ورقة موقف

المخدرات
سياسة
ّ
والتنمية المستدامة
أيلول/سبتمبر 2018

كوفي أنان (في الذاكرة)
رئيس مجلس إدارة مؤسسة
كوفي أنان واألمين العام
السابق لألمم المتحدة ،غانا

جويس باندا
رئيسة جمهورية ماالوي السابقة

بافيل بيم
رئيس بلدية براغ السابق،
جمهورية التشيك

ريتشارد برانسون
مؤسس مجموعة
رجل أعمال،
ّ
مؤسس
فيرجن (،)Virgin Group
ّ
شريك في ذي ألدرز (،)The Elders
المملكة المتحدة

فرناندو هنريكي كاردوزو
رئيس جمهورية البرازيل السابق

ماريا كاتاوي
األمينة العامة السابقة لغرفة
التجارة الدولية ،سويسرا

هيلين كالرك
رئيسة وزراء نيوزيلندا
السابقة ومسؤولة برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي

نيك كليغ
نائب رئيس مجلس الوزراء
السابق في المملكة المتحدة

روث داريفوس
رئيسة االتحاد السويسري
السابقة ووزيرة الشؤون
االجتماعية (الرئيسة)

سيزار غافيريا
رئيس جمهورية كولومبيا
السابق

أناند غروفر
مقرر األمم المتحدة الخاص السابق
المعني بحق كل إنسان في التمتع
بأعلى مستوى ممكن من الصحة
البدنية والعقلية ،الهند

ميشال كازاتشكين
المدير التنفيذي السابق
للصندوق العالمي لمكافحة
اإليدز والسل والمالريا ،فرنسا

ألكسندر كوازنييفسكي
رئيس جمهورية بولندا السابق

ريكاردو الغوس
رئيس جمهورية شيلي السابق

أولوسيغون أوباسانجو
رئيس جمهورية نيجيريا السابق

جورج باباندريو
رئيس الوزراء اليوناني السابق

خوسيه راموس-هورتا
رئيس تيمور الشرقية السابق

جورج سامبايو
رئيس جمهورية البرتغال
السابق

جورج شولتز
وزير خارجية الواليات المتحدة
األميركية السابق (رئيس فخري)

خافيير سوالنا
الممثل السامي السابق
للسياسة الخارجية واألمنية
المشتركة لالتحاد األوروبي،
إسبانيا

ماريو فارغاس يوسا
ّ
ومفكر ،البيرو
كاتب

بول فولكر
رئيس مجلس اإلدارة السابق
لالحتياط الفدرايل األميركي
ولمجلس االنتعاش االقتصادي،
الواليات المتحدة األميركية

إرنستو زيديو
رئيس جمهورية المكسيك
السابق

المحتويات
مقدمة
ّ

2

إنهاء الفقر بين األشخاص األكثر هشاشة
ضمن سوق المخدرات غير القانونية

4

تفاقم الفقر في مناطق زراعة المحاصيل غير المشروعة
هشاشات األشخاص العالقين في االتجار بالمخدرات
الفقر والوصمة والتجريم

4
4
5

إصالح سياسات المخدرات العقابية لتعزيز المساءلة
والوصول المنصف إلى العدالة

6

التمييز وتطبيق قوانين المخدرات
العدالة الجنائية واكتظاظ السجون
الفساد والمؤسسات غير المسؤولة
العنف وغياب مراعاة األصول القانونية والسلطة القضائية التقديرية
الوصول المحدود للعدالة لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات

6
6
7
8
8

تعزيز الحياة الصحية من خالل سياسات المخدرات

10

الحياة الصحية والرفاه لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات
التأثيرات الصحية لجهود خفض العرض
الوباء العالمي لأللم الك ّلي

تحسين الشراكات العالمية إلصالح سياسة المخدرات

10
10
11

13

السيطرة الشمالية الجنوبية :المساعدة األجنبية والحرب على المخدرات
تفكك السياسة :المساعدة األجنبية وسياسات المخدرات غير اإلنسانية
دائما :دور المجتمع المدني
متجاهل لكن ثابت
ً
ضمان االتساق على مستوى نظام األمم المتحدة في سياسة المخدرات

13
13
14
14

التوصية

17

ملفات البلدان :سياسة المخدرات
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

18

المراجع

26

مقدمة
ّ
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
اﻟﺒﺮ
ﻓﻲ
ّ

ﻣﻨﻊ اﻟﺮش اﻟﺠﻮي
ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ

اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺠﻴﺪة واﻟﺮﻓﺎه

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻜﺎﻓﻲ إﻟﻰ
ا دوﻳﺔ ا ﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ إﻟﻴﻬﺎ

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

اﻟﺤﻴﺎة
ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء
إﻧﻬﺎء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﻴﺪات
اﻟﺤﺸﺮﻳﺔ اﻟﻀﺎرة ﻟﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ

اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺠﻴﺪ
ّ
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

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

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ
ّ
ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة

2

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
وﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻤﺴﺎواة
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

بيــن الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة حــول
«مشــكلة المخــدرات العالميــة» عــام  1998والــدورة االســتثنائية
للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة حــول الموضــوع نفســه
ـم تنظيــم نظــام مكافحــة المخــدرات
التــي انعقــدت عــام  ،2016تـ ّ
الحــد مــن العــرض
يســتهدف
الركائــز
الدولــي فــي نهــج ثالثــي
ّ
1
ويــروج للتعــاون الدولــي ضــد الجريمــة المنظمــة
والطلــب،
ّ
2
وغســل األمــوال .وســعى اإلعــان السياســي المعتمــد فــي
الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة لعــام
الحــد بشــكل كبيــر مــن اســتخدام
 1998ليــس إلــى القضــاء أو
ّ
أيضــا إلــى
المخــدرات وطلبهــا بحلــول العــام  2008وحســب 3،بــل ً
االســتجابة للتهديــد العالمــي لـــ « رفاهيــة البشــرية» الــذي يعتبــر
أنّ المخــدرات تفرضــه منــذ ســتينيات القــرن العشــرين 4.وتماشـ ًيا
مــع األهــداف الشــاملة هــذه ،دعمــت الــدول األعضــاء فــي الــدورة
خــال مــن
االســتثنائية لعــام  1998الشــعار الرســمي «عالــم
ٍ
المخــدرات :يمكننــا تحقيــق األمــر!».

إنّ تبنــي أهــداف التنميــة المســتدامة وخطــة التنمية المســتدامة
لعــام  2030عــام  ،2015قبــل بضعــة أشــهر مــن انعقــاد الــدورة
االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة حــول المخــدرات
عــام  ،2016كان فرصــة أساســية لتســليط الضــوء علــى أبعــاد
التنميــة البشــرية ،بمــا فــي ذلــك الفقــر والصحــة وســلطة القانــون
والمســاواة الجندريــة وحقــوق اإلنســان والبيئــة 7.وقــد فتــح ذلــك
البــاب أمــام تقــارب االســتجابات للمخــدرات مــع مبــادئ التنميــة
المســتدامة .فللمــرة األولــى ،أضــاف مســتند رفيــع المســتوى
عــن المخــدرات ،وهــو الوثيقــة الختاميــة للــدورة االســتثنائية
للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،ركائــز جديــدة إلــى اســتراتيجية
مكافحــة المخــدرات العالميــة :أال وهــي الوصــول إلــى األدويــة
األساســية والتحديــات الجديــدة وحقــوق اإلنســان وحقــوق الشــباب
وحقــوق النســاء والتنميــة 8.وقــد أشــار إلــى الحاجــة إلعــادة النظــر
المقســمة لنظــام األمــم المتحــدة حيــال المخــدرات
باالســتجابة
ّ
الــذي يركّ ــز بشــكل ضيــق علــى إنفــاذ القانــون والعدالــة الجنائيــة.

بعــد مــرور عشــر ســنوات ،فــي العــام  ،2009تبنــت الــدول األعضــاء
مفصلــة
ـدا وخطــة عمــل
ّ
فــي األمــم المتحــدة إعال ًنــا سياس ـ ًّيا جديـ ً
عــن المخــدرات 5كـ ّررا ببســاطة أهــداف العــام  1998والنهــج الثالثــي
الركائــز .وبالقيــام بذلــك ،تجاهلــت خطــة العمــل أربعــة تغييــرات
رئيســية حصلــت منــذ تبنــي اتفاقيــة المخــدرات العالميــة الثالثــة
واتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع فــي
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة عــام  .1988كان التغييــر األول
للحــد مــن زراعــة المخــدرات
الفشــل الواضــح للنُ ُهــج العقابيــة
ّ
غيــر المشــروعة وصناعتهــا وتوفرهــا واســتخدامها والخطــر الــذي
يســ ّببه اســتخدام وسياســات المخــدرات.

كانــت اللجنــة العالميــة المعنيــة بسياســة المخــدرات تدعــو إلــى
ـول جــذري منــذ توصياتهــا األولــى عــام  9 .2011ويتطلــب ضمــان أن
تحـ ّ
مرســخة فع ـ ًلا فــي إطــار عمــل أهــداف
ـدرات
ـ
المخ
ـات
ـ
سياس
ـون
تكـ
ّ
التنميــة المســتدامة أن تحتــرم الحكومــات العناصــر األساســية
الســتة ألهــداف التنميــة المســتدامة 10التــي يجــب أن تدعــم أي
اســتجابة مســتقبلية للمخــدرات :الشــراكات القائمــة علــى العدالــة
والتــي محورهــا األشــخاص والتــي توجههــا الكرامــة والقائمــة علــى
التضامــن التــي تحتــرم الكــرة األرضيــة وتركّ ــز على االزدهــار للجميع.

كان التغييــر الثانــي إقــرار األمــم المتحــدة نفســها بــأنّ نهــج
أدى إلــى تبعــات غيــر
مكافحــة المخــدرات القمعــي الصــرف ّ
مقصــودة حــادة مثــل إنشــاء ســوق غيــر قانونيــة عالميــة
والتــي يمكــن أن يضيــف إليهــا المــرء انفجــار فيــروس نقــص
المناعــة البشــري وعــداوى التهــاب الكبــد بيــن األشــخاص الذيــن
يســتخدمون المخــدرات ومســتوى الوصمــة المرتفــع المرتبــط
باســتخدام المخــدرات وعــدم الوصــول إلــى المــواد المراقبــة دول ًّيــا
ألغــراض طبيــة 6.ثال ًثــا ،تغ ّيــر العالــم كثيـ ًرا منــذ ســتينيات القــرن
ـم االتفــاق علــى اتفاقيــة المخــدرات األولــى التــي
العشــرين حيــن تـ ّ
أدت العولمــة غيــر المســبوقة
وقــد
المتحــدة.
أصدرتهــا األمــم
ّ
والترابــط والتكنولوجيــات الجديــدة إلــى تحديــات جديــدة مثــل
األزمــات الصحيــة العالميــة وتدفقــات الالجئيــن القياســية والتغيــر
المناخــي ومســائل بيئيــة أخــرى واســتخدام اإلنترنــت ألغــراض
قانونيــة وغيــر قانونيــة علــى الســواء .كمــا فاقمــت سياســات
خــال مــن
المخــدرات التــي ركّ ــزت حصر ًّيــا علــى تحقيــق عالــم
ٍ
المخــدرات مــن معانــاة األشــخاص األكثــر فقــ ًرا والمجتمعــات
األكثــر تع ّر ًضــا للتحديــات االجتماعيــة االقتصاديــة .أمــا التغييــر
الرئيســي الرابــع فــكان تبنــي األهــداف اإلنمائيــة لأللف ّيــة وأهــداف
التنميــة المســتدامة الالحقــة .وقــد دخــل فــي تركيــز دولــي جديــد
فــي شــراكة عالميــة وجهــد تعاونــي لتحقيــق حقــوق اإلنســان
والمســاواة الجندريــة والصحــة والســامة فــي االقتصــادات النامية.

