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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
ـوات إنفــاذ القانــونّ .
وتيــرة العنــف وحــرب العصابــات التــي تخوضهــا هــذه 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 َت َلــت
ـى
ـ
إل
ـادئ
ـ
اله
ـط
ـ
المحي
ـة
ـ
ومنطق
ـيا
ـ
وآس
ـا
ـ
أفريقي
ـن
ـ
م
ـخصيات
ـ
ش
ـت
انضمـ
ّ
ّ
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
ّ
ّ
المنظمــات
التكلفــة الباهظــة التــي تك ّبدتهــا الشــعوب نتيجــة هــذه السياســات التــي مــا كان منهــا إلّا أن ســاهمت فــي إثــراء
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 وشــمولا 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 ّ
ّ
ّ
المنظمــات فــي مــا بينهــا
الناجميــن عــن المنافســة التــي تخوضهــا هــذه
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
ً
ّ
ّ
تتحكــم
المنظمــات اإلجراميــة العنيفــة وعاليــة الربحيــة التــي
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،
ـتوجب
ـ
تس
ا
ر
ـكا
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة فــي مــا يخّ ــص أســواق المخــدرات .هــذا التقريــر ال يقـ ّ
ـدم حلــو ًلا نهائيــة ،بــل أفـ ً
َ
ـددة بيــن االتجــار بالمخــدرات وغيرهــا مــن األنشــطة اإلجراميــة فــي ظــل ســوق ُمعولــم
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.

روث درايفوس

رئيسة المفوضية العالمية لسياسات المخدرات
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ّ
ملخص التقرير
"للسـ ُـبل الخمســة الناجحة إلى سياســات
إنــه التقريــر العاشــر للمفوضيــة العالميــة واألخيــر فــي سلســلة تتضمــن تحليـ ًلا معمقً ــا
ُ
المخــدرات ".ويسـ ّلط هــذا التقريــر الضــوء علــى الســبيل الرابــع علــى وجــه الخصوص.

والس ُبل الخمسة هي:
ُ
.1
.2
.3
.4
.5

األول
وضع ّ
صحة األشخاص وسالمتهم في المقام ّ
ضمان الوصول إلى األدوية األساسية والسيطرة على األلم
إنهاء تجريم وسجن األشخاص الذين يستخدمون المخدرات
إعادة تركيز استجابات اإلنفاذ لالتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة
تنظيم أسواق المخدرات لبسط سيطرة الحكومات

ّ
جــادة ومســؤولة وشــاملة .وفــي هــذا التقريــر علــى وجــه
يشــكل هــذا التقريــر إلــى جانــب البحــوث الســابقة توصيــات سياســة
ّ
عنفً
ــا
التحديــد ،تدعــو المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات إلــى ن ُُهــج جديــدة فــي إنفــاذ القانــون ،أي اســتهداف العناصــر األكثــر
وأذى فــي الســوق ،وتفــادي العواقــب السياســية واالجتماعيــة الوخيمــة لنهــج "الحــرب علــى المخــدرات".

القوات الخاصة لمكافحة
المخدرات  ،المكسيك
© Shutterstock
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ّ

ّ
يغذي حظر المخدرات الجريمة
 .1كيف
ّ
المنظمة عبر الوطنية
تكمن أهمية هذا التقرير في أنه يستكمل ويختتم تحليلنا لمختلف أوجه الرقابة على المخدرات.
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة مســألة فــي غايــة األهميــة ،علــى أن تشــمل أســواق المخــدرات.
إن تنســيق االســتجابة لديناميــات الجريمــة
وفــي هــذا التقريــر نطــرح أفــكا ًرا تدعــو إلــى التأمــل والنظــر فــي الصــات المتعــددة بيــن االتجــار بالمخــدرات وغيرهــا مــن
األنشــطة اإلجراميــة فــي ظــل ســوق ُمعولَمــة .كمــا نحـ ّ
السـ ُـبل
ـث البلــدان علــى فتــح بــاب النقــاش القائــم علــى األدلّــة حــول أكثــر ُ
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة.
ـد مــن ســلطة الجريمــة
نجاعــةً فــي الحـ ّ
الحد من:
من هنا ،يتع ّين على الحكومات أن تسعى إلى
ّ
• سلطة المنظمات اإلجرامية؛
ّ
المنظمات في المنافسة فيما بينها؛
• العنف الذي تمارسه هذه
• العنف الناجم عن النزاع بين المنظمات اإلجرامية والقوات العسكرية النظامية؛
• عدم االستقرار األمني الناتج عن العنف.

