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 الدورة السبعون
 من جدول األعمال 124و  107بندان ال

 املراقبة الدولية للمخدرات
ــات    التفاعــب  ــم األمــم املتحــدة وال ملا 

    الوطنية واالحتاد ال ملاين الدويل
 2016تقرير موجز عن االجتماع ال ملاين لعام   
 مذكرة من رئيس اجلمعية العامة  

 
، املعقـود    2016تتضمن هذه الوثيقـة التقريـر املـوجز عـن االجتمـاع ال ملـاين لعـام         

، الذي جيـر  تعميمـع عمـبق  قـرار اجلمعيـة العامـة       2016شباط/ف اير  9و  8 يويورك يومي 
65/123. 
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 مشكلة املخدرات العاملية: تقييم الوضع وتعزيز االستجا ة العاملية  
 االجتماع ال ملاين الذي ُعقد   مقر األمم املتحدة: تقرير موجز  
 االفتتاح  

ــت نائية للجمعيـــة العامـــة  شـــ ن مشـــكلة   شـــكب االجتمـــاع مســـا ة  - 1   الـــدورة االسـ
، السـتعرا   2016 يسـان/ب ريب   21إىل  19املخدرات العاملية املزمـع عقـدها   الفتـرة مـن     

وخطــة العمــب  شــ ن التعــاون الــدويل جــو اســتراتيجية    2009تنفيــذ االعــبن السياســي لعــام  
ــة،   ــة ملكافحــة مشــكلة املخــدرات العاملي ــة    متكاملــة ومتواة  فضــب عــن ســائر االلتزامــات املعلن

مبوجب االتفاقيات ال بث الشاملة  ش ن مراقبة املخـدرات. وخـبل االجتمـاع، جـر  الن ـر      
  آراء ال ملا يم وغريهم من بصحاب املصلحة املعنيم من بجزاء عديدة   العـا،، و  تقيـيم   

 خمتلف جوا ب الن ام احلايل ملراقبة املخدرات.
االجتماع الذي دام يومم رئيس اجلمعية العامـة لممـم املتحـدة، معـايل السـيد       وافتتح - 2

مــوغنس ليكيتوفــر، ورئــيس االحتــاد ال ملــاين الــدويل، املــوقر صــا ر تشــودري. وشــدد الســيد   
ليكيتوفر على املسا ة اليت ميكن بن يقدمها ال ملا يون   املناقشة،   ثبثة جمـاالت رئيسـية:   

عــن آراء وشــواغب  ــاخبيهم، و ــذلع يصــب العديــد مــن األصــوات إىل مائــدة     بوال،  تعــبريهم
املفاوضات؛ وثا يا، مسؤوليتهم كمشرعم عـن صـياغة واعتمـاد األطـر القا و يـة لات الصـلة؛       
وثال ا،  اضطبعهم  دورهم  وصفهم القائمم على املسـاءلة ال ملا يـة، واالشـرال علـى تنفيـذ      

 إىل العمب وتقدمي االستجا ات عند الضرورة.   االلتزامات الدولية، والدعوة
وقـال الســيد تشــودري إن مـن الواضــح بن هنــاك إمكا يـة لوجــود اختبفــات سياســية     - 3

عميقـــة   اءراء  شـــ ن االســـتجا ة املناســـبة ملشـــكلة املخـــدرات. وبوضـــح ب نـــا شـــهد ا،     
حلرب على املخـدرات، اـا   السنوات األخرية،  قاشا قويا  شكب متزايد إةاء فعالية ما يسمى  ا

ينم عن التغيريات اهلامة   الطريقة الـيت يـر   ـا  عـن النـاا املسـائب   ضـوء احلقـائ  علـى          
بر  الواقع. ودعا السيد تشودري بعضاء الوفود، وهو يشري إىل ب ع ما من بحد   م من مـن  

املخـدرات، إىل ااـال    االدمان، سواء تعل  األمر  إدمان الكـافيم بو الكحـول بو النيكـوتم بو   
هنـ  إةاء املناقشـة ال يقـوم علـى األحكـام املسـبقة، ويتسـم  التعـاطف وا فتـاح الـذهن. وشـدد            
السيد تشودري علـى بن تعـاطي املخـدرات واالدمـان عليهـا ينبغـي تناوهلمـا   سـيا  الصـحة          

غـي الن ـر   العامة، وبن مئات اءالل من الوفيات لات الصلة  املخدرات اليت حتـدث سـنويا ينب  
مبيـم حالـة وفـاة     8إليها بيضا  االقتران مع الوفيات املرتبطة  التبغ والكحول معا واليت تبلـغ  
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سنويا. كذلع شدد السيد تشودري على بن سياسة مراقبة املخـدرات ينبغـي هلـا بن  يـز علـى      
 ك.  جو بفضب  م ب واع املخدرات وكذلع فيما يتعل  مبسائب اال تاج والعبور واالستهب

ووصـــف الســـيد يـــوري فيـــدوتول، املـــدير التنفيـــذي ملكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــ   - 4
 املخــدرات واجلرميــة، التصــدي ملشــكلة املخــدرات العامليــة  وصــفع عــامب بساســيا   التــروي    
لنش ة اجملتمعات الصحية والشاملة، وكجزء من جممب اجلهـود الراميـة إىل تنفيـذ بهـدال خطـة      

. وكـرر السـيد فيـدوتول الت كيـد علـى بن األعمـال التحضـريية        2030ة لعـام  التنمية املستدام
ــى        ــدويل عل ــز االهتمــام ال ــة شــاملة، مــع تركي ــة حتليلي ــام  عملي ــدورة االســت نائية تســتلزم القي لل
التحــديات القائمــة والناشــئة، مبــا   للــع االنــار  ــاهلريوين والعبقــة  ــم اجلرميــة املن مــة           

اةديـاد اســتهبك املخــدرات   بفريقيـا؛ واءثــار السـلبية للعنــف علــى    واالرهـاب؛ والقلــ  إةاء  
االســتقرار والتنميــة   بمريكــا الوســطى. وقــال الســيد فيــدوتول بيضــا إ ــع ، ُين ــر علــى جــو  
صحيح   إمكا ات استخدام التنمية البديلة لتمكم املزارعم الفقراء  غية التخلي عن الزراعـة  

 ب مستدامة لكسب العيش.غري املشروعة وترسيخ وسائ
وبضــال الســيد فيــدوتول بن تيــع االتفاقيــات الــ بث املتعلقــة  املخــدرات تعتــرل    - 5

   ية املواد اخلاضعة للمراقبة لمغرا  الطبية، ولكن املشاكب املتعلقة  توافرهـا ال تـزال قائمـة    
ــن األ،        ــا ون م ــذين يع ــاا ال ــتمكن الن ــا ال ي ــا،، حي ــن الع ــدة م ــن    بجــزاء عدي الشــديد م

احلصول على مـا ففـف آالمهـم بو علـى القـدر الكـا  مـن الرعايـة. كمـا بن اجلهـود الوقائيـة            
واخلــدمات املقدمــة لمشــخاا لوي االضــطرا ات املرتبطــة  تعــاطي املخــدرات ت ــب قاصــرة،  
حيا ال يتلقى العبج سو  شـخ  واحـد مـن كـب سـتة مـن متعـاطي املخـدرات   العـا،.          

