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بيــن الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة حــول 
ــتثنائية  ــدورة االس ــام 1998 وال ــة« ع ــدرات العالمي ــكلة المخ »مش
نفســه  الموضــوع  حــول  المتحــدة  لألمــم  العامــة  للجمعيــة 
ــّم تنظيــم نظــام مكافحــة المخــدرات  التــي انعقــدت عــام 2016، ت
ــرض  ــن الع ــّد م ــتهدف الح ــز يس ــي الركائ ــج ثالث ــي نه ــي ف الدول
المنظمــة  الجريمــة  ضــد  الدولــي  للتعــاون  ويــرّوج  والطلــب،1 
فــي  المعتمــد  السياســي  اإلعــالن  وســعى  األمــوال.2  وغســل 
لعــام  المتحــدة  لألمــم  العامــة  للجمعيــة  االســتثنائية  الــدورة 
ــر مــن اســتخدام  ــى القضــاء أو الحــّد بشــكل كبي 1998 ليــس إل
المخــدرات وطلبهــا بحلــول العــام 2008 وحســب،3 بــل أيًضــا إلــى 
االســتجابة للتهديــد العالمــي لـــ » رفاهيــة البشــرية« الــذي يعتبــر 
أّن المخــدرات تفرضــه منــذ ســتينيات القــرن العشــرين.4 وتماشــًيا 
مــع األهــداف الشــاملة هــذه، دعمــت الــدول األعضــاء فــي الــدورة 
مــن  خــاٍل  »عالــم  الرســمي  الشــعار   1998 لعــام  االســتثنائية 

المخــدرات: يمكننــا تحقيــق األمــر!«.

بعــد مــرور عشــر ســنوات، فــي العــام 2009، تبنــت الــدول األعضــاء 
ا جديــًدا وخطــة عمــل مفّصلــة  فــي األمــم المتحــدة إعالًنــا سياســّيً
عــن المخــدرات5 كــّررا ببســاطة أهــداف العــام 1998 والنهــج الثالثــي 
الركائــز. وبالقيــام بذلــك، تجاهلــت خطــة العمــل أربعــة تغييــرات 
رئيســية حصلــت منــذ تبنــي اتفاقيــة المخــدرات العالميــة الثالثــة 
واتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع فــي 
األول  التغييــر  كان   .1988 عــام  العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات 
الفشــل الواضــح للُنُهــج العقابيــة للحــّد مــن زراعــة المخــدرات 
غيــر المشــروعة وصناعتهــا وتوفرهــا واســتخدامها والخطــر الــذي 

ــدرات. ــات المخ ــتخدام وسياس ــّببه اس يس

بــأّن نهــج  إقــرار األمــم المتحــدة نفســها  الثانــي  كان التغييــر 
غيــر  تبعــات  إلــى  أّدى  الصــرف  القمعــي  المخــدرات  مكافحــة 
عالميــة  قانونيــة  غيــر  ســوق  إنشــاء  مثــل  حــادة  مقصــودة 
والتــي يمكــن أن يضيــف إليهــا المــرء انفجــار فيــروس نقــص 
ــن  المناعــة البشــري وعــداوى التهــاب الكبــد بيــن األشــخاص الذي
المرتبــط  المرتفــع  الوصمــة  ومســتوى  المخــدرات  يســتخدمون 
ــا  باســتخدام المخــدرات وعــدم الوصــول إلــى المــواد المراقبــة دولّيً
ألغــراض طبيــة.6 ثالًثــا، تغّيــر العالــم كثيــًرا منــذ ســتينيات القــرن 
العشــرين حيــن تــّم االتفــاق علــى اتفاقيــة المخــدرات األولــى التــي 
المســبوقة  العولمــة غيــر  أّدت  المتحــدة. وقــد  األمــم  أصدرتهــا 
والترابــط والتكنولوجيــات الجديــدة إلــى تحديــات جديــدة مثــل 
األزمــات الصحيــة العالميــة وتدفقــات الالجئيــن القياســية والتغيــر 
المناخــي ومســائل بيئيــة أخــرى واســتخدام اإلنترنــت ألغــراض 
قانونيــة وغيــر قانونيــة علــى الســواء. كمــا فاقمــت سياســات 
المخــدرات التــي رّكــزت حصرّيًــا علــى تحقيــق عالــم خــاٍل مــن 
والمجتمعــات  فقــًرا  األكثــر  األشــخاص  معانــاة  مــن  المخــدرات 
األكثــر تعّرًضــا للتحديــات االجتماعيــة االقتصاديــة. أمــا التغييــر 
ــة وأهــداف  الرئيســي الرابــع فــكان تبنــي األهــداف اإلنمائيــة لأللفّي
التنميــة المســتدامة الالحقــة. وقــد دخــل فــي تركيــز دولــي جديــد 
فــي شــراكة عالميــة وجهــد تعاونــي لتحقيــق حقــوق اإلنســان 
والمســاواة الجندريــة والصحــة والســالمة فــي االقتصــادات النامية.

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

كانــت اللجنــة العالميــة المعنيــة بسياســة المخــدرات تدعــو إلــى 
تحــّول جــذري منــذ توصياتهــا األولــى عــام 2011. 9 ويتطلــب ضمــان أن 
تكــون سياســات المخــدرات مرّســخة فعــًلا فــي إطــار عمــل أهــداف 
التنميــة المســتدامة أن تحتــرم الحكومــات العناصــر األساســية 
الســتة ألهــداف التنميــة المســتدامة10 التــي يجــب أن تدعــم أي 
اســتجابة مســتقبلية للمخــدرات: الشــراكات القائمــة علــى العدالــة 
والتــي محورهــا األشــخاص والتــي توجههــا الكرامــة والقائمــة علــى 
التضامــن التــي تحتــرم الكــرة األرضيــة وترّكــز على االزدهــار للجميع.

ــا للجــزء الــوزاري للجنــة المخــدرات،  يتحضــر المجتمــع الدولــي حالّيً
المخطــط لــه لشــهر آذار/مــارس 2019، حيــث ســتوافق البلــدان 
ــة للعقــد القــادم. وتســّلط  علــى اســتراتيجية المخــدرات العالمي
ورقــة الموقــف هــذه الضــوء علــى التفاعــالت بيــن أهــداف التنميــة 
المعتمــدة  المشــتركة  السياســة  عمــل  كإطــار   - المســتدامة 

لغايــة 2030 - وسياســة المخــدرات الدوليــة.

كخطــة تحوليــة لألشــخاص والكــرة األرضيــة، توفــر أهــداف التنميــة 
ــات  ــر بسياس ــادة النظ ــه إع ــن ضمن ــل يمك ــار عم ــتدامة إط المس
مــن  بــدًلا  المهدديــن  األشــخاص  علــى  للتركيــز  المخــدرات 
ــذه  ــر ه ــا.11 وتوف ــد ذاته ــدرات بح ــّكلها المخ ــي تش ــدات الت التهدي
ــة،  ــات الحال ــدان ودراس ــة البل ــن أمثل ــة م ــة متنوع ــة مجموع الورق
ــة  ــة والســلبية علــى الســواء. فهــي تمثــل موقــف اللجن اإليجابي
العالميــة حيــال طريقــة تقــارب سياســة المخــدرات مــع روحيــة 

أهــداف التنميــة المســتدامة وخطابهــا وتطبيقهــا.

ــي حــول الشــعار »عــدم  ــدت خطــة العــام 2030 المجتمــع الدول وّح
تــرك أحــد«. وقــد حــان الوقــت لضمــان أن ذلــك يعنــي عــدم تــرك أي 
ــت  ــان الوق ــد ح ــر. لق ــع متأث ــدرات أو أي مجتم ــتخدم المخ ــرد يس ف
لبــذل جهــود خاصــة لتقديــم خدمــات عامــة ودعــم عــام لألشــخاص 
الذيــن يســتخدمون المخــدرات والمجتمعــات التــي تضــررت بفعــل 
مــا ُيســمى الحــرب علــى المخــدرات. كمــا حــان الوقــت إلعــادة النظــر 
باألهــداف الشــاملة لسياســات المخــدرات لضمــان أّنهــا تتماشــى 

مــع خطــة التنميــة المســتدامة.

مقّدمة
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الفقــر(  )إنهــاء   1 المســتدامة  التنميــة  أهــداف   تســعى 
الجيــد(  )التعليــم  و4  الجــوع(  علــى  )القضــاء   و2 
)العمــل  و8  الصحيــة(  والنظافــة  النظيفــة  )الميــاه  و6 
الالمســاواة(  مــن  )الحــّد  و10  االقتصــادي(  والنمــو   الالئــق 
و11 )المــدن والمجتمعــات المســتدامة( إلــى تحســين نوعيــة 
حيــاة األشــخاص األكثــر تهميًشــا وهشاشــة مــن خــالل تأميــن 
أّن معظــم الخطــوات  إلــى الخدمــات األساســية. غيــر  الوصــول 
ــة فاقمــت  المتخــذة بواســطة جهــود مكافحــة المخــدرات العالمي
مــن الفقــر والتهميــش بــدًلا مــن معالجــة األســباب األساســية 

للمشــاركة فــي ســوق المخــدرات غيــر القانونيــة.

فــي  المخــدرات  تجــاه  الصــرف  القمعــي  النهــج  يفشــل  كمــا 
العالــم -  إلــى مالييــن األشــخاص حــول  بالنســبة  بأّنــه  اإلقــرار 
فــي أفغانســتان ومالــي ومناطــق فــي البرازيــل، مثــًلأ - يوّفــر 
المجرمــون المنظمــون المشــاركون فــي ســوق المخــدرات غيــر 
ــة  القانونيــة مداخيــل وخدمــات أساســية واســتقراًرا تفشــل الدول
فــي توفيرهــا.12 وفــي هــذه المناطــق التائهــة، رّكــزت العديــد 
مــن الحكومــات فقــط علــى ضبــط األمــن والتدخــالت العســكرية 
لكبــح النشــاطات غيــر القانونيــة، مــن دون تبنــي توظيــف بديــل 
وتقديــم الخدمــات األساســية مثــل الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة 
والتعليــم والرعايــة الصحيــة والســالمة. فهــذه الجهــود القمعيــة 
ــة  ــر هشاش ــن األكث ــيما بي ــة، ال س ــر معاكس ــّد كبي ــى ح ــت إل كان
واألقليــات اإلثنيــة والمجتمعــات األكثــر فقــًرا فــي كّل مــن المناطق 

الريفيــة والُمُدنيــة.

 إنهاء الفقر بين األشخاص األكثر هشاشة 
ضمن سوق المخدرات غير القانونية

ُيــزرع األفيــون والكــوكا والحشــيش فــي بعــض األماكــن األكثــر 
ــوًرا  ــون محص ــة ليك ــور الدول ــل حض ــث يمي ــم حي ــي العال ــة ف عزل
بتدخــالت إنفــاذ القانــون لتلــف المحاصيــل غيــر القانونيــة وتوقيــف 
ــذه  ــن ه ــد م ــا أّن العدي ــا. كم ــي زراعته ــاركين ف ــن المش المزارعي
المناطــق معرضــة لمســتويات عاليــة مــن الالمســاواة والوصــول 
غيــر المتســاوي إلــى حيــازة األراضــي. وال يــؤدي تدميــر وســيلة 
عيــش المزارعيــن الوحيــدة إال إلــى دفعهــم أكثــر نحــو الفقــر.13  
ففــي الوس الشــمالية، تبعــت حمــالت التلــف القســرية فــي أوائــل 
القــرن الواحــد والعشــرين نقًصــا فــي األرز.14 وفــي ميانمــار، أّدت 
جهــود إنفــاذ القانــون وحظــر األفيــون عامــي 2002-2003 فــي إقليــم 
كوكانــغ الخــاص إلــى انخفــاض فــي ارتيــاد المــدارس بنســبة %50 

ــة. 15 ــآت الطبي ــات والمنش ــي الصيدلي ــال ثلث وإقف

تفاقم الفقر في مناطق زراعة المحاصيل غير المشروعة

أطفال في حي الفقراء في هابي الند ، في مانيال، الفلبين، حيث وقعت العديد من جرائم القتل المنسوبة لحرب المخدرات.
© Ezra Acayan/NurPhoto via Getty Images.
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هشاشات األشخاص العالقين في االتجار بالمخدرات

الفقر والوصمة والتجريم فــي المناطــق المتأثــرة بالنــزاع، يكــون المزارعــون المســتقلون  
عرضــة للخطــر حتــى، بمــا أّنهــم ُيحاصــرون غالًبــا فــي تبــادل 
والقــوى  والعصابــات  المنظميــن  المجرميــن  بيــن  النيــران 
الحكوميــة. ففــي كولومبيــا، ُأجبــر مالييــن األشــخاص علــى الهــرب 
ــلحة  ــوى المس ــة والق ــن الحكوم ــزاع بي ــبب الن ــم بس ــن منازله م
الثوريــة الكولومبيــة وبســبب االشــتباكات العنيفــة بيــن الجيــش 

والمجموعــات المســلحة فــي مناطــق زراعــة الكــوكا. 16

يمكــن مالحظــة هشاشــات شــبيهة فــي المناطــق حيــث يترســخ 
ــة  ــق الهش ــي المناط ــام ف ــكل ع ــده - بش ــدرات وتوري ــاج المخ إنت
والمتأثــرة بالنزاعــات والناميــة. وفــي هــذه المناطــق، يجــوز أن 
تكــون تجــارة المخــدرات غيــر القانونيــة منســوجة بقــوة فــي نســيج 
ــة  ــل الدول ــؤدي أي إجــراء قمعــي مــن قب ــد ي المجتمــع نفســه. وق
األمــر  الســجون،  واكتظــاظ  والفســاد  العنــف  فــي  ارتفــاع  إلــى 
الــذي يفاقــم الفقــر والتهميــش فــي المجتمعــات الهشــة أصــًلا. 
ــدن أو  ــي الم ــل، ف ــة الدخ ــطة والعالي ــدان المتوس ــي البل ــى ف حت
الضواحــي حيــث تنــدر فــرص العمــل ويكــون التماســك االجتماعــي 
ضعيًفــا، يجــوز أن يشــّكل االتجــار بالمخــدرات والتعامــل بــه فرًصــا 

ــي. 17 ــل أفضــل فــي االقتصــاد القانون ــة بغيــاب بدائ جذاب

تجــارة  فــي  للمشــاركة  عرضــًة  خــاص  بشــكل  النســاء  تكــون 
القانونيــة ألّن عــدم المســاواة الجندريــة تعيــق  المخــدرات غيــر 
النهايــة  فــي  ويقــّوض  والتوظيــف.  التعليــم  إلــى  وصولهــن 
اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  جانــب  إلــى  ضعفهــن،  تجاهــل 
المنتظمــة تجاههــن، تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة 5 وأيًضــا 
أهــداف التنميــة المســتدامة 1 و4 و8. ويميــل ســجن أعــداد كبيــرة 
مــن النســاء إلــى تفاقــم المشــكلة بــدًلا مــن حلهــا. ففــي أميــركا 
الالتينيــة، تكــون النســاء المســتهدفات بجهــود ضبــط األمــن 
بأكثريتهــن أمهــات عازبــات، فــي مواقــف ذات هشاشــة اقتصاديــة 
مرتفعــة وتعليــم رســمي بســيط وفــرص عمــل محــدودة. وال يــؤدي 
ســجنهن لفتــرات زمنيــة طويلــة إال إلــى دفعهــن هــّن وأوالدهــّن 
إلــى المزيــد مــن الفقــر والجريمــة، بمــا أّن ســجالتهن الجنائيــة 
ــف بعــد خروجهــن مــن الســجن. 18 ــى الوظائ ــق وصولهــن إل تعي