يتحضــر المجتمــع الدولــي حال ًّيــا للجــزء الــوزاري للجنــة المخــدرات،
المخطــط لــه لشــهر آذار/مــارس  ،2019حيــث ســتوافق البلــدان
علــى اســتراتيجية المخــدرات العالميــة للعقــد القــادم .وتســ ّلط
ورقــة الموقــف هــذه الضــوء علــى التفاعــات بيــن أهــداف التنميــة
المســتدامة  -كإطــار عمــل السياســة المشــتركة المعتمــدة
لغايــة  - 2030وسياســة المخــدرات الدوليــة.
كخطــة تحوليــة لألشــخاص والكــرة األرضيــة ،توفــر أهــداف التنميــة
المســتدامة إطــار عمــل يمكــن ضمنــه إعــادة النظــر بسياســات
المخــدرات للتركيــز علــى األشــخاص المهدديــن بــد ًلا مــن
التهديــدات التــي تشــكّ لها المخــدرات بحــد ذاتهــا 11.وتوفــر هــذه
الورقــة مجموعــة متنوعــة مــن أمثلــة البلــدان ودراســات الحالــة،
اإليجابيــة والســلبية علــى الســواء .فهــي تمثــل موقــف اللجنــة
العالميــة حيــال طريقــة تقــارب سياســة المخــدرات مــع روحيــة
أهــداف التنميــة المســتدامة وخطابهــا وتطبيقهــا.
وحــدت خطــة العــام  2030المجتمــع الدولــي حــول الشــعار «عــدم
ّ
تــرك أحــد» .وقــد حــان الوقــت لضمــان أن ذلــك يعنــي عــدم تــرك أي
فــرد يســتخدم المخــدرات أو أي مجتمــع متأثــر .لقــد حــان الوقــت
لبــذل جهــود خاصــة لتقديــم خدمــات عامــة ودعــم عــام لألشــخاص
الذيــن يســتخدمون المخــدرات والمجتمعــات التــي تضــررت بفعــل
مــا ُيســمى الحــرب علــى المخــدرات .كمــا حــان الوقــت إلعــادة النظــر
باألهــداف الشــاملة لسياســات المخــدرات لضمــان أنّهــا تتماشــى
مــع خطــة التنميــة المســتدامة.

3

إنهاء الفقر بين األشخاص األكثر هشاشة
ضمن سوق المخدرات غير القانونية
تســعى أهــداف التنميــة المســتدامة ( 1إنهــاء الفقــر)
و( 2القضــاء علــى الجــوع) و( 4التعليــم الجيــد)
و( 6الميــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة) و( 8العمــل
(الحــد مــن الالمســاواة)
الالئــق والنمــو االقتصــادي) و10
ّ
و( 11المــدن والمجتمعــات المســتدامة) إلــى تحســين نوعيــة
ً
تهميشــا وهشاشــة مــن خــال تأميــن
حيــاة األشــخاص األكثــر
الوصــول إلــى الخدمــات األساســية .غيــر أنّ معظــم الخطــوات
المتخــذة بواســطة جهــود مكافحــة المخــدرات العالميــة فاقمــت
مــن الفقــر والتهميــش بــد ًلا مــن معالجــة األســباب األساســية
للمشــاركة فــي ســوق المخــدرات غيــر القانونيــة.
كمــا يفشــل النهــج القمعــي الصــرف تجــاه المخــدرات فــي
اإلقــرار بأنّــه بالنســبة إلــى مالييــن األشــخاص حــول العالــم -
فــي أفغانســتان ومالــي ومناطــق فــي البرازيــل ،مثــ ًلأ  -يو ّفــر
المجرمــون المنظمــون المشــاركون فــي ســوق المخــدرات غيــر
القانونيــة مداخيــل وخدمــات أساســية واســتقرا ًرا تفشــل الدولــة
فــي توفيرهــا 12.وفــي هــذه المناطــق التائهــة ،ركّ ــزت العديــد
مــن الحكومــات فقــط علــى ضبــط األمــن والتدخــات العســكرية
لكبــح النشــاطات غيــر القانونيــة ،مــن دون تبنــي توظيــف بديــل
وتقديــم الخدمــات األساســية مثــل الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة
والتعليــم والرعايــة الصحيــة والســامة .فهــذه الجهــود القمعيــة
حــد كبيــر معاكســة ،ال ســيما بيــن األكثــر هشاشــة
كانــت إلــى ّ
واألقليــات اإلثنيــة والمجتمعــات األكثــر فقـ ًرا فــي ّ
كل مــن المناطق
والم ُدنيــة.
الريفيــة ُ

تفاقم الفقر في مناطق زراعة المحاصيل غير المشروعة

فــي المناطــق المتأثــرة بالنــزاع ،يكــون المزارعــون المســتقلون
عرضــة للخطــر حتــى ،بمــا أنّهــم ُيحاصــرون غال ًبــا فــي تبــادل
النيــران بيــن المجرميــن المنظميــن والعصابــات والقــوى
الحكوميــة .ففــي كولومبيــاُ ،أجبــر مالييــن األشــخاص علــى الهــرب
مــن منازلهــم بســبب النــزاع بيــن الحكومــة والقــوى المســلحة
الثوريــة الكولومبيــة وبســبب االشــتباكات العنيفــة بيــن الجيــش
16
والمجموعــات المســلحة فــي مناطــق زراعــة الكــوكا.

الفقر والوصمة والتجريم

هشاشات األشخاص العالقين في االتجار بالمخدرات

ُيــزرع األفيــون والكــوكا والحشــيش فــي بعــض األماكــن األكثــر
عزلــة فــي العالــم حيــث يميــل حضــور الدولــة ليكــون محصــو ًرا
بتدخــات إنفــاذ القانــون لتلــف المحاصيــل غيــر القانونيــة وتوقيــف
المزارعيــن المشــاركين فــي زراعتهــا .كمــا أنّ العديــد مــن هــذه
المناطــق معرضــة لمســتويات عاليــة مــن الالمســاواة والوصــول
غيــر المتســاوي إلــى حيــازة األراضــي .وال يــؤدي تدميــر وســيلة
13
عيــش المزارعيــن الوحيــدة إال إلــى دفعهــم أكثــر نحــو الفقــر.
ففــي الوس الشــمالية ،تبعــت حمــات التلــف القســرية فــي أوائــل
أدت
القــرن الواحــد والعشــرين
نقصــا فــي األرز 14.وفــي ميانمــارّ ،
ً
جهــود إنفــاذ القانــون وحظــر األفيــون عامــي  2003-2002فــي إقليــم
كوكانــغ الخــاص إلــى انخفــاض فــي ارتيــاد المــدارس بنســبة %50
15
وإقفــال ثلثــي الصيدليــات والمنشــآت الطبيــة.

يمكــن مالحظــة هشاشــات شــبيهة فــي المناطــق حيــث يترســخ
إنتــاج المخــدرات وتوريــده  -بشــكل عــام فــي المناطــق الهشــة
والمتأثــرة بالنزاعــات والناميــة .وفــي هــذه المناطــق ،يجــوز أن
تكــون تجــارة المخــدرات غيــر القانونيــة منســوجة بقــوة فــي نســيج
المجتمــع نفســه .وقــد يــؤدي أي إجــراء قمعــي مــن قبــل الدولــة
إلــى ارتفــاع فــي العنــف والفســاد واكتظــاظ الســجون ،األمــر
الــذي يفاقــم الفقــر والتهميــش فــي المجتمعــات الهشــة أص ـ ًلا.
حتــى فــي البلــدان المتوســطة والعاليــة الدخــل ،فــي المــدن أو
الضواحــي حيــث تنــدر فــرص العمــل ويكــون التماســك االجتماعــي
فرصــا
ضعيفً ــا ،يجــوز أن يشــكّ ل االتجــار بالمخــدرات والتعامــل بــه
ً
17
جذابــة بغيــاب بدائــل أفضــل فــي االقتصــاد القانونــي.

يحصــل اســتخدام المخــدرات فــي جميــع القــارات وعبــر كافــة
األعمــار والفئــات االجتماعيــة واألنــواع االجتماعيــة .غيــر أنّ سياســات
المخــدرات القمعيــة وغيــاب الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة
ـد مــن مخاطــر اســتخدام المخدرات
واالجتماعيــة (بمــا فــي ذلــك الحـ ّ
أيضــا الرعايــة الصحيــة العامــة) تؤثــر بشــكل عــام
وعالجهــا ،بــل ً
ً
تهميشــا .إضافــةً إلــى
علــى أقســام المجتمــع األفقــر واألكثــر
ذلــك ،يزيــد فقــط تجريــم األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات
الوصمــة والتهميــش ،فيكــون بمثابــة حاجــز أمــام التعليــم
والتوظيــف والخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة وحتــى الحــق
بالتصويــت (مث ـ ًلا فــي الواليــات المتحــدة) .كمــا يواجــه األشــخاص
الذيــن يســتخدمون المخــدرات المشــردون أو المشــاركون فــي
نشــاطات «مو ّبخــة أخالق ًّيــا» أخــرى و/أو غيــر مشــروعة مثــل العمــل
الحــد مــن
وتجريمــا إضافييــن وتكــون خدمــات
بالجنــس ،وصمــة
ّ
ً
مخاطــر اســتخدام المخــدرات القائمــة غيــر قــادرة عــاد ًة علــى
االســتجابة الحتياجاتهــم.