املفضية إىل الدورة االست نائية للجمعية العامة ب ية املسؤولية املشـتركة عـن    وب رةت املناقشات
ــة وشــاملة ترتكــز إىل      مواجهــة هــذه التحــديات، وكــذلع احلاجــة إىل وضــع سياســات متواة 
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات، مبـا   للـع دراسـة  ـدائب لةدا ـة علـى اجلـرائم البسـيطة         

ليت ميكن بن حتد مـن اكت ـاا السـجون ومنـع ننيـد األفـراد الضـعفاء مـن         املتصلة  املخدرات ا
قبب اجملرمم واملتطرفم. وبكد السيد فيدوتول بن هذه النُُّه  تشمب بيضـا القيـام  اسـتجا ات    
قويـة لتعطيـب شـبكات اجلرميـة املن مـة، وتعزيـز السـبب البديلـة لكسـب العـيش، وةيـادة فــرا            

اخلاضــعة للمراقبــة، مــع منــع تســريبها وإســاءة اســتخدامها.    احلصــول علــى األدويــة األساســية 
ويســاعد مكتــب األمــم املتحــدة املعــ   املخــدرات واجلرميــة الــدول األعضــاء   وضــع  ـــ ُه      
متواة ة إةاء مكافحة املخدرات وتنفيذها من خـبل إجـراءات علـى بر  الواقـع، وللـع عـن       

تــع الــيت تشــمب العدالــة وســيادة القــا ون   طريــ  شــبكة مكاتبــع امليدا يــة و راجمــع، مبوجــب والي  
 والصحة.  
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وميكن االطبع على تيـع املبح ـات االفتتاحيـة   املوقـع الشـبكي لبحتـاد ال ملـاين         - 6
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 الكلمة الرئيسية  

ــع     ــدب ســعادة الســفري  - 7 ــة العامــة، كلمت  خالــد ،عــة، رئــيس الــدورة االســت نائية للجمعي
ــذ    ــدرات الـ ــة املخـ ــايل ملكافحـ ــام احلـ ــذور الن ـ ــالعودة إىل جـ ــون   ـ ــة األفيـ ــع إىل اتفاقيـ ي يرجـ

. فقد كا ر تلع االتفاقية هـي بول اتفاقيـة تقـر    يـة  ايـة األفـراد مـن تعـاطي         1912 لعام
املخدرات وإدماهنا وتضمن   الوقر  فسع احلصول على العقاقري لمغـرا  الطبيـة والعلميـة.    
عــبوة علــى للــع، بقــرت االتفاقيــة  الطــا ع عــ  الــوط  للمشــكلة وبرســر مبــدب املســؤولية     

 املشتركة.  
، تطـورت مكافحـة املخـدرات مـرورا  عـدد مـن املراحـب،        1912دءا  اتفاقيـة عـام   و  - 8

(، 1972) صـيغتها املعدلـة   وتوكـول عـام      1961هي: االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االنار غري املشـروع  1971واتفاقيــــة املؤثـــرات العقلية لعام 

ــام   املخــدرات واملــ  ــة لع االعــبن السياســي وخطــة العمــب   . وقــد ورد   1988ؤثرات العقلي
ــة للتصــدي ملشــكلة      2009 لعــام ــدويل لوضــع اســتراتيجية متكاملــة ومتواة   شــ ن التعــاون ال

املخــدرات العامليــة بن االنــار  املخــدرات وتعاطيهــا ميــ بن ملديــدا لصــحة املبيــم مــن البشــر   
الســتعرا   2016مع اجملتمــع الــدويل    يســان/ب ريب وكرامتــهم وآمــاهلم وحيــاملم. وســيجت

التقدم احملرة   تنفيذ االعبن السياسـي وخطـة العمـب صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتواة ـة،        
والدول األعضاء مكلفة  املوافقة على التوصـيات التشـغيلية، وقـد بعر ـر عـن  ـالغ القلـ  ألن        

ــدا     ــزال تشــكب ملدي ــة ال ت ــاه     مشــكلة املخــدرات العاملي ــة، وســبمة ورف ــريا للصــحة العام خط
 البشرية، واألمن الوط  للدول وسيادملا، فضب عن االستقرار السياسي والتنمية املستدامة.

ــزال هنــاك حتــديات رئيســية مســتمرة،           - 9 ــد ،عــة، ال ت ــع الســفري خال ــا ملــا بدىل   ووفق
 اسـتراتيجيات  وحتديات جديدة آخـذة   ال هـور. ومـن الواضـح بن هنـاك حاجـة إىل حتسـم       

وتدخبت الوقايـة. وقـال إن مـن الواضـح بيضـا،   ربيـع، بن مسـائب العـبج وإعـادة الت هيـب           
ــديا كــبريا، ســواء         مواجهــة تقلــ  ميزا يــات الصــحة،     وإعــادة االدمــاج ال تــزال   ــب حت

 ســبب التحــديات الصــحية العديــدة وتفشــي األمــرا     عــن منــاط  العــا،، إىل جا ــب  بو
ىل  نــاء القــدرات   جمــال العــبج وإعــادة الت هيــب، مبــا   للــع الوقايــة والعــبج مــن احلاجــة إ

فريوا  قـ  املناعـة البشـرية. وتوجـد حتـديات  اتـة عـن تطـور األ شـطة االجراميـة املتصـلة            
 االنار  املخدرات تتجاوة   ك ري من احلاالت قدرة الـدول علـى التصـدي هلـا  ـدون تعـاون       

غسب األموال، والفساد، واالنار  األسلحة بو البشر، وتزايـد االرتبـاط  ـم    دويل، مبا   للع 
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االنار  املخدرات واالرهاب، إىل جا ب جممـب مسـ لة كيفيـة ضـمان حتسـم فـرا احلصـول        
على املواد اخلاضعة للمراقبة من بجب التخفيف من حدة األ، واملعا اة لـد  املرضـى، مـع منـع     

ــر املخــدرا   ــا فتئ ــة     تســريبها. وم ــؤثرات عقلي ــور خمــدرات اصــطناعية، وم ــع  ه ت تتطــور، م
جديــدة، وإســاءة اســتخدام املــواد الصــيدال ية، واملنشــطات األمفيتامينيــة. وت ــب الزراعــة غــري    
املشروعة للمحاصيب تشكب حتديا، على الرغم من احملاوالت العديـدة الـيت  ـذلر ملعاجلـة هـذه      

زم  ـذل مزيـد مـن اجلهـود ويـتعم حتسـم تطـوير        املشكلة من خبل  رام  التنمية البديلة. ويلـ 
 تلع ال ام  ور طها مع املساعي األخر    إطار بهدال التنمية املستدامة األوسع  طاقا.

وقـال السـفري ،عــة إن مـا جـن  صــدده هـو،  اختصـار،   ــام دويل ملراقبـة املخــدرات         - 10
و ـة لتنفيـذه، اسـتنادا إىل مبادئـع     يتسم  الدينامية والتطور وحيتاج إىل  ذل جهـود مسـتمرة ود   

 ركة، وااال هن  متواةن ومتكامب.الت سيسية، واملسؤولية املشت
 

 املناقشة  
   رت الدورة اليت دامر يومم   ثبثة مواضيع عامة:   - 11
 تطور مراقبة املخدرات -العاملية   رة شاملة على مشكلة املخدرات  • 
 هب ميكنع بن يتم  فعالية بك ر؟ -عاملي التصدي للمخدرات على الصعيد ال • 
ــة املســتدامة وحقــو  اال ســان       •  ــة والعــبج مــن املخــدرات مــن من ــور التنمي  -الوقاي

 املطلوب؟ هو ما
و  ثبث جلسات منسقة، قدم بعضاء فريـ  النقـاا املـدعوون )ا  ـر املرفـ (  عـن        - 12

 الرد على بسئلة طرحتـها مـديرة اجللسـة،    األفكار  ش ن املواضيع الواردة بعبه، ومن مث قاموا 
جوليا تايلور كينيدي،  ش ن عدد قليب مـن املسـائب لات الصـلة. وفتتحـر املناقشـة  عـد للـع        
بمام تيع املشاركم الذين طرحوا بسئلة بو بثاروا مسائب ملم  لداهنم، حيا رد بعضـاء فريـ    

 النقاا  عد كب مداخلتم بو ثبث مداخبت.
ديــد مــن املنــدو م التــدا ري احملــددة الــيت  فــذملا حكومــاملم ســعيا إىل حــب  ووصــف الع - 13

ــة ملكافحــة       ــة املخــدرات؛ وخطــمل العمــب الوطني مشــكلة املخــدرات، مبــا   للــع جلــان مراقب
املخـدرات؛ والتعـاون وتبـادل املعلومـات االســتخبارية مـع البلـدان اجملـاورة؛ وتن ـيم احلمــبت         

ــراد الشــرطة والعســكري   م والسياســيم الفاســدين الضــالعم   نــارة املخــدرات؛   العتقــال بف
وجهود الوقاية وتقدمي الدعم لعبج إدمان املخدرات طبيا؛ وخصخصة ب شطة إعـادة االدمـاج   
االجتماعي؛ ووضـع سياسـات متعلقـة  احملاصـيب البديلـة   منـاط  ةراعـة املخـدرات وإشـراك          
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ــا     ــب هيئ ــن قبي ــة األخــر  م ــة املعني ــوال ومســؤويل   الوكــاالت احلكومي ت مكافحــة غســب األم
 اجلمارك وغري للع.

