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الملف الصحفي - نقرير المفوضية العالمّية لسياسات المخّدرات لعام 22020

تمهيد

فــي العــام 2009، نوّهــت مجموعــة مؤلّفــة مــن 17 عضــًوا مــن كبــار الشــخصّيات األميركيــة الالتينيــة الملَتِئمــة بقيــادة 3 رؤســاء 
ســابقين )هــم فيرنانــدو هنريكــي كاردوســو مــن البرازيــل، وســيزار جافيريــا مــن كولومبيــا وارنســتو زيدّيــو مــن المكســيك( 
بضــرورة إجــراء إصالحــاٍت جوهريــة فــي سياســات المخــدرات. وقــد ُدِعيــت آنــذاك اللجنــة األمريكيــة الالتينيــة للمخــدرات والديمقراطيــة 
ــى المخــدرات« علــى شــعوب المنطقــة، وهــذه حــرٌب فرضتهــا  ــى اجتمــاع لتحليــل العواقــب الوخيمــة التــي أفرزتهــا »الحــرب عل إل
الواليــات المتحــدة، أكبــر ســوق اســتهالكّية للعقاقيــر غيــر الشــرعية فــي العالــم. ودّقــت اللجنــة ناقــوس الخطــر حيــال هــذا النهــج 
القمعــّي الــذي ُيضِعــف المؤسســات الديمقراطيــة فيمــا يقــّوي المنّظمــات اإلجراميــة فــي بيئــة ينتشــر فيهــا الفســاد وتــزداد فيهــا 
وتيــرة العنــف وحــرب العصابــات التــي تخوضهــا هــذه المنّظمــات فــي مــا بينهــا أو مــع قــّوات إنفــاذ القانــون. تحّولــت »الحــرب علــى 
المخــّدرات« إلــى حــرٍب علــى النــاس، علــى مزارعــي الكــوكا الذيــن يفقــدون أراضيهــم، وعلــى المرضــى الذيــن ُيحَرمــون مــن الخدمــات 
الصحيــة، وعلــى الســجناء الذيــن يمضــون عقوبــات طويلــة – مــا يؤّثــر ســلًبا علــى المقّربيــن منهــم – فضــًلا عــن القتلــى والمصابيــن 

األبريــاء الذيــن يســقطون نتيجــة أعمــال العنــف المرتبطــة بالمخــدرات. 

نشــأت المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات بعــد ســنَتين مــن صــدور تقريــر اللجنــة األمريكيــة الالتينيــة الــذي دعــا الحكومــات 
والــرأي العــام إلــى إعــادة النظــر فــي سياســات المخــدرات. ارتكــز المنظــور اإلقليمــي علــى تجــارب قــادٍة أوروبييــن مّمــن واجهــوا 
فــي أواخــر القــرن العشــرين أشــكاًلا أخــرى مــن التحديــات واإلخفاقــات الناجمــة عــن سياســات المخــدرات القمعيــة، ال ســيما نســب 
اســتهالك الهيرويــن المرتفعــة للغايــة، مقترنــًة بأعلــى مســتويات مــن انتقــال فيــروس نقــص المناعــة البشــري بيــن األفــراد الذيــن 
يحقنــون هــذه المــواد، إضافــة إلــى ازديــاد عــدد حــاالت تنــاول الجرعــة الزائــدة. وشــكّلت اســتجابة الصحــة العموميــة لهــذه األزمــات 
ــا لحقــوق اإلنســان فــي إطــار سياســات المخــدرات.  ــة واحتراًم ــة نحــو تبّنــي إصالحــات أكثــر شــموًلا واســتناًدا إلــى األدلّ خطــوًة مهّم
انضّمــت شــخصيات مــن أفريقيــا وآســيا ومنطقــة المحيــط الهــادئ إلــى المفّوضّيــة العالميــة خــالل األشــهر والســنوات التــي َتَلــت 

التأســيس – وهــذا دليــل قاطــع علــى أّن إنتــاج المخــدرات واالتجــار بهــا واســتهالكها ممارســاٌت يشــهدها العالــم بأســره.  

فــي خــالل عقــد واحــد مــن الزمــن، أســفرت سياســات الحظــر عــن ســقوط مئــات اآلالف مــن الضحايــا الجانبّييــن. هــؤالء إنمــا يجّســدون 
التكلفــة الباهظــة التــي تكّبدتهــا الشــعوب نتيجــة هــذه السياســات التــي مــا كان منهــا إلّا أن ســاهمت فــي إثــراء المنّظمــات 
اإلجراميــة وتقويــة ســلطتها، فضــًلا عــن إذكاء الفســاد وممارســات غســل األمــوال، ورفــع وتيــرة االتجــار غيــر الشــرعي وعــدد طرقــه 
وشــبكاته، كمــا أّنهــا أنتجــت عــدًدا أكبــر مــن الــدول الفاشــلة التــي تتحّكــم بهــا المنّظمــات اإلجراميــة بصــورة غيــر مباشــرة. ونحــن 
كأعضــاء فــي المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات دأبنــا علــى تطويــر نهــج مّتســق وشــامل لمعالجــة المشــاكل الواقعــة علــى 
األفــراد والمجتمعــات بفعــل المخــدرات وسياســات المخــدرات الفاشــلة، وقّدمنــا خمســة ســبل إلصــالح سياســات المخــدرات القمعيــة 
والضــارة المتّبعــة حالًيــا وتمكيــن الرقابــة الفّعالــة علــى المخــدرات، وذلــك دعًمــا لقيــام مجتمعــات أكثــر ســالمة وشــموًلا ألفرادهــا. 
ا مــن هــذه الســبل الخمســة فــي تقريــر منفصــل. وفــي هــذا التقريــر سنســتعرض تحليلنــا لمختلــف أوجــه الرقابــة  وقــد تناولنــا كّلً
علــى المخــدرات مــع التشــديد علــى دعوتنــا إلــى المجتمــع الدولــي والبلــدان كلٌّ منهــا علــى ِحــدة »للتركيــز علــى الحــّد مــن ســلطة 
 المنّظمــات اإلجراميــة ومــن العنــف وعــدم االســتقرار الناَجميــن عــن المنافســة التــي تخوضهــا هــذه المنّظمــات فــي مــا بينهــا 