القــارات وعبــر كافــة  فــي جميــع  المخــدرات  اســتخدام  يحصــل 
األعمــار والفئــات االجتماعيــة واألنــواع االجتماعيــة. غيــر أّن سياســات 
الصحيــة  الخدمــات  إلــى  الوصــول  وغيــاب  القمعيــة  المخــدرات 
واالجتماعيــة )بمــا فــي ذلــك الحــّد مــن مخاطــر اســتخدام المخدرات 
ــر بشــكل عــام  ــة الصحيــة العامــة( تؤث وعالجهــا، بــل أيًضــا الرعاي
إلــى  علــى أقســام المجتمــع األفقــر واألكثــر تهميًشــا. إضافــًة 
ذلــك، يزيــد فقــط تجريــم األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات 
التعليــم  أمــام  حاجــز  بمثابــة  فيكــون  والتهميــش،  الوصمــة 
الحــق  وحتــى  واالجتماعيــة  الصحيــة  والخدمــات  والتوظيــف 
بالتصويــت )مثــًلا فــي الواليــات المتحــدة(. كمــا يواجــه األشــخاص 
الذيــن يســتخدمون المخــدرات المشــردون أو المشــاركون فــي 
ــا« أخــرى و/أو غيــر مشــروعة مثــل العمــل  نشــاطات »موّبخــة أخالقّيً
ــا إضافييــن وتكــون خدمــات الحــّد مــن  بالجنــس، وصمــة وتجريًم
علــى  عــادًة  قــادرة  غيــر  القائمــة  المخــدرات  اســتخدام  مخاطــر 

الحتياجاتهــم. االســتجابة 
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وعــدم  المفرطــة  العقابيــة  الُنُهــج  وراء  الســائد  المنطــق  إّن 
ــا تجــاه المخــدرات هــو أّن اســتراتيجية »التشــّدد  التســامح إطالًق
علــى المخــدرات« ســتثني النــاس عــن زراعــة المخــدرات وإنتاجهــا 
تقاريــر  واالتجــار بهــا وبيعهــا واســتهالكها. مــع ذلــك، تظهــر 
أّن سياســات  بوضــوح  العلميــة  والمطبوعــات  المتحــدة  األمــم 
المخــدرات القمعيــة فشــلت فــي الحــّد مــن مقيــاس الســوق 
غيــر القانونيــة.19 وعلــى الرغــم مــن الهــدف الجوهــري لمعاهــدات 
ــة  ــج »لصح ــدرات للتروي ــة المخ ــة بمكافح ــدة المعني ــم المتح األم
النــاس ورفاههــم«،20 إال أّن السياســات الحاليــة أّدت إلــى ضــرر 
حقــوق  انتهــاكات  ذلــك  فــي  بمــا  كبيــر،  واجتماعــي  صحــي 

اإلنســان الحــادة وتفاقــم الفقــر والتهميــش. 21

كمــا أّن هــذه السياســات أعاقــت أنظمــة العدالــة الجنائيــة لبلــدان 
ــا للتعامــل مــع  عديــدة مــن خــالل تحويــل المــوارد الشــحيحة غالًب
مرتكبــي جرائــم المخــدرات الصغيــرة بــدًلا مــن التركيــز علــى 
ــا أمــام تحقيــق  المجرميــن العنيفيــن. ويشــّكل هــذا حاجــًزا مهّمً
هــدف التنميــة المســتدامة 16 المعنــي بـــ »المجتمعــات الســلمية 
والشــاملة للتنميــة المســتدامة« و»الوصــول إلى العدالــة للجميع« 
جميــع  علــى  والشــاملة  والمســؤولة  الفعالــة  و»المؤسســات 
المســتويات«. وبشــكل ملحــوظ، يدعــو هــدف التنميــة المســتدامة 
ــز ســلطة القانــون  16 إلــى الحــّد مــن جميــع أشــكال العنــف وتعزي
ــع والحــّد مــن الفســاد  ــة للجمي ــى العدال والوصــول المتســاوي إل
جميــع  علــى  وشــفافة  ومســؤولة  فعالــة  مؤسســات  وتطويــر 

ــة. ــر التمييزي ــات غي ــن والسياس ــق القواني ــتويات وتطبي المس

 إصالح سياسات المخدرات العقابية لتعزيز 
المساءلة والوصول المنصف إلى العدالة

التمييز وتطبيق قوانين المخدرات

متناســب  غيــر  بشــكل  المخــدرات  قانــون  تطبيــق  يســتهدف 
مجموعــات األقليــات اإلثنيــة، األمــر الــذي يشــّوه ســمعة نظــام 
ســيما  )ال   10 المســتدامة  التنميــة  أهــداف  ويقــّوض  العدالــة 
الهــدف 10.2: »تمكيــن الدمــج االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي 
ــة  ــس واإلعاق ــر والجن ــن العم ــر ع ــض النظ ــزه، بغ ــع وتعزي للجمي
والعــرق واإلثنيــة...«( و16. فــي المملكــة المتحــدة، ُيرّجــح أن يتــم 
توقيــف األشــخاص ذوي البشــرة الســوداء وتفتيشــهم بمعــدل 
ســت مــرات أكثــر مــن األشــخاص ذوي البشــرة البيضــاء، علــى 
ــخاص ذوي  ــن األش ــدرات بي ــتخدام المخ ــار اس ــن أّن انتش ــم م الرغ
البشــرة الســوداء أقــل مــن األشــخاص ذوي البشــرة البيضــاء. كمــا 
ــبب  ــر بس ــوة أكب ــوداء بقس ــرة الس ــخاص ذوي البش ــل األش ُيعام
البيضــاء،  البشــرة  ذوي  األشــخاص  مــن  للمخــدرات  حيازتهــم 
ــم  ــبب حيازته ــم بس ــة منه ــبعين بالمائ ــة وس ــام ثماني ــع اته م
ذوي  لألشــخاص  بالمائــة  وأربعيــن  بأربعــة  مقارنــة  الكوكاييــن 
البشــرة البيضــاء.22  وفــي البرازيــل، التــي تملــك ثالــث أكبــر عــدد 
ســجناء فــي العالــم، تبلغ نســبة الســجناء ذوي البشــرة الســوداء 

أربعــة وســتين بالمائــة مــن جميــع الســجناء البرازيلييــن وُيســجن 
واحــد مــن ثالثــة ســجناء بســبب االتجــار بالمخــدرات )مــع ارتفــاع إلــى 

الثلثيــن لــدى النســاء(. 23

لهــذا النهــج القمعــي تبعــات طويلــة األمــد بمــا أّن األشــخاص ذوي 
الســجالت الجنائيــة لديهــم فرصــة وصــول أقــل إلــى التعليــم 
ــات  ــي الوالي ــدة. فف ــة عدي ــة واجتماعي ــات صحي ــف وخدم والتوظي
ــة  ــدان بجريم ــخص ُم ــن لش ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــدة، عل المتح
مخــدرات أن يواجــه حظــًرا مــدى الحيــاة علــى المطالبــة بفوائــد 
اجتماعيــة24 ويجــوز أن تكــون قدرتهــم علــى الحصــول علــى منحــة 

ــة. 25 ــدودة للغاي ــية مح دراس

أّدت قوانيــــن المخــــدرات القمعيــــة إلــــى ســــجن جماعــــي وحــاالت 
اكتظــاظ حــاّد فــي الســجون، بحيــث ُيســَجن واحــد مــن أصــل 
خمســة ســجناء فــي جميــع أنحــاء العالــم بســبب جرائم مخــدرات.26 
ــا يقــرب  ــان مــن أصــل عشــرة )أي م ــن هــؤالء، ُيســَجن اثن ومــن بي
نصــف المليــون شــخص( بســبب اســتخدام المخــدرات أو حيازتهــا 
لالســتخدام الشــخصي.27 ومــن الثمانيــن بالمائــة المتبقيــة، فــإن 
أقليــة صغيــرة ال يُعتــّد بهــا تتكــون مــن المدانيــن بجرائــم مخــدرات 
عنيفــة، أمــا الباقــون فهــم مّتهمــون عمومــً بالتعامــل األدنــى 
ــد  ــك، تحصــ ــع ذلــ ــدًا. مــ ــر ج ــاق صغي ــى نط ــار عل ــتوى واالتج مس
جرائــــم المخــــدرات البســــيطة هــــذه عقوبــــة ســــجن أطــــول مــن 
ــغ العقوبــــة الدنيــــا  ــا، تبلــ ــل. ففــــي بوليفيــ ــاب أو القتــ االغتص
لجرائــــم المخــدرات )عشــر ســنوات( ضعــف عقوبة جريمــة االغتصاب 
)خمــس ســنوات(. وفــي المكســيك، ُتعاَقــب الســرقة العنيفــة 
بالســجن لمــدة ســتة أشــهر واالتجــار بالمخــدرات بعشــر ســنوات. 28

إّن هــذا النهــج العقابــي ليــس بغيــر فعــال فــي كبــح ســوق 
ــل يطــرح عالمــات اســتفهام  المخــدرات غيــر القانونيــة وحســب، ب
غيــر  طبيعتــه  بســبب  ككل  الجنائيــة  العدالــة  جهــاز  حــول 
الســتهداف  الشــحيحة  المــوارد  اســتخدام  وســوء  المتناســبة 
مرتكبــي الجرائــم الصغيــرة غيــر العنيفــة بــدًلا مــن التركيــز علــى 
المجرميــن العالــي المســتوى. والواليــات المتحــدة هــي واحــدة 
مــن أكبــر األمثلــة تطّرًفــا فــي الســجن المفــرط، بوجــود »30 مليــون 
حالــة توقيــف لجرائــم المخــدرات، منهــم 24 مليــون ]...[ بســبب 

الحيــازة« بيــن عامــي 1993 و2011.  29
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علــى  حــدة  أكثــر  األثــر  كان  وآســيا،  الالتينيــة  أميــركا  فــي 
الســجينات. فعلــى الرغــم مــن أّن النســاء مــا زلــن أقليــة مــن بيــن 
ا فــي الســجن  المســاجين، إال أّنهــن الفئــة الســكانية األكثــر نمــّوً
التــي تدفعهــا سياســات المخــدرات القمعيــة. ففــي األرجنتيــن 
ــة مــن  ــّم ســجن أكثــر مــن ســتين بالمائ وكوســتاريكا والبيــرو، ت
النســاء الموجــودات فــي الســجن بســبب جرائــم مخــدرات.30 وفــي 
الســجون التايالنديــة، ارتفعــت هــذه النســبة إلــى ثمانيــن بالمائــة 
ــّم ســجن معظــم هــذه النســاء بســب  ــد ت مــن الســجينات.31 وق
جرائــم غيــر عنيفــة وألول مــرة والعديــد منهــن أمهــات عازبــات و/
ــى  ــجنهن عل ــر س ــي، ال يؤث ــال. بالتال ــدة أطف ــن ع ــؤوالت ع أو مس
ــا علــى  حياتهــّن وحســب، بــل أيًضــا علــى حيــاة عائالتهــن وأحياًن

32 المجتمعــات ككل. 

الحاليــة  المخــدرات  سياســات  تفرضــه  الــذي  الضغــط  يتفاقــم 
ــة الجنائيــة بســبب العــدد الكبيــر لألشــخاص  علــى نظــام العدال
ال  المحاكــم  ألّن  المحاكمــة  قبــل  مــا  اعتقــال  فــي  الموقوفيــن 
يمكنهــا التأقلــم مــع األعــداد المتزايــدة مــن مرتكبــي جرائــم 
المخــدرات الصغيــرة المشــكوك بهــا. ففــي بوليفيــا والبرازيــل 
المحاكمــة  قبــل  مــا  االعتقــال  يكــون  والمكســيك،  واإلكــوادور 
ــض  ــتويين المنخف ــى المس ــدرات، عل ــم المخ ــع جرائ ــا لجمي إلزامّيً
والمرتفــع. وينتظــر العديــد مــن األشــخاص أشــهًرا أو ســنين قبــل 
ــًرا للمحاكمــة. ففــي بوليفيــا، ينتظــر المحاكمــة  أن يخضعــوا أخي
ســبعة وســتون بالمائــة مــن األشــخاص المعتقليــن فــي الســجون 
بســبب جرائــم اتجــار بالمخــدرات.33 وأظهــرت دراســة بيــن القضــاة 
لالســتعانة  واســًعا  دعًمــا  رومانيــا  فــي  العاميــن  والمدعيــن 

باعتقــال مــا قبــل المحاكمــة لقضايــا المخــدرات.  34

أّدت الطبيعــة غيــر المشــروعة لتجــارة المخــدرات إلــى ســوق غيــر 
بـــ 426-652 مليــار دوالر  ــا  ُتقــّدر حالّيً قانونيــة ضخمــة ومربحــة، 
أميركــي،36 أشــعلت فــي النهايــة الفســاد علــى أعلــى مســتويات 
صناعــة السياســات. كمــا يظهــر الدليــل أّن مؤسســات الدولــة 
المخــدرات غيــر  إنتــاج  الهشــة توّفــر األســاس الخصــب الزدهــار 

القانونيــة واالتجــار بهــا. 37

فــي بلــدان عديــدة فــي غــرب أفريقيــا، يشــّكل االصطــدام بيــن 
ــًدا خطيــًرا  المســؤولين رفيعــي المســتوى وتجــار المخــدرات تهدي
ــي،  ــر المناطــق فــي مال ــة.38 ففــي أفق لألمــن والحوكمــة والتنمي
اســتبدلت الدولــة تجــارة المخــدرات غيــر القانونيــة فــي توفيــر 
المحليــة،  المجتمعــات  إلــى  األساســية  والخدمــات  الوظائــف 
وبالتالــي تلقــي الدعــم المجتمعــي ضــد جهــود إنفــاذ قانــون 
المخــدرات.39 ويتــّم االعتــراف اآلن بغينيــا بيســاو كمركــز اتجــار 
متكــررة  »مزاعــم  عــن  تقاريــر  ورود  مــع  رئيســي،  بالكوكاييــن 
بتواطــؤ مســؤولين رفيعــي المســتوى فــي الحكومــة والجيــش 

فــي االتجــار بالمخــدرات«، إضافــًة إلــى الفســاد فــي القضــاء. 40

مجموعتــا  اســتفادت  لطالمــا  إيطاليــا،  فــي  مشــابه،  بشــكل 
الجريمــة المنظمــة البارزتــان - كوســا نوســترا وأندارنغيتــا - مــن 
ــة  ــدان أوروبي ــي بل ــتوى.41 وف ــة المس ــية رفيع ــا السياس روابطهم
أخــرى، وجــد مكتــب الشــرطة األوروبــي )يوروبــول( دليــاًل علــى 
ــي  ــاص ف ــكل خ ــدن، بش ــات الم ــاء بلدي ــاري ورؤس ــاد مستش فس
ــي.42   ــة الشــرقية لالتحــاد األوروب المــدن علــى طــول الحــدود البري
ويجــب أن تشــّكل معالجــة هــذا الفســاد علــى أعلــى مســتويات 
ــات  ــن سياس ــزأ م ــزًءا ال يتج ــة ج ــات قوي ــاء مؤسس ــة وبن الحوكم
المخــدرات الفعالــة، تماشــًيا مــع هــدف التنميــة المســتدامة 16.

