز أن يتنــازل البعــض عــن المشــاركة فــي الســوق الجرميــة
مرجحــة للعديــد مــن الجهــات الفاعلــة األدنىمســتوى أو أولئــك الموجوديــن
تمامــا -بالفعــل يبــدو ذلــك نتيجــة ّ
ً
علــى هامــش التجــارة .وهــذا مــا حصــل مــع العديــد مــن عشــرات اآلالف الذيــن انجـ ّروا إلــى اإلنتــاج والتوريــد غيــر
أن البعــض قــد
القانونييــن للكحــول فــي ظــل الحظــر فــي الواليــات المتحــدة بيــن عامــي  1920و .1933غيــر ّ
يســعون إلــى االنتقــال إلــى األســواق القانونيــة الناشــئة كرجــال أعمــال شــرعيين ،حيــث توجــد فــرص .ويجــوز أن
يحــاول آخــرون متابعــة خدمــة األســواق غيــر القانونيــة األصغــر التــي تســتمر بالوجــود بمحــاذاة أو بتنافــس مــع
مروجــي الخمــور بإنتــاج
األســواق القانونيــة الناشــئة .وبعــد انتهــاء الحظــر فــي الواليــات المتحــدة ،اســتمر بعــض ّ
ـزورة ،أو مــن خــال اســتخدام اإلكــراه
منتجاتهــم وبيعهــا باســتخدام أختــام ضريبــة المشــروبات الكحوليــة المـ ّ
ـق طريقهــم إلــى سلســلة التوريــد القانونيــة الجديــدة .أمــا الخيــار النهائــي واألكثــر إثــارة للقلــق فهــو إعــادة
لشـ ّ
توجيــه الطاقــات نحــو أشــكال أخــرى مــن الجريمــة المنظمــة.
ـأن بعــض المشــاركين فــي ســوق المخــدرات
ســيكون مــن غيــر المســؤول غــض النظــر عــن الواقــع الحتمــي بـ ّ
غيــر القانونيــة ســينتقلون إلــى أشــكال أخــرى مــن اإلجــرام -ال ســيما أولئــك فــي المراكــز العليــا لهرميــة الجريمــة
ً
انخراطــا فــي الثقافــة الجرميــة وأســلوب الحيــاة الجرمــي .لكــن يوجــد أســباب قويــة
المنظمــة وأولئــك األكثــر
ـد مــن الخطــر
وأن التنظيــم ســيكون عنصـ ًرا
العتبــار هــذا الخطــر مبالــغ فيــه ّ
مهمــا حيو ًّيــا ألي اســتراتيجية للحـ ّ
ًّ
الشــامل الــذي تسـ ّببه الجريمــة المنظمــة.

«إن [الهدف األول لسياسة الحشيش الجديدة] التي وضعناها هي حماية أطفالنا .حال ًّيا،
ّ
أن الشبان يمكنهم الوصول بطريقة أسهل إلى الماريجوانا من أي مادة غير
نعرف ّ
مشروعة أخرى تقري ًبا .ويسهل شراء الحشيش لمراهق من شراء زجاجة بيرة .وهذا أمر
أن المنظمات الجرمية وعصابات الشوارع تجني مليارات الدوالرات
غير سليم .ثان ًيا ،نعرف ّ
أن تنظيمها والتحكم بها سيسحبان هذا العائد من جيوب
من بيع الماريجوانا .ونشعر ّ
المجرمين ويعيدانه إلى نظام حيث يمكننا مراقبته وفرض ضريبة عليه وضمان أنّنا
ندعم األشخاص الذين يواجهون تحديات متعلقة أو غير متعلقة باستخدام المخدرات».
جوستان ترودو ،رئيس وزراء كندا2017 ،

عضــو جماعــة فيغالينتــي فــي مجتمــع بيتاكويــاس ،فــي عمليــة  ،العتقــال المجرميــن المشــتبه بهــم  ،فــي تشيلبانســينغو  ،واليــة
جيريــرو  ،المكســيك  ،فــي  1فبراير/شــباط 2015
© Pedro PARDO/AFP/Getty Images.
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دائمــا فرصــة غيــر
يســتفيد اإلجــرام مــن الفــرص وقــد أنشــأ حظــر المخــدرات بوجــه الطلــب العالمــي المتزايــد
ً
مســبوقة فــي مقياســه .وقــد وصفــت منظمــة الــدول األميركيــة 55كيــف تشــارك مجموعــات الجريمــة المنظمــة
ـاركة فــي تجــارة المخــدرات فــي األميركيتيــن فــي االتجــار الدولــي باألســلحة والتهريــب والتزويــر واالتجــار
المشـ ِ
بالبشــر والتحكــم واالســتغالل المنزلييــن للعمــل بالجنــس والســرقة وبيــع البضائــع المســروقة والخطــف
أيضــا %65
واالبتــزاز وخــداع المهاجريــن .كمــا وصــف مكتــب الشــرطة األوروبــي بشــكل مشــابه كيــف تشــارك ً
56
ـاركة فــي تجــارة المخــدرات فــي أوروبــا فــي أشــكال أخــرى مــن اإلجــرام.
مــن مجموعــات الجريمــة المنظمــة المشـ ِ
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اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘ ّﻴﻤﺔ ﻟﻠﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ )ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻎ(

تصــور
يجــب رؤيــة احتمــال االنتقــال إلــى أشــكال أخــرى مــن اإلجــرام فــي هــذا الســياق؛ فمــن غيــر الواقعــي
ّ
الفــرص الجرميــة األخــرى غيــر المســتثمرة إلــى اآلن التــي يمكنهــا امتصــاص مــوارد الجريمــة المنظمــة التــي
تشــغّ ل ســوق المخــدرات غيــر القانونيــة بقيمــة  320مليــار دوالر .وحيــث قــام الحقً ــا أفــراد العصابــات األميركيــة
بالتوســع نحــو المنطقــة العــذراء ألســواق المخــدرات غيــر القانونيــة الناشــئة المربحــة التــي
مــا بعــد الحظــر
ّ
ً
انكماشــا بــد ًلا مــن
يقــدم االنســحاب المؤقــت مــن حظــر المخــدرات
أنشــأها حظــر المخــدرات غيــر الكحــول،
ّ
توســيع الفــرص فــي عمــل المخــدرات.
تمامــا عــن
كمــا تجعــل الديناميكيــات االقتصاديــة ألســواق المخــدرات غيــر القانونيــة تلــك المخــدرات مختلفــة
ً
ـدا بالمخــاوف بشــأن االنتقــال إلــى
معظــم أشــكال الجريمــة المنظمــة األخــرى -وترتبــط هــذه الفروقــات تحديـ ً
مــكان آخــر .ويوجــد فــرق نوعــي وأخالقــي ملمــوس بيــن العمــل فــي أســواق المخــدرات حيــث تكــون التجــارة
متبادلــة ومتوافقــة بيــن الشــاري والبائــع وأشــكال الجريمــة المنظمــة األخــرى (مثــل االختطــاف أو االبتــزاز)
رجــح أن يتلــكأ العديــد مــن العامليــن فــي اقتصــاد
التــي هــي عنيفــة واســتغاللية جوهر ًّيــا .وهــذا يعنــي أ ّنــه ُي ّ
المخــدرات ،ال ســيما المشــاركين األدنــى المســتوى ،لتحويــل طاقاتهــم إلــى أشــكال أخــرى مــن الجريمــة
المنظمــة .ويتواجــد هــذا االعتبــار بشــكل مســتقل عــن العوائــق األخــرى لهكــذا انتقــال ،بمــا فــي ذلــك غيــاب
الفرصــة ومجموعــات المهــارات المختلفــة المشــا ِركة فــي أشــكال أخــرى مــن اإلجــرام.

أوروﺑﺎ

٦٠،٠٠٠ - ٤٠،٠٠٠
دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

ﻣﺪن ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٢٧،٠٠٠ - ٢٤،٠٠٠
دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

إن الفــرق الملحــوظ اآلخــر هــو أ ّنــه فــي ظــل الحظــر المطلــق ،تملــك ســوق المخــدرات غيــر القانونيــة احتــكا ًرا
ّ
مطلقً ــا ،لكــون معظــم المخــدرات ال تملــك إال بعــض البدائــل القانونيــة ،إن وجــدت .وضمــن هــذه الســوق الحكــر،
ومــع ارتفــاع الطلــب ،تقــدم المخــدرات باســتمرار هوامــش ربــح اســتثنائية مقارنــةً بالســلع غيــر القانونيــة األخــرى.
ويمكــن للمنتجــات التــي يك ّلــف إنتاجهــا أكثــر بقليــل مــن التوابــل العاديــة أو عالجــات الــزكام أن تكــون حرف ًّيــا
أكثــر قيمــة مــن وزنهــا بالذهــب بحلــول الوقــت الــذي تصــل فيــه إلــى األســواق المســته ِلكة.

ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﺴﺎﺣﻞ
١٦،٠٠٠
دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻃﻠﺴﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٣،٠٠٠
دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺎج
٤،٠٠٠ - ٢،٧٠٠
دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

استبدال الفراغ االجتماعي الذي تمأله
حاليا
ًّ
الجريمة المنظمة

٪١٦٨٠٠
ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ
اﻟﻤﺰارع إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
اﻟﻤﺨﺪر ﻏﻴﺮ
ّ
اﻟﻤﺸﺮوع:
اﻟﻬﻴﺮوﻳﻦ

٪٤١٣
ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ
ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺰارع إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
اﻟﻤﺨﺪر ﻏﻴﺮ
ّ
اﻟﻤﺸﺮوع:
اﻟﻬﻴﺮوﻳﻦ

اﻟﻤﺨﺪر
ّ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ:
اﻟﻘﻬﻮة

ﺳﻌﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺰارع
-
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أن التطبيق الذي يســتهدف
إن هــذه الديناميكيــات الفريــدة القتصــادات ســوق المخــدرات غيــر القانونية تعني ّ
ّ
أشــكال الجريمــة المنظمــة األخــرى يمكــن أن يطمــح بمنطــق إلــى تقديــم نتائــج أكثــر إيجابيــة مــن الفشــل
التاريخــي لتطبيــق حظــر المخــدرات .ولهــذا التحليــل بطبيعــة الحــال تبعــات للتأســيس للحالــة البراغماتيــة
للتنظيــم ،حتــى بفَ ــ َرض انتقــال بعــض الجهــات الفاعلــة إلــى نشــاطات جرميــة أخــرى .وإذا تقلصــت أســواق
موجهــة ســابقً ا لمحاربتهــا لمكافحــة أشــكال
المخــدرات غيــر القانونيــة ،يمكــن اســتخدام المــوارد التــي كانــت
ّ
اإلجــرام األخــرى أو ،أفضــل مــن ذلــك ،معالجــة أســبابها الجذريــة.