طالمــا أن اســتراتيجيات إنفــاذ القانــون تنحــو إلــى تجريــم األطــراف األدنــى مســتوى مثــل مســتهلكي
قــوة الجريمــة المنظمــة ومــا تتســبب بــه مــن عنــف وزعزعــة لألمــن.
المخــدرات ،ســنظل نشــهد
اشــتدادا فــي ّ
ً
للتجريــم والتمييــز والوصمــة عواقــب كارثيــة علــى كل مــن يســتهدفهم إنفــاذ القانــون لمج ـ ّرد اســتخدام مــادة غيــر مشــروعة،
ومــن بيــن هــذه العواقــب نذكــر :الســجن وحيــازة سـ ّ
ـجل إجرامــي لمــدى الحيــاة ،وفقــدان الدخــل وســبل المعيشــة ،وتفـ ّ
ـكك الــزواج
ـوه الســمعة،
وخســارة حــق حضانــة األوالد ،والرعايــة الصحيــة دون المســتوى ،والتعـ ّرض للعنــف الجســدي والمعنــوي ،فضـ ًلا عــن تشـ ّ
وغيرهــا الكثيــر مــن العواقــب.

ضعف التجريم والتمييز قدرة األفراد والمجتمعات على حماية أنفسهم.
ُي ِ
علــى المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي نظــام الرقابــة الدوليــة والوطنيــة علــى المخــدرات الدفــاع عــن األفــراد وتزويدهــم
بالوســائل المناســبة لينهضــوا بأنفســهم ويأخــذوا بزمــام األمــور فــي حياتهــم ،إلــى جانــب توفيــر الخدمــات المالئمــة لهــم مــن
منطلــق احتــرام حقــوق اإلنســان.
ُيجــ َّرم العديــد مــن المشــاركين األدنــى مســتوى وغيــر العنيفيــن فــي تجــارة المخــدرات ،وهــو أمــر ال داعــي لــه وال يتناســب مــع
ـدة أســباب تتــراوح مــن التهميــش االقتصــادي إلــى غيــاب الفــرص
جرائهــم .يمكــن لألفــراد أن يتورطــوا فــي ســوق المخــدرات لعـ ّ
البديلــة ،وأحيا ًنــا اإلكــراه .غيــر أن أنظمــة العدالــة الجنائيــة ال تأخــذ هــذه العوامــل باالعتبــار عنــد المحاكمــة إلّا نــاد ًرا .وبالتالــي يواجــه
المشــاركون األدنــى مســتوى عقوبــات قاســية مــن االحتجــاز لمــدة طويلــة مــن الزمــن إلــى اإلعــدام.
أن تجريــم اســتخدام المخــدرات وحيازتهــا يقــع فــي صميــم مشــكلة
منــذ عــام  2011وأعضــاء المفوضيــة العالميــة ُيجمِ عــون علــى ّ
سياســات مراقبــة المخــدرات عالم ًيــا بمــا تنســحب عليــه مــن انتهــاكات واســعة لحقــوق اإلنســان وتداعيــات ســلبية علــى المجتمعــات
والســامة واألمــن ،وانتشــار العنــف ،وتأثيــرات ســلبية علــى الصحــة العامــة.
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واﻟﺴﺠﻦ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات
َ

 ٪ ٢٠ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﺠﻮﻧﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ

٪٨٣٫٣

ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات ) واﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺧﻤﺴﺔ (

ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ
ﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻋﻨﻴﻔﻴﻦ

ﻋﺪد اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ =  ١٠٫٣٥ﻣﻼﻳﻴﻦ

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

التوصية األولى للمفوضية العالمية لسياسات المخدرات
يتع ّيــن علــى الــدول اإلقــرار بالعواقــب الســلبية التــي نتجــت عــن ن ُُهــج إنفــاذ القانــون
ّ
المنظمــات اإلجراميــة
ينمــي
القمعيــة فــي سياســات المخــدرات واالعتــراف بــأن الحظــر ّ
ويقويهــا .مــن شــأن مشــاركة هــذه الخالصــات مــع الــرأي العــام أن تفســح المجــال أمــام
ّ
نقاشــات وطنيــة لدعــم اإلصالحــات الجريئــة لسياســات المخــدرات.
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ّ

 .2المخدرات والجريمة المنظمة واالتجار -
الحالة الراهنة
تحول دائم.
تخضع أسواق المخدرات والجماعات اإلجرامية إلى ّ
تســمح األســواق الرقميــة وأســاليب التواصــل اآلمنــة بتوزيــع المخــدرات وغيرهــا مــن الســلع علــى عــدة أماكــن ومجموعــات غيــر
ّ
المنظمــة مــن الكارتيــات التقليديــة إلــى شــبكات أكثــر مرونــة تنشــط
معروفــة ســابقً ا مــن العمــاء .وتتّجــه جماعــات الجريمــة
بشــكل متزايــد فــي ّعــدة أســواق.
ينبغــي لنُ ُهــج إلنفــاذ القانــون العصريــة أن تســتهدف ممارســات الفســاد وغســل األمــوال .مــن ناحيــة أخــرى ،نــرى مبالغــةً فــي الربــط
بيــن االتجــار بالمخــدرات واإلرهــاب.

ثمة عالقة تكافلية بين االتجار بالمخدرات والفساد.

من السهل تحويل األموال غير الشرعية وتبييضها ،وهذا ما يتيح للعناصر اإلجرامية االستفادة من الحماية واإلفالت من العقاب.
إن اســتجابات "حــرب المخــدرات" ألســواق المخــدرات غيــر مهيــأة للتعامــل مــع الجوانــب المذكــورة .ومــن خــال اتّبــاع نهــج شــامل ضــد
ّ
ـد مــن العنــف وغســل األمــوال ،وتهيئــة نفســها بشــكل أفضــل لمكافحــة
األنشــطة غيــر القانونيــة كافــة ،تســتطيع الحكومــات الحـ ّ
ّ
المنظمــة فــي أســواق العمــات المشــفرة الناشــئة.
الجريمــة

التوصية الثانية للمفوضية العالمية لسياسات المخدرات
ّ
للمنظمــات اإلجرامية
يتع ّيــن علــى الــدول تحليــل الطبيعــة عبــر الوطنية وعبــر القطاعية
إلعــادة النظــر فــي التركيــز الحالــي الحصــري علــى إنفاذ القانــون وإصالحه.

دورية كالب بوليسية بالزي الكامل
© Shutterstock
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 .3نحو استجابات أفضل للجريمة
ّ
المنظمة عبر الوطنية في سوق
المخدرات غير الشرعية
أثبتــت ن ُُهــج إنفــاذ قوانيــن المخــدرات التــي تقــوم علــى التجريــم والــردع الشــام َلين ،وترمــي إلــى خفــض الطلــب مــن خــال رفــع
األســعار واســتهداف العناصــر اإلجراميــة والمســتخدمين األدنــى مســتوى ،أنهــا ن ُُهــج غيــر فعالــة ومضــ ّرة ولــم تعــد ترقــى إلــى
مســتوى التحديــات القائمــة.

يجب أن تتحول أهداف إنفاذ قوانين المخدرات من قمع األسواق والقضاء عليها إلى إدارة هذه األسواق.