تكــون النســاء بشــكل خــاص عرضــةً للمشــاركة فــي تجــارة
المخــدرات غيــر القانونيــة ألنّ عــدم المســاواة الجندريــة تعيــق
ويقــوض فــي النهايــة
وصولهــن إلــى التعليــم والتوظيــف.
ّ
تجاهــل ضعفهــن ،إلــى جانــب انتهــاكات حقــوق اإلنســان
وأيضــا
المنتظمــة تجاههــن ،تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة 5
ً
أهــداف التنميــة المســتدامة  1و 4و .8ويميــل ســجن أعــداد كبيــرة
مــن النســاء إلــى تفاقــم المشــكلة بــد ًلا مــن حلهــا .ففــي أميــركا
الالتينيــة ،تكــون النســاء المســتهدفات بجهــود ضبــط األمــن
بأكثريتهــن أمهــات عازبــات ،فــي مواقــف ذات هشاشــة اقتصاديــة
مرتفعــة وتعليــم رســمي بســيط وفــرص عمــل محــدودة .وال يــؤدي
ـن
ـن وأوالدهـ ّ
ســجنهن لفتــرات زمنيــة طويلــة إال إلــى دفعهــن هـ ّ
إلــى المزيــد مــن الفقــر والجريمــة ،بمــا أنّ ســجالتهن الجنائيــة
18
تعيــق وصولهــن إلــى الوظائــف بعــد خروجهــن مــن الســجن.

أطفال في حي الفقراء في هابي الند  ،في مانيال ،الفلبين ،حيث وقعت العديد من جرائم القتل المنسوبة لحرب المخدرات.
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إصالح سياسات المخدرات العقابية لتعزيز
المساءلة والوصول المنصف إلى العدالة
إنّ المنطــق الســائد وراء النُ ُهــج العقابيــة المفرطــة وعــدم
«التشــدد
التســامح إطال ًقــا تجــاه المخــدرات هــو أنّ اســتراتيجية
ّ
علــى المخــدرات» ســتثني النــاس عــن زراعــة المخــدرات وإنتاجهــا
واالتجــار بهــا وبيعهــا واســتهالكها .مــع ذلــك ،تظهــر تقاريــر
األمــم المتحــدة والمطبوعــات العلميــة بوضــوح أنّ سياســات
الحــد مــن مقيــاس الســوق
المخــدرات القمعيــة فشــلت فــي
ّ
غيــر القانونيــة 19.وعلــى الرغــم مــن الهــدف الجوهــري لمعاهــدات
األمــم المتحــدة المعنيــة بمكافحــة المخــدرات للترويــج «لصحــة
أدت إلــى ضــرر
النــاس ورفاههــم» 20،إال أنّ السياســات الحاليــة ّ
صحــي واجتماعــي كبيــر ،بمــا فــي ذلــك انتهــاكات حقــوق
21
اإلنســان الحــادة وتفاقــم الفقــر والتهميــش.
كمــا أنّ هــذه السياســات أعاقــت أنظمــة العدالــة الجنائيــة لبلــدان
عديــدة مــن خــال تحويــل المــوارد الشــحيحة غال ًبــا للتعامــل مــع
مرتكبــي جرائــم المخــدرات الصغيــرة بــد ًلا مــن التركيــز علــى
مهمــا أمــام تحقيــق
المجرميــن العنيفيــن .ويشــكّ ل هــذا حاج ـزًا
ًّ
هــدف التنميــة المســتدامة  16المعنــي بـــ «المجتمعــات الســلمية
والشــاملة للتنميــة المســتدامة» و«الوصــول إلى العدالــة للجميع»
و«المؤسســات الفعالــة والمســؤولة والشــاملة علــى جميــع
المســتويات» .وبشــكل ملحــوظ ،يدعــو هــدف التنميــة المســتدامة
ـد مــن جميــع أشــكال العنــف وتعزيــز ســلطة القانــون
 16إلــى الحـ ّ
والحــد مــن الفســاد
للجميــع
العدالــة
إلــى
المتســاوي
والوصــول
ّ
وتطويــر مؤسســات فعالــة ومســؤولة وشــفافة علــى جميــع
المســتويات وتطبيــق القوانيــن والسياســات غيــر التمييزيــة.
التمييز وتطبيق قوانين المخدرات

يســتهدف تطبيــق قانــون المخــدرات بشــكل غيــر متناســب
يشــوه ســمعة نظــام
مجموعــات األقليــات اإلثنيــة ،األمــر الــذي
ّ
ويقــوض أهــداف التنميــة المســتدامة ( 10ال ســيما
العدالــة
ّ
الهــدف « :10.2تمكيــن الدمــج االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي
للجميــع وتعزيــزه ،بغــض النظــر عــن العمــر والجنــس واإلعاقــة
رجــح أن يتــم
والعــرق واإلثنيــة )»...و .16فــي المملكــة المتحــدةُ ،ي ّ
توقيــف األشــخاص ذوي البشــرة الســوداء وتفتيشــهم بمعــدل
ســت مــرات أكثــر مــن األشــخاص ذوي البشــرة البيضــاء ،علــى
الرغــم مــن أنّ انتشــار اســتخدام المخــدرات بيــن األشــخاص ذوي
البشــرة الســوداء أقــل مــن األشــخاص ذوي البشــرة البيضــاء .كمــا
ُيعامــل األشــخاص ذوي البشــرة الســوداء بقســوة أكبــر بســبب
حيازتهــم للمخــدرات مــن األشــخاص ذوي البشــرة البيضــاء،
مــع اتهــام ثمانيــة وســبعين بالمائــة منهــم بســبب حيازتهــم
الكوكاييــن مقارنــة بأربعــة وأربعيــن بالمائــة لألشــخاص ذوي
البشــرة البيضــاء 22.وفــي البرازيــل ،التــي تملــك ثالــث أكبــر عــدد
ســجناء فــي العالــم ،تبلغ نســبة الســجناء ذوي البشــرة الســوداء

6

أربعــة وســتين بالمائــة مــن جميــع الســجناء البرازيلييــن و ُيســجن
واحــد مــن ثالثــة ســجناء بســبب االتجــار بالمخــدرات (مــع ارتفــاع إلــى
23
الثلثيــن لــدى النســاء).
لهــذا النهــج القمعــي تبعــات طويلــة األمــد بمــا أنّ األشــخاص ذوي
الســجالت الجنائيــة لديهــم فرصــة وصــول أقــل إلــى التعليــم
والتوظيــف وخدمــات صحيــة واجتماعيــة عديــدة .ففــي الواليــات
المتحــدة ،علــى ســبيل المثــال ،يمكــن لشــخص ُمــدان بجريمــة
مخــدرات أن يواجــه حظــ ًرا مــدى الحيــاة علــى المطالبــة بفوائــد
اجتماعيــة 24ويجــوز أن تكــون قدرتهــم علــى الحصــول علــى منحــة
25
دراســية محــدودة للغايــة.
العدالة الجنائية واكتظاظ السجون

أدت قوانيــن المخــدرات القمعيــة إلــى ســجن جماعــي وحــاالت
ّ
اكتظــاظ ســجون حــادة بحيــث ُيســجن واحــد مــن أصــل خمســة
26
ســجناء فــي جميــع أنحــاء العالــم بســبب جرائــم مخــدرات.
ومــن هــؤالءُ ،يســجن ثمانيــة مــن أصــل عشــرة بســبب اســتخدام
المخــدرات أو حيازتهــا الســتخدام شــخصي 27.و ُيتهــم الباقــون
عمومــا بالتعامــل المنخفــض المســتوى واالتجــار علــى المســتوى
ً
الضيــق  -مــع إدانــة أقليــة بســيطة بجرائــم عنيفــة مرتبطــة
بالمخــدرات .مــع ذلــك ،تحصــد جرائــم المخــدرات البســيطة هــذه
عقوبــة ســجن أطــول مــن االغتصــاب أو القتــل .ففــي بوليفيــا،
تبلــغ العقوبــة الدنيــا لجرائــم المخــدرات (عشــر ســنوات) ضعــف
عقوبــة جريمــة االغتصــاب (خمــس ســنوات) .وفــي المكســيك،
تُعاقــب الســرقة العنيفــة بســجن لمــدة ســتة أشــهر واالتجــار
28
بالمخــدرات بعشــر ســنوات.
إنّ هــذا النهــج العقابــي ليــس بغيــر فعــال فــي كبــح ســوق
المخــدرات غيــر القانونيــة وحســب ،بــل يطــرح عالمــات اســتفهام
حــول جهــاز العدالــة الجنائيــة ككل بســبب طبيعتــه غيــر
المتناســبة وســوء اســتخدام المــوارد الشــحيحة الســتهداف
مرتكبــي الجرائــم الصغيــرة غيــر العنيفــة بــد ًلا مــن التركيــز علــى
المجرميــن العالــي المســتوى .والواليــات المتحــدة هــي واحــدة
مــن أكبــر األمثلــة تط ّر ًفــا فــي الســجن المفــرط ،بوجــود « 30مليــون
حالــة توقيــف لجرائــم المخــدرات ،منهــم  24مليــون [ ]...بســبب
29
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فــي أميــركا الالتينيــة وآســيا ،كان األثــر أكثــر حــدة علــى
الســجينات .فعلــى الرغــم مــن أنّ النســاء مــا زلــن أقليــة مــن بيــن
ـوا فــي الســجن
المســاجين ،إال أنّهــن الفئــة الســكانية األكثــر نمـ ًّ
التــي تدفعهــا سياســات المخــدرات القمعيــة .ففــي األرجنتيــن
ـم ســجن أكثــر مــن ســتين بالمائــة مــن
وكوســتاريكا والبيــرو ،تـ ّ
النســاء الموجــودات فــي الســجن بســبب جرائــم مخــدرات 30.وفــي
الســجون التايالنديــة ،ارتفعــت هــذه النســبة إلــى ثمانيــن بالمائــة
تــم ســجن معظــم هــذه النســاء بســب
مــن الســجينات 31.وقــد ّ
جرائــم غيــر عنيفــة وألول مــرة والعديــد منهــن أمهــات عازبــات و/
أو مســؤوالت عــن عــدة أطفــال .بالتالــي ،ال يؤثــر ســجنهن علــى
أيضــا علــى حيــاة عائالتهــن وأحيا ًنــا علــى
ـن وحســب ،بــل ً
حياتهـ ّ
32
المجتمعــات ككل.
يتفاقــم الضغــط الــذي تفرضــه سياســات المخــدرات الحاليــة
علــى نظــام العدالــة الجنائيــة بســبب العــدد الكبيــر لألشــخاص
الموقوفيــن فــي اعتقــال مــا قبــل المحاكمــة ألنّ المحاكــم ال
يمكنهــا التأقلــم مــع األعــداد المتزايــدة مــن مرتكبــي جرائــم
المخــدرات الصغيــرة المشــكوك بهــا .ففــي بوليفيــا والبرازيــل
واإلكــوادور والمكســيك ،يكــون االعتقــال مــا قبــل المحاكمــة
إلزام ًّيــا لجميــع جرائــم المخــدرات ،علــى المســتويين المنخفــض
والمرتفــع .وينتظــر العديــد مــن األشــخاص أشــه ًرا أو ســنين قبــل
أن يخضعــوا أخي ـ ًرا للمحاكمــة .ففــي بوليفيــا ،ينتظــر المحاكمــة
ســبعة وســتون بالمائــة مــن األشــخاص المعتقليــن فــي الســجون
بســبب جرائــم اتجــار بالمخــدرات 33.وأظهــرت دراســة بيــن القضــاة
واســعا لالســتعانة
دعمــا
والمدعيــن العاميــن فــي رومانيــا
ً
ً
34
باعتقــال مــا قبــل المحاكمــة لقضايــا المخــدرات.