اﻟﻤﺨﺪر
ّ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ:
اﻟﻘﻬﻮة

ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

Source: Frintz, Anne (2013) Drugs: the new alternative economy of West Africa, Le Monde diplomatique. http://mondediplo.com/03/02/2013
Home Offce United Kingdom / Matrix Knowledge Group (2007) The illicit drug trade in the United Kingdom. http://webarchive.nationalar
-

يختلــف الضــرر والتعطيــل االجتماعييــن اللذيــن تسـ ّببهما أســواق المخــدرات غيــر القانونيــة كثيـ ًرا مــن منطقــة
ألخــرى وال يرتبــط العديــد منهــا بشــكل ملحــوظ بالعنــف 57.ويمكــن حتــى أن يكــون ألســواق المخــدرات غيــر
القانونيــة بعــض الفوائــد االجتماعيــة واالقتصاديــة وفــي بعــض الحــاالت أن توفــر اســتقرا ًرا سياسـ ًّيا واجتماع ًّيــا
أن األربــاح الهائلــة علــى العــرض ال تســاند المقاومــة االســتثنائية
بغيــاب مؤسســات الدولــة الفعالــة 58.غيــر ّ
أيضــا احتمــا ًلا وحافــزًا
ألســواق المخــدرات فــي وجــه حتــى أكثــر جهــود التطبيــق حــدة وحســب ،بــل تنشــئ ً
فريديــن للعنــف -بيــن المنظمــات الجرميــة وضمنهــا وبيــن المنظمــات الجرميــة ومطبقــي القانــون -إضافــةً
إلــى الفســاد .وهــي ترعــى إلغــاء تشــريع الدولــة ،إلــى جانــب التشــريع المحتمــل للجهــات الفاعلــة الجرميــة
أن تقطيــع أوصــال عصابــات المخــدرات وتوقيفهــا
والسياســية التــي تتحــدى ســلطة الدولــة .ويظهــر الدليــل ّ
لديــه أثــر بســيط او معــدوم علــى توريــد المخــدرات .وبزعزعــة األســواق المحليــة ،قــد يزيــد العنــف 59.بالمقابــل،
حيــن تقــوم الشــرطة بتقطيــع أوصــال عصابــات الســرقة أو الخطــف أو االبتــزاز ،يمكــن تحقيــق العدالــة
لضحاياهــم ويكــون توقــع انخفــاض معــدل هــذه الجرائــم منطق ًّيــا .ويمكــن تنظيــم أســواق الســلع ،أمــا جريمــة
العنــف فــا.

– Drugs, the State and Society in West Africa, http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/up
loads/02/2017/WACD_En_Report_WEB_051114.pdf

قضمــا اجتماع ًّيــا عنــد محاذاتهــا مــع الهشاشــات
تُعتبــر الجريمــة المنظمــة المتعلقــة بالمخــدرات األكثــر
ً
البنيويــة مثــل الفقــر والنــزاع والمؤسســات االجتماعيــة والسياســية الهشــة وال ســيما االســتجابات العســكرية
واضحــا كيــف تترابــط فع ـ ًلا النقاشــات حــول التنظيــم ومحاربــة الجريمــة المنظمــة
للتطبيــق 61-60ويصبــح هنــا
ً
وتســهل
والتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة األوســع .وينشــئ الحظــر فرصــة الربــح للجريمــة المنظمــة
ّ
الهشاشــات البنيويــة اســتغالل هــذه الفــرص.
33
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ـد مــن هــذه الفــرص لكــن مــن المهــم أن نكــون واقعييــن بشــأن الجــدول الزمنــي لإلصــاح
يمكــن للتنظيــم الحـ ّ
ّ
وتأثيراتــه .ففــي معظــم الســيناريوهات ،ســيكون التغييــر تصاعد ًّيــا بحيــث يتكشــف عبــر ســنوات عديــدة
أن المزيــد مــن البلــدان تستكشــف تنظيــم المخــدرات المختلفــة .وبالمثــل ،ســتختبر شــركات المخــدرات
بمــا ّ
مطولــة مــن تقليــص األربــاح بــد ًلا مــن مواجهــة األســوأ .وحيــث يمكــن اســتباق التغييــرات
الجرميــة فتــرة ظــام
ّ
فــي الســوق ،يمكــن أن يجــري مطبقــو القانــون التحضيــرات إلعــادة تدريــب المــوارد وإعــادة اســتهدافها حيــث
رجــح أن تزيــد مخاطــر اإلجــرام.
ُي ّ
فــي االقتصــادات الناميــة حيــث كانــت آثــار الجريمــة المنظمــة أكثــر شــدة ،ســتتمكن الحكومــات مــن أن تدخــل
تحســن بشــكل هــام ومســتدام العالقــة بيــن الحكومــات والمجتمــع -ال ســيما األكثــر
تدريج ًّيــا اإلجــراءات التــي
ّ
ً
ً
أيضــا المجتمعــات األكثــر إهمــالا وتهميشــا .وسيشـ ّ
ـكل اعتمــاد جــدول أعمــال تنظيــم مســؤول
تأث ـ ًرا لكــن ً
ـزءا فقــط مــن مجموعــة إصالحــات متشــابكة مطلوبــة لمواجهــة الجريمــة المنظمــة
ومرحلــي فــي النهايــة جـ ً
علــى المــدى الطويــل .وتشــمل قطــع األحجيــة الحيويــة تقويــة ســلطة القانــون وتنفيــذ إصــاح المراقبــة وزيــادة
ـوض كل هــذه
المســؤولية عــن انتهــاكات الشــرطة وفســادها .فالجريمــة المنظمــة المتعلقــة بالمخــدرات تقـ ّ
ـم إعــادة البنــاء هــذه.
ـد مــن أثرهــا الخبيــث ال يعيــد بنــاء المؤسســات بــل ينشــئ
فرصــا لتتـ ّ
العمليــات .والحـ ّ
ً

التوصية 5
يقدمهــا تنظيــم أســواق المخــدرات.
يجــب أن تضاعــف الــدول فــرص التنميــة التــي
ّ
ويتطلــب هــذا إعــادة نشــر المــوارد للتخفيــف مــن التغيــرات المتوقعــة فــي نشــاط
الجريمــة المنظمــة.
يجــب أن تنشــر الحكومــات آليــات مؤسســاتية لمكافحــة غســل األمــوال والفســاد والجريمــة العابــرة
للحــدود كجــزء مــن جهــود أوســع لتقويــة حكــم القانــون وإصــاح ممارســات تطبيــق القانــون وبنــاء
القــدرة المؤسســاتية .وتنشــط المنظمــات الجرميــة بالفعــل فــي النشــاطات غيــر القانونيــة غيــر
االتجــار بالمخــدرات ،بالتالــي ال يجــب المبالغــة باالنتقــال المحتمــل للجريمــة المنظمــة مــن المخــدرات إلــى
ـد
أشــكال أخــرى مــن اإلجــرام .ويعــد التنظيــم بتقويــض ســلطة الجريمــة المنظمــة وتأثيرهــا إلــى حـ ّ
كبيــر ،إضافــةً إلــى تحريــر المــوارد لمكافحــة أســبابها الجذريــة وأشــكال اإلجــرام األخــرى.

يجــب تطويــر نظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي الــذي صيــغ فــي حقبــة مختلفــة .وتدعــو أعــداد
متناميــة مــن الــدول األعضــاء إلــى تحــركات نحــو التنظيــم تتوافــق مــع إطــار العمــل المؤسســاتي
بــأن نظــام المكافحــة الحالــي يفشــل فــي تحقيــق
الحالــي أو تطبقهــا .وتدعــو الحاجــة إلــى اإلقــرار
ّ
أهدافــه؛ وإلــى تحديــد النزاعــات بيــن التزامــات البلــدان الدوليــة والواقــع علــى األرض؛ وإلــى مســاعدة
البلــدان علــى تخطــي التحديــات التــي تواجههــا فــي محاولــة لتطبيــق سياســات المخــدرات الفعالــة.

التعرف على التوترات في نظام
ّ
مراقبة المخدرات الدولي
فــي العــام  ،2014ســ ّلطت اللجنــة العالميــة المعنيــة بسياســة المخــدرات الضــوء علــى الحاجــة إلــى تحديــث
ـأن «قــوة نظــام معاهــدة األمــم
نظــام مكافحــة المخــدرات القديــم والمختــل ضمــن األمــم المتحــدة.
وتحججــت بـ ّ
ّ
المتحــدة يرتكــز علــى إجمــاع الدعــم مــن الــدول األعضــاء وشــرعية أهدافهــا .وبالنســبة إلــى معاهــدات مكافحــة
المخــدرات ،انكســر هــذا اإلجمــاع وتضعــف شــرعيتها بســبب تبعاتهــا الســلب ّية .وتــرى المزيــد مــن الــدول
العناصــر العقابيــة الجوهريــة لمعاهــدات المخــدرات بأنهــا غيــر مرنــة علــى اإلطــاق ال بــل قديمــة ومعاكســة
ـم تكييــف هــذه الممانعــة المتزايــدة مــن خــال عمليــة رســمية
وبحاجــة ماســة إلــى إصــاح .وفــي حــال لــم يتـ ّ
فعالــة ومك ـ ّررة أكثــر
هادفــة الستكشــاف خيــارات اإلصــاح ،ســتصبح مخاطــر نظــام معاهــدات المخــدرات غيــر ّ
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أن المزيــد مــن الــدول األعضــاء ذات التوجهــات اإلصالحيــة اختــارت بشــكل أحــادي إبعــاد نفســها عنهــا».
بمــا ّ
كانــت التبعــات الســلبية لنظــام مكافحــة المخــدرات ســب ًبا أساســ ًّيا النعقــاد الــدورة االســتثنائية للجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن مشــكلة المخــدرات العالميــة عــام  .2016وقــد عولجــت العديــد مــن المســائل
ـد مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات وإلغــاء التجريــم ،فــي
المثيــرة للتحــدي تاريخ ًّيــا ،مثــل حقــوق اإلنســان والحـ ّ
جــدا،
واضحــة
ــا
أيض
كانــت
التنظيــم
تجــاه
المعاهــدات
بهــا
هــذه الــدورة .لكــن حــدود المرونــة التــي تســمح
ً
ًّ
ـم طــرح أســئلة حــول التنظيــم
بحيــث أنّهــا ق ّيــدت نطــاق جــدول األعمــال الرســمي والجــدل الــذي تــاه .وقــد تـ ّ
وإعــادة إصــاح مؤسســات مكافحــة المخــدرات التابعــة لألمــم المتحــدة فــي الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة
تــم تهميــش المناقشــات األساســية األكثــر ضــرورة .وقــد أصبحــت توتــرات
لألمــم المتحــدة 63لكــن لألســفّ ،
المعاهــدات المحيطــة بالتحــركات فــي بعــض البلــدان تجــاه التنظيــم القانونــي مشــكلة واضحــة ال يرغــب أحــد
بالتحــدث عنهــا فــي المنتديــات العاليــة المســتوى لسياســة المخــدرات الرئيســية .

أن
«لم تحقق الجهود الحالية هدف القضاء على سوق المخدرات غير المشروعة .وبما ّ
إجماع الجلسة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة هو مخططنا ،يمكننا تعزيز
ّ
ونمكن التنمية ونضمن
الجهود إليقاف الجريمة المنظمة بينما نحمي حقوق اإلنسان
ودعما مبنيين على الحقوق».
معالجة
ً
أنطونيو غوتييريز ،أمين عام األمم المتحدة2018 ،

