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 تمهيد   

شــِهَدت سياســات المخــدرات فــي األعــوام العشــر األخيــرة إصالحــاٍت 
والوطنيــة.  واإلقليميــة  الدوليــة  المســتويات  علــى  مســبوقة  غيــر 
ونحــن كأعضــاء فــي المفوضيــة العالميــة لسياســات المخدرات شــِهدنا 
علــى عــدٍد كبيــر مــن هــذه التغييــرات وواكبنــا بعًضــا منهــا. ففــي العــام 
2016، اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بدورتهــا االســتثنائية 
بشــأن مشــكلة المخــدرات العالميــة وثيقــة ختاميــة أعــادت فيهــا توجيــه 
الرقابــة علــى المخــدرات نحــو سياســات أكثــر توازًنــا. وفــي عــام 2019، 
اعتمــدت منظومــة األمــم المتحــدة موقًفــا موحــًدا بشــأن القضايــا 
المتعلقــة بالمخــدرات. وشــَرَع عــدٌد مــن البلــدان بتنظيــم المخــدرات 
قانونًيــا، فيمــا أَخــَذ إنهــاء تجريــم حيــازة كمَيــات صغيــرة لالســتعمال 
كذلــك  وانطَلَقــت  فشــيًئا.  شــيًئا  عالمًيــا  زخًمــا  يكتســب  الشــخصي 
ــن  نقاشــاٌت رفيعــة المســتوى بشــأن إصــالح سياســات المخــدرات بي
البلــدان األعضــاء فــي المنتديــات اإلقليميــة والحكوميــة الدوليــة فــي 

أفريقيــا واألمريكيتيــن وأوروبــا. 

بالرغــم مــن ذلــك، ظــّل مســتوى مهــّم غائًبــا بشــكل رســمي عــن ســاحة 
النقــاش. وهــذا المســتوى بالــذات هــو الــذي يصطــدُم فيــه وضــع 
ــة  ــر الناجــم عــن سياســات المخــدرات العقابي السياســات بالضــرر األكب
وحيــث يعيــش أكبــر عــدد مــن الفئــات الضعيفــة اجتماعًيــا، وهنــا نتَكلــم 

بالتحديــد عــن الُمــُدن والبلديــات.

األثقــل  العــبء  تتحّمــل  التــي  نمــًوا ســريًعا، وهــي  الُمــُدن  تشــهد 
لسياســات مراقبــة المخــدرات القمعيــة علــى المســتويين الوطنــي 
إلــى 68  الُمــُدن  المتوّقــع أن تصــَل نســبة ســّكان  والدولــي. ومــن 
االتجــار  ويوّلــد   .2050 بحلــول  العالــم  ســّكان  إجمالــي  مــن  بالمائــة 
بالمخــدرات، وهــو النشــاط االقتصــادي غيــر الشــرعي األكثــر ِربحيــة 
الُمــُدن  دّوامــات عنــف ملحوظــة فــي  المنظمــة،  للجريمــة  بالنســبة 
ــزاع والئهــم، ومواجهــة قــوات األمــن  ُتســتغّل لتخويــف الســكان وانت
واالتجــار  العنــف  بيــن  الصــالت  وتتجّلــى  االتجــار.  أنشــطة  وتأميــن 
أميــركا  فــي  بوضــوح  العميــاء  العقابيــة  واالســتجابات  العدوانــي 
الالتينيــة ومنطقــة الكاريبــي حيــث تقــع 42 مــن بيــن الُمــُدن الخمســين 
األعنــف فــي العالــم وتترّكــز علــى امتــداد ُطــُرق االتجــار بالكوكاييــن.

تطرحهــا  التــي  المشــاكل  معالجــة  فــي  الُمــُدن  مســاعدة  وبغيــة 
السياســات القمعيــة بالنســبة لقاطنــي المناطــق الحضريــة، وبهــدف 
ــا علــى عاتقنــا نشــر ورقــة  تحليــل قــدرة الُمــُدن علــى االســتجابة، أخذن
الموقــف هــذه وتقديمهــا إلــى الُعَمــد ورؤســاء البلديــات والحكومــات 
المحليــة ليسترشــدوا بهــا فــي صياغــة سياســات المخــدرات. وتتضّمــن 
هــذه الورقــة لمحــة عامــة عــن الجهــود التــي بذلتهــا الُمــُدن وتلــك التــي 

ــا والوجهــة التــي تســير نحوهــا. تبذلهــا حالًي

لطالمــا ســاهم صّنــاع السياســات المحليــون فــي صياغــة سياســات 
القــرن  ثالثينيــات  منــذ  وإصالحهــا  وتطبيقهــا  المخــدرات  مراقبــة 
األقــل  المــواد  لحظــر  المعارضيــن  مــن  آنــذاك  وكانــوا  المنصــرم، 
ــة التجريــم علــى ســيادة القانــون فــي أميــركا  قــّوة، محّذريــن مــن مغّب
الشــمالية. وفــي الثمانينــات، وجــدوا أنفســهم أمــام أزمــة فيــروس 
ــاول المخــدرات بالحقــن مــن حــّدة  ــذي زاد تن نقــص المناعــة البشــري ال
تفّشــيه. ومنــذ ذلــك الحيــن، اســتحدثت الُمــُدن األوروبيــة سياســات 
للحــّد مــن الضــرر هدفهــا احتــواء التِبعــات الســلبية للســلوك ســواء أكان 

قانونًيــا أو غيــر قانونــي.

واليــوم، بــات االبتــكار فــي السياســات واقًعــا ملموًســا فــي ُمــُدن 
كثيــرة حــول العالــم، ولــم َيُعــد محصــوًرا فــي البلــدان عاليــة الدخــل 

برامــج ومبــادرات  نــراه وبشــكل متزايــد فــي  بــل أصبحنــا  وحســب، 
تقودهــا الهيئــات البلديــة فــي أميــركا الالتينيــة ومنطقــة الكاريبــي 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء. أفريقيــا وبلــدن  وشــمال 

ونحــن كأعضــاء فــي المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات ُنــدرُك 
الــدور المحــوري الــذي تؤّديــه الُمــُدن حتــى فــي ظــّل قوانيــن المخــدرات 
العقابيــة الُمعتمــدة علــى المســتوى الوطنــي. وُنــدِرك كذلــك أن الُمُدن 
لديهــا النطــاق الكافــي للتصــدي للمشــاكل التــي تنشــأ عــن المراقبــة 
القمعيــة للمخــدرات، بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى كســب ثقــة المجتمــع 
المحلــي وحمايــة الصحــة العامــة واالســتجابة للمعــارك العنيفــة علــى 

مناطــق النفــوذ ومنــع تهميــش مجتمعــاٍت بأســِرها.

تتمّتــع الُمــُدن بالمرونــة القانونيــة لتصميــم مشــاريع تجريبيــة وتطبيقهــا 
للتخفيــف مــن أضــرار السياســات القمعيــة علــى المســتوى الوطنــي. 
ولكّنهــا ال تتســاوى جميعهــا فــي الصالحيــات والكفــاءات والمــوارد 
المتوفــرة بيــن أيديهــا. ففــي حيــن يضــّم بعــض الُمــُدن إدارات صحــة 
ــرة أخــرى  ــُدن كثي ــة وخدمــات إســكان، تفتقــر ُم وشــرطة وســجوًنا محلي
لمثــل هــذه المزايــا. ويضطلــع رؤســاء البلديات )أو الُعَمــد( بدور محوري 
فــي سياســات مراقبــة المخــدرات فــي مجتمعاتنــا مــن منطلــق أّنهــم 

المســؤولون المنتخبــون األكثــر احتــكاًكا بالناخبيــن. 

نشــّجع رؤســاء البلديــات علــى تقديــم أوَســع مروحٍة ممكنــة من خدمات 
الحــّد مــن الضــرر إلــى مواطنيهــم، كمــا نحّثهــم علــى أاّل يتــرددوا فــي 
تطبيــق هــذه الخدمــات الفّعالــة إّنمــا المثيــرة للجــدل – ولــو كان هــذا 
الوصــف غيــر عــادل – أحياًنــا. وندعوهــم إلــى اإليعــاز لقــوات الشــرطة 
البلديــة بالتوّقــف مــن مضايقــة األشــخاص غيــر العنيفيــن ولكّنهــم 
االعتقــال  مــن  الخــوف  يمنــع  أاّل  وينبغــي  المخــدرات.  يســتخدمون 
وســوء المعاملــة األشــخاص المدمنيــن مــن االســتفادة مــن الخدمــات 
التــي هــي مــن حّقهــم، بمــا فــي ذلــك الخدمــات الصحيــة واإلســكانية 

ــة المرتكــزة علــى الحقــوق. واالجتماعي

تتســارع وتيــرة التغّيــرات التــي يمــّر فيهــا عالمنــا أكثــر مــن أي وقــت 
ــات إصــالح سياســات المخــدرات  ــع العــام 2020. وب ــذ مطل مضــى من
مســألة حتميــة لبنــاء مجتمعــات أكثــر عــداًل وشــمواًل. لقــد أصبحــت 
اآلليــات الدوليــة لوضــع سياســات مخــدرات مالئمــة متوفــرة. ومــن 
الــدورة  المســتدامة ونتائــج  التنميــة  بيــن روحيــة خطــة  الجمــع  شــأن 
االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن مشــكلة المخدرات 
العالميــة تهيئــة الظــروف المناســبة لإلصالحــات الضروريــة لضمــان 
عــدم إهمــال أي شــخص أو فئــة. آن األوان لتطبيــق سياســات فّعالــة 
للمخــدرات، وُتعــّد الُمــُدن والبلديــات عناصــر التغييــر األكثــر كفــاءة ال 
ســيما وأنهــا تقــود الكفــاح الرامــي إلــى تأميــن وصــول متســاٍو إلــى 

الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة. 

بافيل بيم هيلين كالرك 
رئيس بلدية براغ السابق  رئيسة المفوضية العالمية  

لسياسات المخدرات
رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة
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توصيات

الُمــُدن هــي الســلطات األكثــر ُعرضــًة للتداعيــات الناجمــة عــن سياســات المخــدرات العقابيــة. ونحــن كأعضــاء فــي المفوضيــة العالميــة لسياســات 
المخــدرات )فــي صفوفنــا رؤســاء بلديــات وأعضــاء فــي مجالــس بلديــة ســابقون( نؤِمــن بــأّن ســلطات الُمــُدن هــي عناصــر التغييــر األكثــر كفــاءة 
ال ســّيما وأنهــا تقــود الكفــاح الرامــي إلــى تأميــن وصــول متســاٍو إلــى الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة. ونظــًرا إلــى أن الُمــُدن ســتأوي 68 بالمائــة 
مــن ســكان العالــم بحلــول عــام 2050، 2 وتترّكــز فيهــا أعــداد أكبــر مــن الفئــات الضعيفــة اجتماعًيــا،2 نوصــي بإجــراءات فوريــة لتحســين سياســات 

المخــدرات فــي الُمــُدن.  

يتعّين على الُمُدن والبلديات القيام بما يلي:

تصميــم وتطبيــق سياســات محليــة للمخــدرات تضــع 
علــى رأس أولوياتهــا صحــة قاطني الُمُدن وســامتهم
بالمرونــة  البلديــة  والمجالــس  المحليــة  والحكومــات  الُمــُدن  تتمتــع 
القانونيــة إلطــالق مشــاريع تجريبيــة مــن شــأنها معالجــة القضايــا 
وينبغــي  للمخــدرات.  اإلشــكالي  االســتخدام  عــن  الناتجــة  الصحيــة 
للسياســات أن تولــي األولويــة لســالمة األحيــاء وصحــة المجتمعــات 
آمنــة.  حضريــة  بيئــة  فــي  التعايــش  علــى  الحــرص  مــع  المحليــة، 
تســاهم التدخــالت الصحيــة واالجتماعيــة، بمــا فيهــا برامــج العــالج 
والوقايــة والحــّد مــن الضــرر المبنيــة علــى األدلــة فــي الحــّد مــن 
انتقــال فيروســات نقــص المناعــة البشــري والتهــاب الكبد الفيروســي 
والســل. كمــا تخّفــض هــذه البرامــج مــن معــّدالت الجرائــم الصغيــرة 
وهــذه  أوضاعهــا.  وتدهــور  المحليــة  المجتمعــات  ونــزوح  والعنــف 
البرامــج تّتســم بالفعاليــة مــن حيــث التكلفــة بمــا أنهــا ال تســتلزم إعــادة 
توجيــه ضخمــة للمــوارد البلديــة. وينبغــي لجمــع البيانــات والرصــد أن 

يكونــا جــزًءا ال يتجــزأ مــن هــذه المشــاريع التجريبيــة.

ضمــان اســتفادة سياســات المخــدرات المحليــة مــن 
الحــّد  علــى  وتركيزهــا  العصريــة  الــردع  اســتراتيجيات 
ــر  ــه أســواق المخــدرات غي ــذي تتســبب ب مــن العنــف ال
ــي  ــع قاطن المشــروعة إلرســاء الســام واألمــن لجمي

الُمــُدن 
ال بــّد لســلطات الُمــُدن والســلطات البلديــة أن تتعايــش مــع فكــرة 
المشــروعة،  غيــر  المخــدرات  ســوق  علــى  التــاّم  القضــاء  اســتحالة 
وأّن إدارة هــذه الســوق ومراقبتهــا ُيعــّدان اســتراتيجيًة أكثــر نجاعــة 
أثــر شــمواًل وأماًنــا وقــدرًة علــى  ُمــُدن  لبنــاء  البعيــد  المــدى  علــى 
التكّيــف مــع التغّيــرات. ينبغــي اســتبدال اســتراتيجية القمــع الشــامل 
باســتراتيجيات ردٍع موّجهــة نحــو تغييــر الســلوك، بمــا فــي ذلــك إبعــاد 
أنشــطة بيــع المخــدرات غيــر المشــروعة عــن المناطــق الحساســة مثــل 
المــدارس أو مراكــز العــالج. ومــن شــأن التدخــالت المدروســة إلنفــاذ 
القانــون أن تســاعد فــي خفــض العنــف الناتــج عــن ســوق المخــدرات. 
ــا فــي العمليــات يســتند إلــى  ــا اســتباقًيا وتحليلًي وهــي تتطلــب نهًج
االقتصاديــة  االجتماعيــة  للظــروف  وفهــٍم  اســتخبارية  معلومــات 
الســائدة محلًيــا، ويجــب أن تلبــي هــذه التدّخــالت االحتياجــات المحليــة 

وتوّظــف المــوارد المتوفــرة علــى نحــو كــفء.

األخــذ بزمــام التحكــم فــي أســواق المخــدرات المحليــة 
غيــر  للمخــدرات  القانونــي  التنظيــم  طريــق  عــن 

حالًيــا المشــروعة 
التنظيــم  تجربــة  فــي  ومجالســها  الُمــُدن  حكومــات  تنظــر  أن  يجــب 
القانونــي للمخــدرات غيــر المشــروعة حالًيــا ضمــن مناطقهــا الحضريــة. 
ومــن الضــروري إخضــاع هــذه التجــارب إلــى التقييــم الدقيــق والحــرص 
الســياق  والتــدّرج. ويمكنهــا فــي هــذا  الشــمول  تتوخــى  أن  علــى 
تطبيــق برامــج تجريبيــة تبــدأ بمــواد ســهلة المراقبــة نســبًيا وتوجــد لهــا 
أدلــة عــن أفضــل أنــواع التنظيــم، مثــل القّنــب؛ أو بمــواد تســتخدم 
فــي العالجــات الطبيــة مثــل العــالج ببدائــل وناهضــات األفيونيــات. 
وفــي حــال ُطّبَقــت كمــا يجــب، يمكــن لهــذا التجــارب إثبــات وجــود 
بدائــل الســتخدام القمــع مــن أجــل ضبــط المخــدرات داخــل المدينــة.

علــى  المخــدرات  تكــون سياســات  أن  علــى  الحــرص 
منصــة  وتوّفــر  مّتســقة  المحلي/البلــدي  المســتوى 

المعنييــن جميــع  إلشــراك 
مــا مــن مجــاٍل أو تخّصــٍص بإمكانــه معالجــة األبعــاد كاّفــة لسياســات 
المخــدرات منفــرًدا. ومــن هنــا يتعّيــن علــى رؤســاء البلديــات جمــع 
المعنييــن علــى اختالفهــم حــول طاولــة واحــدة منــذ اللحظــة األولــى 
التــي يبــدأ فيهــا النقــاش بشــأن مراقبة المخدرات، من األســر المتأثرة 
إلــى قــوات إنفــاذ القانــون ووكالء النيابــة والتربوييــن واألشــخاص 
الذيــن يســتخدمون المخــدرات والمرشــدين الصحّييــن واالجتماعييــن 
والخبــراء وممّثلــي المجتمــع الُمــُدن ي. وال بــّد مــن بنــاء اإلجمــاع بيــن 
مختلــف األطــراف والتطــّرق بجّدّيــة وعنايــة لمخــاوف كّل منهــم بهــدف 
التوّصــل إلــى اســتراتيجيات مســتنيرة وفعالــة ومســتدامة لسياســات 
ــى أن تّتســق مــع غيرهــا مــن السياســات  المخــدرات مــع الحــرص عل

العامــة علــى المســتوى المحلــي.
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ــة، وليــس  ــأّن »سياســات المخــدرات شــأٌن محلــي.«3 فالحكومــات المحلي ــُدن والمخــدرات عــام 2006 ب ــن بالُم ــن المتخصصي صــّرح أحــد المعّلقي
الوطنيــة، هــي الجهــات الفاعلــة وصاحبــة القــرار الرئيســية فــي مقاربــة سياســات المخــدرات وتطبيقهــا. وإذا ألقينــا نظــرة تاريخيــة نِجــُد أّن بعــض 
هــذه الحكومــات كان ســّباًقا فــي دعــم برامــج الحــّد مــن الضــرر واإلصالحــات الجريئــة فــي قوانيــن المخــدرات. ولكــّن المعّلــق ذاتــه اســتدرك قائــاًل 
إّن »الحكومــات الوطنيــة هــي صاحبــة الشــأن فــي نظــام الحظــر العالمــي فيمــا ليــس للحكومــات المحليــة أي قــرار فــي ذلــك بمــا أّن ›األطــراف‹ 

المشــاركة فــي اتفاقيــات المخــدرات واألعضــاء فــي نظــام األمــم المتحــدة ]لمراقبــة المخــدرات[ هــم الــدول األعضــاء أنفســهم.«

ــد معضلــة ال تــزال قائمــة حتــى يومنــا هــذا: الُمــُدن حــول العالــم ملتزمــة بتغييــر سياســات المخــدرات، ولكــّن صالحياتهــا  وهــذا االنقســام يوّل
محــدودة، ناهيــك عــن أّن نطــاق عملهــا يعتمــد بدرجــة كبيــرة جــًدا علــى الســياقين الوطنــي والدولــي. غيــر أّننــا بتنــا نشــهد اعتراًفــا متزايــًدا بــأن 
صياغــة سياســات المخــدرات محلًيــا، بخاصــة علــى المســتوى البلــدي، قــد تكــون أكثــر فعاليــة مــن السياســات المرســومة وطنًيــا نظــًرا إلــى قدرتهــا 

األكبــر علــى االســتجابة إلــى االختالفــات الثقافيــة والظــروف االجتماعيــة والمشــهد السياســي المحلــي.4  

الُمــُدن الكبــرى علــى وجــه الخصــوص هــي مــن يتحّمــل العــبء األكبــر 
سياســات  عــن  المتأتيــة  والعواقــب  الوطنيــة  المخــدرات  لمشــاكل 
ــات  ــُدن التصــّدي لالضطراب ــى الُم ــن عل ــذا يتعّي ــة. ل المخــدرات الوطني
ــا  العامــة الناشــئة عــن بيــع المخــدرات فــي الشــوارع، ومعالجــة قضاي
المجتمــع والصحــة العامــة التــي تنشــأ عــن االســتخدام اإلشــكالي 
ــد التكاليــف الباهظــة لتطبيــق التشــريعات  للمخــدرات، فضــاًل عــن تكّب
الحظريــة للمخــدرات. وهــذا االتجــاه آخــذ فــي الصعــود بمــا أن الُمــُدن 
ســتأوي 68 بالمائــة مــن ســكان العالــم بحلــول عــام 2050 5 وســيترّكز 
فيهــا عــدد أكبــر مــن الفئــات الضعيفــة اجتماعًيــا.6 علــى ســبيل المثــال، 
تشــهد مدينــة نيويــورك مســتويات عاليــة مــن االســتخدام اإلشــكالي 
لألفيونيــات فــي ظــّل »ارتفــاع معــدل الوفيــات الناجمــة عــن تنــاول 
جرعــات زائــدة مــن المســّكنات األفيونيــة بـــ 267 بالمائــة بيــن عاَمــي 
2000 و2011.« 7 أمــا كيــب تــاون ومقاطعتهــا فتتحّمــالن العــبء األكبــر 
ــر  ــا الجنوبيــة مســّجلَتين أكث للجرائــم المرتبطــة بالمخــدرات فــي أفريقي
مــن ثلــث العــدد اإلجمالــي لهــذه الجرائــم فــي البــالد.8 وفــي شــنغهاي 
أصبــح الميثامفيتاميــن المــاّدة المخــدرة الجديــدة األكثــر اســتخداًما فــي 

ظاهــرٍة بتنــا نالحظهــا فــي مختلــف بلــدان شــرق آســيا.9 

تشــتمل سياســات المخــدرات علــى أكثــر مــن مجــاٍل متعّلــٍق بالسياســة 
االجتماعيــة  والمســاعدة  العامــة  الصحــة  ذلــك  فــي  بمــا  العامــة، 
وتطبيــق القانــون والتخطيــط الحضــري والتالحــم االجتماعــي مــن جملــة 
أمــوٍر أخــرى. وتتفاعــل تدابيــر السياســة العامــة ذات الصلــة فــي مــا 
بينهــا، ولكــن يمكــن لهــا أن تتضــارب فــي حــال عــدم تنســيقها بعنايــة. 
غيــر أّن الصالحيــات واالختصاصــات المنوطــة بحكومــات الُمــُدن تختلــف 
اختالًفــا واســًعا، وهــذا شــأن المــوارد الماليــة والمؤسســية أيًضــا. 
ــُدن اســتقاللية كبيــرة فــي مــا يتعلــق بالسياســات  يملــك معظــم الُم
االجتماعيــة وسياســات الصحــة العامــة، غيــر أن الُمــُدن ال تتدّخــل إاّل 
ــة، حيــث أّن هــذه  ــة الجنائي ــة فــي شــؤون العدال بشــكل محــدود للغاي
األخيــرة تقــع ضمــن نطــاق الســلطات الوطنيــة أو الفدرالية أو ســلطات 
لمتطلبــات  تخضــع  فإّنهــا  المخــدرات  لسياســات  وبالنســبة  الدولــة، 
تحّددهــا اتفاقيــات دوليــة لمراقبــة المخــدرات. وفــي حيــن يضــّم عــدد 
مــن الُمــُدن إدارات شــرطة خاصــة بــه، يفتقــر الكثيــر منهــا إلــى ذلــك. 
أّمــا الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة فيقّدمهــا بعــض الُمــُدن بشــكل 
واســع بينمــا ال تمتلــك ُمــُدن كثيــرة أخــرى الميزانيــات الكافيــة لذلــك ال 
ســيما تلــك الواقعــة فــي بلــدان ذات دخــل منخفــض ومتوســط. ولــدى 
بعــض الُمــُدن آليــات متطــّورة للتشــاور مــع ســكانها فيمــا تعمــُل ُمــُدن 

أخــرى علــى أســاس هرمــي أو تنازلــي عنــد تقريــر السياســات. 

مــن غيــر الممكــن تنــاول كل متغّيــرات الحوكمــة وخيــارات السياســة 
هــذه التــي تتفاعــل فــي مــا بينهــا. لــذا فــإّن ورقــة الموقــف الحاليــة ترّكز 
ــرة. وهــي تســتهدف مقــّرري  ــة والمبتك ــة اإليجابي ــى بعــض األمثل عل
الُمــُدن ومســؤوليها،  إدارة  علــى  والقائميــن  المحلييــن  السياســات 
واألشــخاص  المجتمــع  ومناصــري  المعنييــن  الســكان  إلــى  إضافــة 
الذيــن يســتخدمون المخــدرات، مــن أجــل توفيــر المعلومــات لهــم حــول 
حــدود وضــع سياســات المخــدرات العامــة واإلمكانيــات المتاحــة أمامهــا 
فــي الُمــُدن. وفــي طبيعــة الحــال، تأتــي األمثلــة غالًبــا مــن البلــدان 
ذات الدخــل المرتفــع فــي أوروبــا وأميــركا الشــمالية حيــث تتمّتــع الُمــُدن 
ــر ومؤسســات أقــوى وســجّل تاريخــي أطــول فــي  ــة أكب بمــوارد مالي

تواِصــل الُمــُدن تقديــم خدمــات الحــّد مــن الضــرر حتــى 
فــي ظــّل جائحــة كوفيــد-19

تترّكــز خدمــات الحــّد مــن الضــرر حــول العالــم فــي المناطــق 
الحضريــة حيــث تقيــم أعــداد كبيــرة مــن النــاس علــى مقربــٍة 
مــن بعضهــا البعــض. وإلــى جانــب تســليطها الضــوء علــى 
جائحــة  َكَشــَفت  للتحديــات،  االســتجابة  علــى  الُمــُدن  قــدرة 
بيــن  متكافــئ  غيــر  الخدمــات  إلــى  الوصــول  أن  كوفيــد-19 
األحيــاء والشــرائح الســكانية المختلفــة ويعتريــه عــدم مســاواة 

وإنصــاف.