ومــع تقــدم املناقشــات، اتضــح بن تعليقــات املشــاركم ،لــر وجهــيت   ــر  ــارةتم.    - 14
و  ـب السـؤال الــذي  كـن املشــاركون مـن االتفـا   شــ  ع   مضـمون الن ــام العـاملي الــراهن        

ــة املخــدرات كمــا ميــارا   مع ــم بجــاء العــا،، بال      ــى    ملراقب ــى القضــاء عل ــز عل وهــو التركي
علـى وجـع    -املخدرات غري املشروعة ومعاقبة املتورطم، سواء  وصفهم منتجم، بو نار، بو 

مستهلكم. ومن  احية بخر ، تسـاءل مشـاركون عـن تقيـيم مـد  لـاح للـع         -اخلصوا 
ان الن ام. ومع اختبل احلاالت الدقيقة ل رول وخصائ  كب  لد، فقد   ـب ربيـان عريضـ   

حيقـ  الن ـام احلـايل مبراقبـة املخـدرات النجـاح   غرضـع، وينبغـي         ‘ 1’  طرحهما فيما يلـي:  
قـد ُمـ    ـام مراقبـة املخـدرات      ‘ 2’مواصلة العمب  ع دون تغيري كبري، بو رمبا ينبغي تك يفـع؛  
ي املخــدرات ولكنــع بوجــد عواقــب  الفشــب، حيــا ب ــع ، ففــن كــ ريا مــن مســتويات تعــاط

 ال توصف. تسببر   بضرار جمتمعية مقصودة غري
  

 عقو ة االعدام
 لغر حدة املناقشة  ش ن املن ورين املبينم بعبه بشـدها فيمـا يتعلـ  مبسـ لة بحكـام       

االعــدام الــيت تصــدر يــ  مــن ُيلقــى القــبن علــيهم لقيــامهم    شــطة   جمــال نــارة            
إما بن عقو ـة االعـدام مقبـول    املخدرات. و  ر املشاركون   هذه املس لة  صورة ثنائية: 
  ا على جرائم معينة، بو بهنا بمر خط    تيع األحوال.

إلا كنـا مسـتعدين لقبـول العديـد مـن الوفيـات الناتـة        ”وس ل بحد املندو م قـائب:   
عن االنار  املخدرات، كما   حالـة بطفالنـا وبقر ائنـا الـذين ميوتـون  سـبب االفـراط          

و بحبائنـا الـذين يقعـون ضـحية العنـف املتصـب  املخـدرات، بو آ ائنـا         تعاطي املخدرات، ب
الذين يتوفون   السجون اليت بودعـوا  ـا  سـبب جـرائم حيـاةة  سـيطة، ، ال ميكننـا بن        

ومن  احية بخـر ،   ربي   “ قبب   ن من الصواب ت ييد إعدام املتسببم   هذا البؤا؟
  تيع األحوال ألهنا حتـمل مـن قـدر الـذين      مندوب آخر، فإن عقو ة االعدام بمر خاطئ

 ينفذوهنا و، ي بر عنها بهنا تعمب كقوة رادعة.
  
ومــن مث، فــإن الســؤال األساســي املطــروح يصــبح عمــا إلا كا ــر االتفاقيــات املتعلقــة   - 15

مبراقبة املخدرات مر ة مبا يكفي الستيعاب آراء خمتلفة  شكب جلـي إةاء ماهيـة بهـدال وآثـار     
ات احلالية.  يد بن املؤيـدين علـى اجلـا بم اقترحـوا بيضـا بن تلـع معضـلة كال ـة، وبن         السياس
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االختيار هو فقمل  ـم الوضـع الـراهن القـائم علـى احل ـر واملقا ـب النقـين لـع  امـا املتم ـب              
اال احة مبوجـب القـا ون. ورب  الـبعن بن هنـاك طريقـة ثال ـة، بي مـن خـبل القيـام تـدرجييا           

صوب تن يم استخدام املؤثرات العقلية، مـع التركيـز علـى الصـحة العامـة وحقـو         بناء مسار 
 اال سان.  

ولكر املشاركون بن مشكلة املخدرات موضوع يصعب تناولع معـع ألهنـم يشـاركون     - 16
  املناقشة من منطلقات خمتلفة، و ناء على توقعات خمتلفة. وكما بشـار بحـد املتحـدثم، فـإن     

 اضطراب   املناقشة مي ب بمرا مفيدا جدا للعاملم   نارة املخدرات.ما  ت  عن للع من 
واقترح عدة متحدثم ب ـع ينبغـي لكـب  لـد بن يكـون حـرا   تفسـري اتفاقيـات مراقبـة           - 17

املخدرات، وبن يقوم  صياغة قوا ينع احمللية تبعا لـذلع. ومـع للـع، جـر  االعـراب عـن ربي       
 س هو حتديدا ما يسهم   املشكلة، حيا بن  عـن البلـدان   مناقن لهب إىل بن ا عدام التجا

 )على الصعيدين الوط  بو دون الوط ( قضر  عدم نرمي ب واع معينة من حياةة املخدرات.
‘ 2’و ‘ 1’و  إطار هـذين املنحـيم الفلسـفيم الواسـعم املبيـنم  صـفتهما النقطـتم         - 18

من جا ب بعضاء فري  النقـاا بو املشـاركم مـن     بعبه، فإن  عن اءراء املعرب عنها، سواء
 احلضور، ،لر ما يلي:

 
 :“جبدو  مكافحة املخدرات”وجهة الن ر القائلة   

لكر العديـد مـن املشـاركم بن اتفاقيـات مكافحـة املخـدرات تتمتـع  ـ على معـدالت           - 19
تصدي  فيما  م تيع معاهدات واتفاقيات األمم املتحدة. وليسر هناك حاجة إىل اسـتعرا   
االتفاقيـــات ب فســـها   الـــدورة االســـت نائية للجمعيـــة العامـــة لممـــم املتحـــدة الـــيت ســـتعقد   

ال من للع، ينبغي بن تركز املناقشة علـى تعزيـز توافـ  اءراء حـول     . و د2016 يسان/ب ريب 
االطــار احلــايل وتوطيــد االلــاةات القائمــة والبنــاء عليهــا، مــع مراعــاة االناهــات اجلديــدة           
واملعطيات على بر  الواقع وال رول والتحديات اخلاصة اليت تواجهها كب دولة مـن الـدول   

تفاقيات ال بث ماةالر تكتسـي ب يـة  الغـة جـدا وتشـكب      األعضاء. وتشري التجر ة إىل بن اال
بساسا متينا ملكافحة خطر املخـدرات   تيـع بشـكالع، رغـم تقـادم العهـد  ـا: املطلـوب هـو          

 املزيد من الصرامة   تنفيذها.  
وكمــا لكــر، فــإن البلــدان الــيت وقعــر علــى اتفاقيــات مكافحــة املخــدرات وصــدقر    - 20

ها التزامات معينة. فهي ملزمة  تجرمي إ تاج بي مـن املـواد املدرجـة    عليها قد بخذت على عاتق
  اجلــداول الــيت وضــعتها اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات. وليســر هنــاك بي مرو ــة   هــذا  
اجملــال.  يــد بن االتفاقيــات ال نــ  البلــدان علــى ســن عقو ــات  الســجن علــى اجلــرائم املتصــلة 
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علـى ب ـع يـتعم علـى الـدول بن تنشـئ عقو ـات علـى          1988  املخدرات. وتن  اتفاقيـة عـام  
حياةة املخـدرات  غـر  االسـتهبك ال تسـتوجب  الضـرورة عقو ـة السـجن، وتـن   الفعـب          
على بن الـدول ميكـن بن تسـتبدل هـذه العقو ـات اجلنائيـة بو توسـع  طاقهـا مـن خـبل تـدا ري            