أعــاق بعــض أشــكال مكافحــة المخــدرات األكثــر قمًعــا مباشــرًة 
تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة 16.1 )»الحــّد بشــكل كبيــر مــن 
جميــع أشــكال العنــف ومعــدالت الوفيــات ذات الصلــة فــي كل 
مــكان«(. ويمكــن أن يكــون مــا ُيعــرف بالحــرب علــى المخــدرات 
التــي تــّم شــنها فــي الفيليبيــن أحــد األمثلــة األكثــر تطّرًفــا. 
فمنــذ حزيران/يونيــو 2016، تغاضــى الرئيــس رودريغــو دوتيرتــي 
ــتخدامهم أو  ــكوك باس ــخاص المش ــد األش ــة ض ــة عنيف ــن حمل ع
متاجرتهــم بالمخــدرات، وهــو نهــج وحشــي حصــد إلــى اآلن حيــاة 
أكثــر مــن 12،000 شــخص، بمــا فيهــم أطفــال. وقــد عاقــب الرئيــس 

تعريف نظام عدالة منصف

»ال يجــدر بالشــرطة إطــالق النــار علــى العصافيــر بالمدافــع.« فريتــز 
ــر، 1928 فالين

ركيزتيــن:  علــى  الديمقراطيــة  الجنائيــة  العدالــة  أنظمــة  ترتكــز 
تطبيقهــم  فــي  القضــاة  واســتقاللية  المتناســبة  العقوبــات  أي 
التنفيــذي  الفرعيــن  عــن  منفصلــة  العدالــة  وتكــون  للقانــون. 
والتشــريعي للحكومــة. ويجــب أن تكــون حــرة ومســاوية ومفتوحــة 

للجميــع مــن دون تمييــز.

إّن المبــادئ التوجيهيــة لضمــان محاكمــات منصفــة هــي: افتــراض 
البــراءة كمــا هــو مبيــن فــي المــادة 11 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق 
اإلنســان؛35 وتناســبية العقوبــات؛ وإمكانيــة االســتئناف؛ واإلجــراءات 
التنازعيــة؛ وعــدم رجعيــة القوانيــن الجرميــة. وتضمــن هــذه المبــادئ 
أن ُيعامــل جميــع المواطنــون وجميــع المنخرطــون فــي المحاكمــات 
ُتضمــن  وأن  بالتســاوي   - والمتهمــون  والشــهود  المدعــون   -

حقوقهــم.

ــا  باإلضافــة، ُيعــّد الوصــول إلــى العدالــة لجميــع المواطنيــن حّقً
ــا فــي المادتيــن 8 و10 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق  ــا محمّيً قانونّيً
ــة  ــة والجندري ــة الحواجــز االجتماعيــة واالقتصادي اإلنســان. ويجــب إزال
التــي تمنــع النســاء واألقليــات والمجتمعــات الفقيــرة مــن اكتســاب 
الوصــول إلــى العدالــة. وُيعتبــر الوصــول المنصــف إلــى العدالــة 
ا مــن الحوكمــة الجيــدة وهو مؤشــر لقياســها  للجميــع جــزًءا أساســّيً

ونتيجــة لهــا علــى الســواء.

الفساد والمؤسسات غير المسؤولة

 العنف وغياب مراعاة األصول القانونية 
والسلطة القضائية التقديرية
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حــاالت القتــل خــارج القضــاء هــذه مــن قبــل الشــرطة والقــوى 
األهليــة وقوبلــت باإلفــالت مــن العقــاب.43 وفــي توجه مثيــر للقلق، 
تتبــع بلــدان أخــرى فــي المنطقــة اآلن النهــج الفيليبينــي، بمــا فــي 

ذلــك بنغــالدش44 وكامبوديــا45 وإندونيســيا46 وســريالنكا47. 

كمــا عانــت المكســيك مــن تبعــات الحــرب التــي ُأطلقــت ضــد مــا 
ُيعــرف بـــ »كارتيــالت المخــدرات« عــام 2006. وعلــى مــدى الـــ 12 عاًمــا 
ا 281،000 شــخص  الماضيــة، ُقتــل أكثــر مــن 15،000 شــخص ونــزح داخلّيً
و«اختفــى« 26،800 شــخص.48 وهنــا أيًضــا، اتخــذت الدولــة تدابيــر 
ــن  ــادم بي ــم. فالتص ــا وعائالته ــم الضحاي ــة لدع ــة قليل تصحيحي
الشــرطة وتجــار المخــدرات لوحــظ بشــكل واضــح بســبب اختفــاء 
ــا عــام 2014، وهــو حــدث صــادم ومأســاوي  ــا فــي أيوتزيناب 43 طالًب

جــذب اهتمــام وســائل اإلعــالم فــي جميــع أنحــاء العالــم. 49

الوصــول  ُيقّيــد  مفــرط،  نظــام مكافحــة مخــدرات قمعــي  فــي 
ــتخدمون  ــن يس ــخاص الذي ــاطة لألش ــرم ببس ــة أو ُيح ــى العدال إل
المخــدرات واألشــخاص اآلخريــن العامليــن فــي تجــارة المخــدرات 
بســبب وضعهــم الهــش. ويســتمر األشــخاص الذيــن يســتخدمون 
المخــدرات - ال ســيما مــن قطاعــات المجتمــع الهشــة - بكونهــم 
ضحايــا ســوء المعاملــة والعنــف ونــادًرا مــا يكونــون قادريــن علــى 
ــى  ــطى، تبق ــيا الوس ــرقية وآس ــا الش ــي أوروب ــة. وف ــب العدال طل
حــاالت عنــف الشــرطة والعنــف المنزلــي ضــد النســاء اللواتــي 
يســتخدمن المخــدرات منتشــرة. فالنســاء تواجــه ارتفاًعــا فــي 
عنــف الشــرطة خــالل االعتقــال أو بعــده، مــع اســتخدام اإلســاءة 
الجســدية والذهنيــة بشــكل شــائع للحصــول علــى اعترافــات 
اإلبــالغ عــن حــاالت اإلســاءة  وشــهادات خاطئــة.52 والخــوف مــن 
ــدارك انتهــاكات حقــوق  ــادًرا مــا يتــم ت ــه ن ــى الشــرطة يعنــي أّن إل

ــة. ــي المحكم ــذه ف ــان ه اإلنس

ــاه  ــة« و«رف ــاة الصحي ــتدامة 3 لـــ »الحي ــة المس ــدف التنمي ــرّوج ه ي
الجميــع بــكل األعمــار«. ويكــون األشــخاص الذيــن يســتخدمون 
بالحقــن،  المخــدرات  يســتخدمون  الذيــن  ســيما  ال  المخــدرات، 
ــروس  ــل في ــدم مث ــة بال ــداوى المنقول ــة للع ــاص عرض ــكل خ بش
لمنظمــة  ووفًقــا  ج.  الكبــد  والتهــاب  البشــري  المناعــة  نقــص 
ــة، »يشــّكل اســتخدام المخــدرات بالحقــن عشــرة  الصحــة العالمي
بالمائــة تقريًبــا مــن عــداوى فيــروس نقــص المناعــة البشــري 
ــا وثالثيــن بالمائــة منهــم خــارج أفريقيــا«. كمــا أّن األشــخاص  عالمّيً
ــر للســل، مــع  ــن يســتخدمون المخــدرات بالحقــن عرضــة أكث الذي
ــي  ــة ف ــع 0.2 بالمائ ــًة م ــة، مقارن ــة بالمائ ــغ ثماني ــار بل ــّدل انتش مع

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

القســري علــى  القضــاء  أّدت حمــالت  بشــكل مشــابه، لطالمــا 
المحصــول إلــى اشــتباكات عنيفــة بيــن المجتمعــات المحليــة 

 الوصول المحدود للعدالة لألشخاص 
الذين يستخدمون المخدرات

 الحياة الصحية والرفاه لألشخاص الذين 
يستخدمون المخدرات

والشــرطة والجيــش، بمــا أّن المجتمعــات المتأثــرة ســعت لحمايــة 
توقيــع  مــن  الرغــم  علــى  كولومبيــا،  ففــي  عيشــها.  مصــادر 
ــة، إال أّن  ــة الكولومبي ــلحة الثوري ــوى المس ــع الق ــالم م ــة س اتفاقي
حــاالت العنــف ضــد المزارعــون المســتقلون اســتمرت - وحتــى 
ازدادت فــي بعــض البلديــات.50 وقــّدرت األمــم المتحــدة أّنــه فــي 
العــام 2017 فقــط، ُقتــل 106 قــادة مجتمــع ونشــطاء فــي هــذه 

الظــروف.51

تعزيز الحياة الصحية من خالل سياسات المخدرات
ــد ج،  ــى التهــاب الكب ــا بالنســبة إل ــة الســكانية العامــة.53 أم الفئ
»فاالنتشــار العالمــي المقّدر...بيــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون 

المخــدرات بالحقــن يبلــغ %67«.54 

يوجــد دليــل واضــح علــى إمكانيــة منــع هــذه المخاطــر الصحيــة 
بســهولة مــن خــالل الوصــول غيــر التمييــزي إلــى الرعايــة الصحيــة 
العامــة، إضافــًة إلــى خدمــات حــّد مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات 
ــًدا ومتوفــرة علــى نطــاق واســع. لكــن بــدًلا مــن الحــّد  ممولــة جّي
مــن المخاطــر واألضــرار المتعلقــة بالمخــدرات بفضــل اســتراتيجية 
صحيــة شــاملة، فرضــت حكومــات عديــدة تدابيــر عقابيــة قاســية 
علــى األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات، األمــر الــذي أدى 
إلــى انتهــاكات كثيــرة لحقــوق اإلنســان. وهــي تشــمل تحــّرش 
ــول القســري  ــار الب ــات واإلســاءة الجســدية واختب الشــرطة واإلهان
والتســجيل التلقائــي فــي ســجالت الشــرطة. فحبــس األشــخاص 
»إعــادة  أو  اعتقــال  مراكــز  فــي  المخــدرات  يســتخدمون  الذيــن 
ــيا  ــر آس ــائعة عب ــة ش ــة ممارس ــن دون محاكم ــرية م ــل« قس تأهي
وأميــركا الالتينيــة، علــى الرغــم مــن دعــوة قويــة مــن قبــل اثنــي 

ــا فــي األمــم المتحــدة إليقــاف هكــذا نهــج ضــار. 55 عشــر كياًن
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تواجــه النســاء اللواتــي يســتخدمن المخــدرات وصمــة وتمييــًزا 
وقــد  أطفــال.  لديهــن  أو  حوامــل  كــّن  إذا  ســيما  ال  متزايديــن، 
شــمل هــذا حتــى حمــالت تعقيــم مقابــل المــال للنســاء اللواتــي 
يســتخدمن المخــدرات فــي المملكــة المتحــدة وكينيــا.56 كمــا 
تملــك النســاء اللواتــي يســتخدمن المخــدرات وصــوًلا محــدوًدا 
إلــى خدمــات الحــّد مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات وعــالج إدمــان 
ــات  ــذه الخدم ــا ألّن ه ــية - إم ــة األساس ــة الصحي ــدرات والرعاي المخ
ــر مفصلــة الحتياجاتهــن المحــددة أو بســبب  ــر موجــودة أو غي غي
األثــر الــرادع للوصمــة والتجريــم. وقــد أّثــر ذلــك بالتأكيــد علــى 
تحقيــق هدفــي التنميــة المســتدامة 3 و5، ال ســيما الهدفيــن 5.1 
ــى  ــول إل ــرأة( و5.6 )الوص ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــاء جمي )إنه

الصحــة الجنســية والتناســلية والحقــوق(.

اســتجاب بعــض الحكومــات لزراعــة المحاصيــل غيــر القانونيــة 
ــدات أعشــاب  ــر جــوي، بشــكل عــام باســتخدام مبي بحمــالت تبخي
الجــوي ضــرًرا  التبخيــر  وقــد ســّبب  الغليفوســات.  مثــل  ضــارة 
ــة،  ــات المحلي ــة المجتمع ــي صح ــة 2(، وف ــة )الخان ــي البيئ ا ف ــاّدً ح
ــة  مــا أعــاق تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة 3. ووجــدت الوكال
ــة  ــة العالمي ــة الصح ــة لمنظم ــرطان التابع ــوث الس ــة لبح الدولي
أّن الغليفوســات »قــد يســّبب الســرطان«،62 فــي حيــن أّن المقــرر 
الخــاص المعنــي بالحــق فــي الصحة اســتنتج »وجود دليــل موثوق 
ــدية«63   ــة الجس ــات...يضّر بالصح ــوي بالغليفوس ــر الج ــأّن التبخي ب
للمجتمعــات المتأثــرة، إذ يســّبب مشــاكل فــي التنفــس وطفوًحــا 

ــون وحــاالت إجهــاض. 64 ــة وإســهاًلا ومشــاكل فــي العي جلدي

 »من الواضح أّننا نريد جميعنا حماية عائالتنا 
من مخاطر المخدرات المحتملة. لكن في حال طّوروا 

مشكلة مخدرات - وهي مرض راجع مزمن كما حّددته 
منظمة الصحة العالمية - يجب أن ُيعتبروا مرضى 

 بحاجة إلى عالج وليس مجرمين. في أي مجاالت 
 أخرى من الصحة العامة نجّرم المرضى 

المحتاجين إلى مساعدة؟«

 كوفي أنان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كوفي أنان 
وعضو في اللجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات، 2015

ــة.  ــى الصح ــر عل ــر مباش ــرر غي ــوي بض ــر الج ــّبب التبخي ــا تس  كم
)المــوز  الغذائيــة  بالمحاصيــل  الضــرر  ألحــق  كولومبيــا،  ففــي 
إلــى مــزارع الدجــاج  والفاصوليــا ومــوز الهنــد واليكــة(، إضافــًة 
والســمك، الموجــودة قــرب حقــول الكــوكا.65 وقــد فاقــم ذلــك مــن 
الفقــر بمــا أّن المجتمعــات المتأثــرة عانــت مــن خســارة محاصيلهــا 
النقديــة إضافــًة إلــى انعــدام األمــن الغذائــي )مــا أّثــر علــى هدفــي 
التنميــة المســتدامة 1 و2(. واعتراًفــا بهــذا الضــرر، عّلقــت الحكومــة 
الكولومبيــة رش مبيــدات األعشــاب الجــوي لمحاصيــل الكــوكا 
البــدء  أعيــد  الحــظ،  66 لســوء   .2015 األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 
باســتعمال الغليفوســات فــي نيســان/أبريل 2016 - علــى الرغــم 

ــوي. ــس الج ــي ولي ــرش األرض ــتخدامه بال ــن اس م

 معالجة الضرر البيئي للقضاء القسري 
على المحاصيل

ال تضــر اســتراتيجيات القضــاء القســري علــى المحاصيــل بصحــة 
المجتمعــات المحليــة وحســب، بــل تضــر أيًضــا بالبيئــة،67 فتعيــق 
تحقيــق هدفــي التنميــة المســتدامة 14 )الحيــاة تحــت المــاء( و15 

ــة(. ــى اليابس ــاة عل )الحي

المحاصيــل  لتلــف  الضــارة  األعشــاب  مبيــدات  اســتخدام  ألحــق 
بالحيــاة  الضــرر  القانونيــة  غيــر  المخــدرات  لســوق  المخصصــة 
ــى  ــًة إل ــاه، إضاف ــث المي ــة األخــرى مــن خــالل تلوي الســمكية والبحري
»الحيوانــات والحشــرات وتكويــن التربــة ووظيفتهــا«.68 فمــن شــأن 
ــر  ــتوائية أن يض ــة االس ــة البيئي ــة واألنظم ــل الطبيعي ــر الموائ تدمي
أيًضــا باألنــواع األصليــة.69 وأبعــد مــن اســتعمال الكيميائيــات للــرش، 
قــد تــؤدي حمــالت القضــاء القســري علــى المحاصيــل بالعائــالت 
أجــل  مــن  إقامتهــا  مــكان  تغييــر  إلــى  المتأثــرة  والمجتمعــات 
الزراعــة فــي أماكــن أقــل قابليــة للكشــف - أحياًنــا فــي المتنزهــات 

ــات. ــة الغاب ــّرع إزال ــذي يس ــر ال ــة، األم الوطني

يتطلــب وضــع حــّد لألثــر المدّمــر لسياســات المخــدرات المعنيــة 
بالبيئــة مــن الحكومــات أن تــدرس أي سياســة تســتهدف زراعــة 
التنميــة  خــالل عدســة هدفــي  مــن  القانونيــة  غيــر  المحاصيــل 
تنميــة  اســتراتيجية  اعتمــاد  يعنــي  وهــذا  و15.   14 المســتدامة 
طويلــة األمــد وتمكيــن المزارعيــن المتأثريــن لمســاعدتهم فــي 

حمايــة البيئــة.