بغــض النظــر عــن ذلــك ،برهنــت جــداالت الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،بشــكل حاســم،
عــن انكســار اإلجمــاع وراء نمــوذج عقابــي والتحــول الواســع للتشــديد علــى التفكيــر بسياســة مخــدرات تميــل
ـو الزخــم باتجــاه اإلصــاح ،لــن
نحــو الصحــة وحقــوق اإلنســان والنُ ُهــج القائمــة علــى التنميــة .ومــع اســتمرار نمـ ّ
تتمكــن المنتديــات العاليــة المســتوى بعــد اآلن مــن تجاهــل مســألة التنظيــم .وقــد تأخــر اآلن التفكيــر الصــادق
مــن قبــل الــدول األعضــاء ووكاالت األمــم المتحــدة بشــأن التبعــات الطويلــة األمــد لهــذا التحــول العالمــي
لهيكليــات ومؤسســات مكافحــة المخــدرات .حــان الوقــت إلجــراء مراجعــة منتظمــة لإلصالحــات المؤسســاتية
والقانونيــة المطلوبــة لتحقيــق الهــدف األصلــي لنظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي أال وهــو تأميــن «صحــة
ورفاهيــة» النــاس.
ـق األمــم المتحــدة مســا ًرا
هــذه هــي األســئلة المثيــرة للتحــدي لكــن الضــرورة ســتطالب فــي النهايــة بــأن تشـ ّ
حدي ًثــا للحفــاظ علــى المصداقيــة وأي فائــدة لنظــام مكافحــة المخــدرات .مــا هــي إذً ا الســبل لإلبــاغ عــن هــذه
العمليــة وتســهيلها وتحســينها بحيــث تنجــح لجميــع أصحــاب المصالــح  -مــع المحافظــة علــى العناصــر
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وأيضــا مــع تطبيــق المرونــة والتغييــر عنــد الحاجــة؟ كيــف يمكــن أن نجعــل
األساســية للنظــام وتعزيزهــا
ً
النظــام «مناس ـ ًبا للهــدف» ،كمــا ســألت اإلدارة العليــا لمكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة
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عــام 2008؟
مــع التن ّبــه إلــى وجهــات النظــر القويــة حــول هــذه المســألة ضمــن المنتديــات المتعــددة األطــراف ،وســرعة
وطبيعــة إصالحــات المؤسســات والمعاهــدات ضمــن نظــام مكافحــة المخــدرات التابــع لألمــم المتحــدة ،مــن
المهــم تســليط الضــوء علــى إصالحــات النظــام التــي يمكــن الطمــوح إليهــا ،إلــى جانــب الخطــوات التــي يمكــن
اتخاذهــا علــى المــدى القصيــر إلــى المتوســط للمســاعدة فــي تحقيــق هــذه الرؤيــا الطويلــة األمــد.
كمــا ســيؤثر التفكيــر النموذجــي الجديــد وتصويــب األولويــات المضمنــة فــي إصــاح المعاهــدات هــذا علــى
األدوار والمســؤوليات التــي تلعبهــا وكاالت األمــم المتحــدة التــي تضــع سياســة المخــدرات وتطبقهــا وتشــرف
عليهــا .وســتؤدي إعــادة التنظيــم أو إعــادة الهيكلــة هــذه إلــى دعــم مبــدأ «التماســك علــى نطــاق النظــام»
بشــكل مفيــد  -األمــر الــذي يعكــس الطبيعــة المشــتركة بيــن القطاعــات لسياســة المخــدرات ،ومركزيــة
المعطيــات مــن وكاالت الصحــة وحقــوق اإلنســان والتنميــة التابعــة لألمــم المتحــدة التــي نشــأت كمســاهمة
إيجابيــة للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.

موحــدة عصريــة مــن إدخــال إمكانيــة أن ّ
ّ
تنظــم الــدول األعضــاء األســواق المحليــة .كمــا
ـتتمكن معاهــدة
سـ
ّ
والمحــددات لهــذه االبتــكارات ،مثــل المعاييــر الدنيــا ومتطلبــات المراقبــة واإلبــاغ
القواعــد
وضــع
يمكنهــا
ِّ
موحــدة جديــدة -كمــا
وضوابــط التجــارة والحــدود الدوليــة .بهــذه الطريقــة ،يمكــن لمعاهــدة مخــدرات
ّ
«توســع طموحــات معاهــدة [ ]1961لتنظيــم اســتخدامات المخــدرات
اقترحتهــا اللجنــة العالميــة عــام - 2014أن
ّ
الطبيــة والعلمية...لتق ّبــل تنظيــم المخــدرات الســتخدامات غيــر طبيــة ،ســع ًيا وراء مجموعــة أهــداف األمــم
68
المتحــدة عينهــا».
موحــدة جديــدة أن تطالــب بإصــاح النواقــص البنيويــة العديــدة الجليــة فــي
كمــا يمكــن لمعاهــدة مخــدرات
ّ
ـدا .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن لهــذه اإلصالحــات أن تشــمل آليــة مراجعــة دوريــة
إطــار العمــل القائــم القديــم جـ ًّ
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محســنة لتحقيــق تــوازن أفضــل بيــن ضمــان
ـة
ـ
جدول
ـراء
ـ
وإج
ـي)
ـ
الحال
ـل
ـ
العم
ـار
ـ
إط
بنيويــة (الغائبــة بوضــوح عــن
ّ
توفــر المــواد المرا َقبــة لالســتخدامات المشــروعة ومنــع االســتخدام اإلشــكالي .ويمكــن لهكــذا معاهــدة أن
تــدرج عناصــر مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة
لعــام  70 ،1988التــي تعالــج الجريمــة المنظمــة والفســاد ،فــي أطــر عمــل المعاهــدة ذات الصلــة األخــرى التــي
تنتظــم فيهــا بالفعــل معاهــدة المخــدرات لعــام  1988عــن كثــب.

مطولــة وصعبة وقــد ال يتوافق الجــدول الزمني الواقعي
رجــح أن يكــون هــذا التطــور نتيجــة لعمليــة سياســية
ُي ّ
ّ
إلحاحــا للعديــد مــن الــدول األعضــاء ذات
ـر
ـ
األكث
ـات
ـ
والطموح
ـات
ـ
االحتياج
ـع
ـ
م
ـات
ـ
اإلصالح
ـذه
ـ
ه
ـتلزمها
ـ
تس
ـي
التـ
ً
التوجهــات اإلصالحيــة .وعنــد مقارنــة الخيــارات المختلفــة ،يمكــن لمجموعــة مــن المبــادئ المترابطــة أن تســاعد
فــي توجيــه القــرارات الضروريــة.
موجهــة لتعزيــز صحــة النــاس ورفاهيتهــم ،واألهــداف والقيــم األشــمل لميثــاق
أو ًلا ،يجــب أن تكــون القــرارات
ّ
األمــم المتحــدة .ثان ًيــا ،يجــب بــذل كل الجهــود للمشــاركة فــي الحــوار وتســهيله بيــن الــدول األعضــاء ووكاالت
األمــم المتحــدة وأصحــاب المصالــح األساســيين اآلخريــن ضمــن المنتديــات المتعــددة األطــراف المعنيــة .ويجــب
أن يرتكــز هكــذا حــوار علــى إعــان نوايــا صريــح وصــادق ،ومبــرر ألي أفعــال تســعى الــى الوفــاء بالتزامــات ميثــاق
المنســقة مــن قبــل الــدول الشــبيهة التفكيــر األســاس
األمــم المتحــدة .ثال ًثــا ،ســتكون اإلجــراءات الجماعيــة
ّ
أي تطبيــق وتقييمــه
األكثــر إيجابيــة والبنّــاء الــذي
يتــم بموجبــه تنــاول عمليــة اإلصــاحً .
رابعــا ،يجــب مراقبــة ّ
ّ
بصرامــة مقابــل األهــداف المذكــورة بشــكل صريــح.

«تمنح معاهدات المخدرات الدول بعض المرونة لتبتي إجراءات مثل العالج وإعادة
التأهيل .لكن للمرونة حدود  ...وهي ال تمتد إلى أي استخدام غير طبي للمخدرات.
ويتعارض [التشريع] بوضوح مع االتفاقيات  ...وأنتم  -الدول األطراف في االتفاقيات -
لديكم مسؤولية لمعالجة هذا التحدي».
فيرنر سيب ،الرئيس السابق للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات2016 ،

استكشاف خيارات اإلصالح
الخيار أ :اتفاقية إطارية وحيدة جديدة
مصممــة لتلبيــة
إن واحــدة مــن الرؤيــا الملفتــة للنظــر هــي العمــل تدريج ًّيــا نحــو اتفاقيــة وحيــدة جديــدة
ّ
ّ
ـل محـ ّ
االحتياجــات والطموحــات العصريــة لجميــع الــدول األعضــاء .ويمكــن لهكــذا اتفاقيــة فــي النهايــة أن تحـ ّ
ـل
ـور فــي ســيناريو
االتفاقيــات الثــاث القائمــة ،مــن خــال عمليــة التوحيــد الوظيفــي والتحديــث (كمــا هــو متصـ ّ
«ســبل» منظمــة الــدول األميركيــة) 66.وفــي بعــض النواحــي ،قــد تعكــس هــذه العمليــة االتفاقيــة الوحيــدة
وحــدت سلســلة مــن معاهــدات مكافحــة المخــدرات المتعــددة الجوانــب
للمخــدرات لعــام  1961األصليــة 67التــي ّ
منــذ العــام .1912
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الخيار ب :تعديل اتفاقيات مكافحة المخدرات القائمة
تمامــا مثــل كل المعاهــدات ،تشــمل اتفاقيــات المخــدرات آليــات لتعديلهــا وإصالحهــا .نظر ًّيــا ،يمكــن تعديــل
ً
االتفاقيــات إلدخــال مرونــة كافيــة كــي تختبــر الــدول األعضــاء مــع نمــاذج التنظيــم وتق ّييمهــا .ويوجــد ســوابق
ـم تعديــل االتفاقيــة الوحيــدة لعــام  1961ببروتوكــول عــام 1972
ملحوظــة إلجــراء تعديــات جوهريــة .فقــد تـ ّ
وتحججــت الحكومــة األميركيــة بأ ّنــه «حــان الوقــت ألن يبنــي المجتمــع
بعــد انعقــاد مؤتمــر متعــدد األطــراف.
ّ
أن مــرور عقــد أعطــى وجهــة نظــر أفضــل لنقــاط قوتهــا
الدولــي علــى أســاس االتفاقيــة الوحيــدة بمــا ّ
وضعفهــا 71».ولــم تتواجــد المرونــة بموجــب اتفاقيــة عــام  1961بشــأن «البدائــل للســجن»  -األمــر الــذي أوجــد
ـم االتفــاق عليــه
مســاحة للجــداالت األوســع األخيــرة حــول إلغــاء التجريــم -إال بســبب تعديــل المعاهــدة الــذي تـ ّ
فــي بروتوكــول عــام .1972
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ـتقطبة لوجهــات النظــر
أن هــذه التعديــات تتطلــب
غيــر ّ
إجماعــا بيــن الــدول األطــراف .ونظـ ًرا للطبيعــة المسـ ِ
ً
مرجــح علــى
ـر
ـ
غي
ـة
ـ
منظم
ـواق
ـ
بأس
ـماح
ـ
للس
ـاع
ـ
إجم
ـذا
ـ
هك
ـق
ـ
تحقي
ـدو
ـ
يب
ـدة،
ـ
المتح
ـم
ـ
األم
ـي
ـ
ف
ـم
ـ
التنظي
حــول
ّ
اإلطــاق.
كمــا تتضمــن المعاهــدات آليــات لتعديــل جدولــة مخــدر مع ّيــن (بعــد توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة أو
دولــة طــرف) تتطلــب تصويتًــا باألغلبيــة ،72بــد ًلا مــن اإلجمــاع .ويمكــن لهكــذا تعديــل ،نظر ًّيــا ،أن يســتبعد
ـهل التنظيــم القانونــي للــدول األعضــاء
مخــدرات محــددة مــن إطــار عمــل المعاهــدة ككل ،وبالقيــام بذلــك يسـ ّ
أيضــا.
أن هــذا الخيــار يبــدو بعيــد المنــال ً
أن الوقائــع السياســية الحاليــة تعنــي ّ
التــي ترغــب باستكشــافها .غيــر ّ
وبغيــاب أي احتمــال واقعــي قصيــر األمــد لتحقيــق اإلصــاح عبــر تعديــل أو تغييــر ،تواجــه الــدول األعضــاء ذات
التوجهــات اإلصالحيــة مجموعــة خيــارات أضيــق.