ومع الدولة.«

منــذ العــام 2011 ونحــن ندعــو فــي كل مناســبة – مــع صّنــاع السياســات مــن مختلــف المســتويات وفــي اإلعــالم والتقاريــر التــي 
نصدرهــا – إلــى إنهــاء تجريــم األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات، وإلــى اعتمــاد تدابيــر بديلــة عــن العقــاب بحــق المشــاركين 
ــا مــراًرا وتكــراًرا إلــى توجيــه جهــود اإلنفــاذ نحــو الجهــات  األدنــى مســتوى وغيــر العنيفيــن فــي الســوق غيــر الشــرعية. كمــا دَعون
األخطــر واألكثــر ِمنعــًة فــي الســوق غيــر الشــرعية، فهــذه الجهــات هــي التــي تســتفيد مباشــرًة مــن نمــوذج الحظــر وتتحّصــن 
بثرواتهــا وقدرتهــا علــى الوصــول إلــى المعرفــة والخدمــات القانونيــة فــي وجــه النظــام القمعــي. وفيمــا نعتبــر القمــع نهًجــا ينــال 
ــا لمجابهــة المنّظمــات اإلجراميــة العنيفــة وعاليــة الربحيــة التــي تتحّكــم  ــراه ضرورًي مــن المســتضعفين علــى وجــه الخصــوص، ن

ــدوالرات األميركيــة ســنوًيا. بســوق غيــر شــرعية ُتقــّدر قيمتهــا بمليــارات ال
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فــي هــذا التقريــر، نضــع بيــن أيديكــم تحليلنــا لالتجــار بالمخــدرات وأوجــه اتصالــه بالجريمــة المنّظمــة، مســتندين إلــى أحــدث األدلــة 
وبدعــٍم مــن الخبــراء. سنكشــف فــي تقريرنــا اإلخفاقــات التــي ُمنَيــت بهــا السياســات الحاليــة فــي معالجــة قضايــا متجــّذرة تغــّذي 
الجريمــة المنّظمــة وترفــع مــن وتيــرة العنــف وُتفاِقــم األثــر الالحــق بمختلــف المجتمعــات. وســنناقش الممارســات الُفضلــى فــي إنفــاذ 
القانــون، وهــي ممارســات قائمــة علــى األدلـّـة وعلــى الــدروس المســتخلصة مــن اإلخفاقــات الســابقة. ثــم ســنبحث، باألدلـّـة المحــدودة 
المتوفــرة لدينــا، فــي الممارســات اإلجراميــة ونستشــرفها فــي ســوق مخــدرات خاضعــة للتنظيــم القانونــي. وأخيــًرا، ســنتطّرق إلــى 
الفجــوات التــي تشــوب إطــار الحوكمــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات ومنــع الجريمــة، وهــو إطــار منعــزل يتيــح فــرص نمــّو للمنّظمــات 

اإلجراميــة عبــر الوطنيــة.

يســّلط التقريــر العاشــر للمفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات الضــوء علــى الحاجــة إلــى اســتجابة منّســقة لديناميــات الجريمــة 
المنّظمــة عبــر الوطنيــة فــي مــا يّخــص أســواق المخــدرات. هــذا التقريــر ال يقــّدم حلــوًلا نهائيــة، بــل أفــكاًرا تســتوجب التأّمــل فيهــا، 
وبالتالــي فإنــه دعــوة للنظــر فــي الصــالت المتعــّددة بيــن االتجــار بالمخــدرات وغيرهــا مــن األنشــطة اإلجراميــة فــي ظــل ســوق ُمعولـَـم 
للطلــب والعــرض غيــر الشــرعيين. ومــن خــالل هــذا التقريــر، نحــّث البلــدان علــى فتــح بــاب النقــاش القائــم علــى األدلّــة حــول أكثــر 
الســبل نجاعــًة للحــّد مــن ســلطة الجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة، ال ســّيما وأنهــا ستســتمّر فــي التنامــي بــدًلا مــن االنحســار طالمــا 

أن اســتراتيجيات إنفــاذ القانــون تحّبــذ تجريــم المشــاركين األدنــى مســتوى، مثــل المســتهلكين.

