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تمهيد
عضــوا مــن كبــار الشــخص ّيات األميركيــة الالتينيــة المل َت ِئمــة بقيــادة  3رؤســاء
نوهــت مجموعــة مؤلّفــة مــن 17
فــي العــام ّ ،2009
ً
ســابقين (هــم فيرنانــدو هنريكــي كاردوســو مــن البرازيــل ،وســيزار جافيريــا مــن كولومبيــا وارنســتو زيد ّيــو مــن المكســيك)
ـات جوهريــة فــي سياســات المخــدرات .وقــد ُد ِعيــت آنــذاك اللجنــة األمريكيــة الالتينيــة للمخــدرات والديمقراطيــة
بضــرورة إجــراء إصالحـ ٍ
ـرب فرضتهــا
إلــى اجتمــاع لتحليــل العواقــب الوخيمــة التــي أفرزتهــا «الحــرب علــى المخــدرات» علــى شــعوب المنطقــة ،وهــذه حـ ٌ
الواليــات المتحــدة ،أكبــر ســوق اســتهالك ّية للعقاقيــر غيــر الشــرعية فــي العالــم .ود ّقــت اللجنــة ناقــوس الخطــر حيــال هــذا النهــج
ّ
المنظمــات اإلجراميــة فــي بيئــة ينتشــر فيهــا الفســاد وتــزداد فيهــا
ـوي
ـي الــذي ُي ِ
القمعـ ّ
ضعــف المؤسســات الديمقراطيــة فيمــا يقـ ّ
ّ
تحولــت «الحــرب علــى
وتيــرة العنــف وحــرب العصابــات التــي تخوضهــا هــذه
ـوات إنفــاذ القانــونّ .
المنظمــات فــي مــا بينهــا أو مــع قـ ّ
ـرب علــى النــاس ،علــى مزارعــي الكــوكا الذيــن يفقــدون أراضيهــم ،وعلــى المرضــى الذيــن ُيح َرمــون مــن الخدمــات
ـدرات» إلــى حـ ٍ
المخـ ّ
الصحيــة ،وعلــى الســجناء الذيــن يمضــون عقوبــات طويلــة – مــا يؤ ّثــر ســل ًبا علــى المق ّربيــن منهــم – فضـ ًلا عــن القتلــى والمصابيــن
األبريــاء الذيــن يســقطون نتيجــة أعمــال العنــف المرتبطــة بالمخــدرات.
نشــأت المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات بعــد ســن َتين مــن صــدور تقريــر اللجنــة األمريكيــة الالتينيــة الــذي دعــا الحكومــات
ممــن واجهــوا
والــرأي العــام إلــى إعــادة النظــر فــي سياســات المخــدرات .ارتكــز المنظــور اإلقليمــي علــى تجــارب
ٍ
قــادة أوروبييــن ّ
فــي أواخــر القــرن العشــرين أشــكا ًلا أخــرى مــن التحديــات واإلخفاقــات الناجمــة عــن سياســات المخــدرات القمعيــة ،ال ســيما نســب
اســتهالك الهيرويــن المرتفعــة للغايــة ،مقترنــةً بأعلــى مســتويات مــن انتقــال فيــروس نقــص المناعــة البشــري بيــن األفــراد الذيــن
يحقنــون هــذه المــواد ،إضافــة إلــى ازديــاد عــدد حــاالت تنــاول الجرعــة الزائــدة .وشــك ّلت اســتجابة الصحــة العموميــة لهــذه األزمــات
واحترامــا لحقــوق اإلنســان فــي إطــار سياســات المخــدرات.
ـتنادا إلــى األدلّــة
مهمــة نحــو تب ّنــي إصالحــات أكثــر شــمو ًلا واسـ
خطــو ًة
ً
ً
ّ
َ
المفوض ّيــة العالميــة خــال األشــهر والســنوات التــي َتلــت
انضمــت شــخصيات مــن أفريقيــا وآســيا ومنطقــة المحيــط الهــادئ إلــى
ّ
ّ
ـات يشــهدها العالــم بأســره.
أن إنتــاج المخــدرات واالتجــار بهــا واســتهالكها ممارسـ ٌ
التأســيس – وهــذا دليــل قاطــع علــى ّ
يجســدون
فــي خــال عقــد واحــد مــن الزمــن ،أســفرت سياســات الحظــر عــن ســقوط مئــات اآلالف مــن الضحايــا الجانب ّييــن .هــؤالء إنمــا
ّ
ّ
التكلفــة الباهظــة التــي تك ّبدتهــا الشــعوب نتيجــة هــذه السياســات التــي مــا كان منهــا إلّا أن ســاهمت فــي إثــراء المنظمــات
اإلجراميــة وتقويــة ســلطتها ،فض ـ ًلا عــن إذكاء الفســاد وممارســات غســل األمــوال ،ورفــع وتيــرة االتجــار غيــر الشــرعي وعــدد طرقــه
ّ
ّ
المنظمــات اإلجراميــة بصــورة غيــر مباشــرة .ونحــن
تتحكــم بهــا
ـددا أكبــر مــن الــدول الفاشــلة التــي
وشــبكاته ،كمــا أنّهــا أنتجــت عـ ً
كأعضــاء فــي المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات دأبنــا علــى تطويــر نهــج متّســق وشــامل لمعالجــة المشــاكل الواقعــة علــى
وقدمنــا خمســة ســبل إلصــاح سياســات المخــدرات القمعيــة
األفــراد والمجتمعــات بفعــل المخــدرات وسياســات المخــدرات الفاشــلة،
ّ
دعمــا لقيــام مجتمعــات أكثــر ســامة وشــمو ًلا ألفرادهــا.
الفعالــة علــى المخــدرات ،وذلــك
والضــارة المت ّبعــة حال ًيــا وتمكيــن الرقابــة
ّ
ً
وقــد تناولنــا ك ًّلا مــن هــذه الســبل الخمســة فــي تقريــر منفصــل .وفــي هــذا التقريــر سنســتعرض تحليلنــا لمختلــف أوجــه الرقابــة
علــى المخــدرات مــع التشــديد علــى دعوتنــا إلــى المجتمــع الدولــي والبلــدان ٌّ
ـد مــن ســلطة
كل منهــا علــى ِحــدة «للتركيــز علــى الحـ ّ
ّ
ّ
الناجميــن عــن المنافســة التــي تخوضهــا هــذه المنظمــات فــي مــا بينهــا
المنظمــات اإلجراميــة ومــن العنــف وعــدم االســتقرار
َ
ومع الدولة».
منــذ العــام  2011ونحــن ندعــو فــي كل مناســبة – مــع صنّــاع السياســات مــن مختلــف المســتويات وفــي اإلعــام والتقاريــر التــي
نصدرهــا – إلــى إنهــاء تجريــم األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات ،وإلــى اعتمــاد تدابيــر بديلــة عــن العقــاب بحــق المشــاركين
دعونــا مــرا ًرا وتكــرا ًرا إلــى توجيــه جهــود اإلنفــاذ نحــو الجهــات
األدنــى مســتوى وغيــر العنيفيــن فــي الســوق غيــر الشــرعية .كمــا َ
وتتحصــن
األخطــر واألكثــر ِمنعــةً فــي الســوق غيــر الشــرعية ،فهــذه الجهــات هــي التــي تســتفيد مباشــر ًة مــن نمــوذج الحظــر
ّ
نهجــا ينــال
بثرواتهــا وقدرتهــا علــى الوصــول إلــى المعرفــة والخدمــات القانونيــة فــي وجــه النظــام القمعــي .وفيمــا نعتبــر القمــع
ً
ّ
ّ
المنظمــات اإلجراميــة العنيفــة وعاليــة الربحيــة التــي تتحكــم
مــن المســتضعفين علــى وجــه الخصــوص ،نــراه ضرور ًيــا لمجابهــة
ـدر قيمتهــا بمليــارات الــدوالرات األميركيــة ســنو ًيا.
بســوق غيــر شــرعية تُقـ ّ
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ّ
المنظمــة ،مســتندين إلــى أحــدث األدلــة
فــي هــذا التقريــر ،نضــع بيــن أيديكــم تحليلنــا لالتجــار بالمخــدرات وأوجــه اتصالــه بالجريمــة
ـم مــن الخبــراء .سنكشــف فــي تقريرنــا اإلخفاقــات التــي ُمن َيــت بهــا السياســات الحاليــة فــي معالجــة قضايــا متجــذّ رة تغــذّ ي
وبدعـ ٍ
ُفاقــم األثــر الالحــق بمختلــف المجتمعــات .وســنناقش الممارســات ُ
ّ
الفضلــى فــي إنفــاذ
الجريمــة
المنظمــة وترفــع مــن وتيــرة العنــف وت ِ
القانــون ،وهــي ممارســات قائمــة علــى األدلّــة وعلــى الــدروس المســتخلصة مــن اإلخفاقــات الســابقة .ثــم ســنبحث ،باألدلّــة المحــدودة
المتوفــرة لدينــا ،فــي الممارســات اإلجراميــة ونستشــرفها فــي ســوق مخــدرات خاضعــة للتنظيــم القانونــي .وأخيـ ًرا ،ســنتط ّرق إلــى
ّ
للمنظمــات
ـو
الفجــوات التــي تشــوب إطــار الحوكمــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات ومنــع الجريمــة ،وهــو إطــار منعــزل يتيــح فــرص نمـ ّ
اإلجراميــة عبــر الوطنيــة.
منســقة لديناميــات الجريمــة
يسـ ّلط التقريــر العاشــر للمفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات الضــوء علــى الحاجــة إلــى اســتجابة
ّ
ّ
التأمــل فيهــا،
ـدم حلــو ًلا نهائيــة ،بــل أفــكا ًرا تســتوجب
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة فــي مــا يخّ ــص أســواق المخــدرات .هــذا التقريــر ال يقـ ّ
ـددة بيــن االتجــار بالمخــدرات وغيرهــا مــن األنشــطة اإلجراميــة فــي ظــل ســوق ُمعولَــم
وبالتالــي فإنــه دعــوة للنظــر فــي الصــات المتعـ ّ
للطلــب والعــرض غيــر الشــرعيين .ومــن خــال هــذا التقريــر ،نحـ ّ
ـث البلــدان علــى فتــح بــاب النقــاش القائــم علــى األدلّــة حــول أكثــر
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة ،ال سـ ّيما وأنهــا ستســتم ّر فــي التنامــي بــد ًلا مــن االنحســار طالمــا
ـد مــن ســلطة الجريمــة
الســبل نجاعــةً للحـ ّ
أن اســتراتيجيات إنفــاذ القانــون تح ّبــذ تجريــم المشــاركين األدنــى مســتوى ،مثــل المســتهلكين.
ّ
تتحكــم المصالــح اإلجراميــة بســوق ذات طلــب ثابــت .وأمــام هــذا الواقــع ،نجــد
هــذا هــو واقــع العالــم الــذي نعيــش فيــه ،حيــث
أنفســنا ُملزميــن بمواصلــة نشــر األدلّــة المتو ّفــرة وتقديــم مقترحــات إصالحيــة متناســقة .ويســتوجب التنســيق الدولــي مقاربــةً
ّ
والمنظمــات اإلجراميــة عبــر الوطنيــة المتورطــة فــي أنشــطة إجراميــة
أكثــر شــمو ًلا للمكافحــة المشــتركة للفســاد وغســل األمــوال
تتخطــى ســوق المخــدرات .كمــا أن البلــدان بحاجــة إلــى القيــادة لتحديــد أســاليب أفضــل لمراقبــة المخــدرات ،وتقليــص حجــم ســوق
ّ
المخــدرات غيــر الشــرعية وتخفيــف وتيــرة العنــف فيهــا ،وكـ ّ
المنظمــات اإلجراميــة عــن المجتمعــات الهشــة والعرضــة للتمييــز،
ـف يــد
والحفــاظ علــى صحــة جميــع المواطنيــن وصــون كرامتهــم وحقوقهــم األساســية وســامتهم ،بمــا فــي ذلــك األفــراد الذيــن يختــارون
اســتخدام المخــدرات.
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ّ
ملخص تنفيذي
ّ
ّ
المنظمــة .ويســتمر الوضــع
قــوة وربــح هائــ ًلا بالنســبة للجماعــات اإلجراميــة
تشــكل أســواق المخــدرات غيــر الشــرعية مصــدر ّ
المســتثمرة فــي «الحــرب علــى
علــى مــا هــو عليــه بالرغــم مــن المــوارد السياســية والماليــة واالجتماعيــة والعســكرية الضخمــة ُ
المخــدرات» علــى مســتوى العالــم ،وهــي حــرب ك ّبــدت الــدول تكلفــة بشــرية باهظــة ومأســوية .وفض ـ ًلا عــن فشــلها فــي تحجيــم
أدت العدالــة الجنائيــة القمعيــة واالســتجابات
أســواق المخــدرات التــي تشــهد فــي الواقــع توسـ ً
ـعا فــي نطاقهــا وتعقيدهــا عالم ًيــاّ ،
ّ
المنظمــة المتعلقــة بالمخــدرات ،مــن ارتفــاع وتيــرة
العســكرية فــي وجــه االتجــار بالمخــدرات إلــى مفاقمــة اآلثــار العميقــة للجريمــة
العنــف فــي بعــض الــدول إلــى ازديــاد معــدالت الفســاد ،إضافــة إلــى زعزعــة االســتقرار السياســي واالقتصــادي.
مــا زالــت االنقســامات المتجــذرة تســود النقــاش الدولــي حــول سياســات المخــدرات .وبالرغــم مــن تجديــد االلتــزام بالنهــج القائــم
علــى الحظــر فــي اإلعــان الــوزاري للجنــة األمــم المتحــدة للمخــدرات فــي شــهر آذار/مــارس  ،2019تشــهد منظومــة األمــم المتحــدة
متزايــدا بأضــرار نظــام مراقبــة المخــدرات الحالــي وبالحاجــة إلــى النظــر فــي خيــارات أخــرى مثــل إنهــاء تجريــم اســتخدام
اعترا ًفــا
ً
المخــدرات وحيازتهــا لالســتعمال الشــخصي .وتعمــد البلــدان بوتيــرة متزايــدة إلــى اتبــاع نمــاذج قائمــة علــى إنهــاء التجريــم ،فضـلاً
ـول إلــى واقــع فــي عــدد مــن الــدول .ولكــن فــي الوقــت عينــه ،ذهبــت
عــن أن تشــريع الق ّنــب وتنظيمــه لالســتعماالت الترويحيــة يتحـ ّ
ـج تُلحــق الضــرر بالصحــة
بلــدان أخــرى فــي اتّجــاه معاكــس ،فك ّثفــت الجهــود الراميــة إلــى القضــاء علــى اســتخدام المخــدرات عبــر ن ُُهـ ِ
وحقــوق اإلنســان.
توجهــات إصالحيــة للدعــوة إلــى
وفــي ظــل هــذه التجاذبــات الملحوظــة ،تبــرز الحاجــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى دول ذات ّ
ّ
المنظمــة واالتجــار بالمخــدرات .ويدعــم هــذا التقريــر هــذا المســعى مــن خــال
اســتجابات قائمــة علــى األدلّــة فــي وجــه الجريمــة
السـ ُـبل الخمســة الرئيســية نحــو تحســين سياســات المخــدرات بحســب مــا ورد فــي تقريــر المفوضيــة العالميــة لعــام
البنــاء علــى ُ
 .2014وباإلضافــة إلــى االســتراتيجيات الهادفــة إلــى ضمــان الصحــة والســامة لمــن يســتخدمون المخــدرات ،يدعــو هــذا البرنامــج
ّ
المنظمــة كعنصــر أساســي مــن إصــاح
المتّســق والخماســي إلــى إعــادة تركيــز اســتجابات اإلنفــاذ لالتجــار بالمخــدرات والجريمــة
سياسات المخدرات.
ـدم هــذا التقريــر نظــرة عامــة علــى «الحــرب علــى المخــدرات» العالميــة التــي وعلــى عكــس أهدافهــا المزعومــة غــذّ ت الجريمــة
يقـ ّ
ّ
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة واالتجــار بالمخــدرات -
إن االســتجابات األكثــر فعاليــة للجريمــة
ـوت مــن ســلطتهاّ .
المنظمــة عبــر الوطنيــة وقـ ّ
ّ
المنظمــة  -ممكنــة
مــن خــال ن ُُهــج اإلنفــاذ األكثــر اســتهدا ًفا ود ّقــةً واســتراتيجيات التنميــة التــي تعالــج األســباب الجذريــة للجريمــة
وقابلــة للتنفيــذ حتــى فــي ظـ ّ
ـل اســتمرار األســواق غيــر الشــرعية .ويو ّفــر التنظيــم القانونــي للمخــدرات فرصــة غيــر مســبوقة النتــزاع
ّ
أســواق المخــدرات مــن قبضــة المنظمــات اإلجراميــة ،بحســب مــا أوردتــه المفوضيــة العالميــة فــي الســنة الماضيــة ،ولكنــه يطــرح
ّ
المنظمــة .وبالتالــي يبحــث هــذا التقريــر فــي الــدروس المســتخلصة فــي كل مــن
أيضــا تحديــات جديــدة أمــام مكافحــة الجريمــة
ً
ســياق الحظــر والســوق الخاضعــة للتنظيــم القانونــي.
غال ًبــا مــا حــال النظــام الدولــي لمراقبــة المخــدرات دون تنفيــذ سياســات المخــدرات األكثــر تقدميــة ،ســواء أكان ذلــك بســبب عــدم
المتأصــل فــي النظــام الدولــي .وعليــه،
المحافــظ
االتســاق بيــن كيانــات األمــم المتحــدة أو بيــن الهيئــات اإلقليميــة ،فضـ ًلا عــن النهــج
ِ
ّ
ســينظر هــذا التقريــر فــي ســجل النظــام الدولــي لمراقبــة المخــدرات علــى صعيــد مكافحــة االتجــار بالمخــدرات ،وســيب ّين كيفيــة
التوصــل إلــى آليــة تنســيق أكثــر فعاليــة فــي المســتقبل متــى مــا توفــرت اإلرادة السياســية.
ّ
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة
بالنســبة إلــى المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات ،فــإن االســتجابة األكثــر فعاليــة للجريمــة
الملحــة إلــى انتهــاج
يمــس بحقــوق اإلنســان والرفــاه تكمــن فــي الحاجــة
علــى نحــو ال يعيــق التنميــة المســتدامة وال
ّ
ّ
الخطــوات اآلتيــة:

1

ُهــج إنفــاذ القانــون القمعيــة
يتعيــن علــى الــدول اإلقــرار بالعواقــب الســلبية التــي نتجــت عــن ن ُ
ّ
ّ
ويقويهــا .مــن شــأن
المنظمــات اإلجراميــة
ينمــي
فــي سياســات المخــدرات واالعتــراف بــأن الحظــر
ّ
ّ
مشــاركة هــذه الخالصــات مــع الــرأي العــام أن تفســح المجــال أمــام نقاشــات وطنيــة لدعــم اإلصالحــات
ا لجر يئــة لسيا ســا ت ا لمخــد ر ا ت .
مــن خــال تركيــز سياســات المخــدرات القمعيــة علــى صغــار المجرميــن واألفــراد الذيــن يســتخدمون المخــدرات ،أســهمت الــدول
فــي مفاقمــة األضــرار الالحقــة بالصحــة العامــة ،وحــدوث انتهــاكات علــى حقــوق اإلنســان ،وإثقــال كاهــل أنظمــة العدالــة الجنائيــة،
ّ
أدت هــذه
ـدي ألخطــر الجماعــات اإلجراميــة
المنظمــة  .وفــي بعــض األجــزاء مــن العالــمّ ،
فضـ ًلا عــن تخصيــص المــوارد الثمينــة للتصـ ّ
عــدة منهــا األمــن ومســاءلة الدولــة والرقابــة علــى عمليــات مكافحــة
االســتجابات إلــى عســكرة المجتمعــات وتقويــض مجــاالت ّ
إن هــذه التداعيــات الواســعة للحظــر ،مــن إضعــاف النســيج االجتماعــي ومؤسســات الدولــة
الجريمــة والحوكمــة وشــرعية الدولــةّ .
ّ
المنظمــة بيئــة خصبــة لتوســيع أنشــطتها واســتقطاب مــن يملكــون القليــل مــن البدائــل
إلــى اكتظــاظ الســجون ،تو ّفــر للجريمــة
االقتصاديــة ونشــر الفســاد بيــن المســؤولين.
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2

ّ
للمنظمــات اإلجراميــة إلعــادة
يتعيــن علــى الــدول تحليــل الطبيعــة عبــر الوطنيــة وعبــر القطاعيــة
ّ
ا لنظــر فــي ا لتركيــز الحا لــي ا لحصــر ي علــى إ نفــا ذ ا لقا نــو ن و إ صالحــه.
تخضــع األنمــاط الســائدة فــي أســواق المخــدرات وبنيــة الجماعــات اإلجراميــة وســلوكها للتحــول الدائــم فــي ظــل نشــوء األســواق
ّ
المنظمــة تميــل أكثــر فأكثــر
ـدالت التــي تشــهدها طــرق االتجــار بالمخــدرات وتنوعهــا ،فضـ ًلا عــن أن جماعــات الجريمــة
الرقميــة والتبـ ّ
إلــى النشــاط فــي عــدة أســواق غيــر شــرعية .وكذلــك ينبغــي عــدم المبالغــة فــي الربــط مــع اإلرهــاب .فمــن خــال اعتمــاد نهــج أكثــر
فرصــا
شــمو ًلا ضــد األنشــطة غيــر القانونيــة كافــة ،وليــس فــي مــا يتعلــق بإنفــاذ قوانيــن المخــدرات فحســب ،تتيــح الــدول ألنفســها
ً
ّ
المنظمــة فــي أســواق العمــات
أفضــل للحــد مــن العنــف وتبييــض األمــوال ،وتصبــح مهيئــة بشــكل أفضــل لمكافحــة الجريمــة
المشــفرة الناشــئة.
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ّ
المنظمــة
يتعيــن علــى الــدول تطويــر اســتراتيجيات ردع هادفــة وواقعيــة لمكافحــة الجريمــة
ّ
ربحــا فــي الســوق غيــر الشــرعية .كذلــك،
وتركيــز اســتجابتها علــى العناصــر األكثــر خطــورة و/أو ً
ينبغــي للــدول تدعيــم التعــاون المشــترك بيــن اإلدارات للتعامــل مــع األســواق غيــر الشــرعية
فعــال فــي مواجهــة
بالمعنــى الواســع ،وليــس فقــط أســواق المخــدرات ،وإقامــة تنســيق عبــر وطنــي ّ
ا لجما عــا ت ا إل جر ا ميــة عبــر ا لحــد و د وغســيل ا أل مــو ا ل ا لد و لــي.
ال توجــد أي عقبــات ضمــن النظــام الدولــي الحالــي لمراقبــة المخــدرات أمــام إنهــاء تجريــم االســتهالك الشــخصي وتطبيــق أحــكام
تناســبية وإيجــاد بدائــل للتعامــل مــع الجرائــم متدنيــة المســتوى المتعلقــة بالمخــدرات.