الخيار ج :االنسحاب والتحفظ
قــد يكــون الخيــار األســهل االنســحاب مــن المعاهــدات فــا تنطبــق فــي هــذه الحالــة مســائل االنتهــاك أو عــدم
أن هــذه الخطــوة الجذريــة لــن تس ـ ّبب تكاليــف دبلوماســية ومتعلقــة بالســمعة وحســب ،بــل
االمتثــال .غيــر ّ
ســتع ّرض للخطــر الــدور المــوازي الهــام للمعاهــدات فــي تنظيــم االســتخدام العلمــي والطبــي للمخــدرات،
إجماعــا قو ًّيــا بيــن الــدول األعضــاء.
وهــو تنظيــم ،بخــاف الحظــر ،ال يــزال يتطلــب
ً
ـم إعــادة االنضمــام إليهــا مــع التحفــظ
ّ
إن االحتمــال المرتبــط بذلــك هــو االنســحاب مــن المعاهــدات ذات الصلــة ثـ ّ
علــى مــواد محــددة تمنــع تنظيــم مخــدر مع ّيــن .وهــذه هــي االســتراتيجية التــي تبنتهــا بوليفيــا بشــأن حظــر
73
المعاهــدة الســتخدام ورق الكــوكا التقليــدي ،كونهــا فشــلت فــي البدايــة بتحقيــق إجمــاع إلجــراء تعديــل.
أن بوليفيــا نجحــت فــي اســتراتيجيتها ،تُطــرح أســئلة حــول مــدى اتســاع رقعــة تطبيــق هــذا النهــج
وفــي حيــن ّ
علــى المخــدرات األخــرى (الكــوكا واحــدة مــن عــدد قليــل مــن المخــدرات ،إلــى جانــب الحشــيش واألفيــون،
ـدا باالســم فــي نــص المعاهــدة الرئيســية).
المذكــورة تحديـ ً

ـم التق ّيــد بالمعاييــر التنظيميــة لمعاهــدات المخــدرات ،بمــا فــي ذلــك
ســتتقلص التوتــرات المحتملــة أكثــر إذا تـ ّ
المراقبــة الشــاملة وتقديــم التقاريــر المنتظمــة إلــى هيئــات المعاهــدة؛ مــع التأكيــد علــى وضــع نمــاذج تنظيــم
برعايــة وكالــة حكوميــة وطنيــة؛ والتن ّبــه بشــكل خــاص إلــى المســائل الحدوديــة ومخــاوف الــدول المجــاورة.
علــى هــذا األســاس ،تبــدو الفتــرة المؤقتــة لمــا وصفــه بعــض المحللــون كعــدم امتثــال «مبــدأي» أو «متســم
ـكل مــوا ٍز للحــوار والجهــود المســتمرة لحـ ّ
ـل التوتــرات مــع التزامــات المعاهــدات ،خيــا ًرا أساسـ ًّيا
باالحتــرام « ،بشـ ٍ
77
لإلجــراء األحــادي الجانــب.

الخيار هـ :تعديل االتفاقيات فيما بينهم؟
ومنســقة لــه العديــد مــن
تماش ـ ًيا مــع روحيــة األمــم المتحــدة ،امتــاك اســتجابة جماعيــة لهــا أســاس قانونــي
ّ
ـام مــن مختلــف العيــوب والتحفظــات وإعــادة
الفوائــد الواضحــة مقارنــةً بســيناريو فوضــوي محتمــل لعــدد متنـ ٍ
التفســيرات المشــكوك بهــا األحاديــة الجانــب .وأحــد خيــارات اإلصــاح هــذه التــي ال تتق ّيــد بمطلــب اإلجمــاع هــو
تعديــل المعاهــدة فيمــا بينهــم -وهــي آليــة ثابتــة ضمــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات 78لعــام 1969
79
لمجموعــة مــن الــدول األعضــاء مــن أجــل تعديــل معاهــدة «فيمــا بينهــم».
درس صائغــو مســودة اتفاقيــة العــام  1969خيــار التعديــل فيمــا بينهــم كمبــدأ جوهــري للقانــون الدولــي.
فكمــا ناقشــت لجنــة القانــون الدولــي عــام « ،1964ال حاجــة للتشــديد علــى أهميــة الموضــوع؛ فهــو يشــمل
تســوية الحاجــة إلــى ضمــان اســتقرار المعاهــدات مــع متطلبــات التغييــر الســلمي ».بالتالــي ،يمكــن فيمــا
ـدم صمــام أمــان مفيــد لإلجــراء الجماعــي
بينهــم عــرض ســبيل «أنيــق» وناجــح قانو ًنــا للمضــي ُق ُد ًمــا ،ســبيل يقـ ّ
مجمــد فــي الزمــن.
مــن أجــل تعديــل نظــام معاهــدة ُيزعــم أ ّنــه
ّ
وعلــى المــدى الطويــل ،يمكــن للــدروس والديناميكيــات المتغ ّيــرة التــي تنتــج عــن ّ
كل مــن اإلجــراء األحــادي
الجانــب والجماعــي أن تخــدم للتحضيــر األرضيــة إلجمــاع أكثــر مرونــة لمــا بعــد الحــرب علــى المخــدرات ونظــام
مكافحــة مخــدرات حديــث لدعمــه.

الخيار د :عدم االمتثال المتسم باالحترام
نظـ ًرا إلــى التبعــات الحــادة المحتملــة لالنســحاب ،والقيــود علــى خيــار االنســحاب وإعــادة االنخــراط ،يبقــى الخيــار
أن ذلــك يعنــي بالتأكيــد عــدم
اآلخــر البقــاء طر ًفــا فــي المعاهــدات لكــن مــع البــدء بإصالحــات محليــة ،مــع العلــم ّ
ـوض حــاالت حظــر صارمــة علــى التنظيــم الخــاص باالســتخدام غيــر
االمتثــال لمــواد المعاهــدة المحــددة التــي تفـ ّ
الطبــي والعوائــق الخاصــة بالبحــث العلمــي .وتطــرح الطريقــة التــي يمكــن فيهــا لدولــة عضــو أن تديــر تبعــات
هكــذا خطــوة أســئلة صعبــة إضافيــة.
كانــت كنــدا ،وهــي واحــدة مــن الــدول التــي انتقلــت بالفعــل إلــى تنظيــم الحشــيش ،الدولــة األولــى التــي أقـ ّرت
رســم ًّيا وبوضــوح أنّهــا «تتعــارض مــع بعــض االلتزامــات المتعلقــة بالحشــيش بموجــب اتفاقيــات األمــم المتحــدة
المحســن المب ّيــن أعــاه ،يبــدو اإلقــرار بالوقائــع
المعنيــة بالمخــدرات 74.وبالعــودة إلــى المبــدأ الثانــي مــن التعــاون
ّ
نوعــا مــا محاولــة االختبــاء خلــف حجــج قانونيــة
القانونيــة كمــا فعلــت كنــدا أفضــل مــن النكــران أو التفــادي أو ً
مشــكوك بهــا تتعلــق بتفســير مــرن.
ـأن فتــرات عــدم االمتثــال الجزئيــة هــي تمهيــد مشــترك لتطويــر المعاهــدة ضمــن إطــار
مــن المهــم اإلقــرار بـ ّ
75
ستتحســن مــن دون شــك فــي
عمــل األمــم المتحــدة األشــمل .لكــن مصداقيــة المتابعــة علــى هــذا األســاس
ّ
واضحــا ومبــررًا
حــال تلبيــة بعــض الشــروط .ومــن المهــم أن يكــون الســبب وراء قــرار متابعــة خيــارات التنظيــم
ً
فــي المنتديــات المتعــددة األطــراف األساســية ،وكمــا فعلــت األوروغــواي فيمــا يتعلــق بنموذجهــا لتنظيــم
الحشــيش ،صياغــة هــذا التفســير مــن حيــث تعزيــز صحــة النــاس ورفاهيتهــم والقيــم الجوهريــة لميثــاق األمــم
76
المتحــدة.

38

 15تشــرين الثانــي  /نوفمبــر  ، 2015مــن اليســار :ديفيــد م .مالــون ،رئيــس جامعــة األمــم المتحــدة ؛ أنارفــي أســومواه بــاه ،نائــب المديــر العــام
لمنظمــة الصحــة العالميــة ؛ يــوري فيدوتــوف  ،المديــر التنفيــذي لمكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ؛ نائــب األميــن العــام
لألمــم المتحــدة يــان إلياســون ؛ زيــد رعــد الحســين  ،المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان .ميشــيل ســيديبي  ،المديــر التنفيــذي لبرنامــج
األمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية واإليــدز ؛ • الســيد مجــدي مارتينيــز  -ســوليمان  ،المديــر المســاعد
ومديــر مكتــب السياســات ودعــم البرامــج فــي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي  ،الــدول األعضــاء الموجــزة عــن عمــل األمــم المتحــدة بشــأن
مشــكلة المخــدرات العالميــة  ،تحضيــرًا للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة .الجمعيــة ( )UNGASSفــي عــام © United Nations .2016