ال يعانــي ســوى عــدد قليــل مــن أســواق المخــدرات حــول العالــم مــن مســتويات عاليــة مــن العنــف واالضطــراب .ويمكــن للتدخــات
تغييــر ديناميــات الســوق وإرســاء بيئــة مســالمة أكثــر لهــا مــن خــال ن ُُهــج الشــرطة االســتراتيجية مثــل:
المستهدف
• الردع
ِ
• واالستهداف االنتقائي
ّ
المنظمــة وأكثرهــا زعزعــةً لألمــن أو
تقضــي هــذه النُ ُهــج بتخصيــص مــوارد شــرطة محــدودة الســتهداف أخطــر جماعــات الجريمــة
ـد مــن ممارســة العنــف وإحــداث تغييــر فــي أنمــاط الســلوك.
المناطــق المعرضــة للخطــر ،ويهــدف ذلــك بشــكل رئيســي إلــى الحـ ّ
ً
سيســمح اتّبــاع نهــج إنفــاذ أكثــر اســتراتيجيةً
واســتهدافا تجــاه صغــار المجرميــن بتوفيــر المــوارد
وتوجيههــا نحــو المجرميــن األعلــى مســتوى والجماعــات اإلجراميــة.
وينبغي لنُ ُهج اإلنفاذ المتعلقة باتجار المخدرات أن تراعي السياق المح ّلي وتستند إلى االحتياجات المحلية والموارد المتوفرة.
وقد أثيرت مخاوف عدة منها:
ـتهدف
جريــت معظــم دراســات الحــاالت التــي تُط ّبــق فيهــا اســتراتيجيات قائمــة علــى المعلومــات االســتخبارية والــردع المسـ
ِ
• ُأ ِ
والشرطة المجتمعية في دول الشمال العالمي وال يمكن تكييفها بدون تعديالت على سائر أسواق المخدرات؛
• قــد تــؤدي أســاليب "الشــرطة التنبؤيــة" الجديــدة  -باالعتمــاد علــى مجموعــات البيانــات والــذكاء االصطناعــي  -إلــى ترســيخ
التصــورات المتعلقــة بمناطــق ومجتمعــات محليــة معينــة وتنميطهــا ،األمــر الــذي يضــع هــذه المجتمعــات المحليــة فــي حلقــة
ـتهدف.
ثابتــة مــن إنفــاذ القانــون المسـ
ِ

التوصية الثالثة للمفوضية العالمية لسياسات المخدرات
يتع ّيــن علــى الــدول تطويــر اســتراتيجيات ردع هادفــة وواقعيــة لمكافحــة الجريمــة
ّ
ربحــا فــي الســوق غيــر
المنظمــة وتركيــز اســتجابتها علــى العناصــر األكثــر خطــورة و/أو ً
الشــرعية .كذلــك ،ينبغــي للــدول تدعيــم التعــاون المشــترك بيــن اإلدارات للتعامــل
مــع األســواق غيــر الشــرعية بالمعنــى الواســع ،وليــس فقــط أســواق المخــدرات ،وإقامــة
فعــال فــي مواجهــة الجماعــات اإلجراميــة عبــر الحــدود وغســيل
تنســيق عبــر وطنــي ّ
األمــوال الدولــي.
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ّ

ّ
المنظمة
 .4التنبؤ بنشاط الجريمة
في ظل أسواق المخدرات الخاضعة
للتنظيم القانوني
ُقــدر قيمتهــا بنحــو  652مليــار دوالر
يقــدم التقريــر بح ًثــا حــول كيفيــة تجــاوب ســوق المخــدرات غيــر الشــرعية العالميــة (التــي ت ّ
ّ
أمريكــي) مــع التشــريع الــذي ســيحرم الجماعــات اإلجراميــة مــن مصــدر إيــرادات ثميــن.

قوتها ونفوذها.
ستلجأ الجماعات اإلجرامية إلى تعظيم أرباحها في مجاالت أخرى والحفاظ على ّ
ـددا مــن المخاطــر ،ولكنهــا ســتحدث مــن دون شــك فــي ظــل بيئــة تتضــاءل فيهــا
تطــرح التحـ ّ
ـوالت فــي االقتصــادات غيــر الشــرعية عـ ً
ّ
ّ
الفــرص وتجــد الجريمــة المنظمــة نفســها أمــام خيــارات مربحــة ومرغوبــة بدرجــة أقــل .يفتقــر عــدد كبيــر مــن الجماعــات اإلجراميــة إلــى
مــا يلــزم مــن المهــارات والعالقــات والقــدرات واالســتعداد لالنتقــال إلــى أشــكال جديــدة مــن أســواق المخــدرات وأنشــطة إجراميــة
أخرى.
ّ
المنظمة للتنظيم مرهونة بما يلي:
ستكون استجابة جماعات الجريمة
ّ
المنظمات اإلجرامية القائمة وطبيعة عملها
• نوع
• وطريقة تطبيق األنظمة الجديدة وبنية السوق
على ســبيل المثال ،ســتنزع العصابات التي تنشــط محل ًيا نحو المزيد من االبتزاز داخل المجتمعات المحلية ،فيما ســتعمد جماعات
االتجار األعلى مســتوى وذات العالقات السياســية األقوى إلى االســتفادة من أشــكال أخرى من االتجار واســتغالل روابطها الفاســدة.