تكــون الســجون واألماكــن المغلقــة األخــرى بشــكل خــاص أساًســا 
ــتخدمون  ــن يس ــخاص الذي ــون األش ــراض ويك ــار األم ــا النتش خصًب
المخــدرات - الــذي يؤلفون نســبة مهمــة من أولئك المســجونين57 
ــتخدم  ــي، اس ــتوى العالم ــى المس ــر. وعل ــة للمخاط ــر عرض - أكث
ــرة  ــل م ــى األق ــدرات عل ــن المخ ــة معتقلي ــل ثالث ــن أص ــخص م ش
فــي الســجن58 ويشــير الدليــل إلــى واقــع أّن الســجناء قــد يبــدأون 
ــى فــي الســجن.59 ويجــوز أن يكــون  بحقــن المخــدرات للمــرة األول
ــا  ــر خمســين ضعًف انتشــار فيــروس نقــص المناعــة البشــري أكب
ــا،  ــي أوروب ــام.60 وف ــع الع ــي المجتم ــه ف ــجون من ــض الس ــي بع ف
قــّدرت منظمــة الصحــة العالميــة أّن عشــرين بالمائــة من الســجناء 
كانــوا يعيشــون مــع التهــاب الكبــد ج، مقارنــًة باثنيــن بالمائــة 
فقــط فــي المجتمــع.  وتتطلــب سياســات المخــدرات الفعالــة، 

التــي ترّكــز علــى تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة 3، تحســيًنا 
الجيــدة والمقبولــة األســعار وخدمــات  طارًئــا للرعايــة الصحيــة 
الحــّد مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات وخدمــات معالجــة إدمــان 

المخــدرات فــي المجتمــع وفــي الســجون.61

التأثيرات الصحية لجهود خفض العرض
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تشــّكل الرعايــة الملّطفــة وتخفيــف األلــم عنصريــن أساســيين 
للتغطيــة الصحيــة العالميــة. فالهــدف 3.8 مــن هــدف التنميــة 
األدويــة  إلــى  المحّســن  »الوصــول  إلــى  يدعــو   3 المســتدامة 
األساســية اآلمنــة والفعالــة والجيــدة والمقبولــة األســعار للجميــع«. 
كمــا أّن ضمــان الوصــول إلــى األدويــة المراقبــة ألغــراض طبيــة 
وعلميــة هــو غايــة جوهريــة لمعاهــدات األمــم المتحــدة المعنيــة 
ــك، يملــك 5.5 مليــار شــخص وصــوًلا  بمكافــة المخــدرات. ومــع ذل
ــا مثــل المورفيــن،  محــدوًدا أو معدوًمــا إلــى األدويــة المراقبــة دولّيً
بمــا فــي ذلــك 5.5 مليــون شــخص يعانــون مــن ســرطان مميــت 
و1 مليــون مــن اإليــدز فــي مراحلــه األخيــرة. كمــا ُيقــّدر أّن اثنيــن 
وتســعين بالمائــة مــن مخــزون المورفيــن فــي العالــم يســتهلكه 
فقــط ســبعة عشــر بالمائــة مــن الســكان المرّكزيــن فــي شــمال 
الكــرة األرضيــة.  وهــذا الوضــع الكارثــي هــو النتيجــة المباشــرة 
ــة  ــي لألدوي ــم القانون ــراط بالتنظي ــي اإلف ــاهم ف ــذي س ــر ال للحظ
وغيــاب  التدريــب  وغيــاب  الوطنــي  المســتوى  علــى  المراقبــة 
األنظمــة لتقييــم االحتياجــات الطبيــة ونقــص المــوارد الماليــة 

واألســعار المرتفعــة علــى بعــض األدويــة األساســية. 70

ــدان معالجــة هــذا الوضــع،  ــة بعــض البل ــى الرغــم مــن محاول عل
إال أّن غيرهــا انتقــل إلــى جدولــة أدويــة إضافيــة فحــّد مــن توفرهــا 
لألغــراض الطبيــة. علــى ســبيل المثــال، ضغطــت الصيــن ومصــر 
معاهــدات  فــي  الكيتاميــن  لجدولــة  الدولــي  المجتمــع  علــى 
مكافحــة المخــدرات الدوليــة. وقــد أوصــت لجنــة الخبــراء المعنيــة 
باإلدمــان علــى المخــدرات التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة مــراًرا 
ضــد هــذا التحــرك ألّن مــن شــأنه أن يقّيــد بشــكل حــاد مــن توفــر 

المــادة كمخــدر فــي بلــدان لديهــا أنظمــة صحيــة هشــة. 72

 »أهداف التنمية المستدامة هي أجندة جريئة. 
ومع ذلك، يجب أن تستند إلى واقع عدم إمكانية 
الوصول إلى عالم خاٍل من المخدرات، وأن القضايا 

الصحية المتعلقة بالمخدرات واالضطرابات االجتماعية 
 تغذيها قوانين وسياسات الحظر الحالية، 

 وأن »الحرب على المخدرات« قد أدت إلى 
 ضعف المؤسسات العامة غير الفعالة 

في العديد من األماكن.«

روث داريفوس، رئيسة اللجنة العالمّية المعنّية بسياسة المخّدرات

أخيــًرا، تدّخــل نظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي بالبحــوث العلمية 
حــول االســتخدامات الطبيــة المحتملــة لبعــض المــواد المراقبــة. 
تبنــي  مــن  الرغــم  )علــى  والحشــيش  ر  المخــدِّ هــذا  وشــمل 
ــا خطــط الحشــيش الطبــي73(  أكثــر مــن 40 اختصاًصــا قضائّيً
وحمــض الليســرجيك إيثيالميــد )LSD( وميثيليــن ديوكســي 
ميثامفيتاميــن )MDMA(، التــي تمتلــك خصائــص طبيــة فــي 
ــراب  ــاط واالكت ــدرات واإلحب ــان المخ ــدد وإدم ــب المتع ــالج التصل ع

ــرى.74 ــاالت أخ ــن ح ــن بي ــة م ــي للصدم التال

الوباء العالمي لأللم الكّلي
عناصر يجب درسها للجزء الوزاري للجنة 

المخدرات لعام 2019

بمــا أّن الجــزء الــوزاري للجنــة المخــدرات لعــام 2019 يقتــرب بســرعة، 
ــة  ــداف التنمي ــرج. فأه ــرف ح ــي ظ ــها ف ــاء نفس ــدول األعض ــد ال تج
االســتثنائية للجمعيــة  للــدورة  الختاميــة  المســتدامة والوثيقــة 
التــي  األساســية  العمــل  أطــر  تشــّكل  المتحــدة  لألمــم  العامــة 
ــة  ــان لمكافح ــوره اإلنس ــاني مح ــج إنس ــص نه ــا تلخي ــّم ضمنه يت
المخــدرات للعقــد القــادم، مــع ســحب »مشــكلة المخــدرات« مــن 
ــات األمــم  ــة فيينــا الحاليــة ووضعهــا فــي وســط ومركــز أولوي عزل

المتحــدة األشــمل:

إعــادة التفكيــر بأغــراض سياســة المخــدرات بمــا يضمــن أّنهــا   •
تتماشــى مــع أهــداف التنميــة المســتدامة وتتبنــى مؤشــرات 

ــّدم. ــع التق ــر لتتّب ــبة أكث مناس
الممارســات  أفضــل  ومشــاركة  للمناقشــة  آليــات  تصميــم   •
والتعــاون عبــر عائلــة األمــم المتحــدة لضمــان المزيــد مــن 
المخــدرات  سياســة  بيــن  النظــام  مســتوى  علــى  االتســاق 

المســتدامة. التنميــة  أهــداف  وتحقيــق 
تصميــم آليــات قويــة لمشــاركة المجتمــع المدنــي عبــر فريــق   •

عمــل المجتمــع المدنــي طــوال عمليــة العــام 2019.
الســتخدام  واجتماعيــة  صحيــة  سياســة  لنهــج  الترويــج   •
اســتخدام  مخاطــر  مــن  الحــّد  ذلــك  فــي  بمــا  المخــدرات، 

المراقبــة. األدويــة  إلــى  والوصــول  المخــدرات 
العقــاب والســجن لمرتكبــي جرائــم  الترويــج للبدائــل عــن   •
تجــارة  فــي  المشــاركين  ولألشــخاص  البســيطة  المخــدرات 

الهــّش. وضعهــم  بســبب  المشــروعة  غيــر  المخــدرات 
توفيــر مســاحة لجــدل مفتــوح عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان   •

الصارخــة المرتكبــة باســم مكافحــة المخــدرات.
ــا لبعــض المخــدرات  فتــح جــدل حــول األســواق المنظمــة قانوًن  •

وتبعاتهــا لنظــام مكافحــة المخــدرات الحالــي.
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يشــّدد هــدف التنميــة المســتدامة 17 علــى الحاجــة إلــى بنــاء 
الشــراكات مــن أجــل التنميــة، بمــا فــي ذلــك تحســين التعــاون 
التنميــة  )هــدف  الجنوبــي  والجنوبــي  الجنوبــي  الشــمالي 
السياســات  اتســاق  تحســين  إلــى  إضافــًة   ،)17.6 المســتدامة 
المســتدامة  التنميــة  أجــل  مــن  العالميــة  والشــراكات   )17.14(
)هــدف التنميــة المســتدامة 17.6(. كمــا تقــّر الوثيقــة الختاميــة 
للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بضــرورة 
ــات  ــر كل القطاع ــر عب ــكل أكب ــات75 بش ــاق السياس ــان اتس ضم
ــة المســتدامة  ــد خطــة التنمي ضمــن األمــم المتحــدة تجــاه توحي
جهــود  بــذل  يجــب  بذلــك،  وللقيــام  وتحقيقهــا.   2030 لعــام 
إضافيــة لتقويــة القــدرات الوطنيــة وضمــان المســاعدة المتعــددة 
ــوق  ــادئ حق ــى مب ــاًء عل ــخة بن ــب الراس ــة الجان ــب واألحادي الجوان
اإلنســان ويجــب أن تشــمل جميــع أصحــاب المصالــح مــن مختلــف 
ــة فــي سياســات المخــدرات. القطاعــات مــن أجــل شــراكات فعال

 تحسين الشراكات العالمية 
إلصالح سياسة المخدرات

ــة الصحيحــة بيــن شــمال  ــدًلا مــن تفضيــل الشــراكات التعاوني ب
الرئيســيون  الواهبــون  اســتغل  وجنوبهــا،  األرضيــة  الكــرة 
المســاعدة األجنبيــة فــي ميــدان سياســة المخــدرات لفــرض نهــج 
»الحــرب علــى المخــدرات« فــي البلــدان المتلقية.76 وتشــمل األمثلة 
التمويــل مــن الواليــات المتحــدة إلــى أميــركا الالتينيــة، أو مــن 
ــتان  ــتان وكرغيزس ــتان وتركمانس ــى أفغانس ــي إل ــاد الروس االتح
وطاجكســتان وباكســتان.77 وفــي أفغانســتان وكولومبيــا، زاد 
هــذا النهــج مــن العنــف وعــدم االســتقرار واالضطــراب المدنــي. 78

ــا  ــة تماًم ــة مختلف ــا سياس ــارت بوليفي ــا، اخت ــض تماًم ــى النقي عل
عــن تلــك التــي تــرّوج لهــا الواليــات المتحــدة وســمحت بزراعــة 
الكــوكا واالتجــار بــه واســتهالكه ضمــن حدودهــا. نتيجــة لذلــك، 
الســوداء  الالئحــة  علــى  بوليفيــا  المتحــدة  الواليــات  وضعــت 
ــورج و.  ــس ج ــّرح الرئي ــث ص ــام 2008، 79 بحي ــدرات ع ــة المخ لمكافح
ــاء  ــي الوف ــح« ف ــكل واض ــلت بش ــا »فش ــٍذ أّن بوليفي ــوش حينئ ب
بالتزامهــا بمكافحــة الكوكاييــن.80 وبعــد صدامــات دبلوماســية 
لسياســة  األميركيــة  االقتصاديــة  المســاعدة  تقلصــت  عديــدة، 
المخــدرات البوليفيــة إلــى حّدهــا األدنــى،81 علــى الرغــم مــن أّن 
النهــج البوليفــي حّســن االســتقرار السياســي وقّلــص العنــف 

والفقــر. 82

اســتخدم بعــض البلــدان التمويــل الدولــي لتطبيــق سياســات 
اإلنســان  التــي تتعــارض بشــكل صــارخ مــع حقــوق  المخــدرات 
إلعــدام  المثــال  ســبيل  علــى   ،16 المســتدامة  التنميــة  وهــدف 
اســتنتجت   ،2014 العــام  ففــي  المخــدرات.  جرائــم  مرتكبــي 
ــا  مجموعــات المجتمــع المدنــي أّن المملكــة المتحــدة دعمــت مالّيً
وكاالت إنفــاذ قانــون المخــدرات اإليرانيــة بأكثــر مــن 20 مليــون جنيه 
اســترليني. وُوجــّد أّن »هــذا النــوع مــن الدعــم البريطانــي يمكــن أن 
يرتبــط مباشــرًة بـــ 2،917 حالــة إعــدام فــي إيــران و112 عقوبــة إعــدام 
فــي باكســتان علــى األقــل«.83 وبعــد عــام، وّقعــت األمــم المتحــدة 
صفقــة تمويــل جديــدة بقيمــة 20 مليــون دوالر أميركــي مــع إيــران 
بشــأن سياســة المخــدرات علــى الرغــم مــن الدليــل بــأّن هــذا 
التمويــل قــد ُيســتخدم إلعــدام مرتكبــي جرائــم مخــدرات.84 وفــي 
خطــوة إيجابيــة، عّدلــت إيــران قانــون مكافحــة المخــدرات عــام 2017 