عــداد  فــي  المخــدرات  يحقنــون  الذيــن  األشــخاص  ُيصّنــف 
القضائيــة.  الواليــات  مــن  كبيــر  عــدد  فــي  الهّشــة  الفئــات 
دفعــت الجائحــة مدينــة لــوزان فــي سويســرا إلــى توصيــل 
عالجــات اإلبــدال إلــى منــازل هــؤالء األشــخاص عــن طريــق 
فــي  ُطّبقــت  التــي  القيــود  فــي ظــّل  الصحييــن  العامليــن 
مطلــع العــام 2020. 10 أمــا فــي أبيدجــان فــي شــاطئ العــاج 
فاســتمّر العاملــون المجتمعيــون فــي تقديــم خدمــات الحــّد 
المخــدرات  يســتخدمون  الذيــن  األفــراد  إلــى  الضــرر  مــن 
بدعــٍم مــن الســلطات المحليــة بالرغــم مــن عــدم االســتقرار 
كنــدا  فــي  تورنتــو  مدينــة  نّظمــت  بدورهــا،  السياســي.11 
حمــالت وقايــة خاصــة بكوفيــد-19 دَعــت فيهــا األفــراد الذيــن 
يحقنــون المخــدرات إلــى فعــل ذلــك فــي مراكــز يشــرف عليهــا 

وصحّيــون.12   اجتماعيــون  أخصائيــون 

ــات  ــرة فــي التخفيــف مــن تداعي ســاهمت هــذه الُنهــج المبتك
كوفيــد-19 علــى األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات. 
هــذا النجــاح هــو خيــر دليــٍل علــى االلتــزام المتجــدد مــن جانــب 

ســلطات الُمــُدن والعامليــن االجتماعييــن.

تنميــة حضريــة مســتدامة لصالــح  مبــادرات  اســتحداث  فــي  النظــر 
الفئــات المتضــررة باألنشــطة غيــر المشــروعة المتعلقــة بالمخــدرات، 
مــن أجــل تعزيــز مشــاركة النــاس فــي منــع الجريمــة، وتعزيــز تالحــم 
وريــادة  االبتــكار  وتشــجيع  وســالمته،  وحمايتــه  المحلــي  المجتمــع 

المشــاريع وتوفيــر فــرص العمــل
 توصية عملية بشأن توطيد التعاون الدولي القائم على مبدأ 

 المسؤولية العامة والمشتركة، الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية 
 للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 2016 »التزامنا المشترك 

بالتصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومواجهتها على نحو فعال«
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ُمُدن تغّير العالم: مثال »إعان الحافات النظيفة« 
»C40 Clean Bus Declaration« لشبكة الُمُدن األربعين

فــي عــام 2016، وّقعــت 26 مدينــة، علــى رأســها لنــدن ولوس 
األربعيــن  الُمــُدن  شــبكة  إلــى  تنتمــي  وباريــس،  أنجلــوس 
النظيفــة«  الحافــالت  »إعــالن  عضــًوا،   96 مــن  المكّونــة 
وتعّهــدت بموجبــه بتســيير حافــالت عديمــة االنبعاثــات بحلــول 
2025. وتمّكنــت الُمــُدن عبــر هــذا اإلعــالن مــن قيــاس قدرتهــا 
علــى التأثيــر فــي الصناعــات. ويغطــي هــذا اإلعــالن حوالــي 

140 مليــون شــخص ونحــو 800,000 حافلــة.

أوَجــَد هــذا النهــج المشــترك ســوًقا محتملــة شــّكلت حافــًزا 
كهربائيــة  حافــالت  فــي  لالســتثمار  الحافــالت  لمصّنعــي 
وصديقــة للبيئــة، وخفــض تكاليفهــا بالنســبة للُمــُدن. وتمّكنــت 
لنــدن علــى ســبيل المثــال مــن طلــب حافــالت كهربائيــة جديــدة 

بتخفيــض يبلــغ 10 بالمائــة علــى تكاليفهــا.

التخطيــط الحضــري ووضــع السياســات االجتماعيــة وسياســات الصحــة 
المنخفــض والمتوســط  الدخــل  للبلــدان ذات  بالنســبة  أمــا  العامــة. 
فيتــّم رســم السياســات المتعلقــة بالمخــدرات فــي ســياق تواجــه فيــه 
ــة.  ــُدن ســريعة النمــو مشــاكل أصعــب لهــا عالقــة بالفقــر والتنمي الُم
يعيــش اليــوم حوالــي مليــار شــخص فــي أحيــاء فقيــرة ويفتقــدون 
إلــى الخدمــات األساســية مثــل الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي.13   

تشــهد الســاحة الدوليــة اعتراًفــا متزايــًدا بأهميــة الُمــُدن فــي كنــف 
مؤسســات الحوكمة العالمية وبالضرر الجســيم الذي تحدثه األنشــطة 
غيــر المشــروعة المرتبطــة بالمخــدرات وبقــدرة سياســات المخــدرات 
الموّجهــة نحــو التنميــة علــى الحــّد مــن األضــرار فــي البلــدان الناميــة. 
َدَعــِت الــدوُل فــي معــِرض الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة لعــام 2016 بشــأن مشــكلة المخــدرات العالميــة إلــى النظــر 
فــي »اســتحداث مبــادرات تنميــة حضريــة مســتدامة« حســبما َوَرَد 
لعــام 2016، وذلــك بغيــة »تعزيــز مشــاركة  الختاميــة  فــي وثيقتهــا 
النــاس فــي منــع الجريمــة، وتعزيــز تالحــم المجتمــع المحلــي وحمايتــه 
وســالمته، وتشــجيع االبتــكار وريــادة المشــاريع وتوفيــر فــرص العمل« 
هــذه  بالمخــدرات.14  المتعلقــة  المشــروعة  غيــر  لألنشــطة  للتصــدي 
المبــادرات تنســجم إلــى حــّد كبيــر مــع الهــدف الحــادي عشــر مــن أهــداف 

خطــة التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة: جعــل الُمــُدن والمســتوطنات البشــرية شــاملًة للجميــع وآمنــًة وقــادرًة علــى الصمــود ومســتدامة.15 

ينبغــي لــكّل مدينــة أن تحــدّد كيفيــة تطبيــق سياســات فعالــة ومبتكــرة للمخــدرات علــى نحــٍو يراعــي ظروفهــا الواقعيــة وصالحياتهــا واختصاصاتهــا 
ومواردهــا. إّن الصالحيــات الرســمية الممنوحــة للُمــُدن محــدودة فــي مــا يخــّص رســَم بعــٍض مــن المالمــح األساســية لسياســات المخــدرات مثــل 
القانــون الجنائــي ومواجهــة الجريمــة المنظمــة واالتجــار العالمــي بالمخــدرات. ومــع ذلــك، كان للُمــُدن دوٌر حاســم فــي االنتقــال مــن ُنُهــج العدالــة 
الجنائيــة التقليديــة إلــى برامــج الحــّد مــن الضــرر الفعالــة وإصــالح قوانيــن المخــدرات األوســع نطاًقــا، بــل إنهــا غالًبــا مــا ســبقت الحكومــات الوطنيــة 
إليهــا. ولعــّل الــدوَر الحيــوّي الــذي تضطلــع بــه حكومــات الُمــُدن مــرّده أساًســا إلــى أن المســؤولين المنتخبيــن فــي الُمــُدن يحتّكــون بناخبيهــم أكثــر 

بكثيــر مــن المســؤولين اإلقليمييــن والوطنييــن والدولييــن.

تفّضــل حكومــات الُمــُدن الحلــول الواقعيــة لمعالجــة مشــاكلها المحليــة، فتتجّنــب غالًبــا السياســات النابعــة عــن الدغماتيــة والحزبيــة. ومــن شــأن 
ذلــك أن يفســح مجــااًل أوســع للمرونــة وإجــراء التجــارب، األمــر الــذي ُيعــّد أقــل شــيوًعا علــى المســتوى الوطنــي. وفــي كثيــٍر مــن األحيــان، 
َنَشــَأت االســتجابات المحليــة المبتكــرة لالســتخدام اإلشــكالي للمخــدرات، علــى أســاس نمــاذج الحــّد مــن الضــرر، فــي مواجهــة الخمــول الوطنــي 
ــا إلــى تقليــص اإلنفــاق علــى السياســات  والدولــي، وكانــت مثــار جــدٍل فــي التســعينيات. كمــا أّنهــا اصطدمــت بمعارضــة سياســية أّدت أحياًن
أو حتــى الرجــوع عنهــا. ولكــن الُمــُدن بحَثــت عــن األدوات والتحالفــات والصالحيــات الالزمــة لتكييــف السياســات الوطنيــة القمعيــة فــي مواجهــة 
التهديــدات المباشــرة لمجتمعاتهــا المحليــة. هــذه العمليــة التــي توصــف بـــ »التكييــف المحلــي« ســاهمت فــي إرســاء سياســات أكثــر مالءمــة 

لالحتياجــات الخاصــة بالُمــُدن والمجتمعــات المحليــة.

مشاورة اللجنة العالمية »سياسة األدوية الحضرية ، السامة العامة والصحة« ، لندن ، 9 سبتمبر 2019.
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بالتالــي، أخــذت الُمــُدن الرائــدة فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم تتبنــى 
الطارئــة،  الحــاالت  مواجهــة  عنــد  السياســة  فــي  االبتــكارات  هــذه 
المحليــة.  الظــروف  يالئــم  نحــو  علــى  فيهــا  عّدلــت  و/أو  وطّبقتهــا 
ويســتمر هــذا النــوع مــن نشــر السياســات إلــى يومنــا هــذا. عــالوًة 
علــى ذلــك، عمــدت حكومــات وطنيــة إلــى تبنــي السياســات التــي 
تّمــت بلورتهــا علــى مســتوى الُمــُدن. ففــي سويســرا، أصبــح اليــوم 
نمــوذج »الركائــز األربعــة« الــذي صّممتــه حكومــات الُمــُدن السويســرية 
والعــالج  الوقايــة   – الماضــي  القــرن  وتســعينيات  ثمانينــات  فــي 
والحــّد مــن الضــرر وتطبيــق القانــون – سياســة وطنيــة ونــاَل االعتــراف 
الدولــي كنمــوذٍج مرجعــّي إلعــادة رســم سياســات المخــدرات.16 ورغــم 
أّن إنشــاءه عــام 1994 أثــار جــداًل سياســًيا، بــات هــذا النمــوذج يشــّكل 
ــج سياســات  ــدان الســاعية إلــى اعتمــاد ُنُه ــُدن والبل مصــدر إلهــام للُم
فعالــة. وحظــي مبــدؤه الجوهــري القائــم علــى الحــّد مــن الضــرر بتأييــد 
الشــعب السويســري تدريجًيــا، مــع أنــه اســتغرق قرابــة عقــٍد مــن الزمــن 
لينــال اعتــراف منظمــة الصحــة العالميــة فــي 2003 واالتحــاد األوروبــي 

فــي 2008. 17

يتمّكــن  لــم  يتضّمــن قضايــا  أعمــاٍل  جــدول  غالًبــا  كوبنهاغــن  تضــع 
النظــام السياســي الوطنــي مــن فهِمهــا أو دراســِتها بعــد. علــى 
المثلييــن  لــألزواج  الســماح  بشــأن  النقــاش  بــدأ  المثــال،  ســبيل 
باالقتــراِن الُمــُدن ّي فــي مجلــس المدينــة عــام 1987 علــى الرغــم 
مــن أن المســؤولين السياســيين الوطنييــن كانــوا يعارضونــه. ولكننــا 
واصلنــا ضغطنــا إلــى أن ُســَمح بــه عــام 1989. ومــن األمثلــة األخــرى 
مدمنــو المخــدرات الذيــن كانــوا ُمجَبِريــن علــى تنــاوِل المخــدرات فــي 
الشــوارع أو علــى الســاللم. وهنــا أيًضــا مارســنا الضغــط لنســمَح 
لمجالــس البلديــات بإنشــاء غــرف حقــن آمنــة، وافتتحــت كوبنهاغــن 
هــذا العــام غرفــة الحقــن القانونيــة األولــى بــإدارة المجالــس البلديــة.

فرانك ينسن، عمدة كوبنهاغن، الدنمارك، 2012

ُيظِهــر التبنــي الجزئــي فــي إيــران والصيــن لنهــج الحــّد مــن الضــرر خــالل األعــوام العشــرين الماضيــة كيــف أن عمليــة اإلصــالح التصاعديــة )مــن 
األســفل إلــى األعلــى( تتحــّول إلــى عمليــة إصالحيــة تنازليــة )مــن األعلــى إلــى األســفل(. وســواء انتشــرت االبتــكارات فــي السياســة العامــة 
أفقًيــا بيــن الُمــُدن أو مــن خــالل حــراٍك مــن »األعلــى ثــم إلــى األســفل« يضــم هيئــات دوليــة لسياســات المخــدرات أو دواًل قوميــة أو مســتويات 
ــا فــي تحويــل مشــهد السياســات وتغييــر الــرأي  أخــرى مــن الحكومــة، فــإّن جهــود المناصــرة الملموســة التــي تبذلهــا الُمــُدن تــؤدي دوًرا محورًي

العــام. وعليــه، يمكــن للُمــُدن أن تكــون بمثابــة حقــول تجــارب للسياســات ومحفــزات لإلصــالح الــذي يتخطــى حــدود المدينــة.18 

إعان براغ: سبعة مبادئ بلدية لسياسات المخدرات الحضرية

فــي العــام 2010، صاغــت مجموعــة مــن رؤســاء البلديــات األوروبييــن بقيــادة بافيــل بيــم، الــذي كان يشــغل آنــذاك منصــب رئيــس 
بلديــة بــراغ وهــو حالًيــا عضــو فــي المفوضيــة العالميــة، سياســات المخــدرات للُمــُدن فــي بيــان ُعــِرف بإعــالن بــراغ.19 وأشــار اإلعــالن 
إلــى أن »سياســات المخــدرات المحلية/البلدية/الحضريــة تحــِدُث األثــَر المباشــر األكبــر علــى مشــهد المخــدرات«20 وحــّدد ســبعة مبــادئ 

أساســية لسياســات المخــدرات المحليــة الفعالــة علــى النحــو اآلتــي:

ليس هناك نهج واحد يناسب الجميع – يجب تكييف سياسات المخدرات بحسب ما يالئم السياقات المحلية.  .1
الواقعية مهّمة – عالم خاٍل من المخدرات هو هدف غير واقعي وُمضّر.  .2

حقــوق اإلنســان تنطبــق علــى األشــخاص المرضــى بشــكل خــاص – االعتمــاد علــى المخــدرات مــرٌض مزمــٌن ويجــب أاّل ُيجــّرم مــن   .3
يعانيــه أو ُيحــَرم مــن حقوقــه اإلنســانية.

ــان – الحــّد مــن الضــرر ليــس مســاومًة،  ــان متناقضت يجــب أّل ُينظــر إلــى الصحــة العامــة والســامة العامــة علــى أنهمــا غايت  .4
فنهجــا الصحــة واألمــن كالهمــا يهدفــان إلــى تخفيــف الضــرر.

القرارات المبنية على األدلة حصًرا – يجب بناء القرارات على العلم وليس األيديولوجيا وحسب.  .5
الرصــد والتقييــم – يجــب أن يكــون الرصــد الهــادف إلــى دوام التحســين عنصــًرا رئيســًيا فــي البرامــج ويجــب تحليــل البيانــات علــى   .6

المســتوى المحلــي.
التدفــق المتبــادل والمســتمر والمحّســن للمعلومــات بيــن المســتويات المحليــة والوطنيــة والدوليــة لسياســات المخــدرات   .7
ــة.21   ــة بالمعلومــات الُمســَتَمّدة مــن التجــارب المحلي ــة والدولي ــٍد – ينبغــي أن تسترشــد السياســات الوطني مــن خــال صــوٍت واح

ــة التــي تشــّدد علــى  ــات والسياســات الدولي ــة مــن األدبي ــدان سياســات المخــدرات مجموعــة متنامي ــادئ فــي مي تعكــس هــذه المب
الــدور الحاســم للُمــُدن كمســاحات للحوكمــة. وينــّص ميثــاق الحوكمــة متعــّددة المســتويات الــذي أقّرتــه لجنــة األقاليــم األوروبيــة عــام 
2014 علــى أّنــه »ليــس هنــاك مســتوى واحــد ]للحوكمــة[ بإمكانــه التعامــل منفــرًدا مــع التحديــات التــي نواجههــا،« ويهــدف إلــى »ربــط 

األقاليــم والُمــُدن علــى امتــداد القــارة األوروبيــة.«22  
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اتساق السياسات ومرونتها: »التكييف المحلي«
يقضــي مبــدأ تفريــع الســلطات فــي الحوكمــة بمعالجــة القضايــا التــي تواجــه الُمــُدن والمســتوطنات البشــرية عنــد مســتوى الســلطة األقــرب 
إلــى الدوائــر االنتخابيــة، مثــل رؤســاء البلديــات والمجالــس والحكومــات المحليــة )البلديــة(. ولكــن صياغــة سياســات المخــدرات مســألة معقــدة 
للغايــة بســبب التداخــالت بيــن الواليــات القضائيــة )نطاقــات االختصــاص(. وقــد تشــارك مســتويات مختلفــة مــن الحكومــة إلــى جانــب أجهــزة 
وهيئــات ومنّظِميــن وإداراٍت متعــّددة فــي المجــاالت المرتبطــة باســتخدام المخــدرات وتنظيمهــا فــي الُمــُدن. يمكــن للتكييــف المحلــي أن يطــرح 
أطــَر عمــٍل تمّكــن الــدول الداعمــة مــن وضــع تصــّورات لمســاهمات الُمــُدن فــي صياغــة السياســات وتشــريعها، وللُمــُدن بإنشــاء منّصــات تضــّم 

أصحــاب مصلحــة متعّدديــن للتنســيق علــى أرض الواقــع.

ــة  ــد علــى دور التشــريعات الجنائي ــز الزائ ــن اتســاق السياســات ومرونتهــا. ففــي حــال التركي ــح بي ــوازن الصحي ــم الت ينبغــي ألطــر العمــل أن تقي
واالختصاصــات الوطنيــة األخــرى، سيشــعر صّنــاع السياســات المحليــون بأنهــم مكبلــو األيــدي، بفعــل السياســات التقييديــة، وعاجــزون عــن تلبيــة 
ــق ثغــرات  ــن وتخل ــة مرِبكــة للمواطني ــح السياســات المحلي ــم يتوفــر »إطــار عمــل شــامل« متســق، تصب الحاجــات المعقــدة لمواطنيهــم. وإذا ل

والتباًســا و«أســواًقا رماديــة.«

تســعى الُمــُدن إلــى تطبيــق الــدروس التــي اســتخلصتها مــن كفاحاتهــا الناجحــة مــن أجــل تحويــل نظــم مراقبــة المخــدرات القمعيــة واعتمــاد نهــج 
الحــّد مــن الضــرر. وقــد مَنَحــت شــبكة الُمــُدن األوروبيــة لسياســات المخــدرات وغيرهــا مــن المنّظمــات والتحالفــات الحكومــات المحليــة صــورة عــن 

قدراتهــا الذاتيــة واهتمامهــا المشــروع بتحويــل سياســات المخــدرات.

مــع ذلــك، يظهــر تاريــخ الحــّد مــن الضــرر وغيــره مــن ابتــكارات السياســة أن العالقــات مــع المســتويات الحكوميــة األخــرى لــم تكــن دائًمــا داعمــة. 
ففــي بلــداٍن عــّدة، َفَتــح تنظيــم مجموعــات مــن الُمــُدن »أفقًيــا« مســاًرا أكثــر فعاليــة لهــا للتفــاوض علــى المرونــة والخيــارات التــي تجيزهــا 
الحكومــات الوطنيــة وتعتــرف بهــا. ومــن خــالل إنشــاء الشــبكات الوطنيــة أو الدوليــة، تســتطيع الُمــُدن تشــارك ممارســاتها الفضلــى وبنــاء قاعــدة 
أدلــة والعمــل علــى برامــج مناصــرة سياســية مشــتركة ودعــم مواقــف بعضهــا البعــض وكذلــك الدفــع باتجــاه إصــالح السياســات فــي وجــه التــرّدد 

الــذي تبديــه المســتويات األخــرى مــن الحكومــة.

فــي نظــرة فاحصــة إلــى القــوى التــي أتاحــت قيــام إصالحــات جذريــة فــي فانكوفــر، كنــدا، يعتبــر أحــد المســؤولين المعنييــن بتطويــر اســتراتيجية 
المخــدرات الرائــدة للمدينــة أن االســتراتيجية دعــت المدينــة إلــى تأديــة عــدة أدوار تقليديــة ومشــروعة للبلديــات مثــل:

تيسير التواصل والحوار؛   • تيسير تقديم الخدمات؛   • توفير الدعم إلى الفئات الهشة؛   •
تأدية دور المنظم؛  • تأدية دور المناصر؛   • تيسير عملية بناء القدرات؛   •

وتأدية دور القدوة.23    •

قــد تبــدو اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الُمــُدن للتصــدي ألزمــة حقــن المخــدرات فــي مناطــق واليتهــا جذريــة وتضــع الُمــُدن فــي موقــع المواجهــة أو 
التناقــض مــع توجيهــات السياســة الصــادرة عــن مســتويات الحوكمــة األخــرى. ولكــن يجــدر التنويــه هنــا إلــى أن هــذه اإلجــراءات َتســتمّد شــرعيتها 
مــن الصالحيــات والمســؤوليات األساســية المنوطــة أساًســا بالبلديــات، مــن توفيــر الرعايــة إلــى الفئــات الضعيفــة مــن الســكان، إلــى التفــاوض 
علــى حلــول مربحــة لجميــع األطــراف بيــن المقيميــن ذوي المصالــح المتضاربــة، وصــواًل إلــى اختبــار ُنُهــج جديــدة والتعــاون مــع مســتويات أخــرى 

مــن الحكومــة.

روث دريفوس ، عضو اللجنة العالمية ، وسفانتي ميريك ، عمدة إيثاكا )نيويورك ، الوليات المتحدة األمريكية( 
يناقشان خطة إيثاكا إلصاح سياسة األدوية ، نوفمبر 2016.
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سياسات المخدرات المبتكرة في الُمُدن: 
من الهامش إلى الصميم

لطالمــا ِصيغــت السياســات الوطنيــة الخاصــة بالمخــدرات فــي مختلــف أنحــاء العالــم فــي ســياق نظــاٍم عالمــي حظــرّي أّسســته االتفاقيــة الوحيــدة 
للمخــدرات لســنة 1961 واتفاقيــة المؤثــرات العقليــة لســنة 1971. حــّدت هاتــان االتفاقيتــان الصادرتــان عــن األمــم المتحــدة مــن توافــر المخــدرات 
ــر  ــواٍت غي ــع تحويلهــا عــن هــذه األغــراض نحــو قن ــى من ــة والســعي إل ــة والعلمي ــة، مــع حصــر اســتخدامها باألغــراض الطبي ــرات العقلي والمؤث
ــة لســنة 1988 االلتزامــات  ــرات العقلي ــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤث ــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غي ــة. وقــد شــّددت اتفاقي قانوني
الواقعــة علــى عاتــق الــدول فــي إنــزال عقوبــاٍت جنائيــة بهــدف مكافحــة كافــة األشــكال غيــر القانونيــة إلنتــاج المخــدرات وحيازتهــا واالتجــار بهــا.

 وقــد ُنِظــر إلــى هــذا النظــام العالمــي أكثــر فأكثــر علــى أّنــه شــديد 
التصّلــب إلــى درجــٍة تحــِرم الُمــُدن مــن أي مرونــٍة فــي االســتجابة علــى 
المســتوى المحلــي وأّنــه غيــر منســجٍم مــع واقــع ملــيء بالحــاالت 
المعّقــدة والمتنّوعــة.24 فــي مــوازاة ذلــك، بــرزت الُنُهــج األكثــر مالءمــة 
واســتجابة وفعاليــة مــن الجهــة المعاكســة. والحقيقــة أّن أّول مــن طــّور 
ــرة للجــدل أو قــام بتجربتهــا هــم ناشــطون  ــادرات المبتكــرة والمثي المب
غــرار  علــى  فــي قطاعــات طوعيــة ومجتمعيــة،  خدمــات  مــزّودو  أو 
منظمــات المجتمــع الُمــُدن ي المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، 
ليصــار الحًقــا إلــى اعتمادهــا مــن قبــل الســلطات المحليــة وتعميمهــا 
كتدّخــالٍت قائمــة ومصــّرح لهــا علــى الصعيــد الوطنــي.25 حّتــى إّن هــذه 
التدّخــالت قــد تحظــى فــي نهايــة المطــاف بقبــوٍل دولــي مــن قبــل 
نظــام األمــم المتحــدة لمراقبــة المخــدرات، كمــا كان الحــال مــع خدمــات 

الحــّد مــن المخاطــر.