هــذا هــو واقــع العالــم الــذي نعيــش فيــه، حيــث تتحّكــم المصالــح اإلجراميــة بســوق ذات طلــب ثابــت. وأمــام هــذا الواقــع، نجــد 
ــًة  ــرة وتقديــم مقترحــات إصالحيــة متناســقة. ويســتوجب التنســيق الدولــي مقارب ــة المتوّف أنفســنا ُملزميــن بمواصلــة نشــر األدلّ
أكثــر شــموًلا للمكافحــة المشــتركة للفســاد وغســل األمــوال والمنّظمــات اإلجراميــة عبــر الوطنيــة المتورطــة فــي أنشــطة إجراميــة 
تتخطــى ســوق المخــدرات. كمــا أن البلــدان بحاجــة إلــى القيــادة لتحديــد أســاليب أفضــل لمراقبــة المخــدرات، وتقليــص حجــم ســوق 
المخــدرات غيــر الشــرعية وتخفيــف وتيــرة العنــف فيهــا، وكــّف يــد المنّظمــات اإلجراميــة عــن المجتمعــات الهشــة والعرضــة للتمييــز، 
والحفــاظ علــى صحــة جميــع المواطنيــن وصــون كرامتهــم وحقوقهــم األساســية وســالمتهم، بمــا فــي ذلــك األفــراد الذيــن يختــارون 

اســتخدام المخــدرات.

روث درايفوس
رئيسة المفوضية العالمية لسياسات المخدرات
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ملّخص التقرير

إنــه التقريــر العاشــر للمفوضيــة العالميــة واألخيــر فــي سلســلة تتضمــن تحليــًلا معمًقــا "للُســُبل الخمســة الناجحة إلى سياســات 
المخــدرات." ويســّلط هــذا التقريــر الضــوء علــى الســبيل الرابــع علــى وجــه الخصوص.

والُسُبل الخمسة هي:

1.   وضع صّحة األشخاص وسالمتهم في المقام األّول
2.  ضمان الوصول إلى األدوية األساسية والسيطرة على األلم

3.  إنهاء تجريم وسجن األشخاص الذين يستخدمون المخدرات
4.  إعادة تركيز استجابات اإلنفاذ لالتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة

5.  تنظيم أسواق المخدرات لبسط سيطرة الحكومات

يشــّكل هــذا التقريــر إلــى جانــب البحــوث الســابقة توصيــات سياســة جــاّدة ومســؤولة وشــاملة. وفــي هــذا التقريــر علــى وجــه 
التحديــد، تدعــو المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات إلــى ُنُهــج جديــدة فــي إنفــاذ القانــون، أي اســتهداف العناصــر األكثــر عنًفــا 

وأذى فــي الســوق، وتفــادي العواقــب السياســية واالجتماعيــة الوخيمــة لنهــج "الحــرب علــى المخــدرات."

القوات الخاصة لمكافحة 
المخدرات ، المكسيك

© Shutterstock
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 1.  كيف يغّذي حظر المخدرات الجريمة 
    المنّظمة عبر الوطنية

تكمن أهمية هذا التقرير في أنه يستكمل ويختتم تحليلنا لمختلف أوجه الرقابة على المخدرات.

إن تنســيق االســتجابة لديناميــات الجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة مســألة فــي غايــة األهميــة، علــى أن تشــمل أســواق المخــدرات. 
وفــي هــذا التقريــر نطــرح أفــكاًرا تدعــو إلــى التأمــل والنظــر فــي الصــات المتعــددة بيــن االتجــار بالمخــدرات وغيرهــا مــن 
األنشــطة اإلجراميــة فــي ظــل ســوق ُمعولَمــة. كمــا نحــّث البلــدان علــى فتــح بــاب النقــاش القائــم علــى األدلـّـة حــول أكثــر الُســُبل 

نجاعــًة فــي الحــّد مــن ســلطة الجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة.

من هنا، يتعّين على الحكومات أن تسعى إلى الحّد من:  

•   سلطة المنظمات اإلجرامية؛
•   العنف الذي تمارسه هذه المنّظمات في المنافسة فيما بينها؛

•   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 
المخــدرات، ســنظل نشــهد اشــتداًدا فــي قــّوة الجريمــة المنظمــة ومــا تتســبب بــه مــن عنــف وزعزعــة لألمــن.

للتجريــم والتمييــز والوصمــة عواقــب كارثيــة علــى كل مــن يســتهدفهم إنفــاذ القانــون لمجــّرد اســتخدام مــادة غيــر مشــروعة، 
ومــن بيــن هــذه العواقــب نذكــر: الســجن وحيــازة ســجّل إجرامــي لمــدى الحيــاة، وفقــدان الدخــل وســبل المعيشــة، وتفــّكك الــزواج 
وخســارة حــق حضانــة األوالد، والرعايــة الصحيــة دون المســتوى، والتعــّرض للعنــف الجســدي والمعنــوي، فضــًلا عــن تشــّوه الســمعة، 

وغيرهــا الكثيــر مــن العواقــب. 

ُيضِعف التجريم والتمييز قدرة األفراد والمجتمعات على حماية أنفسهم.

علــى المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي نظــام الرقابــة الدوليــة والوطنيــة علــى المخــدرات الدفــاع عــن األفــراد وتزويدهــم 
ــب توفيــر الخدمــات المالئمــة لهــم مــن  ــى جان بالوســائل المناســبة لينهضــوا بأنفســهم ويأخــذوا بزمــام األمــور فــي حياتهــم، إل

منطلــق احتــرام حقــوق اإلنســان.