39

متجددة لنظام مراقبة
إدارة
ّ
محسن
مخدرات دولي
ّ
إن الدعــوات مــن اللجنــة العالميــة المعنيــة بسياســة المخــدرات والعديــد مــن الحكومــات ومجموعــات المجتمــع
ّ
المحســن
المدنــي الســتخدام نظــام األمــم المتحــدة ككل بشــكل أفضــل تأتــي مــن الحاجــة الفعليــة للعمــل
ّ
إلدارة نظــام مراقبــة المخــدرات الدولــي .فالنظــام الحالــي ،كمــا توجهــه اتفاقيــات مكافحــة المخــدرات الدوليــة
الثــاث ،حصــر آفــاق مراقبــة المخــدرات بالقضــاء علــى اســتخدام المخــدرات غيــر الطبــي ،مــع التشــديد المنحــرف
ـد مــن العــرض والطلــب .ولــم يتطــور النظــام ليواجــه تحــوالت عالميــة
علــى التدابيــر العقابيــة الهادفــة إلــى الحـ ّ
رئيســية أ ّثــرت بشــكل كبيــر علــى مكافحــة المخــدرات ،بمــا فــي ذلــك وبــاء فيــروس نقــص المناعــة البشــري/
اإليــدز وعولمــة اقتصــاد العالــم واألبعــاد الجديــدة المماثلــة لمراقبــة الحــدود الوطنيــة .بــل أصبــح نمــوذج
التطبيــق المختــل راســخً ا فــي حيــن كانــت تدعــو الحاجــة إلــى نهــج جديــد تقــوده الصحــة .فــي العــام ،1997
ُدمــج برنامــج األمــم المتحــدة لمحاربــة المخــدرات ومركــز منــع الجريمــة الدوليــة إلنشــاء مكتــب األمــم المتحــدة
المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ،وهــو الوكالــة التقنيــة لبنــاء القــدرات وتوفيــر الخبــرات التقنيــة للبلــدان فــي
تصميــم سياســات المخــدرات لديهــا وتطبيقهــا .وهــذا القــرار بربــط المخــدرات والجريمــة مباشــر ًة فــي المكتــب
نفســه ،مــع هيئتيــن حاكمتيــن منفصلتيــن – أي لجنــة المخــدرات ولجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة -
ـدا
أوجــد اختــا ًلا ال ُيطــاق ضمــن تفكيــر وقيــادة سياســات المخــدرات فــي األمــم المتحــدة تجــاه الجريمــة وبعيـ ً
عــن المخــاوف التــي تتســاوى بأهميتهــا حيــال التنميــة المســتدامة والزراعــة والصحــة العامــة وحقــوق اإلنســان.
أيضــا اســتخدام اآلليــات القائمــة لمعالجــة
إن نمــوذج اإلدارة لمجــال السياســة العاليــة اإلشــكالية أصـ ًلا هــذا أعــاق ً
ّ
الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة ،مثــل اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة أو
اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد .وقــد أثبتــت هاتيــن االتفاقيتيــن أنّهمــا مفيدتــان أكثــر فــي معالجــة
اإلنتــاج غيــر القانونــي واالتجــار بالمخــدرات مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع فــي
نهجــا شــام ًلا يســتهدف المجموعــات الجرميــة وكامــل نشــاطاتها
تقدمــان
المخــدرات لعــام  ،1988بمــا أنّهمــا ّ
ً
غيــر القانونيــة ،بــد ًلا مــن االســتجابات المنفصلــة الحاليــة التــي أثبتــت عــدم قدرتهــا علــى تقويــض االقتصــاد
ـد مــن ســوق المخــدرات غيــر القانونيــة.
غيــر القانونــي أو الحـ ّ
كيــف يمكــن إلطــار العمــل المؤسســاتي القائــم أن يتك ّيــف مــع الظــروف المتغيــرة ويلبــي االحتياجــات الحاليــة
ويتماهــى مــع جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة؟ وتو ّفــر بعــض الســوابق أمثلــة عــن أفضــل الممارســات فــي
إصالحــات اإلدارة هــذه .ويتضمــن نمــوذج اإلدارة لبرنامــج األمــم المتحــدة المشــترك الفريــد المعنــي بفيــروس
أسســه المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لألمــم المتحــدة11 ،
نقــص المناعــة البشــري/اإليدز ،الــذي ّ
تابعــا لألمــم المتحــدة كمشــاركين ولديــه ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي فــي مجلــس إدارتــه .ويشـ ّ
ـكل
كيا ًنــا ً
هــذا مصــدر وحــي موثــوق لبرنامــج أمــم متحــدة مشــترك جديــد محتمــل معنــي بمكافحــة المخــدرات .ومــن
الســوابق التوجيهيــة األخــرى إلغــاء لجنــة حقــوق اإلنســان مــع مجلــس حقــوق اإلنســان 80،مــا يســمح بمراعــاة
مخــاوف حقــوق اإلنســان عبــر جميــع واليــات األمــم المتحــدة وبتمثيــل الــدول األعضــاء تمثيـ ًلا أفضــل وبمراجعــات
دوريــة لتطبيــق البلــدان اللتزاماتهــا الدوليــة .وتُعتبــر مراجعــة هيكليــات اإلدارة وتحديثهــا الســبيل الــذي يجــب
أن تتبعــه الــدول األعضــاء واألميــن العــام لألمــم المتحــدة لمعالجــة النواقــص الحاليــة لنظــام مكافحــة المخــدرات
الدولــي.
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التوصية 6
يجــب أن تــدرس الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة بشــكل طــارئ الخيــارات المختلفــة
المعرضين
لتحديــث نظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي ،بهــدف تلبيــة احتياجــات جميــع
ّ
للخطــر فــي سياســة المخــدرات.
يجــب أن تبــدأ الــدول األعضــاء والمجتمــع المدنــي والمجتمــع العلمــي حــوارات رســمية وغيــر رســمية
فــي المنتديــات المتعــددة األطــراف األساســية للتخطيــط لســبيل إلــى اإلصالحــات وتقريــب العالــم إلــى
هــدف اتفاقيــات المخــدرات المعنيــة بحمايــة «صحــة النــاس ورفاهيتهــم» .وإذا كان ال بــد إلطــار مكافحــة
المخــدرات الدولــي أن يكــون فعــا ًلا ،يجــب أن يبتعــد عــن النمــوذج القمعــي الحالــي ويعكــس بشــكل
أفضــل التركيــز الناشــئ علــى الصحــة وحقــوق اإلنســان والتنميــة المســتدامة .لــذا يجــب أن تطــرح
اإلصالحــات بشــكل حاســم إمكانيــة تنظيــم الــدول األعضــاء للمخــدرات .وإلــى أن يحصــل ذلــك ،يجــب
أن تــدرس الــدول األعضــاء ذات التوجهــات اإلصالحيــة خيــارات تســمح بالتقــدم المحلــي والدولــي فــي
دائمــا علــى أن يشـ ّ
ـكل
هــذه المســألة مــع احتــرام العقيــدة الجوهريــة لميثــاق األمــم المتحــدة والحــرص
ً
نهجــا أكثــر إنتاجيــة.
الحــوار واإلجــراء الجماعــي
ً

التوصية 7
يجــب أن يبــادر األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى إصــاح إدارة نظــام مكافحــة المخدرات
الدولي.
يجــب أن يســتهدف هكــذا إصــاح اســتخدام اآلليــات الدوليــة القائمــة بفعاليــة أكبــر لحمايــة حقــوق
اإلنســان والصحــة العامــة والترويــج للتنميــة المســتدامة ومنــع الفســاد وغســل األمــوال والجريمــة
المنظمــة.

41

شهادات

دييغو كانيبا

نائب رئيس أركان الرئاسة ألعوام  ،15-2010األوروغواي
أدى
يومــا اســتخدام المخــدرات وحــده ،علــى الرغــم مــن ّ
أن األمــر ُتــرك لتقديــر القاضــي .وقــد ّ
لــم تجـ ّرم األوروغــواي ً
تحولنــا إلــى نهــج يركّ ــز علــى الصحــة
ـد
ـ
وق
ـدرات.
ـ
المخ
ـتخدمون
ـ
يس
ـن
ـ
الذي
ـخاص
ـ
األش
ـم
ذلــك بالفعــل إلــى تجريـ
ّ
العامــة والرفاهيــة لمواطنينــا -ولــم ن ـ َر ذلــك يتحقــق مــن خــال تجريــم المســتخدمين أو ســجنهم .وقــد أتــى
قــرار تشــريع الحشــيش وتنظيمــه مــن هــذه الفلســفة.
يضمــن هــذا القــرار عنصريــن أساســيين .األول كان الصحــة العامــة .فمــا نعرفــه اآلن هــو أ ّنــه كان لدينــا زيــادة
ثابتــة فــي االســتهالك فــي ظــل الحظــر .وكل مــا حققنــاه كان إعطــاء الســيطرة علــى الســوق لمجموعــات
ألن
الجريمــة المنظمــة .والواقــع الجديــد مــع التنظيــم يغيــر ذلــك .فمنتجــات الحشــيش ســتكون أكثــر أما ًنــا ّ
المنتجيــن مرخصــون مــن قبــل الحكومــة بموجــب معاييــر صارمــة والحشــيش ُيبــاع مــن خــال الصيدليــات أو
المحــال المرخصــة .ونراقــب القــوة والســعر والمعلومــات الصحيــة علــى التعبئــة ومــن يمكنــه الوصــول إلــى
الســوق .كمــا تع ّلمنــا مــن المشــاكل التاريخيــة مــع التبــغ ومنعنــا الوســم واإلعــان .ونريــد إزاحــة الســوق غيــر
القانونيــة -ال تشــجيع المزيــد مــن االســتخدام وقمنــا باســتخدام الضرائــب للمســاعدة فــي تمويــل الحمــات
التثقيفيــة العامــة الجديــدة.
أمــا العنصــر الثانــي فــكان عــن ســامة المجتمــع واحتــرام حقــوق اإلنســان -فقمنــا بتحجيــم تهديــد مجموعــات
ّ
الجريمــة المنظمــة والعنــف المرتبــط بتجــارة المخــدرات غيــر القانونيــة .وكانــت أميــركا الالتينيــة أكثــر قــارة
ضربهــا الحظــر ويجــب أن ننظــر إلــى الحلــول الداخليــة التــي يمكنهــا مســاعدة المنطقــة :مثــل األســواق
المنظمــة .ونــرى هــذه الفلســفة تنطلــق فــي أماكــن أخــرى مثــل كولومبيــا وشــيلي والمكســيك .كمــا نفهــم
أن التزامــات
أن حقــوق األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات يجــب أن تؤخــذ بعيــن االعتبــار وتُحتــرم .ونعتبــر ّ
ّ
سيتحســن حيــن نحتــرم
أن األمــن
حقــوق اإلنســان لهــا األولويــة علــى جهــود مكافحــة المخــدرات .ونؤيــد بشــدة ّ
ّ
حقــوق اإلنســان وحيــن نــرى هــذا كمســألة تنمويــة فــي المنطقــة.

اﻟﻘﻨﺐ
اﻟﻬﺮوﻳﻦ

فــي هــذا الســياق ،نأمــل أن يــرى النــاس أ ّنــه بتأســيس ســوق منظمــة للحشــيش ،نحــن ال نحـ ّرره .علــى العكــس،
أن الســوق المنظمــة تتعلــق بإشــراف أكبــر وبضوابــط أكثــر مرئيــة ممــا يمكننــا فــي
تقتــرح التجربــة الدوليــة ّ
ظــل الحظــر.
اﻟﺤﺸﻴﺸﺔ

لــم يكــن بعــض جيراننــا والعاملــون فــي األمــم المتحــدة ســعداء بقــرار األوروغــواي .لكــن أســبابنا لإلصــاح كانــت
األســباب الصحيحــة ويحــذو المزيــد مــن البلــدان حذونــا اآلن .ونحــن مســرورون بالتغييــرات التــي تحصــل فــي
كنــدا وحــول العالــم .وكمــا قــال الرئيــس موجيــكا (الرئيــس األربعــون لألوروغــواي )15-2010 ،فــي ذلــك الوقــت،
كان علــى أحدهــم المبــادرة.

شون بيرتي

من حكم فدرالي إلى سوق ماريجوانا منظمة ،ماساشوستس ،الواليات المتحدة األميركية

اﻟﻜﻮﻛﺎ
اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻘﻨﺐ

حيــن كنــت فــي أوائــل العشــرينات مــن عمــري ،أصبحــت رجــل إطفــاء فــي بوســطن .وتنضــوي هــذه المهنــة
علــى مجموعــة مــن الحــاالت الطبيــة ،وأكثرهــا انتشــا ًرا الســرطان ومــرض القلــب .وقبــل أن تصبــح هــذه األمــراض
مشــكلة ،يتعامــل معظــم رجــال اإلطفــاء مــع االعتــاالت العضليــة الهيكليــة التــي تتطلــب غال ًبــا جراحــة ،إضافــةً
ـوان
إلــى مســتويات الضغــط المرتفعــة بســبب االنتقــال مــن حالــة ســاكنة إلــى حالــة نشــطة للغايــة خــال ثـ ٍ
بشــكل منتظــم .كمــا تؤثــر العديــد مــن االتصــاالت التــي يتلقاهــا رجــال اإلطفــاء ،مثــل محــاوالت االنتحــار أو
ـررت اســتخدام مــادة أكثــر اعتــدا ًلا لمحاربــة األلــم
األطفــال المصابيــن ،عليهــم ذهن ًّيــا .وبســبب هــذه االعتــاالت قـ ٌ
والضغــط فــي مهنتــي الجديــدة .فــي النهايــة ،كنــت أســتخدم الماريجوانــا منــذ أيــام الثانويــة حيــن تخرجــت
ـي ســل ًبا.
مــن واحــدة مــن أهــم المــدارس الحكوميــة فــي البلــد ولــم تؤثــر الماريجوانــا علـ ّ
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ً
محاطــا بوصمــة اســتخدام الماريجوانــا ،لذلــك بــدأت بزراعــة نبتاتــي
ـي أن أكــون موظفً ــا مدن ًّيــا
كان صع ًبــا علـ ّ
الخاصــة .وخــال بضــع ســنوات ،اتحــدت إدارة مكافحــة المخــدرات والشــرطة المحليــة إلغــارة منزلــي ومركــز
ووجــد معــي  131نبتــة ماريجوانــا .اعترفــت بالذنــب فــي المحكمــة الفدراليــة وقضيــت
اإلطفــاء فــي الوقــت نفســهُ .
أيضــا.
 8أشــهر فــي الســجن الفدرالــي .خســرت عملــي ومدخراتــي ومعاشــي التقاعــدي وكــدت أخســر منزلــي ً
قضيــت فتــرة ســجني وفتــرة المراقبــة الالحقــة ( 3ســنوات) .وأعلنــت إفالســي كــي ال أخســر منزلــي .وبعــد
ـد األدنــى بقليــل.
خمــس ســنوات مــن الســجن ،كنــت بالــكاد أجنــي فــوق الحـ ّ
إن تشــريع الماريجوانــا وتنظيمهــا فــي الواليــة التــي أقيــم فيهــا مؤهــل لتصحيــح بعــض األخطــاء فــي حــرب
ّ
المخــدرات .لقــد تأهلــت ألحصــل علــى األولويــة فــي الترخيــص بســبب جريمــة الماريجوانــا لكننــي أواجــه صعوبــة
فــي الحصــول علــى التمويــل لهكــذا مشــروع بســبب المشــقات الماليــة التــي عانيــت منهــا بعــد الســجن.
ـتقدم الفــرص المطلوبــة ألولئــك الذيــن عانــوا أكثــر مــن
ـدا
تمامــا مــن ّ
أن الســوق القانونيــة سـ ّ
ً
ولســت متأكـ ً
غيرهــم مــن الحظــر.
يومــا بالقيــام بشــيء
لقــد اختــرت شــخص ًّيا أن أدخــل الســوق القانونيــة ّ
دومــا .ولــم أســتمتع ً
ألن هــذا مــا أردتــه ً
ـدي هــذا الحافــز اإلضافــي لدخــول هــذه الصناعــة الجديــدة بعــد أن
اعتبرتــه الحكومــة غيــر قانونــي .كمــا كان لـ ّ
رأيــت الشــرطي (الــذي أوقفنــي أو ًلا بتهمــة الماريجوانــا) ينضــم إلــى شــركة تحــاول فتــح صيدليــة ماريجوانــا
قانونيــة فــي بلدتــي .وألنّنــي مــا زلــت أعانــي مــن تبعــات كونــي ُمدا ًنــا مــدى الحيــاة ،أشــعر اآلن بأنّنــي ملــزم
أن الذيــن قامــوا بأخطــاء فــي الماضــي
بالنجــاح فــي هــذه الصناعــة الجديــدة ألظهــر للفئــة الســكانية العامــة ّ
فرصــا ثانيــة وربمــا أعــود إلــى االســتقرار فــي حياتــي بعــد كل هــذه الســنوات.
يســتحقون فع ـ ًلا
ً