4

يتعيــن علــى الــدول التفكيــر فــي التنظيــم القانونــي للمخــدرات كســبيل مســؤول إلضعــاف
ّ
ّ
المنظمة.
الجريمة
باالســتفادة مــن نمــاذج التنظيــم الحاليــة ،ينبغــي للــدول مراقبــة التطبيــق التدريجــي ألطرهــا التنظيميــة مــع الحــرص علــى ألّا تخلق
ّ
المنظمــات اإلجراميــة .وبمــا أن الــدول تــدرس بشــكل متزايــد تنظيــم المخــدرات
عواقــب جديــدة «غيــر مرغــوب فيهــا» تنتفــع منهــا
كأحــد خيــارات السياســة الممكنــة ،تمثــل أمامهــا اآلن فرصــة مراقبــة وتقييــم عمليــة تنفيــذ هــذه السياســات وأثرهــا علــى الجريمــة
ّ
ّ
المنظمــة تتزايــد باطــراد مــع بــوادر واعــدة بانخفــاض تدريجــي فــي حصــة
إن قاعــدة األدلــة المســتمدة مــن أســواق الق ّنــب
المنظمــةّ .
التجــارة غيــر الشــرعية مــن الســوق .ولكــن تكمــن صعوبــات فــي أخــذ التجــارب مــن هــذه األســواق وتطبيقهــا علــى ســياقات أخــرى
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة علــى التك ّيــف وعدائيتهــا تجــاه
دونهــا تحديــات مختلفــة .وال يمكــن هنــا التقليــل مــن شــأن قــدرة الجريمــة
ـوض الثقــة المحتملــة التــي ســتبنيها هــذه السياســات
ـ
يق
انتقــال قواهــا العاملــة إلــى األســواق الشــرعية ،حيــث يمكــن لهــذا األمــر أن ّ
ّ
ّ
منظمــة
المنظمــة مــن خــال إيجــاد أســواق
بيــن قــوات إنفــاذ القانــون والمجتمعــات المهمشــة .عنــد الســعي إلــى إضعــاف الجريمــة
قانون ًّيــا ،ينبغــي عــدم إغفــال القضايــا األوســع المتعلقــة بالعدالــة والتنميــة والشــمول االجتماعــي واالقتصــادي.
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يتعيــن علــى الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة إعــادة النظــر فــي إطــار حوكمــة النظــام الدولــي لمراقبــة
ّ
المخــدرات مــن أجــل تحقيــق نتائــج أفضــل فــي الصحــة العامــة والســامة العامــة والعدالــة وأثــر أكبــر علــى
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة.
الجريمــة
إن االســتجابات الحاليــة المعزولــة عــن بعضهــا البعــض وغيــر المنســقة تضيــف تحديــات جديــدة إلــى التحديــات القائمــة أصـ ًلا .فمــا
ـوغ للتعامــل مــع المخــدرات فــي لجنــة المخــدرات التابعــة لألمــم المتحــدة مــن منظــور الجريمــة المهيمــن .وال يمكــن إال
مــن مسـ ّ
ـدى
ـ
يتص
أن
ـدرات»
ـ
بالمخ
ـة
ـ
المتعلق
ـا
ـ
القضاي
ـأن
ـ
بش
ـدة
ـ
المتح
ـم
ـ
األم
ـة
ـ
لمنظوم
ـد
ـ
الموح
ـف
ـ
«الموق
ـه
ـ
ب
ـى
ـ
أوص
ـذي
ـ
كال
ـامل
ـ
الش
للنهــج
ّ
ّ
المنظمــة مــن دون التســبب بالمزيــد مــن األضــرار .فعلــى الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحدة النظــر في دمــج اتفاقي َتي 1961
للجريمــة
و 1971وتدعيــم ذلــك بمراقبــة الســائف وإلغــاء «اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات
يوســع نطــاق اختصــاص لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة لتصبــح اللجنــة الفنيــة
العقليــة» لعــام  .1988مــن شــأن ذلــك أن
ّ
ّ
المنظمــة.
المعنيــة بالجريمــة إضافــة إلــى ضمــان االتســاق فــي مكافحــة الجريمــة

7

A Coast Guard Cutter Bertholf boarding team aboard an Over the Horizon Long-Range Interceptor boat conducts an interdiction
of a self-propelled semi-submersible vessel suspected of smuggling 7.5 tons of cocaine in the Eastern Pacific Ocean, Aug. 31, 2015
(U.S. Coast Guard photo).
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فــي ســياقات المخاطــر المرتفعــة واإلفــات مــن العقــاب ،قو ِب َلــت هــذه االســتراتيجيات باإلشــادة نظــ ًرا الســتهدافها الجهــات
اإلجراميــة األقــوى .فــي هــذا اإلطــار ،قدمــت عمليــات اللــدغ ( )sting operationsرفيعــة المســتوى التــي نفذتهــا الواليــات المتحــدة
فــي غينيــا بيســاو وليبيريــا فــي  2014-2013أدلــة حاســمة علــى مســتوى الفســاد الكبيــر وتــو ّرط مســؤولي الدولــة فــي االتجــار
بالمخــدرات 14.تكمــن أهميــة هــذه األدلــة فــي توفيــر قاعــدة للضغــط الدولــي واالســتجابة للفســاد واإلفــات مــن العقــاب .ولكــن
الوضــع كان مختلفً ــا فــي المكســيك حيــث أســفر اســتهداف زعمــاء عصابــات المخــدرات عــن درجــة غيــر متوقعــة مــن العنــف بحيــث
15
انقســمت الجماعــات التــي خســرت قيادتهــا ،وشــرعت تتنافــس علــى الســلطة ومناطــق النفــوذ.

الخانة  1استراتيجية استهداف أباطرة المخدرات في المكسيك
قــام النهــج العســكري الــذي وضعتــه إدارة كالديــرون عــام  2006علــى اســتراتيجية اســتهداف « أباطــرة المخــدرات»
بدعــم مــن هيئــات إنفــاذ القانــون األميركيــة .فــي البدايــة ،كانــت ســوق المخــدرات المكســيكية تخضــع لهيمنــة خمــس
ّ
ّ
المنظمــات ،تشــكلت فصائــل جديــدة وانضــوت تحــت لــواء القــادة
منظمــات كبــرى .وبعــد قتــل أو اعتقــال قــادة هــذه
ّ
المنظمــات الجديــدة األصغــر التــي تتّســم بدرجــة أقــل مــن التحكــم الهرمــي
المتبقييــن ،مــا أدى إلــى نشــوء عشــرات
وبدرجــة أعلــى مــن العنــف.
بحلــول العــام  ،2010ارتفعــت معــدالت جرائــم القتــل بـــ  150بالمائــة مقارنــة بمــا كانــت عليــه عنــد تبنّــي هــذه
16
جديــدا عــام  ،2018عندمــا
رقمــا قياســ ًيا
االســتراتيجية للمــرة األولــى عــام .2006
ّ
ً
وســجلت معــدالت جرائــم القتــل ً
17
ــدر بــأن مــا يقــارب ثلثهــا إلــى نصفهــا مرتبــط بالكارتيــات .ويمكــن ربــط االرتفــاع فــي وتيــرة العنــف مباشــرة
ُق ّ
18
باســتراتيجية االســتهداف عالــي القيمــة ،وقــد كان لهــا أثــر ملحــوظ لجهــة خفــض أمــد الحيــاة المتوقــع فــي البــاد .كمــا
أدى إلــى زيــادة معــدالت القتــل فيهــا بنســبة 80
ّ
توصــل البحــث إلــى أن القبــض علــى أحــد أباطــرة المخــدرات فــي بلديــة ّ
بالمائــة خــال الـــ  12شــه ًرا التــي تلــت االعتقــال .كمــا أســفرت عمليــات االعتقــال عــن ارتفــاع معــدالت جرائــم القتــل بشــكل
ّ
حجــة أن الفوضــى
كبيــر فــي مناطــق أخــرى تملــك فيهــا
المنظمــة اإلجراميــة نفســها مناطــق نشــاط ونفــوذ ،وهــذا يدعــم ّ
19
الداخليــة واالقتتــال الداخلــي يرفعــان وتيــرة العنــف.

ّ
المنظمة
السجن بسبب المخدرات :بيئة خصبة للجريمة
ّ
المنظمــة ،وأصبحــت
تصــب فــي مصلحــة جماعــات الجريمــة
عــد ة إلــى نتائــج
ّ
أد ت ن ُُهــج مكافحــة المخــدرات فــي مناســبات ّ
ّ
ّ
األســواق اإلجراميــة أكثــر تقل ًبــا وعنفً ــا نتيجــة لذلــك .ولعــل أبــرز هــذه النتائــج كان ازديــاد عــدد الســجناء حــول العالــم.
فبحســب تقديــرات األمــم المتحــدة عــام  ،2017فــإن حوالــي  20بالمائــة مــن الســجناء محكومــون بجرائــم متعلقــة بالمخــدرات،
و 21بالمائــة منهــم بســبب حيازتهــا لالســتعمال الشــخصي 22 .لذلــك ،وعــدا عــن كونهــا عاجــزة عــن الحــد مــن أســواق االتجــار،
21
أصبحــت الســجون المكتظــة أماكــن تنشــط فيهــا العناصــر اإلجراميــة وتســتقطب منهــا.
ُو ِصفَ ــت أنظمــة الســجون فــي أميــركا الالتينيــة ومنطقــة الكاريبــي بأنهــا «مراكــز شــبه مثاليــة لالســتقطاب وحاضنــات
ّ
المنظمــة تتحكــم بتجــارة المخــدرات داخــل الســجون وتســتخدم منشــآتها
لإلجــرام 22»،حتــى باتــت جماعــات الجريمــة
كمواقــع تديــر منهــا عمليــات االتجــار خــارج الســجن .فــي ســاو باولــو ،أفــرزت الســجون «بريميــرو كومانــد ودا كابيتــال»
تنظيمــا .كذلــك ،أدى
( ،)Primeiro Comando da Capitalوهــي أكبــر الجماعــات اإلجراميــة فــي البرازيــل 23وأفضلهــا
ً
اكتظــاظ الســجون فــي إندونيســيا 24،والــذي نشــأ نتيجــة سياســة 25المخــدرات المتشــددة المتبعــة فــي البــاد ،إلــى ظــروف
26
ّ
منظمــات اتجــار تنشــط داخــل الســجون.
ال إنســانية ،وتفتــت حوكمــة الســجون ،ونشــوء

10

واﻟﺴﺠﻦ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات
َ

ﻋﺪد اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
 ١٠٫٣٥ﻣﻼﻳﻴﻦ

 ٪٢٠ﻣﺴﺠﻮﻧﻮن ﺑﺴﺒﺐ
ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات

ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ
 ٪١٦٫٦ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﺠﻨﺎء
) ٪٨٣ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات(

اﻟﻤﺼﺪرPenal reform International, Global Prison Trends 2018, and IDPC, Taking Stock: A decade of drug policy :

عسكرة االستجابة لالتجار بالمخدرات
فــي حــاالت انعــدام األمــن القصــوى – وغال ًبــا كـــ «مــاذ أخيــر» عندمــا يبــدو أن الشــرطة المدنيــة قــد فقــدت ســلطتها أو
تورطــت فــي الفســاد – تنحــو الــدول إلــى نشــر قــوات عســكرية لتســاند هيئــات إنفــاذ القانــون أو تكــون بديــ ًلا عنهــا.
ولكــن عــدا عــن اإلخفــاق فــي إعــادة االســتقرار ،تب ّيــن أن نشــر العناصــر العســكرية ،سـ ّيما لفتــرات طويلــة مــن الزمــن ،يسـ ّبب
أضــرا ًر ا شــديدة للغايــة 27 .فاســتخدام القــوات العســكرية لفتــرات طويلــة مــن الزمــن يتســبب بنشــوء اعتماديــة مكلفــة مــن
خــال اســتبدال قــوات إنفــاذ القانــون وحرمــان الشــرطة المدنيــة مــن مــوارد الدولــة .بالنتيجــة ،تصبــح معالجــة أوجــه القصــور
28
المؤسســية فــي هيئــات إنفــاذ القانــون التــي تطلبــت تدخ ـ ًلا عســكر ًيا أصعــب مــن أي وقــت مضــى.
تهــدد العســكرة مســاءلة الدولــة وحوكمتهــا لعــدة أســباب ،فغال ًبــا مــا تقتــرن العمليــات العســكرية بتدابيــر وقايــة ورقابــة
أقــل مــن عمليــات الشــرطة 29،وقــد تصبــح عرضــة للفســاد واالبتــزاز .وقــد تــم توثيــق الكثيــر مــن حــاالت تســ ّرب األســلحة
ّ
منظمــات االتجــار بالمخــدرات فــي غواتيمــاال 30،كمــا أشــارت التقاريــر إلــى
المهربــة مــن القــوات العســكرية النظاميــة إلــى
أن  28بالمائــة مــن العناصــر العســكرية انشــقت عــن الجيــش المكســيكي بيــن  2006و ،2012معظمهــم اســتجابةً للحوافــز
ــجل تــورط شــخصيات عســكرية رفيعــة المســتوى فــي حمايــة طــرق االتجــار
التــي عرضتهــا عليهــم الكارتيــات 31 .كمــا ُس ّ
32
بالمخــدرات فــي غــرب أفريقيــا ،ال ســيما فــي غينيــا بيســاو .ولــم تســلم القــوات العســكرية التــي يشــهد لهــا الــرأي العــام
عــال مــن النزاهــة مــن هــذه التداعيــات ،إذ عانــت تدهــو ًر ا فــي ســمعتها وشــرعيتها مــع الوقــت ،مــا دامــت تشــارك
بمقــدار
ٍ
33
فــي ضبــط األمــن ضمــن الح ّيــز المدنــي.
ّ
للمنظمــات اإلجراميــة إلــى «ســباق تســ ّلح» أخــذت فيــه العناصــر اإلجراميــة
أدت االســتجابات العســكرية
فــي بعــض الحــاالتّ ،
بالتســلح بشــكل أكبــر ،األمــر الــذي نتجــت عنــه وتيــرة أعلــى مــن العنــف بيــن العناصــر اإلجراميــة نفســها ،وضــد القــوات
النظاميــة ،وضــد المجتمــع األوســع 34 .وقــد أســهمت اســتجابات اإلنفــاذ العســكرية إلــى تقويــض األمــن وأصبحــت عامــ ًلا
مطولــة كمــا هــو الحــال فــي أفغانســتان وكولومبيــا ومالــي.
رئيســا فــي نزاعــات
ّ
ً
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Soldiers of the Colombian army eradicate coca plants in the village of El Miedo, in the department of Narino, Colombia, 25 August 2017.
© EFE/Mauricio Duenas Castaneda 2017

تسييس إنفاذ القوانين المتعلق بمكافحة المخدرات
علــى الرغــم مــن المخاطــر المرتبطــة بالنُ ُهــج القائمــة علــى العســكرة والحظــر ،ضاعفــت عــدة دول التزاماتهــا تجــاه
العســكرة وخطــاب «الحــرب علــى المخــدرات» المتشــدد ،كمــا فــي البرازيــل 35والفلبيــن ومؤخــ ًر ا جنــوب أفريقيــا ،حيــث تــم
36
للتصــدي لعنــف العصابــات فــي كيــب فالتــس للمــرة األولــى فــي تموز/يوليــو .2019
نشــر الجيــش
ّ
مــا زالــت قــدرة القــادة علــى «اســتعراض القــوة» والظهــور بصــورة «غيــر المتســاهل مــع الجريمــة» تثبــت فعاليتهــا كأداة
سياســية ،أقلــه مــن ناحيــة الخطــاب ،بغــض النظــر عــن األدلــة والتجــارب علــى أرض الواقــع .ومــن ثــم تُقا َبــل إخفاقــات النُ ُهــج
المتّبعــة ســتنجح إذا مــا كان هنــاك التــزام أكبــر باســتخدام القــوة .وفــي بعــض
القمعيــة مــرا ًر ا بالحجــة القائلــة ّ
إن السياســة ُ
الحــاالت ،أســفر هــذا النهــج القمعــي عــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان واضمحــال القواعــد الدســتورية ،وهــي تغ ّيــرات يصعــب
37
ّ
ولعــل اإلجــراءات التــي اتخذهــا رئيــس الفلبيــن رودريغــو دوتيرتــي خيــر مثــال علــى
عكســها حســبما أثبتــت التجــارب.
ـدد «الحــرب علــى المخــدرات» أســفر عــن آالف اإلعدامــات خــارج نطــاق القانــون علــى أيــدي القــوات النظاميــة
ذلــك ،حيــث أن تجـ ّ
38
وغيــر النظاميــة.
تحــول هــذه المســألة إلــى ســاح
إن القيمــة األخالقيــة والرمزيــة القويــة المتصلــة باإلجــرام واالتجــار بالمخــدرات يمكنهــا أن
ّ
ّ
فــي شــيطنة المجتمعــات وشــرذمتها .علــى مــدى عقــود مــن الزمــن ،أثــار مراقبــو حقــوق اإلنســان حــول العالــم تســاؤالت
حــول كيفيــة اســتخدام اســتراتيجيات مكافحــة المخــدرات مــن قبــل السياســيين كواجهــة لتحقيــق مــآرب ضــا ّرة أخــرى
40
كإذكاء التمييــز 39واســتهداف الحــركات االجتماعيــة والسياســية المعارضــة.
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ﺗﻮﺻﻴﺔ
ُهــج إنفــاذ القانــون القمعيــة فــي
يتعيــن علــى الــدول اإلقــرار بالعواقــب الســلبية التــي نتجــت عــن ن ُ
ّ
ّ
ويقويهــا .مــن شــأن مشــاركة
المنظمــات اإلجراميــة
ينمــي
ّ
سياســات المخــدرات واالعتــراف بــأن الحظــر ّ
هــذه الخالصــات مــع الــرأي العــام أن تفســح المجــال أمــام نقاشــات وطنيــة لدعــم اإلصالحــات الجريئــة
لسياســات المخــدرات.
مــن خــال تركيــز سياســات المخــدرات القمعيــة علــى صغــار المجرميــن واألفــراد الذيــن يســتخدمون المخــدرات ،أســهمت
الــدول فــي مفاقمــة األضــرار الالحقــة بالصحــة العامــة ،وحــدوث انتهــاكات علــى حقــوق اإلنســان ،وإثقــال كاهــل أنظمــة
ّ
المنظمــة  .وفــي بعــض
للتصــدي ألخطــر الجماعــات اإلجراميــة
العدالــة الجنائيــة ،فضــ ًلا عــن تخصيــص المــوارد الثمينــة
ّ
ـدة منهــا األمــن ومســاءلة الدولــة
أدت هــذه االســتجابات إلــى عســكرة المجتمعــات وتقويــض مجــاالت عـ ّ
األجــزاء مــن العالــمّ ،
إن هــذه التداعيــات الواســعة للحظــر ،مــن إضعــاف
والرقابــة علــى عمليــات مكافحــة الجريمــة والحوكمــة وشــرعية الدولــةّ .
ّ
المنظمــة بيئــة خصبــة لتوســيع أنشــطتها
النســيج االجتماعــي ومؤسســات الدولــة إلــى اكتظــاظ الســجون ،تو ّفــر للجريمــة
واســتقطاب مــن يملكــون القليــل مــن البدائــل االقتصاديــة ونشــر الفســاد بيــن المســؤولين.
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Policemen participate in an operation at the Rocinha favela in
Rio de Janeiro, Brazil, 22 September 2017, after a shooting
between rival drug gangs who fight for the control of the slum.
© EFE/Marcelo Sayao 2017.
14