م العديــد مــن المشــاركين األدنــى مســتوى وغيــر العنيفيــن فــي تجــارة المخــدرات، وهــو أمــر ال داعــي لــه وال يتناســب مــع  ُيجــرَّ
ــى غيــاب الفــرص  ــراوح مــن التهميــش االقتصــادي إل ــراد أن يتورطــوا فــي ســوق المخــدرات لعــّدة أســباب تت جرائهــم. يمكــن لألف
البديلــة، وأحياًنــا اإلكــراه. غيــر أن أنظمــة العدالــة الجنائيــة ال تأخــذ هــذه العوامــل باالعتبــار عنــد المحاكمــة إلّا نــادًرا. وبالتالــي يواجــه 

ــى اإلعــدام. ــات قاســية مــن االحتجــاز لمــدة طويلــة مــن الزمــن إل المشــاركون األدنــى مســتوى عقوب

منــذ عــام 2011 وأعضــاء المفوضيــة العالميــة ُيجِمعــون علــى أّن تجريــم اســتخدام المخــدرات وحيازتهــا يقــع فــي صميــم مشــكلة 
سياســات مراقبــة المخــدرات عالمًيــا بمــا تنســحب عليــه مــن انتهــاكات واســعة لحقــوق اإلنســان وتداعيــات ســلبية علــى المجتمعــات 

والســالمة واألمــن، وانتشــار العنــف، وتأثيــرات ســلبية علــى الصحــة العامــة.
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عدد السجناء في العالم = ١٠٫٣٥ ماليين

٪٨٣٫٣

جرائم المخدرات والَسجن

٢٠ ٪ من جميع المحتجزين في العالم مسجونون بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات ( واحد من أصل خمسة )

خمسة من أصل ستة من جميع من 
هم في السجن بسبب جرائم تتعلق 

بالمخدرات هم غير عنيفين

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

التوصية األولى  للمفوضية العالمية لسياسات المخدرات 

يتعّيــن علــى الــدول اإلقــرار بالعواقــب الســلبية التــي نتجــت عــن ُنُهــج إنفــاذ القانــون 
القمعيــة فــي سياســات المخــدرات واالعتــراف بــأن الحظــر ينّمــي المنّظمــات اإلجراميــة 
ــرأي العــام أن تفســح المجــال أمــام  ويقّويهــا. مــن شــأن مشــاركة هــذه الخالصــات مــع ال

نقاشــات وطنيــة لدعــم اإلصالحــات الجريئــة لسياســات المخــدرات.
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التوصية الثانية  للمفوضية العالمية لسياسات المخدرات 

يتعّيــن علــى الــدول تحليــل الطبيعــة عبــر الوطنية وعبــر القطاعية للمنّظمــات اإلجرامية 
إلعــادة النظــر فــي التركيــز الحالــي الحصــري علــى إنفاذ القانــون وإصالحه.

 2.  المخدرات والجريمة المنظمة واالتجار -
     الحالة الراهنة

تخضع أسواق المخدرات والجماعات اإلجرامية إلى تحّول دائم.

تســمح األســواق الرقميــة وأســاليب التواصــل اآلمنــة بتوزيــع المخــدرات وغيرهــا مــن الســلع علــى عــدة أماكــن ومجموعــات غيــر 
معروفــة ســابًقا مــن العمــالء. وتّتجــه جماعــات الجريمــة المنّظمــة مــن الكارتيــالت التقليديــة إلــى شــبكات أكثــر مرونــة تنشــط 

بشــكل متزايــد فــي ّعــدة أســواق.

ينبغــي لُنُهــج إلنفــاذ القانــون العصريــة أن تســتهدف ممارســات الفســاد وغســل األمــوال. مــن ناحيــة أخــرى، نــرى مبالغــًة 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.

إّن اســتجابات "حــرب المخــدرات" ألســواق المخــدرات غيــر مهيــأة للتعامــل مــع الجوانــب المذكــورة. ومــن خــالل اّتبــاع نهــج شــامل ضــد 
األنشــطة غيــر القانونيــة كافــة، تســتطيع الحكومــات الحــّد مــن العنــف وغســل األمــوال، وتهيئــة نفســها بشــكل أفضــل لمكافحــة 

الجريمــة المنّظمــة فــي أســواق العمــالت المشــفرة الناشــئة.

دورية كالب بوليسية بالزي الكامل
© Shutterstock
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 3.  نحو استجابات أفضل للجريمة 
      المنّظمة عبر الوطنية في سوق 

     المخدرات غير الشرعية

ــى خفــض الطلــب مــن خــالل رفــع  ــردع الشــامَلين، وترمــي إل ــم وال ــج إنفــاذ قوانيــن المخــدرات التــي تقــوم علــى التجري أثبتــت ُنُه
األســعار واســتهداف العناصــر اإلجراميــة والمســتخدمين األدنــى مســتوى، أنهــا ُنُهــج غيــر فعالــة ومضــّرة 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 للتدخــالت 
تغييــر ديناميــات الســوق وإرســاء بيئــة مســالمة أكثــر لهــا مــن خــالل ُنُهــج الشــرطة االســتراتيجية مثــل:

•   الردع المستهِدف
•   واالستهداف االنتقائي

تقضــي هــذه الُنُهــج بتخصيــص مــوارد شــرطة محــدودة الســتهداف أخطــر جماعــات الجريمــة المنّظمــة وأكثرهــا زعزعــًة لألمــن أو 
المناطــق المعرضــة للخطــر، ويهــدف ذلــك بشــكل رئيســي إلــى الحــّد مــن ممارســة العنــف وإحــداث تغييــر فــي أنمــاط الســلوك.