 الرعاية.  
والسـلطة التقديريـة، حـم ضـمن القواعـد       وير   عن البلدان بن هناك جمـاال للمرو ـة   - 21

الصـارمة لن ـام مكافحـة املخــدرات عـن طريـ  تشـجيع القضــاة علـى إرسـال مـرتك  اجلــرائم          
للمـرة األوىل ملؤسســات العـبج والتعلــيم وإعـادة الت هيــب،  ـدال مــن إرسـاهلم للســجون، علــى      

دئ الدسـتورية. وإلا ارتـ     سبيب مل ال. كما  نح املرو ة بيضا مبوجب األحكـام املتعلقـة  املبـا   
 لد ما عدم تواف  بحد النصوا الواردة   إحد  االتفاقيات مـع مبادئـع الدسـتورية، حيـ  لـع      
بن فتار عدم تطبي  للع البند  عينع. و االضافة إىل للع، تن  االتفاقيات على جـواة إجـراء   

ا، ولكنـها تفـر  حـدا    نارب حمددة فيما يتعل   تقـنم ب ـواع معينـة مـن املخـدرات بو نرميهـ      
 بقصى فيما يتعل   املدة والكمية.

ومن املهم جدا التمسع  سيادة القا ون. فبينما يترك للبلدان حتديـد الكيفيـة الـيت تـود      - 22
من خبهلا تطويع االطار القا وين، فإن السعي إىل التخلـي عنـع  الكليـة يفـتح البـاب ملعضـبت       

تفـاقم املـذهب   مشـكلة املخـدرات   هنايـة احلـرب       ك  . وكمـا يقتـرح بحـد اءراء،  ـدب ال    
ا تكـار مفهـوم املراهقـة، الـذي      العاملية ال ا ية، مـدفوعا  الدعايـة والةعـة االسـتهبكية، وعـزةه     

يكن موجودا من قبب. وا تا ر الشباب حـرية إةاء مسـائب اهلويـة، فسـعوا إىل ت كيـدها مـن        ،
قران    عن منها إىل تعاطي املخـدرات علـى   خبل اال ضمام إىل جمموعات دفعهم ضغمل األ

سبيب التجر ة. و  الوقـر احلاضـر، تبلـغ  سـبة مـن يتعـاطون املخـدرات علـى مسـتو  العـا،           
  املائة. وتلـزم مقار ـة    2.5  املائة من السكان. وتبلغ  سبة من يتعاطون القنب منهم  3.5

دالت اســتهبكهما هــذه النســبة هــذه النســبة  نســبة متعــاطي الكحــول والتبــغ، الــيت تفــو  معــ 
 ك ري. ولقد خسر العا، املعركة مع الكحول والتبغ، ولكن ينبغي بال فسر معركتـع   ميـدان   

 مراقبة املخدرات عن طيب خاطر.
و، تنتشر اءثار الناتة عن مشكلة املخدرات   تيـع بجـاء العـا،  ـوترية متسـاوية.       - 23

ــة شــر  آســيا ال اتلــ    ــم بن منطق ــاج     ورغ ــا مســتويات إ ت ــن حي ــة م ــن بمريكــا البتيني ف ع
يقـب العنـف املـرتبمل  املخـدرات   شـر  آسـيا إىل حـد كـبري. ولـئن           ،املخدرات واالنـار  ـا  

، اسـتنادا إىل وجهـة   “االصبح”كان هناك ا دفاع شديد    عن بجزاء بمريكا البتينية جو 
البلـدان   بورو ـا الغر يـة(،     ده  عـن الن ر اليت تري بن الن ام هناك قد فشـب )وهـو ربي يؤيـ   

يوجد م ب هذا االعتقاد   فشب الن ام   شـر  آسـيا والشـر  األوسـمل ومـا ةال التركيـز        ال
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منصبا على مكافحة االسـتخدام، اسـتنادا إىل الـربي التقليـدي الـذي يـر مل االسـتخدام  الةعـة         
وبساسـا،   .د احلـد األد  االستعمارية، واتساع  طا  االدمـان، مـع ثبـات معـدالت العنـف عنـ      

 .“لةصبح”تكتفي آسيا  اتباع هن  التجرمي الصارم وال تر  سببا 
  

 املشاكب املتعلقة  إهناء التجرمي
لكــر بحــد املشــاركم بن  لــده ، يكــن لديــع وعــي كــبري مبشــكلة املخــدرات حــم   

ــري املشــروع،        ــد  ســبب االنــار غ ــاقم هــذه املشــكلة   البل ــع تف ــات. وم ــررت ال ما ين ق
احلكومــة فــر  عقو ــة االعــدام. ولكــن بلغــي هــذا القــا ون   بعقــاب احتجــاج شــع .    
وعندئذ  دب تزايد الوعي  املخدرات، و دب ب اا يتجهون إىل االنـار  املخـدرات وةراعـة    

ومـا كـان    .القنب. وبسفر للع عن ةيادة اجلرائم، وحدوث االرهاب   اءو ـة األخـرية  
ــة  وكــو حــرام   ــة       اســتطاعة تاع ــن تفجــريات ا تحاري ــا البشــعة، م بن ترتكــب جرائمه

وعمليات قتب تاعي، لوال فقد بتباعها صـوا م حتـر تـ ثري املخـدرات. وهنـاك بصـوات       
تـدعو إىل إهنـاء نـرمي القنـب، ولكـن التجر ــة ب هـرت بن هـذا لـيس هـو احلــب. و  ربي          

  لمشـخاا الـذين   املشارك، سيؤدي إهناء التجرمي إىل جعب املخدرات متاحة  درجة بك
ــن          ــد م ــ  املزي ــؤدي إىل خل ــا ي ــري حم ــورة، ا ــا غ ــا ال لشــي إال لكوهن ســيجر ون تعاطيه
املشكبت  دال من حـب املشـكبت الراهنـة. ورغـم إقـرار املشـارك  ـ ن إهنـاء التجـرمي            
هذا السيا   عينع قد يصـلح    لـدان بخـر ، فإ ـع ال يعتقـد ب ـع سـيكون مفيـدا    لـده          

 ب واضح ويتم ب   فر  عقو ات صارمة على احلياةة واالستخدام.وير  بن احل
  
وحسب وجهة الن ر هذه، يؤدي تقنم املخدرا ت غري املشروعة إىل  تـائ  عكسـية.    - 24

ويتعم على الدول بال تلج  إىل تطبي  سياسات  فعية، حم حـم يتعـذر الـتحكم   األعمـال     
تـرتبمل ارتباطـا ال ينفصـم    شـطة اجلرميـة املن مـة        غري املشـروعة. كمـا بن مشـكلة املخـدرات    

األخــر  مــن قبيــب غســب األمــوال، وملريــب األســلحة، واالنــار  البشــر، و ويــب االرهــاب.     
وسيؤدي التقنم بيضا إىل  زاعات داخب األسـرة سـيتمكن املراهقـون خبهلـا مـن حتـدي رغبـة        

فهـو حـ  انـوح     ،هلم ح  تعاطيهـا آ ائهم   عدم تعاطيهم املخدرات،  دعو  بن القا ون فو
مــن احلكومــات الــيت ا تخبــها الوالــدان. وهكــذا فــإلا ملــاون اء ــاء وشــجعوا سياســات تســهب   
احلصول على املخدرات فإهنم  ذلع يدمرون ب ناءهم. وبشار بحـد املنـدو م مستشـهدا  قـول     

لـع بو القبـول    إدمان املخدرات شر من الشـرور، والشـر ال ميكـن االلعـان    ”البا ا فرا سيس إن 
الـيت   “التقييديـة ”. والحـ   عـن الوفـود بيضـا بن السياسـات      “يلول وسـمل   التعامـب معـع   
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تتبعها احلكومات بسـفرت عـن اافـا  حـاالت اسـتخدام املخـدرات، وكـان للـع   صـا           
 اجملتمعات.