ّ

–

ّ
ّ
ُ ُ

ُ ُ

ّ
ً

ُ ُ

ّ ُ

ً

٤١

ً
ً

ّ
ّ

ّ

٤٢

ُ
ّ

٤٣

ّ

١٥
٤٤

ّ

٤٥

ّ
ُ

٤٦

٤٧
٤٨

ً
ً

ً

ّ

ً
٢٠١٨

١٠٠,٠٠٠

٤٢
ً

٢٠١٨

ً
ّ

ُ
ّ

١٠٨
٤٩

.٢٠١٩

ّ
ّ
ّ

ّ
٥٠

ّ

٥١

ً

١٥

ً
٥٢

االتجار بالمخدرات والفساد :عالقة تكافلية
ـد فســاد الجهــات الحكوميــة واختــراق مؤسســات الدولــة والعمليــات الدمقراطيــة وتقويضهــا مــن العوامــل الرئيســة لتســهيل
ُيعـ ّ
ّ
المنظمــات اإلجراميــة فــي ممارســة أنشــطتها واإلفــات مــن
حركــة المخــدرات .وتســاعد إقامــة الروابــط مــع المســؤولين الفاســدين
العقــاب ،مثــل نقــل الشــحنات مــن دون أن تخضــع للتحقيــق أو االعتــراض ،مــع توفيــر الوصــول الســهل إلــى البنيــة التحتيــة والحمايــة
53
مــن المالحقــة القضائيــة.
وتحافــظ المافيــات اإليطاليــة مثــل «ندرانغيتــا» علــى مكانــة مســيطرة فــي أســواق المخــدرات األوروبيــة ،إضافــة إلــى أنشــطة
ّ
التحكــم الفاســد بصناعــات مشــروعة 54.كمــا بــرزت حــاالت أخــرى علــى «الطريــق الجنوبيــة» الممتــدة علــى
إجراميــة متنوعــة تشــمل
ّ
ومنظمــات االتجــار
طــول الســاحل الشــرق إفريقــي ،حيــث كشــفت التحليــات عــن وجــود صــات بيــن الحــزب الحاكــم فــي موزمبيــق
55
بالمخــدرات ،وبيــن جماعــات إجراميــة وشــخصيات سياســية كينيــة رفيعــة المســتوى.
ّ
منظمــات االتجــار بالمخــدرات علــى إفســاد العمليــات الدمقراطيــة وتقويضهــا ،مثــل االنتخابــات ،بهــدف إضعــاف المؤسســات
تعمــل
ـدا علــى مصالحهــا وإيصــال شــخصيات فاســدة وإجراميــة إلــى داخــل الحكومــة .وقــد
وردع المرشــحين الذيــن قــد يطرحــون تهديـ ً
57
تج ّلــى هــذا األمــر بشــكل صــارخ 56فــي مســتويات العنــف غيــر المســبوقة التــي شــهدتها االنتخابــات المكســيكية لعــام ،2018
ـحا خــال الفتــرة التــي ســبقت االنتخابــات 58،مــا أدى إلــى إلغــاء عــدد الحمــات االنتخابيــة نتيجــة الترهيــب ،فيمــا
فقــد ُق ِتــل  133مرشـ ً
ـددا مــن الصحفييــن.
لــم تســلم حريــة الصحافــة هــي ً
أيضــا مــن االســتهداف بعــد أن طالــت عمليــات االغتيــال عـ ً

Anti-corruption rally in St. Petersburg, Russia. © Alexei Kouprianov/Wikipedia Commons 2017

االتجار بالمخدرات والتدفقات المالية غير المشروعة
بالرغــم مــن صعوبــة تقديــر التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة بشــكل دقيــق 59،تشــير تقديــرات األمــم المتحــدة إلــى أن أكثــر
مــن نصــف األربــاح اإلجماليــة التــي تحققهــا أســواق المخــدرات يتــم غســلها عبــر األنظمــة الماليــة العالميــة ،كمــا أنــه وبالرغــم
ـدر
مــن وجــود قوانيــن مكافحــة غســل األمــوال وأنظمــة االمتثــال ،تبقــى معــدالت اســترداد األمــوال متدنيــة إلــى حــد بالــغ 60.وتقـ ّ
وكالــة تطبيــق القانــون األوروبيــة «يوروبــول» أن أكثــر مــن  99بالمائــة مــن إجمالــي اإليــرادات المغســولة فــي أوروبــا ال تُســت َر ّد
61
ـدا مــن قبــل الســلطات.
أبـ ً
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إن الســهولة التــي يتــم فيهــا تحويــل األمــوال غيــر المشــروعة وغســلها تســمح للجهــات اإلجراميــة باالســتفادة مــن المشــاركة
فــي االقتصــاد غيــر المشــروع واإلفــات مــن العقــاب 69.وتتــرواح اآلليــات التــي يتــم مــن خاللهــا غســل العائــدات المحققــة مــن االتجــار
بالمخــدرات وإدماجهــا فــي النظــام المالــي القانونــي مــن تهريــب شــحنات العملــة بالجملــة إلــى تبييــض األمــوال القائــم علــى التجارة،
إضافــة إلــى اســتخدام قنــوات ماليــة غيــر نظاميــة أو رســمية 70.وقــد لفتــت الهيئــات الدوليــة الرئيســة إلــى تزايــد اســتخدام العمــات
الرقميــة أو المشــفرة ليــس فقــط كعمــات مختــارة ضمــن أســواق المخــدرات عبــر اإلنترنــت ،بــل كآليــة لغســل األمــوال 71،فضـ ًلا عــن
72
ّ
المنظمــة نحــو إســناد عمليــة غســل األمــوال إلــى أطــراف خارجييــن «محترفيــن».
التوجــه مــن قبــل جماعــات الجريمــة
ومــن شــأن غيــاب الشــفافية فــي النظــام المالــي العالمــي ،ال ســيما اللجــوء إلــى الواليــات القضائيــة الخارجيــة (المــاذات الضريبيــة)
ّ
المنظمــة 73.وأعربــت الــدول عــن
والشــركات الغطــاء المغفلــة ،تســهيل عمليــة غســل عائــدات االتجــار بالمخــدرات والجريمــة
أن الجهــود والمبــادرات الدوليــة لزيــادة الشــفافية لــم يرافقهــا إنفــاذ فعلــي علــى أرض الواقــع فــي بعــض الواليــات
خشــيتها مــن ّ
عــددا مــن المؤسســات الماليــة البــارزة متواطئــة فــي غســل األمــوال
القضائيــة عاليــة المخاطــر 74.كذلــك ،تــم الكشــف عــن أن
ً
75
المرتبــط بالمخــدرات.

الخانة  2المبالغة في الربط بين االتجار بالمخدرات واإلرهاب
يصـ ّر البعــض علــى أن الجماعــات اإلرهابيــة ضالعــة فــي أســواق المخــدرات وعلــى اســتخدام مصطلــح «إرهــاب المخــدرات» أي
اإلرهــاب المرتبــط باالتجــار بالمخــدرات .وقــد كثــرت النقاشــات حــول دور الجماعــات اإلرهابيــة والميليشــيات فــي الســيطرة
علــى أســواق المخــدرات وفــرض الضرائــب عليهــا فــي آســيا الوســطى ،خاصــة فــي أفغانســتان 62،وحــول تــو ّرط أطــراف
النــزاع فــي نقــل المخــدرات عبــر ليبيــا إلــى األســواق األوروبيــة 63،إضافــة إلــى ممارســات مختلفــة فــي ســياقات أخــرى مثــل
تمامــا ويعرقــل فهــم
ســوريا وكولمبيــا 64.غيــر أن تطبيــق مصطلــح «إرهــاب المخــدرات» يــكاد يخلــط بيــن ظواهــر مختلفــة
ً
الديناميــات المعقــدة ودائمــة التغيــر لحــاالت النــزاع المتقلبــة 65.وغال ًبــا مــا تنشــط الجماعــات اإلجراميــة واإلرهابيــة فــي
األوضــاع نفســها التــي يســود فيهــا انعــدام األمــن وغيــاب الدولــة والحرمــان االقتصــادي والتوتــرات الطائفيــة .غيــر أن ذلــك
66
ال يعــادل تلقائ ًيــا «إرهــاب المخــدرات».
يفســر تحليــل النــزاع القائــم فــي شــمال مالــي هــذا الخطــر علــى أرض الواقــع .فالنزاعــات بيــن جماعــات االتجــار بالمخــدرات
ّ
فــي المنطقــة تســاهم فــي إثــارة العنــف وزعزعــة االســتقرار بشــكل عــام ،حيــث ســمح انتشــار كميــات كبيــرة مــن الســاح
مطولــة .ومــن شــأن ذلــك أن يفاقــم التوتــرات
نتيجــة حــركات التمــرد لجماعــات االتجــار بالتســلح وخــوض نزاعــات عينفــة
ّ
الطائفيــة ويؤخــر تطبيــق اتفاقــات الســام .غيــر أن الروابــط بيــن التجــار والجهادييــن «غال ًبــا مــا كانــت مبالــغ فيهــا »،إلــى
ـدودا فــي تجــارة
درجــة وصــف الترابــط بيــن الجريمــة واإلرهــاب بـــ «الوهــم 67».ففــي مالــي ،تلعــب الشــبكات اإلرهابيــة دو ًرا محـ ً
المخــدرات 68.أمــا الروابــط والتحالفــات بيــن جماعــات االتجــار بالمخــدرات والمســلحين فلــم تكــن ســوى وليــدة المنفعــة
ـول بشــكل مســتمر.
المشــتركة ،ولكـ ّ
ـن هــذه العالقــات تتبــدل وتتحـ ّ

ّ
المنظمة
الصالت مع أوجه أخرى من الجريمة
ّ
المنظمــة المتاجــرة بالمخــدرات بجرائــم أخــرى منهــا االتجــار بالبشــر وتهريبهــم ،وتجــارة األســلحة
عــاد ًة مــا يتــم ربــط جماعــات الجريمــة
الناريــة ،والجرائــم البيئيــة ،واالبتــزاز والخطــف مقابــل فديــة ،واالحتيــال ،وغســل األمــوال 76.تشــير البحــوث إلــى أن الجماعــات اإلجراميــة
العصريــة تعمــد أكثــر فأكثــر إلــى تنويــع أنشــطتها .اعتبــا ًرا مــن  ،2017تشــير المعلومــات إلــى أن  45بالمائــة مــن جماعــات الجريمــة
ّ
النشــطة
النشــطة فــي أوروبــا ضالعــة فــي عــدة أســواق إجراميــة مقارنــة بـــ  33بالمائــة فقــط فــي  .2013ومــن بيــن الجماعــات
المنظمــة
ِ
ِ
77
فــي  ،2017يشــارك ثلثهــا بشــكل رئيســي فــي االتجــار بالمخــدرات .وقــد ُوصفــت الشــبكات اإلجراميــة التركيــة واأللبانيــة التــي
تنشــط فــي أوروبــا بأنهــا جماعــات متعــددة الجرائــم ،وضالعــة فــي أكثــر مــن مجــال إجرامــي ،بمــا فــي ذلــك عمليــات االتجــار بأهــم
78
أصنــاف المخــدرات (الهيرويــن والق ّنــب والمخــدرات االصطناعيــة) واالتجــار بالبشــر وأعمــال العنــف الشــديد ألغــراض الترهيــب.
كذلــك ،تــم تحديــد التنويــع فــي أنشــطة الجماعــات اإلجراميــة فــي أميــركا الالتينيــة كأحــد أهــم التغييــرات فــي المشــهد اإلجرامــي
المعاصــر ،حيــث توســعت الجماعــات اإلجراميــة إلــى أســواق متعــددة 79،بمــا فيهــا ممارســة التأثيــر غيــر المشــروع فــي عمليــات
80
التعديــن مــن خــال االبتــزاز والبلطجــة.
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التغير
أسواق العمالت المشفرة والشبكات اإلجرامية :أسواق المخدرات العالمية دائمة
ّ
ـارعا 81.والخطوط
إن أصنــاف المخــدرات التــي يتــم تداولهــا عالم ًيــا ،إلــى جانــب طــرق اإلنتــاج واالتجــار واالســتهالك ،تشــهد
ّ
ً
تنويعا متسـ ً
التــي كانــت تفصــل بيــن مناطــق «االســتهالك» و»العبــور» و»اإلنتــاج» بالنســبة لبعــض المخــدرات تختفــي شــي ًئا فشــي ًئا .و ُيعــزى ذلــك
إلــى ارتفــاع اســتهالك المخــدرات فــي مناطــق العبــور الســابقة وازديــاد إنتــاج المؤثــرات العقليــة الجديــدة الــذي لــم يعــد منحصـ ًرا فــي
منطقــة جغرافيــة واحــدة .تأتــي هــذه الطبيعــة المتغيــرة ألســواق المخــدرات ضمــن ســياق تغ ّيــرات أوســع تشــهدها بنيــة جماعــات
ّ
المنظمــة ،بحيــث أصبحــت الشــبكات األفقيــة المرنــة المؤلفــة مــن مشــاركين مترابطيــن وقادريــن علــى العمــل بشــكل
الجريمــة
82
ـيوعا مــن «عائــات» المافيــا الهرميــة التقليديــة.
مســتقل وعبــر الحــدود أكثــر شـ ً
أصبحــت األســواق الرقميــة وأســاليب التواصــل اآلمنــة عامـ ًلا مســه ًلا لهــذه التغ ّيــرات ،فاألســواق الرقميــة (ســواء الشــبكة المظلمــة
«دارك نــت» أو المفتوحــة «الويــب المفتــوح») تســمح بتوزيــع المخــدرات وغيرهــا مــن الســلع علــى عــدة أماكــن ومجموعــات غيــر
معروفــة ســابقً ا مــن العمــاء بطريقــة أســهل مــن األســواق التقليديــة (التــي تبقــى محصــورة عــاد ًة بمتعامليــن معروفيــن)،
وبخفــض مســتوى العنــف والمخاطــر المرتبطــة بالتجــارة غيــر الشــرعية ،بمــوازاة رفــع الثقــة 83.ويفيــد المســتخدمون أنهــم يلجــأون
إلــى األســواق الرقميــة ألنهــم يعتبرونهــا آمنــةً أكثــر وتو ّفــر منتجــات بجــودة أعلــى ،مــع خدمــات توصيــل ســريعة وســهلة 84.ويخفّ ــض
شــراء المخــدرات عبــر اإلنترنــت مــن خطــر العنــف الجســدي أثنــاء إتمــام العمليــة 85.كذلــك ،تســاعد خدمــات مثــل آليــات الضمــان
للدفــع واالطــاع علــى تقييــم البائعيــن المســتخدمين فــي حمايــة أنفســهم علــى اإلنترنــت 86.كمــا تتيــح األســواق الرقميــة للباعــة
والعمــاء باالنتقــال إلــى نطاقــات جديــدة بيســر ومرونــة ال تتوفــران علــى أرض الواقــع.
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تشـ ّ
ـكل المخــدرات أعلــى نســبة مــن المنتجــات المعروضــة فــي أســواق الشــبكة المظلمــة متفو ّقــةً إلــى حــد كبيــر علــى غيرهــا
صــت دراســة أجريــت عــام  2016وشــملت ثمانيــة مــن مواقــع األســواق المشــفرة النشــطة
مــن منتجــات التجــارة غيــر الشــرعيةَ .خ ُل َ
فــي ذاك الوقــت إلــى أن  57بالمائــة مــن المنتجــات المعروضــة هــي مخــدرات غيــر شــرعية 87.وتُع َتبــر المنظومــة اإلجراميــة الرقميــة
متقلبــة ومرنــة وقابلــة للتك ّيــف .فــي العــام  ،2017أغلقــت قــوات إنفــاذ القانــون ثــاث أســواق كبــرى – هــي ألفــا بــاي ()AlphaBay
ـدر بـــ  87بالمائــة مــن مجمــل أنشــطة
وهانســا ( )Hansaورايشــن أنونيمــوس ماركــت بليــس ( - )RAMPتشــهد مجتمعــةً مــا يقـ ّ
واضحــا ،ففــي حيــن أشــارت يوروبــول إلــى أن
ســوق الشــبكة المظلمــة 88.غيــر أن األثــر الــذي تحدثــه مثــل هــذه التدخــات ليــس
ً
توصــل مســح
تراجــع معامــات البيتكويــن ( )Bitcoinفــي أســواق الشــبكة المظلمــة بعــد إغالقهــا انعكــس علــى نشــاط الســوق،
ّ
89
لمســتخدمي األســواق المشــفرة إلــى أن القليــل منهــم أثنتــه عمليــات اإلغــاق التــي قامــت بهــا قــوات إنفــاذ القانــون عــن نشــاطه.

ﺗﻮﺻﻴﺔ
ّ
للمنظمــات اإلجراميــة إلعــادة
يتعيــن علــى الــدول تحليــل الطبيعــة عبــر الوطنيــة وعبــر القطاعيــة
ّ
النظــر فــي التركيــز الحالــي الحصــري علــى إنفــاذ القانــون وإصالحــه.
تخضــع األنمــاط الســائدة فــي أســواق المخــدرات وبنيــة الجماعــات اإلجراميــة وســلوكها للتحــول الدائــم فــي ظــل نشــوء
ّ
المنظمــة
ـدالت التــي تشــهدها طــرق االتجــار بالمخــدرات وتنوعهــا ،فضـ ًلا عــن أن جماعــات الجريمــة
األســواق الرقميــة والتبـ ّ
تميــل أكثــر فأكثــر إلــى النشــاط فــي عــدة أســواق غيــر شــرعية .وكذلــك ينبغــي عــدم المبالغــة فــي الربــط مــع اإلرهــاب.
فمــن خــال اعتمــاد نهــج أكثــر شــمو ًلا ضــد األنشــطة غيــر القانونيــة كافــة ،وليــس فــي مــا يتعلــق بإنفــاذ قوانيــن المخــدرات
فرصــا أفضــل للحــد مــن العنــف وتبييــض األمــوال ،وتصبــح مهيئة بشــكل أفضــل لمكافحة
فحســب ،تتيــح الــدول ألنفســها ً
ّ
المنظمــة فــي أســواق العمــات المشــفرة الناشــئة.
الجريمــة
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A 26-year-old Russian woman faces the death penalty for allegedly attempting to smuggle
crystal methamphetamine into the resort island of Bali. © AFP Photo/Sunny Tumbelaka 2014
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ـدي لالتجــار بالمخــدرات الســياقات المختلفــة وتســتند إلــى االحتياجــات المحليــة والمــوارد المتوفــرة.
يجــب أن تراعــي ن ُُهــج التصـ ّ
أن معظــم دراســات الحــاالت التــي تُط ّبــق فيهــا اســتراتيجيات قائمــة علــى المعلومــات االســتخبارية والــردع
ولقــد أثيــرت مخــاوف مــن ّ
ُ
جريــت فــي دول الشــمال العالمــي وال يمكــن تكييفهــا بــدون تعديــات علــى ســائر أســواق
المسـ
ِ
ـتهدف والشــرطة المجتمعيــة أ ِ
أن معظــم المســاعي المبذولــة إلعــادة توجيــه اســتراتيجيات سياســات المخــدرات فــي الســنوات
المخــدرات 96.ولكــن بالرغــم مــن ّ
األخيــرة أتــت مــن أميــركا الالتينيــة 97وأفريقيــا ،مــا زالــت قاعــدة األدلــة تتوســع 98.ثــم إن البعــض أثــار مخــاوف حــول نشــوء أســاليب
ـدا مــن مجموعــات البيانــات والــذكاء االصطناعــي  -التــي
جديــدة مــن « الشــرطة التنبؤيــة»  -باالعتمــاد علــى مروحــة أكثــر تعقيـ ً
قــد تــؤدي إلــى ترســيخ التصــورات المتعلقــة بمناطــق ومجتمعــات محليــة معينــة وتنميطهــا ،األمــر الــذي يضــع هــذه المجتمعــات
99
ـتهدف.
المحليــة فــي دورات ثابتــة مــن إنفــاذ القانــون المسـ
ِ