ــدرات. 85 ــم المخ ــدام لجرائ ــة اإلع ــاق عقوب ــت نط وقلص

تشــمل األمثلــة األخــرى اســتخدام المســاعدة الدوليــة لدعــم مراكــز 
االحتجــاز القســرية لألشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات.86  
فبيــن عامــي 2006 و2012، تــّم تخصيــص التمويــل مــن اســتراليا 
ولوكســمبورغ والســويد عبــر مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي 
إلــى فييتنــام  بالمخــدرات والجريمــة لتقديــم مســاعدة تقنيــة 
ــت  ــام كان ــن أّن فييتن ــم م ــى الرغ ــل - عل ــادة التأهي ــالج وإع للع

ــا. 87 ــرية لديه ــاز القس ــز االحتج ــا بمراك ــة تماًم معروف

 السيطرة الشمالية الجنوبية: المساعدة األجنبية 
والحرب على المخدرات

 تفكك السياسة: المساعدة األجنبية 
وسياسات المخدرات غير اإلنسانية

عنصران من مفوضية االتحاد األفريقي، قوات الدفاع الذاتي المتحدة في 
كولومبيا، المجموعة شبه العسكرية اليمينية المتطرفة، حيث بدأ سريان اإلزالة 
اليدوية ألوراق الكوكا في 8 كانون الثاني 2001، في مقاطعة بوتومايو ، كولومبيا.
© Piero Pomponi / Intermittent via Getty Images.
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يقــّر هــدف التنميــة المســتدامة 17 بالــدور األساســي الــذي يلعبــه 
المجتمــع  شــراكات  »تعزيــز  إلــى  والحاجــة  المدنــي  المجتمــع 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــدف 17.17(. فمنظم ــة« )اله ــي... الفعال المدن
لعبــت دوًرا حيوّيًــا وفريــًدا فــي تحليــل مســائل المخــدرات وتقديــم 
الخدمــات وتقييــم أثــر السياســات والبرامــج. ويجعلهــا معرفتهــا 
قّيمــة  مصــادر  المتأثــرة  وللمجتمعــات  للمســألة  وفهمهــا 
للمعلومــات والخبــرات لصانعــي السياســات. لكــن يتــّم غالًبــا 
المتحــدة.88  واألمــم  الحكومــات  قبــل  مــن  وإبعادهــا  تجاهلهــا 
إضافــًة إلــى ذلــك، علــى الرغــم مــن اإلقــرار منــذ وقــت طويــل 
فــي  السياســات  جــداالت  فــي  المتأثريــن  األشــخاص  بشــمل 
ــم  ــري/اإليدز، إال أّن تجري ــة البش ــص المناع ــروس نق ــتجابة لفي االس
األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات والمزارعــون المســتقلون 
والســجناء الســابقين وغيرهــم ووصمهــم واســتبعادهم عــن 
ــتمًرا. ــا زال مس ــدرات م ــة بالمخ ــرارات المعني ــة الق ــات صناع عملي

مــع ذلــك، يتحّســن هــذا الوضــع ببــطء علــى مســتوى األمــم 
الــدورة  المتحــدة وفــي مناطــق متعــددة مــن العالــم. وكانــت 
االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة لعــام 2016 لحظــة 
مهمــة للمجتمــع المدنــي للتعبئــة ولُيســمع صوتــه أكثــر فــي 
جــداالت سياســات المخــدرات العالميــة. إضافــًة إلــى ذلــك، تّم شــمل 
ممثليــن عــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات والمزارعــون 
المســتقلون فــي لجــان الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة. كمــا قّدمــت هــذه الــدورة االســتثنائية الفــرص 
ــي  ــع مندوب ــاءة م ــات بّن ــاء عالق ــي لبن ــع المدن ــات المجتم لمنظم

89 حكوماتهــا. 

يهــدف هــدف التنميــة المســتدامة 17 إلــى »تعزيــز اتســاق سياســة 
يبقــى  الحــظ،  لســوء   .)17.15 )الهــدف  المســتدامة«  التنميــة 
المعنيــة  الصلــة  المتحــدة ذات  األمــم  بيــن كيانــات  التنســيق 
قــوي  تركيــز  هنــاك  يكــن  ولــم  المخــدرات ضعيًفــا،   بمســائل 
علــى الطريقــة التــي يمكــن فيهــا لجهــود مكافحــة المخــدرات 
ــوق  ــة وحق ــول الصح ــمل ح ــدة األش ــم المتح ــداف األم ــّور أه أن تط
ــك  ــام 2008، أّدى ذل ــي الع ــن. وف ــالم واألم ــة والس ــان والتنمي اإلنس
بالبروفســور بــول هانــت، الــذي كان حينهــا مقــّرر األمــم المتحــدة 
الخــاص المعنــي بالحــق فــي الصحــة، إلــى تصنيــف اعتبــارات 
حقــوق اإلنســان واعتبــارات مكافحــة المخــدرات علــى مســتوى 

األمــم المتحــدة كـــ »عالميــن متوازييــن«. 90

متجاهل لكن ثابت دائًما: دور المجتمع المدني

 ضمان االتساق على مستوى نظام األمم المتحدة 
في سياسة المخدرات

 تقييم نجاح مكافحة المخدرات: االستنتاج 
من أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها

تقــّدم أهــداف التنميــة المســتدامة إطــار عمــل مفيــًدا يتــم ضمنــه 
مفيــدة  مؤشــرات  إلــى  باإلضافــة  المخــدرات،  سياســات  تطويــر 
المخــدرات.  التقــّدم فــي سياســة  يتــّم مقابلهــا قيــاس  عديــدة 
وتقليدّيًــا، اســتخدمت الحكومــات مؤشــرات العمليــة - مثــل أعــداد 
المحاصيــل  وهكتــارات  المحتجــزة  المــواد  وكميــات  التوقيفــات 
لتطويــر  فرصــة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  وتقــّدم  المتلفــة. 
علــى  المخــدرات،  اســتراتيجيات  آثــار  لقيــاس  أفضــل  مقاييــس 

ســبيل المثــال: 93

هكتــارات  قيــاس  مــن  بــدًلا   :1 المســتدامة  التنميــة  هــدف   •
المحاصيــل المتلفــة، يمكــن قيــاس مســتويات الفقــر لــدى 
العائــالت حيــث يكــون إنتــاج المحصــول غيــر القانونــي مصــدر 

الرئيســي. الدخــل 
أعــداد  تقييــم  مــن  بــدًلا   :3 المســتدامة  التنميــة  هــدف   •
األشــخاص الموقوفيــن بســبب اســتخدام المخــدرات، يمكــن 
البشــري  المناعــة  نقــص  فيــروس  وقــوع  معــّدل  قيــاس 
والتهــاب الكبــد ج والســل بيــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون 
ال  الذيــن  األشــخاص  عــدد  قيــاس  أيًضــا  ويمكــن  المخــدرات. 
يصلــون إلــى األدويــة األساســية لمعالجــة األلــم أو للرعايــة 

الوطنيــة. الصحــة  أنظمــة  فــي  الملطفــة 
هــدف التنميــة المســتدامة 5: بــدًلا مــن درس أعــداد المتاجريــن   •
قيــاس  يمكــن  المســجونين،  الضيــق  المســتوى  علــى 
األولــى  للمــرة  المســجونات  النســاء  عــدد  فــي  التقلصــات 
بســبب جرائــم مخــدرات طفيفــة، ال ســيما النســاء الحوامــل 
ــدد  ــاس ع ــن قي ــا يمك ــال. كم ــن أطف ــي لديه ــاء اللوات والنس
األطفــال الذيــن يعيشــون فــي الســجن مــع أم مدانــة بجرائــم 

مخــدرات.
عــدد  قيــاس  مــن  بــدًلا   :16 المســتدامة  التنميــة  هــدف   •
ــة  ــم مقاضاتهــم مــن خــالل نظــام العدال ــن تت األشــخاص الذي
عــدد  قيــاس  يمكــن  مخــدرات،  جرائــم  بســبب  الجنائيــة 
األشــخاص المتهميــن بجرائــم مخــدرات غيــر عنيفــة اســتفادوا 
اإلنســان  انتهــاكات حقــوق  الســجن وعــدد  بديــل عــن  مــن 
تــّم  والذيــن  المخــدرات  الذيــن يســتخدمون  األشــخاص  ضــّد 

المحكمــة. فــي  إنصافهــم 

المتحــدة  لألمــم  العامــة  للجمعيــة  االســتثنائية  الــدورة  كانــت 
لعــام 2016 ســّباقة فــي تعزيــز المزيــد مــن التعــاون ضمــن عائلــة 
األمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بسياســة المخــدرات. وقامــت وكاالت 
عديــدة فــي األمــم المتحــدة - بمــا فــي ذلــك مكتــب المفوضــة 
اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  وبرنامــج  اإلنســان  لحقــوق  الســامية 
وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وبرنامــج األمــم المتحــدة المعنــي 
ــي  ــية ف ــاهمات أساس ــة - بمس ــة العالمي ــة الصح ــدز ومنظم باإلي
الجــداالت لتســليط الضــوء علــى كيفيــة ربــط سياســة المخــدرات 
بوالياتهــا وتأثيرهــا عليهــا.91 كمــا تقــّر الوثيقــة الختاميــة للــدورة 
االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بأهــداف التنميــة 
ــة92  -  ــارات التنمي ــن اعتب ــًلا ع ــًما كام ــمل قس ــتدامة وتش المس
وهــو أمــر غيــر مســبوق فــي وثائــق األمــم المتحــدة الرفيعــة 

المســتوى المعنيــة بسياســة المخــدرات.
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مــع ذلــك، تســتمر هيمنــة كيانــات األمــم المتحــدة التــي مركزهــا 
ا لتشــارك وكاالت أخــرى تابعــة لألمــم  فيينــا والمســاحة قليلــة جــّدً
المتحــدة مركزهــا نيــو يــورك وجنيــف ونيروبــي مشــاركة كاملــة 
فــي جــدل يبقــى راســًخا فــي نهــج قمعــي تماًمــا. وُيعتبــر هــدف 
التنميــة المســتدامة 17 فرصــة أساســية للترويــج ألوجــه التــآزر 
ضمــن األمــم المتحــدة وضمــان أن تتماشــى سياســات المخــدرات 
العالميــة مــع أولويــات األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان والســالم 
واألمــن والتنميــة.94 وســيتطلب ذلــك أن يضــع أميــن عــام األمــم 
المتحــدة مكافحــة  األمــم  تمــّول  وأن  تنســيق  آليــات  المتحــدة 

المخــدرات مشــروطة بالتــزام قــوي بأهــداف التنميــة المســتدامة.

ــهر  ــه لش ــط ل ــدرات، المخط ــة المخ ــوزاري للجن ــزء ال ــيكون الج س
آذار/مــارس 2019، فرصــة أخــرى لتحســين االتســاق علــى مســتوى 
نظــام األمــم المتحــدة حــول مســألة المخــدرات، بمــا أّن الــدول 
األعضــاء ســوف ترســم اســتراتيجية المخــدرات العالميــة الخاصــة 
ــام  ــكل ع ــق بش ــي يتواف ــار زمن ــو إط ــل - وه ــد المقب ــا للعق به
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  المحــدد  التاريــخ   مــع 

)الخانــة 4(.

   توصية

يجــب أن تكــون إصالحــات سياســة المخــدرات جــزًءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجيات التنميــة 
الوطنيــة.  المســتدامة 

ــم البلــدان تبعــات سياســات المخــدرات لديهــا لجميــع أقســام خططهــا الوطنيــة ذات الصلــة  يجــب أن تقّي
ــر سياســات المخــدرات علــى حيــاة النــاس وعلــى  لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. ويجــب أن تحــّدد أث
الســالمة العامــة وعلــى رفــاه المجتمعــات، وأيًضــا علــى التماســك االجتماعــي والتنميــة، كجــزء ال يتجــزأ مــن 

قيــاس التقــّدم بشــأن تطبيــق خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030. 

يجــدر بالبلــدان أن تستكشــف، بشــكل خــاص، المــدى الــذي تســاعد فيــه سياســات المخــدرات أو تعيــق 
الهــدف الشــامل لهــدف التنميــة المســتدامة أال وهــو عــدم تــرك أحــد. ويجــب أن تأخــذ باالعتبــار الدليــل 
ــا للقطاعــات الصحيــة  بــأّن سياســات الحظــر والسياســات القائمــة علــى إنفــاذ القانــون ســّببت ضــرًرا جدّيً

واالجتماعيــة والتعليميــة واالقتصاديــة، تاركــة أعــداًدا كبيــرة مــن األشــخاص علــى الهامــش.

يجــب أن تــدرس البلــدان سياســة المخــدرات كجــزء مــن مداولــة أشــمل حــول نــوع المجتمعــات التــي ترغــب 
بتحقيقهــا بحلــول العــام 2030 وكــم يجــب أن تكــون هــذه المجتمعــات شــاملة. وكــرد علــى هــذه األســئلة 
ــا إلبعــاد  البعيــدة المــدى، يجــب أن تنتقــل البلــدان نحــو التنظيــم القانونــي للمخــدرات غيــر المشــروعة حالّيً
الســوق غيــر القانونيــة عــن أيــادي الجريمــة المنظمــة وضمــان الصحــة والســالمة والكرامــة والتنميــة العادلــة 

لفئاتهــا الســكانية.
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تايالند
برنامج التنمية المستدامة في مناطق زراعة األفيون

فــي ســتينيات القــرن العشــرين، كانــت تايالنــد واحــدة مــن منتجــي األفيــون الرئيســيين فــي العالــم. وبــدًلا مــن تبنــي حظــر 
كلــي علــى زراعــة األفيــون وحمــالت القضــاء القســرية عليــه، قــّررت الحكومــة اتخــاذ اســتراتيجية تنميــة رئيســية تــّم تطبيقهــا 

ألكثــر مــن 30 عاًمــا. 