ُيظهر البحث أنه بوسع استجابات إنفاذ القانون االستراتيجية واستراتيجيات التنمية واسعة النطاق:
• معالجة مواطن الضعف الهيكلية التي تسمح لكافة أشكال الجريمة المنظمة بالنشاط،
• دعم إنشاء أسواق مخدرات خاضعة للتنظيم،
• والتصدي بشكل استباقي لنزوح الجماعات اإلجرامية نحو مجاالت ومناطق جديدة.

ألقــي القبــض علــى ألفونســو "تاكــي" بالنــت لبيــع الق ّنــب بشــكل غيــر قانونــي
عــام  .2003وبعــد مــرور  15ســنة ،بــات لديــه متجــره الخــاص لبيــع الماريجوانــا
© Martin E. Klimek, USA TODAY
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ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات

 208ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻤﺨﺪرات
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻓﻲ ٢٠١٦

ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق
 320ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

)ﺗﻘﺪﻳﺮي(

 275ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻤﺨﺪرات
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
 652ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
)ﺗﻘﺪﻳﺮي(

التوصية الرابعة للمفوضية العالمية لسياسات المخدرات
يتع ّيــن علــى الــدول التفكيــر فــي التنظيــم القانونــي للمخــدرات كســبيل مســؤول
ّ
المنظمــة.
إلضعــاف الجريمــة

العشوائيات بالقرب من مومباي  ،الهند
© Shutterstock
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ّ

ّ
التخلي عن االستجابة الدولية المنعزلة
.5
ّ
المنظمة عبر الوطنية
للجريمة
يناشد أعضاء المفوضية العالمية الدول األعضاء في األمم المتحدة بما يلي:
• النظر في دمج اتفاقي َتي  1961و،1971
*
بناء على األدلّة العلمية،
• مراجعة الجداول الواردة فيهما
ً
• وتكملة هاتين االتفاقيتين بالرقابة على السالئف.

مــن شــأن اتفاقيــة فريــدة بشــأن المؤثــرات العقليــة تزويــد الحكومــات ومنظمــة الصحــة العالميــة بــأدوات
أفضــل لمعالجــة اإلدمــان وتطبيــق معاييــر الصحــة وخفــض معــدل الوفيــات الناجمــة عــن المخــدرات.

عددا من األسئلة التي بقيت بدون إجابة ،منها:
لقد أثارت الصكوك الحالية
ً
تفصل المنتديات العالمية بين االتجار بالمخدرات وغيرها من أشكال االتجار؟
• لماذا
ِ
ّ
المنظمــة
تفصــل الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة بشــكل محكــم بيــن مناقشــاتها حــول االتجــار بالمخــدرات والجريمــة
• لمــاذا
ِ
المتعلقــة بــه فــي لجنــة المخــدرات ،ومناقشــاتها بشــأن أي مســألة أخــرى تتعلــق بالجريمــة فــي لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة
الجنائية من جهة أخرى؟
• لمــاذا لــم يتــم إلغــاء اتفاقيــة  1988عندمــا دخلــت اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة حيــز
التنفيذ في مطلع األلفية الثالثة؟

التغيــرات المســتمرة فــي العالــم،
وذكيــا وحســب لمواكبــة
إن تحديــث األدوات القانونيــة ليــس أمـ ًـرا ضرور ًيــا
ّ
ّ
ً
ً
ترابطــا بيــن السياســات.
إنمــا هــو واجــب فــي عالمنــا المعاصــر الــذي يشــهد