بيتر دان المحترم

وزير الصحة  13-2005و ،17-2014نيوزيلندا
ـوت البرلمــان النيوزيلنــدي ،بهامــش  119صو ًتــا مقابــل  ،1إلنشــاء أول ســوق منظمــة
فــي تموز/يوليــو  ،2013صـ ّ
ـن القانــون أ ّنــه يمكــن فقــط تصنيــع تلــك المــواد التــي تلبــي
ـ
س
ـر،
ـ
الجوه
ـي
ـ
ف
ـة.
ـ
العقلي
فــي العالــم للمؤثــرات
ّ
عامــا ،مــع قيــود حــادة
درجــة اختبــار دوائيــة منخفضــة الخطــورة وبيعهــا فــي محــات معينــة لألشــخاص فــوق ً 18
ومزيجــا مختلفً ــا تقري ًبــا بشــكل حــر
منتجــا
ـم تمريــره علــى خلفيــة بيــع 350
علــى تســويقها وترويجهــا .وقــد تـ ّ
ً
ً
مباشــرة إلــى المريــض فــي أكثــر مــن  4000متجــر زاويــة ومحــات صغيــرة ومحــات للراشــدين عبــر البــاد.

ثــم إعــادة إخضاعهــا لالختبــار للتأكــد مــن أنّهــا
تطلــب القانــون أن
يتــم ســحب كل المنتجــات علــى الفــور ّ
ّ
عامــا التــي يمكنهــا بيــع
منخفضــة الخطــورة قبــل أن تُبــاع إلــى الشــعب .وكان عــدد المحــات المصنّفــة لفــوق ً 18
هــذه المنتجــات  153محـ ًلا فقــطُ .
ـدر أن يســتغرق إنهــاء تفاصيــل النظــام التنظيمــي الجديــد بضعــة أســابيع،
وقـ ّ
ـودا فــي الســوق لبضــع ســنوات أصـ ًلا
ـ
موج
كان
ـا
ـ
ب
تقري
ـا
ـ
منتج
41
ـاء
ـ
بإبق
ـمح
ـ
س
لــذا ،لتســهيل عمليــة االنتقــالُ ،
ً
ً
ً
أيضــا ســحبها وإخضاعهــا لالختبــار.
مــن دون أثــر
ـيتم ً
ّ
مدمــر لغايــة إنهــاء النظــام وفــي تلــك المرحلــة ،سـ ّ
ـم الترحيــب بالقانــون علــى أ ّنــه نهــج مديــد البصــر وم ّتــزن ،لكــن فــي غضــون بضعــة أســابيع،
علــى الفــور ،تـ ّ
تدمــر القانــون كل ًّيــا والتــي أخّ ــرت بالتأكيــد تطبيقــه الكامــل.
أن
كادت
التــي
المشــاكل
ظهــرت
ّ
أن وزارة الصحــة ق ّللــت بشــكل كبيــر مــن شــأن تعقيــد وضــع
كانــت المشــكلة األولــى ،واألخطــر مــن دون شــكّ ،
النظــام التنظيمــي الجديــد ولــم تبلــغ الحكومــة مســبقً ا باحتمــال وجــود مشــاكل .لــذا ،بــد ًلا مــن أن يســتغرق
األمــر بضعــة أســابيع ،كان الواقــع أ ّنــه لــم ينتهــي إال فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر - 2015أي بعــد ســنتين ونصــف
أدى ذلــك التأخيــر حرف ًّيــا إلــى «انفتــاح أبــواب الجحيــم».
الســنة تقري ًبــا .فــي غضــون ذلــكّ ،
تكدســت ،ومــع
ســيتم ســحبها
كان لهــذا عــدة جوانــب .األول هــو أن كميــة معينــة مــن المــواد التــي كان
ّ
ّ
ذلــك ،حصــل بعــض االســتخدام المســرف .وكانــت التقاريــر عــن ارتفــاع فــي حــاالت الوصــول إلــى أقســام الطــوارئ
فــي المستشــفيات مــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون المؤثــرات العقليــة مبالــغ فيهــا ومضللــة .وحيــن كانــت
تحصــل هــذه الحــاالت ،كانــت غال ًبــا مــن أشــخاص يســيئون اســتخدام المخــدرات غيــر المشــروعة ولــم يكونــوا
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ـدم ولــوم مصيبتهــم علــى المؤثــرات
ســابقً ا يتقدمــون خو ًفــا مــن المالحقــة ،واآلن يشــعرون أ ّنــه يمكنهــم التقـ ّ
العقليــة القانونيــة .لكــن مــع تأخــر الفتــرة المؤقتــة لوقــت أطــول ،أصبــح الضجيــج أســوأ ،إذ بــدأت تظهــر قصــص
مرعبــة يوميــة تقري ًبــا علــى أخبــار التلفزيــون المســائية وانخفضــت الحقً ــا الثقــة العامــة بســرعة.
عامــا انتبــاه المواطنيــن غيــر المدركيــن ســابقً ا لوجــود هكــذا
ثان ًيــا ،لفــت التق ّيــد بالمحــات المصنّفــة لفــوق ً 18
محــال أص ـ ًلا .ففــي المــدن الكبــرى ،لــم تكــن هــذه مســألة كبيــرة لكــن فــي مــدن وبلــدات المقاطعــات ،كانــت
نوعــا مــا .فقــد شــعر النــاس بالرعــب مــن رؤيــة هــذه المحــال المخفيــة حتــى اآلن واســتُ بدل
االســتجابة مختلفــة ً
الزبائــن الســريون بطوابيــر مــن األشــخاص المصطفيــن فــي الخــارج كل صبــاح لشــراء مخدراتهــم .وقــد
منحــت االنتخابــات الحكوميــة المحليــة التــي كان موعدهــا فــي تشــرين األول/أكتوبــر  2013كل مرشــح ناشــئ
لمنصــب رئيــس البلديــة والمجلــس فــي المناطــق الريفيــة والمقاطعــات فــي نيوزيلنــدا قضيــة جاهــزة لتحضيــر
حمالتهــم بشــأنها.
ـد مــن محــات البيــع بالتجزئــة مــن أكثــر مــن  4000إلــى  150تقري ًبــا ،كانــت
فــي هــذه البيئــة ،بــد ًلا مــن التهليــل للحـ ّ
مخصصــا لبيــع المخــدرات فــي ّ
ً
كل البــاد .وحيــن كانــت
ا
ل
ـ
مح
150
اآلن
ردة الفعــل العكســية أ ّنــه أصبــح يوجــد
ً
تُبــاع هــذه المــواد فــي كل مــكان مباشــر ًة إلــى المرضــى ،مــن دون أي تنظيــم علــى اإلطــاق إلــى جانــب العلكــة
أن هــذه لــم تكــن ردة الفعــل بعــد) لكــن اآلن بدونــا
ـدا لــم يالحظهــا( ،علــى الرغــم مــن ّ
والصحــف ،يبــدو ّ
أن أحـ ً
وكأنّنــا نشــجع بيــع المخــدرات فــي كل بلــدة عبــر البــاد ،وتلــك كانــت الهســتيريا فــي ذلــك الوقــت!
أن مســتوى
ثــم ،قــرب بدايــة العــام  ،2014أبلغــت لجنــة الخبــراء التــي تنصــح وزارة الصحــة بشــأن نظــام االختبــار ّ
وأن االختبــارات بشــأن أثــر هــذه المــواد علــى النظــام
اختبــار الحيوانــات المتوقــع (جــرذان وفئــران) لــم يكــن كاف ًيــا ّ
التناســلي البشــري يتطلــب مســتوى أعلــى مــن االختبــار علــى الحيوانــات ،بشــكل خــاص االرنبيــات .وفكــرة
اســتعمال «األرانــب الظريفــة» الختبــار المؤثــرات العقليــة كانــت ببســاطة مبالــغ فيهــا للعديــد مــن األشــخاص.
فــي الوقــت نفســه ،كانــت لجنــة برلمانيــة تنظــر فــي مســألة االختبــار علــى الحيوانــات بعموميــة أكبــر مــن وجهــة
نظــر رفاهيــة الحيوانــات وكانــت تتحــرك باتجــاه التوصيــة بضوابــط أكثــر صرامــة.
أن
ـليما إلــى حــد كبيــر ،بمــا أ ّنــه ُقبلــت
عمومــا فكــرة ّ
ً
خــال كل هــذه الثــورة ،بقــي الدعــم البرلمانــي للتشــريع سـ ً
الحظــر الكامــل علــى المؤثــرات العقليــة ليــس عمل ًّيــا وســيؤدي علــى األرجــح إلــى دفــع الســوق للعمــل بالخفــي.
لكــن مــن بدايــة العــام  ،2014ومــع اقتــراب االنتخابــات العامــة فــي وقــت الحــق مــن العــام ،بــدأت هــذه األرضيــة
أيضــا .وكان أعضــاء الحكومــة فــي البرلمــان مــن األماكــن الريفيــة والمقاطعــات يرزحــون تحــت ضغــط
بالتحــول ً
متزايــد مــن ناخبيهــم وكانــت المعارضــة أصبحــت أكثــر إثــارة للعــب البطاقــة الشــعبية بالدعــوة إلــى حظــر
ـت بالتالــي علــى رئيــس الحكومــة أن ندخــل تعديليــن
تــام .لــذا ،مباشــر ًة قبــل عيــد الفصــح عــام  ،2014اقترحـ ُ
بســيطين علــى قانــون المؤثــرات العقليــة بإزالــة الموافقــات المؤقتــة للمنتجــات الـــ  41التــي ال تــزال فــي الســوق
ـم تبنــي هــذا التشــريع باإلجمــاع مــن قبــل البرلمــان فــي
وبحظــر االختبــار علــى الحيوانــات للمؤثــرات العقليــة .وتـ ّ
أوائــل شــهر آيار/مايــو .فــزال «الضجيــج» العــام علــى الفــور تقري ًبــا لكــن الحظــر علــى االختبــارات علــى الحيوانــات
ـد كبيــر.
عنــى أ ّنــه تعــذر تطبيــق القانــون وبالتالــي أصبــح فــي حالــة نســيان إلــى حـ ّ
بالمقابــل ،أدى عامــان إلــى هــذا الوضــع .فقــد كان وجــود نظــام مؤقــت للمنتجــات الـــ  41أمـ ًرا خاط ًئــا .فلــو أزيلــت
عــن الرفــوف علــى الفــور كالمنتجــات األخــرى ،لمــا كانــت حصلــت الهســتيريا العامــة التــي تزايــدت خــال القســم
األخيــر مــن عــام  2013وأوائــل  2014إلــى المــدى نفســه تقري ًبــا .لكــن مــا كان أكثــر خطــورة حتــى هــو التأخيــر فــي
إنهــاء النظــام التنظيمــي ،ســواء مــع النظــام المؤقــت أو مــن دونــه .فلــو صيــغ هــذا النظــام بحلــول نهايــة
ـم تصــوره فــي األصــل ،لــكان االنتقــال أكثــر سالســة.
تموز/يوليــو  2013تقري ًبــا كمــا تـ ّ
ـم فيــه مراجعــة
ُيتوقــع مراجعــة قانــون المؤثــرات العقليــة خــال العــام  ،2018فــي الوقــت نفســه تقري ًبــا الــذي تتـ ّ
قانــون ســوء اســتخدام المخــدرات لعــام  .1975ومــع تغيــر المواقــف العامــة مــن اســتخدام المخــدرات واحتمــال
حصــول اســتفتاء علــى اســتخدام الحشــيش الترفيهــي فــي العــام المقبــل أو مــا شــابه ،ال يــزال مفهــوم
ـم مواجهتهــا
الســوق المنظمــة التــي أدخلتهــا يحمــل الجــدارة واألهميــة  ،علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي تتـ ّ
إلــى اليــوم.
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روكسانا أرغاندونيا