المــوارد  بتوفيــر  المجرميــن  صغــار  تجــاه  واســتهداًفا  اســتراتيجيًة  أكثــر  إنفــاذ  نهــج  اّتبــاع  سيســمح 
اإلجراميــة. والجماعــات  مســتوى  األعلــى  المجرميــن  نحــو  وتوجيههــا 

وينبغي لُنُهج اإلنفاذ المتعلقة باتجار المخدرات أن تراعي السياق المحّلي وتستند إلى االحتياجات المحلية والموارد المتوفرة.
وقد أثيرت مخاوف عدة منها:

ــردع المســتهِدف  ُأجِريــت معظــم دراســات الحــاالت التــي ُتطّبــق فيهــا اســتراتيجيات قائمــة علــى المعلومــات االســتخبارية وال     • 
والشرطة المجتمعية في دول الشمال العالمي وال يمكن تكييفها بدون تعديالت على سائر أسواق المخدرات؛

ــى ترســيخ  ــذكاء االصطناعــي - إل ــات وال ــدة - باالعتمــاد علــى مجموعــات البيان ــة" الجدي ــؤدي أســاليب "الشــرطة التنبؤي قــد ت    •
التصــورات المتعلقــة بمناطــق ومجتمعــات محليــة معينــة وتنميطهــا، األمــر الــذي يضــع هــذه المجتمعــات المحليــة فــي حلقــة 

ثابتــة مــن إنفــاذ القانــون المســتهِدف.

التوصية الثالثة  للمفوضية العالمية لسياسات المخدرات 

الجريمــة  لمكافحــة  وواقعيــة  هادفــة  ردع  اســتراتيجيات  تطويــر  الــدول  علــى  يتعّيــن 
المنّظمــة وتركيــز اســتجابتها علــى العناصــر األكثــر خطــورة و/أو ربًحــا فــي الســوق غيــر 
الشــرعية. كذلــك، ينبغــي للــدول تدعيــم التعــاون المشــترك بيــن اإلدارات للتعامــل 
مــع األســواق غيــر الشــرعية بالمعنــى الواســع، وليــس فقــط أســواق المخــدرات، وإقامــة 
تنســيق عبــر وطنــي فّعــال فــي مواجهــة الجماعــات اإلجراميــة عبــر الحــدود وغســيل 

األمــوال الدولــي.
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 4.  التنبؤ بنشاط الجريمة المنّظمة
      في ظل أسواق المخدرات الخاضعة 

     للتنظيم القانوني

يقــّدم التقريــر بحًثــا حــول كيفيــة تجــاوب ســوق المخــدرات غيــر الشــرعية العالميــة )التــي ُتقــّدر قيمتهــا بنحــو 652 مليــار دوالر 
أمريكــي( مــع التشــريع الــذي ســيحرم الجماعــات اإلجراميــة مــن مصــدر إيــرادات ثميــن.

ستلجأ الجماعات اإلجرامية إلى تعظيم أرباحها في مجاالت أخرى والحفاظ على قّوتها ونفوذها.

تطــرح التحــّوالت فــي االقتصــادات غيــر الشــرعية عــدًدا مــن المخاطــر، ولكنهــا ســتحدث مــن دون شــك فــي ظــل بيئــة تتضــاءل فيهــا 
الفــرص وتجــد الجريمــة المنّظمــة نفســها أمــام خيــارات مربحــة ومرغوبــة بدرجــة أقــّل. يفتقــر عــدد كبيــر مــن الجماعــات اإلجراميــة إلــى 
مــا يلــزم مــن المهــارات والعالقــات والقــدرات واالســتعداد لالنتقــال إلــى أشــكال جديــدة مــن أســواق المخــدرات وأنشــطة إجراميــة 

أخرى.

ستكون استجابة جماعات الجريمة المنّظمة للتنظيم مرهونة بما يلي:

•    نوع المنّظمات اإلجرامية القائمة وطبيعة عملها
•    وطريقة تطبيق األنظمة الجديدة وبنية السوق

على ســبيل المثال، ســتنزع العصابات التي تنشــط محلًيا 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 القّنــب بشــكل غيــر قانونــي 
عــام 2003. وبعــد مــرور 15 ســنة، بــات لديــه متجــره الخــاص لبيــع الماريجوانــا

© Martin E. Klimek, USA TODAY
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منذ عشر سنوات

208 ماليين شخص 
يستخدمون المخدرات 

حول العالم

275 مليون شخص 
يستخدمون المخدرات 

حول العالم

في ٢٠١٦

حجم السوق
320 مليار دوالر

(تقديري)

حجم السوق يصل إلى
652 مليار دوالر

(تقديري)

التوصية الرابعة للمفوضية العالمية لسياسات المخدرات 

يتعّيــن علــى الــدول التفكيــر فــي التنظيــم القانونــي للمخــدرات كســبيل مســؤول 
المنّظمــة. الجريمــة  إلضعــاف 

العشوائيات بالقرب من مومباي ، الهند
© Shutterstock
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 5.  التخّلي عن االستجابة الدولية المنعزلة 
     للجريمة المنّظمة عبر الوطنية

يناشد أعضاء المفوضية العالمية الدول األعضاء في األمم المتحدة بما يلي:

•    النظر في دمج اتفاقيَتي 1961 و1971،
•    مراجعة الجداول* الواردة فيهما بناًء على األدلّة العلمية،

•    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.