حيــن ســبقت نيويــورك العالــم بعقــوٍد فــي مجــال 
القّنــب

الغوارديــا  فيوريلــو  العمــدة  واليــة  تحــت  نيويــورك  تجّســد 
والشــعبية  التقليــدي  غيــر  الفكــر  صاحــب   ،)1945-1934(
ــُدن حاولــت إطــالق نهــج مختلــف  ــة عــن ُم ــرة، أّول األمثل الكبي
ــا مــن  ــة. لقــد كان الغواردي فــي سياســات المخــدرات الوطني
معارضــي حظــر المشــروبات الكحوليــة فــي الواليــات المتحــدة 
يكــن مقتنًعــا  لــم  ذلــك. فهــو  عــن  تكّلمــوا بصراحــٍة  الذيــن 
بالهســتيريا اإلعالميــة المتناميــة حــول القّنــب التــي عّبــر عنهــا 
ــم Reefer Madness فــي العــام 1936، كمــا شــّكك فــي  فيل
العبــرة مــن اعتمــاد قانــون ضريبــة الماريجوانــا الــذي حّظــر هــذه 

المــادة فــي الواليــات المتحــدة.26  

المعنيــة  العمــدة  لجنــة   1938 العــام  فــي  الغوارديــا  شــّكل 
بالماريجوانــا التــي أجــرت تحقيًقــا ســريرًيا بشــأن آثــار القّنــب 
ودراســًة اســتقصائية اجتماعيــة حــول اســتخدامه فــي المدينــة 
بهــدف التوّصــل إلــى »حقائــق مقنعــة بشــأن هــذا النــوع مــن 
اإلدمــان وضــرورة مكافحته.« نشــرت اللجنــة نتائج أعمالها في 
العــام 1944. وقــد كان التقريــر المعنــَون »مشــكلة الماريجوانــا 
فــي مدينــة نيويــورك« أولــى الدراســات التــي شــّككت فــي 
جــدوى حظــر القّنــب الــذي بــادر إليــه رئيــس المكتــب الفدرالــي 
أصبــح  وقــد  أنســلينجر.  هــاري  آنــذاك  المخــدرات  لمكافحــة 
هــذا األخيــر الحًقــا مــن أبــرز مهندســي الحظــر العالمــي علــى 
المخــدرات بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. جــاء فــي اســتنتاجات 
ــر عنهــا  ــة التــي عّب ــد علــى صحــة الشــكوك األولي ــر تأكي التقري
الغوارديــا، حيــث أفــادت هــذه الوثيقــة بــأّن نيويــورك ال تعانــي 
مــن مشــاكل خطيــرة متصلــة بالقّنــب وأّن هــذه المــادة لــم تكــن 
ــى أن ال عالقــة ســببية تربطهــا  مســّببة لإلدمــان، مشــيرًة إل

بالجريمــة.27  

غيــر أّن المكتــب الفدرالــي لمكافحــة المخــدرات الــذي تقــوم 
ضمــن  المخــدرات  سياســة  مــع  التعامــل  علــى  مهّمتــه 
ــن مــن ردع الغوارديــا وغيــره مــن  ــة الجنائيــة تمّك ســياق العدال
المعارضيــن عــن اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بنــاًء علــى نتائــج 
الدراســة ومنــع اإلصالحــات المحتملــة. ثــّم جــاءت دراســات 
أخــرى الحقــة حــول آثــار القّنــب وال ســّيما فــي الســبعينيات 
علــى مســتوى لجــان وطنيــة عــدة لتدعــم مــا توّصــل إليــه تقريــر 

لجنــة الغوارديــا.28  

بــَرَزت فــي أســتراليا وأوروبــا وأميــركا الشــمالية علــى وجــه الخصــوص 
قــدرة الُمــُدن علــى االضطــالع بــدور حقــول التجــارب فــي تدّخــالت الحــّد 
مــن الضــرر فــي مواجهــة األزمــة الناتجــة عــن حقــن المخــدرات كنمــط 
البشــري/ المناعــة  نقــص  لفيــروس  الوبائيــة  والموجــات  اســتهالك 
مــرض اإليــدز اعتبــاًرا مــن منتصــف الثمانينيــات. وقــد لعبــت األمثلــة 
ــا فــي  ــُدن دوًرا جوهرًي ــة وأعمــال المناصــرة المنّظمــة فــي الُم الريادي
نقــل التدابيــر المبتكــرة مــن هامــش سياســات المخــدرات الوطنيــة 

ــى صميمهــا.29   ــة إل والدولي

وفــي أوائــل التســعينيات، أّيــدت شــبكة الُمــُدن األوروبيــة لسياســات 
وألمانيــة  هولنديــة  ُمــُدن  مــن  مؤّلفــة  شــبكة  وهــي  المخــدرات، 
وسويســرية فــي األســاس، مبــادراٍت جديــدة كانــت آنــذاك مثــار جــدل. 

وقّدمــت الشــبكة عــام 2001 شــرًحا قّيًمــا لديناميــات صنــع السياســات المتعلقــة بالمخــدرات فــي الُمــُدن:

»تخــوض الُمــُدن ظواهــر اجتماعيــة وتعيــش بصــورٍة مباشــرة انعكاســات مــا يّتصــل بهــذه الظواهــر مــن توتــر. ولكــن الواقــع أّن حــواًرا حقيقًيــا يمكــن أن 
يتبلــور ويتــرك بصماتــه علــى الحالــة التــي تؤثــر مباشــرة وبدرجــاٍت متفاوتــة فــي أفــراد المجتمــع كافــة بشــكل يومــي. وعليــه، تكتســب الُنهــج المحليــة 
أهميــًة خاصــة بحكــم قربهــا مــن المشــكلة وإمكانيــة تنفيــذ االســتجابات واختبارهــا وفهمهــا علــى نحــٍو فــوري. إلــى ذلــك، يمكــن أن ُتســتخدم فيهــا المــوارد 

عندما كانت ليّتين في زيوريخ أكبر سوق للمخدرات في الهواء الطلق
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أسلوب فرانكفورت

تجّمــٍع علنــّي  كانــت فرانكفــورت معقــل  الثمانينيــات،  طيلــة 
الســتخدام المخــدرات حــول حديقــة تونوســانالج بالقــرب مــن 
محطــة القطــار الرئيســية. وقــد ترّكــز فــي هــذا التجّمــع أذى خطيــر 
علــى الصحــة، بمــا فــي ذلــك ارتفاع معــدالت اإلصابــة بفيروس 
نقــص المناعــة البشــري وفيــروس الكبــد الفيروســي ومعــدالت 
الوفيــات بالجرعــات الزائــدة. وكمــا كان الحــال فــي ســائر الُمــُدن 
األوروبيــة، كانــت االســتجابة األوليــة للشــرطة بتنظيــم حمــالت 
قمــع دوريــة أّدت فــي أفضــل األحــوال إلــى انتقــال التجّمــع 
إلــى موقــع آخــر. ولكــن، اعتبــاًرا مــن أواخــر الثمانينيــات، أطلقــت 

المدينــة نهًجــا جديــًدا ُعــرف بـ«أســلوب فرانكفــورت«.37 

تمّثــل أحــد العناصــر الجوهريــة لهــذه االســتجابة الرياديــة فــي 
مكتــب  ثــّم  ومــن   1987 العــام  فــي  تنســيق  لجنــة  تشــكيل 
تنســيق فــي العــام 1989. كانــت هــذه المجموعــة متعــددة 
الــوكاالت تجتمــع مرتيــن فــي الشــهر في ما بــات يعرف الحًقا 
بـــ »جولــة اإلثنيــن فــي فرانكفــورت،« حيــث كان يجتمــع الخبــراء 
المعنيــون بالمســائل ذات الصلــة بالمخــدرات ويعملــون علــى 
تعديــل السياســة والمبــادرات المعتَمــدة مــن قبــل القضــاة 
والشــرطة ووكالء النيابــة والمكتــب البلــدي لتنســيق سياســات 

المخــدرات وممثلــي الدوائــر المحليــة المعنيــة بالمخــدرات.38

ســاعدت هــذه الهيكليــة فــي تنســيق عمليــة إطــالق التدّخــالت 
فــي مجــال الحــّد مــن الضــرر وتيســيرها. فاعُتمــدت الالمركزيــة 
ــة  ــادون منخفضــة العتب ــي بالميث ــادات العــالج اإلبدال فــي عي
ــز الرعايــة واإليــواء وُوّســع نطاقهــا، فضــاًل عــن إقامــة  ومراك
مراكــز الحقــن الخاضعــة لإلشــراف، حيــث ُأّســس أّولهــا عــام 
1994 وتلتــه ثالثــة مراكــز أخــرى فــي العــام 1996. وواصلــت 
المدينــة تكييــف سياســة المخــدرات المعتَمــدة فيهــا علــى مــّر 
الســنوات بمــا يمّكنهــا مــن التعامــل مــع التحديــات الناشــئة – 
مثــل كــراك الكوكاييــن – والتخّلــص مــن َمواطــن الضعــف فــي 
نهجهــا األّولــي عبــر توفيــر المزيــد مــن خدمــات الســكن وغيرهــا 

مــن خدمــات الدعــم.39 

بيــن  تــوازٍن  إقامــة  إلــى  فرانكفــورت  نمــوذج  يرمــي 
ــث  مســتخدمي المخــدرات وأفــراد المجتمــع األوســع مــن حي
االحتياجــات واالهتمامــات، باالســتناد إلــى التعــاون الوثيــق 
مــع شــرطة المدينــة وتبّنــي مبــدأ »عــدم التســامح إطالًقــا مــع 
اإلزعــاج العــام«.40 وقــد ســاهم هــذا النهــج فــي تحديــد مالمــح 
السياســات المعتَمــدة فــي الكثيــر مــن الُمــُدن فــي أوروبــا 
ــا فــي الســيطرة  وحــول العالــم، وُيعتقــد أّنــه أّدى دوًرا محورًي
علــى مشــهد اســتخدام المخــدرات عالنيــة فــي فرانكفــورت، 
بتحقيــق مكاســب هاّمــة علــى مســتوى الصحــة  مــا ســمح 

العامــة وإنقــاذ األرواح وتعزيــز الســالمة العامــة.41 

الماليــة والشــخصية بســرعة وفعاليــة أكبــر. وفــي ذلــك حجــة تــزداد 
قــوة خصوًصــا أّن سياســة المخــدرات ينبغــي أن تكــون أكثــر كفــاءة 
مــن حيــث التكلفــة وأّن ميزانياتهــا المحليــة الضخمــة التــي شــهدناها 
فــي بدايــة التســعينيات تخضــع اليــوم للتقليــص أو إعــادة توزيــع.«30

حملــت حكومــات الُمــُدن – وأّولهــا مدينتــا ليفربــول وأمســتردام - رايــة 
يســتخدمون  الذيــن  األشــخاص  تجــاه  العامــة  الصحيــة  االســتجابات 
المخــدرات بالحقــن وانتشــار فيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي 
بدايــة الثمانينيــات، وذلــك بالتعــاون مــع المناصريــن والمنظمــات غيــر 
ــان فــي المملكــة  ــان الوطنيت ــة عوًضــا عــن أن تقــوم الحكومت الحكومي
المتحــدة وهولنــدا بذلــك.31 وقــد شــِهَد الكثيــر مــن ُمــُدن غــرب أوروبــا 
ارتفاًعــا كبيــًرا فــي أعــداد األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات 
بالحقــن، وخصوًصــا الهيرويــن، فــي تجّمعــات اســتخدام المخــدرات 
العلنيــة. فقــد ازدادت الوفيــات مــن جــراء الجرعــات الزائــدة، وانتشــرت 
والســل،  الفيروســي  الكبــد  التهــاب  مثــل  أخــرى  معديــة  أمــراض 
وتفاقمــت مســتويات جرائــم الشــوارع )االتجــار فــي الشــوارع وعمليات 
الســلب وســرقة الســيارات والســطو علــى المنــازل(. وتشــّكل هــذه 
العناصــر مجتمعــًة تهديــًدا خطيــًرا علــى الصحــة العامــة والســالمة 
واألمــن العاّميــن.32،33  بيــن َعاَمــي 1985 و1995، ســّجل عــدد الوفيــات 
بالجرعــات الزائــدة فــي الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي زيــادة 
ــة، مــرّده بصــورة رئيســية إلــى الحقــن بالهيرويــن.  بنســبة 150 بالمائ
وبحلــول كانــون األول/ديســمبر 1995، كانــت أكثــر مــن 40 بالمائــة مــن 
اإلصابــات اإليــدز المتراكمــة المســّجلة فــي أوروبــا مرتبطــة بحقــن 

المخــدرات.34  

وإذ َثُبــت فشــل االســتجابة األوليــة المعتِمــدة علــى التدابيــر القمعيــة 
التقليديــة لمضايقــة تجّمعــات اســتخدام المخــدرات العلنيــة وتفريقهــا، 
بــدأ نهــج جديــد بالتبلــور تدريجًيــا: اســتجاَب الكثيــر مــن الُمــُدن بمزيــج 
مــن تدابيــر الوقايــة وتطبيــق القانــون والحــّد مــن الضــرر والعــالج. 
االجتماعيــة  والخدمــات  الصحــة  الرعايــة  خدمــات  أجهــزة  قامــت  كمــا 
ــات للتعــاون. وقــد ُأتيحــت خدمــات »منخفضــة  ــر آلي والشــرطة بتطوي
العتبــة« - مقابــل الحــّد األدنــى مــن المتطّلبــات، فــال تســعى مثــاًل 
إلــى مراقبــة كميــة المخــدرات المســتخَدمة - بهــدف التخّلــص مــن 
تجّمعــات اســتخدام المخــدرات العلنيــة، وقــد ارتبطــت غالبيتهــا ببرامــــج 
ــات.  ــة وعالجــات اإلبــدال باألفيونيــ ــن واألدوات النظيفــ ــر الُحَقــ توفيــ
وجــرى توســيع هــذه االســتجابات لتشــمل تدابيــر الحــّد مــن الضــرر مثــل 
اإلدمــاج االجتماعــي عبــر برامــج العمــل والســكن، ومراكــز االســتخدام 
اآلمــن والعــالج بمســاعدة الهيرويــن.35 وقــد َخُلصــت دراســة تناولــت 
هــذه االســتجابات فــي خمــس ُمُدن أوروبية – أمســتردام وفرانكفورت 

ــا وزيــورخ – إلــى مــا يلــي: ولشــبونة وفيين

ــي بمســتخدمي المخــدرات  ــول مبدئ ــر قب »يكمــن خلــف هــذه التدابي
بمــن فيهــم غيــر القادريــن علــى اإلقــالع عــن اســتخدام المخــدرات غيــر 
المشــروعة أو غيــر الراغبيــن بــه. غيــر أّن هــذا القبــول اقتــرن بسياســة 
عــدم الســماح بمواصلــة الســلوك المدّمــر مــن منظــور اإلزعــاج العــام. 
أرســت الُمــُدن سياســات ›عــدم التســامح إطالًقــا‹ تجــاه اإلزعــاج العــام، 
ــن  ــق ›التعايــش‹ بي ــة لتحقي ــا تلطيفي ــك ُنهًج وطــّورت فــي مــوازاة ذل
المجتمــع ومســتخدمي المخــدرات غيــر المشــروعة. وقــد ســاعد ذلــك 
علــى وضــع حــّد للجــدل العقيــم بيــن النظريــات الفكريــة والسياســات 
الليبراليــة والمحاِفظــة. وتمّثلــت الحلــول فــي المزيــج المناســب مــن 

تدابيــر الحــّد مــن الضــرر والتقييــد.«36  

تبّنــت عمليــة االبتــكار فــي السياســات فــي الكثيــر مــن الُمــُدن نهًجــا يوصــف فــي إســبانيا بمقولــة »مــن األفضــل أن تطلــب العفــو بــداًل مــن أن 
تتوّســل لــإلذن«؛ فقــد تمّســك المســؤولون والمناصــرون الجريئــون، مدعوميــن ببعــض شــرائح ناخبيهــم، بسياســاٍت تنطــوي علــى المخاطــرة 
ــُدن  ــر مــن الُم ــة أخــرى والمخاطــرة بتلقــي رفــٍض مباشــر. واّتبعــت الكثي ــب اإلذن مــن مســتويات حكومي ــا عــن طل ــة عوًض ــة القانوني مــن الناحي
األوروبيــة االســتراتيجية نفســها بإرســاء أمــر واقــع، وهــي اســتراتيجية تتشــابه مــع اســتراتيجية مجموعــات المجتمــع الُمــُدن ي التــي كانــت تقــّدم 

خدمــات مثيــرة للجــدل – مثــل مراكــز الحقــن الخاضعــة لإلشــراف – كتدابيــر طارئــة عوًضــا عــن انتظــار وصــول الدعــم مــن ســلطات المدينــة.
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تبّنــت باريــس برامــج العــالج اإلبدالــي باألفيونيــات وتوفيــر 
الُحَقــن واألدوات النظيفــة منــذ التســعينيات.45 ومــع ذلــك، مــا 
زالــت تدابيــر الحــّد مــن الضــرر مثــار جــدل حّتى اليوم، وال ســّيما 
مراكــز االســتخدام اآلمــن. ولطالمــا بــدا الــرأي العــام منقســًما 
 )”salles de shoot“( الحقــن«  »صــاالت  موضــوع  حــول 
السياســيون  عّبــر  فقــد  محلًيــا.  توصــف  كانــت  مــا  بحســب 
ــا مــن  عــن مخاوفهــم مــن أّن هــذه الخدمــات قــد تعكــس نوًع
التســاهل تجــاه اســتخدام المخــدرات أو تزيــد مــن ِنَســب تنــاول 
الدراســات  إجمــاع  مــن  الرغــم  وعلــى  بالحقــن.46  المخــدرات 
العلميــة علــى أّن مراكــز االســتخدام اآلمــن تؤثــر إيجاًبــا وليــس 
واجهــت  العلنيــة،47  المســتخدمين  تجّمعــات  علــى  ســلًبا 
محــاوالت إقامــة هــذه المراكــز فــي باريــس العراقيــل بســبب 
مقاومــٍة ممتــدة مــن ســكان المدينــة ومناصــري المجتمعــات 

ــة مــن المخــدرات. الخالي

افُتتــح أّول مركــز لالســتخدام الخاضــع لإلشــراف الطّبــي فــي 
إطــار مشــروع تجريبــي امتــّد علــى ســّت ســنوات بالقــرب مــن 
غــار دو نــور، وهــي أكبــر محطــة قطــار فــي أوروبــا ومعروفــة 
المخــدرات  العلنيــة الســتخدام  التجّمعــات  أحــد  مــن  بقربهــا 
المنشــأة  هــذه  تؤّمــن  الصغيــرة فيهــا.48  الجرائــم  وبانتشــار 
مســاحًة آمنــة وخدمــات استشــارية وعالجيــة منخفضــة العتبــة 

لمســتخدمي المخــدرات بالحقــن.49 

لــم تتحــّرك الســلطات المحليــة دائًمــا بمحــض إرادتهــا أمــام األزمــات، 
ــر تقليديــة فــي  ــر غي ــُدن ي لدعــم تدابي ــا مــا ُوّظــف العصيــان الُم وغالًب
مواجهتهــا. فــي الثمانينيــات فــي هولنــدا مثــاًل، أطلــق جانكيبونــد 
»Junkibond« )أو اتحــاد المدمنيــن، وهــو مجموعــة دعــم لمســتخدمي 
وبرنامًجــا  اإلبــر  تبديــل  مبــدأ  أمســتردام وروتــردام  فــي  المخــدرات( 
»متمــرًدا« منخفــض العتبــة للعــالج اإلبدالــي بالميثــادون أّدى إلــى 
ــاع إلــى اســتقرار الحــاالت والحــّد مــن الضــرر.  ــز مــن االمتن نقــل التركي
وقــد اعتمــدت دائــرة الصحــة البلديــة وإدارة الصحــة المحليــة فــي كلتــي 
المدينتيــن هــذه االبتــكارات فــي وقــٍت الحــق.42 كذلــك اســُتخدمت في 
ليفربــول ومنطقــة مرسيســايد األوســع تكتيــكات متمــّردة مشــابهة.43   
أمــا فــي أســتراليا، فــإّن أّول برنامــج لتوفيــر الُحَقــن واألدوات النظيفــة 
ــي ُأّسســا  ــز للحقــن الخاضــع لإلشــراف الطب فــي ســيدني وأّول مرك
فــي العاميــن 1986 و1999 علــى التوالــي حيــن كانــا ال يــزاالن غيــر 
قانونييــن – آنــذاك أيًضــا كان العصيــان الُمُدن ي »المقبول« ضرورًيا.44  

إلــى ذلــك، يتعّيــن علــى حكومــات الُمُدن أن تتعامــل مع ردود فعٍل من 
قبيــل »ليــس فــي عقــر داري« التــي تبــُدر عــن المقيميــن الممتعضيــن 
والتــي يمكــن أن تطلــق تدّخــالت الحــّد مــن الضــرر وتعيقهــا فــي آن. 
فــي الواقــع، تعــود إقامــة مراكــز االســتخدام اآلمــن فــي مدينتــي 
زيــورخ وبــرن السويســريتين بشــكل جزئــي إلــى اســتياٍء واســٍع بيــن 
المواطنيــن مــن تجّمعــات اســتخدام المخــدرات العلنيــة. وجــاء هــذا 
االســتياء كــرّد فعــل مــن الســكان علــى اآلثــار غيــر المباشــرة المترّتبة عن 
اســتخدام المخــدرات، بمــا فيهــا الجرائــم، وســرقة المتاجــر، وعمليــات 
ــرة فــي الطرقــات،  النهــب والســطو، والمرضــى ذوو الحــاالت الخطي
واســتمرار الوفيــات، وذلــك علــى الرغــم مــن حمــالت التوعيــة الصحيــة 
– وخصوًصــا فــي حديقــة بالتزبيتــز فــي وســط زيــورخ ذات الســمعة 

الســيئة التــي باتــت ُتعــرف الحًقــا بـ»حديقــة اإلبــر«50،51 

فــي مــوازاة ذلــك، يعــارض الســكان فــي بعــض األحيــان تدّخــالٍت مثــل 
مواقــع االســتخدام اآلمــن خوًفــا مــن أن ينتــج عنهــا إخــالل بالنظــام 
ــّد مــن الضــرر أساســي وال  ــر الح ــوع مــن تدابي ــر أّن هــذا الن العــام. غي
بــّد مــن إطــالع الجمهــور علــى إنجازاتــه وتصحيــح جوانــب القصــور فيــه 
مــن أجــل حشــد الدعــم لــه والتخفيــف مــن المعارضــة التــي يواجههــا.

يمّثــل هــذا النــوع مــن التفّكــر فــي مخــاوف المواطنيــن المتضاربــة 
الــذي يفســح المجــال أمــام التعايــش فــي البيئــة الحضريــة عالمــًة 
الُمــُدن  الهيرويــن، وجــدت  أزمــة  البلديــة. خــالل  مميــزة للسياســات 
نفســها فــي مواجهــة فريَقيــن أّولهمــا يضــّم منظمــات مســتخدمي 
المخــدرات وُأســرهم، واإلصالحييــن فــي مجــال سياســات المخــدرات، 

تبادل اإلبر عام 1988. © مؤسسة سان فرانسيسكو لإليدز

النهــج الــذي اعتمدُتــه تقّدمــّي ومــراٍع لحقــوق اإلنســان ومتحــّرر مــن أّي 
قيــود: لهــذا الســبب ســاهمت باريــس علــى نحــٍو نشــط فــي تنفيــذ 
خطــة مكافحــة كــراك الكوكاييــن المعروفــة بـــ »خطــة الكــراك.« ليســت 
الغايــة مــن هــذه الخطــة محاربــة مســتخدمي الكــراك، بــل مســاعدتهم 
عبــر تمويــل مســاعي الحــّد مــن الضــرر بحيــث تتحــّول إلــى سياســٍة 
ملموســة. يتعّيــن علينــا أن نتعــاون بشــكل وثيــق مــع المنظمــات غيــر 
الحكوميــة ونصغــي إليهــا، واألهــّم مــن ذلــك أن نبنــي شــراكات قويــة 

مــع الُمــُدن األخــرى. 
آن هيدالغو، عمدة باريس، فرنسا، 2020

بيــن  الضــرر  مــن  الحــّد  نحــو  المخــدرات  سياســات  توجيــه  يجــب 
األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات بــداًل مــن ترســيخ الوصمــة 
المرتبطــة بتجريــم االســتخدام. أحــَدَث توســيع خدمــات الحــّد مــن الضرر 
ــًرا ملحوًظــا بخفــض عــدد حــاالت اإلصابــة  فــي لشــبونة والبرتغــال أث
الجديــدة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية بيــن األشــخاص الذيــن 

يحقنــون المخــدرات.
فرناندو مدينا، عمدة لشبونة، البرتغال، 2020

ومؤّيــدي الحــّد مــن الضــرر. أّمــا الفريــق الثانــي، فيتمّثــل بالســكان الغاضبيــن والمســتائين مــن اإلزعــاج الناتــج عــن التســاهل مــع تجّمعــات 
اســتخدام المخــدرات العلنيــة والذيــن هــّددوا أحياًنــا بــأن يتعاملــوا مــع األمــر بأنفســهم، مدعوميــن مــن قبــل المحافظيــن فــي مجــال سياســات 

المخــدرات الــذي يعرضــون برامــج قائمــة علــى االمتنــاع كحــّل وحيــد.52،53
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أثــارت السياســات االبتكاريــة التــي اســتحدثها بعــُض الُمــُدن األوروبيــة 
فــي ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الماضــي جــداًل وجوبهــت بالرفــض 
علــى المســتويين الوطنــي والدولــي. رّدت الُمــُدن الرائــدة أمســتردام 
وفرانكفــورت وهامبــورغ وزيوريــخ بالتوقيــع علــى قــرار فرانكفــورت.59   
وهــذا األخيــر قــدم تقييًمــا جريًئــا للمشــكلة التــي تواجههــا الُمــُدن: »إّن 
محاولــة التخّلــص مــن إمــداد المخــدرات واســتهالكها فــي مجتمعنــا 
بــاءت بالفشــل.« ثــّم فصــل اإلعــالن نفســه قطعًيــا عــن المبــادئ 
التقليديــة المهيمنــة علــى سياســات المخــدرات والتــي توجــب مكافحــة 
واالمتنــاع  الجنائــي  القانــون  خــالل  مــن  المخــدرات  علــى  اإلدمــان 

اإلكراهــي حصــًرا. 