فــي العــام  ،1997دعــا الراحــل كوفــي عنــان ،وهــو الحاصــل علــى جائــزة نوبــل واألميــن العــام الســابق لألمــم المتحــدة والعضــو
الســابق فــي المفوضيــة العالميــة ،إلــى دمــج اللجنتيــن المذكورتيــن علــى النحــو اآلتــي" :توحيــد مهــام لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة
الجنائيــة ولجنــة المخــدرات ضمــن لجنــة واحــدة وفقً ــا لترتيبــات تحفــظ المهــام الموكلــة لألخيــرة بموجــب االتفاقيــات بشــكل كامــل".
ـدا ،وقــد فشــلت حتــى اآلن المســاعي الراميــة إلــى جعلــه أكثــر فعاليــة
ّ
إن النقــاش حــول تحديــث نظــام مراقبــة المخــدرات ليــس جديـ ً
ومالءمــة لتحقيــق مبتغــاه.
التوصيــة الخامســة للمفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات :يتع ّيــن 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
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة.
وأثــر أكبــر علــى الجريمــة

التوصية الخامسة للمفوضية العالمية لسياسات المخدرات
يتع ّيــن علــى الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة إعــادة النظــر فــي إطــار حوكمــة النظــام
الدولــي لمراقبــة المخــدرات مــن أجــل تحقيــق نتائــج أفضــل فــي الصحــة العامــة والســامة
ّ
المنظمــة عبــر الوطنيــة.
العامــة والعدالــة وأثــر أكبــر علــى الجريمــة

* جــداول تصنــف المــواد المؤثــرة عقل ًيــا بحســب قابليتهــا لإلدمــان .أنظــر تقريــر المفوضيــة العالميــة لعــام  .2019تُســند مهمــة مراقبــة الســائف حال ًيــا إلــى الهيئــة
الدولية لمراقبة المخدرات حص ًرا بموجب اتفاقية .1988
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أﺑﺮز اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
١٩٠٩

اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻓﻴﻮن )ﺷﻨﻐﻬﺎي(

١٩١٢

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻓﻴﻮن 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 اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ(

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 اﻣﻢ 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 اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺪرات
واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

١٩٩٠

اﻟﻤﻔﺘﺎح
ذو ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات
ﺗﻄﻮرات ﻋﺎﻣﺔ
اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﺳﻠﺤﺔ
اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وﺗﻬﺮﻳﺒﻬﻢ
اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﺣﻴﺎء اﻟﺒﺮﻳﺔ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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ّ

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

١٩٩٢

ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

١٩٩٤

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟ´ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )(ICPC

١٩٩٧

ﻣﻜﺘﺐ اﻣﻢ 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 اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﻴﻦ اوﻟّﻴﻦ
ّ
ﺑﺎﺷﺨﺎص ،وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻃﻔﺎل;
 -٢ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ واﻟﺠﻮ

٢٠٠١

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

٢٠٠٣

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

٢٠٠٥

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

٢٠٠٩

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

٢٠١٠

ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﺷﺨﺎص

٢٠١٠

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﺣﻴﺎء اﻟﺒﺮﻳﺔ )ﻓﺮﻳﻖ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت(

٢٠١١

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

٢٠١٣

ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺗﺠﺎرة اﺳﻠﺤﺔ

٢٠١٤

اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺮﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ،ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اÊﻋﻼن
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
ﻟ´ﻣﻮال واﺳﻠﺤﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺮداد اﺻﻮل 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 ﻟ´ﻣﻢ 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 اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﺷﺨﺎص

٢٠١٨

اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻬﺠﺮة ا×ﻣﻨﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺪف
"ﻣﻨﻊ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ"

٢٠١٨

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

٢٠١٩

اÊﻋﻼن اﻟﻮزاري ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﺟﺮاءاﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واÊﻗﻠﻴﻤﻲ
ّﺼﺪي
واﻟﺪوﻟﻲ اﺑﺘﻐﺎء اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘ ّ
اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ
ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ّ
ّ
المنظمة
إنفاذ قوانين المخدرات  -استهداف نُخب الجريمة
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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
به
ب
تس
الذي
الخطر
من
للحد
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
إصالح
أجل
من
• وضع توصيات مبن ّية على أدلة ويمكن العمل عليها
ّ
وسياساتي بنّاء

اتصال وسائل اإلعالم
فريدريك بالينيغر ( ) Frederic Ballenegger
media@globalcommissionondrugs.org
14 80 418 79 +41