الدكتورة ريتا أنوني مانغي

اســمي روكســانا أرغاندونيــا .وأنــا مــن مقاطعــة تشــاباري الواقعــة فــي المناطــق االســتوائية فــي بوليفيــا.
ألن عائلتــي لــم تســتطع تأميــن المــال .ولعقــود ،جنــت عائلتــي
عائلتــي ليســت ثريــة ولــم أكمــل دراســتي ّ
معيشــتها مــن زراعــة ورق الكــوكا ولطالمــا لعــب األخيــر دو ًرا مركز ًّيــا فــي حياتنــا اليوميــة.

حيــن بــدأت العمــل قبــل  25ســنة كطبيبــة نفســانية ومعالجــة نفســانية فــي مجــال اإلدمــان ،كنــت مليئــة
بالتفهــم واألفــكار المســبقة .وكنــت خائفــة مــن العنــف الــذي اعتبــرت أنّــه يم ّيــز معظــم المرضــى .وكنــت
أن ذلــك ســيحبط أي فرصــة للتواصــل معهــم .ولــم أفهــم النمــط
أدرك حالــة التسـ ّـمم لديهــم بحيــث ظننــت ّ
الســخيف لالنتكاســة والمعانــاة المزمنــة.

مزارعة كوكا ،بوليفيا

نضالنــا مــن أجــل ورق الكــوكا ليــس بجديــد بــل يعــود إلــى ســنوات عديــدة .وقــد أدانــت الحكومــات الســابقة
ودائمــا
الكــوكا وقالــت أن ال مــكان لــه فــي بوليفيــا ،لكــن علــى مســتوى األســافُ ،يعتبــر ورق الكــوكا اليــوم
ً
مهمــا مــن ثقافتنــا.
ـزءا
جـ ً
ً
كان للحكومــات المختلفــة مواقــف مختلفــة مــن ورق الكــوكا خــال حياتــي .وحصلــت جهــود عســكرية عديــدة
ـم القضــاء عليــه بالقــوة .وكل مــرة كان يحصــل ذلــك ،كان يــؤدي
لفــرض حظــر كامــل علــى إنتــاج الكــوكا فتـ ّ
ً
والحقً
أمــا .فــكان
ـت
ـ
أصبح
ـن
ـ
حي
ـا
ـ
ـابة
ـ
ش
ـت
ـ
كن
ـن
ـ
حي
ا
ل
أو
ـا
ـ
عليه
ـهدت
إلــى مواجهــات قاتلــة وعنيفــة .وقــد شـ
ً
العنــف القاســي والقتــل وســجن العديــد مــن الرجــال الشــبان مــن مجتمعنــا وإســاءة معاملــة النســاء .كان
ـردة
ذلــك واقعنــا اليومــي .ومــن دون الكــوكا ،لــم يكــن لدينــا أي وســيلة للعيــش .وك ّنــا مجبريــن علــى القيــام بـ ّ
فعــل والكفــاح.
أمضينــا علــى حواجــز الطرقــات وفــي المســيرات وق ًتــا أطــول مــن المنــزل ،ومــع ذلــك لــم يســتمع لنــا أحــد.
فــكان الجيــش يطلــق علينــا الغــاز والرصــاص .ومــات الكثيــر مــن النــاس .كانــت الحيــاة فــي تشــاباري مريعــة!
لــم نســتطع حتــى النــوم بســام .فالجيــش كان يحضــر إلــى منازلنــا فــي أي وقــت مــن الليــل والنهــار .وكانــوا
يرشــوننا بالغــاز باســتمرار .فكنــا نتنــاول الغــاز علــى الفطــور والغــداء والعشــاء .وال أريــد أن أعيــش هــذا الواقــع
مــرة أخــرى بعــد اآلن أو أجعــل أوالدي أو أحفــادي يشــهدون مــا عانينــاه.
الحمــد هلل أنّنــا توقفنــا عــن مشــاهدة هــذه األعمــال الوحشــية منــذ العــام  2005حيــن جــاء إيفــو موراليــس
إلــى الحكــم وغ ّيــر األمــور .و ُيســمح لنــا اآلن بزراعــة بقعــة صغيــرة مــن ورق الكــوكا لــكل عائلــة .ويمكننــا أخي ـ ًرا
العيــش والنــوم بســام .كمــا يمكننــا التجــول بحريــة وزراعــة ورق الكــوكا وعقــد اجتماعــات مــن دون الخــوف مــن
العنــف أو االنعكاســات.
قروضــا بفوائــد منخفضــة للمزارعيــن والمنتجيــن مثلــي .وقــد ّ
مكننــا هــذا مــع
ـدم المصــارف اآلن ألول مــرة
ً
تقـ ّ
عائــات كثيــرة مــن الحصــول علــى المــال لبنــاء منازلنــا وشــراء ســيارة.
وولــد ثالثــة مــن أطفالي في كوتشــابامبا
فــي الماضــي ،كانــت النســاء فــي قريتــي يذهبــن إلــى المدينــة ليلــدنُ .
ألن المستشــفيات فــي المناطــق االســتوائية لــم تكــن مجهــزة بشــكل ج ّيــد .وكنــت أخــاف مــن أن ألــد أطفالــي
ّ
هنــاك .فأحــد أبنائــي توفــي هنــا بســبب غيــاب المســاعدة الطبيــة .وقــد ُولــد مي ًتــا .بعــد ذلــك ،لــم أرد أن ألــد
تتحســن .وقــد
ـم بنــاء مستشــفيات إضافيــة والشــروط
أطفالــي هنــا .لكــن بمــا ّ
ـورت كثي ـ ًرا ،يتـ ّ
أن البلديــة تطـ ّ
ّ
ُولــد طفلــي األصغــر فــي فيــا تونــاري.
أيضــا .فســابقً ا لــم نكــن نملــك مــدارس مناســبة .فالســقوف فــي الصفــوف
تحســن التعليــم بشــكل كبيــر ً
ّ
كانــت مصنوعــة مــن الوحــل أو القــش .أمــا اآلن فلدينــا مــدارس .وفــي الســابق ،عانــى الشــباب مــن تشــاباري مــن
التمييــز ،ال ســيما فــي الجامعــات .فالمجتمــع لــم يكــن يريــد أو يتوقــع مــن أطفالنــا أن يرتــادوا الجامعــات لكننــا
نــرى التغييــرات اآلن .إذ يعــي اآلن ّ
كل مــن الرجــال والنســاء حقوقهــم .ويرتــاد أطفالنــا الجامعــة ويحصلــون علــى
الشــهادات.
أي شــكل مــن أشــكال الرعــب التــي شــهدتها
ال يــؤدي إنتــاج ورق الكــوكا إلــى العنــف أو عــدم االســتقرار أو إلــى ّ
إن حظــر الحكومــات والمقاربــات العســكرية المســتخدمة لمحاربتنــا هــي التــي س ـ ّببت لــي
فــي حياتــي .بــل ّ
الرعــب األكبــر.
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محبوســا بالصمــت وآخــرون كانــوا مهتميــن بالتواصــل معــي.
قابلــت جميــع أنــواع األشــخاص -فالبعــض كان
ً
جميعــا القــدرة علــى
ـم
ـ
بينه
ـترك
ـ
المش
ـم
ـ
القاس
وكان
ـه.
ـ
إدمان
ـع
ـ
وبعضهــم كان ببســاطة منشــغ ًلا بالعيــش م
ً
مشــاركة تجاربهــم معــي وبالتالــي جعلــوا منــي الشــخص الــذي أنــا عليــه اليــوم.
حاولــت التواصــل معهــم ،وفــق شــروطهم ،باحتــرام وتواضــع .ولــم أســتطع ســوى اإلعجاب بهم ،إذ شــاهدتهم
الحــد مــن مخاطــر اســتخدام
يكافحــون -أو ًلا للبقــاء ثــم لتعلــم كيفيــة العيــش ،وذلــك بفضــل إجــراءات
ّ
ّ
وفكــرت بالحيــاة التــي أحبــوا لــو عاشــوها .فالعيــش مــع مــرض مزمــن يس ـ ّببالمخــدرات والعــاج بالبدائــل
الوصمــة والرفــض يصبــح تحد ًيــا يوم ًّيــا .ويجــب أن يتضمــن االهتمــام باألشــخاص المتعايشــين مــع اإلدمــان درجــة
مــن الفعاليــة التــي تهــدف إلــى تغييــر مفاهيــم األشــخاص.
قابلــت صيدالنييــن كانــوا أول مــن و ّفــر حق ًنــا معقمــة للحــد من انتشــار وباء فيروس نقص المناعة البشــري في
أواخــر ثمانينيــات القــرن العشــرين .ومــا زلــت أذكــر الجــداالت الســاخنة بيــن المعالجيــن الذيــن كانــوا مــع العــاج
بالبدائــل والذيــن كانــوا ضــده .وأذكــر أول حــاالت تنــاول للميثــادون فــي أوائــل تســعينيات القــرن العشــرين
أيضــا -مــن قبــل نفــس األطبــاء الذيــن كانــوا ينعشــون ثالثــة أشــخاص علــى
وبعضهــم فــي وقــت ســابق ًاألقــل يوم ًّيــا مــن الجرعــات الزائــدة فــي ليتيــن بــارك فــي زيوريــخ .كمــا رأيــت المرضــى األوائــل الذيــن وصلــوا إلــى
برنامــج العــاج بمســاعدة الهيرويــن فــي جنيــف عــام  1994فكانــوا الرائديــن الذيــن تفاجــأوا كثي ـ ًرا بتزويدهــم
ـدد مــن قبــل تأمينهــم الصحــي.
بالهيرويــن القانونــي والرعايــة المرتبطــة بــه ،وكل ذلــك مسـ ّ
ّ
أفكــر بلــورا* ،إحــدى األوائــل الذيــن اســتفادوا مــن هــذا البرنامــج الــذي يصــف دواء دياســيتيلمورفين الطبــي
( DAMأو هيرويــن) والتــي ،بعــد عشــر ســنوات ،ســاعدت فــي تأســيس مركــز تجريبــي شــبيه فــي إســبانيا.
ـد مــن المخاطــر لألشــخاص المعتمديــن علــى الكحــول والــذي قــال لــي« :أخيـ ًرا
وأذكــر جــاك* الــذي تابــع برنامــج حـ ّ
وجــدت مكا ًنــا حيــث يمكننــي القــول إنّنــي أشــرب وحيــث أكــون مقبــو ًلا كمــا أنــا».
ـد دليـ ًلا ح ًّيــا علــى فعاليــة العــاج
عامــا ،أتحــدث إلــى دينيــس* ،المتــزوج ولديــه طفــان ،والــذي ُيعـ ّ
بعــد عشــرين ً
بمســاعدة الهيرويــن ،األمــر الــذي ســمح لــه ببنــاء مســتقبل وعــدم المــوت مــن جرعة زائــدة قبل ســنوات عديدة.
لقــد ســاعدت البرامــج القائمــة علــى التوزيــع القانونــي المقيــد للهيرويــن بإنقــاذ حيــوات هــؤالء األفــراد.
معــا
وقــد ســمحت لنــا -المرضــى واألطبــاء علــى الســواء -البرامــج المختلفــة التــي تعالــج اإلدمــان بــأن نكبــر ً
ونضمــن أن ال يعيشــوا فــي العــار مــع إدمانهــم بــل يختبــروه كمــرض مزمــن لــه فتراتــه مــن األزمــات والســكون.
أيضــا واألهــم عــن
لذلــك يمكننــي اليــوم ،فــي العــام  ،2018التحــدث إليهــم ليــس فقــط عــن اســتهالكهم بــل ً
عطالتهــم ومشــاكلهم العائليــة والوظائــف التــي خســروها أو وجدوهــا وعــن ســعادتهم اليوميــة.
أن النهــج الواحــد الــذي يناســب الجميــع للرعايــة الصحيــة يــؤدي بالمرضــى إلــى االختبــاء وعــدم
لقــد أدركــت ّ
وأن االمتنــاع ليــس بــأي شــكل مــن األشــكال نهايــة بحــد ذاتــه .وأ ّنــه يمكــن
طلــب المســاعدة -وعــدم الثقــة بنــاّ .
موصومــا ومج ّر ًمــا ،مــن وجهــة نظــر تثقيفيــة بطريقــة تجعلــه أقــل إشــكالية
مقاربــة االســتهالك ،حيــن ال يكــون
ً
وأن األهــم هــو كيــف يرغــب كل شــخص بعيــش حياتــه ،مــع مــواد أو بدونهــا .بهــذه
وربمــا حتــى ال يعــود
مزعجــاّ .
ً
أن حياتهــم
عامــا ،يمكــن أن ينظــر جــاك ولــورا ودينيــس إلــى الــوراء ويعتبــرون ّ
الطريقــة ،ببلوغهــم ســن ً 60-50
وأن حالــة ســيريل* ،الــذي توفــي
لــم تكــن بهــذا الســوء فــي النهايــة ...أو علــى األقــل كانــت جيــدة بمــا يكفــيّ .
ّ
ً
ملطفــة ،ليســت اســتثنائية.
محاطــا أو ًلا بعائلتــه ثــم فــي مستشــفى تحــت رعايــة
عــن عمــر  70ســنة
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ميغان كي

