
المفوضية   العالمية 
لسياسات   المخدرات 

  االستشارات اإلعالمية

 إصدار تقرير رائد يقدمه عبر اإلنترنت رؤساء دول سابقون 
وعدد من الحاصلين على جائزة نوبل للسالم

إنفاذ قوانين المخدرات
استهداف ُنخب الجريمة المنّظمة

الخميس 7 أيار/مايو 2020

الساعة الثالثة ظهًرا بحسب التوقيت العالمي/توقيت غرينتش

https://youtu.be/g3RpfxlAh3U سُتقام هذه الفعالية عبر اإلنترنت 
وستجيب اللجنة على األسئلة أثناء البث

 

https://youtu.be/g3RpfxlAh3U


 تحت الحظر حتى يوم الخميس 7 أيار/مايو عند الساعة الثالثة ظهًرا 
بحسب التوقيت العالمي/توقيت غرينتش

) جنيــف، 7 أيار/مايــو 2020 ( – ُتصــدر المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات تقريرهــا الجديــد بعنــوان: إنفــاذ قوانيــن 
المخــدات: إعــادة توجيــه التركيــز نحــو نخــب الجريمــة المنّظمــة. فــي هــذا التقريــر، يشــرح رؤســاء دول ســابقون وغيرهــم 
مــن الشــخصيات رفيعــة المســتوى كيــف أن عقــوًدا مــن القمــع الموّجــه نحــو جرائــم المخــدرات غيــر العنيفــة أّدت إلــى 
َســجن أعــداد كبيــرة مــن األشــخاص وأفــرزت تداعيــات ســلبية ال ُتحصــى وال ُتعــّد علــى الصحــة العامــة وســيادة القانــون 

والتماســك االجتماعــي، بينمــا ســاهمت فــي تعظيــم قــوة كبــار المجرميــن. 

يعتبــر التقريــر أّن القمــع يجــب أن يتخــذ شــكًلا أكثــر صرامــة فــي التعامــل مــع الصفــوف العليــا فــي المنظمــات اإلجراميــة 
وأن يعمــل علــى إضعافهــم بــدًلا مــن اســتهداف مجرمــي المخــدرات غيــر العنيفيــن واللجــوء إلــى الَســجن الجماعــي. 
بعبــارٍة أخــرى، علــى قــوات إنفــاذ القانــون مالحقــة كبــار المجرميــن بــدًلا مــن األهــداف الســهلة مثــل المســتهلكين أو 

تجــار الشــوارع. 

تمخّضــت مكافحــة المخــدرات عــن العنــف بيــن قــوات إنفــاذ القانــون والجماعــات اإلجراميــة، وفــي كثيــر من األحيــان، أودت 
حــوادث العنــف بحيــاة الكثيــر مــن المدنييــن األبريــاء، وأضعفــت النســيج االجتماعــي وزادت مــن عــدم ثقــة الشــعوب 
بالمؤسســات العامــة، كمــا أنهــا أحكمــت قبضــة الجماعــات اإلجراميــة علــى المجتمعــات الفقيــرة. ومــا زال هــذا النهــج 
القمعــي يســجل نجاحــات مــن حيــث عــدد االعتقــاالت والمضبوطــات، غيــر أن أولئــك الذيــن يجنــون عوائــد المخــدرات غيــر 

الشــرعية يســتفيدون مــن خدمــات مصرفيــة وقضائيــة متطــّورة.

يقــول رئيــس جمهوريــة كولومبيــا الســابق والعضــو فــي المفوضيــة العالميــة خــوان مانويــل ســانتوس إنــه "غالًبــا مــا 
ُيفلــت األفــراد األكثــر خطــورة وحمايــًة مــن العدالــة، فــي حيــن تــؤدي سياســات المخــدرات القمعيــة والقديمــة إلــى تدميــر 
حيــاة األشــخاص العادييــن الذيــن يســتخدمون المــواد غيــر المشــروعة. وال بــد للحكومــات مــن تتّبــع األمــوال لتتمّكــن 

مــن مكافحــة الجريمــة المنّظمــة."

يتعيــن علــى قــوات إنفــاذ القانــون أن تصــّب تركيزهــا علــى المشــاركين األكثــر خطــورة وحمايــًة فــي ســوق المخــدرات 
غيــر الشــرعية والمســّهلين الرئيســيين للفســاد والعنــف والفوضــى فــي هــذه األســواق. وفــي هــذا الصــدد، يشــدد 
أولوســيغون أوباســانجو، رئيــس جمهوريــة نيجريــا الســابق والعضــو فــي المفوضيــة العالميــة، علــى أن "الجريمــة 
المنّظمــة عبــر الوطنيــة تقــوم بغســل مليــارات الــدوالرات مــن عائــدات الجريمــة، وتتدّخــل باالنتخابــات والســلطة 
ــا كبيــًرا أمــام االزدهــار  القضائيــة، وتفســد المؤسســات العامــة. ولقــد أصبحــت الجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة عائًق

والتماســك االجتماعــي، ال ســيما فــي البلــدان المعرضــة أكثــر مــن غيرهــا للخطــر."
 