 وكان على البلدان النامية املتضـررة مـن املخـدرات الـيت تصـر علـى تطبيـ  االتفاقيـات         - 25
ــو فم ووضــع          ــن تــدريب امل ــة، فضــب ع ــا صــارما اســتجماع االرادة السياســية البةم تطبيق
اسـتراتيجيات وطنيـة فعالـة.  يـد بن مع ــم هـذه البلـدان يواجـع عوائــ  خطـرية مـن قبيـب عــدم           
كفاية املعدات وخمت ات التحليب اجلنائي، فضب عن القيود املتعلقة  امليزا ية، اا يسـتلزم ةيـادة   

مــن جا ــب مكتــب األمــم املتحــدة املعــ   املخــدرات واجلرميــة و لــدان العــا، املتقدمــة التعــاون 
النمــو. وميكــن بن تكــون املســاعدة التقنيــة الدوليــة مفيــدة للغايــة   تعزيــز التشــريعات الوطنيــة 

 ملكافحة املخدرات   هذه البلدان.
 

 املخاول إةاء إساءة استغبل املرو ة
 ،بفريقيــا، توجــد لــد   لــده قــوا م ومؤسســات صــارمةوفقــا ألحــد املنــدو م مــن  
ب ع اشتهر كمع  للمخدرات الشديدة املفعول اليت تقـوم  توريـدها كـارتبت ضـخمة      إال

قادرة على  شـر الفسـاد   كـب مكـان. وتـدمر كميـات كـبرية مـن تلـع املخـدرات مـن            
ــة       ــدرات املالي ــديهم الق ــوفر ل ــذين تت ــع ال ــا   وقــر إىل آخــر، ولكــن  إمكــان بولئ شــراء م

حيتاجون إليع. و النسبة لغري القادرين، مثة خمدر جديد  هر مؤخرا، مستمد مـن الكحـول   
وينت    املناط  الريفيـة النائيـة. واعتمـدت احلكومـة مـؤخرا هنجـا  شـطا جـدا يتم ـب            

 تدمري بي منشآت يتبم بهنا تنت  هذه املخدرات القائمة على الكحول.
يكـون هنـاك بي اـالل   اتبـاع هنـ  صـارم   التعامـب مـع         و  ربيع، ال ميكن بن  

مشكلة املخدرات. ولذا فـإن السـعي إىل إعمـال شـيء مـن املرو ـة، بو تطبيـ  اسـت ناءات         
ــات     ــور عليهــا    ب ــيت ميكــن الع  ــة ال ــد الطبي ــة  الفوائ ــة،   متعلق ــات املماثل ــب بو النبات القن

  لده. وسيساء استغبل للع.ميكن بن يؤيت مثاره   بفريقيا وال سيما    ال
  
 2013وةاد بحد البلدان من ب شطتع االستخباراتية والشـرطية  فـار  كـبري منـذ عـام       - 26

وشهد ارتفاعا كـبريا   حـاالت االعتقـال  تهمـة حيـاةة املخـدرات، وهـو مـا بد   ـدوره إىل          
األخـرية،   الع ـور      املائة. و  السنوات 32اافا  عدد اجلرائم املتصلة  املخدرات  نسبة 

على املزيد من مواقع اال تاج والقضاء عليها، و  اعترا  عـدد بكـ  مـن شـحنات املخـدرات      
قبــب وصــوهلا إىل املســتعملم اــا بد  إىل ةيــادة التبصــر  شــبكات املخــدرات غــري املشــروعة.    

  حتقيـــ  بهدافـــع.  “احلـــرب الضـــروا علـــى املخـــدرات”و النســـبة هلـــذا البلـــد، لـــح هنـــ  
و االضــافة إىل للــع، اعتمــدت  لــدان بخــر  هنجــا شــامب ومتواة ــا إةاء مســ لة املخــدرات،    
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  للع التركيز على تعزيز التنمية البديلة وتوفري بسباب الـرة ، اـا كـان لـع دور فعـال         مبا
 تلع البلدان.  

كافيـا   وردا على االعترا  القائب إن   ام مكافحة املخدرات احلايل ال يـويل اهتمامـا   - 27
ملن يتريون من املخدرات فعليا، شرحر واحدة مـن املـتكلمم اجلهـود الـيت تبـذهلا اخلزا ـة         

العقــارات  لــدها مــن بجــب رصــد عمليــات الشــراء غــري امل لوفــة لســلع  اه ــة الــ من م ــب           
اجملوهرات، وإجبـار املشـترين علـى تعليـب مصـدر األمـوال. واصـ  املمتلكـات املضـبوطة           بو

لسياسـة إىل املســاعدة علـى تغطيــة ارتفــاع تكـاليف الصــحة العامـة الناتــة عــن     مبوجـب تلــع ا 
 مشكلة املخدرات.  

وبشار بحد املم لم إىل بن  عن البلدان مبا فيها  لده هـي ضـحايا ملشـكلة املخـدرات      - 28
ــت  املخــدرات، والتعــاين مــن مشــكلة خمــدرات      ــة ”مبــا ال يــدع جمــاال للشــع. فهــي ال تن حملي

عــاين مــن آثــار االنــار غــري املشــروع. وبضــال بن  لــده ةاد فيــع اســتهبك          ــب ت “اجلــذور
املخدرات ةيادة حادة   اءو ة األخرية اا بد  إىل تلويا اجملتمع   سـره، وال سـيما الشـباب    
املتعلم. وقد يكون من املفيد بن ين م االحتـاد ال ملـاين الـدويل واألمـم املتحـدة اجتماعـا خاصـا        

منـها، تيـع املـوقعم     10،   املـادة  1988الضـحايا. وتلـزم اتفاقيـة سـنة       دل  اية هـؤالء 
على تقدمي املساعدة والدعم لدول العبـور وال سـيما البلـدان الناميـة، وااـال تـدا ري مباشـرة          
حاالت الضعف الشديد. وإلا وقعر هذه البلدان علـى االتفاقيـة، ميكنـها االحتجـاج  ـا لـد        

ل علــى املســاعدة. ومــن املمكــن بيضــا بن تتخــذ تــدا ري علــى الصــعيد   اجملتمــع الــدويل للحصــو
 االقليمي ال شاء مسؤولية مشتركة فيما يتصب ياالت حمددة.

 
 العيوب احملتملة للسياسات املتساهلة

بشار بحد املشاركم من بورو ا إىل بن  لـده قـرر فـر  ح ـر كامـب علـى احليـاةة         
حـاول فيهـا إتاحـة املخـدرات  صـفة قا و يـة   السـتينات         الفردية  عد نر ة خميبة لممـال 

والسبعينات من القرن املاضي. وارت   هـذا البلـد بن خفـن كميـة املخـدرات املتاحـة         
اجملتمع من ش  ع بن يؤدي حتما إىل احلـد مـن األضـرار الصـحية واجملتمعيـة الناتـة عنـها،        

ع   تيــع بجــاء العــا،. و تيجــة  وبن هــذا النــه  ينبغــي بيضــا بن يكــون هــو النــه  املتبــ   
للسياسات الرادعة اليت يتبعها  لده فيما يتعل   املخدرات، بصبح عدد من جر ـوا تعـاطي   

سـنة    لـده بقـب مـن  صـف متوسـمل هـذا         24 و 16القنب ان تتـراوح بعمـارهم  ـم    
 العدد    قية االحتاد األورويب.
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درات حتولـر مـن كوهنـا مسـ لة تتعلـ   ـ من       وبشار عدة مشاركم إىل بن نـارة املخـ   - 29
األشــخاا لتصــبح مشــكلة ملــدد املؤسســات، فا تقلــر  ــذلع مــن هــامش اجملتمــع إىل مراكــز  
السلطة فيـع. وشـددوا علـى بن اجملتمعـات ال يسـعها بن تقلـب مـن حتوطاملـا بو بن تكـون بك ـر           

 مرو ة  ش ن املخدرات.  
 