95

الخانة  3وحدات شرطة إعادة السالم في ريو دي جانيرو
ومــن األمثلــة البــارزة علــى الفــرص والتحديــات الكامنــة فــي تنفيــذ نهــج الشــرطة المجتمعيــة إنشــاء وحــدات شــرطة
إعــادة الســام لمكافحــة العنــف المرتبــط بالمخــدرات والجماعــات اإلجراميــة فــي ريــو دي جانيــرو .كانــت أهــداف الوحــدات
التــي تــم تصميمهــا كبديــل عــن الــدورات التقليديــة لتمــرد الشــرطة واالنســحاب إلــى المناطــق الخاضعــة لســيطرة
الجماعــات اإلجراميــة فــي األحيــاء الفقيــرة اســتعادة الســيطرة اإلقليميــة والحــد مــن العنــف ،إلــى جانــب تنفيــذ البرامــج
االجتماعيــة لتوســيع الفــرص االقتصاديــة فــي هــذه المناطــق 100.وقــد ُوصــف هــذا النهــج بأنــه وثيــق الصلــة بحفــظ الســام
101
أكثــر مــن اإلنفــاذ.
ً
ملحوظــا فــي جرائــم القتــل والممتلــكات فــي
انخفاضــا
عنــد تطبيــق هــذه المبــادرة عــام  ،2008شــهدت الســنوات األولــى
ً
األحيــاء المختــارة ،وزيــادة فــي النشــاط االقتصــادي والتنميــة 102.مــع ذلــك ،فقــد شــابت الســنوات الالحقــة أعمال عنــف متزايدة،
وقضايــا فســاد ووحشــية الشــرطة ،وتدهــور اســتراتيجيات الشــرطة المجتمعيــة ،وضعــف فــي تنفيــذ البرامــج االجتماعيــة
تحــول نموذجــي فــي ضبــط المشــهد اإلجرامــي فــي
ذات الصلــة 103.فــي حيــن ال تــزال توصــف بأنهــا خطــوة مهمــة نحــو
ّ
تجســد التحديــات التــي ينطــوي عليهــا تنفيــذ ن ُُهــج الشــرطة المجتمعيــة
ريــو 104،فــإن الصعوبــات التــي يواجههــا البرنامــج
ّ
ـتهدفة والمســتدامة.
المسـ
ِ

ـحا
ـج اســتراتيجية قائمــة علــى المعلومــات االســتخبارية تحد ًيــا أمــام الــوكاالت التــي تعانــي شـ ًّ
علــى نطــاق أوســع ،يطــرح تطبيــق ن ُُهـ ٍ
فــي مواردهــا وقدراتهــا 105.وعندمــا تغيــب الخبــرة والمعــدات المتخصصــة وتبــادل المعلومــات بيــن الــوكاالت المعنيــة وشــرعية
ـس بقدرتهــا علــى تكويــن صو ٍر قائمــة على المعلومــات االســتخبارية لديناميات
جهــات إنفــاذ القانــون فــي المجتمعــات ،فــإن ذلــك يمـ ّ
االتجــار بالمخــدرات فــي المناطــق الواقعــة ضمــن واليتهــا القضائيــة ،وبقدرتهــا علــى تحليــل أكثــر المشــاركين زعزعــةً لالســتقرار
واتخــاذ اإلجــراءات ضدهــم بفعاليــة .وبالنســبة لشــبكات االتجــار عبــر الوطنيــة ،تمثــل أمامهــا تحديــات أكبــر فــي ظــل التعــاون بيــن
الــوكاالت محل ًيــا ودول ًيــا 106.فــي الوقــت نفســه ،يهــدف االنتقــال إلــى نهــج أكثــر اســتراتيجية واســتهدا ًفا فــي أعمــال الشــرطة إلــى
اســتغالل هــذه المــوارد المحــدودة بشــكل فعــال أكثــر وتعظيــم األثــر الــذي تحققــه.
وتع ّبــر هــذه المخــاوف عــن الحاجــة إلــى وضــع إنفــاذ القانــون ضمــن اســتراتيجية تنميــة واســعة النطــاق تدعــم وكاالت اإلنفــاذ وتبنــي
قدراتهــا وتعـزّز التنســيق بيــن الجهــات الوطنيــة.
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الخانة  4جمع البيانات حول أسواق المخدرات غير الشرعية
ترتبــط إعــادة تركيــز أهــداف إنفــاذ القانــون بشــكل وثيــق بالنقاشــات الجاريــة حــول المقاييــس المرجعيــة التــي ُيقــاس
ّ
أن البيانــات والمؤشــرات التــي يتــم جمعهــا حــول
علــى أساســها نشــاط إنفــاذ القانــون والجريمــة
المنظمــة نظ ـ ًرا إلــى ّ
األســواق غيــر الشــرعية ترســم مالمــح السياســة المتبعــة واإلجــراءات علــى أرض الواقــع.
وفقً ــا لمــا أفــاد بــه برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي عــام  ،2015يولّــد قيــاس النجــاح بحســب االعتقــاالت والمضبوطــات
حوافــز ضــا ّرة لــوكاالت إنفــاذ القانــون مــن أجــل اعتمــاد اســتراتيجيات تــؤدي إلــى اعتقــاالت ســريعة وســهلة ،وقــد يشــجع
ذلــك قــوات إنفــاذ القانــون علــى ممارســة العنــف أو غيــره مــن أشــكال إســاءة المعاملــة لتحقيــق هــذه األهــداف 107.كمــا
ّ
المنظمــة أو
أن اتبــاع مثــل هــذه االســتراتيجيات يوفــر معلومــات قليلــة حــول األثــر المترتــب علــى جماعــات الجريمــة
ّ
ـدة أطــر عمــل بديلــة تشــمل أثــر
حــول دوافــع الجريمــة
المنظمــة وصالتهــا بالعنــف وانعــدام األمــن 108.وقــد تــم اقتــراح عـ ّ
سياســات مكافحــة المخــدرات علــى حقــوق اإلنســان واألمــن والتنميــة 109،رافقتهــا دعــوات إلجــراء بحــوث أشــمل تــدرس أثــار
110
ّ
المنظمــة.
اســتراتيجيات إنفــاذ القانــون المختلفــة علــى الجريمــة

إنهــاء تجريــم األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات :ســحب هــذه الشــريحة مــن النقــاش حــول
ّ
المنظمــة
الجريمــة
فهــم إنهــاء تجريــم الجرائــم المرتبطــة بالمخــدرات عــاد ًة علــى أنــه إلغــاء العقوبــات الجنائيــة بحــق جرائــم حيــازة المخــدرات
ُي َ
ّ
لالســتعمال الشــخصي .وقــد تحــل العقوبــات اإلداريــة  -مثــل الغرامــات واإلحالــة إلــى برامــج العــاج  -أو عــدم تطبيــق أي عقوبــات
مــكان هــذه العقوبــات الجنائيــة .وتبقــى الجرائــم األعلــى مســتوى مثــل االتجــار خاضعــة للتجريــم مــن دون أن يوجــد إنهــاء التجريــم
ّ
منظمــة للمخــدرات .ويتيــح إنهــاء التجريــم للــدول فرصــة تقليــص عــبء أنظمــة العدالــة الجنائيــة المثقلــة بجرائــم المخــدرات
ســو ًقا
ّ
والمنظمــة.
غيــر العنيفــة ،مــا يســمح لــوكاالت إنفــاذ القانــون والســلطات القضائيــة بتوجيــه المــوارد إلــى الجهــات اإلجراميــة العنيفــة
إمــا لجميــع المخــدرات أو الق ّنــب
وقــد تبنــى عــدد أكبــر مــن أي وقــت مضــى مــن الــدول نمــوذج إنهــاء التجريــم خــال العقــد الماضــيّ ،
111
علــى وجــه التحديــد.
أدى ذلــك إلــى انخفــاض نســبة األشــخاص
أنهــت البرتغــال تجريــم حيــازة جميــع المخــدرات لالســتعمال الشــخصي عــام ّ .2001
112
المســجونين بســبب جرائــم المخــدرات مــن  44بالمائــة عــام  1999إلــى مــا دون  21بالمائــة عــام  .2012أشــارت التحليــات إلــى أن
عامــي
التكاليــف التــي تتكبدهــا الشــرطة لكشــف جرائــم المخــدرات تراجعــت بالنســبة لقــوات الشــرطة غيــر المتخصصــة بيــن َ
 1999و ،2010بينمــا ارتفعــت بالنســبة لقــوات الشــرطة المتخصصــة المســؤولة عــن جرائــم المخــدرات الخطيــرة ،مــا يشــير إلــى
إعــادة التصويــب نحــو الجماعــات اإلجراميــة األكثــر زعزعــة لالســتقرار فــي الســوق .وأفــاد عناصــر إنفــاذ القانــون فــي شــهاداتهم أن
تحســنت بيــن الســلطات واألشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات والذيــن يشــاركون فــي أنشــطة غيــر شــرعية متدنيــة
العالقــات
ّ
ّ
أن إنهــاء
ـهل عمليــة جمــع المعلومــات االســتخبارية واســتهداف
منظمــات االتجــار الكبــرى 113.وتفيــد األدلــة ً
أيضــا ّ
المســتوى ،مــا سـ ّ
معمــق أجرتــه الحكومــة لألثــر والتكلفــة
تجريــم حيــازة المخــدرات فــي جمهوريــة التشــيك ،وهــو قــرار صــدر عــام  2009عقــب تقييــم
ّ
114
الناجميــن عــن العقوبــات الجنائيــة ،كان لــه أثــر إيجابــي علــى النتائــج الصحيــة للمســتهلكين.
115
الســجن علــى جرائــم المخــدرات علــى نطــاق أوســع مــن االســتهالك والحيــازة
كمــا أشــرنا ســابقً ا ،يجــب تطبيــق بدائــل َ
لالســتعمال الشــخصي (وهمــا يجــب ألّا ُتتّخــذ بحقهمــا أي عقوبــات جنائيــة أو إداريــة أو مدنيــة) ،لتشــمل الجهــات األدنــى
مســتوى فــي تجــارة المخــدرات.
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Convicted women behind bars in a communal cell in the Angeles District Jail, The Phillipines
Contributor: Friedrich Stark / Alamy Stock Photo

استراتيجيات التنمية والتحوالت المؤسسية الخاصة بالجريمة
ّ
المنظمــة مثــل الشــرعية والدعــم
المســهلة المحيطــة بالجريمــة
قــد تســعى اســتراتيجيات التنميــة إلــى الحــد مــن الظــروف
ّ
ّ
المنظمــة ضمــن المجتمــع ،إلــى جانــب قــدرة الجهــات اإلجراميــة علــى ممارســة أنشــطتها فــي
اللذيــن تكتســبهما جماعــات الجريمــة
االقتصــاد والمؤسســات مــن دون حســيب أو رقيــب 116.ومــن المهــم هنــا التنويــه بأهميــة مبــادرات النزاهــة الماليــة واســتراتيجيات
ّ
المنظمــة.
مكافحــة الفســاد والدعــم المقــدم إلــى المجمتــع المدنــي ليســتنى لــه مراقبــة أنشــطة الدولــة وجماعــات الجريمــة
يكشــف تدفــق األربــاح التــي تحققهــا أســواق المخــدرات عبــر النظــام المالــي القانونــي عــن مشــكلة بنيويــة كبيــرة ،حيــث أن الرقابــة
وتبــادل المعلومــات غيــر الكافييــن يســمحان للجهــات اإلجراميــة بغســل أرباحهــا مــن دون أي عقــاب 117.ومــن شــأن إصــاح الواليــات
القضائيــة التــي توفــر الســرية واعتمــاد تشــريعات شــفافة فــي مــا يخــص ملكيــة االنتفــاع معالجــة مشــكل َتي اإلفــات مــن العقــاب
وغيــاب الرقابــة 118.فــي هــذا اإلطــار ،تدعــم الهيئــات اإلقليميــة والحكوميــة الدوليــة البلــدان الشــريكة فــي تدعيــم تشــريعات مكافحة
119
غســل األمــوال واســتراتيجياتها ،وتأســيس وحــدات اســتخبارات ماليــة وتســهيل التقييمــات المشــتركة بيــن الــدول.
ّ
ّ
ويشــكل إنشــاء أجهــزة
المنظمــة.
تهــدف تدخــات أخــرى إلــى تفكيــك الرابــط بيــن السياســة ومؤسســات الدولــة والجريمــة
لمكافحــة الفســاد وتمكينهــا اســتراتيجية ضروريــة ،غيــر أن هــذه المســاعي لــن تأتــي بثمارهــا إذا لــم تكــن مدعومــة بمؤسســات
عامــة وهيئــات رقابيــة متخصصــة 120.ويواجــه مثــل هــذه المؤسســات تحديــات فــي ظــل غيــاب الدعــم السياســي والمــوارد واألطــر
عــد انعــدام الشــفافية فــي أنظمــة
التشــريعية ،وفــي ظــل إمكانيــة اســتغاللها كأداة الســتهداف الخصــوم السياســيين .لــذا ُي ّ
121
التمويــل االنتخابــي والسياســة الحزبيــة وســيلة مهمــة لتمــارس الجماعــات اإلجراميــة تأثيرهــا علــى العمليــات الديمقراطيــة.
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ّ
المنظمة كاستجابة تنموية سائدة
الخانة  5مكافحة الجريمة
ً
ملحوظــا في الســنوات
ـد تنمــوي تطــو ًرا
شــهدت النظريــات والممارســات التــي تســود التعامــل مــع أســواق المخــدرات كتحـ ٍّ
األخيــرة .وقــد أثيــرت فــي البدايــة مخــاوف ضمــن مجتمــع التنميــة بشــأن «إضفــاء طابــع أمنــي» علــى التنميــة واالنحــراف عــن
األهــداف األساســية لخطــة التنميــة الدوليــة 122،وهــو مــا ع ّبــر عنــه إدراج الغايــة  16.4ضمــن إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة
ـزءا أساس ـ ًيا مــن الوثيقــة الختاميــة للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة بشــأن مشــكلة
والتنميــة البديلــة ليشــكل جـ ً
توافقً
جديــدا أخــذ يتبلــور ويعتــرف بــأن العوامــل المحركــة والمســهلة للجريمــة
ــا
أن
غيــر
المخــدرات العالميــة (،)2016
ِّ
ً
ّ
المنظمــة وإنتــاج المخــدرات واالتجــار بهــا – مثــل الفقــر وعــدم المســاواة وغيــاب القــدرة علــى الوصــول إلــى الحوكمــة
الفعالــة والعدالــة – تقــع فــي صميــم جهــود التنميــة العالميــة وبنــاء المؤسســات.
شــرعت بعــض وكاالت التنميــة فــي دمــج «الحساســية حيــال الجريمــة» فــي تصميــم برامجهــا القياســية ،واضعــةً
َ
معــا 123.ويتضمــن ذلــك التحليــل
أدوات إلرشــاد األخصائييــن فــي تصميــم اســتجابات متكاملــة تشــمل األمــن والتنميــة ً
ّ
المنظمــة المحليــة 124.وفــي حيــن
االســتباقي لالقتصــاد السياســي الــذي يبحــث فــي كيفيــة تأثيــر البرامــج علــى الجريمــة
ـول نحــو االتجــاه الســائد فــي ممارســات التنميــة 125،أشــار آخــرون إلــى قلــة المهــارات
ّ
رحــب العديــد مــن المراقبيــن بهــذا التحـ ّ
أدى فــي بعــض الحــاالت إلــى مقاومــة مؤسســية 126.تُبــرز
ـا
ـ
م
ـق،
ـ
للتطبي
ـة
ـ
القابل
ـة
ـ
الفعلي
ـة
ـ
التنمي
ـتراتيجيات
ـ
واس
ـرات
ـ
والخب
ّ
127
هــذه المخــاوف الحاجــة إلــى مواصلــة بنــاء قاعــدة األدلــة وتبــادل الخبــرات فــي المنتديــات الوطنيــة والدوليــة.

ُعــد الصحافــة االســتقصائية مــن أهــم
يمكــن للمجتمــع المدنــي واإلعــام الحــ ّر توفيــر أســلوب مســتقل للمراقبــة والنقــد 128.وت ّ
129
وثمــة إجــراءات تشــريعية محــددة يمكــن للــدول اللجــوء إليهــا
مصــادر التوعيــة بشــأن الفســاد وكشــف قضايــا فســاد جديــدة.
ّ
131
لتســهيل الرقابــة المدنيــة 130.فــي هــذا الســياق ،تمنــح حمايــة المب ّلغيــن عــن المخالفــات والتشــريعات التــي تتيــح حريــة طلــب
المعلومــات الصحفييــن األدوات والحمايــة الضروريــة إلجــراء عملهــم االســتقصائي.

ﺗﻮﺻﻴﺔ
ّ
المنظمــة وتركيــز
يتعيــن علــى الــدول تطويــر اســتراتيجيات ردع هادفــة وواقعيــة لمكافحــة الجريمــة
ّ
ربحــا فــي الســوق غيــر الشــرعية .كذلــك ،ينبغــي للدول
و/أو
ـورة
ـ
خط
ـر
ـ
األكث
ـر
ـ
العناص
ـى
ـ
عل
ـتجابتها
اسـ
ً
تدعيــم التعــاون المشــترك بيــن اإلدارات للتعامــل مــع األســواق غيــر الشــرعية بالمعنــى الواســع،
فعــال فــي مواجهــة الجماعــات اإلجراميــة
وليــس فقــط أســواق المخــدرات ،وإقامــة تنســيق عبــر وطنــي ّ
عبــر الحــدود وغســيل األمــوال الدولــي.
ال توجــد أي عقبــات ضمــن النظــام الدولــي الحالــي لمراقبــة المخــدرات أمــام إنهــاء تجريــم االســتهالك الشــخصي وتطبيــق
أحــكام تناســبية وإيجــاد بدائــل للتعامــل مــع الجرائــم متدنيــة المســتوى المتعلقــة بالمخــدرات.
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The ease with which illicit money can be transferred and laundered enables criminal actors
to benefit from involvement in the illicit economy with impunity.
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ّ
المنظمة :أزمة األفيونيات
الخانة  6التقاطع بين االقتصاد القانوني والتنظيم والجريمة
في الواليات المتحدة األميركية
إن وبــاء اإلفــراط فــي جرعــات األفيونيــات فــي أميــركا الشــمالية الــذي أودى بحيــاة حوالــي  47,600شــخص فــي الواليــات
المتحــدة عــام  2017وحــده (أي  67.8بالمائــة مــن مجمــل الوفيــات الناتجــة عــن تنــاول جرعــة زائــدة مــن المخــدرات) 139وســاهم
فــي تراجــع أمــد الحيــاة المتوقــع فــي الواليــات المتحــدة علــى مــدى ثــاث ســنوات متتاليــة ُيعــزى إلــى التســويق المكثــف مــن
قبــل شــركات األدويــة التــي ضغطــت علــى مقدمــي الرعايــة الصحيــة لوصــف مسـ ّ
ـكنات أفيونيــة علــى نطــاق أوســع .أظهــرت
هــذه األزمــة الحاجــة إلــى تنظيــم ورقابــة مســتق ّلين يتيحــان قيــام عالقــات عادلــة بيــن صناعــات األدويــة ومهنــة الرعايــة
140
الصحيــة والمش ـ ّرعين والمســتهلكين.
ّ
ّ
منظمــات االتجــار بالمخــدرات المكســيكية
المنظمــة ،إذ باتــت
فــي هــذا الوضــع ،أدى إخفــاق التنظيــم إلــى تقويــة الجريمــة
العبــة رئيســية فــي تهريــب األفيونيــات ،مثــل الفنتانيــل ،إلــى الواليــات المتحــدة وزراعــة الخشــخاش إلنتــاج الهيرويــن.
ّ
المنظمــات اإلجراميــة ذات الخبــرة فــي اســتيراد الســائف إلنتــاج الميثامفيتاميــن مــن آســيا تتمتــع
ويشــير التحليــل إلــى أن
142
بمكانــة األفضليــة – بفضــل قدرتهــا علــى االتجــار وصالتهــا االســتراتيجية – لالســتفادة مــن تزايــد الطلــب علــى األفيونيــات.
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لطالمــا ناقشــنا وشــرحنا بالتفصيــل فــي تقريرنــا لعــام  2018بعنــوان تنظيــم :مراقبــة المخــدرات المســؤولة أن تطبيــق التنظيــم
وموجهــا بمبــادئ حمايــة حقــوق اإلنســان والصحــة العامــة والتنميــة
وقائمــا علــى األدلــة
القانونــي يجــب أن يكــون حــذ ًرا وتصاعد ًيــا
ً
ً
موجهــا بتحقيــق الربــح 143.كمــا يجــب إخضــاع التنظيــم إلــى عمليــات مراقبــة دقيقــة باالســتفادة
المســتدامة والســام واألمــن وليــس
ً
مــن خبــرات المجتمــع المدنــي متعــددة التخصصــات لتقييــم األداء وتحديــد العواقــب الســلبية غيــر المتوقعــة .كمــا أننــا أشــرنا إلــى
وجــوب تكييــف نطــاق األطــر التنظيميــة مــع الســياقات االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة الخاصــة ،إلــى جانــب المخاطــر والخصائص
المختلفــة والمرتبطــة بمخــدرات محــددة واســتخدامها 144.إضافــة إلــى ذلــك ،مــن المهم أخذ خصائــص الجماعات والهيــاكل اإلجرامية
باالعتبــار عنــد وضــع أطــر تنظيميــة خاصــة بــكل ســياق ،إلــى جانــب تركيــز ضغــط إنفــاذ القانــون علــى المجــاالت الواعــدة.