ينبغــي للرقابــة العقالنيــة والفعالــة علــى المؤثــرات العقليــة أن تتمحــور حــول الصحــة العامــة وحقــوق اإلنســان، بمــا فــي 
ذلــك األفــراد الذيــن يختــارون العيــش علــى هامــش المجتمــع. يمكــن لتنظيــم المخــدرات أن يكــون عامــًلا حاســًما فــي 
تعطيــل المنظمــات اإلجراميــة وقطعهــا عــن أكبــر مصــادر دخلهــا. ويشــمل التقريــر توصيــات جوهريــة حــول كيفيــة 

تحقيــق ذلــك.

تشــير هيليــن كالرك، رئيســة وزراء نيوزيلنــدا الســابقة والعضــو فــي المفوضيــة العالميــة، إلــى أّنــه "فــي الســابق، كّنــا 
نــرى فــي االتفاقيــات الدوليــة المعيــار الذهبــي الــذي يجــب أن تتقيــد بــه الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة. ولكــن ذلــك 
ال يصــّح علــى االتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بالمخــدرات. لقــد آن األوان إلعــادة صياغــة هــذه االتفاقيــات لكــي تنظــر إلــى 

المخــدرات علــى أنهــا قضيــة صحيــة واجتماعيــة وليســت قضيــة تتعلــق باإلجــرام."

يتضمــن التقريــر بحًثــا حــول الشــروط المســبقة للتحــّول الناجــح إلــى تنظيــم المخــدرات، كمــا يطــرح توصيــات متقّدمــة 
حــول كيفيــة ضمــان نــزع قــوة المنظمــات اإلجراميــة الدوليــة بصــورة فعالــة، وذلــك مــن خــالل االنتقــال إلــى ســوق 

ــة الحكومــات. مخــدرات تخضــع للتنظيــم القانونــي تحــت رقاب

وبحســب رئيــس تيمــور الشــرقية الســابق والحاصــل علــى جائــزة نوبــل للســالم والعضــو فــي المفوضيــة العالميــة 
خوســيه راموس-هورتــا، "عندمــا تســعى الــدول إلــى إضعــاف الجريمــة المنّظمــة مــن خــال التنظيم القانوني لألســواق، 
ال بــد لهــا مــن وضــع قضايــا العدالــة والتنميــة والشــمول االجتماعــي واالقتصــادي األوســع فــي صميــم هــذا التحــّول." 

 
]انتهى[



 لتنزيل كافة المواد الصحفية، زوروا صفحتنا المخصصة لذلك
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لمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة، يرجى التواصل مع:

فردريك بالنغر
مسؤول االتصاالت

media@globalcommissionondrugs.org
14 80 418 79 +41

أعضاء المفوضية العالمية الذين سيقدمون التقرير الجديد

لويز أربور، المفوضة السامية السابقة لحقوق اإلنسان )كندا(
هيلين كالرك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة ومسؤولة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

روث درايفوس، رئيسة سويسرا السابقة ورئيسة المفوضية العالمية لسياسات المخدرات
أناند غروفر، مقرر األمم المتحدة الخاص السابق المعني بحق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة )الهند(

خوان إيمانويل سانتوس، رئيس جمهورية كولومبيا السابق، حاصل على جائزة نوبل للسالم

اقتباسات أخرى من أعضاء المفوضية العالمية لسياسات المخدرات

"إن األشــخاص المســؤولين – ونعنــي هنــا الدولــة – أخــذوا بزمــام األمــور للســيطرة علــى ســوق المخــدرات. ال يجــوز لنــا أن نتركهــا 
بيــن األيــدي اإلجراميــة. تقــوم الحكومــات بتطبيــق برامــج للحــد مــن الضــرر وتوفيــر الرعايــة الصحيــة بغيــة التصــدي لتداعيــات 

السياســات القمعيــة التــي تبنوهــا هــم أنفســهم! إّن تنظيــم المخــدرات مســألة تســتوجب االّتســاق."
روث درايفوس، رئيسة سويسرا السابقة ورئيسة المفوضية العالمية لسياسات المخدرات   -

"لعــّل األثــر المأســاوي للحظــر هــو الســوق غيــر الشــرعية بحــد ذاتهــا، مــع مــا تجنيــه الجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة مــن عائــدات 
ونفــوذ فــي المناطــق. ال يمكــن معالجــة هــذه المســألة إال مــن خــال التنظيــم القانونــي للمخــدرات."