تطوير استراتيجية التنمية 
 المستدامة للعديد من 

أصحاب المصلحة

 التعليم 
)التدريب المهني ، 

التدريب البيئي(

تحسين البنية 
 التحتية 

)الطرق والكهرباء 
والمياه(

معالجة اهتمامات 
 المجتمعات 

المحلية

الرعاية الصحية 
)األولية ، عالج من 

االدمان ، رعاية 
األمومة(

المرونة
)التكيف مع
االحتياجات(

الترويج للبدائل 
 الزراعية

)القهوة، الذرة(

انخفض اإلنتاج غير المشروع 
 لألفيون إلى 4 طن 

في عام 2013

ستينات القرن العشرين:
تايالند من أبرز منتجي األفيون

 فقر أقل

وصول أفضل إلى الرعاية الصحية

مستويات تعليم وتدريب أفضل

 وصول المياه النظيفة الى القرى

وصول أفضل إلى الكهرباء

تنويع النشاطات االقتصادية

األثر اإليجابي على أهداف التنمية المستدامة

شراكات أفضل بين 
المجتمعات والسلطات

 إعادة التحريج 
وتعليم بيئي أفضل
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كوستاريكا
إصالح سياسة المخدرات المراعية لالعتبارات الجندرية

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

األثر اإليجابي على أهداف التنمية المستدامة

عقوبات مناسبة أكثر

فقر أقل

تتّم معالجة نقاط 
ضعف محددة 

لدى النساء

تحّسن الوصول 
إلى فرص عمل 
للنساءمحددة 

لدى النساء

) 1 (
تّم سجن 62% من النساء 

بسبب جرائم مخدرات

) 2 (
23.5% بسبب الجرائم 

الصغيرة

2012

2013

2014

2017

1

2

قّلص تعديل القانون رقم 8204 
بشكل كبير عقوبات السجن للنساء؛ 

وأعيد تجريم 1% منهّن فقط

تأّسست شبكة بين المؤسسات لدعم النساء 
من خالل توفير دعم شامل لمعالجة مشاكلهّن 

االجتماعية االقتصادية.

تّمت الموافقة على قانون جديد قّدم خياًرا بإزالة 
السجالت الجنائية للجرائم الصغيرة وتلك التي 

ارتكبها الرجال والنساء في أوضاع هّشة.
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البرتغال
نموذج إلغاء التجريم البرتغالي: االقتراب أكثر من أهداف القضاء على فيروس نقص المناعة البشري

ــز التنفيــذ فــي البرتغــال فــأزال العقوبــات الجنائيــة الســتخدام المخــدرات وحيــازة كميــات  عــام 2001، دخــل القانــون 2000/30 حّي
صغيــرة مــن المخــدرات لالســتخدام الشــخصي. وفــي الوقــت نفســه، تــّم تبنــي المرســوم التشــريعي 2001/183 الــذي وّفــر أساًســا 

قانونًيــا لنهــج الحــد مــن المخاطــر.

األثر اإليجابي على أهداف التنمية المستدامة

تحّسن نظام العدالة 
الجنائية. انخفض االكتظاظ 
في السجون. انخفض عدد 

مرتكبي جرائم المخدرات في 
السجن من 44% إلى %19.6.

فقر أقل

انخفاض الحاالت الجديدة 
لفيروس نقص المناعة البشري، 

وزيادة عدد األشخاص الذين 
يتلقون العالج الطوعي، 
 وانخفاض عدد الوفيات 

الناجمة عن المخدرات

 تحّسن الوصول إلى التعليم

تحّسن الوصول إلى الوظائف

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

إحالة إلى نظام العدالة 
الجنائية

نهج متنّوع على أساس كل حالة: 
عالج اإلعتماد على المخدرات، 

وخدمات حّد من مخاطر استخدام 
المخدرات، وغرامات، وخدمة 

مجتمعية

 إذا اعُتبر الشخص مستخدًما، 
ُيحال مجّدًدا إلى لجنة الردع.

إذا لم يعُتبر الشخص مستخدًما، 
ُتطّبق العقوبات

أقل من
10 جرعات

أكثر من
10 جرعات
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بوليفيا
المراقبة االجتماعية والمشاركة المجتمعية حول الكوكا

ــوكا  ــى الك ــا عل ــة تقريًب ــرة فالح ــد 237،000 أس ــا تعتم ــا، كم ــوكا ومضغه ــة الك ــن زراع ــوروث ع ــا الم ــا بتقليده ــرف بوليفي ُتع
للحصــول علــى مدخولهــا. كمــا أّنهــا واحــدة مــن البلــدان القليلــة التــي وضعــت آليــة مراقبــة اجتماعيــة لمعالجــة زراعــة الكــوكا 

والســوق غيــر القانونيــة المقترنــة بهــا.

األثر اإليجابي على أهداف التنمية المستدامة

 انخفاض النزاع بين 
الحكومة ومزارعي الكوكا

انخفاض الفقر والجوع 
بين مزارعي الكوكا

في مقاطعة تشاباري، وهي 
مساحة لزراعة الكوكا، تحّسنت 

القراءة والكتابة بنسبة %13.5 
بين عامي 2001 و2010.

ارتفع عدد األشخاص الذين 
يصلون إلى مياه صالحة للشرب 
بنسبة 40% بين عامي 2001 و2010 
وأصبح 90% من المجتمعات اآلن 

يتمكنون من الحصول على 
خدمات الصرف الصحي. 

    1988 1997-2003 2004 2006 2008 2011 2008-2018 2014 2017

ُقتل 57 مزارع 
كوكا وأصيب أكثر 
من 500 بجراح بالغة

تّم تبني القانون 
رقم 1008، األمر الذي 

سمح بزراعة 12،000 
هكتار من الكوكا 

بشكل قانوني 
لتزويد السوق 

المحلية الشرعية

تحّولت سياسة 
المخدرات من القضاء 

القسري على المحاصيل 
إلى استراتيجية معيشة 

بديلة مبنية على 
مشاركة المجتمع

 يحمي الدستور 
الجديد حق 

المجتمعات األصلية 
البوليفية بزراعة 
الكوكا ومضغها

استثمرت الحكومة 
في بنية النقل 

التحتية والتعليم 
والرعاية الصحية 

والخدمات 
األساسية األخرى 

والثروات السمكية 
والمنتجات الزراعية

سُتبدل القانون 
رقم 1008 بقانونين، 
واحد للكوكا وآخر 

للمواد األخرى

انُتخب إيفو موراليس 
رئيًسا وسمح لمزارعي 

الكوكا المسّجلين 
بزراعة ما يصل إلى 1،600 

متر مربع من الكوكا

انسحبت بوليفيا من 
االتفاقية الوحيدة 

للمخدرات لعام 1961. 
ودخلتها مجّدًدا عام 
2013 مع تحفظ على 

زراعة الكوكا

أبلغت األمم المتحدة عن 
انخفاض في زراعة الكوكا 
في بوليفيا بنسبة %34 
بين عامي 2010 و2014 مع 

عدم تسجيل حاالت عنف 
أو نزاعات اجتماعية 
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أوغندا
ضمان وصول أفضل إلى األدوية المراقبة لتخفيف األلم

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

األثر اإليجابي على أهداف التنمية المستدامة

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

تحسين الشراكات 
بين القطاعين العام 

والخاص لتحسين 
الوصول

الجهود إللغاء 
وصمة الرعاية 

الملّطفة

مشاركة مقدمي 
الرعاية الصحية في 

البحث التعاوني 
وتبادل المعرفة

 شمل المورفين 
في قائمة األدوية 

 األساسية الوطنية، 
مع تمويل مخصص

دمج شامل
للرعاية الملّطفة

في المناهج

 إطار عمل لتحسين 
خدمات الرعاية 

الملّطفة وتطبيقها



20

   
Bolivia
United Nations Office on Drugs and Crime (2017). Bulletin on narcotics 

volume LXI – Alternative development: practices and reflections.  

http://ain-bolivia.org/wp-content/uploads/UNODC-Bolivia-article.pdf 

(accessed 14 June 2018).

Kathryn Ledebur, “Bolivia: clear consequences”, In: Coletta Youners & 

Eileen Rosin, eds. (2005), Drugs and democracy in Latin America: The 

impact of US policy (Boulder, Colorado and London: Lynne Rienner 

Publishers), pp. 143-184.

United Nations Office on Drugs and Crime Executive Director (2008). 

Fifth report of the Executive Director on the world drug problem, Action 

Plan on International Cooperation on the Eradication of Illicit Drug Crops 

and of Alternative Development, E/CN.7/2008/2/ Add.2. Vienna: 

United Nations Office on Drugs and Crime; For more information, see: 

Background paper for the International workshop and conference 

on alternative development. 2011.  http://icad2011-2012.org/wp-

content/uploads/Background_Paper_ICAD2011-2012.pdf (accessed 

14 June 2018).

United Nations Office on Drugs and Crime (2017). Bulletin on narcotics 

volume LXI – Alternative development: practices and reflections.  

http://ain-bolivia.org/wp-content/uploads/UNODC-Bolivia-article.pdf 

(accessed 14 June 2018).

Costa Rica
Inter-American Commission of Women & Organization of American 

States (2014). Women and drugs in the Americas.  www.oas.org/en/

cim/docs/womendrugsamericas-en.pdf (accessed 14 June 2018).

Pieris, N. (2017). Reducing female incarceration through drug law 

reform in Costa Rica. Washington Office on Latin America, International 

Drug Policy Consortium, DeJusticia & Inter-American Commission 

on Women.  www.wola.org/wp-content/uploads/2017/05/DONE-2-

Costa-Rica-77bis_ENG_FINAL-.pdf (accessed 14 June 2018).

Pieris, N. (2017). Costa Rica’s inter-institutional network in support 

of women caught in the criminal justice system. Washington Office 

on Latin America, International Drug Policy Consortium, DeJusticia & 

Inter-American Commission on Women.  www.wola.org/wp-content/

uploads/2017/05/DONE-3-Red-interinstitucional-Costa-Rica_ENG_

FINAL-.pdf (accessed 14 June 2018).

Cortes, E. (2017). Eliminating barriers to re-entry: Criminal record 

reform in Costa Rica. Washington Office on Latin America, International 

Drug Policy Consortium, DeJusticia & Inter-American Commission 

on Women.  https://mujeresydrogas.wola.org/wp-content/

uploads/2017/12/DONE-14-Criminal-Records-in-CR_ENG_FINAL-1.

pdf (accessed 14 June 2018).

Portugal
European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction (2017). 

Portugal: Country drug report 2017.  www.emcdda.europa.eu/

countries/drug-reports/2017/portugal/drug-harms_en (accessed 14 

June 2018).

Drug Policy Alliance (2014). Drug Decriminalization in Portugal: A 

Health-Centered Approach.  www.drugpolicy.org/resource/drug-

decriminalizationportugal-health-centered-approach (accessed 14 

June 2018).

European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction (2017). 

Portugal: Country drug report 2017.  www.emcdda.europa.eu/

countries/drug-reports/2017/portugal/drug-harms_en (accessed 14 

June 2018).

Aebi, M.F. & Delgrande, M. (2009). Council of Europe Annual Penal 

Statistics, Space I, Survey 2007, Strasbourg: Council of Europe.  www.

coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/SPACEI/PC-CP_2009_%20

01Rapport%20SPACE%20I_2007_090505_final_rev.pdf (accessed 

14 June 2018).

Thailand
Based on: International Drug Policy Consortium (2016). IDPC Drug 

policy guide, 3rd edition.  http://fileserver.idpc.net/library/IDPC-drug-

policy-guide_3-edition_FINAL.pdf (accessed 14 June 2018) & Mae 

Fah Luang Foundation (2018). Nurturing sustainable change: The 

Doi Tung case 1988-2017.  www.maefahluang.org/wp-content/

uploads/2018/05/Nurturing-Book-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%

B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%

B8%A1-Final_page.pdf (accessed 14 June 2018).

Uganda
Fraser, B.A. et al. (2018). Palliative care development in Africa: Lessons 

from Uganda and Kenya. American Society of Clinical Oncology.  

http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JGO.2017.010090 (accessed 

14 June 2018).

Republic of Uganda Ministry of Health (2015). National palliative care 

policy. Uganda. 

African Palliative Care Association (April 2011). Strategic Plan 

2011-2020 for the African Palliative Care Association.  www.

africanpalliativecare.org/images/stories/pdf/apca_sp.pdf (accessed 

14 June 2018).

مصادر ملفات البلدان



21

    
1 United Nations General Assembly (1998). Resolution S-20/3, 

Declaration on the Guiding Principles of Drug Demand Reduc-

tion 1998.  www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/

RES/S-20/3 (accessed 9 May 2018).

2 Ibid.

3 Ibid.

4 United Nations (1961). Single Convention on Narcotic Drugs. 

March 30, 520 U.N.T.S. 204. Preamble.  

5 Commission on Narcotic Drugs (2009). Political declaration and 

plan of action on international cooperation towards an integrated and 

balanced strategy to counter the world drug problem.  www.unodc.

org/documents/ungass2016/V0984963-English.pdf (accessed 13 

July 2018).

6 Costa, A.M. (7 May 2008). “Making drug control ‘fit for purpose’: 

Building on the UNGASS decade”. Report by the Executive Director 

of the United Nations Office on Drugs and Crime as a contribution to 

the review of the twentieth special session of the General Assembly, 

E/CN.7/2008/CRP.17*. www.unodc.org/documents/commissions/

CND/CND_Sessions/CND_51/1_CRPs/E-CN7-2008-CRP17_E.pdf 

(accessed 14 June 2018).

7 United Nations Development Programme (2015). Perspectives 

on the development dimensions of drug control policy.   www.unodc.

org/documents/ungass2016//Contributions/UN/UNDP/UNDP_pa-

per_for_CND_March_2015.pdf (accessed 14 June 2018).

8 United Nations General Assembly (2016). Our joint commitment 

to effectively addressing and countering the world drug problem, A/

RES/S-30/1. New York: April 2016.  www.unodc.org/documents/

postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf (accessed 14 June 

2018).

9 Global Commission on Drug Policy (2011). The war on drugs.  

www.globalcommissionondrugs.org/reports/the-war-on-drugs/ (ac-

cessed 14 June 2018).

10 United Nations General Assembly. 69th session of the United 

Nations General Assembly. Synthesis report of the Secretary-General on 

the post-2015 sustainable development agenda A/69/700, the road 

to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting 

the planet.

11 Barrett, D. (2010). Security, development and human rights: Le-

gal normative and policy challenges to the international drug control 

system, International Journal of Drug Policy. 21(2), pp. 140-44. doi: 

10.1016/j.drugpo.2010.01.005.

12 Gutierrez, E. (October 2015), Drugs and illicit practices:  

Assessing their impact on development and governance. Christian Aid.

www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2017-08/drugs-illicit-prac-

tices-impact-development-governance-october-2015.pdf (accessed 

14 June 2018).

13 International Drug Policy Consortium (2016). IDPC Drug policy 

guide, 3rd edition.  http://fileserver.idpc.net/library/IDPC-drug-poli-

cy-guide_3-edition_FINAL.pdf (accessed 14 June 2018).

14 Cohen, P.T. (2008), The post-opium scenario and rubber in north-

ern Laos: Alternative Western and Chinese models of development. 

International Journal of Drug Policy. 20(5), pp. 424-30.  http://lad.nafri.

org.la/fulltext/2041-0.pdf (accessed 14 June 2018).

15 Barrett, D., Lines, R., Schleifer, R., Elliot R. & Bewley-Taylor, D. 

(2008). Recalibrating the Regime: The Need for a Human Rights-

Based Approach to International Drug Policy. The Beckley Founda-

tion Drug Policy Programme.  http://beckleyfoundation.org/resource/

recalibrating-the-regime-the-need-for-a-human-rights-based-ap-

proach-to-international-drug-policy/ (accessed 14 June 2018).

16 Human Rights Watch (2016). Colombia, events of 2016.  www.

hrw.org/world-report/2017/country-chapters/colombia (accessed 14 

June 2018).