فــي  القيــادي  بدورهــا  االضطــالع  عــن  يوًمــا  فانكوفــر  تتــواَن  لــم 
النهــوض بسياســات الحــّد مــن الضــرر، واألمــر ال يختلــف بالنســبة 
إدارة شــرطة فانكوفــر وإدارة مكافحــة  لإلمــداد اآلمــن. بدعــم مــن 
الحرائــق واإلنقــاذ، وهيئــة الخدمــات الصحيــة فــي ســاحل فانكوفــر 
فــي  شــخصية  تجربــة  لديهــم  ومــن   ،)Vancouver Coastal Health(
مجتمعنــا، نحــن علــى يقيــن مــن أن هــذا النهــج ســوف يمنــع حــدوث 

المزيــد مــن والوفيــات فــي فانكوفــر وخارجهــا.
كينيدي ستوارت، عمدة فانكوفر، 

كولومبيا البريطانية، كندا، 2019

خدمات التحّقق من المخدرات خال المهرجانات في كانبيرا، أستراليا

يمّثــل فحــص األقــراص أو التحّقــق مــن المخــدرات وســيلًة مــن وســائل الحــّد مــن الضــرر عبــر تمكيــن مســتخدمي المخــدرات مــن 
معرفــة مكّونــات المــواد التــي ينــوون اســتخدامها ونقاوتهــا. َجــَرت أولــى تجــارب فحــص األقــراص العلنيــة فــي أســتراليا فــي العــام 
ــّم تنظيــم أّول مشــروع تجريبــي لفحــص األقــراص حاصــل علــى موافقــة واليــة أو مدينــة فــي المهرجــان الموســيقي  2000. 54 وت
ــارات يمكــن أن ُتجــرى مــن دون الحاجــة  ــرا فــي العــام 2018. 55 وقــد تقــّرر أّن هــذه االختب ــم فــي كانبي ــذي ُأقي Groovin’ The Moo ال
إلــى أّي تعديــالت تشــريعية فــي إقليــم العاصمــة األســترالية، علًمــا أّن نجــاح هــذه التجربــة اعتمــد بشــكل أساســي علــى التعــاون مــع 
جهــات إنفــاذ القانــون ودعمهــا. 56 ُنّفــذت التجربــة الثانيــة فــي المهرجــان نفســه فــي العــام 2019. وقــد خُلــص تقييــم أجرتــه الجامعــة 
الوطنيــة األســترالية إلــى مــا يلــي: »الحظنــا دعًمــا لتطويــر خدمــات إضافيــة تتيــح فحــص األقــراص ومعلومــات متعّلقــة بالحــّد مــن 

الضــرر لمســتخدمي المخــدرات غيــر المشــروعة خــالل المهرجانــات.« 57 

ــة )مشــروع فحــص  ــون المخــدرات والســموم والمــواد الخاضعــة للرقاب ــر 2019، ُأحيــل مشــروع تعديــل قان فــي تشــرين األول/أكتوب
األقــراص للحــّد مــن أضــرار المخــدرات( إلــى البرلمــان فــي واليــة فكتوريــا كمشــروع قانــون عضــٍو خــاص. يرمــي مشــروع القانــون هــذا 
إلــى تأســيس أّول مشــروع تجريبــي لفحــص األقــراص فــي فكتوريــا لغايــات الحــّد مــن أضــرار المخــدرات، مــع إصــدار تراخيــص لمــدة 

ســنتين قابلــة للتمديــد.58  

أصبــح هــذا القــرار عــام 1991 ميثاًقــا لشــبكة الُمــُدن األوروبيــة لسياســات المخــدرات60 التــي َدَعــت إلــى اختبــار مبــادرات جديــدة وتبــادل الممارســات 
الجيــدة وتطويــر أبحــاث مشــتركة وقاعــدة مناصــرة وأدلــة، مــا ســمح للُمــُدن بالدفــاع عــن الحلــول الخالفيــة والترويــج لهــا. ومــع مــرور الزمــن، أقامــت 
ُمــُدن إضافيــة تحالفــات فــي مــا بينهــا للدعــوة إلــى انتهــاج سياســات أكثــر واقعيــة وأقــّل حظــًرا بمــا فــي ذلــك إنهــاء تجريــم القّنــب، واســتحدثت 
تدابيــر مبتكــرة للحــّد مــن الضــرر.61 وعلــى هــذا المنــوال بــدأت عمليــة نقــل السياســات تتطــور بحيــث أن نمــاذج السياســات التــي ُصّممــت فــي 
بيئــة معينــة ُطّبقــت وعّدلــت فــي بيئــة أخــرى، وراحــت الُمــُدن تتشــارك معارفهــا ونماذجهــا فــي السياســات مــن خــالل أطــراف فاعلــة فــي الُمــُدن 

تفكــر وتعمــل علــى نطــاق إقليمــي ووطنــي، وبوتيــرة متزايــدة، علــى نطــاق عالمــي.62   

فــي الوقــت الــذي كانــت تتبــادل الُمــُدن المعلومــات بشــأن سياســات المخــدرات الفعالــة، أخــذت عمليــة مماثلــة لنقــل المعرفــة بيــن المنظمــات 
المعنيــة باألشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات والمرشــدين االجتماعييــن ومرشــدي الصحــة العامــة، واألوســط األكاديميــة. ومــا إن تــم 
تطويــر سياســات المخــدرات المبتكــرة وتطبيقهــا مــن جانــب الُمــُدن الرائــدة ومنظمــات المجتمــع الُمــُدن ي ومناصــري السياســة العامــة حتــى راحــت 

تنتشــر علــى نطــاق عالمــي عبــر طــرق متنوعــة.

وضعــت فانكوفــر سياســة المخــدرات فــي خضــّم أزمــة األفيونيــات التــي كانــت تعصــف بالمدينــة الكنديــة فــي التســعينيات، مــا شــمل حقــن 
المخــدرات فــي العلــن ومــا َتِبَعــه مــن تفشــي فيــروس نقــص المناعــة البشــري وغيــره مــن االلتهابــات المنقولــة بالــدم. اســتقت صياغــة 
السياســات مــن معــارف وخبــرات األعضــاء فــي شــبكة الُمــُدن األوروبيــة لسياســات المخــدرات إلطــالق تدخــالت مشــابهة كانــت األولــى مــن 
نوعهــا فــي أميــركا الشــمالية.65 طــّورت فانكوفــر نهــج »ركائــز أربعــة« مســتلهمًة مــن االســتراتيجية الوطنيــة السويســرية للمخــدرات التــي بدورهــا 
ارتكــزت علــى التجــارب الســّباقة للُمــُدن السويســرية. وَجَمــع نهــج فانكوفــر بيــن الوقايــة والعــالج والقمــع والحــّد مــن الضــرر مشــّدًدا علــى التعــاون 
بيــن الــوكاالت علــى مســتوى المدينــة. وُأعــّدت االســتراتيجية بعــد مشــاورات وبعثــات تقصــي حقائــق إلــى الُمــُدن األوروبيــة قــام بهــا واضعــو 

السياســات المحليــون.

َحِظــَي التحــّول فــي نهــج المخــدرات فــي فانكوفــر بالدعــم والتأييــد مــن تحالــف سياســي ضــّم إلــى جانب واضعي السياســات المحلييــن مجموعة 
مناصــرة مؤلفــة مــن أشــخاص يســتخدمون المخــدرات ومجموعــات أخــرى مــن المجتمــع الُمــُدن ي مثــل عائــالت وأصدقــاء المســتهلكين.66 وفــي 
عــام 2000، أي بعــد مــرور عقــٍد مــن الزمــن تقريًبــا مــن الحشــد مــن قبــل المناصريــن، أصــدر العمــدة »إطــار عمــل: نهــج مــن أربــع ركائــز لمشــاكل 
المخــدرات فــي فانكوفــر.«67 فــي 2003، افتتحــت المدينــة المركــز األول مــن نوعــه فــي أميــركا الشــمالية الــذي يجيــز حقــن المخــدرات الخاضــع 
لإلشــراف فــي حــي الشــرق الجنوبــي لوســط المدينــة )Downtown Lower East Side(.68 وفــي عــام 2011، أصــدرت المحكمــة العليــا الكنديــة 
ــة يتناقــض مــع شــرعة الحقــوق  ــل الحكومــة الفدرالي ــز االســتهالك اآلمــن فــي فانكوفــر مــن قب ــه أّن إغــالق مرك ــا باإلجمــاع قــررت بموجب حكًم

الكنديــة فــي أنــه يهــدد حيــاة األشــخاص الذيــن يحقنــون المخــدرات.
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من أوروبا إلى أميركا الشمالية وما بعدها

مثلمــا هــو الحــال فــي أوروبــا، تدفــع أزمــة الجرعــات الزائــدة المرتبطــة 
مــن  عــدٍد  اتخــاذ  إلــى  الشــمالية  أميــركا  فــي  الُمــُدن  باألفيونيــات 
الوفيــات،  عــدد  تزايــد  إلــى  االســتجابة  إطــار  وفــي  المبــادرات.69 
تــدرس ُمــُدن بوســطن وإيثــاكا ومدينــة نيويــورك وفيالديلفيــا وســان 
اآلمــن70  إنشــاء مراكــز لالســتهالك  إمكانيــة  فرانسيســكو وســياتل 
علــى غــرار مدينــة فانكوفــر الكنديــة. وقــد بــدأ تنفيــذ برنامــج منفــرد 
للحقــن غيــر المصــرح بــه والخاضــع لإلشــراف في الســاحل الشــرقي.71   
تعــارض الحكومــة الفدراليــة األمريكيــة هــذه السياســات إذ إّن القانــون 
الفدرالــي ال يجيــز تشــغيل مثــل هــذه المراكــز. غيــر أّن أحــد القضــاة 
الفدرالييــن َحَكــم مؤخــًرا بــأّن افتتــاح موقع للحقن اآلمــن في فيالدلفيا 
ال ينتهــك القانــون الفدرالــي.72 أّمــا ســان فرانسيســكو فأعربــت مؤخــًرا 
ــز االســتهالك اآلمــن بالرغــم مــن  ــز مراك عــن نيتهــا بإقــرار تشــريع يجي

معارضــة ســلطات واليــة كاليفورنيــا ووزارة العــدل األمريكيــة.73  

فــي أميــركا الجنوبيــة، وجــدت ســاو باولــو وريســيفي فــي البرازيــل وبوجوتــا فــي كولمبيــا طرًقــا مبتكــرة للتعامــل مــع تجّمــع علنــي الســتخدام 
الكوكاييــن القابــل لالستنشــاق ومــا يســتتبعه مــن طــوارئ علــى مســتوى الصحــة والســالمة. اســتندت البرامــج فــي البرازيــل إلــى نهج »اإلســكان 
أواًل« الــذي طّورتــه مدينــة نيويــورك74 حيــث أثبــت توفيــر مســكن اجتماعــي آمــن ومعقــول التكلفــة ومنخفــض العتبــة أهمّيتــه فــي خفــض 
االســتخدام اإلشــكالي للمخــدرات.75 ولكــن باســتثناء البرنامــج القائــم فــي ريســيفي )الخاضــع إلدارة واليــة برنامبوكــو(، فقــد تــم إلغــاء البرامــج 
المبتكــرة الواعــدة فــي ســاو باولــو وبوجوتــا بعــد أربــع ســنوات عندمــا تغّيــرت األكثريــة فــي المجلــس البلــدي، مــا يشــير إلــى أهميــة بنــاء اإلجمــاع 
لضمــان صمــود السياســات العامــة بعــد انقضــاء واليــة حكومــة محليــة معينــة. علــى ســبيل المثــال، عقــد مجلــس مدينــة برشــلونة أول مائــدة 
مســتديرة بشــأن سياســات المخــدرات عــام 1988، وقــد أجمــع ممثلــو المجموعــات السياســية فــي البلديــة آنــذاك علــى خطــة بلديــة للمخــدرات. 
ــة واضحــة مفادهــا أن قضايــا المخــدرات لــن تكــون محــل تجــاذب سياســي. وأنجــز هــذا المنتــدى خّطــة  وانعقــد اجتمــاع المائــدة المســتديرة بنّي
المخــدرات التــي نالــت الموافقــة الحًقــا باإلجمــاع أثنــاء الجلســة العامــة لمجلــس المدينــة، مــا ضمــن االســتمرارية بالنســبة الســتراتيجيات الصحــة 

التــي تعنــى بالمخــدرات.76  

يخشــى الساســة التقليديــون أحياًنــا اتخــاذ تدابيــر توّلــد رّدة فعــل قويــة 
لــدى بعــض النــاس. فقــد يكلفهــم ذلــك االنتخابــات. ولكــن خســارة 
أســير  تصبــح  فقــد  جّيــد.  أمــٌر  محّقــة  أجــل قضيــة  مــن  االنتخابــات 
الســلطة إن لــم تتخــذ الخطــوات الصحيحــة. ولكــن إذا لــم تكــن فــي 
الســلطة، فبإمكانــك اتخــاذ إجــراءات ســتلقى الفهــم علــى المــدى 
المتوســط. لــذا ســوف نركــز علــى السياســات وليــس االنتخابــات. 

ستســتفيد المدينــة كثيــًرا إذا فصلنــا بيــن هاذيــن األمريــن.
فرناندو حداد، عمدة ساو باولو، البرازيل، 2016

برنامج »دي براسوس أبرتوس« )De Braços Abertos( أو »بصدر رحب« في ساو باولو

» دي براســوس أبرتــوس« )De Braços Abertos( كان برنامًجــا واســع النطــاق بــدأ عــام 2013 بتنســيٍق مــن دائــرة الصحــة البلديــة فــي ســاو 
باولــو البرازيليــة، وشــاركت فيــه 15 دائــرة بلديــة. كان البرنامــج يســتهدف مســتهلكي »الكــراك« فــي منطقــة مــن المدينــة ُتعــرف باســم 
»كراكوالنديــا« )أو أرض الكــراك(. وّفــر البرنامــج فــرص عمــل وإســكاًنا ودعًمــا طبًيــا )بمــا فــي ذلــك لالســتخدام اإلشــكالي للمخــدرات( ومركــًزا 
للرعايــة، ولــم يكــن االمتنــاع عــن اســتخدام المخــدرات شــرًطا للمشــاركة. وكانــت هــذه المبــادرة مــن أولــى المبــادرات فــي األمريكيتيــن لتلبيــة 

االحتياجــات الخاصــة بمســتهلكي المــواد المنّشــطة وغيــر المحقونــة.77 

َصّمــم برنامــج دي براســوس أبرتــوس« حزمــة حقــوق« )إســكان وغــذاء وعمــل ورعايــة صحيــة( وقــد تــم تطويــره كاســتجابة لـــ 15 عاًمــا مــن الُنُهــج 
القمعيــة التــي بــاءت بالفشــل وتخّللتهــا مداهمــات للشــرطة وعمليــات إخــالء، ووصلــت إلــى حــّد القمع والعــالج اإللزامي. اســتهدف البرنامج 
تجّمًعــا يســتخدم فيــه األفــراد المخــدرات فــي العلــن ويعيــش فــي الحــّي بيــن 500 و2000 شــخص معظمهــم مــن المشــّردين ومســتخِدمي 
المخــدرات. ودمــج البرنامــج نهــج الحــّد مــن الضــرر مــع حضــور مكثــف للشــرطة بغــرض وضــع الحــّي »تحــت الســيطرة« والقــى البرنامــج دعًمــا 
إيجابًيــا مــن شــرطة المدينــة. وبحســب اســتطالع رأي أجرتــه أكبــر صحيفــة فــي البرازيــل، فــوال دي ســاو باولــو، أعــرب 69 بالمائــة مــن ســكان 
ســاو باولــو عــن رضاهــم عــن البرنامــج. 77وأظهــر تقييــم أن 95 بالمائــة مــن المشــاركين فــي البرنامــج شــعروا بتغييــر إيجابــي فــي حياتهــم، و67 

بالمائــة خّفضــوا اســتخدامهم لعقــار »الكــراك،« فيمــا اســتعاد 53 بالمائــة عالقاتهــم مــع عائالتهــم.79،80

تناَفــَس البرنامــج مــع برنامــج »روكوميســو« )Recomeço( أو »بدايــة جديــدة« الــذي أطلقتــه حكومــة واليــة ســاو باولــو عــام 2013 بمنظــور 
عقابــي تقليــدي مــن أجــل »عالــم خــاٍل مــن المخــدرات« مــع االعتمــاد بشــكل كبيــر علــى االستشــفاء فــي مجتمعــات عالجيــة دينيــة. ولكــن 

البلديــة  األكثريــة  وعــدت   ،2016 لعــام  البلديــة  االنتخابــات  فــي 
الجديــدة بوقــف برنامــج دي براســوس أبرتــوس واعتمــدت برنامًجــا 
لتصبــح  تســميته  ُأعيــدت  الــذي  روكوميســو  مــع  منســجًما  بلدًيــا 
»ردنســاو« )Redenção( أو »الخــالص«.81 وفــي أيار/مايــو مــن عــام 
2015، نّفــذت قــوات الشــرطة حملــة ضخمــة مســتخدمة الرصــاص 
المطاطــي وقنابــل صوتيــة لفــّض تجّمــع مســتخدمي المخــدرات فــي 
كراكوالنديــا. وأّدت المداهمــات إلــى تفكيــك التجمعــات العلنيــة إلــى 
ــا مصغــًرا توّزعــت علــى مواقــع عــدة مــن المدينــة ضــّم كّل  24 تجمًع
منهــا عشــرات المســتهلكين بــدل المئــات، وبالتالــي قّوضــت برنامــج 
دي براســوس أبرتــوس.82 دافــع فرنانــدو حــداد، رئيــس بلديــة ســاو 
باولــو آنــذاك، عــام 2014 عــن البرنامــج قائــاًل: »فــي غضــون عــام واحــد 
ــوس، انخفــض عــدد المشــّردين فــي  مــن برنامــج دي براســوس أبرت
محطــة لــوس بمقــدار الثلثيــن، أي مــن 1,500 إلــى نحــو 500 شــخص.« 

ُيعرض على األفراد المدمنين على المخدرات وظائف تتطلب مهارات منخفضة 
في كراكولنديا ، ساو باولو ، البرازيل ، كتدبير للحد من الضرر. 
© جواو لويز / سيكوم.
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تــرزح مدينــة نيويــورك، شــأنها شــأن ســائر الُمــُدن األميركيــة، تحــت وطــأة وبــاء الجرعــات المفرطــة، وهــو وبــاء خطيــر يرخــي بثقلــه علــى 
الصحــة العامــة ويتفاقــم بفعــل جائحــة كوفيــد-19. لقــد اســتثمرنا فــي إطــار مبــادرة HealingNYC مبلًغــا يفــوق 60 مليــون دوالر أميركــي 
بغيــة تفعيــل اســتجابة متعــددة األوجــه للحــّد مــن الوفيــات الناجمــة عــن تنــاول جرعــات مفرطــة، وذلــك عــن طريــق إتاحــة عقــار نالوكســون 

علــى نطــاق أوســع، والتثقيــف حــول الوقايــة مــن تنــاول جرعــات مفرطــة واالســتجابة لــه، والعــالج المدعــوم باألدويــة.

منــذ انطــالق مبــادرة HealingNYC، نجحنــا فــي تأســيس وتنفيــذ أكبــر برنامــج فــي البــالد للثقيــف حــول تنــاول الجرعــات المفرطــة وتوزيــع 
النالوكســون، وتخللــه توزيــع أكثــر مــن 400,000 حزمــة نالوكســون علــى منظمــات مجتمعيــة وأخــرى مســجلة كبرامــج وقايــة مــن جرعــات 
األفيونيــات المفرطــة. كمــا اتخذنــا خطــوات أخــرى إلتاحــة عقــار نالوكســون لعــدد أكبــر فــي المدينــة مــن خــالل الســماح بتوزيعــه فــي 
الصيدليــات بموجــب أمــر التصــرف مــن دون الرجــوع إلــى أطبــاء )standing order( علــى مســتوى المدينــة فزّودنــا بالتالــي عاملــي الخدمــات 
الطبيــة الطارئــة بمــا يلــزم لتــرك النالوكســون مــع أســر أحــد األشــخاص الذيــن تناولــوا جرعــة مفرطــة أو أصدقائهــم، ووزعنــا حــزم نالوكســون 
علــى زوار ســجون جزيــرة رايكــرز وكذلــك علــى ضبــاط المراقبــة. وأقمنــا الشــراكات لنبقــي ســكان نيويــورك علــى اطــالع بآخــر المعلومــات، 
بمــا فــي ذلــك مشــروع نفذنــاه مــع حانــات ونــواٍد ليليــة فــي بروكليــن ســاعدنا فــي تنبيــه األشــخاص مــن خــالل ملصقــات وقواعــد أكــواب 

)»كوســتر«( خاليــة مــن األحــكام إلــى أنــه تــم رصــد مــادة فنتانيــل فــي إمــدادات الكوكاييــن.

قمنــا أيًضــا بتغييــر معيــار الرعايــة للمرضــى الذيــن يعانــون مــن تنــاول جرعــات مفرطــة فــي عــدد كبيــر مــن أقســام الطــوارئ الطبيــة فــي 
ــن  ــاًة صحيي ــام األســبوع ويرســل دع ــة يعمــل علــى مــدار الســاعة وأي ــر المميت ــة. فأسســنا نظــام اســتجابة للجرعــات المفرطــة غي المدين
)wellness advocates( إلــى عــدة أقســام طــوارئ فــي المدينــة. ويقــدم دعــاة الصحــة النظــراء ضمــن هــذا النمــوذج المبتكــر اســتراتيجيات 
حــول الوقايــة مــن تنــاول الجرعــات المفرطــة تشــمل نصائــح عــن اســتخدام المخــدرات بشــكل آمــن أكثــر، والربــط مــع خدمــات الرعايــة وغيرهــا، 

فيكونــون بذلــك نقطــة اتصــال منخفضــة العتبــة بالنســبة لألشــخاص المعرضيــن لخطــر الوفــاة مــن جــراء اإلفــراط فــي الجرعــة.

ُتعــّد األدويــة، مثــل الميثــادون والبوبرينورفيــن )buprenorphine(، خــط العــالج األول. وقــد نفذنــا نهًجــا متعــدد الجوانــب لتمكيــن وصــول 
عــدد أكبــر مــن األشــخاص إلــى هــذه األدويــة عاليــة الفعاليــة، بمــا يشــمل دعــم توفيــر البوبرينورفيــن منخفــض العتبــة فــي أقســام 
الطــوارئ وبرامــج خدمــة الحقــن، مــا أفضــى إلــى إطــالق مبــادرة مديــر الرعايــة التمريضيــة بالبوبرينورفيــن فــي عيــادات الرعايــة األوليــة 

المشــمولة بشــبكة األمــان، إلــى جانــب تدريــب أكثــر مــن 2,000 مــزّود علــى وصــف دواء البوبرينورفيــن.

ــادون  ــل الميث ــالد لخدمــة توصي ــه فــي الب ــة والنظــام األول مــن نوع ــن افتراضي ــادة بوبرينورفي ــا عي ــد-19، أطلقن ــرة جائحــة كوفي فــي فت
لضمــان اســتمرارية العــالج وحمايــة صحــة المرضــى. ومنــذ تنفيــذه فــي نيســان/أبريل 2020، أرســلنا مــن خــالل نظــام توصيــل الميثــادون 
أكثــر مــن 4,000 جرعــة إلــى األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى عــزل أنفســهم أو مالزمــة الحجــر الصحــي بســبب إصابتهــم بالفيــروس، أو 

يعانــون عــوارض شــبيهة بعــوارض كوفيــد، أو ألنهــم معرضــون بدرجــة عاليــة لالعتــالل الحــاد.