 .“جديدضرورة اتباع هن  ”وجهة الن ر القائلة  ـ   
كان من  م األسئلة اليت طرحها هذا الفري  ما يلي: ما الذي بعطـاه لنـا   ـام مراقبـة      - 30

املخدرات القائم؟ وهب كان لبست مار اهلائب   جمال إ فال القـا ون بي بثـر فعلـي؟ وهـب بتـى      
  املائة من األشـخاا احملتجـزين    83للع على حساب الوقاية والعبج بم ال؟ إن ما يقارب 

جــرائم متصــلة  املخــدرات قــد ســجنوا  ســبب احليــاةة احملــدودة، ولــيس ألســباب علــى خلفيــة 
تتعل   االنار.  ينما يعت  املسجو ون  سبب االنار من مرتك  املخالفات احملدودة. و   ـب  
فر  بحكام إلزامية فيما يتعل   اجلرائم املتصلة  املخدرات الـيت ال تنطـوي علـى عنـف، توقـع      

مــرتك  جــرائم املخــدرات ملــدد بطــول مــن تلــع احملكــوم  ــا علــى     عقو ــات  الســجن علــى  
األشــخاا املــدا م  القتــب بو االغتصــاب. وترتفــع  ســبة اعتقــال مــرتك  جــرائم املخــدرات     
ارتفاعا كبريا   بوساط النساء  شكب غري متناسب. وتضطلع النساء  ـدور هامشـي للغايـة      

لمخــدرات   كــ ري مــن األحيــان،  لل “ت ــاقب”نــارة املخــدرات، مــن خــبل العمــب  صــفة  
جيعلــهن هــدفا ســهب ملــو في إ فــال القــا ون. ومــع ضــخامة عــدد متعــاطي املخــدرات            اــا

 املسجو م، يؤدي اكت اا السجون إىل مشاكب تتعل   األمن، والصحة واملر ، والعنف.
ــات مكافحــة       - 31 ــ ن اتفاقي ــة   ــة الن ــر القائل ــد وجه ــرح  عــن املشــاركم، تع  وكمــا اقت

املخدرات كافية وال ينقصها شيء سو  بن تنفذ  فعاليـة بكـ  م ـاال علـى الـدم  غـري الفعـال        
 م اتباع سياسات ، ت بر جدواها على مر السنم وتوقع خروجها  نتائ  مغايرة هذه املـرة.  
ورب  ك ريون بن االتفاقيات، على عبملا،   ب خطوة رئيسية إىل األمام، ال سيما فيمـا يتعلـ    

بول البلدان لتقاسم املسـؤوليات. ومـا مـن شـع   بن الزيـادة   إ تـاج املخـدرات ونارملـا          ق
واستهبكها، و  اجلرمية والعنف املتصلم،  ا حتمب البلدان على الـدخول   النقـاا اجلـاري    
اهلــادل إىل اســتعرا  الن ــام الــدويل وإصــبحع وحتدي ــع. وقــال املشــاركون بيضــا إ ــع توجــد   

  سبب الوصـول إىل املعلومـات، ويلـزم إجـراء حتليـب مسـتفين للحالـة للـتمكم          بوجع قصور
من إ ـرام االتفاقـات السياسـية الصـحيحة، والتوصـب إليهـا  توافـ  اءراء  ـدال مـن فرضـها مـن            

 جهة بعلى.
وبكد مشاركون ك ريون على ضرورة الن ـر إىل مشـكلة املخـدرات علـى بهنـا مسـ لة        - 32

ة جرمية وبمن. ففي مع م احلـاالت، ميكـن بن تسـفر املخـدرات عـن      صحة عامة وليسر مس ل
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آثار مدمرة على الصحة العامة، وال يقتصر للع على اءثار الصـحية املباشـرة الفعليـة ال ـتبع     
ــم        ــات   ــواد املخــدرة بو احلقــن  ــا، وإأــا يشــمب بيضــا ارتفــاع معــدالت االعــتبل والوفي امل

 اجلرعــة؛ بو ا تشــار األمــرا  املعديــة، وخاصــةق، فــريوا املتعــاطم، صاصــةب  ســبب االفــراط  
 ق  املناعة البشرية والتهاب الكبد الو ائي،  م املتعاطم الذين ُيحقنـون  ـإ ر مسـتعملة. و     
حاالت  ادرة،   ااال خطوات جو تطبي  أولج قائم على الصحة، ففي بحـد  لـدان بمريكـا    

 معترفا  ع كمر  ويتم توفري العبج لع.  اجلنو ية م ب، بصبح إدمان املخدرات 
وتتم ب املشـكلة الرئيسـية هنـا   بن العـبج الكـا  ال يتـوافر   إطـار سياسـة مراقبـة             33

املخدرات اليت تقوم على إ ادة احملصـول واملعاقبـة  ـاحلبس   تيـع جـرائم املخـدرات  صـرل        
لنسـبة لعـبج الســجناء   الن ـر عـن مـد  خطورملـا، وهــو مـا يتجلـى  شـكب خــاا ودرامـي  ا        

 ضـرورة إتبـاع هنـ  جديـد، غالبـا      املدمنم داخب السجون. ولكن حـم   البلـدان الـيت تشـعر     
تكون املوارد غري كافية لتوفري مسـتويات كافيـة مـن العـبج، وغالبـا مـا يكـون للـع  اتـا           ما

ــ       ــار هنـ ــا   إطـ ــب  إ فاقهـ ــيت سـ ــوال الـ ــبب األمـ ــة  سـ ــز   امليزا يـ ــن عجـ ــى”عـ  احلـــرب علـ
هن  مراقبـة املخـدرات   ”. و النسبة ألعضاء الوفود الذين يؤيدون الربي القائب   ن “املخدرات
، فإن النقاا  ش ن مـا إلا كـان إ فـال القـوا م بفضـب بم العـبج ينتـهي إىل بن اال فـال         “ اجح

ال  ـد  ” هو االستجا ة األك ر فعالية من املن ور ال اغمايت. و النسبة ملؤيدي الربي القائـب    ـع  
، فإن االختيار  م اال فال والعبج مي ب هلم مس لة بخبقيـة، فهـم يـرون    “من إتباع هن  خمتلف

بن النه  الصارم التقليدي ، يكن  اجحا وبن تطبي  هنـ  قـائم علـى الصـحة العامـة سـينجح،       
 غري بن تطبي  هذا اخليار غالبا ما يتعرقب  سبب القيود املالية.  

ــة      وبضــال مشــاركون ب - 34 ن مشــكلة املخــدرات   ــب عرضــا مــن بعــرا  علــة مزمن
اجملتمع. ولئن كا ر هذه املس لة ليسر منعزلة عن األمن، فإن هلا العديـد مـن األ عـاد اهليكليـة     
األخر  اليت يتعم معاجلتها  صورة متزامنة. فهناك قصور مؤسسي وضـعف اجتمـاعي يهيئـان    

خــدرات واألســلحة واألشــخاا، والقيــام  غســب  الفــرا لعناصــر اجلرميــة املن مــة لبنــار  امل 
 األموال وتشجيع الفساد. وحتتاج معاجلة هذه املشاكب كلها إىل هن  متكامب وشامب.  

و  الــدورة االســت نائية الوشــيكة للجمعيــة العامــة، ينبغــي مناقشــة حمــددات التجريــب    - 35
تنوعة ميكـن ي هـا. ويك ـر    وحدوده. ويعت  التجريب مفيدا، أل ع سيوفر  سرعة كبرية  تائ  م

الكبم عن السياسات القائمة على األدلة، لكن   الواقع ال يتوافر إال القليب جدا مـن األسـس   
االستداللية اليت تقوم عليها سياسات املخدرات، فقد ساد هن  واحـد علـى مـدار عقـود ولـح      

جــاء بخــر . ومــن    عــن بجــاء العــا، لاحــا حمــدودا و، يــنجح بساســا علــى االطــب    ب 
األ يــة مبكــان بيضــا بن  كشــف احلقيقــة وراء املفــاهيم اخلاطئــة احمليطــة  املوضــوع. فقــد قــال    
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متكلم إن  لده  ب طويب يعيش على وهم ب ع  لد منت  فقمل، لكن عند تـدقي  الن ـر، يتضـح    
 ب ع   احلقيقة  لد مستهلع، وب ع يواجع مشاكب داخلية خطرية.  