مستهلكة انتقلت من السوق غير القانونية إلى السوق القانونية ،كولورادو ،الواليات المتحدة األميركية
دائمــا أخفــي الحشــيش الــذي أســتخدمه عــن
آتــي مــن عائلــة متدينــة ال تتعاطــى أي شــيء بالفعــل ،لــذا كنــت
ً
عائلتــي .ولــم يتغيــر ذلــك منــذ انتقــال كولــورادو إلــى الســوق القانونيــة .لكننــي أشــعر براحــة أكبــر كونــي
أن معظــم الراشــدين الذيــن أعرفهــم يدخنــون منتجــات
منفتحــة بشــأن اســتخدامي مــع نظرائــي ويبــدو ّ
الحشــيش أو يستنشــقونها أو يأكلونهــا.
تمامــا الحصــول عليهــا لكننــي لــم أكــن أتحــدث مــع أحــد
قبــل أن تصبــح الماريجوانــا قانونيــة ،كان يســهل
ً
عــن اســتهالكي ،ال ســيما أنّنــي كنــت أعمــل فــي كنيســة .وحتــى لــو كنــا فــي حفلــة ،كنــا نتســلل لتدخيــن
ـتر فعل ًّيــا أي ماريجوانــا بــل كان زوجــي يشــتريها وهــذا مــا كان عليــه الوضــع
الحشــيش .ومــع الحظــر ،لــم أشـ ِ
أيضــا .وأظــن كونــي امــرأة يعنــي أ ّنــك تعتمديــن غال ًبــا بشــكل أكبــر علــى الرجــال ليشــتروا المخــدرات
ســابقً ا ً
دائمــا متوتــرة بشــأن النوعيــة وبشــأن وزنهــا بشــكل
ـت
ـ
كن
ـتري،
ـ
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وحي
ـة.
ـ
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ـ
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حيــن تكـ
ً
ـدا فــي البــدء .وفــي مرحلــة مــا ،كنــا نــزرع الحشــيش
ـ
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ً
ـخصا مــا.
الســتهالكنا الشــخصي لكننــي كنــت قلقــة مــن أن يشـ ّـمها النــاس أو أحــد أوالدي ويخبــرون شـ ً
جــدا ولــم نكــن نعــرف القواعــد
حيــن أصبحــت الماريجوانــا قانونيــة فــي كولــورادو ،كنــا
ً
جميعــا متحمســين ًّ
أو ًلا ،لذلــك افترضنــا أ ّنــه يمكننــا التدخيــن فــي أي مــكان يمكــن فيــه تدخيــن التبــغ .بالطبــع ،بمــا أنّنــا جميعنــا
أن
نعــرف القواعــد اآلن ،كنــا نتفاجــأ بذلــك أل ّنــه ممنــوع .لكــن فــي البــدء ،كنــا ندخــن فــي األماكــن العامــة وحتــى ّ
ـم تثبيــت المعاييــر االجتماعيــة (والقانونيــة)
النــادالت لــم يكـ ّ
ـن يعرفــن القواعــد بعــد .وحيــن أصبحــت أوضــح ،تـ ّ
بحــزم.
ـدي مكانيــن أشــتري منهمــا ويمكننــي اختيــار الســالة التــي تناســبني .ويعنــي
أحــب الســوق القانونيــة .ولـ ّ
التنظيــم أ ّنــه يمكننــي انتقــاء واختيــار مــا أريــده ،كونــي راشــدة .وأباشــر اآلن بتجربــة كانابيديــول ( )CBDمــع
تيتراهيدروكانابينــول ( )THCألرى إن كان ذلــك يناســبني .وفــي ظــل الحظــر ،لــم أكــن ألحظــى بهكــذا حريــة
ـدا إلــى الســوق غيــر القانونيــة.
أو ذلــك األمــان .وقــد اختفــى توتــري الســابق بشــأن الشــراء نهائ ًّيــا .ولــن أعــود ابـ ً
تمامــا ألنّنــي أعــرف مــا أحصــل عليــه ويمكننــي الحصــول علــى معلومــات إضافيــة مــن
أفضــل هــذا الوضــع
بــل ّ
ً
األشــخاص فــي الصيدليــة.
نوعــا مــا،
علــى الرغــم مــن أنّنــي مرتاحــة للتحــدث عــن اســتهالكي مــع نظرائــي ،إال ّ
أن الوصمــة مــا زالــت موجــودة ً
تمامــا كمــا ال أتحــدث
ال ســيما ألنّنــي أعمــل فــي مدرســة فــي جــزء محافــظ مــن الواليــة .أنــا ال أتحــدث باألمــر هنــا،
ً
أن
عــن اســتخدام الكحــول ً
أيضــا .فاألمــر يتعلــق أكثــر بتفــادي موقــف محــرج مــع أهالــي زمالئــي .لكننــي أظــن ّ
أن الدليــل يدعــم ذلــك.
الذهنيــة تتغيــر ببــطء .فــاآلنُ ،يعتبــر تدخيــن التبــغ أســوأ مــن الماريجوانــا .ويبــدو ّ
عامــا عــن هــذه األمــور .ويصعــب إخبــار شــخص يافــع
مــا زلــت أعمــل علــى طريقــة تحدثــي مــع ابنــي البالــغ ً 15
ـأن شــي ًئا مــا تغيــر اآلن مــن كونــه غيــر قانونــي إلــى كونــه قانون ًّيــا ألنّهــم يميلــون إلــى رؤيــة العالــم باألســود
بـ ّ
واألبيــض .كنــت صادقــة بشــأن اســتخدامي مــع ابنــي األكبــر لكننــي لــم أبــدأ بالتحــدث بهــذا األمــر مــع ابنتــي
البالغــة  9ســنوات .كيــف تشــرح هــذا؟ فأنــت ال تريــد أن تكــذب علــى أوالدك .لــذا أخبرهــم أن يعاملــوه كالكحول.
وأن عليهــم االنتظــار ليقــرروا مــا إذا كانــوا سيســتخدمونه حيــن يكبــرون.
وأن هــذا أمــر يقــوم بــه الراشــدون ّ
ّ
أن تحــو ًلا فــي الجيــل ســيحدث فــي األعــوام
ـدا .وأظــن ّ
جعــل التنظيــم المحادثــات أســهل لكنــه ال يــزال معقـ ً
جــدا ألنّــه يمكننــي اآلن الســيطرة
ممتنــة
أنــا
المحادثــات.
المقبلــة مــن شــأنه أن يســاعدنا فــي إجــراء هــذه
ًّ
بشــكل تــام علــى مــا أســتهلكه وكيــف أســتهلكه ومتــى أســتهلكه بســبب الســوق المنظمــة القانونيــة.
ويجــب تقديــم الفرصــة للراشــدين التخــاذ قراراتهــم الخاصــة ،حتــى لــو اســتمرت المحادثــات مــع األشــخاص
إجــراء.
اليافعيــن بكونهــا
ً
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خالد تنستي
مجموعة عمل الخبراء
براين إيميرسون
كريستيان بن األخضر
مارتين جيلسما
ليزا سانشيز
كريستيان شنايدر
زارا سناب
جون وولش
فريق استعراض الخبراء
أولغا بيلياييفا
بربارا برول
إرنستو كورتيس
بابلو سيميرمان
آن فوردهام
غورو كوتو
نازلي مغسودي
مونيك ماركس
كالي ميرسيير
خالد منى

اللجنة العالمية المعنية
بسياسة المخدرات
أمانة السر
خالد تنستي
بربارا غودي
إريك غرانت
آنا ياتسنكو

الدعم
مؤسسات المجتمع المفتوح
فيرجن يونايت
مؤسسة أوك
وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية

جهة االتصال
secretariat@globalcommissionondrugs.org
www.globalcommissionondrugs.org
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المخدرات
المعنية بسياسة
العالمية
اللجنة
ّ
ّ
ّ
المخدرات إلى طرح مناقشة ّ
مطلعة
تهدف اللجنة العالم ّية المعن ّية بسياسة
ّ
للحد من الخطر الذي تس ّببه
والفعالة
مثبتة علم ًّيا عن السبل اإلنسان ّية
ّ
ّ
الدولي.
المخدرات على األشخاص والمجتمعات على المستوى
ّ
ّ

األهداف
•

المخدرات" وتبعاته
مراجعة االفتراضات األساس ّية وفعال ّية نهج "الحرب على
ّ

•

المخدرات وفوائدها
تقييم مخاطر االستجابات الوطن ّية المختلفة لمشكلة
ّ

•

قانوني
وضع توصيات مبن ّية على أدلة ويمكن العمل عليها من أجل إصالح
ّ
وسياساتي بنّاء