ال بــّد لنهــج الصحــة العامــة أن يســتند إلــى البيانــات، فالبيانات تظهر 
أّن عــبء تنــاول الجرعــات المفرطــة ليــس متكافًئــا بيــن جميــع ســكان 
المدينــة. فاألحيــاء الواقعــة جنــوب برونكــس وشــرق هارلــم تشــهد 
علــى الــدوام أعلــى المعــدالت علــى مســتوى المدينــة. لــذا عُمــُدن 
ا إلــى تبّنــي نهــج قائــم علــى المــكان للتعامــل مــع وبــاء اإلفــراط 
فــي تنــاول الجرعــة عــن طريــق تطبيــق مبــادرة التقويــم واالســتجابة 
الســريعة حيــث ينشــط مثّقفــو الصحــة العامــة ويوفــرون مــوارد 
الوقايــة مــن تنــاول جرعــات مفرطــة إلــى األماكــن المجتمعيــة ومراكز 
معالجــة اإلدمــان والصيدليــات واْلَمــآِوي فــي المناطــق التــي تشــهد 
أعلــى المعــدالت فــي المدينــة. كمــا قمنــا بزيــادة تمويــل برامــج 
خدمــة الحقــن بأربعــة أضعــاف لتوفيــر خدمــات حساســة لألشــخاص 
اســتخدام  لــوازم  ذلــك  فــي  بمــا  المخــدرات  يســتخدمون  الذيــن 
المخــدرات المعقمــة والتثقيــف بشــأن الوقايــة مــن اإلفــراط فــي 

الجرعــة واالستشــارات المتعلقــة بالحــّد مــن الضــرر.

ــة االســتثمار فــي  ــر مــن أي وقــت مضــى، مواصل ــا اآلن، أكث علين
أنظمــة الصحــة العامــة لدينــا، إذ تشــير أحــدث البيانــات الصــادرة عــن 
مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا )CDC( إلــى أّن الوفيــات 
ــى مســتوى  ــة ارتفعــت عل ــاول الجرع الناجمــة عــن اإلفــراط فــي تن
البــالد – بمــا فــي ذلــك فــي مدينــة نيويــورك فــي خــالل فتــرة 
جائحــة كوفيــد-19، وبخاصــة بســبب ازديــاد توافــر الفنتانيــل فــي 
إمــدادات المخــدرات غيــر المشــروعة. وبمــا أّن الفنتانيــل يفاقــم 
نعيــد  أن  علينــا  المفرطــة،  الجرعــات  وبــاء  عــن  الناتجــة  التحديــات 
االســتثمار فــي ُنُهــج الصحــة العامــة القائمــة علــى األدلــة لتحســين 

صحــة األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات وحمايتهــا.

الحد من ضرر المؤثرات العقلية الجديدة

مــع ظهــور مؤثــرات عقليــة جديــدة ، ابتكــرت المــدن تدابيــر 
 )MDMA( الضــرر. ظهــرت اإلكستاســي  للحــد مــن  جديــدة 
وأصبحــت مشــهورة فــي ثقافــة موســيقى الهــاوس وفــي 
حفــالت الرقــص. أدى حظرهــا ، والحــوادث الالحقــة كالحبــوب 
المغشوشــة إلــى حمــالت اختبــار ومجموعــة تدابيــر أوســع 
تســتخدم نهًجــا »متكامــاًل« لضمــان ســالمة المســتخدمين - 
مثــل غــرف االســترخاء، توفيــر ميــاه الشــرب العذبــة ، وخدمــة 
اإلســعافات األوليــة كمــا التهويــة الكافيــة. تــم إطــالق هــذه 
بــات  عندمــا   63  .1986 عــام  فــي  أمســتردام  فــي  البرامــج 
واضًحــا أن موســيقى وحفــالت الهــاوس ســتصبح ثقافــة 
شــبابية راســخة ، تــم إضفــاء الطابــع الرســمي علــى نهــج 
الحــد مــن مخاطــر اســتخدام المخــّدرات وفًقــا للنمــط الــذي تــم 
إنشــاؤه مــع المخــّدرات التقليديــة. شــاركت بذلــك منظمــات 
الخدمــات  كمــا  والتدريــب  الوقايــة  ومؤسســات  العــالج 
الصحيــة البلديــة ، وبــدأت فــي إضفــاء الطابــع المؤسســي 
علــى ممارســات الحــد مــن المخاطــر. عندمــا قابلــت المزيــد 
والمزيــد مــن البلديــات هــذه الظاهــرة ، شــعرت الحكومــة 
علــى  الرســمي  الطابــع  بإضفــاء  ملزمــة  بأنهــا  الهولنديــة 

الترتيبــات التــي تطــورت علــى المســتوى المحلــي .64
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ينبغــي لحكومــات الُمــُدن أن تســعى إلــى التوفيــق بيــن المخــاوف المتضاربــة ليــس بيــن الســكان وحســب، بــل بيــن المؤسســات أيًضــا. تنشــأ 
التضاربــات بيــن األولويــات المحليــة للتالحــم االجتماعــي والصحــة العامــة مــن جهــة، واألولويــات الوطنيــة أو الفدراليــة للعدالــة الجنائيــة ومراقبــة 
إمــداد المخــدرات مــن جهــة أخــرى. ال تملــك الُمــُدن جميعهــا إدارات شــرطة أو مكاتــب نيابــة جنائيــة خاصــة بهــا. وحتــى لــو توّفــرت لديهــا، فهــذا قــد 

ال يــؤدي إلــى تقاطــع أولويــات السياســة العامــة مــع المصالــح المؤسســية. 

هــذا النــوع مــن التضــارب تجّلــى بوضــوح بعــد مقتــل جــورج فلويــد علــى أيــدي عناصــر الشــرطة فــي أيار/مايــو 2020 فــي مينيابولــس. وترافقــت 
احتجاجــات »بــالك اليفــز ماتــر« )حيــاة الســود مهمــة( الواســعة فــي أعقــاب الحادثــة مــع دعــوات إلــى إيقــاف تمويــل الشــرطة أو إلغائهــا وإعــادة 

توزيــع األمــوال علــى التنميــة االجتماعيــة مثــل اإلســكان وخدمــات التوظيــف بهــدف إقامــة مجتمعــات أكثــر صحــة وأماًنــا.83  

مشاركة الُمُدن في الستجابة للجريمة والعنف

َخُلــص أحــد األبحــاث األخيــرة مــن أميــركا الالتينيــة إلــى أّن هنــاك حاجــة ماســة لتعزيــز مــوارد الحكومــات المحليــة مــن أجــل وضــع حــّد للجرائــم 
فــي مناطــق اإلجــرام عاليــة الخطــورة، وهــو مــا يرتبــط غالًبــا بأســواق المخــدرات. بحســب الباحثيــن فــإن الجريمــة »علــى صلــة وثيقــة بالســياق 
ــة  ــة االجتماعي ــاب التنمي ــت تكمــن فــي غي ــى معالجــة جــذور المشــكلة ســواء أكان ــر قــدرة عل ــة الدقــة وأكث ــة وعالي ــب سياســات مرن وتتطل
واالقتصاديــة أو خفــض معــدل جرائــم القتــل نتيجــة ترســيخ أحــد الكارتيــالت هيمنتــه علــى منطقــة عملياتــه.« وكذلــك أوصــى الباحثــون بأّنــه 
»يجــب تمكيــن الحكومــات المحليــة، بمــا فيهــا الُمــُدن، لتعمــل بطــرق تراعــي ظروفهــا الخاصــة وتنتهــج اســتراتيجيات بحســب التهديــد الخــاص 
التــي تواجهــه.«84 ولــكّل مدينــة – وكل حــّي – عوامــل الخطــر الخاصــة بــه والتــي ينبغــي معالجتهــا مــن خــالل وضــع السياســات بعنايــة.85 

 
أحــرزت الُمــُدن الكبــرى نجاًحــا أكبــر فــي خفــض معــدالت العنــف القاتــل مقارنــة بســلطاتها الوطنيــة. وفــي عينــة شــملت 68 مدينــة علــى 
مســتوى العالــم، انخفضــت معــدالت جرائــم القتــل بنســبة 34 بالمائــة مقارنــًة بتراجــع بنســبة 16 بالمائــة فقــط فــي البلــدان التــي تقــع فيهــا 
تلــك الُمــُدن.86 ولكــن إذا ألقينــا نظــرة فاحصــة علــى التدابيــر المّتبعــة فــي خفــض العنــف فــي الُمــُدن، يبقــى مــن المهــم للغايــة الحفــاظ 
علــى معاييــر حقــوق اإلنســان والحريــات المدنيــة. ويطــرح تنامــي اســتخدام االبتــكارات التكنولوجيــة، مثــل الطائــرات العســكرية بــدون طيــار 
مقترنــًة بمنهجيــات التنبــؤ بالجريمــة والتعــّرف إلــى الوجــه باســتخدام الــذكاء االصطناعــي، مخاطــر محتملــة. وتؤكــد دراســات عــّدة أن ارتفــاع 

مســتويات الجريمــة يرتبــط بالفقــر والتفــاوت االجتماعــي.87 

إّن النقــاش القائــم فــي الواليــات المتحــدة حــول إيقــاف تمويــل الشــرطة يعكــس مــا حــدث فــي التســعينيات فــي الُمــُدن األوروبيــة. ففــي إطــار 
الدفــع باتجــاه التحــول مــن الُنُهــج القائمــة علــى تطبيــق القانــون بشــكل رئيســي إلــى أخــرى قائمــة علــى الصحــة العامــة، شــّكل كســب التعــاون 
مــن إدارات الشــرطة المحليــة غالًبــا خطــوة أولــى ال بــّد منهــا لتبّنــي نهــٍج مشــترك علــى مســتوى المدينــة88،89 وبالتالــي فــإّن هــذا التعــاون ُيعــّد 
ــُد بنتائــج أفضــل للســالمة العامــة وكذلــك  عامــاًل حاســًما لنجــاح مثــل هــذا النهــج.90 وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى الُنُهــج الجديــدة التــي َتِع

الصحــة العامــة.

يســتلزم تطبيــق قوانيــن المخــدرات اســتثماًرا ضخًمــا فــي وقــت قــوات الشــرطة، لــذا فــإّن هــذه األخيــرة ستســتفيد بصــورٍة مباشــرة مــن 
السياســات األكثــر فعاليــة التــي ستســمح لهــا بتخصيــص مواردهــا المحــدودة علــى نحــٍو أكثــر فعاليــة. وأظهــرت دراســة فــي كوبنهاغــن أّن إصــدار 
»تحذيــر مــروري« الســتخدام القّنــب اســتهلَك 80 دقيقــة فــي المتوســط مــن وقــت الشــرطة، فيمــا اســتغرق االعتقــال 10 ســاعات.94  وتســتهلك 
التدّخــالت الدوريــة كمّيــات أكبــر مــن مــوارد الشــرطة. وقــد تشــّكُك قــوات الشــرطة بفعاليــة العقوبــات الجنائيــة. فعندمــا بــرزت برامــج الحــّد مــن 
الضــرر فــي مقاطعــة مرزيســايد، المملكــة المتحــدة، أصبــح عناصــر الشــرطة »يشــعرون بالخيبــة عنــد اعتقــال األشــخاص أنفســهم مــّرة تلــو األخــرى 
]...[ فأيقنــوا إمكانيــة الحــّد مــن ذلــك مــن خــالل النهــج الجديــد ]...[ وبــدأوا يضطلعــون بــدور قائــم علــى الصحــة العامــة إلــى جانــب الحفــاظ علــى 

النظــام العــام.«95 

العنف والمخدرات غير المشروعة في الُمُدن 
 

ال يشــّكل االتجــار بالمخــدرات مصــدر دخــل مهــّم وحســب بالنســبة للجريمــة المنظمــة، بــل يوّلــد أيًضــا النســب األعلــى مــن العنــف فــي أنشــطة 
ــف الســلطات  ــار وتخوي ــن طــرق االتج ــى المناطــق وتأمي ــف للســيطرة عل ــى العن ــة إل ــأ المنظمــات اإلجرامي الجريمــة المنظمــة جميعهــا.96 وتلج

والتنافــس مــع غيرهــا مــن المنظمــات اإلجراميــة، إضافــة إلــى ضمــان الــوالء الداخلــي وإكــراه المجتمعــات المحليــة.

تتجّلــى أعمــال العنــف المرتبطــة بالمخــدرات فــي أميــركا الالتينيــة أكثــر مــن أي مــكان اآلخــر، حيــث إّنهــا فــي عــام 2018 كانــت تضــّم 42 مــن 
ــار بالمخــدرات والســيطرة عليهــا  ــط بدورهــا باالتج ــي ترتب ــم، والت ــل فــي العال ــم القت ــُدن الخمســين التــي تشــهد أعلــى معــدالت جرائ ــن الُم بي
بشــكل رئيســي.97 فــي الواليــات المتحــدة، ترفــع أعمــال العنــف المرتبطــة بالمخــدرات بشــكل رئيســي مــن معــدالت جرائــم القتــل فــي مدينــة 
ــاء  ــا التــي تشــهد معــدالت متزايــدة مــن جرائــم القتــل.99  إّن الفــراغ القديــر فــي األحي بالتيمــور،98 شــأنها شــأن كيــب تــاون فــي جنــوب أفريقي
الفقيــرة، إلــى جانــب محدوديــة الخدمــات االجتماعيــة والتعليميــة والصحيــة، ومــا يرافقهــا مــن تدخــالت لمكافحــة المخــدرات، كّلهــا عوامــل تســمح 
للجماعــات اإلجراميــة ببســط ســيطرتها علــى مناطــق بحالهــا داخــل الُمــُدن. وفــي أحيــاء ســاو باولــو الفقيــرة، المعروفــة بالـــ »فافيــال،« اســتبدلت 

الجماعــات اإلجراميــة دولــة الرعايــة مــن خــالل توفيــر المســاعدة والحمايــة للمجتمعــات الفقيــرة.100  
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مــا زالــت ُنُهــج الحــّد مــن الضــرر التــي تســعى مــن خاللهــا ُمــُدن أميــركا الالتينيــة إلــى معالجــة التداعيــات الصحيــة الســلبية لالســتخدام اإلشــكالي 
للمخــدرات حديثــة النشــأة ومحصــورة ضمــن نطــاق صغيــر. غيــر أّن ُمُدًنــا عــّدة أخــرى اتخــذت موقًفــا ســّباًقا بتوســيع نمــاذج الحــّد مــن الضــرر لتطــال 
أعمــال العنــف المرتبطــة بتجــارة المخــدرات فــي محاولــة لتخفيضهــا. ففــي ُمــُدن متعــددة، جوِبَهــت أعمــال العنــف المتصلــة بالنزاعــات بيــن 
ــا باســتجابات عنيفــة مــن جانــب الشــرطة والقــوات شــبه العســكرية،  الجماعــات اإلجراميــة المنّظمــة للســيطرة علــى أســواق المخــدرات101 غالًب
ــا مــن الخــوف بيــن ســكان الُمــُدن، ال  مــا أســهم أيًضــا فــي مفاقمــة هــذه النزاعــات فــي معظــم األحيــان. هــذه النزاعــات الشرســة تخلــق مناًخ
ســّيما المقيميــن فــي األحيــاء الفقيــرة أو الفافيــال أو غيرهــا مــن المجتمعــات المحرومــة ومنخفضــة الدخــل، والتــي مــن المحتمــل أن تكــون تحــت 

ســيطرة القــوات غيــر الحكوميــة بصــورة كاملــة أو جزئيــة.102   

المداهمات في إل برونكس، بوجوتا

ــرات التــي تطــرأ علــى السياســات والتوجــه  تتأثــر برامــج الحــّد مــن الضــرر وغيرهــا مــن التدخــالت الُمنّفــذة علــى مســتوى المدينــة بالتغّي
السياســي علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي. فــي عــام 2015، كانــت العاصمــة الكولومبيــة بوجوتــا تضــم برامــج مهّمــة للحــّد مــن 
الضــرر تــم إطالقهــا فــي 2012. وكان يســعى رئيــس البلديــة آنــذاك غوســتافو بيتــرو إلــى التصــدي للجريمــة وتعاطــي المخــدرات 
اإلشــكالي فــي أحــد األحيــاء ذات الســمعة الســيئة والمعــروف باســم »إل برونكــس،« وذلــك مــن خــالل انتهــاج مبــادئ الحــّد مــن الضــرر. 
اكتســب آنــذاك اســتحداث مراكــز رعايــة طبيــة متنقلــة لألشــخاص المدمنيــن علــى المخــدرات، وتوفيــر خدمــات التوعيــة، والمســاعدة 

الطبيــة والحــّد مــن الضــرر، أهميــة خاصــة وحظــّي بترحيــب واســع.91  

ولكــن فــي العــام 2016، أَمــَر رئيــس البلديــة الجديــد إنريكــي بينياســوال بتنفيــذ مداهمــات شــرطة اســتهدفت األحيــاء التــي تتركــز فيهــا 
أعــداد كبيــرة مــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات و/أو تجّمعــات علنيــة الســتخدام المخــدرات، وَعَمــد إلــى تفكيــك برامــج الحــّد 
مــن الضــرر. وفــي إحــدى المداهمــات الشــهيرة فــي حزيران/يونيــو، اقتحــم 2,500 عنصــر مــن عناصــر شــرطة مكافحــة الشــغب حــّي 
إل برونكــس. أثــارت هــذه الحملــة اتهامــات بارتــكاب أعمــال عنــف واســعة مــن جانــب الشــرطة، وخاصــة بحــّق األشــخاص المشــردين، 

وبانتهــاكات لحقــوق اإلنســان.92 

ال تــزال العســكرة وتجاهــل حقــوق المقيميــن اإلنســانية، ال ســيما المشــّردين منهــم، ســائدين حتــى اليــوم بالرغــم مــن أّن هــذا الحــّي بــاَت 
ُيوصــف بأّنــه »حــّي إبداعــي« ومفتــوح أمــام مشــاريع التطويــر العقــاري.93 علــى المــدى القصيــر، أســفرت مداهمــة 2016 عــن عــدد قليــل 

مــن االعتقــاالت ونــزوح األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات وغيرهــم مــن الســكان المهّمشــين إلــى مناطــق أخــرى مــن المدينــة.

تطبيق القانون والسامة

تحــاول اســتجابات تطبيــق القانــون فــي ُمــُدن كثيــرة حــول العالــم القضــاء علــى أســواق المخــدرات المحليــة مــن خــالل انتهــاج اســتراتيجيات 
»عــدم التســامح إطالًقــا« الراميــة إلــى خنــق الطلــب واإلمــداد مــن خــالل اســتهداف تجــارة الكمّيــات الصغيــرة فــي الشــوارع واألشــخاص الذيــن 
يســتخدمون المخــدرات. غيــر أن هــذه الُنُهــج – علــى غــرار المواجهــات فــي أحيــاء ريــو دي جانيــرو الفقيــرة بيــن الجماعــات اإلجراميــة والجيــش – لــم 
تحقــق انخفاًضــا مســتداًما فــي نشــاط ســوق المخــدرات.104 باإلضافــة إلــى ذلــك، يقــع عــبء التطبيــق التعســفي لقوانيــن المخــدرات بشــكل 

أساســي علــى الشــباب والمجتمعــات الفقيــرة واألقليــات العرقيــة، فــي حيــن ال تختبــر األحيــاء الثريــة هــذا الكــّم مــن تدخــالت الشــرطة.105  

إعان ريو دي جينيرو 

والســلطوية  الُمعســكرة  االســتجابات  أن  مــن  الرغــم  علــى 
مــن جانــب الشــرطة للمخــدرات واســتخدامها تبقــى شــائعة 
وتقتــرن غالًبــا بسياســة وخطــاب حظرّييــن أو قائميــن علــى 
إلــى  الُمــُدن  مــن  العديــد  بــادَر  إطالًقــا،«  التســامح  »عــدم 
أعــاد   ،2011 العــام  ففــي  وتجربتهــا.  بديلــة  حلــول  وضــع 
إعــالن ريــو دي جينيــرو صياغــة فهــم نهــج تطبيــق القانــون 
فــي مراقبــة المخــدرات. ومــن خــالل هــذا اإلعــالن أعربــت 
الشــرطة العســكرية لواليــة ريــو دي جينيــرو وقيــادة وحــدات 
شــرطة إعــادة الســالم عــن اعتراضاتهــا إزاء الُنُهــج القمعيــة 
فــي مكافحــة المخــدرات، والتــي تحّمــل الشــرطة عــبء تطبيــق 
ــر ُســُبل الدعــم االجتماعيــة  قوانيــن المخــدرات مــن دون توفي
والتعليميــة والصحيــة الضروريــة لمعالجــة األســباب الجوهريــة 

للمخــدرات.103   اإلشــكالي  لالســتخدام 

الشرطة تبحث عن وشوم مرتبطة بعضوية عصابة 
 في سان سلفادور ، السلفادور.
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ــّد مــن الضــرر فــي ســياق التعامــل مــع تجّمعــات اســتخدام  ــج الح ــا فــي ُنُه ــون عنصــًرا مهًم شــّكل التنســيق والتعــاون مــع قــوات إنفــاذ القان
المخــدرات العلنيــة. ويقــع بعــض أنشــطة الحــّد مــن الضــرر فــي صميــم عمــل قــوات الشــرطة التــي تحــاول الحفــاظ علــى ســالمة المســتهلكين 
والحــّد مــن وتيــرة العنــف واالضطرابــات، وإحالــة مــن يســتخدمون المخــدرات وغيرهــم مــن الفئــات الهشــة إلــى خدمــات الدعــم.106 اعتمــدت قوات 
الشــرطة البلديــة والُمــُدن حــول العالــم مــا قــد يوصــف بأنــه ُنُهــج حــّد مــن الضــرر فــي أعمــال الشــرطة: وهــي عبــارة عــن نمــاذج ترّكــز علــى خفــض 
العنــف واالضطرابــات وغيــر ذلــك مــن األضــرار االجتماعيــة والصحيــة المرتبطــة بأســواق المخــدرات، بــداًل مــن اللجــوء إلــى القضــاء نهائًيــا علــى 

اســتخدام المخــدرات.107   

مــن الُمســتبَعد أن ُتفضــي الُنُهــج القائمــة علــى إنفــاذ القانــون، مثــل الحمــالت األمنيــة قصيــرة األجــل وعمليــات التوقيــف والتفتيــش الواســعة، 
إلــى القضــاء علــى ســوق تجــارة المخــدرات بالتجزئــة، بــل مــن المرّجــح أن تزيــد مــن مســتوى العنــف والضــرر علــى الصحــة.108 إّن تكتيــكات الشــرطة 
التــي تعتبرهــا المجتمعــات المحليــة غيــر عادلــة وغيــر قانونيــة وعديمــة الفعاليــة ســتلحق الضــرر بالعالقــات المجتمعيــة وتقــّوض شــرعية تطبيــق 
القانــون. بيــد أّن تكتيــكات الشــرطة المصّممــة والُمطّبقــة بإتقــان يمكنهــا أن تقلــّل مــن حــّدة العنــف واالضطــراب فــي األســواق، وتعــّزز ســالمة 
المجتمعــات المحليــة وتقــّوي شــرعية الشــرطة. ومــن شــأن اســتراتيجية الــردع المســتهِدفة أن تحــّد مــن الضــرر والجريمــة. غيــر أّنــه وبحســب مــا 
أظهرتــه دراســات عــّدة، فــإن نجــاح هــذه االســتراتيجيات – ســّيما برنامــج التدخــل فــي ســوق المخــدرات )يرجــى مراجعــة الخانــة أدنــاه( – يعتمــد علــى 

الســياق العــام والتنفيــذ والتقييــم الدقيقيــن.109،110 

رفاه السكان والصحة العامة والقدرة الجتماعية على الصمود في الُمُدن 

ينبغــي تحصيــن اســتراتيجيات الحــّد مــن العنــف بالتخطيــط الحضــري وتحســين األوضــاع الحضريــة بمــا مــن شــأنه النهــوض بقــدرة ســكان المدينــة 
والمجتمــع علــى الصمــود. ويتعّيــن علــى هــذه الُنُهــج أن ترّكــز بوجــه خــاص علــى الشــباب وإتاحــة أكبــر مروحــة ممكنــة مــن الخدمــات االجتماعيــة 
وخدمــات الحــّد مــن الضــرر المرتبطــة بالصحــة والعنــف، إضافــًة إلــى االنخــراط فــي الوســاطة وربــط كّل مــن هــم معنييــن بمراقبــة المخــدرات115 من 
ُأَســر، وقــوات إنفــاذ القانــون، ومّدعيــن عاّميــن، وعاملــي ســجون، وتربوييــن، وأشــخاص يســتخدمون المخــدرات، وعامليــن اجتماعييــن وصحييــن 
وطنييــن وبلدييــن، وأخصائيــي معالجــة اإلدمــان، وأخصائيــي وبائيــات، وباحثيــن متعــدّدي التخصصــات، وخبــراء، وممّثليــن عــن المجتمــع الُمُدنــي.