تعريف نظام عدالة منصف
«ال يجــدر بالشــرطة إطــاق النــار علــى العصافيــر بالمدافــع ».فريتــز
فالينــر1928 ،
ترتكــز أنظمــة العدالــة الجنائيــة الديمقراطيــة علــى ركيزتيــن:
أي العقوبــات المتناســبة واســتقاللية القضــاة فــي تطبيقهــم
للقانــون .وتكــون العدالــة منفصلــة عــن الفرعيــن التنفيــذي
والتشــريعي للحكومــة .ويجــب أن تكــون حــرة ومســاوية ومفتوحــة
للجميــع مــن دون تمييــز.
إنّ المبــادئ التوجيهيــة لضمــان محاكمــات منصفــة هــي :افتــراض
البــراءة كمــا هــو مبيــن فــي المــادة  11مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان؛ 35وتناســبية العقوبــات؛ وإمكانيــة االســتئناف؛ واإلجــراءات
التنازعيــة؛ وعــدم رجعيــة القوانيــن الجرميــة .وتضمــن هــذه المبــادئ
أن ُيعامــل جميــع المواطنــون وجميــع المنخرطــون فــي المحاكمــات
 المدعــون والشــهود والمتهمــون  -بالتســاوي وأن تُضمــنحقوقهــم.
عــد الوصــول إلــى العدالــة لجميــع المواطنيــن ًّ
حقــا
باإلضافــةُ ،ي ّ
قانون ًّيــا محم ًّيــا فــي المادتيــن  8و 10مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان .ويجــب إزالــة الحواجــز االجتماعيــة واالقتصاديــة والجندريــة
التــي تمنــع النســاء واألقليــات والمجتمعــات الفقيــرة مــن اكتســاب
الوصــول إلــى العدالــة .و ُيعتبــر الوصــول المنصــف إلــى العدالــة
ـزءا أساسـ ًّيا مــن الحوكمــة الجيــدة وهو مؤشــر لقياســها
للجميــع جـ ً
ونتيجــة لهــا علــى الســواء.

الفساد والمؤسسات غير المسؤولة

أدت الطبيعــة غيــر المشــروعة لتجــارة المخــدرات إلــى ســوق غيــر
ّ
ُقــدر حال ًّيــا بـــ  652-426مليــار دوالر
قانونيــة ضخمــة ومربحــة ،ت ّ
أميركــي 36،أشــعلت فــي النهايــة الفســاد علــى أعلــى مســتويات
صناعــة السياســات .كمــا يظهــر الدليــل أنّ مؤسســات الدولــة
الهشــة تو ّفــر األســاس الخصــب الزدهــار إنتــاج المخــدرات غيــر
37
القانونيــة واالتجــار بهــا.
فــي بلــدان عديــدة فــي غــرب أفريقيــا ،يشــكّ ل االصطــدام بيــن
ـدا خطي ـ ًرا
المســؤولين رفيعــي المســتوى وتجــار المخــدرات تهديـ ً
لألمــن والحوكمــة والتنميــة 38.ففــي أفقــر المناطــق فــي مالــي،
اســتبدلت الدولــة تجــارة المخــدرات غيــر القانونيــة فــي توفيــر
الوظائــف والخدمــات األساســية إلــى المجتمعــات المحليــة،
وبالتالــي تلقــي الدعــم المجتمعــي ضــد جهــود إنفــاذ قانــون
39
ويتــم االعتــراف اآلن بغينيــا بيســاو كمركــز اتجــار
المخــدرات.
ّ
بالكوكاييــن رئيســي ،مــع ورود تقاريــر عــن «مزاعــم متكــررة
بتواطــؤ مســؤولين رفيعــي المســتوى فــي الحكومــة والجيــش
40
فــي االتجــار بالمخــدرات» ،إضافــةً إلــى الفســاد فــي القضــاء.
بشــكل مشــابه ،فــي إيطاليــا ،لطالمــا اســتفادت مجموعتــا
الجريمــة المنظمــة البارزتــان  -كوســا نوســترا وأندارنغيتــا  -مــن
روابطهمــا السياســية رفيعــة المســتوى 41.وفــي بلــدان أوروبيــة
أخــرى ،وجــد مكتــب الشــرطة األوروبــي (يوروبــول) دليــ ً
ا علــى
فســاد مستشــاري ورؤســاء بلديــات المــدن ،بشــكل خــاص فــي
42
المــدن علــى طــول الحــدود البريــة الشــرقية لالتحــاد األوروبــي.
ويجــب أن تشــكّ ل معالجــة هــذا الفســاد علــى أعلــى مســتويات
جــزءا ال يتجــزأ مــن سياســات
الحوكمــة وبنــاء مؤسســات قويــة
ً
المخــدرات الفعالــة ،تماشــ ًيا مــع هــدف التنميــة المســتدامة .16

العنف وغياب مراعاة األصول القانونية
والسلطة القضائية التقديرية

قمعــا مباشــر ًة
أعــاق بعــض أشــكال مكافحــة المخــدرات األكثــر
ً
ـد بشــكل كبيــر مــن
تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة «( 16.1الحـ ّ
جميــع أشــكال العنــف ومعــدالت الوفيــات ذات الصلــة فــي كل
مــكان») .ويمكــن أن يكــون مــا ُيعــرف بالحــرب علــى المخــدرات
تــم شــنها فــي الفيليبيــن أحــد األمثلــة األكثــر تط ّر ًفــا.
التــي ّ
فمنــذ حزيران/يونيــو  ،2016تغاضــى الرئيــس رودريغــو دوتيرتــي
عــن حملــة عنيفــة ضــد األشــخاص المشــكوك باســتخدامهم أو
متاجرتهــم بالمخــدرات ،وهــو نهــج وحشــي حصــد إلــى اآلن حيــاة
أكثــر مــن  12،000شــخص ،بمــا فيهــم أطفــال .وقــد عاقــب الرئيــس
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حــاالت القتــل خــارج القضــاء هــذه مــن قبــل الشــرطة والقــوى
األهليــة وقوبلــت باإلفــات مــن العقــاب 43.وفــي توجه مثيــر للقلق،
تتبــع بلــدان أخــرى فــي المنطقــة اآلن النهــج الفيليبينــي ،بمــا فــي
ذلــك بنغــادش 44وكامبوديــا 45وإندونيســيا 46وســريالنكا.47
كمــا عانــت المكســيك مــن تبعــات الحــرب التــي ُأطلقــت ضــد مــا
عامــا
ُيعــرف بـــ «كارتيــات المخــدرات» عــام  .2006وعلــى مــدى الـــ ً 12
الماضيــةُ ،قتــل أكثــر مــن  15،000شــخص ونــزح داخل ًّيا  281،000شــخص
أيضــا ،اتخــذت الدولــة تدابيــر
و»اختفــى»  26،800شــخص 48.وهنــا ً
تصحيحيــة قليلــة لدعــم الضحايــا وعائالتهــم .فالتصــادم بيــن
الشــرطة وتجــار المخــدرات لوحــظ بشــكل واضــح بســبب اختفــاء
 43طال ًبــا فــي أيوتزينابــا عــام  ،2014وهــو حــدث صــادم ومأســاوي
49
جــذب اهتمــام وســائل اإلعــام فــي جميــع أنحــاء العالــم.

مصادرة الكحول في الدار البيضاء  ،المغرب Aujourd’hui Le Maroc

أدت حمــات القضــاء القســري علــى
بشــكل مشــابه ،لطالمــا ّ
المحصــول إلــى اشــتباكات عنيفــة بيــن المجتمعــات المحليــة

والشــرطة والجيــش ،بمــا أنّ المجتمعــات المتأثــرة ســعت لحمايــة
مصــادر عيشــها .ففــي كولومبيــا ،علــى الرغــم مــن توقيــع
اتفاقيــة ســام مــع القــوى المســلحة الثوريــة الكولومبيــة ،إال أنّ
حــاالت العنــف ضــد المزارعــون المســتقلون اســتمرت  -وحتــى
50
وقــدرت األمــم المتحــدة أنّــه فــي
ازدادت فــي بعــض البلديــات.
ّ
العــام  2017فقــطُ ،قتــل  106قــادة مجتمــع ونشــطاء فــي هــذه
51
الظــروف.
الوصول المحدود للعدالة لألشخاص
الذين يستخدمون المخدرات

فــي نظــام مكافحــة مخــدرات قمعــي مفــرطُ ،يق ّيــد الوصــول
إلــى العدالــة أو ُيحــرم ببســاطة لألشــخاص الذيــن يســتخدمون
المخــدرات واألشــخاص اآلخريــن العامليــن فــي تجــارة المخــدرات
بســبب وضعهــم الهــش .ويســتمر األشــخاص الذيــن يســتخدمون
المخــدرات  -ال ســيما مــن قطاعــات المجتمــع الهشــة  -بكونهــم
ضحايــا ســوء المعاملــة والعنــف ونــاد ًرا مــا يكونــون قادريــن علــى
طلــب العدالــة .وفــي أوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى ،تبقــى
حــاالت عنــف الشــرطة والعنــف المنزلــي ضــد النســاء اللواتــي
ارتفاعــا فــي
يســتخدمن المخــدرات منتشــرة .فالنســاء تواجــه
ً
عنــف الشــرطة خــال االعتقــال أو بعــده ،مــع اســتخدام اإلســاءة
الجســدية والذهنيــة بشــكل شــائع للحصــول علــى اعترافــات
وشــهادات خاطئــة 52.والخــوف مــن اإلبــاغ عــن حــاالت اإلســاءة
إلــى الشــرطة يعنــي أ ّنــه نــاد ًرا مــا يتــم تــدارك انتهــاكات حقــوق
اإلنســان هــذه فــي المحكمــة.