لقد أثارت الصكوك الحالية عدًدا من األسئلة التي بقيت بدون إجابة، منها:

•    لماذا تفِصل المنتديات العالمية بين االتجار بالمخدرات وغيرها من أشكال االتجار؟
 •    لمــاذا تفِصــل الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة بشــكل محكــم بيــن مناقشــاتها حــول االتجــار بالمخــدرات والجريمــة المنّظمــة 
ــة  المتعلقــة بــه فــي لجنــة المخــدرات، ومناقشــاتها بشــأن أي مســألة أخــرى تتعلــق بالجريمــة فــي لجنــة منــع الجريمــة والعدال   

الجنائية من جهة أخرى؟  
 •    لمــاذا لــم يتــم إلغــاء اتفاقيــة 1988 عندمــا دخلــت اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة حيــز 

التنفيذ في مطلع األلفية الثالثة؟  

إّن تحديــث األدوات القانونيــة ليــس أمــًرا ضرورًيــا وذكًيــا وحســب لمواكبــة التغّيــرات المســتمرة فــي العالــم، 
إنمــا هــو واجــب فــي عالمنــا المعاصــر الــذي يشــهد ترابًطــا بيــن السياســات.

فــي العــام 1997، دعــا 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 وفًقــا لترتيبــات تحفــظ المهــام الموكلــة لألخيــرة بموجــب االتفاقيــات بشــكل كامــل."
إّن النقــاش حــول تحديــث نظــام مراقبــة المخــدرات ليــس جديــًدا، وقــد فشــلت حتــى اآلن المســاعي الراميــة إلــى جعلــه أكثــر فعاليــة 

ومالءمــة لتحقيــق مبتغــاه.

التوصيــة الخامســة للمفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات: يتعّيــن علــى الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة إعــادة النظــر فــي 
إطــار حوكمــة النظــام الدولــي لمراقبــة المخــدرات مــن أجــل تحقيــق نتائــج أفضــل فــي الصحــة العامــة والســالمة العامــة والعدالــة 

وأثــر أكبــر علــى الجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة.

التوصية الخامسة  للمفوضية العالمية لسياسات المخدرات 

يتعّيــن علــى الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة إعــادة النظــر فــي إطــار حوكمــة النظــام 
الدولــي لمراقبــة المخــدرات مــن أجــل تحقيــق نتائــج أفضــل فــي الصحــة العامــة والســالمة 

العامــة والعدالــة وأثــر أكبــر علــى الجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة.

 *  جــداول تصنــف المــواد المؤثــرة عقلًيــا بحســب قابليتهــا لإلدمــان. أنظــر تقريــر المفوضيــة العالميــة لعــام 2019. ُتســند مهمــة مراقبــة الســالئف حالًيــا إلــى الهيئــة 
    الدولية لمراقبة المخدرات حصًرا بموجب اتفاقية 1988.
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أبرز التطورات في االستجابة الدولية للجريمة المنظمة

 ١٩٠٩
الجنة الدولية المعنية با�فيون (شنغهاي)

١٩٦٨
الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

١٩٧٠
صندوق ا�مم المتحدة لمكافحة اساءة استعمال العقاقير المخدرة (ا�ونفداك)

١٩٧١
اتفاقية المؤثرات العقلية

١٩٧٢
برتوكول المعّدل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات

١٩٩٠
 ١- الدورة االستثنائية للجمعية العامة ل�مم المتحدة المعنية إساءة 

     استعمال المخدرات، 
٢- برنامج ا�مم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات (اليوندسيب)

١٩٦٨
(UNICRI)   معهد ا�مم المتحدة ا�قاليمي لبحوث الجريمة والعدالة

١٩٢٥
االتفاق المتعلق بصنع ا�فيون المستحضر واالتجار به داخليا واستعماله (جنيف)، اتفاقية ا�فيون الدولية (جنيف)

١٩٣١
 ١-  اتفاقية الحد من صنع المخدرات وضبط توزيعها (جنيف);

٢-  اتفاق مكافحة تدخين ا�فيون في الشرق ا�قصى (بانكوك)

١٩٣٦
اتفاقية قمع االتجار غير المشروع بالعقاقير الخطرة (جنيف)

١٩٥٣
بروتوكول تحديد وتنظيم زراعة جنبة الخشخاش وانتاج ا�فيون واالتجار به دولي¶ وبالجملة واستعماله (نيويورك)

١٩٦١
االتفاقية الوحيدة للمخدرات

١٩٦٣
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض (CITES)، التي تخضع 

.(UNEP) أمانتها إلى إدارة برنامج ا�مم المتحدة للبيئة

١٩٤٨
بروتوكول ُيخضع للمراقبة الدولية العقاقير الخارجة عن نطاق اتفاقية ١٩٣١ (جنيف)، 

بصيغتها المعدلة بالبروتوكول الموقع في ليك سكسس لسنة ١٩٤٦ (باريس)

المفتاح

ذو صلة بالمخدرات
تطورات عامة

االتجار با�سلحة
االتجار بالبشر وتهريبهم

االتجار با�حياء البرية
الجريمة السيبرانية

الجريمة المالية

١٩١٢
اتفاقية ا�فيون الدولية (الهاي)