ّ
المنظمة في أسواق القنّ ب الخاضعة للتنظيم القانوني :األدلة
ديناميات الجريمة
ّ
المنظمــة .ففــي الواليــات
إن األدلــة متباينــة بشــأن األثــر الــذي يحدثــه التنظيــم القانونــي للق ّنــب علــى المشــهد األوســع للجريمــة
المتحــدة علــى ســبيل المثــال ،ارتفعــت معــدالت الجرائــم العنيفــة والجرائــم علــى الملكيــة فــي واليــة كولــورادو منــذ التشــريع
(ارتفــاع بنســبة  14بالمائــة فــي الجرائــم العنيفــة فــي المتوســط مــن  2012-2009حتــى  ،)2016-2013ولكــن لــم يتّضــح حتــى اآلن مــا إذا
ّ
ً
المنظمــة ،وإذا كان كذلــك ،ماهيــة هــذا االرتبــاط 148.وتُظهــر األدلــة كذلــك أن التشــريع
مرتبطــا بجماعــات الجريمــة
كان هــذا االتجــاه
أن األثــر األكبــر شــهدته المحافظــات القريبــة
علمــا ّ
أدى إلــى انخفــاض الجرائــم العنيفــة فــي الواليــات التــي لهــا حــدود مــع المكســيكً ،
ّ
يــدل علــى أن أســواق القنّــب المرتبطــة تقليد ًيــا بجماعــات الجريمــة
مــن الحــدود والجرائــم ذات الصلــة باالتجــار بالمخــدرات 149،مــا
ّ
المنظمــة فــي المنطقــة أصبحــت أقــل عنفً ــا بعــد أن انتقلــت إلــى الح ّيــز القانونــي.
ّ
المنظمــة المكســيكية ،إذ
وأدى التشــريع فــي الواليــات المتحــدة إلــى تراجــع الطلــب علــى الق ّنــب الــذي تهربــه جماعــات الجريمــة
ّ
150
انخفــض متوســط حجــم الق ّنــب التــي تضبطــه قــوات الحــدود األميركيــة مــن  2013إلــى  2018بنســبة  78بالمائــة .ولكــن بمــوازاة
ّ
منظمــات االتجــار بالمخــدرات المكســيكية علــى إمــداد فنتانيــل الســوق الســوداء إلــى
ذلــك ،أشــار البعــض إلــى أن تزايــد ســيطرة
أيضــا بتراجــع الفــرص المتاحــة لهــذه
الواليــات المتحــدة ال يرتبــط بارتفــاع الطلــب الخــارج عــن القانــون علــى األفيونيــات وحســب ،بــل ً
ّ
المنظمــة
الجماعــات لالســتفادة مــن أســواق الق ّنــب .بذلــك يكــون تنظيــم الق ّنــب قــد تســبب بتغييــر فــي طريقــة عمــل الجريمــة
151
ـوة.
ـد ضــر ًرا وقـ ّ
نحــو تجــارة غيــر شــرعية أشـ ّ
أمــا فــي جنــوب أفريقيــا حيــث تــم تشــريع حيــازة الق ّنــب واســتعماله الشــخصي بقــرار مــن المحكمــة الدســتورية عــام  ،2018انخفــض
عــدد االعتقــاالت المتعلقــة بالمخــدرات بنســبة  28.1بالمائــة فــي الســنة الممتــدة بيــن نيســان/أبريل  2018وآذار/مــارس  ،2019مــا أدى
إلــى انخفــاض نفقــات الشــرطة والنفقــات القضائيــة علــى هــذه الجرائــم 152.مــع ذلــك ،فــإن الحيــازة واالســتهالك خــارج المنــازل الخاصــة،
إلــى جانــب تجــارة الق ّنــب ،تبقــى جرائــم خاضعــة للغرامــات .وال تــزال التقاريــر تصــدر عــن اســتهداف الشــرطة لمســتخدمي المخــدرات
(بمــا فيهــا الق ّنــب) بشــكل غيــر تناســبي ،وهــي متصلــة بفســاد الشــرطة وابتــزاز مســتخدمي المخــدرات 153.وقــد الحــظ المراقبــون
أن اإلحصائيــات المتعلقــة بمســتهدفات االعتقــال المفروضــة مــن الدولــة تحفّ ــز فــي الواقــع الشــرطة الســتهداف مناطــق معروفــة
ّ
باســتخدام المخــدرات بشــكل غيــر تناســبي 154.لذلــك ،وعلــى الرغــم مــن التشــريع ،فــإن بعــض الخصائــص القمعيــة لـــ «الحــرب علــى
المخــدرات» لــم تتغيــر.
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ّ
ّ
المنظمة :محدودية األدلة
المنظمة في أسواق القنّ ب
الخانة  7ديناميات الجريمة
ّ
ّ
المنظمــة تطــو ًرا مســتم ًرا فــي ظــل
المنظمــة ألســواق الق ّنــب
تشــهد البيانــات المتوفــرة حــول اســتجابات جماعــات الجريمــة
تأقلــم الســلطات والمؤسســات والجماعــات اإلجراميــة مــع المشــهد التنظيمــي الجديــد .نشــأت أســواق الق ّنــب القانونيــة
أوليــة.
األولــى قبــل أكثــر خمــس ســنوات بقليــل ،مــا يعنــي أن البيانــات مــا زالــت ّ
يطــرح تحليــل هــذه البيانــات بعــض التحديــات البــارزة .أو ًلا ،قــد تختلــف مصــادر البيانــات المتاحــة حدي ًثــا بشــكل ملحــوظ
عــن البيانــات المتوفــرة مــن مرحلــة مــا قبــل التشــريع ،ويرجــع ذلــك جزئ ًيــا إلــى المجموعــة الواســعة مــن المــوارد المتاحــة
أيضــا ألن تراجــع الوصمــة والمخاطــر القانونيــة المرتبطــة باســتخدام القنّــب يمكنــه أن
مــن الصناعــة المشــ ّرعة ،ولكــن ً
ـول فــي اإلطــار
يؤثــر فــي معــدالت اإلبــاغ واســتعداد المســتهلكين لمشــاركة المعلومــات 145.ثان ًيــا ،قــد يطــرح إحــداث تحـ ّ
القانونــي تحديــات بالنســبة ألنظمــة العدالــة الجنائيــة ،وهــو مــا قــد يؤثــر علــى اإلبــاغ عــن الجرائــم وجمــع البيانــات .وفقً ــا
العامــون
والمدعــون
إلدارة مكافحــة المخــدرات األميركيــة ودائــرة القضــاء فــي كولــورادو« ،ال يــزال مســؤولو إنفــاذ القانــون
ّ
ّ
146
يواجهــون صعوبــة فــي إنفــاذ قوانيــن الماريجوانــا المعقــدة والمتناقضــة أحيا ًنــا».
أساســا  -في كندا
ثال ًثــا ،فــي غالبيــة الســياقات التــي تــم فيهــا اســتحداث أســواق شــرعية للق ّنــب ،لــم تكــن األســواق القائمة
ً
ّ
المنظمــة ولــم تكــن تشــهد مســتويات العنــف
واألوروغــواي علــى ســبيل المثــال – خاضعــة لســيطرة الجهــات اإلجراميــة
147
والفســاد والحرمــان العاليــة نفســها التــي تشــهدها المناطــق أو الــدول األكثــر تضــر ًرا مــن االتجــار بالمخــدرات .وأخيـ ًرا ،لــم
ـد بشــكل أساســي
يتــم حتــى اآلن إجــراء أي دراســة منهجيــة لفهــم آثــار التشــريع خــارج الواليــات القضائيــة نفســها ،والتــي تُعـ ّ
أســوا ًقا ثريــة للمخــدرات ،وال لآلثــار بالنســبة للشــحن واإلنتــاج فــي المراحــل األولــى مــن سالســل االتجــار بالمخــدرات.
ينبغــي للتقييــم والمراقبــة فــي المســتقبل أن يأخــذا باالعتبــار هــذه التداعيــات ،إذ إن الــدول الناميــة المتأثــرة بإنتــاج
ّ
المنظمــة والحظــر .كمــا ســتؤ ّثر التغ ّيــرات فــي الطلــب
ـد أضــرار الجريمــة
المخــدرات واالتجــار بهــا هــي التــي تتركــز فيهــا أشـ ّ
ّ
ّ
المنظمــة أو خارجهــا ،بأشــكال
المنظمــة ،ســواء داخــل الواليــات القضائيــة ذات األســواق
علــى المخــدرات فــي الجريمــة
مختلفــة علــى األرجــح وغيــر قابلــة للتنبــؤ بشــكل فــوري.
أخيـ ًرا ،ال بــد مــن أخــذ الحــذر فــي تطبيــق تجــارب تنظيــم الق ّنــب علــى اآلثــار المحتملــة لتنظيــم مــواد أخــرى تتولــى إمدادهــا
شــبكات إجراميــة مختلفــة للغايــة.

استمرار األسواق غير الشرعية
ـدا عــن المصــادر المعروفــة للق ّنــب غيــر الشــرعي إلــى اإلمــداد الشــرعي علــى مــدى تو ّفــر
يعتمــد تحويــل ســلوك المســتهلك بعيـ ً
ـعت الســلطات إلــى تقليــص االعتمــاد المســتمر علــى إمــدادات الســوق الســوداء مــن
المصــادر الشــرعية وتنافســية األســعارَ 155.سـ َ
ـد احتســاب المعــدل الضريبــي المناســب فــي صناعــة ناشــئة فــي ظــل تقلبــات كبيــرة فــي
خــال فــرض معــدالت ضريبــة مختلفــة .و ُيعـ ّ
األســعار تحد ًيــا مســتم ًرا 156.ففــي حيــن اضطـ ّرت واليــات أوريغــون وكولــورادو وواشــنطن فــي الواليــات المتحــدة إلــى خفــض معــدالت
ـجلت أوروغــواي «قصــة نجــاح» 158حيــث ظــل منتجهــا المدعــوم
الضريبــة بعــد التشــريع لتحويــل العمــاء نحــو الســوق الشــرعية 157،سـ ّ
159
منافســا لبدائــل الســوق الســوداء و ُيقــال إنــه ذو جــودة أعلــى مــن الق ّنــب غيــر الشــرعي المســتورد مــن باراغــواي.
مــن الدولــة
ً
ـجع الجهــات اإلجراميــة
أعــرب بعــض المع ّلقيــن عــن قلقهــم مــن ّ
المق ّيــد شـ ّ
أن الفــراغ بيــن الطلــب علــى الق ّنــب والعــرض القانونــي ُ
علــى العمــل عل ًنــا واحتــال ح ّيــز كبيــر فــي «الســوق الرماديــة» ،بمــا يشــبه تجــارة التجزئــة القانونيــة ،ولكــن بــدون االلتــزام بقواعــد
الترخيــص .هــذا يطمــس باألســاس الخطــوط الفاصلــة بيــن مــا هــو قانونــي وغيــر قانونــي إلــى درجــة يصعــب فيهــا التمييــز بيــن
االثنيــن بالنســبة للمســتهلكين 160.فــي هــذا الصــدد ،أشــارت التقديــرات إلــى وجــود حوالــي  4,000مســتوصف للســوق الرماديــة
يعمــل فــي كاليفورنيــا ،مقابــل  200مــن تجــار التجزئــة المعتمديــن قانون ًيــا والمرخــص لهــم بالكامــل.
واقعا للسياســة العامة المتطورة»،
أن هذه التحديات «تم ّثل
أن تحديات تثبيط التجارة غير المشــروعة كبيرة ،إلّا ّ
على الرغم من ّ
ً
ـل األســواق القانونيــة تدريج ًيــا محـ ّ
ويمكــن التغلــب عليهــا عندمــا تحـ ّ
ـل المصــادر غيــر المشــروعة .وتدعــم تقديــرات نســبة مبيعــات
الحجــة ،إذ تتمتــع الــدول التــي لديهــا أســواق ق ّنــب قائمــة منــذ زمــن أطــول بنســب
الســوق الســوداء فــي الواليــات المتحــدة هــذه
ّ
ُ
ـدرت حصــة الســوق الســوداء مــن مبيعــات الق ّنــب لعــام  2018بـــ  82.3بالمائــة،
أقــل مــن معامــات الســوق الســوداء .فــي كاليفورنيــا ،قـ ّ
مقابــل  33.4بالمائــة فــي كولــورادو ،و 39بالمائــة فــي واشــنطن ،و 48.2بالمائــة فــي واليــة أوريغــون ،حيــث نشــأت األســواق الخاضعــة
للتنظيــم فــي وقــت أســبق 162.باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن ظهــور األســواق الرماديــة ،ومــع أنــه أحــد شــواغل التنظيــم الفعــال ،يســاهم
فــي تحويــر األهــداف إلــى الضرائــب والجــزاءات الماليــة بــد ًلا مــن العنــف والنزاعــات اإلقليميــة التــي تشــهدها األســواق غيــر الشــرعية
بالكامــل أكثــر مــن غيرهــا.
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Alphonso “Tucky” Blunt, was arrested for illegally selling weed in 2003. Fifteen years later, he owns his own marijuana business.
© Martin E. Klimek, USA TODAY

التحويل ونشوء فرص جديدة للجريمة
خاصــة فــي الواليــات المتحــدة  ،بــأن االختــاف فــي طــرق التعاطــي مــع الق ّنــب بيــن الواليــات القضائيــة («خليــط
تفيــد بعــض التقاريــر،
ّ
فرصــا جديــدة للجماعــات اإلجراميــة .وتشــير التقاريــر الــواردة مــن أوريغــون وكاليفورنيــا إلــى أن نســبة كبيــرة
ـد
مــن القوانيــن») أوجـ
ً
أن مــا بيــن ثالثــة إلــى
ـون
ـ
أوريغ
ـة
ـ
والي
ـرطة
ـ
ش
ـرات
ـ
تقدي
ـد
ـ
تفي
ـا
ـ
كم
ـر.
ـ
آخ
ـكان
ـ
م
ـى
ـ
إل
ل
ـو
ـ
ح
ي
ـة
ـ
الوالي
ـل
ـ
داخ
ـه
ـ
إنتاج
ـم
مــن الق ّنــب الــذي يتـ
ّ
ُ ّ
خمســة أضعــاف كميــة الق ّنــب المســتهلكة داخــل الواليــة تُنتــج داخــل الواليــة ،و ُيعــزى التبايــن بيــن اإلنتــاج واالســتهالك إلــى التحويل
غيــر المشــروع 163.وتظهــر بيانــات العــام  2018الصــادرة عــن دائــرة األغذيــة والزراعــة فــي واليــة كاليفورنيــا أ ّنــه بينمــا يتــم إنتــاج 15.5
ـم اإلبــاغ عــن
مليــون رطــل مــن الق ّنــب داخــل الواليــة ســنو ًيا ،فــإن  2.5مليــون منهــا فقــط يتــم اســتهالكها داخــل الواليــة 164.وقــد تـ ّ
ـول فــي جميــع أنحــاء الواليــات المتحــدة وخارجهــا ،حيــث أثــارت الســلطات التنظيميــة مخــاوف مــن أن الجماعــات
المحـ ّ
ق ّنــب أوريجــون ُ
165
ّ
المنظمــات اإلجراميــة عبــر
إن االقتراحــات القائلــة بــأن
اإلجراميــة تســتغل الثغــرات فــي األنظمــة الخاصــة بإمــداد الق ّنــب الطبــي.
ّ
الوطنيــة ،بمــا فــي ذلــك الكارتيــات المكســيكية الكبــرى ،التــي كانــت تديــر هــذه العمليــات فــي عــدة واليــات أميركيــة 166،لــم تُدعــم
167
بأدلّــة موثوقــة.
المشـ ّرعة .فــي هــذا الصــدد ،أعربــت الســلطات
إضافــة إلــى ذلــك ،لــم تصــدر تقاريــر مــن حــول العالــم عــن التحويــل فــي أســواق الق ّنــب ُ
جد ّيــة (ولعـ ّ
ـل ذلــك ُيعــزى
الكنديــة عــن ثقتهــا فــي أن تهريــب الق ّنــب الكنــدي إلــى أســواق الواليــات المتحــدة ال يطــرح أي مخاطــر ّ
169
أن التحويــل لــم ُيالحــظ كاتجــاه يدعــو إلــى القلــق في أوروغــواي.
جزئ ًيــا إلــى وفــرة العــرض داخــل الواليــات المتحــدة نفســها) 168،كمــا ّ
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نهج العدالة االجتماعية في أسواق القنّ ب الخاضعة للتنظيم
ّ
المنظمــة تســاؤالت معقــدة بشــأن العدالــة االجتماعيــة،
يثيــر اســتحداث أطــر قانونيــة وسياســات جديــدة خاصــة بأســواق المخــدرات
وحــول الســبيل إلــى تمكيــن ودعــم المجتمعــات المحليــة التــي عانــت أضــرار حظــر المخــدرات أكثــر مــن غيرهــا .يمكــن لنهــج
ّ
المنظمــة وإعــادة إدمــاج الشــرائح التــي تعرضــت ســابقً ا
التنظيــم الموجــه بالعدالــة االجتماعيــة أن يعمــل علــى إضعــاف الجريمــة
للتجريــم والتهميــش فــي المجتمــع.
ُعــد ن ُُهــج التنظيــم المعتمــدة فــي كاليفورنيــا وماساتشوســتس خيــر مثــال عــن النهــج المذكــور .فهــي
فــي هــذا الســياق ،ت ّ
تشــتمل علــى محــو الســجالت الجنائيــة المتعلقــة بإمــداد الق ّنــب وإنتاجــه غيــر العنيفَ يــن ،والســماح ألصحــاب الســجالت اإلجراميــة
الســابقة المتعلقــة بالق ّنــب بالحصــول علــى تراخيــص البيــع بالتجزئــة كأولويــة ،والتركيــز علــى إنعــاش المجتمعــات األكثــر تأث ـ ًرا
خصصــت كاليفورنيــا مبلــغ عشــرة مالييــن دوالر أميركــي ســنو ًيا،
بالســجن الجماعــي والتجريــم والتهميــش .علــى ســبيل المثــالّ ،
علــى أن يرتفــع إلــى خمســين مليو ًنــا فــي الســنة ريثمــا تســتقر الســوق القانونيــة ،لبرامــج تتضمــن التأهيــل الوظيفــي والتوظيــف
170
وخدمــات الصحــة النفســية والخدمــات القانونيــة للســجناء الســابقين والتنميــة االجتماعيــة والعدالــة اإلصالحيــة.
ال بــد مــن اســتحداث أطــر عدالــة إجتماعيــة مبتكــرة للمزارعيــن التقليدييــن فــي البلــدان ذات الدخــل المنخفــض إلــى المتوســط،
تحمــل أشــد تداعيــات جهــود الحظــر وإنفــاذ قوانيــن المخــدرات
فمصــادر عيــش هــؤالء تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الزراعــة وهــم مــن ّ
171
وخفــض العــرض.