تعزيز الحياة الصحية من خالل سياسات المخدرات
الحياة الصحية والرفاه لألشخاص الذين
يستخدمون المخدرات

يــروج هــدف التنميــة المســتدامة  3لـــ «الحيــاة الصحيــة» و»رفــاه
ّ
الجميــع بــكل األعمــار» .ويكــون األشــخاص الذيــن يســتخدمون
المخــدرات ،ال ســيما الذيــن يســتخدمون المخــدرات بالحقــن،
بشــكل خــاص عرضــة للعــداوى المنقولــة بالــدم مثــل فيــروس
نقــص المناعــة البشــري والتهــاب الكبــد ج .ووفقً ــا لمنظمــة
الصحــة العالميــة« ،يشــكّ ل اســتخدام المخــدرات بالحقــن عشــرة
بالمائــة تقري ًبــا مــن عــداوى فيــروس نقــص المناعــة البشــري
عالم ًّيــا وثالثيــن بالمائــة منهــم خــارج أفريقيــا» .كمــا أنّ األشــخاص
الذيــن يســتخدمون المخــدرات بالحقــن عرضــة أكثــر للســل ،مــع
معــدل انتشــار بلــغ ثمانيــة بالمائــة ،مقارنــةً مــع  0.2بالمائــة فــي
ّ
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الفئــة الســكانية العامــة 53.أمــا بالنســبة إلــى التهــاب الكبــد ج،
المقدر...بيــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون
«فاالنتشــار العالمــي
ّ
54
المخــدرات بالحقــن يبلــغ .»%67
يوجــد دليــل واضــح علــى إمكانيــة منــع هــذه المخاطــر الصحيــة
بســهولة مــن خــال الوصــول غيــر التمييــزي إلــى الرعايــة الصحيــة
ـد مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات
العامــة ،إضافــةً إلــى خدمــات حـ ّ
ً
ـد
ـدا ومتوفــرة علــى نطــاق واســع .لكــن بــدلا مــن الحـ ّ
ممولــة ج ّيـ ً
مــن المخاطــر واألضــرار المتعلقــة بالمخــدرات بفضــل اســتراتيجية
صحيــة شــاملة ،فرضــت حكومــات عديــدة تدابيــر عقابيــة قاســية
علــى األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات ،األمــر الــذي أدى
إلــى انتهــاكات كثيــرة لحقــوق اإلنســان .وهــي تشــمل تحــ ّرش
الشــرطة واإلهانــات واإلســاءة الجســدية واختبــار البــول القســري
والتســجيل التلقائــي فــي ســجالت الشــرطة .فحبــس األشــخاص
الذيــن يســتخدمون المخــدرات فــي مراكــز اعتقــال أو «إعــادة
تأهيــل» قســرية مــن دون محاكمــة ممارســة شــائعة عبــر آســيا
وأميــركا الالتينيــة ،علــى الرغــم مــن دعــوة قويــة مــن قبــل اثنــي
55
عشــر كيا ًنــا فــي األمــم المتحــدة إليقــاف هكــذا نهــج ضــار.

تواجــه النســاء اللواتــي يســتخدمن المخــدرات وصمــة وتمييــزًا
كــن حوامــل أو لديهــن أطفــال .وقــد
متزايديــن ،ال ســيما إذا
ّ
شــمل هــذا حتــى حمــات تعقيــم مقابــل المــال للنســاء اللواتــي
يســتخدمن المخــدرات فــي المملكــة المتحــدة وكينيــا 56.كمــا
محــدودا
تملــك النســاء اللواتــي يســتخدمن المخــدرات وصــو ًلا
ً
ـد مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات وعــاج إدمــان
إلــى خدمــات الحـ ّ
المخــدرات والرعايــة الصحيــة األساســية  -إمــا ألنّ هــذه الخدمــات
غيــر موجــودة أو غيــر مفصلــة الحتياجاتهــن المحــددة أو بســبب
األثــر الــرادع للوصمــة والتجريــم .وقــد أ ّثــر ذلــك بالتأكيــد علــى
تحقيــق هدفــي التنميــة المســتدامة  3و ،5ال ســيما الهدفيــن 5.1
(إنهــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة) و( 5.6الوصــول إلــى
الصحــة الجنســية والتناســلية والحقــوق).

معالجة الضرر البيئي للقضاء القسري
على المحاصيل
ال تضــر اســتراتيجيات القضــاء القســري علــى المحاصيــل بصحــة
أيضــا بالبيئــة 67،فتعيــق
المجتمعــات المحليــة وحســب ،بــل تضــر ً
تحقيــق هدفــي التنميــة المســتدامة ( 14الحيــاة تحــت المــاء) و15
(الحيــاة علــى اليابســة).
ألحــق اســتخدام مبيــدات األعشــاب الضــارة لتلــف المحاصيــل
المخصصــة لســوق المخــدرات غيــر القانونيــة الضــرر بالحيــاة
الســمكية والبحريــة األخــرى مــن خــال تلويــث الميــاه ،إضافــةً إلــى
«الحيوانــات والحشــرات وتكويــن التربــة ووظيفتهــا» 68.فمــن شــأن
تدميــر الموائــل الطبيعيــة واألنظمــة البيئيــة االســتوائية أن يضــر
أيضــا باألنــواع األصليــة 69.وأبعــد مــن اســتعمال الكيميائيــات للــرش،
ً
قــد تــؤدي حمــات القضــاء القســري علــى المحاصيــل بالعائــات
والمجتمعــات المتأثــرة إلــى تغييــر مــكان إقامتهــا مــن أجــل
الزراعــة فــي أماكــن أقــل قابليــة للكشــف  -أحيا ًنــا فــي المتنزهــات
الوطنيــة ،األمــر الــذي يســ ّرع إزالــة الغابــات.
المدمــر لسياســات المخــدرات المعنيــة
حــد لألثــر
ّ
يتطلــب وضــع ّ
بالبيئــة مــن الحكومــات أن تــدرس أي سياســة تســتهدف زراعــة
المحاصيــل غيــر القانونيــة مــن خــال عدســة هدفــي التنميــة
المســتدامة  14و .15وهــذا يعنــي اعتمــاد اســتراتيجية تنميــة
طويلــة األمــد وتمكيــن المزارعيــن المتأثريــن لمســاعدتهم فــي
حمايــة البيئــة.

أساســا
تكــون الســجون واألماكــن المغلقــة األخــرى بشــكل خــاص
ً
خص ًبــا النتشــار األمــراض ويكــون األشــخاص الذيــن يســتخدمون
57
المخــدرات  -الــذي يؤلفون نســبة مهمــة من أولئك المســجونين
 أكثــر عرضــة للمخاطــر .وعلــى المســتوى العالمــي ،اســتخدمشــخص مــن أصــل ثالثــة معتقليــن المخــدرات علــى األقــل مــرة
فــي الســجن 58ويشــير الدليــل إلــى واقــع أنّ الســجناء قــد يبــدأون
بحقــن المخــدرات للمــرة األولــى فــي الســجن 59.ويجــوز أن يكــون
انتشــار فيــروس نقــص المناعــة البشــري أكبــر خمســين ضعفً ــا
فــي بعــض الســجون منــه فــي المجتمــع العــام 60.وفــي أوروبــا،
ـدرت منظمــة الصحــة العالميــة أنّ عشــرين بالمائــة من الســجناء
قـ ّ
كانــوا يعيشــون مــع التهــاب الكبــد ج ،مقارنــةً باثنيــن بالمائــة
فقــط فــي المجتمــع .وتتطلــب سياســات المخــدرات الفعالــة،

التــي تركّ ــز علــى تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة  ،3تحســينًا
طار ًئــا للرعايــة الصحيــة الجيــدة والمقبولــة األســعار وخدمــات
ـد مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات وخدمــات معالجــة إدمــان
الحـ ّ
61
المخــدرات فــي المجتمــع وفــي الســجون.

التأثيرات الصحية لجهود خفض العرض

اســتجاب بعــض الحكومــات لزراعــة المحاصيــل غيــر القانونيــة
بحمــات تبخيــر جــوي ،بشــكل عــام باســتخدام مبيــدات أعشــاب
ضــارة مثــل الغليفوســات .وقــد ســ ّبب التبخيــر الجــوي ضــر ًرا
حــادا فــي البيئــة (الخانــة  ،)2وفــي صحــة المجتمعــات المحليــة،
ًّ
مــا أعــاق تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة  .3ووجــدت الوكالــة
الدوليــة لبحــوث الســرطان التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة
أنّ الغليفوســات «قــد يس ـ ّبب الســرطان» 62،فــي حيــن أنّ المقــرر
الخــاص المعنــي بالحــق فــي الصحة اســتنتج «وجود دليــل موثوق
63
بــأنّ التبخيــر الجــوي بالغليفوســات...يض ّر بالصحــة الجســدية»
وطفوحــا
للمجتمعــات المتأثــرة ،إذ يسـ ّبب مشــاكل فــي التنفــس
ً
64
جلديــة وإســها ًلا ومشــاكل فــي العيــون وحــاالت إجهــاض.

«من الواضح أنّنا نريد جميعنا حماية عائالتنا
طوروا
من مخاطر المخدرات المحتملة .لكن في حال ّ
حددته
مشكلة مخدرات  -وهي مرض راجع مزمن كما ّ
منظمة الصحة العالمية  -يجب أن ُيعتبروا مرضى
بحاجة إلى عالج وليس مجرمين .في أي مجاالت
أخرى من الصحة العامة نج ّرم المرضى
المحتاجين إلى مساعدة؟»
كوفي أنان ،رئيس مجلس إدارة مؤسسة كوفي أنان
وعضو في اللجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات2015 ،

كمــا تســ ّبب التبخيــر الجــوي بضــرر غيــر مباشــر علــى الصحــة.
ففــي كولومبيــا ،ألحــق الضــرر بالمحاصيــل الغذائيــة (المــوز
والفاصوليــا ومــوز الهنــد واليكــة) ،إضافــةً إلــى مــزارع الدجــاج
والســمك ،الموجــودة قــرب حقــول الكــوكا 65.وقــد فاقــم ذلــك مــن
الفقــر بمــا أنّ المجتمعــات المتأثــرة عانــت مــن خســارة محاصيلهــا
النقديــة إضافــةً إلــى انعــدام األمــن الغذائــي (مــا أ ّثــر علــى هدفــي
التنميــة المســتدامة  1و .)2واعترا ًفــا بهــذا الضــرر ،ع ّلقــت الحكومــة
الكولومبيــة رش مبيــدات األعشــاب الجــوي لمحاصيــل الكــوكا
فــي تشــرين األول/أكتوبــر  66 .2015لســوء الحــظ ،أعيــد البــدء
باســتعمال الغليفوســات فــي نيســان/أبريل  - 2016علــى الرغــم
مــن اســتخدامه بالــرش األرضــي وليــس الجــوي.
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ّ
الكلي
الوباء العالمي لأللم