17 Organization of American States (2015). The drug problem in the 

Americas: Studies. Drugs and development.  www.cicad.oas.org/

drogas/elinforme/informeDrogas2013/drugsDevelopment_ENG.pdf 

(accessed 14 June 2018).

18 Washington Office on Latin America, International Drug Policy 

Consortium, DeJusticia, Inter-American Commission on Women & 

Organization of American States (2016). Women, drug policies and 

incarceration. A guide for policy reform in Latin America and the Carib-

bean.  https://womenanddrugs.wola.org/women-drug-policy-and-in-

carceration-a-guide-for-policy-reform-in-latin-america-and-the-carib-

bean/ (accessed 14 June 2018).

19 United Nations Office on Drugs and Crime (2018). World Drug 

Report 2018.  www.unodc.org/wdr2018/ (accessed 13 July 2018).

20 Preambles of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs and 

of the 1971 UN Convention on Psychotropic Drugs.

21 Costa, A.M. (7 May 2008). “Making drug control “fit for purpose’: 

Building on the UNGASS decade”. Report by the Executive Director 

of the United Nations Office on Drugs and Crime as a contribution to 

the review of the twentieth special session of the General Assembly, 

E/CN.7/2008/CRP.17*. www.unodc.org/documents/commissions/

CND/CND_Sessions/CND_51/1_CRPs/E-CN7-2008-CRP17_E.pdf 

(accessed 14 June 2018).

22 Eastwood, N., Shiner, M. & Bear, D. (2013). The numbers in black 

and white: Ethnic disparities in the policing and prosecution of drug 

offences in England and Wales. London: Release.  www.release.org.

المصادر



22

44 International Drug Policy Consortium (6 June 2018). 188 NGOs 

call on the United Nations to condemn Bangladesh drug war.  https://

idpc.net/media/press-releases/2018/06/ngos-call-on-the-united-na-

tions-to-condemn-bangladesh-drug-war (accessed 14 June 2018).

45 Hutt, D. (9 February 2017). In Duterte’s footsteps, Hun Sen 

launches a drug war. Asia Times. Phnom Penh.  www.atimes.com/

article/dutertes-footsteps-hun-sen-launches-drug-war/ (accessed 14 

June 2018).

46 Kine, P. (23 August 2017). Duterte’s “drug war” migrates to Indo-

nesia. Human Rights Watch.  www.hrw.org/news/2017/08/23/duter-

tes-drug-war-migrates-indonesia (accessed 14 June 2018).

47 Beaumont, P. (11 July 2018). Sri Lanka to begin hanging drug 

dealers to “replicate success of Philippines”. The Guardian.  www.

theguardian.com/global-development/2018/jul/11/sri-lanka-to-begin-

hanging-drug-dealers-to-replicate-success-of-philippines (accessed 

13 July 2018).

48 Inter-American Commission on Human Rights (2016). Situation 

of human rights in Mexico.  www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Mexi-

co2016-en.pdf (accessed 14 June 2018).

49 Washington Ofice on Drugs and Crime (22 September 2017). 

Actualización sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 

México (septiembre de 2017).  www.wola.org/es/2017/09/actual-

izacion-de-wola-sobre-el-caso-de-los-43-estudiantes-desapareci-

dos-en-mexico-septiembre-de-2017/ (accessed 14 June 2018).

50 Penaranda, I. & Bermudez, G. (7 December 2017). “After the 

Peace Accord, violence persists in Colombia’s coca regions (part II).” 

NACLA.  https://nacla.org/news/2018/04/08/after-peace-accord-

violence-persists-colombia%E2%80%99s-coca-regions-part-ii (ac-

cessed 14 June 2018).

51 The Guardian (20 December 2017). More than 100 human rights 

activists killed in Colombia in 2017, UN says.  www.theguardian.com/

world/2017/dec/20/more-than-100-human-rights-activists-killed-in-

colombia-in-2017-un-says (accessed 14 June 2018).

52 Harm Reduction International (March 2013). Briefing paper on vio-

lence against women who use drugs and access to domestic violence 

shelters.  www.hri.global/files/2013/03/19/Briefing_Paper_-_Access_

to_Shelters_-_with_correct_fonts_07.03_.13_.pdf (accessed 14 June 

2018).

53 United Nations Office on Drugs and Crime (2017). World Drug 

Report 2017. Vienna.  www.unodc.org/wdr2017/index.html (ac-

cessed 14 June 2018).

54 World Health Organization. HIV/AIDS, people who inject drugs.  

www.who.int/hiv/topics/idu/en/ (accessed 14 June 2018).

55 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 

International Labour Organization, United Nations Development Pro-

gramme, UNESCO, United Nations Population Fund, United Nations 

High Commissioner for Refugees, UNICEF, United Nations Office on 

Drugs and Crime, UN Women, World Food Programme, World Health 

Organisation & UNAIDS (March 2012). Joint statement: Compulsory 

drug detention and rehabilitation centres.  https://dl.dropboxusercon-

tent.com/u/64663568/alerts/Joint-Statement_Compulsory-drug-de-

tention-and-rehabilitation-centres.pdf (accessed 14 June 2018).

56 Open Society Foundations (2011). Against her will: Forced and 

coerced sterilization of women worldwide.  www.opensocietyfounda-

tions.org/sites/default/files/against-her-will-20111003.pdf (accessed 

14 June 2018).

57 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (30 Janu-

ary 2013). World crime trends and emerging issues and responses in 

the field of crime prevention and criminal justice. Note by the Secretari-

at. E/CN.15/2013/9.  www.unodc.org/documents/data-and-analysis/

statistics/crime/World_Crime_Trends_2013.pdf (accessed 14 June 

2018).

58 United Nations Office on Drugs and Crime (2015). Chapter 1. 

In: World Drug Report 2015. Vienna.  www.unodc.org/wdr2015/ (ac-

cessed 14 June 2018).

59 Jürgens, R., et al (2011). “HIV and incarceration: prisons and de-

tention.” Journal of the International AIDS Society. 14, p. 26.  www.

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3123257/ (accessed 14 June 

2018).

60 Larney, S., et al (2013). “Incidence and prevalence of Hepatitis C 

in prisons and other closed settings: Results of a systematic review 

and meta-analysis.” Journal of Hepatology. 58 (4).

61 United Nations Office on Drugs and Crime, International Labour 

Organization, United Nations Development Programme, World Health 

Organization, UNAIDS (2013). HIV prevention, treatment and care in 

prisons and other closed settings: A comprehensive package of inter-

ventions.  www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV_comprehensive_

package_prison_2013_eBook.pdf (accessed 14 June 2018).

62 www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVol-

ume112.pdf (accessed 14 June 2018).

63 Hunt, P. (21 September 2007). Oral Remarks to the Press, Friday 

21 September 2007, Bogota, Colombia.  www.hchr.org.co/documen-

toseinformes/documentos/relatoresespeciales/2007/ruedadepren-

saingles.pdf (accessed 14 June 2018).

64 Human Rights Watch, Open Society Institute Public Health Pro-

gram & International Harm Reduction Association. Human rights and 

drug policy briefing 6: Crop eradication. http://tbinternet.ohchr.org/

Treaties/CESCR/Shared%20Documents/AFG/INT_CESCR_NGO_

AFG_44_7917_E.pdf (accessed 14 June 2018).

65 Bigwood, J. (2 March 2002). A brief overview of the scientific literature re-

garding reported deleterious effects of glyphosate formulations on aquatic and 

soil biota 2. Ministerio del Ambiente of Ecuador.  www.usfumigation.org/Liter-

ature/Scientific%20Papers/ReviewRoundup.pdf (accessed 14 June 2018).



23

uk/sites/default/files/pdf/publications/Release%20-%20Race%20Dis-

parity%20Report%20final%20version.pdf (accessed 14 June 2018).

23 Conectas Human Rights (14 December 2017). Brazil has the 

world’s 3rd largest prison population.  www.conectas.org/en/news/

brazil-worlds-3rd-largest-prison-population (accessed 14 June 2018).

24 Godsoe, C. (September 1998). The ban on welfare for felony 

drug offenders: Giving a new meaning to life sentence. Berkeley Jour-

nal of Gender, Law & Justice. 13(1), pp. 257-67.  https://scholarship.

law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1145&context=bglj (ac-

cessed 14 June 2018).

25 Federal Student Aid. Students with criminal convictions. https://

studentaid.ed.gov/sa/eligibility/criminal-convictions#drug-convictions 

(accessed 14 June 2018). See also: Jobs For Felons Hub. Can felons 

get welfare?  www.jobsforfelonshub.com/can-felons-get-welfare/ (ac-

cessed 13 Juy 2018).

26 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (12 Feb-

ruary 2014). World crime trends and emerging issues and responses 

in the field of crime prevention and criminal justice. Note by the Secre-

tariat. E/CN.15/2014/5.  www.unodc.org/documents/commissions/

CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_23/_E-CN15-2014-05/E-CN15-

2014-5_E.pdf (accessed 14 June 2018).

27 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (30 Janu-

ary 2013). World crime trends and emerging issues and responses in 

the field of crime prevention and criminal justice. Note by the Secretari-

at. E/CN.15/2013/9.  www.unodc.org/documents/data-and-analysis/

statistics/crime/World_Crime_Trends_2013.pdf (accessed 14 June 

2018).

28 Uprimny Yepes, R., Guzman D.E. & Parra Norato, J. (2012). La 

adicción punitiva: La desproporción de las leyes de drogas en Améri-

ca Latina. DeJusticia, Colectivo de Estudios Drogas y Derechos.  

www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Drug_Policy/la_adic-

cion_punitiva.pdf (accessed 14 June 2018).

29 Rothwell, J. (25 November 2015). Drug offenders in American 

prisons: The critical distinction between stock and flow. Brookings.  

www.brookings.edu/blog/social-mobility-memos/2015/11/25/drug-

offenders-in-american-prisons-the-critical-distinction-between-stock-

and-flow/ (accessed 14 June 2018).

30 Boiteux, L. (2015). The incarceration of women for drug offenses. 

Colectivo de Estudios Drogas y Derecho.  www.drogasyderecho.org/

publicaciones/pub-priv/luciana_i.pdf (accessed 14 June 2018).

31 Sawitta Lefevre, A. (25 January 2018). Thai women’s prison high-

lights need for reform, drug policy rethink. Reuters.  https://uk.reuters.

com/article/uk-thailand-prison/thai-womens-prison-highlights-need-

for-reform-drug-policy-rethink-idUKKBN1FE1FD (accessed 14 June 

2018).

32 Washington Office on Latin America, International Drug Policy 

Consortium, DeJusticia, Inter-American Commission on Women & Or-

ganization of American States (2016). Women, drug policies and incar-

ceration. A guide for policy reform in Latin America and the Caribbean.  

https://womenanddrugs.wola.org/women-drug-policy-and-incarcera-

tion-a-guide-for-policy-reform-in-latin-america-and-the-caribbean/ (ac-

cessed 14 June 2018).

33 Washington Office on Latin America & Transnational Institute 

(2011). Systems overload: Drug laws and prisons in Latin America.  

www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Drug%20Policy/2011/

TNIWOLA-Systems_Overload-def.pdf (accessed 14 June 2018).

34 Fair Trials. A measure of last resort? The practice of pre-trial de-

tention decision making in the EU.  www.fairtrials.org/wp-content/up-

loads/A-Measure-of-Last-Resort-Full-Version.pdf (accessed 14 June 

2018).

35 UN General Assembly (1948). Universal Declaration of Human 

Rights. Paris: Dec 10.  www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_

Translations/eng.pdf (accessed 10 May 2018).

36 Global Financial Integrity (March 2017). Transnational crime and the 

developing world.  www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2017/03/

Transnational_Crime-final.pdf (accessed 14 June 2018).

37 West Africa Commission on Drugs (2014). Not just in transit: 

Drugs, the state and society in West Africa.  www.wacommissionon-

drugs.org/wp-content/uploads/2014/11/WACD-Full-Report-Eng.pdf 

(accessed 14 June 2018).

38 Ibid.

39 Gutierrez, E. (October 2015), Drugs and illicit practices: Assess-

ing their impact on development and governance. Christian Aid.  www.

christianaid.org.uk/sites/default/files/2017-08/drugs-illicit-practic-

es-impact-development-governance-october-2015.pdf (accessed 14 

June 2018).

40 United Nations Office on Drugs and Crime (December 2007). 

Cocaine Trafficking in West Africa – The threat to stability and develop-

ment (with special reference to Guinea-Bissau). Vienna.  www.unodc.

org/documents/data-and-analysis/West%20Africa%20cocaine%20

report_10%2012%2007.pdf (accessed 14 June 2018).

41 United Nations Office on Drugs and Crime (2017). 5. The drug 

problem and organized crime, illicit financial flows, corruption and ter-

rorism. In: World Drug Report 2017.  www.unodc.org/wdr2017/field/

Booklet_5_NEXUS.pdf (accessed 14 June 2018).

42 Europol (2016). EU Drug Markets Report 2016.  www.europol.

europa.eu/publications-documents/eu-drug-markets-report-2016 

(accessed 14 June 2018).

43 Human Rights Watch (18 January 2018). Philippines: Duterte’s 

“drug war” claims 12,000+ lives. www.hrw.org/news/2018/01/18/

philippines-dutertes-drug-war-claims-12000-lives (accessed 14 June 

2018).



24

86 Harm Reduction International (2012). Partners in crime: Interna-

tional funding for drug control and gross violations of human rights.  

www.hri.global/files/2012/06/20/Partners_in_Crime_web1.pdf (ac-

cessed 14 June 2018).

87 Ibid.

88 International Drug Policy Consortium (2016). IDPC Drug policy 

guide, 3rd edition.  http://fileserver.idpc.net/library/IDPC-drug-poli-

cy-guide_3-edition_FINAL.pdf (accessed 14 June 2018).

89 International Drug Policy Consortium (September 2016). United 

Nations General Assembly Special Session (UNGASS) on the world 

drug problem: Report of proceedings.  https://idpc.net/publica-

tions/2016/09/the-ungass-on-the-world-drug-problem-report-of-pro-

ceedings (accessed 14 June 2018).

90 Human rights, health and harm reduction. States’ amnesia and 

parallel universes. An address by Professor Paul Hunt, UN Special 

Rapporteur on the right to the highest attainable standard of health. 

Harm Reduction 2009: IHRA’s 19th International Conference Barce-

lona – 11 May 2008.  www.hri.global/files/2010/06/16/HumanRight-

sHealthAndHarmReduction.pdf (accessed 14 June 2018).

91 www.unodc.org/ungass2016/en/contribution_UN_Entities.html; 

See also: Hallam, C. (March 2016). Striving for system-wide coher-

ence: An analysis of the official contributions of United Nations enti-

ties for the UNGASS on drugs. International Drug Policy Consortium.  

https://idpc.net/publications/2016/03/striving-for-system-wide-co-

herence-an-analysis-of-the-official-contributions-of-united-nations-en-

tities-for-the-ungass-on-drugs (accessed 14 June 2018).

92 Fernandez Ochoa, J. & Nougier, M. (March 2017). How to capi-

talise on progress made in the UNGASS Outcome Document: A guide 

for advocacy. International Drug Policy Consortium.  https://idpc.net/

publications/2017/03/how-to-capitalise-on-progress-made-in-the-

ungass-outcome-document (accessed 14 June 2018).