ــن إلشــراك  ــات يمتلكــون القــدرة والشــرعية الالزمتي إّن رؤســاء البلدي
ــال، أنشــأت جنيــف فــي العــام  ــات كّلهــا. علــى ســبيل المث هــذه الفئ
خاصــة  سياســات  تصميــم  لدعــم  لإلدمــان  استشــارية  لجنــة   1981
بالمخــدرات للمدينــة والكانتــون. وتأّلفــت هــذه اللجنــة مــن ممثليــن عــن 
الشــرطة، ودوائــر الخدمــات الرعائيــة، والخدمــات االجتماعيــة، وخدمــات 
معالجــة اإلدمــان فــي المستشــفيات، وخدمــات الشــباب والتعليــم، 

ــب المدعــي العــام، وخدمــات اإلفــراج المشــروط.116  ومكت

للنقــاش وتبــادل  آمنــة  إرســاء مســاحة  إلــى  الراميــة  العمليــة  هــذه 
اآلراء وبنــاء اإلجمــاع بيــن قاطنــي الُمــُدن مــن شــأنها تمكيــن إجــراء 
مدينــة،  كل  فــي  بالمخــدرات  المرتبطــة  للتحديــات  أفضــل  تقييــم 
فسياســات المخــدرات القائمــة علــى الحظــر تقيــس فعاليــة التنفيــذ 
مــن خــالل مؤشــرات محــدودة مثــل عــدد ضبطيــات المخــدرات غيــر 
المشــروعة الُمتَجــر بهــا وعــدد اعتقــاالت المســتخدمين والتجــار، وعــدد 
المســتخدمين المدمنيــن الــذي يبحثــون عــن العــالج. وهــذه المؤشــرات 
ــاج المخــدرات أو  ــى الكشــف عــن الحجــم الحقيقــي إلنت ــر قــادرة عل غي

اســتخدامها أو االتجــار بهــا. 

ــز ظــروف العيــش  ــى تعزي ــة إل ــرى الرامي ــن االســتراتيجيات األخ تتضّم
المرتبطــة  المشــاكل  الحضريــة والتخفيــف مــن  المســتوطنات  فــي 
بالمخــدرات تحســين األوضــاع الحضريــة، غيــر أّن تقييمهــا ينطــوي علــى 
عــّدة أبعــاد ذاتيــة. َنَجَحــت معالجــة أوضــاع اإلســكان الســيئة فــي األحيــاء 
الفقيــرة أو المســاكن االجتماعيــة، ال ســيما فــي المناطــق واألحيــاء 
ففــي  العالــم.  حــول  مختلفــة  أماكــن  فــي  الفقيــرة،  والمجتمعــات 
فرنســا، وعِقــب أعمــال الشــغب التــي شــهدتها الضواحــي عــام 2005، 
رّكــزت الخطــة الوطنيــة للتجديــد الحضــري علــى 550 »حّيــا حّساًســا.« 
ــاء مــن تمويــل حكومــي أكبــر لضمــان  واســتفادت بالتالــي هــذه األحي
المحلــي  المجتمــع  أمــن  تعزيــز  بغيــة  الحضريــة  األوضــاع  تحســين 
وســالمته ورفاهــه. وفــي »وابــي« علــى ســبيل المثــال، وهــي بلــدة 
تجــارة  الخطــة فــي خفــض نســبة  مجــاورة لمدينــة ميتــز، ســاهمت 
ــا للســكان، إضافــة  ــر أماًن ــة أكث ــر بيئ المخــدرات اإلشــكالية وفــي توفي
وأنشــطة  خدمــات  خــالل  مــن  أفضــل  وقايــة  برامــج  تصميــم  إلــى 

تســتهدف الشــباب.117  

برنامج التدخل في سوق المخدرات في »هاي بوينت«

المخــدرات  ســوق  فــي  التدخــل  برنامــج   ُصّمــم 
عــام  اختبــاره  تــّم  الــذي   ،)The Drug Market Intervention(
الشــمالية  كارولينــا  واليــة  فــي  بوينــت  هــاي  فــي   2004
األميركيــة، بهــدف التصــدي إلــى الجرائــم العنيفــة المســتمرة 
المرتبطــة بأســواق كوكاييــن الكــراك. وســعى التدخــل إلــى 
كبــح أعمــال العنــف واالضطــراب العــام عوًضــا عــن القضــاء 
التــام علــى اســتخدام المخــدرات.111 وتكمــن أهميــة المشــروع 
المحلــي فــي  بنــاء ثقــة المجتمــع  إعــادة  إلــى  فــي ســعِيه 
ــة ضــد تجــارة المخــدرات  ــز القواعــد االجتماعي الشــرطة، وتعزي
خــالل  مــن  وســريعة  محــددة  عواقــب  »إنشــاء  طريــق  عــن 
النــزاع  مــع  والتعامــل  القائمــة؛  المخــدرات  ›تجميــع‹ قضايــا 
العنصــري بيــن المجتمعــات المحليــة وقــوات إنفــاذ القانــون؛ 
تجــارة  ضــد  متينــة  وأســرية  مجتمعيــة  معاييــر  وإرســاء 
خدمــات  وتوفيــر  التجــار  ُأَســر  أفــراد  وإشــراك  المخــدرات؛ 
مــن  ذلــك  وغيــر  الوظيفــي  والتنســيب  والتدريــب  التعليــم 
الخدمــات االجتماعيــة.«112 وقــد تــم استنســاخ هــذه المنهجيــة 
منــذ ذلــك الحيــن بدعــم مــن مكتــب المســاعدة القضائيــة التابــع 
لــوزارة العــدل الفدراليــة لُيصــار إلــى تطبيقهــا فــي أكثــر مــن 25 

موقًعــا فــي الواليــات المتحــدة.113 

تجــار  اســتراتيجية متمايــزة، فاســتهدفت  الشــرطة  واّتبعــت 
العقوبــات  أشــّد  بهــم  وأنزلــت  واألعنــف  الكبــار  المخــدرات 
القانونيــة. أّمــا بالنســبة للتجــار غيــر العنيفيــن، فقــد اعُتِمــدت 
طريقــة مختلفــة: قامــت الشــرطة بجمــع أدلــة عــن النشــاط 
)أو  أهلــي  اجتمــاع  فــي  التجــار  علــى  وعرضتــه  اإلجرامــي 
اســتدعاء(، بحضــور شــخصيات مؤثــرة مــن المجتمــع المحلــي، 
إليصــال رســالة أخالقيــة قويــة مفادهــا أن هــذا الســلوك 
لــن يلقــى التســامح بعــد اليــوم، وُقــّدم الدعــم المجتمعــي 
كبديــل عــن اإلجــراءات الجنائيــة فــي حــال امتنــع التجــار عــن بيــع 

المخــدرات.114 
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الشــرطة  خاصــًة  المعنيــة،  األطــراف  كل  بيــن  التعــاون  مــن  بــّد  ال 
فعاليــة  ضمــان  أجــل  مــن  واالجتماعييــن،  الصحييــن  والعامليــن 
سياســات المخــدرات المحليــة. فخدمــات الصحــة والحــّد مــن الضــرر قــد 
تتعــّرض للخطــر فــي حــال دفــع تدّخــل الشــرطة األشــخاص الملتزميــن 
بنظــام عالجــي )مــن اإلدمــان أو األمــراض المعديــة( إلــى التخّلــي عــن 
الخدمــات خوًفــا مــن االعتقــال والمالحقــة القضائيــة. كمــا أّن التعــاون 
بيــن مقدمــي خدمــات الدعــم وأجهــزة إنفــاذ القانــون ضــروري للغايــة 
لتجميــع المعلومــات المجتمعيــة وتعزيــز التنســيق والحــّد مــن موجــات 
المــرض والعنــف المرتبطــة بالمخــدرات فــي قلــب الُمــُدن وتطبيــق 

اســتراتيجيات أفضــل لكبــح أعمــال العنــف.

ــا – نمــوذج  محــاولت كوبنهاغــن لتنظيــم القنــب قانونًي
»Københavnermodel« كوبنهاغــن 

فــي  بلدّيــة  أكثريــة  تقّدمــت  و2016،   2011 العاميــن  بيــن 
ــة  ــى الحكومــة الدنماركي ــات رســمية إل كوبنهاغــن بأربعــة طلب
الرفــض.  القــت  أنهــا  غيــر  قانونًيــا،  القّنــب  تنظيــم  لتجربــة 
للقّنــب  المنّظــم  اإلنتــاج  تضّمنــت  خطــة  المدينــة  وقّدمــت 
مســتوصفات  بواســطة  وبيعهــا  محلًيــا،  القنــب  وراتنــج 
تديرهــا المدينــة بكّمّيــات ال تزيــد عــن 5 غرامــات إلــى البالغيــن 
فــوق ســن 18، وحصــر المبيعــات بحاملــي بطاقــة التأميــن 
الدنماركيــة، مــا يضمــن وصــول المواطنيــن والمقيميــن دون 

ســواهم إلــى المــادة.

ــة التــي كان مــن المخّطــط لهــا أن تســتمّر لثــالث  هــذه التجرب
كوبنهاغــن.«  »نمــوذج  باســم  معروفــة  أصبحــت  ســنوات 
حاولنــا  التــي  الطريقــة  »إّن  قائــاًل:  المدينــة  عمــدة  وصــّرح 
مــن خاللهــا الحــّد مــن القّنــب خــالل الســنوات الســابقة بــاءت 
إلــى  أوكلنــا  الماضيــة،  ســنة  العشــرين  ففــي  بالفشــل. 
الشــرطة مهّمــة إيقــاف تجــارة القّنــب، ولكــّن ســوق القّنــب 
باتــت اآلن أكبــر مــن أي وقــت مضــى. لهــذا الســبب نرغــب 
اآلن فــي نــزع هــذه التجــارة مــن أيــدي العصابــات وإنشــاء 
ســوق منّظمــة حيــث يمكــن لألشــخاص شــراء القّنــب ومعرفــة 
قّوتــه. إّن ســوق القّنــب غيــر الخاضعــة للرقابــة تــؤدي إلــى 
بيــع منتجــات فــي الشــارع قوّيــة لدرجــة تصيــُب األشــخاص 

باالضطــراب النفســي عنــد أول تجربــة لهــا.«

الذيــن  األشــخاص  انخــراط  تعزيــز  فــي  الضــرر  مــن  الحــّد  يســاعد 
يســتخدمون أنواًعــا مختلفــة مــن المؤثــرات العقليــة، وذلــك عــن طريق 
إتاحــة خيــارات أكثــر واقعيــة وعمليــة لهــم، إلــى جانــب تشــجيعهم علــى 
التواصــل مــع مقّدمــي خدمــات العــالج عندمــا يكونــون مســتعّدين. 
كانــت إدارة مدينــة بانكــوك الكبــرى )المتروبوليــة( الســّباقة فــي تايلنــد 
وجنــوب شــرق آســيا فــي إطــالق سلســلة مــن حمــالت الحــّد مــن 

الضــرر. 
موم رجاونغسي سوخومبند باريباترا، محافظ بانكوك، تايلند، 2009

صناعــة  مــن  لالســتفادة  للجامايكييــن  فرصــة  لتوفيــر  األوان  آن 
الماريجوانــا.

أنجيال براون بيرك، رئيسة بلدية كينغستون، جامايكا، 2014

تنّشــط  القّنــب  مــن  المحققــة  اإليــرادات  كانــت  العــام 2008،  قبــل 
اقتصــاد الِجهــة. ولكــن منــذ ذلــك الحيــن، تحولــت اإليــرادات إلــى مــكان 
آخــر علــى الرغــم مــن أن مزارعــي القّنــب اســتمروا ببيــع محصولهــم. 
ــار دوالر  ــب فــي المغــرب بـــ 23 ملي ــرادات القّن ــر أميركــي إي قــّدر تقري
أميركــي ســنوًيا. لــو احتفظــت الحســيمة بمليــاٍر واحــٍد فقــط مــن تلــك 

ــارات، لكانــت أصبحــت مثــل موناكــو!  الملي
إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المغرب، 2017

أسواق المخدرات في الُمُدن: 
ُسُبل التنظيم المحلي للقّنب

فــي الوقــت الــذي تتّجــه البلــدان إلــى التنظيــم القانونــي ألســواق 
القّنــب الترويحــي علــى المســتوى الوطنــي،118 يتــم تجاهــل حكومــات 
الُمــُدن ودورهــا فــي هــذا الميــدان المهــّم. منــذ نشــأتها فــي مطلــع 
التســعينيات، َدَعــت شــبكة الُمــُدن األوروبيــة لسياســات المخدرات إلى 
إصــالح سياســات القّنــب، مســتندًة فــي دعوتهــا تلــك إلــى المثــال 
الوحيــد المتوفــر آنــذاك، أال وهــو نمــوذج الســوق شــبه المنّظمــة لبيــع 

القّنــب الترويحــي المقبــول فــي هولنــدا.
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اقتنعــُت بأننــا قــادرون علــى إنشــاء إطــار تنظيمــي يحافــظ 
علــى أمــن شــوارعنا، ويصّحــح أخطــاء الماضــي، ويمنــح 
فرصــة اقتصاديــة للمجتمعــات التــي عانــت أكثــر مــن غيرهــا 

بســبب الحــرب علــى المخــدرات
بيل دي بالزيو، عمدة نيويورك، 2018

مركز لبيع القّنب بالتجزئة في كندا

ــرة  ــات صغي ــازة كمي ــة للتعامــل مــع االرتفــاع الحــاّد فــي عــدد االعتقــاالت بســبب حي ــُدن الهولندي جــاء نمــوذج »المقهــى« ثمــرًة لمحــاوالت الُم
مــن القّنــب لالســتعمال الشــخصي، بمــوازاة تدابيــر لفصــل ســوق القّنــب عــن المخــدرات ذات المخاطــر الصحيــة العاليــة، مثــل األمفيتامينــات 
ــُدن الهولنديــة هــذا النمــوذج حتــى أصبــح مقبــواًل علــى المســتوى الوطنــي. ولكــن نتيجــًة لهامــش الحريــة  والكوكاييــن والهيرويــن. قــادت الُم
المحــدود الــذي تســمح بــه اتفاقيــات األمــم المتحــدة بشــأن المخــدرات، أصبــح نمــوذج المقهــى مهــدًدا: فمبيعــات القّنــب كانــت مســموحة داخــل 
المتجــر، غيــر أن اإلمــداد كان غيــر قانونــي والجميــع كانــوا يتظاهــرون بأنهــم ال يعرفــون مصــدره. »مشــكلة البــاب الخلفــي« هــذه أّدت بالتالــي 

إلــى مشــاكل أكبــر بمــا أّن اإلمــداد غيــر القانونــي كان يعتمــد علــى الجماعــات اإلجراميــة المنظمــة.119 

فــي ظــل توســع الزراعــة غيــر القانونيــة فــي بلدياتهــم وتزايــد المخــاوف بشــأن دور الجريمــة المنّظمــة، يدعــو رؤســاء بلديــات الُمــُدن الهولنديــة 
الكبــرى منــذ العــام 1999 إلــى المراقبــة القانونيــة للـــ »بــاب الخلفــي« واعتمــاد تنظيمــات شــاملة لتوفيــر سلســلة إمــداد آمنــة وخاضعــة للرقابــة. 
فــي العــام 2017، طلــب اتحــاد البلديــات الهولنديــة إلــى الحكومــة الوطنيــة وضــع الهيــكل والتشــريعات الالزمــة لتســهيل التجــارب المحليــة فــي 

زراعــة القّنــب المنّظمــة، فوافقــت الحكومــة علــى هــذه التجربــة التــي تقــوم علــى »دائــرة مقاهــي مغلقــة« فــي عشــر ُمــُدن.

فــي أميــركا الشــمالية، وقبــل التنظيــم القانونــي الرســمي للقّنــب فــي عــّدة ُمــُدن أميركيــة وفــي كنــدا، كان ســوق القّنــب الترويحــي يعمــل مــن 
خــالل ســوق غيــر شــرعية قائمــة مــن زمــن طويــل، وإلــى درجــة معّينــة، مــن خــالل االســتخدام الطبــي. فــي أواخــر التســعينيات والعقــد األول 
مــن األلفيــة، تــّم اســتحداث ُنُظــم وصــول طّبــي غيــر مقّيــد وقواعــد وتنظيمــات ضبابيــة مــن جانــب واليــات الســاحل الغربــي للواليــات المتحــدة 

وكنــدا، مــا أفضــى إلــى نظــام ترويحــي قائــم بحكــم الواقــع وخاضــع لتنظيــم الُمــُدن بشــكل رئيســي.120  

وقبــل التشــريع القانونــي فــي كنــدا عــام 2018، كانــت توجــد ســوق راســخة لبيــع القّنــب بالتجزئــة. وعلــى المســتوى الوطنــي، تــّم تحديــد 997 
تاجــر تجزئــة قبــل عــام مــن التشــريع، بمــا فــي ذلــك 215 مســتوصفات فعليــة غيــر قانونيــة إّنمــا مقبولــة إلــى حــّد كبيــر. وكانــت فانكوفــر تضــّم 
العــدد األكبــر منهــا )69(، تليهــا تورونتــو )62(،121 وكان ُيزعــم بــأن بعــض األحيــاء تحــوي مســتوصفات أكثــر مــن المقاهــي الموجــودة فــي الُمــُدن 
الهولنديــة. منحــت فانكوفــر الترخيــص الرســمي لتجــار القّنــب بالتجزئــة عــام 2015، علــى الرغــم مــن أّن التشــريعات الفدراليــة ال تســمح بذلــك.122  
وعنــد تطبيــق التنظيــم الوطنــي، لــم يحصــل العديــد مــن المســتوصفات علــى تراخيــص بيــع بالتجزئــة فــي بدايــة األمــر بســبب عمليــة المناقصــة 
التــي لــم تمنــح األولويــة للمنشــآت القائمــة مــن قبــل. وأثــار هــذا األمــر توتــرات كبيــرة فــي ظــّل اســتمرار المســتوصفات الموجــودة بالعمــل 

بــدون ترخيــص.123  

على ُخطى هولندا، ُمُدن أوروبية تدرس التنظيم القانوني للقّنب

تــدُرس الســلطات المحليــة واإلقليميــة فــي العديــد مــن البلــدان األوروبيــة التنظيــم القانونــي للقّنــب فــي ظــّل الضغــط الــذي تمارســه 
عليهــا الحــركات الشــعبية )خاّصــة نــوادي القّنــب االجتماعيــة(124 أو ألنهــا ترغــب فــي وضــع حــّد ألنشــطة الجماعــات اإلجراميــة وتعزيــز النظــام 
ــة، فاألمــر يســتدعي  ــات الحكومــات البلدي ــدرُج فــي نطــاق صالحي ــب ال ين ــم القّن ــارة الشــوارع. وبمــا أّن تنظي ــى تج العــام والقضــاء عل

التعــاون مــع الحكومــات الوطنيــة.125  

إلــى جانــب هولنــدا، قّدمــت ُمــُدن عــّدة مشــاريع تجريبيــة خاصــة بمســتوصفات القّنــب ذات اإلمــداد المنّظــم، منهــا كوبنهاغــن )الدنمــارك(، 
وبرليــن وبريمــن وكولونيــا ودوســلدورف وفرانكفــورت أم مايــن وهامبــورغ وهانوفــر ومونســتر )ألمانيــا(، وبــازل وبيــرن وجنيــف وزيوريــخ 
ــة، فــي  ــب االجتماعي ــوادي القّن ــة فــي الســماح بن ــة واإلقليمي ــكا وإســبانيا، يرغــب بعــض الســلطات المحلي ــا فــي بلجي )سويســرا(. أّم
حيــن تكتســب الحمــالت الداعيــة إلــى تنظيــم نــوادي القّنــب االجتماعيــة رســمًيا زخًمــا متزايــًدا فــي بلجيــكا وفرنســا والبرتغــال والمملكــة 

المتحــدة.126  
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قــد تبــدو اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الُمــُدن األوروبيــة وُمــُدن أميــركا الشــمالية فــي مناطــق واليتهــا إجــراءات جذريــة فــي التعامــل مــع أزمــة حقــن 
المخــدرات. وفــي بعــض األحيــان قــد تضــع الُمــُدن فــي موقــع المواجهــة أو التناقــض مــع توجيهــات السياســة الصــادرة عــن مســتويات الحوكمــة 
األخــرى. ولكــن يجــدر التنويــه هنــا إلــى أن هــذه اإلجــراءات َتســتمّد شــرعيتها مــن الصالحيــات والمســؤوليات األساســية المنوطــة أساًســا 
بالبلديــات، مــن توفيــر الرعايــة إلــى الفئــات الضعيفــة مــن الســكان، إلــى التفــاوض علــى حلــول مربحــة لجميــع األطــراف بيــن المقيميــن ذوي 
المصالــح المتضاربــة، وصــواًل إلــى اختبــار ُنُهــج جديــدة والتعــاون مــع مســتويات أخــرى مــن الحكومــة. إّن مــن واجبــات الُمــُدن حمايــة البيئــة المدنيــة 
وصحــة قاطنيهــا وســالمتهم، كمــا أّن لهــا مصلحــة كبيــرة فــي توفيــر مســاحات حضريــة جذابــة وُمــدارة بشــكل جّيــد بأقــل مســتوى ممكــن مــن 

االضطــراب واإلزعــاج العــام.

ــى  ــؤدي إل ــك الســائدة فــي المحافــل متعــددة األطــراف، مــا ي ــد سياســات المخــدرات علــى المســتوى الوطنــي انقســامات مشــابهة لتل توّل
ــوا  ــا مــن كان ــة لسياســات المخــدرات )مّن ــة العالمي ــة متقادمــة. ونحــن كأعضــاء فــي المفوضي ــي سياســات عاّم اســتمرار الوضــع الراهــن وتبّن
رؤســاء بلديــات وأعضــاء فــي مجالــس بلديــة( ُنؤمــن بــأّن ســلطات الُمــُدن، التــي تتحّمــل العــبء األكبــر للضــرر الناجــم عــن السياســات الحظريــة، 
هــي عنصــر التغييــر األكثــر كفــاءة فــي ظــل كفاحهــا لتأميــن الوصــول المتســاوي إلــى الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة. وبمــا أّن الُمــُدن ســتأوي 
ــا،128 نطالــب بإجــراءات فوريــة لتحســين  68 بالمائــة مــن ســكان العالــم بحلــول 2050، 127 وتترّكــز فيهــا أعــداد أكبــر مــن الفئــات الضعيفــة اجتماعًي

سياســات المخــدرات فــي الُمــُدن.

يتعّين على الُمُدن والبلديات القيام بما يلي:

تصميــم وتطبيــق سياســات محليــة للمخــدرات تضــع 
علــى رأس أولوياتهــا صحــة قاطني الُمُدن وســامتهم
بالمرونــة  البلديــة  والمجالــس  المحليــة  والحكومــات  الُمــُدن  تتمتــع 
القانونيــة إلطــالق مشــاريع تجريبيــة مــن شــأنها معالجــة القضايــا 
وينبغــي  للمخــدرات.  اإلشــكالي  االســتخدام  عــن  الناتجــة  الصحيــة 
للسياســات أن تولــي األولويــة لســالمة األحيــاء وصحــة المجتمعــات 
آمنــة.  حضريــة  بيئــة  فــي  التعايــش  علــى  الحــرص  مــع  المحليــة، 
تســاهم التدخــالت الصحيــة واالجتماعيــة، بمــا فيهــا برامــج العــالج 
والوقايــة والحــّد مــن الضــرر المبنيــة علــى األدلــة فــي الحــّد مــن 
انتقــال فيروســات نقــص المناعــة البشــري والتهــاب الكبد الفيروســي 
والســل. كمــا تخّفــض هــذه البرامــج مــن معــّدالت الجرائــم الصغيــرة 
وهــذه  أوضاعهــا.  وتدهــور  المحليــة  المجتمعــات  ونــزوح  والعنــف 
البرامــج تّتســم بالفعاليــة مــن حيــث التكلفــة بمــا أنهــا ال تســتلزم إعــادة 
توجيــه ضخمــة للمــوارد البلديــة. وينبغــي لجمــع البيانــات والرصــد أن 

يكونــا جــزًءا ال يتجــزأ مــن هــذه المشــاريع التجريبيــة.