ّ
الملطفــة وتخفيــف األلــم عنصريــن أساســيين
تشــكّ ل الرعايــة
للتغطيــة الصحيــة العالميــة .فالهــدف  3.8مــن هــدف التنميــة
المحســن إلــى األدويــة
المســتدامة  3يدعــو إلــى «الوصــول
ّ
األساســية اآلمنــة والفعالــة والجيــدة والمقبولــة األســعار للجميــع».
كمــا أنّ ضمــان الوصــول إلــى األدويــة المراقبــة ألغــراض طبيــة
وعلميــة هــو غايــة جوهريــة لمعاهــدات األمــم المتحــدة المعنيــة
بمكافــة المخــدرات .ومــع ذلــك ،يملــك  5.5مليــار شــخص وصــو ًلا
معدومــا إلــى األدويــة المراقبــة دول ًّيــا مثــل المورفيــن،
ـدودا أو
ً
محـ ً
بمــا فــي ذلــك  5.5مليــون شــخص يعانــون مــن ســرطان مميــت
قــدر أنّ اثنيــن
و 1مليــون مــن اإليــدز فــي مراحلــه األخيــرة .كمــا ُي ّ
وتســعين بالمائــة مــن مخــزون المورفيــن فــي العالــم يســتهلكه
فقــط ســبعة عشــر بالمائــة مــن الســكان المركّ زيــن فــي شــمال
الكــرة األرضيــة .وهــذا الوضــع الكارثــي هــو النتيجــة المباشــرة
للحظــر الــذي ســاهم فــي اإلفــراط بالتنظيــم القانونــي لألدويــة
المراقبــة علــى المســتوى الوطنــي وغيــاب التدريــب وغيــاب
األنظمــة لتقييــم االحتياجــات الطبيــة ونقــص المــوارد الماليــة
70
واألســعار المرتفعــة علــى بعــض األدويــة األساســية.
علــى الرغــم مــن محاولــة بعــض البلــدان معالجــة هــذا الوضــع،
ـد مــن توفرهــا
إال أنّ غيرهــا انتقــل إلــى جدولــة أدويــة إضافيــة فحـ ّ
لألغــراض الطبيــة .علــى ســبيل المثــال ،ضغطــت الصيــن ومصــر
علــى المجتمــع الدولــي لجدولــة الكيتاميــن فــي معاهــدات
مكافحــة المخــدرات الدوليــة .وقــد أوصــت لجنــة الخبــراء المعنيــة
باإلدمــان علــى المخــدرات التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة مــرا ًرا
ضــد هــذا التحــرك ألنّ مــن شــأنه أن يق ّيــد بشــكل حــاد مــن توفــر
72
المــادة كمخــدر فــي بلــدان لديهــا أنظمــة صحيــة هشــة.

«أهداف التنمية المستدامة هي أجندة جريئة.
ومع ذلك ،يجب أن تستند إلى واقع عدم إمكانية
خال من المخدرات ،وأن القضايا
الوصول إلى عالم ٍ
الصحية المتعلقة بالمخدرات واالضطرابات االجتماعية
تغذيها قوانين وسياسات الحظر الحالية،
وأن «الحرب على المخدرات» قد أدت إلى
ضعف المؤسسات العامة غير الفعالة
في العديد من األماكن».
المخدرات
روث داريفوس ،رئيسة اللجنة العالم ّية المعن ّية بسياسة
ّ

أخيـ ًرا ،تدخّ ــل نظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي بالبحــوث العلمية
حــول االســتخدامات الطبيــة المحتملــة لبعــض المــواد المراقبــة.
المخــدر والحشــيش (علــى الرغــم مــن تبنــي
وشــمل هــذا
ِّ
اختصاصــا قضائ ًّيــا خطــط الحشــيش الطبــي)73
أكثــر مــن 40
ً
وحمــض الليســرجيك إيثيالميــد ( )LSDوميثيليــن ديوكســي
ميثامفيتاميــن ( ،)MDMAالتــي تمتلــك خصائــص طبيــة فــي
عــاج التصلــب المتعــدد وإدمــان المخــدرات واإلحبــاط واالكتــراب
74
التالــي للصدمــة مــن بيــن حــاالت أخــرى.
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عناصر يجب درسها للجزء الوزاري للجنة
المخدرات لعام 2019
بمــا أنّ الجــزء الــوزاري للجنــة المخــدرات لعــام  2019يقتــرب بســرعة،
تجــد الــدول األعضــاء نفســها فــي ظــرف حــرج .فأهــداف التنميــة
المســتدامة والوثيقــة الختاميــة للــدورة االســتثنائية للجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة تشــكّ ل أطــر العمــل األساســية التــي
يتــم ضمنهــا تلخيــص نهــج إنســاني محــوره اإلنســان لمكافحــة
ّ
المخــدرات للعقــد القــادم ،مــع ســحب «مشــكلة المخــدرات» مــن
عزلــة فيينــا الحاليــة ووضعهــا فــي وســط ومركــز أولويــات األمــم
المتحــدة األشــمل:
•

•

•
•

•

•
•

إعــادة التفكيــر بأغــراض سياســة المخــدرات بمــا يضمــن أنّهــا
تتماشــى مــع أهــداف التنميــة المســتدامة وتتبنــى مؤشــرات
التقــدم.
مناســبة أكثــر لتت ّبــع
ّ
تصميــم آليــات للمناقشــة ومشــاركة أفضــل الممارســات
والتعــاون عبــر عائلــة األمــم المتحــدة لضمــان المزيــد مــن
االتســاق علــى مســتوى النظــام بيــن سياســة المخــدرات
وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
تصميــم آليــات قويــة لمشــاركة المجتمــع المدنــي عبــر فريــق
عمــل المجتمــع المدنــي طــوال عمليــة العــام .2019
الترويــج لنهــج سياســة صحيــة واجتماعيــة الســتخدام
الحــد مــن مخاطــر اســتخدام
المخــدرات ،بمــا فــي ذلــك
ّ
المخــدرات والوصــول إلــى األدويــة المراقبــة.
الترويــج للبدائــل عــن العقــاب والســجن لمرتكبــي جرائــم
المخــدرات البســيطة ولألشــخاص المشــاركين فــي تجــارة
ّ
الهــش.
المخــدرات غيــر المشــروعة بســبب وضعهــم
توفيــر مســاحة لجــدل مفتــوح عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان
الصارخــة المرتكبــة باســم مكافحــة المخــدرات.
فتــح جــدل حــول األســواق المنظمــة قانو ًنــا لبعــض المخــدرات
وتبعاتهــا لنظــام مكافحــة المخــدرات الحالــي.

تحسين الشراكات العالمية
إلصالح سياسة المخدرات
يشــدد هــدف التنميــة المســتدامة  17علــى الحاجــة إلــى بنــاء
ّ
الشــراكات مــن أجــل التنميــة ،بمــا فــي ذلــك تحســين التعــاون
الشــمالي الجنوبــي والجنوبــي الجنوبــي (هــدف التنميــة
المســتدامة  ،)17.6إضافــةً إلــى تحســين اتســاق السياســات
( )17.14والشــراكات العالميــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة
(هــدف التنميــة المســتدامة  .)17.6كمــا تقــ ّر الوثيقــة الختاميــة
للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بضــرورة
ضمــان اتســاق السياســات 75بشــكل أكبــر عبــر كل القطاعــات
ضمــن األمــم المتحــدة تجــاه توحيــد خطــة التنميــة المســتدامة
لعــام  2030وتحقيقهــا .وللقيــام بذلــك ،يجــب بــذل جهــود
إضافيــة لتقويــة القــدرات الوطنيــة وضمــان المســاعدة المتعــددة
بنــاء علــى مبــادئ حقــوق
الجوانــب واألحاديــة الجانــب الراســخة
ً
اإلنســان ويجــب أن تشــمل جميــع أصحــاب المصالــح مــن مختلــف
القطاعــات مــن أجــل شــراكات فعالــة فــي سياســات المخــدرات.
السيطرة الشمالية الجنوبية :المساعدة األجنبية
والحرب على المخدرات

بــد ًلا مــن تفضيــل الشــراكات التعاونيــة الصحيحــة بيــن شــمال
الكــرة األرضيــة وجنوبهــا ،اســتغل الواهبــون الرئيســيون
المســاعدة األجنبيــة فــي ميــدان سياســة المخــدرات لفــرض نهــج
«الحــرب علــى المخــدرات» فــي البلــدان المتلقية 76.وتشــمل األمثلة
التمويــل مــن الواليــات المتحــدة إلــى أميــركا الالتينيــة ،أو مــن
االتحــاد الروســي إلــى أفغانســتان وتركمانســتان وكرغيزســتان
وطاجكســتان وباكســتان 77.وفــي أفغانســتان وكولومبيــا ،زاد
78
هــذا النهــج مــن العنــف وعــدم االســتقرار واالضطــراب المدنــي.

تفكك السياسة :المساعدة األجنبية
وسياسات المخدرات غير اإلنسانية

اســتخدم بعــض البلــدان التمويــل الدولــي لتطبيــق سياســات
المخــدرات التــي تتعــارض بشــكل صــارخ مــع حقــوق اإلنســان
وهــدف التنميــة المســتدامة  ،16علــى ســبيل المثــال إلعــدام
مرتكبــي جرائــم المخــدرات .ففــي العــام  ،2014اســتنتجت
مجموعــات المجتمــع المدنــي أنّ المملكــة المتحــدة دعمــت مال ًّيــا
وكاالت إنفــاذ قانــون المخــدرات اإليرانيــة بأكثــر مــن  20مليــون جنيه
ـد أنّ «هــذا النــوع مــن الدعــم البريطانــي يمكــن أن
اســترلينيُ .
ووجـ ّ
يرتبــط مباشــر ًة بـــ  2،917حالــة إعــدام فــي إيــران و 112عقوبــة إعــدام
فــي باكســتان علــى األقــل» 83.وبعــد عــام ،و ّقعــت األمــم المتحــدة
صفقــة تمويــل جديــدة بقيمــة  20مليــون دوالر أميركــي مــع إيــران
بشــأن سياســة المخــدرات علــى الرغــم مــن الدليــل بــأنّ هــذا
التمويــل قــد ُيســتخدم إلعــدام مرتكبــي جرائــم مخــدرات 84.وفــي
عدلــت إيــران قانــون مكافحــة المخــدرات عــام 2017
خطــوة إيجابيــةّ ،
85
وقلصــت نطــاق عقوبــة اإلعــدام لجرائــم المخــدرات.
تشــمل األمثلــة األخــرى اســتخدام المســاعدة الدوليــة لدعــم مراكــز
االحتجــاز القســرية لألشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات.
تــم تخصيــص التمويــل مــن اســتراليا
فبيــن عامــي  2006وّ ،2012
ولوكســمبورغ والســويد عبــر مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي
بالمخــدرات والجريمــة لتقديــم مســاعدة تقنيــة إلــى فييتنــام
للعــاج وإعــادة التأهيــل  -علــى الرغــم مــن أنّ فييتنــام كانــت
87
تمامــا بمراكــز االحتجــاز القســرية لديهــا.
معروفــة
ً