93 International Peace Institute & Social Science Research Coun-

cil Conflict Prevention and Peace Forum (February 2018). Aligning 

agendas: Drugs, sustainable development, and the drive for policy co-

herence.  www.ipinst.org/wp-content/uploads/2018/02/1802_Align-

ing-Agendas.pdf (accessed 14 June 2018).

94 Bridge, J. et al. (September 2017). Edging forward: How the 

UN’s language on drugs has advanced since 1990. International Drug 

Policy Consortium, Transnational Institute & Global Drug Policy Ob-

servatory.  http://fileserver.idpc.net/library/Edging-Forward_FINAL.pdf 

(accessed 14 June 2018).

95 Based on: International Drug Policy Consortium (2016). IDPC 

Drug policy guide, 3rd edition.  http://fileserver.idpc.net/library/ID-

PC-drug-policy-guide_3-edition_FINAL.pdf (accessed 14 June 2018) 

& Mae Fah Luang Foundation (2018). Nurturing sustainable change: 

The Doi Tung case 1988-2017.  www.maefahluang.org/wp-content/

uploads/2018/05/Nurturing-Book-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%

B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%

B8%A1-Final_page.pdf (accessed 14 June 2018).

96 Inter-American Commission of Women & Organization of Amer-

ican States (2014). Women and drugs in the Americas.  www.oas.

org/en/cim/docs/womendrugsamericas-en.pdf (accessed 14 June 

2018).

97 Pieris, N. (2017). Reducing female incarceration through drug law 

reform in Costa Rica. Washington Office on Latin America, International 

Drug Policy Consortium, DeJusticia & Inter-American Commission on 

Women.  www.wola.org/wp-content/uploads/2017/05/DONE-2-Cos-

ta-Rica-77bis_ENG_FINAL-.pdf (accessed 14 June 2018).

98 Pieris, N. (2017). Costa Rica’s inter-institutional network in support 

of women caught in the criminal justice system. Washington Office 

on Latin America, International Drug Policy Consortium, DeJusticia & 

Inter-American Commission on Women.  www.wola.org/wp-content/

uploads/2017/05/DONE-3-Red-interinstitucional-Costa-Rica_ENG_

FINAL-.pdf (accessed 14 June 2018).

99 Cortes, E. (2017). Eliminating barriers to re-entry: Criminal record 

reform in Costa Rica. Washington Office on Latin America, Interna-

tional Drug Policy Consortium, DeJusticia & Inter-American Commis-

sion on Women.  https://mujeresydrogas.wola.org/wp-content/up-

loads/2017/12/DONE-14-Criminal-Records-in-CR_ENG_FINAL-1.

pdf (accessed 14 June 2018).

100 European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction (2017). 

Portugal: Country drug report 2017.  www.emcdda.europa.eu/coun-

tries/drug-reports/2017/portugal/drug-harms_en (accessed 14 June 

2018).

101 Drug Policy Alliance (2014). Drug Decriminalization in Portugal: A 

Health-Centered Approach.  www.drugpolicy.org/resource/drug-de-

criminalizationportugal-health-centered-approach (accessed 14 June 

2018).

102 European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction (2017). 

Portugal: Country drug report 2017.  www.emcdda.europa.eu/coun-

tries/drug-reports/2017/portugal/drug-harms_en (accessed 14 June 

2018).

103 Aebi, M.F. & Delgrande, M. (2009). Council of Europe Annu-

al Penal Statistics, Space I, Survey 2007, Strasbourg: Council of 

Europe.  www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/SPACEI/PC-

CP_2009_%2001Rapport%20SPACE%20I_2007_090505_final_rev.

pdf (accessed 14 June 2018).

104 Fraser, B.A. et al. (2018). Palliative care development in Africa: 

Lessons from Uganda and Kenya. American Society of Clinical On-

cology.  http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JGO.2017.010090 

(accessed 14 June 2018).

105 Republic of Uganda Ministry of Health (2015). National palliative 

care policy. Uganda 



25

66 Schaffer, A. & Youngers, C. (30 September 2015). Twilight hour 

of coca fumigation in Colo,bia shows its injustice, ineffectiveness. 

Washington Office on Latin America.  www.wola.org/analysis/twi-

light-hour-of-coca-fumigation-in-colombia-shows-its-injustice-ineffec-

tiveness/ (accessed 14 June 2018).

67 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH (March 2017). Coca y deforestación: Mensajes de acción para 

la planeación del desarrollo.  www.gpdpd.org/wAssets/docs/Policy_

Brief_Coca-y-deforestaci-n.pdf (accessed 14 June 2018).

68 Bigwood, J. (2 March 2002). A brief overview of the scientific liter-

ature regarding reported deleterious effects of glyphosate formulations 

on aquatic and soil biota 2. Ministerio del Ambiente of Ecuador.  www.

usfumigation.org/Literature/Scientific%20Papers/ReviewRoundup.pdf 

(accessed 14 June 2018).

69 Pauker, S. (2003). Spraying first and asking questions later: Con-

gressional efforts to mitigate the harmful environmental, health, and 

economic impacts of U.S.-sponsored coca fumigation in Colombia. 

Ecology Law Quarterly. 30 (3), pp. 661-92.  https://scholarship.law.

berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1719&context=elq (ac-

cessed 14 June 2018).

70 Global Commission on Drug Policy (October 2015). The neg-

ative impact of drug control on public health: The global crisis of 

avoidable pain.  www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/up-

loads/2012/03/GCODP-THE-NEGATIVE-IMPACT-OF-DRUG-CON-

TROL-ON-PUBLIC-HEALTH-EN.pdf (accessed 14 June 2018).

71 Hallam, C. (December 2014). The international drug control re-

gime and access to controlled medicines. Transnational Institute & 

International Drug Policy Consortium.  http://fileserver.idpc.net/library/

The-international-drug-control-regime-and-access-to-controlled-med-

icines.pdf (accessed 14 June 2018).

72 Transnational Institute (27 February 2015). Fact sheet on the pro-

posal to discuss international scheduling of ketamine at the 58th CND.  

www.druglawreform.info/en/issues/reclassification-of-substances/

item/5994-fact-sheet-on-the-proposal-to-discuss-international-

scheduling-of-ketamine-at-the-58th-cnd (accessed 14 June 2018).

73 Aguilar, S., Gutierrez, V., Sanchez, L. & Nougier, M. (April 2018). 

Medicinal cannabis policies and practices around the world. Interna-

tional Drug Policy Consortium & Mexico Unido Contra la Delincuen-

cia.  https://idpc.net/publications/2018/04/medicinal-cannabis-poli-

cies-and-practices-around-the-world (accessed 14 June 2018).

74 International Drug Policy Consortium (2016), IDPC Drug policy 

guide, 3rd edition.  http://fileserver.idpc.net/library/IDPC-drug-poli-

cy-guide_3-edition_FINAL.pdf (accessed 14 June 2018).

75 For further analysis on the importance of policy coherence in drug 

policy, see: Schultze-Kraft, M. (January 2014). Why a governance per-

spective could contribute to improving drug policy and engaging the 

international development community: Lessons from Colombia. Inter-

national Journal of Drug Policy. 25 (5), pp. 1038-39.  www.ijdp.org/

article/S0955-3959(13)00249-1/fulltext (accessed 14 June 2018).

76 Comolli, V. & Hofmann, C. (September 2013). Modernising drug law 

enforcement report 6: Drug markets, security and foreign aid. International 

Drug Policy Consortium.  http://fileserver.idpc.net/library/MDLE-6-Drug-

markets-security-and-foreign-aid.pdf (accessed 14 June 2018).

77 Pajhwok Afghan News (26 April 2013), Russia training Afghan 

drug police officers. www.pajhwok.com/en/2013/04/26/russia-train-

ing-afghan-drug-police-officers (accessed 14 June 2018).

78 Comolli, V. & Hofmann, C. (September 2013). Modernising drug 

law enforcement report 6: Drug markets, security and foreign aid. In-

ternational Drug Policy Consortium.  http://fileserver.idpc.net/library/

MDLE-6-Drug-markets-security-and-foreign-aid.pdf (accessed 14 

June 2018).

79 Romero, S. (28 August 2008). Bolivia is an uneasy ally as 

U.S. presses drug war. The New York Times.  www.nytimes.

com/2008/08/29/world/americas/29bolivia.html (accessed 14 June 

2018); Ledebur, K. & Youngers, C.A. Bolivian drug control efforts: 

Genuine progress daunting challenges. Andean Information Network & 

Washington Office on Latin America.  www.wola.org/sites/default/files/

AIN-WOLA%20Final%20Bolivia%20Coca%20Memo.pdf (accessed 

14 June 2018).

80 The White House (14 September 2012). White House Presiden-

tial Determination: Memorandum of Justification for Major Illicit Drug 

Transit or Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2013. Wash-

ington, D.C.

81 Ledebur, K. & Youngers, C.A. Bolivian drug control efforts: Gen-

uine progress daunting challenges. Andean Information Network & 

Washington Office on Latin America.  www.wola.org/sites/default/files/

AIN-WOLA%20Final%20Bolivia%20Coca%20Memo.pdf (accessed 

14 June 2018).

82 United Nations Development Programme (April 2016). Reflections 

on drug policy and its impact on human development: Innovative ap-

proaches.  www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-AIDSReflec-

tionsOnDrugPolicyAndImpactOnHumanDevelopment.pdf (accessed 

14 June 2018).

83 Reprieve (14 December 2014). Reprieve report reveals £20 mil-

lion UK funding for foreign drug executions.  https://reprieve.org.uk/

press/reprieve-report-reveals-20-million-uk-funding-for-foreign-drug-

executions/ (accessed 14 June 2018).

84 Reprieve (21 December 2015). UN doubles Iran drug funding de-

spite execution surge.  https://reprieve.org.uk/press/un-doubles-iran-

drug-funding-despite-execution-surge/ (accessed 14 June 2018).

85 Iran Human Rights (2018). Annual report on the death penalty 

in Iran 2017.  https://iranhr.net/media/files/Rapport_iran_2018-gb-

090318-MD2.pdf (accessed 14 June 2018).



26

106 African Palliative Care Association (April 2011). Strategic Plan 

2011-2020 for the African Palliative Care Association.  www.african-

palliativecare.org/images/stories/pdf/apca_sp.pdf (accessed 14 June 

2018).

107 Clark, D., et al (2007). Hospice and palliative care development in 

Africa: A multi-method review of services and experiences. Journal of 

Pain and Symptom Management. 33, pp. 698-710 

108 Nabudere, H., Obuku, E. & Lamorde, M. (2013). Advancing the 

integration of palliative care in the national health system.  www.aca-

demia.edu/19225311/Advancing_the_Integration_of_Palliative_Care_

in_the_National_Health_System (accessed 14 June 2018).

109 Line, D. (2015). The 2015 Quality of Death Index: Ranking pallia-

tive care across the world. The Economist Intelligence Unit, ed.  www.

eiuperspectives.economist.com/healthcare/2015-quality-death-index 

(accessed 14 June 2018).

110 O’Brien, M., Schwartz, A. & Plattner, L. (February 2018). Treat the 

pain program. Journal of Pain and Symptom Management. 55 (2S), 

pp. S135-39.  www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(17)30380-

9/pdf (accessed 14 June 2018).

111 Ministry of Health, Palliative Care Association of Uganda, Open 

Society Initiative for East Africa (2012). The Development of Palliative 

Care in Uganda. Ministry of Health, Kampala, Uganda.

112 United Nations Office on Drugs and Crime (2017). Bulletin on nar-

cotics volume LXI – Alternative development: practices and reflections.  

http://ain-bolivia.org/wp-content/uploads/UNODC-Bolivia-article.pdf 

(accessed 14 June 2018).

113 Kathryn Ledebur, “Bolivia: clear consequences”, In: Coletta Youn-

ers & Eileen Rosin, eds. (2005), Drugs and democracy in Latin Amer-

ica: The impact of US policy (Boulder, Colorado and London: Lynne 

Rienner Publishers), pp. 143-184.

114 United Nations Office on Drugs and Crime Executive Director 

(2008). Fifth report of the Executive Director on the world drug prob-

lem, Action Plan on International Cooperation on the Eradication of 

Illicit Drug Crops and of Alternative Development, E/CN.7/2008/2/ 

Add.2. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime; For more 

information, see: Background paper for the International workshop and 

conference on alternative development. 2011.  http://icad2011-2012.

org/wp-content/uploads/Background_Paper_ICAD2011-2012.pdf 

(accessed 14 June 2018).

115 United Nations Office on Drugs and Crime (2017). Bulletin on nar-

cotics volume LXI – Alternative development: practices and reflections.  

http://ain-bolivia.org/wp-content/uploads/UNODC-Bolivia-article.pdf 

(accessed 14 June 2018).

الموارد اإلضافية

www.beckleyfoundation.org
www.countthecosts.org
www.druglawreform.info
www.drugpolicy.org
www.genevaplatform.ch
www.globalcommissionondrugs.org/the-latin-american-
commission-on-drugs-and-democracy/ 
www.hri.global
www.hrw.org
www.intercambios.org.ar
www.icsdp.org
www.idhdp.com
www.idpc.net
www.inpud.net
www.incb.org
www.menahra.org
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/
WorldDrugProblem.aspx
www.talkingdrugs.org
www.tdpf.org.uk
www.unaids.org/en/topic/key-populations
www.unodc.org
www.wacommissionondrugs.org
www.who.int/topics/substance_abuse/en/ 



27

تقارير أصدرتها اللجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات
http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/ 

الحرب على المخدرات )2011(

الحرب على المخدرات وفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز: كيف يغّذي تجريم استخدام المخدرات 
الوباء العالمي )2012(

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

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

األثر السلبي لمكافحة المخدرات على الصحة العامة: األزمة العالمية لأللم الممكن تجنبه )2015(

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

مشكلة فهم المخدرات حول العالم: مكافحة األحكام المسبقة بشأن األشخاص الذين يستخدمون 
المخدرات )2017(

أوراق موقف أصدرتها اللجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات
http://www.globalcommissionondrugs.org/position-papers

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

الدعم

مؤسسات المجتمع المفتوح
فيرجن يونايت
مؤسسة أوك

وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية

 اللجنة العالمية المعنية 
بسياسة المخدرات

األمانة العامة
خالد تنستي

بربارا غودي
إريك غرانت

آنا ياتسنكو

جهة االتصال

secretariat@globalcommissionondrugs.org
www.globalcommissionondrugs.org

التنويهات

التنسيق التقني
ماري نوجيي

خالد تنستي

فريق استعراض الخبراء
ديبورا عليمي

تينو أفافيا
دايف بولي-تايلور

جودي تشانغ
ناتاشا هورسفيلد

ناديا إيسلر
خافيير ساغريدو

سامر ولكر

أيلول/سبتمبر 2018







اللجنة العالمّية المعنّية بسياسة المخّدرات

 تهدف اللجنة العالمّية المعنّية بسياسة المخّدرات إلى طرح مناقشة 
ا عن السبل اإلنسانّية والفّعالة للحّد من الخطر   مّطلعة مثبتة علمّيً

 الذي تسّببه المخّدرات وسياسات المخّدرات على األشخاص والمجتمعات 
على المستوى الدولّي.
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