ﺗﻮﺻﻴﺔ
يتعيــن علــى الــدول التفكيــر فــي التنظيــم القانونــي للمخــدرات كســبيل مســؤول إلضعــاف الجريمــة
ّ
ّ
المنظمــة.
باالســتفادة مــن نمــاذج التنظيــم الحاليــة ،ينبغــي للــدول مراقبــة التطبيــق التدريجــي ألطرهــا التنظيميــة مــع الحــرص
ّ
المنظمــات اإلجراميــة .وبمــا أن الــدول تــدرس بشــكل
علــى ألّا تخلــق عواقــب جديــدة «غيــر مرغــوب فيهــا» تنتفــع منهــا
متزايــد تنظيــم المخــدرات كأحــد خيــارات السياســة الممكنــة ،تمثــل أمامهــا اآلن فرصــة مراقبــة وتقييــم عمليــة تنفيــذ هــذه
ّ
ّ
المنظمــة تتزايــد باطــراد مــع
إن قاعــدة األدلــة المســتمدة مــن أســواق الق ّنــب
السياســات وأثرهــا علــى الجريمــة
المنظمــةّ .
بــوادر واعــدة بانخفــاض تدريجــي فــي حصــة التجــارة غيــر الشــرعية مــن الســوق .ولكــن تكمــن صعوبــات فــي أخــذ التجــارب
مــن هــذه األســواق وتطبيقهــا علــى ســياقات أخــرى دونهــا تحديــات مختلفــة .وال يمكــن هنــا التقليــل مــن شــأن قــدرة
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة علــى التك ّيــف وعدائيتهــا تجــاه انتقــال قواهــا العاملــة إلــى األســواق الشــرعية ،حيــث
الجريمــة
ـوض الثقــة المحتملــة التــي ســتبنيها هــذه السياســات بيــن قــوات إنفــاذ القانــون والمجتمعــات
يمكــن لهــذا األمــر أن يقـ ّ
ّ
ّ
منظمــة قانون ًّيــا ،ينبغــي عــدم إغفــال
المنظمــة مــن خــال إيجــاد أســواق
المهمشــة .عنــد الســعي إلــى إضعــاف الجريمــة
القضايــا األوســع المتعلقــة بالعدالــة والتنميــة والشــمول االجتماعــي واالقتصــادي.
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أﺑﺮز اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
١٩٠٩

اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻓﻴﻮن )ﺷﻨﻐﻬﺎي(

١٩١٢

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ا ﻓﻴﻮن اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﻻﻫﺎي(

١٩٢٥

اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻨﻊ اﻓﻴﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻪ داﺧﻠﻴﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ )ﺟﻨﻴﻒ( ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻓﻴﻮن اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﺟﻨﻴﻒ(

١٩٣١

 -١اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﻤﺨﺪرات وﺿﺒﻂ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ )ﺟﻨﻴﻒ(;
 -٢اﺗﻔﺎق ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺪﺧﻴﻦ اﻓﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻗﺼﻰ )ﺑﺎﻧﻜﻮك(

١٩٣٦

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻤﻊ اﻻﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﺨﻄﺮة )ﺟﻨﻴﻒ(

١٩٤٦

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺪرات ،اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات )(١٩١٢ ،١٩٢٥ ،١٩٣١ ،١٩٣٦
)ﻟﻴﻚ ﺳﻜﺴﺲ ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ا ﻣﻴﺮﻛﻴﺔ(

١٩٤٨

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ُﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ) ١٩٣١ﺟﻨﻴﻒ(،
ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻟﻴﻚ ﺳﻜﺴﺲ ﻟﺴﻨﺔ ) ١٩٤٦ﺑﺎرﻳﺲ(

١٩٥٣

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻨﻈﻴﻢ زراﻋﺔ ﺟﻨﺒﺔ اﻟﺨﺸﺨﺎش واﻧﺘﺎج اﻓﻴﻮن واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻪ دوﻟﻴ¶ وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ )ﻧﻴﻮﻳﻮرك(

١٩٦١

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﻤﺨﺪرات

١٩٦٣

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﺗﺠﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ) ،(CITESاﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ
أﻣﺎﻧﺘﻬﺎ إﻟﻰ إدارة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ا ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ).(UNEP

١٩٦٨

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪرات

١٩٦٨

ﻣﻌﻬﺪ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻗﺎﻟﻴﻤﻲ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ )(UNICRI

١٩٧٠

ﺻﻨﺪوق اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻤﺨﺪرة )اوﻧﻔﺪاك(

١٩٧١

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

١٩٧٢

اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﻤﺨﺪرات
ﺑﺮﺗﻮﻛﻮل
ّ

١٩٨٨

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ا ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺪرات
واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

١٩٩٠

 -١اﻟﺪورة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ إﺳﺎءة
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺪرات،
 -٢ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺪرات )اﻟﻴﻮﻧﺪﺳﻴﺐ(

اﻟﻤﻔﺘﺎح
ذو ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات
ﺗﻄﻮرات ﻋﺎﻣﺔ
اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎ ﺳﻠﺤﺔ
اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وﺗﻬﺮﻳﺒﻬﻢ
اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﺎء اﻟﺒﺮﻳﺔ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

١٩٩٢

ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

١٩٩٤

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟµﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )(ICPC

١٩٩٧

ﻣﻜﺘﺐ ا ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ )(UNODC

١٩٩٨

إﻋﻼن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

٢٠٠٠

اﻟﻤﻜﻤﻠﻴﻦ ﻟﻬﺎ :ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻣﻨﻊ وﻗﻤﻊ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻻﺗﺠﺎر
 -١اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ا ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﻴﻦ ا وﻟّﻴﻦ
ّ
ﺑﺎ ﺷﺨﺎص ،وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء وا ﻃﻔﺎل;
 -٢ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ واﻟﺠﻮ

٢٠٠١

 -١ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺻﻨﻊ ا ﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ وأﺟﺰاﺋﻬﺎ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ واﻟﺬﺧﻴﺮة واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ )ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ا ﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ(
 -٢ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ اﻻﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎ ﺳﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة وا ﺳﻠﺤﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻪ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ
)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ(

٢٠٠٣

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ا ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

٢٠٠٥

ﺻﻚ دوﻟﻲ ُﻳ ﱢ
ﻤﻜﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ا ﺳﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة وا ﺳﻠﺤﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ )اﻟﺼﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻘﺐ(

٢٠٠٩

اËﻋﻼن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﺻﻮب اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

٢٠١٠

ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ا ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎ ﺷﺨﺎص

٢٠١٠

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ ا ﺣﻴﺎء اﻟﺒﺮﻳﺔ )ﻓﺮﻳﻖ ا ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت(

٢٠١١

اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺈﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ

٢٠١٣

ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺗﺠﺎرة ا ﺳﻠﺤﺔ

٢٠١٤

اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺮﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ،ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اËﻋﻼن
اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ﻟﺠﻨﺔ
ﱢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﺻﻮب اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﱢ

٢٠١٥

اﻟﻐﺎﻳﺔ  ١٦٫٤ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ” :اﻟﺤﺪ ﺑﻘﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
ﻟµﻣﻮال وا ﺳﻠﺤﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺮداد ا ﺻﻮل اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ وإﻋﺎدﺗﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم “٢٠٣٠
اﻟﻐﺎﻳﺔ  ٣٫٥ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ” :ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرات وﺗﻨﺎول اﻟﻜﺤﻮل“

٢٠١٦

وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﺪورة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟµﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات
ﻓﻌﺎل“
”اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﺎﻟﺘﺼـﺪي ﻟﻤﺸﻜﻠـﺔ
اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﻌﺎﻟﻤ ّﻴـﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﱠ
ّ

٢٠١٧

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ا ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎ ﺷﺨﺎص

٢٠١٨

اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻬﺠﺮة اØﻣﻨﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺪف
"ﻣﻨﻊ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎ ﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ"

٢٠١٨

اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ

٢٠١٩

اËﻋﻼن اﻟﻮزاري ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﺟﺮاءاﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واËﻗﻠﻴﻤﻲ
ّﺼﺪي
واﻟﺪوﻟﻲ اﺑﺘﻐﺎء اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘ ّ
اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ
ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ّ

High-level debate on Transnational Organized Crime, in observance of the twenty-fifth anniversary
of the assassination of Italian Judge Giovanni Falcone, 19 June 2017 (UN Photo). A more holistic,
multisectoral and less siloed approach to organized crime and drug policy is urgently needed.
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ّ
المنظمــة علــى نحــو أفضــل ،ال بــد لنــا مــن الرجــوع إلــى
بهــدف فهــم التحديــات التــي تعيــق التعــاون الدولــي لمكافحــة الجريمــة
إعــادة توحيــد نظــام مراقبــة المخــدرات فــي أواخــر التســعينيات .تأســس مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة عــام
( 1997تحــت مســمى مكتــب مراقبــة المخــدرات ومنــع الجريمــة ( )UNODCCPحتــى عــام  )2002مــن خــال اندمــاج برنامــج األمــم
المتحــدة للمراقبــة الدوليــة للمخــدرات ومركــز منــع الجريمــة الدوليــة ،وهــو مــن كيانــات األمــم المتحــدة النــادرة التــي لديهــا هيئتــان
إداريتــان همــا لجنــة المخــدرات ولجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة ( 174،)CCPCJوجــاء هــذا االندمــاج باقتــراح مــن الراحــل كوفــي
ـوا فــي المفوضيــة العالميــة ،فــي إطــار برنامجــه اإلصالحــي عــام  1997لألمــم المتحــدة إ ّبــان واليتــه كأميــن عــام
عنــان ،وهــو كان عضـ ً
لهــا .ومــن االقتراحــات األخــرى التــي وردت فــي هــذا التقريــر وتجاهلتهــا الــدول األعضــاء «توحيــد مهــام لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة
الجنائيــة ولجنــة المخــدرات ضمــن لجنــة واحــدة وفقً ــا لترتيبــات تحفــظ المهــام الموكلــة لألخيــرة بموجــب االتفاقيــات بشــكل كامــل.
وســتكون الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات تابعــة للجنــة الجديــدة 175».وكان لتجاهــل هــذا الدمــج الضروري للهيئتيــن المؤلفتين
مــن دول أعضــاء أثــر بالــغ علــى نتائــج مراقبــة المخــدرات ،وذلــك مــن خــال ترســيخها فــي إنفــاذ القوانيــن الجنائيــة ،ممــا أدى إلــى
تهميــش مجــاالت باألهميــة ذاتهــا ،كالصحــة وحقــوق اإلنســان.
ّ
المنظمــة علــى مســتوى
موحــد(ة) لمعالجــة قضايــا الجريمــة
ينتــج عــن هــذا األمــر غيــاب ســردية أو تســمية أو إطــار تحليلــي
ّ
السياســات ،أو لتوجيــه عمليــات تصميــم البرامــج والمســاعدة الفنيــة وجهــود التعــاون .تو ّفــر اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة لعــام  2000بحــد ذاتهــا مســاعدة محــدودة فــي هــذا الصــدد .فعلــى ســبيل المثــال ،تعـ ّرف االتفاقيــة
الجريمــة
ّ
ّ
المنظمــة نفســها .بالنتيجــة ،ت ُِركــت عمليــات األمــم المتحــدة
المنظمــة ولكــن ليــس للجريمــة
المكونــة للجماعــة اإلجراميــة
ـر
العناصـ
ّ
ّ
ّ
ومنظماتهــا وحيــد ًة لتحــدد كيــف يمكــن أن تؤثــر الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة علــى مجــاالت العمــل الموكلــة لهــا ،وبالتالــي
عالقتهــا بالحالــة الراهنــة ،وكذلــك أي أولويــات إنســانية أو تنمويــة ميدانيــة تعمــل علــى تحقيقهــا ،إضافــة إلــى كيفيــة االســتجابة.
نصــت علــى
عامــي  2012وّ 2017
مثـ ًلا ،مــع أن أكثــر مــن ســتين بالمائــة مــن قــرارات مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة الصــادرة بيــن َ
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة ،لــم يتــم دمــج هــذه االســتجابة فــي عمليــات حفــظ الســام إلّا
االســتجابة لشــكل مــن أشــكال الجريمــة
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بشــكل محــدود 176.وبيــن العاميــن  2000و ،2018أشــار  110قــرا ًرا إلــى االتجــار بالمخــدرات بشــكل صريــح.

الخانة  8عجز االستجابات اإلقليمية وعضويتها
ّ
المنظمــات
إن تفتّــت القيــادة وغيابهــا ضمــن منظومــة األمــم المتحــدة توازيــه ق ّلــة الفعاليــة والكفــاءة التــي تعانيهــا
ّ
اإلقليميــة .فغال ًبــا مــا بــدا أن التعــاون والتكامــل اإلقليم ّييــن فــي قضايــا معقّ ــدة كـــ «مراقبــة المخــدرات» هدفــان صعبــا
المنــال نظ ـ ًرا الفتقــار االســتجابات اإلقليميــة للمــوارد المؤسســية والماليــة والبشــرية الالزمــة لمراقبــة الشــراكة اإلقليميــة
وإدارتهــا.
ّ
المنظمــات بميزانيــات ضئيلــة و/أو بالمســاعدة العينيــة التــي تقدمهــا الــدول األعضــاء .ومعظمهــا
يعمــل معظــم هــذه
أيضــا ينتهــج نمــوذج حوكمــة توافق ًيــا مــن دون أن تكــون هنــاك أي رقابــة تنظيميــة أو ســلطة تنفيذيــة إلّا مــا يمنحــه إياهــا
ً
إن ســيادة الدولــة هــي «الخــط األحمــر» اإلقليمــي لهــذه النُ ُهــج وســتبقى كذلــك.
القــرار الــذي يحظــى بتوافــق األعضــاءّ .
ّ
المنظمــة أن تجتمــع وتتوصــل إلــى مواقــف تصــدر بإجمــاع مــن
بإمــكان النُ ُهــج اإلقليميــة الخاصــة بالمخــدرات والجريمــة
ً
وخططــا واســتراتيجيات لتنفيــذ التزامــات هــذه العضويــة .مــع ذلــك ،يبقــى التطبيــق واالمتثــال
األعضــاء وأن تضــع أدلّــة
لهــذه االلتزامــات أو المواقــف رهــن اإلرادة الســيادية.

ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة ،فنحــن نؤمــن بالفوائــد التــي
نحــن فــي المفوضيــة العالميــة ال ندعــو إلــى المركزيــة فــي االســتجابة للجريمــة
ّ
ّ
ومنظمــات
المنظمــة مــن مختلــف المســتويات ومــن خــال اختصاصــات
تعــود بهــا المرونــة علــى المعنييــن بمكافحــة الجريمــة
ـد مــن االســتفادة مــن االتفاقيــات األخــرى
متنوعــة .لكــن تبقــى الحاجــة مســتمرة إلــى منظومــة فعالــة
ومنســقة بشــكل أكبــر ،كمــا البـ ّ
ّ
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة واتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد
بصــورة أفضــل (اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة،
ومنســقة للجريمــة
لعــام  .)2003لقــد فشــلت الهيئــات القائمــة فــي فيينــا فــي إتاحــة قيــام اســتجابة فعالــة
ّ
178
كمــا بــدت عاجــزة عــن تحقيــق أي مــن أهدافهــا طــوال العقديــن المنصرميــن.
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لقــد تعامــل النظــام متعــدد األطــراف مــع المخــدرات علــى أنهــا مســألة ذات طابــع سياســي ومســتقلة ،مــا حجــب بصيرتــه عــن
ّ
المنظمــات اإلجراميــة فــي األســواق كافــة تســتفيد مــن عوامــل
الســياق األوســع للتهديــدات اإلجراميــة ،متجاهــ ًلا حقيقــة أن
وأن الجماعــات اإلجراميــة تنشــط
مترابطــة ببعضهــا البعــض ،منهــا :الفســاد ،وغيــاب الشــفافية الماليــة ،وقــدرة الدولــة ،والشــرعية؛ ّ
فــي عــدة أســواق غيــر شــرعية فــي الوقــت نفســه .لقــد أثــار هــذا الواقــع تســاؤالت حــول مــدى قــدرة البلــدان علــى تحقيــق أهــداف
التنميــة الرئيســية ،مــا يلقــي بثقلــه علــى مالييــن البشــر .ويصطــدم تنفيــذ التغطيــة الصحيــة الشــاملة بق ّلــة اإلنصــاف وتد ّنــي
جــودة الخدمــات المقدمــة لألشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات؛ فالتخ ّلــص مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية كوبــاء صحــة
عامــة يتهــدد األشــخاص الذيــن يحقنــون اإلبــر مســتحيل عندمــا ُيحــرم هــؤالء مــن خدمــات التقليــل مــن الضــرر والعــاج؛ وتبــدو
الزراعــة المســتدامة وعكــس مســار تدهــور األراضــي هدفيــن صع َبــي المنــال مــا دامــت اإلبــادة القســرية للمحاصيــل مســتم ّرة فــي
منطقــة جبــال األنديــز والمثلــث الذهبــي والهــال الذهبــي وباســتخدام منتجــات خطيــرة؛ وكيــف يمكــن تحقيــق المســاواة بيــن
لمعــدل النســاء المســجونات بســبب جرائــم مخــدرات متدنيــة المســتوى وغيــر
الجنســين قبــل  2030فــي ظــل االرتفــاع الخطيــر
ّ
عنيفــة حــول العالــم؟
يمكــن الجــزم بــأن المخــدرات هــي القضيــة األقــدم المتعلقــة بالجريمــة علــى جــدول األعمــال الدولــي لألمــم المتحــدة ،وهــذا مــا
بر َمــت فيهــا االتفاقيــات الدوليــة وتأسســت فيهــا هيئــات األمــم المتحــدة المعنيــة بالمخــدرات.
تؤكــده التواريــخ القديمــة التــي ُأ ِ
اليــومُ ،يعتبــر علــى األقــل ثلــث الكيانــات التــي تتألــف منهــا منظومــة األمــم المتحــدة معن ًيــا بصياغــة سياســات المخــدرات
بشــكل مــن األشــكال 179،فيمــا تب ّنــى ثالثــون كيا ًنــا الموقــف الموحــد لألمــم المتحــدة بشــأن القضايــا المتعلقــة بالمخــدرات 180.لــم
ـموحا أن يســتمر المجتمــع الدولــي بالتعامــل مــع المخــدرات علــى أنهــا ســلعة سياســية اســتثنائية تزدهــر فــي األســواق
يعــد مسـ ً
ـون مهــم مــن االقتصــادات الوطنيــة والعالميــة
اإلجراميــة العالميــة المتوســعة .علينــا أن نقـ ّر بــأن االقتصــادات غيــر المشــروعة مكـ ّ
181
– وأن المخــدرات هــي مج ـ ّرد ح ّيــز منهــا.
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة ،وفــي ظــل
مــن أجــل معالجــة مســائل الحوكمــة هــذه التــي لهــا تأثيــرات ملموســة علــى مكافحــة الجريمــة
ثبــوت عــدم كفــاءة سياســات المخــدرات الحاليــة ،نقتــرح علــى الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة بعــض األفــكار اإلصالحيــة لتنظــر
أن األوان آن منــذ وقــت طويــل لمراجعــة اختصاصــات كيانــات األمــم المتحــدة المختلفــة ومجــاالت تركيزهــا.
فيهــا .نحــن نعتقــد ّ
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ديك مارتي |
سويسرا

المدعي العام السابق في كانتون تيتشينو
ّ

ّيــت
كمــد ٍع عــام،
فــي بدايــة مســيرتي
كنــت مقتنعــً بــأنّ تجريــم اســتهالك المــواد غيــر المشــروعة كان المســار الصائــب ،وتبن ُ
ُ
ّ
التجــار والقبــض
الموقــف الرســمي القائــل بــأن التجريــم يثنــي الشــباب عــن المخــدرات ويســمح لقــوات إنفــاذ القانــون بتعقّ ــب ّ
ـت أنّ هــذا النهــج مســدود األفــق.
عليهــم .لكــن أمــام الواقــع اليومــي ،ســرعان مــا فهمـ ُ
الفعالــة ،أل ّنــه يصعــب علــى المــرء الوثــوق فــي شــخص مــا وطلــب المســاعدة
يشــكّ ل تجريــم االســتهالك عائقــً كبيـرًا أمــام الوقايــة
ّ
ـد القمــع فش ـ ً
التجــار
ا بــكل المقاييــس أل ّنــه يؤ ّثــر بشــكل أساســي علــى صغــار ّ
عندمــا يعلــم أ ّنــه ارتكــب جرمــً .فــي الواقــعُ ،يعـ ّ
ّ
يصعــب الــدوران الســريع لتجــار التجزئــة فــي تحديــد أصحــاب الســلطة الحقيقييــن
ويقــوي بالتالــي ســلطة الجريمــة
المنظمــةّ :
ّ
ويرفــع أســعار الســوق ،مــا يو ّلــد المزيــد مــن األربــاح لمــن هــم أعلــى الهــرم.
ـم اســتثمارها لضمــان اســتمراره ،فالنظــام
ويتّضــح الفشــل الناتــج عــن القمــع أكثــر عندمــا ننظــر إلــى األمــوال الطائلــة التــي يتـ ّ
مهمــة تفــوق طاقتــه .فض ـ ً
ممــا هــو
ـهل
ـ
أس
ـً
ـ
يوم
ـرعية
ـ
الش
ـر
ـ
غي
ـواد
ـ
ا عــن ذلــك ،لــم يكــن الحصــول علــى الم
اإلصالحــي يتولــى
ّ
ّ
ً
عليــه اآلن .وأصبــح االتجــار بالمخــدرات ،نظـرًا إلــى حجمــه الحالــي ،مجــاال واســعًا إلــى درجــة أ ّنــه يصعــب الفشــل فيــه ،وازدادت أهميتــه
االقتصاديــة والجيوسياســية .وقــد أقـ ّر أخصائــي يعمــل فــي األمــم المتّحــدة بــأن أمــوال المخــدرات ســاعدت فــي إنقــاذ البنــوك خــال
وتمــول عــددًا مــن النزاعــات
األزمــة الماليــة فــي  .2008كمــا أنّ هــذه األمــوال تســاهم فــي معيشــة شــريحة كبيــرة مــن الســكان
ّ
المس ـ ّلحة بطريقــة مجديــة.
للتحــدث عــن
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنّ التصريحــات المشــابهة لخطابــات المحاربيــن التــي يســتخدمها الكثيــر مــن السياســيين
ّ
مشــكلة المخــدرات (تصريــح «الحــرب علــى المخــدرات» لنيكســون فــي  )1971ليســت الطريقــة المناســبة لمعالجــة المســألة  -فــي
األول مشــكلة صحيــة
الحقيقــة ،تــؤدي هــذه التصريحــات إلــى نتائــج عكســية .لذلــك ،علينــا اإلقــرار بــأنّ المشــكلة هــي فــي المقــام ّ
ـدي الرئيســي الــذي نواجهــه
ـال مــن المخــدرات .والتحـ ّ
والتعامــل معهــا علــى ذلــك األســاس .ال يوجــد ولــم يســبق أن ُوجــد مجتمــع خـ ٍ
حاليــً هــو تع ّلــم التعايــش مــع هــذه المشــكلة.
ال يمكــن معالجــة االتجــار اإلجرامــي بالمخــدرات إالّ بشــروطه الخاصــة ،أي يجــب التحكّ ــم بزمــام الســوق (العــرض) وتنظيمهــا ،وفــي
الوقــت نفســه اســتثمار المزيــد فــي الوقايــة (الطلــب) .ويتط ّلــب ذلــك تصميــم اســتراتيجية متّســقة وموثوقــة تشــمل كافــة
المؤثــرات العقليــة التــي قــد تــؤدي إلــى اإلدمــان ،وذلــك بالطبــع مــع مراعــاة درجــة الضــرر المحتمــل لكل منتــج .والرســالة التــي نحاول
إيصالهــا إلــى الشــباب اليــوم ،بشــكل خــاص مــن خــال الترويــج للكحــول والتبــغ مقابــل شــيطنة القنــب ،غيــر عادلــة ويشــوبها
النفــاق وتتناقــض مــع الغايــة الجوهريــة  -كمــا أنّهــا تضـ ّر بمصداقيــة حمــات الوقايــة العامــة .يحتــاج الشــباب إلــى نمــاذج متّســقة
ـدة حاليــً .ومــن المفتــرض أن تشــكّ ل هــذه النمــاذج عنص ـرًا أساســيًا فــي جهــود الوقايــة.
ومنطقيــة ،وهــو مــا نفتقــر إليــه بشـ ّ