مــن  المحليــة  المخــدرات  سياســات  اســتفادة  ضمــان 
ــّد مــن  ــى الح ــا عل ــة وتركيزه ــردع العصري اســتراتيجيات ال
العنف الذي تتســبب به أســواق المخدرات غير المشــروعة 

ــُدن  ــي الُم ــع قاطن إلرســاء الســام واألمــن لجمي
ال بــّد لســلطات الُمــُدن والســلطات البلديــة أن تتعايــش مــع فكــرة 
المشــروعة،  غيــر  المخــدرات  ســوق  علــى  التــاّم  القضــاء  اســتحالة 
وأّن إدارة هــذه الســوق ومراقبتهــا ُيعــّدان اســتراتيجيًة أكثــر نجاعــة 
أثــر شــمواًل وأماًنــا وقــدرًة علــى  ُمــُدن  لبنــاء  البعيــد  المــدى  علــى 
التكّيــف مــع التغّيــرات. ينبغــي اســتبدال اســتراتيجية القمــع الشــامل 
باســتراتيجيات ردٍع موّجهــة نحــو تغييــر الســلوك، بمــا فــي ذلــك إبعــاد 
أنشــطة بيــع المخــدرات غيــر المشــروعة عــن المناطــق الحساســة مثــل 
المــدارس أو مراكــز العــالج. ومــن شــأن التدخــالت المدروســة إلنفــاذ 
القانــون أن تســاعد فــي خفــض العنــف الناتــج عــن ســوق المخــدرات. 
ــا فــي العمليــات يســتند إلــى  ــا اســتباقًيا وتحليلًي وهــي تتطلــب نهًج
االقتصاديــة  االجتماعيــة  للظــروف  وفهــٍم  اســتخبارية  معلومــات 
الســائدة محلًيــا، ويجــب أن تلبــي هــذه التدّخــالت االحتياجــات المحليــة 

وتوّظــف المــوارد المتوفــرة علــى نحــو كــفء.

األخــذ بزمــام التحكــم فــي أســواق المخــدرات المحليــة 
غيــر  للمخــدرات  القانونــي  التنظيــم  طريــق  عــن 

حالًيــا المشــروعة 
التنظيــم  تجربــة  فــي  ومجالســها  الُمــُدن  حكومــات  تنظــر  أن  يجــب 
القانونــي للمخــدرات غيــر المشــروعة حالًيــا ضمــن مناطقهــا الحضريــة. 
ومــن الضــروري إخضــاع هــذه التجــارب إلــى التقييــم الدقيــق والحــرص 
الســياق  والتــدّرج. ويمكنهــا فــي هــذا  الشــمول  تتوخــى  أن  علــى 
تطبيــق برامــج تجريبيــة تبــدأ بمــواد ســهلة المراقبــة نســبًيا وتوجــد لهــا 
أدلــة عــن أفضــل أنــواع التنظيــم، مثــل القّنــب؛ أو بمــواد تســتخدم 
فــي العالجــات الطبيــة مثــل العــالج ببدائــل وناهضــات األفيونيــات. 
وفــي حــال ُطّبَقــت كمــا يجــب، يمكــن لهــذا التجــارب إثبــات وجــود 
بدائــل الســتخدام القمــع مــن أجــل ضبــط المخــدرات داخــل المدينــة.

علــى  المخــدرات  تكــون سياســات  أن  علــى  الحــرص 
منصــة  وتوّفــر  مّتســقة  المحلي/البلــدي  المســتوى 

المعنييــن جميــع  إلشــراك 
مــا مــن مجــاٍل أو تخّصــٍص بإمكانــه معالجــة األبعــاد كاّفــة لسياســات 
المخــدرات منفــرًدا. ومــن هنــا يتعّيــن علــى رؤســاء البلديــات جمــع 
المعنييــن علــى اختالفهــم حــول طاولــة واحــدة منــذ اللحظــة األولــى 
التــي يبــدأ فيهــا النقــاش بشــأن مراقبة المخدرات، من األســر المتأثرة 
إلــى قــوات إنفــاذ القانــون ووكالء النيابــة والتربوييــن واألشــخاص 
الذيــن يســتخدمون المخــدرات والمرشــدين الصحّييــن واالجتماعييــن 
والخبــراء وممّثلــي المجتمــع الُمــُدن ي. وال بــّد مــن بنــاء اإلجمــاع بيــن 
مختلــف األطــراف والتطــّرق بجّدّيــة وعنايــة لمخــاوف كّل منهــم بهــدف 
التوّصــل إلــى اســتراتيجيات مســتنيرة وفعالــة ومســتدامة لسياســات 
ــى أن تّتســق مــع غيرهــا مــن السياســات  المخــدرات مــع الحــرص عل

العامــة علــى المســتوى المحلــي.



UN-HABITAT

ملفات الُمُدن واستجابات السياسة لديها

زيوريخ

أبيدجان

سيدني

مدينة كويزون

بالتيمور

بوغوتا
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استجابة بالتيمور لتداعيات الحرب على المخدرات

ماريلين ج. موزبي

شهادةالنائب العام للوالية في مدينة بالتيمور (٢٠١٥-الحالية)

أدليــُت عــام 2019 بشــهادتي أمــام الكونغــرس بشــأن مســألة الماريجوانــا والعدالــة العرقيــة وصّرحــت أمــام 
اللجنــة قائلــًة، »... مــا يحــدث فــي مدينــة بالتيمــور هــو التجّلــي األســطع لفشــل الحــرب علــى المخــدرات فــي 
بالدنــا.« وعَنيــُت كل كلمــة قلتهــا وقتــذاك. لقــد شــِهَد ســكان هــذه المدينــة ذات األغلبيــة الســوداء بــأّم العيــن 
علــى التداعيــات المدمــرة للحــرب علــى المخــدرات. وكونــي أنتمــي إلــى مجموعــة قليلــة مــن النــواب العاميــن 

اإلنــاث الســوداوات، كّرســت نفســي لتغييــر هــذا الواقــع.  

منــذ حقبــة الرئيــس نيكســون، ومــروًرا بريغــن، خضنــا حرًبــا علــى المخــدرات فــي بلدنــا معتقديــن بأننــا قــادرون على حل مشــاكل المخــدرات المتزايدة 
عبــر الَســجن وال شــيء آخــر. فــي بالتيمــور، كمــا فــي ُمــُدن كثيــرة، رأينــا كيــف فتــك هــذا النهــج بمجتمعــات األقليــات العرقيــة. فقــد زّجــت العقوبــات 
القاســية بالنــاس فــي الســجون لعقــود مــن الزمــن نتيجــة مشــاكل مــن األجــدى حّلهــا بواســطة نظــام الصحــة العامــة. فَقَد كثيــٌر من األطفــال آباءهم 
وأمهاتهــم بســبب هــذا النظــام، وبــات األشــخاص ذوو الســجالت اإلجراميــة عاجزيــن عــن الحصــول علــى فــرص عمــل ومســكن، كمــا تفاقمــت حــّدة 
الفقــر. ولعــّل المفاجــأة الكبــرى كانــت فــي أننــا فشــلنا فــي خفــض اســتخدام المخــدرات. أحــد أســالفي ومرشــدي، كيــرت شــموكي، الــذي شــغل 
منصــب عمــدة بالتيمــور فــي الثمانينيــات، كان مــن بيــن أوائــل القــادة الذيــن أدركــوا حجــم الضــرر الــذي تســببوا بــه. أرى أّن دوري يشــمل فــي شــق 

منــه تصحيــح أخطــاء الماضــي، ولذلــك يعتمــد مكتبــي نهًجــا مغايــًرا للتعامــل مــع اســتخدام المخــدرات وإقــرار العقوبــات بصــورة عامــة.

قبــل عــام، وعندمــا أجبــرت الجائحــة العالميــة الواليــة علــى اإلقفــال، اضطررنــا إلــى التصــدي إلخفاقــات الحــرب علــى المخــدرات مــرة جديــدة؛ وفــي 
هــذه المــرة كان الهــدف التصــدي لمخاطــر الصحــة العامــة التــي فرضهــا فيــروس كوفيــد-19 علــى ســجنائنا وســجوننا. وبعــد مشــاورات مــع خبــراء 
الصحــة العامــة والخبــراء الموضوعييــن، توقفنــا عــن مالحقــة مرتكبــي الجرائــم التاليــة بهــدف خفــض أعــداد األفــراد الذيــن يدخلــون نظــام العدالــة 

الجنائيــة، وذلــك بغيــة تعزيــز صحــة المجتمــع بمــوازاة االســتمرار فــي ضمــان الســالمة العامــة:
محاولة توزيع المواد الخطيرة المراقبة  • حيازة البرافيناليا   • حيازة المواد الخطيرة المراقبة )المخدرات(   •

جرائم المرور البسيطة  • التعدي على ممتلكات الغير   • عمالة الجنس   •
التبول/التبرز في األماكن العامة  • السرقة من السيارات   • أوعية الكحول المفتوحة   •

باإلضافة إلى ذلك، اتخذنا الخطوات اآلتية:
إغالق 1423 قضية معلقة بسبب سياسات كوفيد  -

إلغاء 1415 مذكرة توقيف متعلقة بالجرائم المذكورة أعاله  -
افتتــاح وحــدة مراجعــة األحــكام لمراجعــة األحــكام القاســية وتخفيفهــا بحــق القاصريــن المحكوميــن بالســجن مــدى الحيــاة واألفــراد المســنين،   -

بمــا فــي ذلــك عقوبــات المخــدرات غيــر اإلنســانية والمتقادمــة

أفضت هذه السياسات بالطبع إلى:
انخفاض العدد اإلجمالي للسجناء في مدينة بالتيمور بنسبة 20 بالمائة خالل جائحة كوفيد )نحو 3000 شخص(  -

تراجــع بنســبة 39 بالمائــة )نحــو 8292 شــخًصا( فــي عــدد األشــخاص الذيــن يدخلــون نظــام العدالــة الجنائيــة مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام    -
الماضــي )19 آذار/مــارس 2020 – 3 آذار/مــارس 2021(

بالنســبة للجريمــة والســالمة العامــة، كانــت البيانــات فــي خــالل هــذه الفتــرة مشــجعة للغايــة. فعلــى عكــس عــدة ُمــُدن أميركيــة، شــهدنا انخفاًضــا 
فــي الجرائــم فــي عــدة مجــاالت بمــا فيهــا:

تراجع الجرائم العنيفة بنسبة 20 بالمائة )مقارنة بين 13 آذار/مارس 2020 و13 آذار/مارس 2021(  -
تراجع جرائم الملكية بنسبة 36 بالمائة )الفترة نفسها(*  -

ــة  ــادة النظــر فــي نظــام العدال ــى إع ــا. فســرعان مــا انتشــرت دعــوات إل ــة فــي بلدن ــور نقطــة مفصلي ــا تايل ــد وبريون ــل جــورج فلوي شــّكل مقت
الجنائيــة. وكنــُت قــد كتبــُت فــي صحيفــة نيويــورك تايمــز بعــد مصــرع جــورج فلويــد »علــى النــّواب العاّميــن إدراك الســلطة التــي يتمتعــون بهــا 
فــي رســم معالــم نظــام العدالــة الجنائيــة وعليهــم كذلــك أن َيعــوا أننــا حيــن نجــّرم المخالفــات البســيطة نضــع األشــخاص فــي مواجهــة ال داعــي 
لهــا مــع قــوات األمــن. وبالنســبة للمنتميــن إلــى أقليــات عرقيــة فــي الواليــات المتحــدة، قــد يــؤدي االعتقــال إلــى صدمــة تغّيــر مســار حياتهــم. 

ال بــّد للنــّواب العاّميــن النظــر فــي سياســاتهم واســتخدام مــا لديهــم مــن صالحيــات للحــّد مــن احتمــاالت حــدوث هــذه المواجهــات القاتلــة.«

أظهــر تفشــي جائحــة كوفيــد-19 اإلمكانــات الكامنــة مــن حيــث التغييــرات فــي السياســة العامــة، كمــا أخــرج مقتــل جــورج فلويــد إلــى الواجهــة 
ــرات التــي أجريناهــا فــي بالتيمــور، وأن نحــذو حــذو البرتغــال فــي إنهــاء تجريــم المخــدرات  ــا التغيي ــذا أتمنــى أن يتبنــى بلدن مــا هــو ضــروري. ل
علــى المســتوى الوطنــي. لقــد خطونــا خطــوة كبيــرة علــى مســار إنهــاء الحــرب علــى المخــدرات، ولكــن علينــا أن نواصــل ســعينا ونصحــح أخطــاء 

الماضــي علــى نحــو يحقــق التــوازن بيــن احتياجــات كّل مــن الســالمة العامــة والصحــة العامــة حســبما أظهرتــه سياســتنا هــذا العــام.

* https://data.baltimorecity.gov/datasets/police-department-baltimore-maryland-incident-report-3-16-2021
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الوقاية

•  مراكز لخدمات التوعية والدعم النفسي واالجتماعي
•  تدريب العاملين الصحيين واالجتماعيين

•  تقديم منح مالية إلى المجتمع الُمُدني وخدمات 
    المجتمع

•  حمالت الحّد من الضرر للوقاية من فيروس نقص 
    المناعة البشري

العالج

تقديم منح مالية إلى المستشفيات 
ومراكز معالجة اإلدمان ومنظمات المجتمع 

الُمُدن ي التي توفر خدمات الرعاية 
والعالج الداخلية والخارجية

إعادة اإلدماج
توفير الدعم للتدريب والتعليم والتوظيف 

والمساعدة اإلسكانية

التنسيق
•   توفير اآلليات لقوات إنفاذ القانون

•   المشاركة في تصميم الخطط الوطنية مكافحة 
     فيروس نقص المناعة البشري 

•   منصة تنسيق لمختلف المؤسسات المعنية 
     بالتشرد وحقوق الطفل وسياسات المخدرات إلخ.

سياسات المخدرات في أبيدجان: استجابة حضرية عصرية للمخدرات

روبير بوجري مامبي 

محافظ أبيدجان (٢٠١١ – الحالي)

األهداف

توعية أفضل للشباب 
والفئات الهشة 

تأسيس اللجان المجتمعية لمنع 
انتشار ثقافة استخدام المخدرات 

تأسيس مراكز توعية في كل بلدية 
من بلديات أبيدجان

إنشاء مركز إعادة تأهيل 
تديره المدينة 

إنشاء مرصد جمع بيانات 
مركزه المدينة 

بناء القدرة وتعزيز 
الخدمات القائمة
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من بوغوتا: كلوديا لوبيز هيرنانديز تطبق سياسة مخدرات متوازنة

كالوديا لوبيز هرنانديز 

شهادةرئيسة بلدية بوجوتا (٢٠٢٠ – الحالية)

فــي بندهــا الحــادي واألربعيــن، تنــّص خطــة التنميــة بعنــوان “عقــد اجتماعــي وبيئــي جديــد لبوجوتــا فــي القــرن 
الحــادي والعشــرين” التــي وضعهــا مكتــب رئيــس بلديــة العاصمــة بوجوتــا علــى أّن “الخطــط التــي تضعهــا الكيانــات 
المكّونــة لمجلــس المنطقــة لمكافحــة المخــدرات عليهــا النظــر فــي إجــراءات محــددة اســتجابًة لشــرطة مكافحــة تعاطــي 
المخــدرات... ويتعّيــن علــى الكيانــات المكّونــة للمنطقــة فــي مجلــس مكافحــة المخدرات اتخــاذ إجراءات محــددة للوقاية 
والحــّد مــن الضــرر الناجــم عــن اســتهالك المؤثــرات العقليــة مــن قبــل مــن يســتخدمونها بغــرض الترويــح وبحكــم العــادة 

ومــن يســتخدمونها بصــورة إشــكالية.” 

يســعى البنــد الحــادي واألربعيــن إلــى تعزيــز إجــراءات “”السياســة العامــة للوقايــة وخدمــات الرعايــة لالســتهالك ومنــع االرتبــاط بإمــداد المؤثــرات العقليــة 
فــي منطقــة العاصمــة بوجوتــا” مــن النواحــي السياســية والفنيــة والماليــة، علــى أســاس خطــط اســتخدام األراضــي الخاصــة بالقطاعــات التاليــة: الصحــة 

والتعليــم والتنميــة االجتماعيــة واألمــن والثقافــة والرياضــة والترفيــه، علــى مــدى األعــوام األربعــة القادمــة.

يشــتمل طــرح رئيســة البلديــة كالوديــا لوبيــز، مــن حيــث سياســة المخــدرات، علــى أربــع ركائــز أساســية إلرســاء نهــج شــامل للتصــدي لظاهــرة المخــدرات. 
الركيــزة األولــى هــي التعليــم بمــا أنهــا األســاس لجهــود الوقايــة الراميــة إلــى تأخيــر الســّن التــي يبــدأ فيهــا األطفــال والمراهقــون بخــوض التجــارب. إضافــة 
إلــى ذلــك، تنطــوي هــذه الركيــزة علــى فهــم المحــددات االجتماعيــة المرتبطــة بتعاطــي المخــدرات ومعالجتهــا مثــل المشــاكل النفســية االجتماعيــة والفقــر 

وســوء المعاملــة والعنــف ووجــود ســوابق إدمــان فــي تركيبــة األســرة أو الشــبكة االجتماعيــة القريبــة.

وتأتــي الرعايــة كركيــزة ثانيــة، وهــي تعنــي الحــّد مــن الضــرر. وتكمن غايتها األســاس في تخفيــف العواقب والمخاطر الوخيمة بالنســبة لألفراد والمجتمعات 
نتيجــة تجــارة المخــدرات وتعاطيهــا. ويتوخــى الحــّد مــن الضــرر عــدم التســبب بأضــرار أخــرى علــى األشــخاص الذيــن يســتخدمون أصــاًل المؤثــرات العقليــة 

بشــكل إشــكالي، إضافــة إلــى توجيــه اإلجــراءات للتعويــض عــن الضــرر المرتبــط باالســتهالك اإلشــكالي.

أّمــا الركيــزة الثالثــة فتتمثــل فــي االهتمــام، أي خدمــات العــالج الموجهــة نحــو تخّطــي االســتخدام اإلشــكالي للمخــدرات. ويلــزم القانــون رقــم 1566 لعــام 
2012 الحكومــة الوطنيــة بضمــان الرعايــة المتخصصــة لمــن يعانــون مشــاكل الصحــة العقليــة أو أي اضطــراب صحــي آخــر ناتــج عــن اســتهالك المؤثــرات 
العقليــة وإســاءة اســتعمالها وإدمانهــا، وذلــك مــن خــالل نظــام التأميــن االجتماعــي والمؤسســات المتخصصــة. وهــذا االهتمــام يجــب أن يشــمل تدخــالت 
ــر العــالج  ــدل توفي ــة الشــاملة ب ــة الصحي ــزه علــى الرعاي وبرامــج دعــم لألشــخاص الذيــن يعانــون مشــاكل متعلقــة باالســتهالك، وينبغــي أن يصــّب تركي

باالمتنــاع.

وأخيــًرا، تنطــوي ركيــزة النظــام العــام علــى مالحقــة المنتجيــن والتجــار الكبــار والمتوســطين وتحديــد الشــوارع التي تنتشــر فيها تجــارة المخــدرات، وذلك عوًضا 
عــن تجريــم مســتهلكي المخــدرات. وهنــا يجــب أن تهــدف سياســة المخــدرات التــي تتبعهــا الشــرطة إلــى خفــض الجرائــم والشــعور بانعــدام األمــن وَصــون 

النظــام العــام، بمــوازاة حمايــة أرواح الفئــات األكثــر هشاشــة.

اســتندت االســتراتيجية بالتالــي إلــى هــذه الركائــز األربعــة مــن أجــل التصــدي لظاهــرة المخــدرات بطريقــة واضحــة ومتكاملــة، مبتعــدًة بذلك عن النهــج الحظري 
ومتخــذًة مــن الرعايــة والرعايــة الذاتيــة لســكان المدينــة أولويات لها.

ــل “Farra en la Buena” )أو  ــذ ســنوات، وخاصــة مــن خــالل اســتراتيجيات مــن قبي ــد الحــّد مــن المخاطــر واألضــرار من ــا علــى صعي ــة تقدًم تحقــق المدين
“ســهرة لطيفــة”( مــن أجــل اســتهالك الكحــول بمســؤولية، مــا ســاهم فــي خفــض الجرائــم فــي المناطــق ذات األولويــة فــي المدينــة، ومــن خــالل برنامــج 
“نقــاط التدخــل المتكاملــة لألشــخاص الذيــن يتناولــون المخــدرات بالحقــن” فــي نقــاط ثابتــة أو عبــر فــرق متنقلــة واصلــت تطويــر إجراءاتهــا خــالل تفشــي 
جائحــة كوفيــد19-. غيــر أّنــه مــن الضــروري إحــراز تقــّدم علــى مســتوى النقاشــات السياســية والفنيــة مــن أجــل تنفيــذ خدمــات الحــّد مــن الضــرر لمســتخدمي 
الكوكاييــن القابــل للتدخيــن، وهــو مــن المــواد غيــر المشــروعة األكثــر انتشــاًرا محلًيــا ووطنًيــا، وبالتالــي فإنــه يحــدث التداعيــات األكبــر علــى الصحــة العمومية. 

ــن  ــل الهيروي ــة للحقــن مث ــر إجــراءات أخــرى للحــّد مــن الضــرر مــن أجــل التعامــل مــع تعاطــي المخــدرات القابل ــة، يجــري تطوي فــي نقــاط التدخــل المتكامل
والكيتاميــن والكوكاييــن والكحــول. وفــي هــذه النقــاط يتــم تقديــم الخدمــات إلــى المســتخدمين بواســطة فــرق متعــددة التخصصــات )معالجيــن وأخصائييــن 

نفســيين وممرضيــن ومرشــدين اجتماعييــن(

وفــي فتــرة تفشــي كوفيــد19- )مــن األول مــن نيســان/أبريل وحتــى الســابع مــن حزيران/يونيــو 2020( قدمــت نقــاط التدخــل المتكاملــة الرعايــة إلــى 196 
. شخًصا

وأخيــًرا، ُيعــّد اتفــاق المنطقــة رقــم 761 لعــام 2020 المعتمــد مــن جانــب مجلــس بوجوتــا )خطــة تنميــة المنطقــة 2024-2020 وبندهــا 142( فرصــة جديــدة 
وكذلــك تحدًيــا بالنســبة للمدينــة مــن أجــل تمكيــن تطويــر خدمــات وإجــراءات أخــرى مــن النواحــي السياســية والفنيــة واالقتصاديــة بغيــة التوصــل إلــى نهــج 

متكامــل للســكان مــن حيــث الحــّد مــن المخاطــر واألضــرار الناجمــة عــن تعاطــي المخــدرات.

استعادت بوجوتا موقعها الريادي في كولومبيا من حيث تطوير نهج شامل للتعامل مع مشكلة المخدرات. 
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الوقاية

•  تعزيز حس المسؤولية
•  االمتناع التام غير إلزامي

•  الوقاية من االستخدام اإلشكالي واإلدمان
•  دعم مخصص ألولياء األمور واألسر 

    والمراهقين والشباب

القمع

المالحقة الجنائية ألنشطة إنتاج المخدرات غير المشروعة ونقلها وبيعها

العالج

•  نماذج مرنة من االنسحاب للمرضى الداخليين والخارجيين
•  رعاية طبية ودعم نفسي واجتماعي للمرضى الخارجيين وبرامج عالج طويلة األجل 

للمرضى الداخليين
•  تقدير كبير للنهج القائم على االمتناع التام لمن لديهم استعداد له

•  العالج القائم على إبدال الديافين (الهيروين) 
الحّد من الضرر

•   برامج اإلبر والُحَقن
•   مراكز العتبة المتدنية
•   التحقق من المخدرات

•   الغرف المخصصة الستخدام المخدرات توفر لنحو ٩٠٠ شخص من المدمنين على المخدرات بيئة نظيفة لالستخدام 
     الخاضع لإلشراف والدعم من العاملين االجتماعيين بتعاون وثيق مع الشرطة

زيوريخ  كانت  التسعينيات،  من  األول  النصف  في 
العلني في  المخدرات  كبيًرا الستخدام  تجّمًعا  تأوي 
حديقة  كانت  القطار.  محطة  قرب  المدينة  وسط 
اإلبر"  "حديقة  بـ  عالمًيا  معروفة  "بالتزبيتز" 
من  كبير  مستوى  هناك  وكان   .(“Needle-Park”)
األوضاع  بسبب  الجريمة  من  عاٍل  ومعدل  اإلهمال 
غير الصحية في الخارج، ما أفضى إلى ارتفاع حاّد من 
اإلصابة بأمراض معدية (مثل فيروس نقص المناعة 
البشري). في هذه الحقبة، بدا من الواضح أنه من 
طريق  عن  زيوريخ  في  الوضع  معالجة  الممكن  غير 
تدابير قمعية وحسب. لذلك، تم اعتماد استراتيجية 

تقوم على أربع ركائز.

المبادئ

االبتكارات الحالية

            اإلدماج ال اإلقصاء 

تهدف سياسة المخدرات في زيوريخ إلى 
تحقيق اإلدماج االجتماعي لألشخاص الذين 

يستخدمون المخدرات

            مشروع القّنب

تدعم مدينة زيوريخ جميع الجهود الرامية إلى تشريع القّنب 
بما يصب في مصلحة المالءمة الحضرية بالتعاون مع ُمُدن 

سويسرية أخرى.

            تحسين الخدمات الحضرية

تتوفر مروحة من الخدمات لدعم األشخاص الذين 
يعانون اضطرابات اإلدمان، ما يسهم إلى حد كبير 

في تحسين جودة حياة السكان جميعهم.