جد بساا ميكن اال طب  منع للتجريب، بال وهو معرفـة التـدا ري الـيت    وعلى األقب، يو - 36
، تنجح. وال حيد حبس املتعاطم من تعاطي املخدرات، ويسفر عـن آثـار عكسـية خطـرية       
ــب        ــاطم، واخللـ ــم املتعـ ــات  ـ ــتبل والوفيـ ــان، واالعـ ــو  اال سـ ــة، وحقـ ــحة العامـ ــال الصـ جمـ

لى بن عقو ة االعدام قللـر االنـار  املخـدرات.    االجتماعي، واالجرام. وال يوجد بي دليب ع
ــموان، الــ     ــدا ري االستئصــال الســا قة ل ــى اقتصــاد   واتضــح بيضــا بن ت يت تســتهدل القضــاء عل

قــا وين، م لمــا هــو احلــال    عــن البلــدان اخلارجــة مــن  زاعــات، قبــب بن يبــدب اال تــاج     غــري
اســتقرار البلــد. وســيكون القــا وين   توليــد دخــب وفــرا عمــب، ســتؤدي بساســا إىل ةعزعــة 

بحد من جماالت التجريب اهلامة هو كيفية القضاء على االرهـاب املـرتبمل  االنـار  املخـدرات     
 والتمرد املمول من املخدرات، دون بن تستمر هذه النتائ  السلبية احلالية.

ــات       - 37 ــدان، وكــذلع ترتيب ــاختبل البل ــن م الصــحية اتلــف   وبكــد املشــاركون بن ال
ــايل، ال ميكــن صــياغة سياســات حمــددة      الرصــد و ــاد مشــكلة املخــدرات. و الت ــة فهــم ب ع كيفي

ــد. فسياســة تــوافر العــبج املطبقــة           عــن البلــدان األورو يــة وغريهــا    متطا قــة   كــب  ل
البلــدان الرائــدة   إتبــاع هنــ  افيــف الضــرر رمبــا ال تصــلح للتطبيــ  يــذافريها   غــرب    مــن

 بفريقيا م ب.
بعن بن ال  ــد مــن التجريــب فيمــا يتعلــ   العمــب الشــرطي لتحديــد كيفيــة   ويــر  الــ - 38

إكســا ع فعاليــة. فقــد وصــب العنــف   بمريكــا البتينيــة إىل معــدالت ال تطــا . ويعطــي للــع  
داللة بيضا على فشب جوهري     م حقو  اال سان األساسية واألمـن العـام. ويـؤدي إ فـال     

اط األسـوا  مبسـتويات مرتفعـة مـن العنـف والفسـاد،       القا ون دورا حامسا   ضمان عـدم ارتبـ  
مبا   للع بسوا  املخدرات، وبن تكون طريقة صياغة استراتيجيات العمب الشـرطي معتمـدة   
 درجــة كــبرية علــى الســيا  ال قــا  واملؤسســي احمللــي. ومــع للــع، يصــعب الــدفاع عــن هنــ   

 مع روح االتفاقيات.  ، الن للع يبدو متعارضا “تطبي  السياسة الناجحة بيا كا ر”
وعندما حدث   بواخر السبعينات التحول الكبري من   ام مراقبـة املخـدرات الرامـي     - 39

إىل تن يم توافر املواد اخلاضعة للمراقبـة واسـتعماهلا   اجملـال الطـ ، ومنـع تعـاطي املخـدرات،        
ــائ   إىل   ــام مــب  علــى التجــرمي واال فــال  اعتبار ــا األداتــم املهيمنــتم،     كا ــر إحــد  النت

الرئيسية هلذا التحول هي توقيع عقو ة احلبس لفترات طويلة على املدمنم وعلى املتعاطم غـري  
املنت مم الذين ، يصلوا ملرحلة االدمـان علـى حـد سـواء جملـرد حيـاةملم للمخـدرات. وبسـفر         

يــة علــى للــع عــن آثــار اجتماعيــة واقتصــادية مــدمرة، وتشــتير األســر، وعواقــب ســلبية للغا   
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الصــحة العامــة. ويعتــ  الشــعور العميــ   فشــب تلــع السياســة الشــديدة الصــرامة هــو إحــد      
وال تنبـع الـدعوة إىل التغـيري فقـمل مـن  عـن        املسائب الرئيسية اليت حتفز حاليـا علـى االصـبح.   

البلــدان لات العقليــة االصــبحية، م ــب العديــد مــن  لــدان بمريكــا البتينيــة، فحــم   بمريكــا    
الية اليت تعد احملرك األساسي لن ام مراقبـة املخـدرات احلـايل، يوجـد ةخـم كـبري يـدفع          الشم

اناه التوقف عن نرمي املخالفات غري العنيفة املتعلقة  املخدرات من بجـب افيـف العـبء عـن     
   ام السجون وحتسم  وات  الصحة العامة.

علـى احلـد مـن الضـرر  ـالتزامن مـع       ويدعو ب صار هذا املن ور إىل تطبي  سياسة مبنية  - 40
احتــرام حقــو  اال ســان، علــى بن تراعــي هــذه السياســة تيــع االعتبــارات الواقعيــة، مبــا فيهــا    
 هور خمدرات اصطناعية جديدة، وةيادة تعاطي القنب وقوتع؛ وتنامي السـو  غـري املشـروعة    

الشـمالية، وتنـامي نـارة    لتجارة العقاقري املخدرة املوصوفة ألغرا  طبية، وال سيما   بمريكا 
الســبئف؛ وةيــادة تعــاطي اهلريويــن،   بمريكــا الشــمالية بيضــا  األســاا. وال  ــد بن يشــتمب  
ــ ب،         ــرن املاضــي م ــات وتســعينات الق ــدمنم. و  بواخــر مثا ين ــى معاجلــة امل ــب الضــرر عل تقلي

وقيامهـا  شهدت  عـن البلـدان األورو يـة جـدال كـبريا حـول قيامهـا  تقـدمي  ـرام  للمي ـادون           
 صرل اال ر اءمنة ولكن هذه الـ ام  بصـبحر اءن مقبولـة إىل حـد كـبري  اعتبارهـا خطـوة        

 إجيا ية إىل األمام.
 

 السيا  االجتماعي بو ال قا  لتعاطي املخدرات
فشلر سياسـات مراقبـة املخـدرات التقليديـة   حتقيـ  بهـدافها  صـفة عامـة، إال بن          

احلاالت، ألسباب حمددة تباينر مـن منطقـة ألخـر    العـا،.     فشلها كان لريعا    عن 
و  معر  الكبم عن حالة بحد البلدان   منطقة بمريكا البتينيـة والبحـر الكـاري ، قـال     

رمبـا    الطائفـة الراسـتافارية    واحد من املتحدثم إن حـم األشـخاا الـذين يعرفـون موسـيقى     
ليـة هلـا  نيـة تن يميـة وطقـوا ومعتقـدات وبعـرال        هـي ديا ـة حم    يعرفون بن الراستافارية ال

اجتماعية، مبا   للع قواعد تن م حتضري الطعام وصرل الدواء. وتويل هذه الطائفـة ب يـة   
روحيــة كــبرية للقنــب، بو الغالــا كمــا يســمى   للــع البلــد. و االضــافة إىل للــع، فــإن    

الـذين تشـري إلـيهم اتفاقيـات      السكان الذين  لوا على عبقة  الغالـا ألك ـر مـن قـر م هـم     
األمم املتحدة األخر   وصفهم السكان األصليم بو السكان الذين لـديهم  عـن الفـوار     
الدقيقة االجتماعية بو ال قافية اليت جيب فهمها و ايتها. غري ب ع   احلرب العامليـة الشـاملة   

ــات      ــب الراســتافاريم، وخاصــةق   اجملتمع ــاا م  ــإن ب  ــى املخــدرات، ف ــع   عل ــة   تل الريفي
 البلدان، يعاقبون حتديدا على ارتكاب فعب ال يفهمون،  سبمة  ية، ب ع جرمية.  
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وعلى مر السنم، سعر احلكومة إىل تنفيـذ االجـراءات املتوقعـة فيمـا يتعلـ   إ فـال        
االتفاقيات، ولكن خـو  مـا يعـرل  ـاحلرب علـى املخـدرات القـى   عبـاء إضـافية علـى           