موازو أومارو |

مدير السياسات واألبحاث في مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل األموال
في غرب أفريقيا ()GIABA
نيجيريا

تشــمل خبراتــي الســابقة العمــل فــي خفــض الطلــب علــى المخــدرات ،وإنفــاذ قوانيــن المخــدرات ،ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
أوالً بمنصــب
اإلرهــاب .عندمــا كنــت أعمــل فــي نيجيريــا مــع الجهــاز الوطنــي إلنفــاذ قوانيــن المخــدرات بيــن العاميــن  1997وّ ،2009
مســؤول عــن خفــض الطلــب علــى المخــدرات قبــل االنتقــال إلــى مجــال إنفــاذ القوانيــن ،لمســت الواقــع المريــر لفشــل اإلنفــاذ كحـ ّ
ـل
لمشــكلة المخــدرات.
وصنّفــوا
ُألقــي القبــض علــى مئــات الشــباب يوميــً لتســكّ عهم قــرب أماكــن مشــبوهة أو لحمــل ســيجارة ماريجوانــا صغيــرةُ ،
فــي خانــة عتــاة المجرميــنُ .أجبــر بعضهــم علــى الخضــوع لإلرشــاد والتوجيــه والعالجــات النفســية فيمــا أضــاع معظمهــم حياتــه
عاج ـزًا تمامــً فــي زنزانــات االحتجــاز قبــل المحاكمــة التابعــة للجهــاز الوطنــي إلنفــاذ قوانيــن المخــدرات المنتشــرة فــي مختلــف
أنحــاء البــاد .فقــد ّ
غطــت أصــوات دعــاة إنفــاذ القوانيــن علــى الحــوار الوطنــي حــول خيــارات السياســة .وأبــى أحــد التك ّلــم عــن واقــع
ّ
تعاطــي المخــدرات باعتبــاره مشــكلة اجتماعيــة تتطلــب معالجتهــا اعتمــاد نهــج اجتماعــي ال نهــج قائــم علــى العدالــة االجتماعيــة.
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ـروع عــن كثــب أكثــر خــال عملــي فــي مجــال إنفــاذ القوانين .وبــات واضحًا لــي أن ال أهميــة لحياة مســتخدمي
لمســت هــذا الواقــع المـ ّ
المخــدرات لــدى النظــام .لــم يرغــب األهــل بالحضــور خشــية أن يتــم ربطهــم «بالجريمــة» أو أن يلحــق بهــم العــار االجتماعــي .ومــع مرور
وتحولــت مــن اســتخدام المــواد غيــر المشــروعة إلــى المــواد المشــروعة؛ ومــن
الوقــت ،تفاقمــت مشــكلة المخــدرات فــي نيجيريــا
ّ
المتزوجــات .عــا صــوت أعضــاء اللجنــة وعلــى رأســهم الرئيــس أولوســيجون أوباســانجو
الرجــال العاطليــن عــن العمــل إلــى النســاء
ّ
ّ
واضحــً وجليــً :إنّ إنهــاء تجريــم تعاطــي المخــدرات هــو الحــل  -فمــن يتعاطــى المخــدرات بحاجــة إلــى المســاعدة ال الســجن.
عــام  ،2011نشــرت مجموعــة العمــل الحكوميــة الدوليــة لمكافحــة غســل األمــوال فــي غــرب أفريقيــا ( )GIABAتقريـرًا عــن أنــواع غســل
عائــدات االتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة فــي غــرب أفريقيــا ،وكنــت أنــا المســؤول عــن تنســيقه .يظهــر هــذا
التقريــر بوضــوح أنّ الشــبكات اإلجراميــة تسـ ّ
ـتغل المنطقــة  -فمعظــم األمــوال المكتســبة مــن أعمــال االتجــار المرتبطــة بالمنطقــة
ـد لنــا مــن تغييــر مجــرى األمــور.
ـب فيهــا .لــذا فــإنّ حبــس مســتخدمي المخــدرات يشــكّ ل خطـرًا مزدوجــً ،وال بـ ّ
ال تصـ ّ
أمــا علــى المســتوى دون اإلقليمــي فــي غــرب أفريقيــا ،اســتجابت الســلطات باعتمــاد إعــان سياســي وخطــة عمــل لمواجهــة الطلب
ّ
ـدم وأصبــح إلنهــاء التجريــم مــكان وصــوت فــي بيئــة
علــى المخــدرات وإمدادهــا .وعلــى الرغــم مــن بــطء التنفيــذ ،تــم إحــراز التقـ ّ
سياســات المخــدرات فــي المنطقــة .ومــع ذلــك ،يجــب أن تعلــو أصــوات مثــل صــوت الرئيــس أوباســانجو وتبلــغ اآلذان الصاغيــة -
ويجــب توعيــة الســلطات السياســية لتــدرك أنّ سياســات المخــدرات الحاليــة فــي المنطقــة تخــذل الشــباب والنســاء واألطفــال.
ـن الخامســة والثالثيــن ،فــا خيــار لدينــا إ ّلا أن نمنــع وقــوع
علمــً أنّ أكثــر مــن خمســين بالمئــة مــن ســكّ ان غــرب أفريقيــا هــم دون سـ ّ
الكارثــة المســتقبلية الماثلــة أمامنــا  -جيـ ٌ
ـروم مــن األمــل والتوجيــه.
ـل مســتقبلي محـ ٌ
ّ
شــك فــي أنّ العزيمــة موجــودة ويمكــن إيجــاد الســبل بفضــل حســن ن ّيــة العالــم .تغ ّيــر حاليــً اللجنــة العالميــة لسياســات
ال
المخــدرات الســرديات حــول تعاطــي المخــدرات وأنــا أح ّثهــا علــى المثابــرة فــي مســعاها.
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صحافية

ـي مــن أجــل دراســة أثــر
انطلقـ ُ
ـت فــي ديســمبر  2011فــي رحلــة بســيارة فولكســواجن قديمــة مــن المكســيك إلــى تشــيلي مــع زميلتـ ّ
ـت نفســي لنشــر قصــص األشــخاص المشــاركين فــي سلســة
ـدة ثــاث ســنوات ،ك ّرسـ ُ
االتجــار بالمخــدرات فــي أمريــكا الالتينيــة .ولمـ ّ
االتجــار بالمخــدرات ومنهــم المزارعــون البيروفيــون الذيــن يزرعــون أوراق الكــوكا ،والمه ّربــون التشــيليون الذيــن يقومــون بنقــل
المخــدرات عبــر الحــدود ،واألشــخاص المدمنــون علــى المخــدرات فــي البرازيــل ،والعســكريون المكســيكيون الذيــن يخوضــون الحــرب
والتجــار الكولكومبيــون الذيــن يعيــدون تحديــد أدوارهــم فــي الســوق ،وأفــراد الشــرطة الذيــن يتّبعــون سياســة
علــى المخــدرات،
ّ
قديمــة ،واألشــخاص الذيــن يتعاطــون الماريجوانــا وينتهــي بهــم المطــاف فــي الســجن .والحظــر هــو الــذي يتحكّ ــم بحيــاة هــؤالء
األشــخاص جميعهــم.
ّ
المنظمــة ،لكــن لفتــت انتباهنــا إمكانيــة الكتابــة عــن القــارة مــن
لــم نملــك أي خبــرة فــي تغطيــة االتجــار بالمخــدرات أو الجريمــة
وجهــة نظــر شــاملة قــد تشــرح بطريقــة مــا حــاالت الوفــاة واالختفــاء والفســاد .وانطالقــً مــن منظــور االتجــار بالمخــدرات ،يمكــن للمــرء
تدعــي أنّهــا تتّخــذ إجــراءات
رؤيــة كل المجــاالت التــي تفشــل فيهــا دولــة مــا .وبالتالــي ،يتّضــح أنّ الحظــر هــو إحــدى السياســات التــي ّ
ـددة.
إصالحيــة محـ ّ
ووجدنــا أن النهــج القائــم علــى الحظــر يســود فــي كل الــدول التــي قمنــا بزيارتهــا ،وأنّ الكثيــر منهــا مثــل البرازيــل والســلفادور
ّ
المنظمــة كانــت مرتفعــة فــي
وكولومبيــا والمكســيك يخــوض حربــً مفتوحــة مــن خــال العســكرة .والحظنــا أنّ نســبة الجريمــة
ّ
وتحــل محــل وظائــف الدولــة .فعلــى ســبيل المثــال ،فــي منطقــة بيلــوي فــي نيكاراغــوا ،ســاعدت ُحــزم المخــدرات
كل البلــدان
القادمــة مــن المحيــط األطلســي العديــد مــن مجتمعــات شــعب ميســكيتا األصلــي فــي تأميــن احتياجاتهــم األساســية؛ وفــي القرى
الضائعــة التــي تقــع بيــن المكســيك والبرازيــل ،قــام زعمــاء العصابــات المحليــة بإنشــاء الطــرق أو االســتثمار فــي مجــال األدويــة
لمســاعدة مجتمعاتهــم بمــا أنّ الســلطات كانــت تهملهــا.
ـدة منهــا أنّ أميــركا الالتينية
خــال الســنوات الثمانيــة الماضيــة ،قمـ ُ
ـت بتغطيــة اآلثــار المترتبــة عــن الحظــر وقــد ّ
توصلت إلــى حقائق عـ ّ
ـج
هــي أكثــر المناطــق عنفــً فــي العالــم .لقــد ك ّلفــت الحــرب علــى المخــدرات فــي الواليــات المتّحــدة وحدهــا نحــو  25.5مليــار دوالر .وتعـ ّ
التجــار ،فــي حيــن أنّ الزعمــاء ال يزالــون أحــرارًا ويســتفيدون مــن األعمــال التــي
الســجون فــي كل أنحــاء القــارة بالمســتهلكين وصغــار ّ
تعتمــد علــى الســوق الحــرة .وأوروغــواي هــي الدولــة الوحيــدة فــي القــارة التــي غ ّيــرت سياســتها مــن خــال تشــريع الماريجوانــا.
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ّ
لحــل هــذه المشــكلة ،إالّ أنّ اتجــاه الحظــر يســتم ّر أينمــا كان .ففــي بــادي ،يســعى
مــن الواضــح أنّــه يجــب دراســة بدائــل أخــرى
ـوة  -وهــذا أمــر مماثــل لمــا أعلــن
الرئيــس أندريــس مانويــل لوبيــز أوبــرادور إلــى محاكمــة المدمنيــن بــكل مــا أوت َيــت الدولــة مــن قـ ّ
عنــه الرئيــس ريتشــارد نيكســون فــي  - 1971بالرغــم مــن أنّ ســنة  2019كانــت أكثــر الســنوات عنفــً فــي التاريــخ الحديــث للدولــة
فــي ظـ ّ
ـجلة ح ّتــى شــهر أيلول/ســبتمبر .إضافــة إلــى ذلــك ،شــهد تشــريع الماريجوانــا مماطلــةً
ـل أكثــر مــن  22000جريمــة قتــل مسـ ّ
نظـرًا إلــى أنّ مشــروع قانــون مجلــس الشــيوخ يعــود بالمنفعــة علــى الشــركات عبــر الوطنيــة وليــس المزارعيــن المكســيكيين.
قوتهــا الكاملــة عندمــا هزمــت الجيــش المكســيكي ومنعتــه
وقبــل بضعــة أســابيع ،أظهــرت عصابــة «ســينالوا» فــي كوليــاكان ّ
ـان.
مــن اعتقــال أوفيديــو غوزمــان وهــو ابــن خواكيــن «إل تشــابو» غوزمـ ِ
رأيــت ومــا زلــت أرى المآســي التــي يحدثهــا الحظــر ،أي حــاالت الوفــاة واســتهالك المخــدرات وانتهــاك حقــوق
بصفتــي صحافيــة،
ُ
اإلنســان .والســؤال الــذي أطرحــه علــى نفســي اليــوم هــو :لمــاذا ،بالرغــم مــن ّ
كل األد ّلــة الموجــودة ،لــم تتغ ّيــر السياســات العامــة
إالّ قليـ ًـا؟ مــا الــذي نحتاجــه إلنهــاء هــذا الحظــر؟
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ّ
األول السابق في إدارة مكافحة المخدرات والمفتّ ش األول لدى المكتب الوطني لإلنتربول
المحقق ّ
في وزارة الداخلية األوكرانية
خبير حالي في سياسات مكافحة المخدرات ومساعد مدير تحالف الصحة العامة ()Alliance for Public Health
أوكرانيا

ّ
منظمــة وخطيــرة كانــت منــذ عشــرين ســنة ،عندمــا كنــت أعمــل ،بصفتــي
المــ ّرة األولــى التــي واجهــت فيهــا جريمــة مخــدرات
محقّ قــً يافعــً مــن إدارة مكافحــة المخــدرات فــي وزارة الداخليــة األوكرانيــة ،مــع إدارة مكافحــة المخــدرات األمريكيــة علــى التحقيــق
ـدرة مــن أمريــكا الالتينيــة إلــى الواليــات المتّحــدة وأوروبــا الغربيــة
فــي عــدد مــن قضايــا االتجــار بكميــات كبيــرة مــن الكوكاييــن المصـ ّ
عبــر ســفن بحريــة.
وبلغــت كميــة الكوكاييــن فــي هــذه القضايــا عشــرات األطنــان التــي تســاوي قيمتهــا مليــارات الــدوالرات .لقــد كانــت نهايــة
البحــارة األوكرانييــن ،وبشــكل خــاص بعــد انهيــار األســطول التجــاري الســوفياتي .فكانــت
ـدًا بالنســبة إلــى ّ
التســعينيات صعبــة جـ ّ
بعــض الشــركات الوســيطة تع ّيــن طاقــم ســفينة بأكملــه مقابــل مبلــغ زهيــد مــن المــال للعمــل فــي الســفن اليونانيــة القديمــة
التــي تنقــل بضائــع مختلفــة ،ومنهــا بضائــع مشــكوك فيهــا مثــل كميــات كبيــرة مــن المخــدرات.
تجــار المخــدرات مــع معظمهــم وكأنهــم عمالة
ُحكــم علــى عشــرات البحــارة األوكرانييــن بالســجن لفتــرات طويلــة ،وكان قــد تعامــل ّ
وأدى قيــام قــوات إنفــاذ القانــون باعتقــال طواقــم الســفن ومصــادرة الكميــات الكبيــرة مــن المخــدرات إلــى خســائر كبيــرة
ســوداءّ .
التجــار (الذيــن لــم يكــن عددهــم ضئي ـ ً
ا) ،ورفــع نســبة المخاطــر وتكلفــة المخــدرات بالنســبة إلــى المســتهلكين
بالنســبة إلــى ّ
ّ
المنظميــن الحقيقييــن الذيــن أفلتــوا مــن قبضــة العدالــة.
النهائييــن .لكــن لــم يؤ ّثــر ذلــك بــأي شــكل كان علــى
ّ
المنظمــة لــم
ويمكــن القــول إنّ نظــام إنفــاذ القانــون الــذي اســتثمر مليــارات الــدوالرات مــن المــوارد فــي مكافحــة تجــارة المخــدرات
يمنــع إالّ جــزءًا ضئيـ ً
وأدت الحمايــة التــي و ّفرهــا كبــار المســؤولين فــي وكاالت إنفــاذ
ا مــن الكميــات اإلجماليــة مــن دخــول الســوقّ .
لتجــار المخــدرات إلــى فقــدان األمــل مــن "الحــرب علــى المخــدرات" فــي دول االتحــاد الســوفياتي الســابق.
القانــون ّ
يتبــدل كثيــرًا ،حتّــى بعــد مــرور عشــرين ســنة .فيتحكّ ــم
ومــن المؤســف القــول إنّ الوضــع فــي أوكرانيــا والمناطــق األخــرى لــم
ّ
مســؤولو إنفــاذ القانــون الفاســدون بمعظــم األنشــطة التجاريــة غيــر المشــروعة ،بمــا فــي ذلــك الســوق الســوداء للمخــدرات .وفــي
ـدة أي محاولــة إلنهــاء تجريــم االســتهالك الفــردي للمؤثــرات العقليــة وتنظيمهــا قانونيــً.
الوقــت نفســه ،يعارضــون بشـ ّ
لذلــك ،أنــا مقتنــعٌ بــأنّ "الحــرب علــى المخــدرات" فــي الــدول ذات المســتويات العاليــة مــن الفســاد ستســتمر فــي توليــد إيــرادات
مرتفعــة ألربــاب تجــارة المخــدرات وســتزيد عــدد الضحايــا بيــن الســكان المدنييــن ،وبشــكل خــاص ذوي االعتمــاد علــى المخــدرات.
بالمقابــل ،ستســاهم معالجــة أســباب الفســاد وظروفــه فــي ظــل فــرض رقابــة الدولــة علــى ســوق المؤثــرات العقليــة غير الشــرعية
(كمــا هــو الحــال فــي مجالــي الكحــول والتبــغ) فــي إحــداث تغييــر جــذري فــي الوضــع الحالــي.

42

نانغ ماي كام |
ميانمار (بورما)