١٩٨٨
اتفاقية ا�مم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات 

والمؤثرات العقلية

١٩٩٢
لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية

١٩٤٦
لجنة المخدرات، البروتوكول المعدل لالتفاقات واالتفاقيات والبروتوكوالت المتعلقة بالمخدرات (١٩٣٦، ١٩٣١، ١٩٢٥، ١٩١٢) 

(ليك سكسس، الواليات المتحدة ا�ميركية)

١٩٩٤
(ICPC) المركز الدولي لمنع الجريمة التابع ل´مم المتحدة

١٩٩٨
إعالن سياسي للجمعية العامة االستثنائية المخصصة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية

٢٠٠٠
 ١- اتفاقية ا�مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين ا�ولّين المكّملين لها: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار 

     با�شخاص، وبخاصة النساء وا�طفال;
٢- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو

٢٠٠١
 ١- بروتوكول مكافحة صنع ا�سلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة  (بروتوكول ا�سلحة النارية)
٢- برنامج العمل المتعلق بمنع االتجار غير المشروع با�سلحة الصغيرة وا�سلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه 

     (برنامج عمل)

٢٠٠٣
اتفاقية ا�مم المتحدة لمكافحة الفساد

٢٠٠٥
ن الدول من التعرف على ا�سلحة الصغيرة وا�سلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب  صك دولي ُيمكِّ

وبطريقة يعول عليها (الصك الدولي للتعقب)

٢٠٠٩
اÊعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة 

المخدرات العالمية

٢٠١٠
خطة عمل ا�مم المتحدة العالمية لمكافحة االتجار با�شخاص

٢٠١٠
االتحاد الدولي لمكافحة الجرائم ضد ا�حياء البرية (فريق ا�مم المتحدة العامل المشترك بين الوكاالت)

٢٠١١
اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية

٢٠١٣
معاهدة تجارة ا�سلحة

٢٠١٤
رات الرفيع المستوى، لتنفيذ اÊعالن  البيان الوزاري المشترك المنبثق عن استعراض لجنة المخدِّ
السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة 

رات العالمية مشكلة المخدِّ

٢٠١٥
الغاية ١٦٫٤ من أهداف التنمية المستدامة: ”الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة 

ل´موال وا�سلحة، وتعزيز استرداد ا�صول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال 
الجريمة المنظمة، بحلول عام ٢٠٣٠“

الغاية ٣٫٥ من أهداف التنمية المستدامة: ”تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما 
يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول“

٢٠١٦
وثيقة النتائج للدورة االستثنائية للجمعية العامة ل´مم المتحدة المعنية بالمخدرات 

ال“ ”التزامنا المشترك بالتصـدي لمشكلـة المخّدرات العالمّيـة ومواجهتها على نحو فعَّ

٢٠١٧
االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة عمل ا�مم المتحدة 

العالمية لمكافحة االتجار با�شخاص

٢٠١٨
االتفاق العالمي من أجل الهجرة ا×منة والمنظمة والنظامية، الذي يتضمن هدف 

"منع االتجار با�شخاص في سياق الهجرة الدولية ومكافحته والقضاء عليه"

٢٠١٨
المناقشة المواضيعية للدورة السابعة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة 

الجنائية بشأن الجريمة السيبرانية

٢٠١٩
اÊعالن الوزاري عن تعزيز إجراءاتنا على الصعيد الوطني واÊقليمي 

والدولي ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا المشتركة بالّتصّدي 
لمشكلة المخّدرات العالمية ومواجهتها 

١٩٩٧
(UNODC) مكتب ا�مم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة



13 إنفاذ قوانين المخدرات - استهداف ُنخب الجريمة المنّظمة

أبرز التطورات في االستجابة الدولية للجريمة المنظمة

 ١٩٠٩
الجنة الدولية المعنية با�فيون (شنغهاي)

١٩٦٨
الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

١٩٧٠
صندوق ا�مم المتحدة لمكافحة اساءة استعمال العقاقير المخدرة (ا�ونفداك)

١٩٧١
اتفاقية المؤثرات العقلية

١٩٧٢
برتوكول المعّدل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات

١٩٩٠
 ١- الدورة االستثنائية للجمعية العامة ل�مم المتحدة المعنية إساءة 

     استعمال المخدرات، 
٢- برنامج ا�مم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات (اليوندسيب)

١٩٦٨
(UNICRI)   معهد ا�مم المتحدة ا�قاليمي لبحوث الجريمة والعدالة

١٩٢٥
االتفاق المتعلق بصنع ا�فيون المستحضر واالتجار به داخليا واستعماله (جنيف)، اتفاقية ا�فيون الدولية (جنيف)

١٩٣١
 ١-  اتفاقية الحد من صنع المخدرات وضبط توزيعها (جنيف);

٢-  اتفاق مكافحة تدخين ا�فيون في الشرق ا�قصى (بانكوك)

١٩٣٦
اتفاقية قمع االتجار غير المشروع بالعقاقير الخطرة (جنيف)

١٩٥٣
بروتوكول تحديد وتنظيم زراعة جنبة الخشخاش وانتاج ا�فيون واالتجار به دولي¶ وبالجملة واستعماله (نيويورك)