86

تمامــا
تمامــا ،اختــارت بوليفيــا سياســة مختلفــة
علــى النقيــض
ً
ً
تــروج لهــا الواليــات المتحــدة وســمحت بزراعــة
عــن تلــك التــي
ّ
الكــوكا واالتجــار بــه واســتهالكه ضمــن حدودهــا .نتيجــة لذلــك،
وضعــت الواليــات المتحــدة بوليفيــا علــى الالئحــة الســوداء
لمكافحــة المخــدرات عــام  79 ،2008بحيــث صــ ّرح الرئيــس جــورج و.
حينئــذ أنّ بوليفيــا «فشــلت بشــكل واضــح» فــي الوفــاء
بــوش
ٍ
بالتزامهــا بمكافحــة الكوكاييــن 80.وبعــد صدامــات دبلوماســية
عديــدة ،تقلصــت المســاعدة االقتصاديــة األميركيــة لسياســة
حدهــا األدنــى 81،علــى الرغــم مــن أنّ
المخــدرات البوليفيــة إلــى ّ
حســن االســتقرار السياســي وق ّلــص العنــف
النهــج البوليفــي ّ
82
والفقــر.
عنصران من مفوضية االتحاد األفريقي ،قوات الدفاع الذاتي المتحدة في
كولومبيا ،المجموعة شبه العسكرية اليمينية المتطرفة ،حيث بدأ سريان اإلزالة
اليدوية ألوراق الكوكا في  8كانون الثاني  ،2001في مقاطعة بوتومايو  ،كولومبيا.
© Piero Pomponi / Intermittent via Getty Images.
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دائما :دور المجتمع المدني
متجاهل لكن ثابت
ً

يق ـ ّر هــدف التنميــة المســتدامة  17بالــدور األساســي الــذي يلعبــه
المجتمــع المدنــي والحاجــة إلــى «تعزيــز شــراكات المجتمــع
المدنــي ...الفعالــة» (الهــدف  .)17.17فمنظمــات المجتمــع المدنــي
ـدا فــي تحليــل مســائل المخــدرات وتقديــم
لعبــت دو ًرا حيو ًّيــا وفريـ ً
الخدمــات وتقييــم أثــر السياســات والبرامــج .ويجعلهــا معرفتهــا
وفهمهــا للمســألة وللمجتمعــات المتأثــرة مصــادر ق ّيمــة
يتــم غال ًبــا
للمعلومــات والخبــرات لصانعــي السياســات .لكــن
ّ
88
تجاهلهــا وإبعادهــا مــن قبــل الحكومــات واألمــم المتحــدة.
إضافــةً إلــى ذلــك ،علــى الرغــم مــن اإلقــرار منــذ وقــت طويــل
بشــمل األشــخاص المتأثريــن فــي جــداالت السياســات فــي
االســتجابة لفيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز ،إال أنّ تجريــم
األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات والمزارعــون المســتقلون
والســجناء الســابقين وغيرهــم ووصمهــم واســتبعادهم عــن
عمليــات صناعــة القــرارات المعنيــة بالمخــدرات مــا زال مســتم ًرا.
يتحســن هــذا الوضــع ببــطء علــى مســتوى األمــم
مــع ذلــك،
ّ
المتحــدة وفــي مناطــق متعــددة مــن العالــم .وكانــت الــدورة
االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة لعــام  2016لحظــة
وليســمع صوتــه أكثــر فــي
مهمــة للمجتمــع المدنــي للتعبئــة ُ
تم شــمل
جــداالت سياســات المخــدرات العالميــة .إضافــةً إلــى ذلــكّ ،
ممثليــن عــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات والمزارعــون
المســتقلون فــي لجــان الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة
قدمــت هــذه الــدورة االســتثنائية الفــرص
لألمــم المتحــدة .كمــا ّ
لمنظمــات المجتمــع المدنــي لبنــاء عالقــات بنّــاءة مــع مندوبــي
89
حكوماتهــا.

كانــت الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
لعــام  2016س ـ ّباقة فــي تعزيــز المزيــد مــن التعــاون ضمــن عائلــة
األمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بسياســة المخــدرات .وقامــت وكاالت
عديــدة فــي األمــم المتحــدة  -بمــا فــي ذلــك مكتــب المفوضــة
الســامية لحقــوق اإلنســان وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وبرنامــج األمــم المتحــدة المعنــي
باإليــدز ومنظمــة الصحــة العالميــة  -بمســاهمات أساســية فــي
الجــداالت لتســليط الضــوء علــى كيفيــة ربــط سياســة المخــدرات
بوالياتهــا وتأثيرهــا عليهــا 91.كمــا تق ـ ّر الوثيقــة الختاميــة للــدورة
االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بأهــداف التنميــة
قســما كامــ ًلا عــن اعتبــارات التنميــة- 92
المســتدامة وتشــمل
ً
وهــو أمــر غيــر مســبوق فــي وثائــق األمــم المتحــدة الرفيعــة
المســتوى المعنيــة بسياســة المخــدرات.

تقييم نجاح مكافحة المخدرات :االستنتاج
من أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها
ـدا يتــم ضمنــه
تقـ ّ
ـدم أهــداف التنميــة المســتدامة إطــار عمــل مفيـ ً
تطويــر سياســات المخــدرات ،باإلضافــة إلــى مؤشــرات مفيــدة
التقــدم فــي سياســة المخــدرات.
يتــم مقابلهــا قيــاس
عديــدة
ّ
ّ
وتقليد ًّيــا ،اســتخدمت الحكومــات مؤشــرات العمليــة  -مثــل أعــداد
التوقيفــات وكميــات المــواد المحتجــزة وهكتــارات المحاصيــل
وتقــدم أهــداف التنميــة المســتدامة فرصــة لتطويــر
المتلفــة.
ّ
مقاييــس أفضــل لقيــاس آثــار اســتراتيجيات المخــدرات ،علــى
93
ســبيل المثــال:
•

•

ضمان االتساق على مستوى نظام األمم المتحدة
في سياسة المخدرات

•

يهــدف هــدف التنميــة المســتدامة  17إلــى «تعزيــز اتســاق سياســة
التنميــة المســتدامة» (الهــدف  .)17.15لســوء الحــظ ،يبقــى
التنســيق بيــن كيانــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة المعنيــة
بمســائل المخــدرات ضعيفً ــا ،ولــم يكــن هنــاك تركيــز قــوي
علــى الطريقــة التــي يمكــن فيهــا لجهــود مكافحــة المخــدرات
تطــور أهــداف األمــم المتحــدة األشــمل حــول الصحــة وحقــوق
أن
ّ
أدى ذلــك
اإلنســان والتنميــة والســام واألمــن .وفــي العــام ّ ،2008
بالبروفســور بــول هانــت ،الــذي كان حينهــا مق ـ ّرر األمــم المتحــدة
الخــاص المعنــي بالحــق فــي الصحــة ،إلــى تصنيــف اعتبــارات
حقــوق اإلنســان واعتبــارات مكافحــة المخــدرات علــى مســتوى
90
األمــم المتحــدة كـــ «عالميــن متوازييــن».
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•

هــدف التنميــة المســتدامة  :1بــد ًلا مــن قيــاس هكتــارات
المحاصيــل المتلفــة ،يمكــن قيــاس مســتويات الفقــر لــدى
العائــات حيــث يكــون إنتــاج المحصــول غيــر القانونــي مصــدر
الدخــل الرئيســي.
هــدف التنميــة المســتدامة  :3بــد ًلا مــن تقييــم أعــداد
األشــخاص الموقوفيــن بســبب اســتخدام المخــدرات ،يمكــن
معــدل وقــوع فيــروس نقــص المناعــة البشــري
قيــاس
ّ
والتهــاب الكبــد ج والســل بيــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون
أيضــا قيــاس عــدد األشــخاص الذيــن ال
المخــدرات .ويمكــن ً
يصلــون إلــى األدويــة األساســية لمعالجــة األلــم أو للرعايــة
الملطفــة فــي أنظمــة الصحــة الوطنيــة.
هــدف التنميــة المســتدامة  :5بــد ًلا مــن درس أعــداد المتاجريــن
علــى المســتوى الضيــق المســجونين ،يمكــن قيــاس
التقلصــات فــي عــدد النســاء المســجونات للمــرة األولــى
بســبب جرائــم مخــدرات طفيفــة ،ال ســيما النســاء الحوامــل
والنســاء اللواتــي لديهــن أطفــال .كمــا يمكــن قيــاس عــدد
األطفــال الذيــن يعيشــون فــي الســجن مــع أم مدانــة بجرائــم
مخــدرات.
هــدف التنميــة المســتدامة  :16بــد ًلا مــن قيــاس عــدد
األشــخاص الذيــن تتــم مقاضاتهــم مــن خــال نظــام العدالــة
الجنائيــة بســبب جرائــم مخــدرات ،يمكــن قيــاس عــدد
األشــخاص المتهميــن بجرائــم مخــدرات غيــر عنيفــة اســتفادوا
مــن بديــل عــن الســجن وعــدد انتهــاكات حقــوق اإلنســان
تــم
ضــد األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات والذيــن ّ
ّ
إنصافهــم فــي المحكمــة.

مــع ذلــك ،تســتمر هيمنــة كيانــات األمــم المتحــدة التــي مركزهــا
ـدا لتشــارك وكاالت أخــرى تابعــة لألمــم
فيينــا والمســاحة قليلــة جـ ًّ
المتحــدة مركزهــا نيــو يــورك وجنيــف ونيروبــي مشــاركة كاملــة
تمامــا .و ُيعتبــر هــدف
فــي جــدل يبقــى راســخً ا فــي نهــج قمعــي
ً
التنميــة المســتدامة  17فرصــة أساســية للترويــج ألوجــه التــآزر
ضمــن األمــم المتحــدة وضمــان أن تتماشــى سياســات المخــدرات
العالميــة مــع أولويــات األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان والســام
واألمــن والتنميــة 94.وســيتطلب ذلــك أن يضــع أميــن عــام األمــم
تمــول األمــم المتحــدة مكافحــة
المتحــدة آليــات تنســيق وأن
ّ

المخــدرات مشــروطة بالتــزام قــوي بأهــداف التنميــة المســتدامة.
ســيكون الجــزء الــوزاري للجنــة المخــدرات ،المخطــط لــه لشــهر
آذار/مــارس  ،2019فرصــة أخــرى لتحســين االتســاق علــى مســتوى
نظــام األمــم المتحــدة حــول مســألة المخــدرات ،بمــا أنّ الــدول
األعضــاء ســوف ترســم اســتراتيجية المخــدرات العالميــة الخاصــة
بهــا للعقــد المقبــل  -وهــو إطــار زمنــي يتوافــق بشــكل عــام
مــع التاريــخ المحــدد لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
(الخانــة .)4