مزارع أفيون

المآسي الناجمة عن القضاء على محاصيل األفيون في ميانمار
ُأدعــى نانــغ مــاي كام وأنــا أزرع خشــخاش األفيــون منــذ عشــرين عامــً ،أي عندمــا كنــت فتــاة صغيــرة تســاعد والديهــا فــي الحقــول.
أم لخمســة أطفــال ،ومــا زلــت مجبــرة علــى االعتمــاد علــى الدخــل الــذي أجنيــه مــن زراعــة األفيــون لتغطيــة نفقــات
وهــا أنــا اآلن ّ
أســرتي مــن طعــام ،ومســكن ،وتعليــم ،ورعايــة صحيــة ،وتب ّرعــات دينيــة ،وطقــوس دينيــة ،وأنشــطة اجتماعيــة أخــرى.
وتحولــت منــذ ذلــك الحيــن إلــى مصــدر الــرزق الرئيســي
بــدأت زراعــة األفيــون كمحصــول نقــدي فــي ميانمــار منــذ حوالــى قرنيــن،
ّ
لســكّ ان المناطــق الجبليــة النائيــة شــرق ميانمــار وشــمالها ،أي فــي واليتــي شــان وكاشــين .فــا تســمح صعوبــة الوصــول إلــى
هــذه المناطــق الجبليــة ،فضـ ً
ـن بقــع التربــة الكلســية
ا عــن الظــروف المناخيــة القاســية فيهــا ،بزراعــة محاصيــل نقديــة أخــرى .لكـ ّ
الخصبــة المتوزّعــة فــي مختلــف أرجــاء هــذه المناطــق تجعــل منهــا الموقــع األمثــل لزراعــة الخشــخاش.
ـورة.
الخشــخاش نــوع مــن المحاصيــل قصيــرة األجــل الــذي يمكــن حصــده خــال مئــة يــوم مــن بــذره وال تتط ّلــب زراعتــه أســاليب متطـ ّ
وهــو يقــاوم الظــروف المناخيــة القاســية ويســتنزف أقـ ّ
ـل قــدر مــن مغذّ يــات التربــة ،ويســهل حملــه وتخزينــه ،فضـ ً
ا عــن أ ّنــه يتم ّتــع
بقيمــة عاليــة وســوق جاهــزة .لذلــك يعتبــره المزارعــون الذيــن يعيشــون فــي مناطــق النــزاع المسـ ّلح بمثابــة "هديــة مــن الســماء".
أعيــش فــي قريــة جبليــة نائيــة فــي جنــوب واليــة شــان تخضــع لســيطرة منظمــة البــاو الوطنيــة ،وهــي جماعــة عرقيــة مس ـ ّلحة
وح ّولــت الحقــً فــي العــام  2009إلــى ميليشــيا محليــة .تجمــع
و ّقعــت علــى اتّفــاق لوقــف إطــاق النــار مــع جيــش ميانمــار عــام ُ ،1991
هــذه المنظمــة الضرائــب مــن مزراعــي األفيــون مقابــل حمايــة حقولهــم مــن وكاالت إنفــاذ القانــون الحكوميــة التــي تقــود عمليــات
ـد مــن مســاحة الحقــول التــي يتــم تدميرهــا.
إلبادتهــا .وقــد اضطررنــا عنــد حــدوث ذلــك إلــى دفــع رشــاوى للشــرطة للحـ ّ
نحــن ال نتلقّ ــى أي دعــم تنمــوي لمصــادر الــرزق البديلــة مــن حكومــة ميانمــار أو منظمــة البــاو الوطنيــة رغــم أنّهمــا طلبــا منّــا
التوقــف عــن زراعــة األفيــون .كمــا نحصــل بشــكل محــدود علــى الخدمــات العامــة كالرعايــة الصحيــة ،والميــاه ،والكهربــاء ،ووســائل
النقــل العــام وغيرهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ع ّينــت الحكومــة مع ّلميــن فــي المدرســة االبتدائيــة فــي قريتنــا برواتــب منخفضــة
ـجعة .مــن أجــل إبقــاء المع ّلميــن فــي القريــة ،علــى األهالــي توفيــر المســكن والطعــام لهــم إلــى جانــب راتــب
وحوافــز غيــر مشـ ّ
ّ
إضافــي نكــون قادريــن علــى دفعــه .ويجــب تأميــن هــذه التكاليــف كلهــا مــن الدخــل الــذي يجنيــه األهــل مــن زراعــة األفيــون.
نــادرًا مــا كانــت عمليــات القضــاء علــى حقــول األفيــون تطــال قريتنــا قبــل العــام  2009إذ كانــت منظمــة البــاو الوطنيــة قــادرة علــى
ـدل بعــد العــام  2009مــع انخفــاض قــدرة منظمــة
ـد مــن وتيرتهــا ،غيــر أنّ الوضــع تبـ ّ
التفــاوض مــع الجيــش ووكاالت إنفــاذ القانــون للحـ ّ
البــاو الوطنيــة علــى التفــاوض بعــد تحويلهــا إلــى ميليشــيا محليــة وخضوعهــا مباشــر ًة لســيطرة الجيــش.
توســلتهم الرحمــة لكنهــم
منــذ ســنتين ،تـ ّ
ـم القضــاء علــى حقــل األفيــون الــذي زرعتــه علــى يــد فريــق مــن الشــرطة والعســكريينّ .
ودمــروا بالكامــل حقلــي الــذي كنــت ســأحصد محاصيلــه خــال أســبوع واحــد .ضــاع كل االســتثمار والتعــب والوقــت
لــم يســتجيبوا ّ
ـدم إلــى
الــذي ك ّرســته لالعتنــاء بالحقــل .وشــعرت كمــا لــو أنّ أحدهــم رمــى األطبــاق التــي ّ
حضرتهــا أرضــً مــا إن أصبحــت جاهــزة لتُ قـ َّ
ـد مــن التب ّرعــات
المائــدة .مــررت وأســرتي بفتــرة عصيبــة جـدًاُ :أجبرنــا علــى بيــع ممتلكاتنــا الزراعيــة ،وخفــض جــودة طعامنــا ،والحـ ّ
والمســاهمات فــي الفعاليــات االجتماعيــة ،وإخــراج اثنيــن مــن أبنائــي مــن المدرســة فــي البلــدة المجــاورة بعــد أن أصبحــا فــي
تحمــل تكاليــف تعليمهمــا مــن دون الدخــل الــذي يــد ّره األفيــون.
منتصــف المرحلــة اإلعداديــة ألننــي لــم أعــد قــادرة علــى ّ
شــاءت الظــروف أن أزرع األفيــون مــن جديــد لعــدم تو ّفــر أي بديــل آخــر  -فــا محاصيــل مســتدامة اقتصاديــً وال فــرص عمــل متاحــة.
اقترضــت مبلغــً مــن المــال مــن أحــد المزارعيــن الميســورين فــي قريتنــا بســعر فائــدة مرتفــع جـدًا لالســتثمار فــي زراعــة األفيــون.
واختــرت موقعــً بعي ـدًا يصعــب الوصــول إليــه عــن الطريــق الرئيســي تفاديــً ألن يتــم القضــاء علــى حقلــي.
إنّ إبــادة حقولنــا مــن دون توفيــر دعــم تنمــوي ومصــادر رزق بديلــة يدفــع بحياتنــا مــن سـ ّيئ إلــى أســوأ ويأســرنا فــي حلقــة مفرغــة
المتوجــب علينــا.
ـدة ثــاث ســنوات لتتمكّ ــن مــن تســديد الديــن
ّ
مــن الديــون والبــؤس .قــد تحتــاج أســرتي إلــى زراعــة األفيــون لمـ ّ
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14142ستيفن دادلي وآخرون" ،دور المكسيك في الصعود المميت للفنتانيل.2019 "،
14143المفوضية العالمية لسياسات المخدرات ،تنظيم :مراقبة المخدرات المسؤولة/10/2018/https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads :2018 ،
.Regulation_Report_WEB-FINAL.pdf_2018-ARABIC
14144المفوضية العالمية لسياسات المخدرات ،تنظيم :مراقبة المخدرات المسؤولة.2018 ،
"14145تأثيرات تشريع القنّب في كولورادو :تقرير وفقً ا لمشروع قانون مجلس الشيوخ  ،"283-13مكتب البحوث واإلحصاءات في قسم العدالة الجنائية في كولورادو ،تشرين األول/
أكتوبر .Rpt.pdf_283-SB13-2018/https://cdpsdocs.state.co.us/ors/docs/reports ،2018
"14146تقرير تهديدات المخدرات الوطنية  "،2018إدارة مكافحة المخدرات األميركية20%20NDTA%202018%18-032-DIR/11-2018/https://www.dea.gov/sites/default/files ،
20resolution.pdf%20low%final؛ قسم العدالة الجنائية في كولورادو " ،تأثيرات تشريع القنّب في كولورادو.2018 "،
"14147الجريمة المنظمة في سوق القنّب :أدلة وتداعيات .تقرير مقدم إلى فرقة عمل تشريع المخدرات "،التحالف الكندي لسياسات المخدرات 9 ،آب/أغسطس http:// ،2016
/drugpolicy.ca/about/publication/organized-crime-in-the-cannabis-market-evidence-and-implications؛ " Weekly InSight: Uruguay’s Historic
 21 ،Marijuana Legalization Experiment"، InSight Crimeتموز/يوليو https://www.insightcrime.org/news/analysis/weekly-insight-uruguay- ،2017
./historic-marijuana-legalization-experiment
14148مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،تقرير المخدرات العالمي لعام  ،2018تحليل أسواق المخدرات :األفيونيات والكوكايين والقنّب والمخدرات االصطناعية.47 ،
14149إيفيلينا جفريلوفا ،تاكوما كامادا ،وفلوريس زوتمانIs Legal Pot Crippling Mexican Drug Trafficking Organisations? The Effect of Medical Marijuana " ،
 ،129 Laws on US Crime"، The Economic Journalالعدد ( 617كانون الثاني/يناير .12521.ecoj/10.1111/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full ،407-375 :)2019
15150ديفيد بيرHow Legalizing Marijuana is Securing the Border: The Border Wall, Drug Smuggling, and Lessons for Immigration Policy: Policy " ،
 ،"860 .Analysis Noمعهد  19 ،CATOكانون األول/ديسمبر https://www.cato.org/publications/policy-analysis/how-legalizing-marijuana-securing- ،2018
.border-border-wall-drug-smuggling
15151دادلي وآخرون" ،دور المكسيك في الصعود المميت للفنتانيل.2019 "،
"15152إحصائيات الجريمة :وضع الجريمة في جمهورية جنوب أفريقيا خالل ( 12إثني عشر) شه ًرا (نيسان/أبريل إلى آذار/مارس  "،)2019-2018شرطة جنوب أفريقيا ،متوفر على https://
./everything-you-need-to-know-2019-south-africa-crime-stats/340513/businesstech.co.za/news/government
"15153مرصد المجتمع المدني لالقتصادات غير المشروعة في شرق وجنوب أفريقيا "،نشرة المخاطر العدد األول ،المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،تشرين
األول/أكتوبر /1-https://globalinitiative.net/esa-obs-bulletin ،2019
15154شون شيلي" ،مأساة ضبط المخدرات :اعتقاالت أعلى من أي وقت مضى بحق مستخدمي المخدرات تغذي الجريمة وال تحد منها ".ذا ديلي مافريك 10 ،آذار/مارس https:// ،2019
drug-bust-blues-ever-increasing-arrests-of-people-who-use-drugs-helps-fuel-crime-not--10-03-2019/www.dailymaverick.co.za/article
./reduce-it
15155شكّ ل تو ّفر المصادر القانونية للقنّب تحد ًيا بالنسبة للسلطات في إنشاء البنية التحتية المادية والرقابية المطلوبة لدعم سوق قانونية قابلة لالستخدام .فعال سبيل
مزود المقاطعة الحكومي
المثال ،واجه المستهلكون في أونتاريو – التي تضم إحدى أكبر أسواق القنّب غير الشرعية في كندا – صعوبات كبيرة في الشراء عبر اإلنترنت من ّ
إثر التشريع الذي في تشرين األول/أكتوبر  .2018تم منح خمسة وعشرين رخصة لتجار القنّب بالتجزئة إلنشاء متاجر ،وكانت  10منها فقط جاهزة لبدء المبيعات الرسمية
واحدا لـ  2.7مليون من المقيمين في تورونتو .أنظر ليالند شيكو'" ،دوار وارتباك' :تشريع القنّب في كندا يوجد قوانين
المرخصة في األول من نيسان/أبريل  .2019وهذا يوفر متج ًرا
ً
جديدة معقدة ".ذا جارديان 16 ،تشرين األول/أكتوبر canada-legalizes-recreational-marijuana-law-/16/oct/2018/https://www.theguardian.com/world ،2018
problems؛ مانيشكا كريشنان" ،عذ ًرا بريتيش كولومبيا وأونتاريو ،البيرتا هي عاصمة الحشيش الجديدة لكندا ".فايس نيوزhttps://www.vice.com/en_ca/article/ ،
.qvyygd/sorry-bc-and-ontario-alberta-is-canadas-new-weed-capital
 ،Drug Policy Alliance 15156من الحظر إلى التقرير :تقرير حالة تشريع الماريجوانا (نيويوركhttp://www.drugpolicy.org/sites/default/ ،)2018 ،Drug Policy Alliance :
.pdf.0_2018_files/dpa_marijuana_legalization_status_report
وتنمي السوق السوداء في كاليفورنيا ،بحسب التحليل ".واشنطن بوست 30 ،تشرين األول/أكتوبر ،2017
15157كيتي زيزيما" ،الضرائب المرتفعة يمكن أن تزيد أسعار الماريجوانا
ّ
high-taxes-could-drive-up-marijuana-prices-and-bolster-the-black-/30/10/2017/https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp
.market-in-california-analysis-says/?noredirect=on&utm_term=.be4315cff456
15158جون هوداك وجيوف رامزي وجون وولش" ،قانون القنّب في أوروغواي :ريادة نموذج جديد "،مكتب واشنطن المعني بأميركا الالتينية ومعهد بروكنجز 21 ،آذار/مارس https:// ،2018
./www.brookings.edu/research/uruguays-cannabis-law-pioneering-a-new-paradigm
 21 ،Weekly InSight: Uruguay’s Historic Marijuana Legalization Experiment"، InSight Crime"15159تموز/يوليو https://www.insightcrime.org/news/ ،2017
./analysis/weekly-insight-uruguay-historic-marijuana-legalization-experiment
16160ألكس هالبرن" ،هل يمكن للحشيش القانوني التغلب على السوق السوداء في يوم من األيام؟" ذا جارديان 18 ،آذار/مارس https://www.theguardian.com/ ،2019
.legal-weed-black-market-california-gavin-newsom/17/mar/2019/society
16161هوداك ورامزي وجون وولش" ،قانون القنّب في أوروغواي.2018 "،
16162التقديرات من شركة أبحاث سوق القنّب ُ ،BDS Analyticsمقتبسة في نعومي مارتن" ،لماذا تحدث معظم مبيعات الماريجوانا في ماساتشوستس في السوق السوداء،
بعد سنتين من التشريع ".بوسطن جلوب 2 ،شباط/فبراير illicit-pot-market-remains-/02/02/2019/https://www.bostonglobe.com/news/marijuana ،2019
stubbornly-robust/Fqq5baxLvgkrTB1ABJRbEL/story.html
"16163تقييم أولي ألولويات إنفاذ قانون القنّب في أوريغون "،قسم إنفاذ قانون المخدرات في شرطة والية أوريغون ،كانون الثاني/يناير https://media.oregonlive.com/ ،2017
pdf.202%today/other/cannabis_enforcement_oregon
معدة إلدارة الغذاء والزراعة في كاليفورنيا ،تحليل األثر االقتصادي ألنظمة برنامج  CalCannabisللترخيص ،كانون
 ،ERA Economics 16164شركة محدودة المسؤولية ،دراسة
ّ
األول/ديسمبر http://www.dof.ca.gov/Forecasting/Economics/Major_Regulations/Major_Regulations_Table/documents/Cultivation_SRIA_ ،2017
pdf.2018-5-1_CDFA؛ توماس فولر" ،اآلن وقت االمتحان األصعب :إقناع سكان كاليفورنيا بشراء الحشيش القانوني ".نيويورك تايمز 2 ،كانون الثاني/يناير https://www. ،2019
.us/buying-legal-weed-in-california.html/02/01/2019/nytimes.com
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األولي").2017 ،
16165قسم إنفاذ قانون المخدرات في شرطة والية أوريغون"( "A Baseline Evaluation" ،التقييم ّ
16166أنظر على سبيل سبيل المثال ،دنيس روميرو ،غايب غوتيريز ،أندرو بالنكستين ،وروبرت بأول" ،الكارتيالت األجنبية تعتمد على الماريجوانا المزروعة محليًا في الواليات التي تشرع
القنب ".إن.بي.سي .نيوز 28 ،أيار/مايو https://www.nbcnews.com/news/us-news/foreign-cartels-embrace-home-grown-marijuana-pot-legal- ،2018
.states-n875666
ً
خطأ؟" دينفر بوست 29 ،تموز/يوليو colorado-black-/29/07/2018/https://www.denverpost.com ،2018
"16167السوق السوداء للماريجوانا في كولورادو :هل تُالم الكارتيالت
 ،/market-marijuanaقسم إنفاذ قانون المخدرات في شرطة والية أوريغون"( "A Baseline Evaluation" ،التقييم األولي").2017 ،
16168نيكوالس كونغ" ،بيل بلير :الشرطة الفدرالية راضية عن االنتقال 'المنظم' إلى تشريع القنب ".ذا ستار 6 ،آذار/مارس https://www.thestar.com/news/ ،2019
.feds-pleased-with-orderly-transition-to-pot-legalization-bill-blair-says.html/06/03/2019/cannabis
16169باركر أسمان" ،توقعات عالية بشأن الماريجوانا الشرعية في أوروغواي بالرغم من التحديات :تقرير 22 ،InSight Crime "،آذار/مارس https://www.insightcrime.org/ ،2018
./news/analysis/high-expectations-legal-marijuana-uruguay-despite-expected-challenges-report
17170زارا سناب وخالد تنستي وخورخي هيريرا"( "Regulation of Illegal Drugs: State Control and Fragile Institutional Capacity" ،تنظيم المخدرات غير الشرعية :رقابة
الدولة والقدرة الهشة للمؤسسات") ،المجلد األول من  ،Journal of Illicit Economies and Developmentالعدد  ،2019( 3صدرت الموافقة بالنشر).7227-2516 :E-ISSN ،
17171أنظر على سبيل المثال ،ميشا غليني" ،خسارة الحرب على المخدرات ".فايننشال تايمز 3 ،آب/أغسطس -95f8-11e8-964d-https://www.ft.com/content/c9719098 ،2018
.Eligh, The Political Economy of Drug Policy in Africa, forthcoming ;8640db9060a7
17172خالد تنستي"( "Toward the End of the Global War on Drugs" ،نحو إنهاء الحرب العالمية على المخدرات") ،المجلد  25من ،The Brown Journal of World Affairs
العدد .20-109 :)2019( 2
17173سامر ووكر وتيوسداي ريتانو ،مجزّأ لكن بعيد المدى :اختصاص منظومة األمم المتحدة واستجابتها للجريمة المنظمة (جنيفThe Global Initiative Aginst :
.pdf.19_gitoc_un_june/06/2019/https://globalinitiative.net/wp-content/uploads ،)2019 ،Transnational Crime
"17174حــول مكتــب األمــم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "،مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،متوفر علىhttps://www.unodc.org/unodc/en/about- :
.unodc/index.html
17175الجمعية العامة لألمم المتحدة ،تجديد األمم المتحدة :برنامج إصالح ،تقرير األمين العام ( 950/51/Aنيويورك :الجمعية العامة لألمم المتحدةhttps://www.unicef.org/ ،)1997 ،
Renewing_the_UN-ODS-English.pdf_950-51-about/execboard/files/A
"17176الجريمة المنظمة ودورها في النزاعات المعاصرة :تحليل لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة "،المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،أيلول/سبتمبر
./https://globalinitiative.net/organized-crime-and-its-role-in-contemporary-conflict ،2018
"17177رسم خارطة الجريمة المنظمة والتدفقات غير المشروعة في مجلس األمن :أداة تفاعلية "،المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،متوفر على https://
./globalinitiative.net/organized-crime-and-its-role-in-contemporary-conflict
17178مارتن جلسما وديفيد ر .بيولي تايلور" ،المخدرات والجريمة" ،في ( The Oxford Handbook of United Nations Treatiesدليل أكسفورد بشأن اتفاقيات األمم المتحدة ،من
تحرير سايمون شسترمان وديفيد م .مالون وسنتياغو فيالبندو (أكسفورد :دار نشر جامعة أكسفورد.)2019 ،
17179ووكر وريتانو ،مجزّأ لكن بعيد المدى.2019 ،
18180فريق عمل تنسيق منظومة األمم المتحدة ،ما تعلمناه.2019 ،
18181أريك غوتيريز ،المخدرات الممارسات غير المشروعة :تقييم أثرها على التنمية والحوكمة (لندن :كريستيان إيدhttps://www.christianaid.org.uk/sites/default/ ،)2015 ،
pdf.2015-drugs-illicit-practices-impact-development-governance-october/08-2017/files
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تقارير أخرى أصدرتها المفوضية العالمية لسياسات المخدرات

الموارد اإلضافية

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

www.anyoneschild.org

•

الحرب على المخدرات ()2011

www.beckleyfoundation.org

•

الحرب على المخدرات وفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز :كيف
يغذّ ي تجريم المخدرات الوباء العالمي ()٢٠١٢

www.countthecosts.org
www.druglawreform.info
www.drugpolicy.org
www.hri.global

•

األثر السلبي للحرب على المخدرات على الصحة العامة :وباء التهاب
الكبد  Cالمخفي ()2013

•

التحكم بزمام األمور :السبل الناجحة إلى سياسات المخدرات ()2014

•

األثر الس ّلبي للحرب على المخدرات على الصحة العامة :األزمة

www.hrw.org

العالمية لأللم الذي يمكن تجنبه ()2015

www.intercambios.org.ar

•

طرح إصالح سياسات المخدرات :نهج جديد نحو إنهاء التجريم ()2016

www.globalinitiative.net

•

مشكلة فهم المخدرات حول العالم :مكافحة األحكام المسبقة
بشأن األشخاص الذين يستخدمون المخدرات ()٢٠١٧

www.idhdp.com
www.idpc.net

•

تنظيم :مراقبة المخدرات المسؤولة ()2018

www.inpud.net

•

تصنيف المؤثرات العقلية :عندما يتم تجاهل العلم ()2019

www.incb.org
www.menahra.org
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
Pages/WorldDrugProblem.aspx

أوراق موقف أصدرتها المفوضية العالمية لسياسات المخدرات
http://www.globalcommissionondrugs.org/position-papers/

www.politicadedrogas.org/PPD
www.sdglab.ch
www.talkingdrugs.org
www.tdpf.org.uk
www.unaids.org/en/topic/key-populations
www.unodc.org
www.wola.org/program/drug_policy
www.wacommissionondrugs.org
www.who.int/topics/substance_abuse/en/
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ترجمة

تصميم

محمد خليل

جان أبو الياس

•

األول/أكتوبر )2017
أزمة األفيونيات في أميركا الشمالية (تشرين ّ

•

سياسات المخدرات والتنمية المستدامة (أيلول/سبتمبر )2018

•

سياسات المخدرات والحرمان من الحرية (أيار/مايو )2019

تقرير 2020

التنويهات
التنسيق التقني
جوليا ستانيارد
تيوسداي ريتانو
خالد تنستي
جايسون إيالي
فريق استعراض الخبراء
ديف بيولي-تايلور
آن فوردهام
النسانا جبيري
مزيار غيابي
ميخائيل غوليتشينكو
كريستوفر هالم
مارتن جلسما
دينا حسن مصطفى
بيتر رويتر
ليزا سانشيز
كريستيان شنايدر
جوديث فوراث

األمانة العامة للمفوضية العالمية لسياسات المخدرات
خالد تنستي
إيزابيال كارفاليو باربوسا
إريك غرانت
كونراد شهاري

الدعم
مؤسسات المجتمع المفتوح
فيرجن يونايت
مؤسسة أوك
وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية
استفاد هذا المنشور من دعم مؤسسة إيف وإيناز أولترامار

جهات االتصال
secretariat@globalcommissionondrugs.org
www.globalcommissionondrugs.org
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اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺨﺪرات

المخدرات
العالمية لسياسات
المفوضية
ّ
ّ
المخدرات إلى طرح مناقشة ّ
مطلعة مثبتة
تهدف المفوضية العالم ّية لسياسات
ّ
المخدرات على
للحد من الخطر الذي تس ّببه
والفعالة
علم ًّيا عن السبل اإلنسان ّية
ّ
ّ
ّ
الدولي.
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