١٩٦١
االتفاقية الوحيدة للمخدرات

١٩٦٣
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض (CITES)، التي تخضع 

.(UNEP) أمانتها إلى إدارة برنامج ا�مم المتحدة للبيئة

١٩٤٨
بروتوكول ُيخضع للمراقبة الدولية العقاقير الخارجة عن نطاق اتفاقية ١٩٣١ (جنيف)، 

بصيغتها المعدلة بالبروتوكول الموقع في ليك سكسس لسنة ١٩٤٦ (باريس)

المفتاح

ذو صلة بالمخدرات
تطورات عامة

االتجار با�سلحة
االتجار بالبشر وتهريبهم

االتجار با�حياء البرية
الجريمة السيبرانية

الجريمة المالية

١٩١٢
اتفاقية ا�فيون الدولية (الهاي)

١٩٨٨
اتفاقية ا�مم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات 

والمؤثرات العقلية

١٩٩٢
لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية

١٩٤٦
لجنة المخدرات، البروتوكول المعدل لالتفاقات واالتفاقيات والبروتوكوالت المتعلقة بالمخدرات (١٩٣٦، ١٩٣١، ١٩٢٥، ١٩١٢) 

(ليك سكسس، الواليات المتحدة ا�ميركية)

١٩٩٤
(ICPC) المركز الدولي لمنع الجريمة التابع ل´مم المتحدة

١٩٩٨
إعالن سياسي للجمعية العامة االستثنائية المخصصة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية

٢٠٠٠
 ١- اتفاقية ا�مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين ا�ولّين المكّملين لها: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار 

     با�شخاص، وبخاصة النساء وا�طفال;
٢- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو

٢٠٠١
 ١- بروتوكول مكافحة صنع ا�سلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة  (بروتوكول ا�سلحة النارية)
٢- برنامج العمل المتعلق بمنع االتجار غير المشروع با�سلحة الصغيرة وا�سلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه 

     (برنامج عمل)

٢٠٠٣
اتفاقية ا�مم المتحدة لمكافحة الفساد

٢٠٠٥
ن الدول من التعرف على ا�سلحة الصغيرة وا�سلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب  صك دولي ُيمكِّ

وبطريقة يعول عليها (الصك الدولي للتعقب)

٢٠٠٩
اÊعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة 

المخدرات العالمية

٢٠١٠
خطة عمل ا�مم المتحدة العالمية لمكافحة االتجار با�شخاص

٢٠١٠
االتحاد الدولي لمكافحة الجرائم ضد ا�حياء البرية (فريق ا�مم المتحدة العامل المشترك بين الوكاالت)

٢٠١١
اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية

٢٠١٣
معاهدة تجارة ا�سلحة

٢٠١٤
رات الرفيع المستوى، لتنفيذ اÊعالن  البيان الوزاري المشترك المنبثق عن استعراض لجنة المخدِّ
السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة 

رات العالمية مشكلة المخدِّ

٢٠١٥
الغاية ١٦٫٤ من أهداف التنمية المستدامة: ”الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة 

ل´موال وا�سلحة، وتعزيز استرداد ا�صول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال 
الجريمة المنظمة، بحلول عام ٢٠٣٠“

الغاية ٣٫٥ من أهداف التنمية المستدامة: ”تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما 
يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول“

٢٠١٦
وثيقة النتائج للدورة االستثنائية للجمعية العامة ل´مم المتحدة المعنية بالمخدرات 

ال“ ”التزامنا المشترك بالتصـدي لمشكلـة المخّدرات العالمّيـة ومواجهتها على نحو فعَّ

٢٠١٧
االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة عمل ا�مم المتحدة 

العالمية لمكافحة االتجار با�شخاص

٢٠١٨
االتفاق العالمي من أجل الهجرة ا×منة والمنظمة والنظامية، الذي يتضمن هدف 

"منع االتجار با�شخاص في سياق الهجرة الدولية ومكافحته والقضاء عليه"

٢٠١٨
المناقشة المواضيعية للدورة السابعة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة 

الجنائية بشأن الجريمة السيبرانية

٢٠١٩
اÊعالن الوزاري عن تعزيز إجراءاتنا على الصعيد الوطني واÊقليمي 

والدولي ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا المشتركة بالّتصّدي 
لمشكلة المخّدرات العالمية ومواجهتها 

١٩٩٧
(UNODC) مكتب ا�مم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة



المفوضية العالمّية لسياسات المخّدرات

تهدف المفوضية العالمّية لسياسات المخّدرات إلى طرح مناقشة مّطلعة مثبتة 
ا عن السبل اإلنسانّية والفّعالة للحّد من الخطر الذي تسّببه المخّدرات على  علمّيً

األشخاص والمجتمعات على المستوى الدولّي.

األهداف

مراجعة االفتراضات األساسّية وفعالّية نهج "الحرب على المخّدرات" وتبعاته  •
تقييم مخاطر االستجابات الوطنّية المختلفة لمشكلة المخّدرات وفوائدها  •

وضع توصيات مبنّية على أدلة ويمكن العمل عليها من أجل إصالح قانونّي   • 
وسياساتي بّناء  

اتصال وسائل اإلعام 

 )  Frederic Ballenegger ( فريدريك بالينيغر
media@globalcommissionondrugs.org

14 80 418 79 +41

المفوضية   العالمية 
لسياسات   المخدرات 