فرناندو هنريكي كاردوسو، رئيس جمهورية البرازيل السابق  -

"تزدهــر الجريمــة فــي ظــل توّفــر الفرصــة لهــا. ولقــد أّدى حظــر المخــدرات للتصــدي لنمــو الطلــب العالمــي المســتمر إلــى نشــوء 
فرصــة غيــر مســبوقة مــن حيــث حجمهــا ونطاقهــا الواســعين. إّن جماعــات الجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة الضالعــة فــي 
تجــارة المخــدرات متورطــة أيًضــا فــي اإلتجــار باألســلحة والتهريــب والتزويــر واإلتجــار بالبشــر والهيمنــة المحليــة واســتغال العمــل 
الجنســي والســرقة وبيــع المســروقات والخطــف واالبتــزاز وإيــذاء المهاجريــن. وينبغــي النظــر إلــى إمكانيــة االنتقــال إلــى أشــكال 

أخــرى مــن اإلجــرام مــن منطلــق الســياق الحالــي."
كخاليما موتالنتي، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق  -

"مــن يجــب أن يتحكــم بالمؤثــرات العقليــة التــي تلحــق أضــراًرا خطيــرة بالصحــة، الدولــة أو الجريمــة المنّظمــة؟ نحــن مقتنعــون 
فــي المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات أن االســتجابة المســؤولة الوحيــدة تتمثــل فــي تنظيــم الســوق، ووضــع أنظمــة 
تتناســب مــع خطــورة كل مخــّدر، ومراقبــة هــذه األنظمــة وإنفاذهــا. وهــذا هــو الحــال بالنســبة لألغذيــة والمــواد المؤثــرة عقلًيــا 
المشــروعة )مثــل التبــغ والكحــول(، والمــواد الكيماويــة والعقاقيــر والنظائــر وغيرهــا مــن المنتجــات أو الســلوكيات التــي قــد 

تتســبب بالضــرر."
محمد البرادعي، المدير الفخري للوكالة الدولية للطاقة الذرية  -
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حول المفوضية العالمية لسياسات المخدرات

بينهم  26 عضًوا  من  تتألف  المخدرات هيئة مستقلة  لسياسات  العالمية  المفوضية 
تسعى  نوبل.  جائزة  على  الحاصلين  من  وأربعة  سابقين  حكومة  أو  دولة  رئيس   14
المستوى  على  واألدلة  المعلومات  على  مبني  حوار  إقامة  إلى  العالمية  المفوضية 
المخدرات  التي تتسبب بها  األضرار  للحد من  اإلنسانية والفعالة  السبل  الدولي حول 

وسياسات مكافحة المخدرات على األفراد والمجتمعات.

أصدرت المفوضية العالمية لسياسات المخدرات عشرة تقارير منذ تأسيسها عام 2011. 
خمسة  عن  الناجم  والضرر  اإلخفاقات  حجم  بالتفصيل  التقارير  هذه  من  كلٌّ  ويوّضح 
عقود من الحظر والتدابير العقابية، ويرفع النقاب عن تأثيرات السياسات القمعية على 
األوبئة الصحية مثل فيروس نقص المناعة البشري/متالزمة نقص المناعة المكتسب 
)اإليدز( والتهاب الكبد، والوصول غير المتكافئ إلى مسكنات األلم األساسية، والنظرة 
الصحة  على  القائمة  للُنُهج  األولوية  إيالء  إلى  والحاجة  المخدرات،  ضد  دائًما  المتحيزة 
القانوني  المتناسبة، والتنظيم  العامة، وإنهاء تجريم استخدام المخدرات والعقوبات 
المسؤول للمؤثرات العقلية، وأخيًرا، الحاجة إلى إعادة توجيه التركيز نحو ُنخب الجريمة 

المنّظمة عند تطبيق قوانين المخدرات.

وقد نشرت المفوضية أيًضا ثالث أوراق موقف تناولت فيها على التوالي أزمة الجرعات 
والتنمية  المخدرات  وسياسات  الشمالية،  أمريكا  في  األفيونيات  عن  الناتجة  المفرطة 

المستدامة، وسياسات المخدرات والحرمان من الحرية.

globalcdp@ تويتر:      
fb.com/globalcommissionondrugs فيسبوك:  

linkedin.com/company/gcdp لينكد إن:    
youtube.com/user/DrugsandDemocracy1 يوتيوب:    

www.globalcommissionondrugs.org

المفوضية   العالمية 
لسياسات   المخدرات 

https://www.globalcommissionondrugs.org
https://www.globalcommissionondrugs.org/reports
https://www.globalcommissionondrugs.org/position-papers
https://twitter.com/globalcdp
https://twitter.com/globalcdp
https://www.facebook.com/globalcommissionondrugs
https://www.linkedin.com/company/gcdp
https://www.youtube.com/user/DrugsandDemocracy1