                المالءمة الحضرية

التركيز على القضايا المرتبطة باستهالك 
المشروعة  وغير  المشروعة  المخدرات 

وليس االستهالك بحد ذاته 

        ضمان السالمة 
        العامة

مكافحة تجارة المخدرات واألنشطة 
اإلجرامية

سياسة الركائز األربعة للمخدرات في زيوريخ: الكفاءة فوق أي اعتبار أيديولوجي

كورين ماوخ

رئيسة بلدية زيوريخ (٢٠٠٩ – الحالية)
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مدينة كويزون: مراقبة المخدرات على أساس الوقاية فقط

جوي بيلمونتي

رئيسة بلدية مدينة كويزون (٢٠١٩ – الحالية)

منتصف  منذ  المشروعة  غير  المخدرات  مشكلة  معالجة  على  فاعل  بشكل  كويزون  مدينة  تعمل 
كويزون  مدينة  في  المخدرات  استخدام  لمكافحة  االستشاري  المجلس  إنشاء  عبر  التسعينيات 
(QCADAAQ). جرى إضفاء طابع مؤسسي على هذا المجلس بموجب مرسوم صدر عام ٢٠٠٣ وبات 
يتبع لمكتب نائب رئيس البلدية. المجلس عبارة عن هيئة معنية بوضع السياسات ومكونة من ٢٤ عضًوا 
إلى  المحلية،  الحكومة  أجهزة  إنفاذ األمن، والقضاء، وغيرها من  المحلي وأجهزة  المدينة  من مجلس 
جانب المنظمات غير الحكومية والقطاع الديني. ويتولى إدارة برامج المجلس طاقم عمل مؤلف من 

١٧٧ شخًصا مدّرًبا.

التشريعالرسالة

منع تعاطي المخدرات من خالل التثقيف والمناصرة

توفير العالج وإعادة التأهيل لمدمني المخدرات

إنشاء الروابط مع أصحاب المصلحة

قانون المخدرات الخطيرة لمدينة 
كويزون، وهو تشريع نموذجي 

على مستوى وحدة الحكومة المحلية 
تم إقراره في ١٥ تشرين األول/أكتوبر

.٢٠١٨

١٥ تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٨
المجلس االستشاري لمكافحة تعاطي 

المخدرات في مدينة كويزون  
العمل على نطاق شعبي في ١٤٢ قرية

العالج والتأهيل

٢٠١٦: برنامج إعادة التأهيل المجتمعي
١٢ وحدة لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات و٣ ألسرهم

١٩٩٠: مركز عالج المخدرات وإعادة التأهيل
الوصول الشامل – ١٥٠ سريًرا

برامج الوقاية

٢٠١٧: المراكز الخاصة للتوعية بشأن المخدرات
خدمات تنموية ووقائية للتصدي للسلوكيات الخطيرة
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سيدني: حكومة محلية ذات دور في سياسات المخدرات

كلوفر مور

شهادةرئيسة بلدية سيدني (٢٠١٤-الحالية)

االجتماعيــة  للمشــاكل  للتصــدي  الضــرر  مــن  الحــّد  علــى  قائًمــا  نهًجــا  )المدينــة(  ســيدني  مدينــة  تتبنــى 
أســتراليا، تضطلــع حكومــات  المخــدرات. ففــي  باســتخدام  ربطهــا  يمكــن  التــي  واالقتصاديــة والصحيــة 
ــة هــي  ــر أّن الحكومــات المحلي ــدور المســؤول األول عــن سياســة الصحــة والحــّد مــن الضــرر. غي ــات ب الوالي

إلــى المجتمــع المحلــي. تــؤدي دوًرا رئيســًيا بصفتهــا المســتوى الحكومــي األقــرب  التــي 

تتعــاون المدينــة مــع مجموعــة مــن الشــركاء - الذيــن يشــملون أفراد المجتمــع واألجهزة الحكوميــة والمنظمات 
غيــر الحكوميــة والمؤسســات األكاديميــة والشــركات – لتحديــد الحلــول الكفيلــة بمعالجــة المشــاكل ذات 

األولويــة فــي منطقتنــا المحليــة وبلورتهــا بشــكل مشــترك.

يســتند ذلــك إلــى خطــة الســالمة المجتمعيــة للمدينــة 2023-2019 التــي توضــح االلتــزام بالحــّد مــن األضــرار الناجمــة عــن المخــدرات والكحــول 
مــن خــالل توفيــر مبــادرات موجهــة للحــّد مــن الضــرر فــي ســيدني، وزيــادة الوعــي بشــأن أماكــن الحصــول علــى المســاعدة والدعــم. وتشــارك 
ــز مســتوى  ــة بالمخــدرات، وذلــك بهــدف تعزي ــة ذات الصل ــة، والبرامــج الصحي ــة وفــرق عمــل المخــدرات المجتمعي ــات محلي ــة فــي منتدي المدين

الســالمة فــي مجتمعنــا.

للمدينــة ســجل حافــل بالمناصــرة فــي ُنُهــج الحــّد مــن الضــرر فــي مــا يخــص الصحــة والمخــدرات، بمــا فــي ذلــك دعــم إنشــاء مركــز الحقــن الخاضــع 
لإلشــراف الطبــي عــام 2001. عندمــا كانــت نائًبــا عــن دائــرة “بــالي” فــي برلمــان الواليــة، لعبــت رئيســة بلديــة ســيدني كلوفــر مــور دوًرا جوهرًيــا 
فــي انعقــاد قمــة المخــدرات فــي نيــو ســاوث ويلــز التــي أوصــت بتجربــة غــرف حقــن خاضعــة للرقابــة المتخصصــة تضمــن للمســتخدمين مرافــق 

معقمــة ورعايــة طبيــة فوريــة.

يهــدف هــذا المركــز الواقــع فــي كينــج كــروس ســيدني إلــى خفــض عــدد الوفيــات الناجمــة عــن اإلفــراط فــي جرعــة المخــدرات، وتأميــن ســبيل 
إلــى العــالج والمشــورة، والحــّد مــن الحقــن فــي األماكــن العامــة واإلبــر والحقــن المرميــة، إلــى جانــب المســاعدة فــي احتــواء انتشــار الفيروســات 

المنقولــة بالــدم.

دعــم المركــز منــذ افتتاحــه نحــو 16,500 عميــاًل وأدار أكثــر مــن 8,500 حالــة جرعــة مفرطــة مــن دون تســجيل أي وفــاة. وقــد انخفضــت حــاالت الحقــن 
ورمــي الحقــن واإلبــر فــي األماكــن العامــة، مــا ســاهم فــي تعزيــز مســتوى الســالمة المجتمعية.

فــي اآلونــة األخيــرة، دعــت المدينــة إلــى اعتمــاد خدمــة التحقــق مــن المخــدرات )فحصهــا( فــي الفعاليــات والمهرجانــات لضمــان بيئــة آمنــة 
للحاضريــن الذيــن يســتخدمون المخــدرات. وفــي عــام 2019، اســتضافت رئيســة البلديــة جلســة إليضــاح عمليــة فحــص المخــدرات فــي مبنــى 
بلديــة ســيدني ســعت مــن خاللهــا إلــى حشــد الدعــم لهــذه العمليــة وتوفيــر المعلومــات بشــأن هــذا النهــج القائــم علــى األدلــة فــي فحــص 

المخــدرات والتحقــق منهــا.

تعمــل المدينــة بشــكل وثيــق مــع الحكومــة ومقدمــي الخدمــات الربحييــن إلدارة تداعيــات تنــاول المخــدرات بالحقــن فــي الحّيــز العــام. ويشــمل 
ذلــك إدارة شــبكة مــن أكثــر مــن 140 مســتوعًبا لرمــي اإلبــر بهــدف توفيــر خيــارات آمنــة للتخلــص مــن اإلبــر والحقــن، ومنــع إصابــات الوخــز باإلبــر 
فــي األماكــن والمرافــق والمســاحات العامــة. وفــي المواقــع التــي تتوفــر فيهــا تلــك المســتوعبات، يتــم التخلــص مــن 99 بالمائــة مــن اإلبــر 

والحقــن بشــكل ســليم.

ــج الحــّد مــن الضــرر فــي التعامــل مــع  ــا لُنُه ــة بانتظــام التمويــل لعاملــي الخــط األمامــي دعًم ــة، توفــر المدين ــح المالي ومــن خــالل برنامــج المن
اســتخدام المخــدرات. فمنــذ كانــون األول/ديســمبر 2014، قدمنــا التمويــل والدعــم لبرنامــج Take Kare الــذي كان قبــل تفشــي جائحــة كوفيــد19- 
ينشــط فــي المدينــة كل نهايــة أســبوع، إذ تقــوم فــرق جوالــة مؤلفــة مــن “ســفراء” متطوعيــن مدربيــن بتقديــم المســاعدة الفوريــة إلــى 
ــا لالســترخاء  ــر المخــدرات أو الكحــول. ويوفــر برنامــج Safe Space المخصــص للشــباب المعرضيــن للخطــر مكاًن األشــخاص الواقعيــن تحــت تأثي
وشــرب الميــاه وشــحن هواتفهــم والحصــول علــى اإلســعافات األوليــة وإيجــاد وســيلة نقــل تقّلهــم إلــى منازلهــم أو انتظــار صديــق أو فــرد مــن 

العائلــة. 

تســعى المدينــة إلــى مســاندة األفــراد الضعفــاء داخــل المجتمــع. ويشــمل ذلــك فريًقــا مخصًصــا مــن ضبــاط التنســيق فــي المســاحات العامــة 
)Public Space Liaison Officers( الذيــن ينشــطون فــي الميــدان يومًيــا لدعــم مــن ليــس لهــم مــأوى فــي ســيدني. ويتعــاون هــؤالء مــع 

ــه.  اختصاصييــن بالصحــة والمخــدرات لمســاعدة األفــراد علــى الحصــول علــى الدعــم الــذي يحتاجون
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بعــد أكثــر مــن عشــرين عاًمــا مــن جهــود الوقايــة علــى المســتوى المحّلــي، أدركنــا أّن تعاطــي 
المخــدرات لــم َيُعــد ُينَظــر إليــه علــى أنــّه مشــكلة صحــة عامــة وحســب، بــل هــو ُمشــكلة تنميــة 
ــا رئيســًيا أمــام التنميــة  ــر المخــدرات علــى المجتمــع وتشــّكل عائًق ــا. تؤّث ــُدن ن متجــّذرة فــي ُم
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي المدينــة والبلــد، ســواء فــي العالــم المتقــدم أو البلــدان النامية 
أو االقتصــادات التــي تمــّر بمرحلــة انتقاليــة. وقــد تفاقــم هــذا األثــر نتيجــة الســياق المعّقــد 
للتقشــف المالــي والعولمــة علــى نطــاق واســع، وجــاء تفشــي جائحــة كوفيــد-19 ومــا نَجــَم 
عنــه مــن تداعيــات اجتماعيــة اقتصاديــة ليزيــد المشــهد تعقيــًدا. يواجــه صّنــاع السياســات جملــًة 
متزايــدة مــن التحديــات والضغــوط المطاِلبــة بنتائــج وتغييــرات ملموســة علــى المســتويات 
العالميــة والوطنيــة والمحليــة. وهــذا الســياق يســّلط الضــوء علــى حاجــة الحكومــات لالســتعانة باألدّلــة المتوفــرة واألدوات المجّربــة التــي 
أثبتــت فعاليتهــا فــي الحــّد مــن تعاطــي المخــدرات. مــن بيــن نحــو 12 مليــون شــخص يســتخدمون المخــدرات بشــكل نِشــط عــن طريــق 
الحقــن، يتعايــش قرابــة 1.6 مليــون منهــم مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري، و6.1 مالييــن مــع التهــاب الكبــد الفيروســي C.أ فــي 
العــام 2016، أّدت اآلثــار الضــارة لتعاطــي المخــدرات إلــى نحــو 17 مليوًنــا مــن ســنوات العمــر “الصحيــة” المفقــودة بســبب الوفــاة المبكــرة 
وســنوات العمــر المصحوبــة بإعاقــة. ومــن أجــل التصــدي لهــذه الخســارة، تبــرز حاجــة واضحــة إلــى تســريع الجهــود المدروســة فــي إطــار 

أهــداف التنميــة المســتدامة 3 و11 و16.

ــا متزايــًدا بتوســيع نطــاق معاييــر حوكمــة السياســات الحضريــة الشــاملة وتطبيــق المبــادئ التوجيهيــة  إضافــة إلــى ذلــك، نشــهد اهتماًم
القائمــة، بمــا فــي ذلــك االســتعانة باألدلــة لتســتنير بهــا المبــادئ الجّيــدة لحوكمــة سياســات المخــدرات وُيصــار إلــى تطويرهــا علــى هــذا 
األســاس انطالًقــا مــن التدخــالت البلديــة لمنــع تعاطــي المخــدرات المرتبــط بالجرائــم العنيفــة أو الحــّد منــه. غيــر أّن تطبيــق سياســات 
ــات المرتبطــة  ــر التشــّعبات والخالفــات فــي السياســة العامــة. وتشــتد وطــأة التحدي ــااًل كثي ــة ُيعــّد مج المخــدرات فــي المناطــق الحضري
بالحوكمــة فــي هــذا الميــدان، ال ســيما فــي مــا يتعلــق بــاإلدارة العامــة. فالُمــُدن ال تتصــرف أو تســتجيب كّلهــا بشــكل مّتســق ومــن غيــر 

الممكــن بالتالــي اعتمــاد سياســات ذات نهــج واحــد يناســب الجميــع. 

ــة  ــُدن مــع الخصائــص الُمدَرك ــة وضــع السياســات فــي الُم ــة مواءمــة عملي ــم مــدى إمكاني ــى تقيي ــاك حاجــة إل ــم، هن علــى مســتوى العال
للحوكمــة الرشــيدة، وبالتالــي اقتــراح تحســينات ممكنــة أينمــا لــزم األمــر. تشــير األدلــة المســتخلصة مــن التدخــالت البلديــة الهادفــة إلــى 
ضمــان الســالمة إلــى أن التعامــل مــع المخــدرات المرتبطــة بالجرائــم العنيفــة يســتوجب حوكمــة رشــيدة تنطــوي علــى تطويــر ممارســات 
التضامــن االجتماعــي وعمليــات المشــاورة فــي المدينــة واإلصالحــات المؤسســية مــن أجل االرتقاء بالمبــادئ األخالقية ومبــادئ المواطنة 
والشــمول. وترتكــز الحوكمــة األخالقيــة الرشــيدة علــى إقــرار الُمــُدن بــأن قاطنيهــا لهــم دوٌر يؤدونــه علــى صعيــد ســالمتهم وأمنهــم. فــي 
الُمــُدن التــي تتوخــى الشــمول، يتفاعــل األفــراد والمؤسســات العامــة فــي مــا بينهــم لتصميم السياســات وتطويرها، وإرســاء بيئــة ُممّكنة 

مــن شــأنها تعزيــز حــس المســؤولية وااللتــزام والشــفافية فــي الحوكمــة وتطبيــق القانــون.

فــي بعــض البلــدان واألقاليــم، تســتند سياســات المخــدرات إلــى أســاس قانونــي ضّيــق فــي االتفاقيــات القائمــة وهــو أســاس غيــر ملــزم 
بغالبيتــه، مــا يســتوجب بالتالــي إجــراء مراجعــات عاجلــة حيــث أمكــن. وهنــا ينبغــي النظــر فــي نطــاق المصالح واألهداف الشــاملة لسياســات 
المخــدرات واالســتعانة بقاعــدة أدلــة لآلثــار المحتملــة لمثــل هــذه السياســات. علــى ســبيل المثــال، تشــمل أدوات السياســة الرئيســية فــي 
منطقــة االتحــاد األوروبــي اســتراتيجيات االتحــاد األوروبــي الخاصــة بالمخــدرات لثمانــي ســنوات، وهــي تضــم خطــط عمــل ألربــع ســنوات 
تتحــدد بموجبهــا أهــدف خاصــة علــى المســتوى الوطنــي أو األوروبــي أو الدولــي. يّتســم إطــار الحوكمــة فــي االتحــاد األوروبــي فــي مجــال 
المخــدرات بالدعــم االســتباقي المقــدم مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ضمــن االتحــاد وفــي الــدول التــي هــي فــي طــور االنضمــام إليــه أو 

الــدول المرتبطــة بــه أو الــدول الثالثــة. 

يــدرك قــادة العالــم وقــادة الُمــُدن المحليــون خطــورة مشــاكل المخــدرات فــي ُمــُدن هــم اليــوم أكثــر ممــا كانــوا يفعلــون قبــل عــدة عقــود مــن 
الزمــن. وكانــت غايــات سياســات المخــدرات تاريخًيــا تســتند إلــى إيقــاف توزيــع المخــدرات واســتعمالها، وبالتالــي اعتمــدت هــذه السياســات 
علــى العقــاب لتحقيــق مآربهــا. أثبتــت هــذه السياســات فشــلها اليــوم، وهــو فشــل مــرّده األســاس إلــى غيــاب التركيــز علــى إنقــاذ أرواح 
مســتخدمي المخــدرات فــي الُمــُدن وليــس إنــزال العقــاب بهــم كغايــة رئيســية. وإذا مــا أراد القــادة المحليــون إنقــاذ أرواح األشــخاص الذيــن 
يعانــون اضطرابــات ناجمــة عــن تعاطــي المخــدرات، عليهــم فــي المقــام األّول وضــع سياســات جديــدة تعالــج الســبب الكامــن وراء ســوء 

االســتعمال وتنطلــق مــن روحيــة أن حيــاة مســتخدمي المخــدرات فــي الُمــُدن مهّمــة.  
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ــع المخــدرات وتوزيعهــا فــي أيــدي  ــر مباشــر إلبقــاء تصني ــًدا مصممــة بشــكل مباشــر أو غي ــر مــن 80 بل إّن سياســات المخــدرات فــي أكث
ــًدا.ب ولكــن بلــدان أميــركا الجنوبيــة وأوروبــا بــدأت بتطبيــق سياســات  المجرميــن الخطريــن، وليــس فــي أيــدي شــركات األدويــة الُمــدارة جّي
المخــدرات المرتكــزة علــى الصحــة التــي تثبــت نجاعــة أكبــر بكثيــر مــن التجريــم التــام فــي تحســين الســالمة والصحــة العامــة. وفــي تغييــر 
السياســات إقــرار جوهــري بــأن تجريــم اســتخدام المخــدرات ال يســتند إلــى أي مبــرر وأّنــه عقبــة أمــام االســتجابات األكثــر فعاليــة الســتخدام 
ــة مــا بعــد التجريــم، حيــث أّدى إنهــاء  ــٍل علــى سياســات المخــدرات المرتكــزة علــى الصحــة فــي مرحل ــر دلي المخــدرات. تجّســد البرتغــال خي

التجريــم إلــى انخفــاض ملحــوظ فــي معــدالت الجريمــة واإلدمــان وانتقــال األمــراض.ج  

بــدأ قــادة العالــم يدركــون أن سياســات المخــدرات الســائدة تســعى إلــى التحكــم بســوق المخــدرات مــن خــالل القــوة والحظر والَســَجن عوًضا 
عــن وضــع حيــاة األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات فــي صميــم اســتجابات السياســة العامــة. هــذه السياســات تخلــق – بشــكل غيــر 
مباشــر – تجــارة مخــدرات عاليــة الربــح والكفــاءة. إّن جميــع النقاشــات التــي تــدور حــول قضايــا مثــل العنــف والفقر والتمييز العنصــري والصحة 
والتحصيــل العلمــي وفــرص التعليــم وتنميــة المجتمعــات والبيئــة والحقــوق المدنيــة واإلرهــاب كّلهــا تقــّر بــأّن أســواق المخــدرات غيــر 
الشــرعية تفاقــم المشــكلة. وعليــه فــإّن األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات هــم ضحايــا أّواًل بســبب سياســات المخــدرات المتعــددة 
المعمــول بهــا حالًيــا، ولكنهــم أيًضــا معرضــون أكثــر مــن غيرهــم ليكونــوا ضحايــا نتيجــة فقــدان مســكنهم وتعليمهــم وعملهــم وإخراجهــم من 

برامــج العــالج.

بغيــة إحــراز تقــّدم نحــو أهــداف العــام 2030، ال بــّد أواًل مــن اإلقــرار بالضــرر الالحــق بحيــاة اإلنســان واألوضــاع االقتصاديــة الحضريــة مــن 
جــراء تعاطــي المخــدرات وانعــدام األمــان، ومــن ثــّم إجــراء تحــّول بســيط فــي األدوات المتوفــرة. على ســبيل المثــال، أنتجت أميــركا الالتينية 
وفــرًة مــن المعــارف واالســتراتيجيات والنجاحــات المثبتــة، وأظهــرت المنافــع التي يمكن أن تجنيها البرامج والسياســات البلدية المؤسســية 
لتعزيــز أمــن وأمــان الُمــُدن وســكانها. يتعّيــن علــى الحكومــات والُمــُدن أن يحّولــوا قراراتهــم مــن الُنُهــج التقليديــة أو البديهيــة إلــى تدعيــم 
قــرارات السياســة العامــة باألدلــة والممارســات الناجحــة، إلــى جانــب اســتقاء الــدروس مــن شــبكات الممارســين، وقيــاس التقــدم والتكّيــف 
بشــكل آنــي مــع التغّيــرات. ال غنــى عــن قيــاس التقــّدم مــن أجــل رصــد النتائــج المحققــة فــي معــدالت انخفــاض تعاطــي المخــدرات، وزيــادة 
مســتوى الوعــي علــى مســتوى السياســات العامــة، وإفســاح المجــال أمــام المزيــد مــن االبتــكار علــى المســتوى الوطنــي والحضــري. إّن 
المنافــع الممكــن تحقيقهــا علــى صعيــد جــودة الحيــاة البشــرية مهّمــة، وكــذا المنافــع التــي تنطــوي عليهــا زيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
للمناطــق التــي تشــهد معــدالت جريمــة عاليــة. لــذا ينبغــي لقــادة الُمــُدن بــذل المــوارد مــن أجــل إرســاء مجتمعــات آمنــة ومتعاطفــة تســعى 
سياســات المخــدرات فيهــا إلــى الحــّد مــن معانــاة األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات مــن جملــة أولويات عــّدة أخرى للسياســة العامة. 

ــُدن والحكومــات المحليــة مــن أجــل تحســين سياســات  إّن برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية فــي طليعــة العامليــن مــع الُم
ــُدن: المخــدرات الحضريــة المرتبطــة بالجرائــم العنيفــة وانعــدام األمــان مــن خــالل دراســة متأنيــة ألربعــة عوامــل رئيســية فــي الُم

درجة التالحم االجتماعي  أ. 
مدى انتشار التفاوت الحضري  ب. 

مخاطر البيئة المبنية  ج. 
ونطاق الشمول في الحوكمة الحضرية  د. 

أظهــرت التجــارب أن ســلطات الُمــُدن مهّيــأة أكثــر مــن غيرهــا لضمــان األمــان الحضــري الخالــي مــن المخــدرات عندمــا تضــع سياســات مخــدرات 
حضريــة شــاملة للجميــع وتصمــم تدخــالت منهجيــة مثــل تحليــل تكويــن )أو مورفولوجيــا( البيئــة الحضريــة وإعــادة تصميمــه للتركيــز علــى 
الحمايــة الذاتيــة. ومثــل هــذه المبــادرات يمكنــه أن يوّطــد الروابــط ويقــّوي التالحــم ويحــّد مــن التفــاوت واإلقصــاء فــي المجتمــع، إلــى جانــب 

تقليــص الفــوارق الحضريــة.
ولكــن الــكالم عــن تحــّول بهــذا الحجــم أســهل مــن القيــام بــه علــى أرض الواقــع. واألدوات الكفيلــة بتحقيــق واحــٍد مــن المعاييــر الرئيســية 

األربعــة اآلنفــة الذكــر أو كّلهــا ُتعــّد إطــار عمــل متيــن يمكــن البنــاء عليــه.

توصيات إلى الحكومات الوطنية والمحلية

نشر الوعي بشأن االستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها في خفض تعاطي المخدرات المرتبط بالعنف؛  .1
تطوير الموارد البشــرية وتدريبها على اســتخدام المبادئ التوجيهية على نطاق منظومة األمم المتحدة بشــأن الُمُدن والمســتوطنات   .2

البشــرية األكثــر أماًنــا مــن أجــل تحقيــق النجاح؛
حّث الُمُدن على االنضمام إلى شبكات الممارسة ألخذ العبر من نجاحات بعضها البعض؛  .3

توفير طرق لقياس التقّدم، فما ُيقاس مصيره اإلنجاز؛  .4
مضاعفــة اســتراتيجيات الوقايــة الُمدمجــة فــي السياســات الوطنيــة الحضريــة التــي تطبــق الخطــط الوطنيــة، وتســتثمر مــا يكفــي مــن   .5

التمويــل المســتدام، وتعكــس النمــو االقتصــادي اإليجابــي.

__
أ    مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التقرير العالمي للمخدرات، الكتيب الثاني، 2017

https://wdr.unodc.org/wdr2020/index.html  ب 

  https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/52ff6eb9-76c9-44a5-bc37-857fbbfedbdd/drug-policy-in-portugal-english-20120814.pdf    ج
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المفوضية   العالمية 
لسياسات   المخدرات 

المفوضية العالمّية لسياسات المخّدرات

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

والمجتمعات على المستوى الدولّي.

األهداف

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

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