توصية
جــزءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجيات التنميــة
يجــب أن تكــون إصالحــات سياســة المخــدرات
ً
المســتدامة الوطنيــة.
يجــب أن تق ّيــم البلــدان تبعــات سياســات المخــدرات لديهــا لجميــع أقســام خططهــا الوطنيــة ذات الصلــة
ـدد أثــر سياســات المخــدرات علــى حيــاة النــاس وعلــى
لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة .ويجــب أن تحـ ّ
وأيضــا علــى التماســك االجتماعــي والتنميــة ،كجــزء ال يتجــزأ مــن
الســامة العامــة وعلــى رفــاه المجتمعــات،
ً
ـدم بشــأن تطبيــق خطــة التنميــة المســتدامة لعــام .2030
قيــاس التقـ ّ
يجــدر بالبلــدان أن تستكشــف ،بشــكل خــاص ،المــدى الــذي تســاعد فيــه سياســات المخــدرات أو تعيــق
الهــدف الشــامل لهــدف التنميــة المســتدامة أال وهــو عــدم تــرك أحــد .ويجــب أن تأخــذ باالعتبــار الدليــل
بــأن سياســات الحظــر والسياســات القائمــة علــى إنفــاذ القانــون ســ ّببت ضــر ًرا جد ًّيــا للقطاعــات الصحيــة
ّ
أعــدادا كبيــرة مــن األشــخاص علــى الهامــش.
واالجتماعيــة والتعليميــة واالقتصاديــة ،تاركــة
ً
يجــب أن تــدرس البلــدان سياســة المخــدرات كجــزء مــن مداولــة أشــمل حــول نــوع المجتمعــات التــي ترغــب
بتحقيقهــا بحلــول العــام  2030وكــم يجــب أن تكــون هــذه المجتمعــات شــاملة .وكــرد علــى هــذه األســئلة
البعيــدة المــدى ،يجــب أن تنتقــل البلــدان نحــو التنظيــم القانونــي للمخــدرات غيــر المشــروعة حال ًّيــا إلبعــاد
الســوق غيــر القانونيــة عــن أيــادي الجريمــة المنظمــة وضمــان الصحــة والســامة والكرامــة والتنميــة العادلــة
لفئاتهــا الســكانية.
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تايالند

ملفات البلدان

برنامج التنمية المستدامة في مناطق زراعة األفيون
فــي ســتينيات القــرن العشــرين ،كانــت تايالنــد واحــدة مــن منتجــي األفيــون الرئيســيين فــي العالــم .وبــد ًلا مــن تبنــي حظــر
ـم تطبيقهــا
ـررت الحكومــة اتخــاذ اســتراتيجية تنميــة رئيســية تـ ّ
كلــي علــى زراعــة األفيــون وحمــات القضــاء القســرية عليــه ،قـ ّ
عامــا.
ألكثــر مــن ً 30

ستينات القرن العشرين:
تايالند من أبرز منتجي األفيون

تطوير استراتيجية التنمية
المستدامة للعديد من
أصحاب المصلحة

الترويج للبدائل
الزراعية
(القهوة ،الذرة)

اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل

المرونة
(التكيف مع
االحتياجات)

الرعاية الصحية
(األولية  ،عالج من
االدمان  ،رعاية
األمومة)

معالجة اهتمامات
المجتمعات
المحلية

التعليم
(التدريب المهني ،
التدريب البيئي)

تحسين البنية
التحتية
(الطرق والكهرباء
والمياه)

ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
أوﻏﻨﺪا

ﻛﻮﺳﺘﺎ رﻳﻜﺎ

انخفض اإلنتاج غير المشروع
لألفيون إلى  4طن
في عام 2013

ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ

األثر اإليجابي على أهداف التنمية المستدامة
فقر أقل
شراكات أفضل بين
المجتمعات والسلطات

إعادة التحريج
وتعليم بيئي أفضل

وصول أفضل إلى الرعاية الصحية

مستويات تعليم وتدريب أفضل

وصول المياه النظيفة الى القرى

وصول أفضل إلى الكهرباء

تنويع النشاطات االقتصادية
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15

البرتغال

كوستاريكا

إصالح سياسة المخدرات المراعية لالعتبارات الجندرية

نموذج إلغاء التجريم البرتغالي :االقتراب أكثر من أهداف القضاء على فيروس نقص المناعة البشري

ـد كوســتاريكا واحــدة مــن البلــدان النــادرة التــي قامــت بإصــاح أداة تشــريع المخــدرات والعدالــة الجنائيــة لتعالــج بالتحديــد
تُعـ ّ
الوضــع الهــش الــذي تواجهــه النســاء المتورطــات فــي تجــارة المخــدرات غيــر القانونيــة.

حيــز التنفيــذ فــي البرتغــال فــأزال العقوبــات الجنائيــة الســتخدام المخــدرات وحيــازة كميــات
عــام  ،2001دخــل القانــون ّ 2000/30
ّ
أساســا
ـر
ـ
ف
و
ـذي
ـ
ال
2001/183
ـريعي
ـ
التش
ـوم
ـ
المرس
ـي
ـ
تبن
ـم
ـ
ت
ـه،
ـ
نفس
ـت
ـ
الوق
ـي
ـ
وف
ـخصي.
ـ
الش
ـتخدام
صغيــرة مــن المخــدرات لالسـ
ّ
ً
قانونيــا لنهــج الحــد مــن المخاطــر.
ً

1
2012

2013

2
ق ّلص تعديل القانون رقم 8204
بشكل كبير عقوبات السجن للنساء؛
منهن فقط
وأعيد تجريم %1
ّ

()2
 %23.5بسبب الجرائم
الصغيرة

تأسست شبكة بين المؤسسات لدعم النساء
ّ
مشاكلهن
من خالل توفير دعم شامل لمعالجة
ّ
االجتماعية االقتصادية.

2014

2017

()1
تم سجن  %62من النساء
ّ
بسبب جرائم مخدرات

أقل من
 10جرعات

أكثر من
 10جرعات

محام
إحالة إلى لجنة ردع  -مؤلفة من
ٍ
ومسؤول صحي وعامل اجتماعي

إحالة إلى نظام العدالة
الجنائية

قدم خيا ًرا بإزالة
تمت الموافقة على قانون جديد ّ
ّ
السجالت الجنائية للجرائم الصغيرة وتلك التي
ارتكبها الرجال والنساء في أوضاع ّ
هشة.

متنوع على أساس كل حالة:
نهج
ّ
عالج اإلعتماد على المخدرات،
حد من مخاطر استخدام
وخدمات ّ
المخدرات ،وغرامات ،وخدمة
مجتمعية

مستخدما،
إذا اعتُ بر الشخص
ً
مجد ًدا إلى لجنة الردع.
ُيحال
ّ

مستخدما،
إذا لم يعتُ بر الشخص
ً
تُط ّبق العقوبات

األثر اإليجابي على أهداف التنمية المستدامة

األثر اإليجابي على أهداف التنمية المستدامة

فقر أقل

فقر أقل

انخفاض الحاالت الجديدة
لفيروس نقص المناعة البشري،
وزيادة عدد األشخاص الذين
يتلقون العالج الطوعي،
وانخفاض عدد الوفيات
الناجمة عن المخدرات
عقوبات مناسبة أكثر

تتم معالجة نقاط
ّ
ضعف محددة
لدى النساء

تحسن الوصول
ّ
إلى فرص عمل
للنساءمحددة
لدى النساء

16

تحسن نظام العدالة
ّ
الجنائية .انخفض االكتظاظ
في السجون .انخفض عدد
مرتكبي جرائم المخدرات في
السجن من  %44إلى .%19.6

تحسن الوصول إلى التعليم
ّ

تحسن الوصول إلى الوظائف
ّ

17

أوغندا

بوليفيا

المراقبة االجتماعية والمشاركة المجتمعية حول الكوكا

ضمان وصول أفضل إلى األدوية المراقبة لتخفيف األلم

تقريبــا علــى الكــوكا
تُعــرف بوليفيــا بتقليدهــا المــوروث عــن زراعــة الكــوكا ومضغهــا ،كمــا تعتمــد  237،000أســرة فالحــة
ً
للحصــول علــى مدخولهــا .كمــا أنّهــا واحــدة مــن البلــدان القليلــة التــي وضعــت آليــة مراقبــة اجتماعيــة لمعالجــة زراعــة الكــوكا
والســوق غيــر القانونيــة المقترنــة بهــا.

ـحا فــي المورفيــن وفــي األطبــاء الذيــن يصفونــه .وعلــى مــدى العقديــن
فــي تســعينيات القــرن العشــرين ،واجهــت أوغنــدا شـ ًّ
ّ
الملطفــة وتخفيــف األلــم.
الماضييــن ،اتخــذ البلــد خطــوات عديــدة لتحســين الوصــول إلــى الرعايــة

أبلغت األمم المتحدة عن
انخفاض في زراعة الكوكا
في بوليفيا بنسبة %34
بين عامي  2010و 2014مع
عدم تسجيل حاالت عنف
أو نزاعات اجتماعية

2017

2014

ستُ بدل القانون
رقم  1008بقانونين،
واحد للكوكا وآخر
للمواد األخرى

انسحبت بوليفيا من
االتفاقية الوحيدة
للمخدرات لعام .1961
مجد ًدا عام
ودخلتها
ّ
 2013مع تحفظ على
زراعة الكوكا

2008-2018

استثمرت الحكومة
في بنية النقل
التحتية والتعليم
والرعاية الصحية
والخدمات
األساسية األخرى
والثروات السمكية
والمنتجات الزراعية

2011

انتُ خب إيفو موراليس
رئيسا وسمح لمزارعي
ً
المسجلين
الكوكا
ّ
بزراعة ما يصل إلى 1،600
متر مربع من الكوكا

2008

يحمي الدستور
الجديد حق
المجتمعات األصلية
البوليفية بزراعة
الكوكا ومضغها

2006

2004

دمج شامل
ّ
الملطفة
للرعاية
في المناهج

إطار عمل لتحسين
خدمات الرعاية
ّ
الملطفة وتطبيقها

ُقتل  57مزارع
كوكا وأصيب أكثر
من  500بجراح بالغة

1997-2003

تحولت سياسة
ّ
المخدرات من القضاء
القسري على المحاصيل
إلى استراتيجية معيشة
بديلة مبنية على
مشاركة المجتمع

1988

تم تبني القانون
ّ
رقم  ،1008األمر الذي
سمح بزراعة 12،000
هكتار من الكوكا
بشكل قانوني
لتزويد السوق
المحلية الشرعية

األثر اإليجابي على أهداف التنمية المستدامة

شمل المورفين
في قائمة األدوية
األساسية الوطنية،
مع تمويل مخصص

مشاركة مقدمي
الرعاية الصحية في
البحث التعاوني
وتبادل المعرفة

تحسين الشراكات
بين القطاعين العام
والخاص لتحسين
الوصول

الجهود إللغاء
وصمة الرعاية
ّ
الملطفة

األثر اإليجابي على أهداف التنمية المستدامة
انخفاض الفقر والجوع
بين مزارعي الكوكا

انخفاض النزاع بين
الحكومة ومزارعي الكوكا

في مقاطعة تشاباري ،وهي
تحسنت
مساحة لزراعة الكوكا،
ّ
القراءة والكتابة بنسبة %13.5
بين عامي  2001و.2010

توسعت خدمات الرعاية
ّ
ّ
الملطفة ،التي كانت متوفرة
في مقاطعة واحدة فقط في
أوغندا عام  ،1993لتشمل 57
مقاطعة منتشرة في جميع
أرجاء البالد بحلول العام .2012

ارتفع عدد األشخاص الذين
يصلون إلى مياه صالحة للشرب
بنسبة  %40بين عامي  2001و2010
وأصبح  %90من المجتمعات اآلن
يتمكنون من الحصول على
خدمات الصرف الصحي.
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