بلدان صاحبة التـراث املماثـب. وجيـب بن يكـون هنـاك اسـتعداد علـى        كاهب اجملتمعات وال
املستو  العاملي لزيادة فهم مواطن التنوع داخب اجملتمعات   خمتلف بجاء العا،. ويتعلـ   
للــع  ــاحترام بهــم معتقــد جــوهري تقــوم عليــع األمــم املتحــدة، وهــو بن كــب إ ســان لــع   

على   ام مراقبـة املخـدرات بن يكـرا    حقو  غري قا لة للتصرل جيب احترامها. وجيب 
الوقر ويتحلى  الص  واالخبا من بجب الن ر إىل ما هو ب عد اا تن  عليع القواعـد،  
وحتديد السبب اليت تتيح إعداد   م مر ة تكفب معاملة منصفة ملختلف اجملتمعـات الفريـدة   

 نائية للجمعيـة العامـة     شم بجاء العا،. وسيكون هذا املوضوع هدفا قّيما للدورة االست
 .2016  عام 
و  األشهر األر عة عشر اليت تلر إلغاء نرمي حياةة الكميات الصـغرية مـن الغالـا     

شخ  شـهريا. وبصـبح    1 000  البلد املشار إليع، اافن عدد املقبو  عليهم  واقع 
 عامــا و ســاء مزارعــات بكــ  مــن  30بلــف شــخ  يشــملون شــبا ا ريفــيم بصــغر مــن   

عامـــا،   مـــ من مـــن ترحيلـــهم  عيـــدا عـــن مدارســـهم وبســـرهم وجمتمعـــاملم احملليـــة  50
وتعريضهم لعتاة اجملرمم الذين ارتكبوا جرائم استهدفر ضـحايا حقيقـيم، وحتـرروا مـن     
خطر ننيدهم   عصا ات تر طها صبت  البلدان الـيت تنـت  املخـدرات األقـو  مفعـوال      

 بو تستهلكها.
اثـب    لـد آخـر ينتمـي لةقلـيم  فسـع. فبالنسـبة للشـعوب         وميكن مبح ة وضع ا 

األصلية،   ب ورقة الكوكـا رمـزا ل قافـة بجـدادهم وصـحتهم وتقاليـدهم. واتلـف ورقـة         
الكوكــا عــن الكوكــايم. ومــع احلفــاا علــى اخلصــائ  املفيــدة ألورا  الكوكــا، ب ــادت  

 دون مسـاعدة خارجيـة.   دولة  وليفيا املتعددة القوميات كميات ضخمة من الكوكايم، 
ــ ك ر مــن       ــدالت ضــبمل املخــدرات   ــد ةادت مع ــدل تــدمري    170فق ــة، وةاد مع   املائ

  املائــة. ويــتم حاليــا إ تــاج بغذيــة ومشــرو ات غــري    220خمتــ ات اال تــاج  ــ ك ر مــن  
 خمدرة  نكهة الكوكا، ويتم رصد استهبكها.

  
ملخـدرات، فقـد بصـبح العديـد مـن      ولئن كا ر االتفاقيات ملدل إىل عا، خـال مـن ا   - 41

الناا يشعرون بن هذا اهلدل ليس عمليـا، ويـذكرون بن املفارقـة هـي بن عاملنـا املـادي الـذي        
قــرر بن حيــب مشــاكب النــاا  املنتجــات االســتهبكية بصــاب الكــ ري منــهم  النقمــة وجعلــهم     

 حياولون اهلروب  استهبك املؤثرات العقلية.  
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تتقـاطع معهـا األهـدال اجلديـدة للتنميـة املسـتدامة، وهـي دور        وتوجد قوة دفع ثا ية،  - 42
التنمية، وخصوصا احلاجة إىل إجياد سياسات بك ر إ سـا ية وفعاليـة للتعامـب مـع فقـراء منتجـي       

 “احلـرب علـى املخـدرات   ”املخدرات القائمة على الزراعة. وكما قال بحـد املشـاركم، فـإن    
البديلة إخفاقا منهجيا، ولكن السـؤال هـو مـا إلا    هي حرب على الفقراء. وقد بخفقر التنمية 

كان من احلتمي بن يفشب هذا النه  دائما، بم ب ع فشب  تيجةق لعدم إدماجع   تـدا ري بخـر ،   
ــ  التنميــ      ــة مــع حتقي ــى مراحــب متزامن ــادة احملصــول عل ــها إ  ــرا العمــب.   من ــة وإجيــاد ف ة الريفي

تكن اال ادة القسـرية عمومـا فعالـة، ورغـم بن حفنـة مـن البلـدان لحـر   القضـاء علـى            و،
ةراعة املخدرات عن طري  إ ادة احملصول فقمل، فإن هذا النجاح كا ر لع تكلفة  اه ـة علـى   
حقو  اال سان، وبحدث خلب   بسـاليب حيـاة الشـعوب األصـلية، وحتقـ  مـن خـبل قمـع         

 بماكن بخر  من العا،، و الطبع لن يكون مستصو ا. سياسي قد ال يكون اكنا  
وبضال املشاركون ب ـع إلا بتريـد اتبـاع هنـ  بك ـر إ سـا ية، ُيتـاح فيـع لفقـراء املنـتجم            - 43

إجياد خمرج من االجرام من خبل سبب العـيش القا و يـة، فإ ـع ينبغـي التصـدي جلميـع الـدوافع        
د الشواغب الرئيسية عندما تتفشـى حالـة مـن ا عـدام     البنيوية لزراعة املخدرات. ومي ب األمن بح

األمــن الشــديد  تيجــة للتمــرد بو اجلرميــة املن مــة. وســتقو  م ــب هــذه احلــاالت  شــكب حــاد  
فعالية ُ ه  سبب العـيش البديلـة. و االضـافة إىل ضـمان األمـن، يـتعم علـى الدولـة، بو اجملتمـع          

خب املسـتدام وإجيـاد فـرا العمـب والتنميـة      املدين الذي يعمب مع الدولـة، بن تعـام مسـائب الـد    
البشرية للمجتمعات املنتجة للمخدرات، اليت عادة ما تكون بك ر الفئـات ملميشـا، فضـب عـن     
البنية التحتية وسبسب القيمة املضافة. وقد يؤدي فشب بي من هـذه العناصـر إىل فشـب جهـود     

بك ـر ،ـوال  كـ ري اـا كا ـر      سبب العيش البديلـة  رمتـها. وينبغـي بن تصـبح هـذه السياسـات       
عليع   املاضـي، مـع التركيـز علـى التنميـة احملـددة األهـدال وعلـى النمـو االقتصـادي األوسـع            

  طاقا، وينبغي بن تستمر لسنوات، على حساب موارد كبرية.
و  جمــال االرهـــاب املـــرتبمل  االنــار  املخـــدرات، تركـــز السياســات   كـــ ري مـــن     - 44

ــى القضــاء    ــان عل ــات      األحي ــردين واجلماع ــان املتم ــة حلرم ــري املشــروعة كآلي ــى احملاصــيب غ عل
االرها ية من املوارد املالية. و غن الن ر عن املنطقة، فإن هذه السياسـات بدت   الغالـب إىل   

لــروا مل  ــم منتجــي  بــات الكوكــا   تــائ  عكســية. فقــد ةادت مــن حــدة التمــرد وبضــعفر ا  
تعليـ  القضـاء علـى احملاصـيب غـري املشـروعة هـو           خشخاا األفيون والدولة. والواقـع بن  بو

 ك ري من األحيان ما جعب سياسات مكافحة التمرد بك ر فعالية.
و االضافة إىل للع، لكر البعن ب ع ينبغي بن تن ر البلدان املتقدمة   تقدمي املزيـد مـن    - 45

اء علـى احملاصـيب  ـاه     التعويضـات إىل البلـدان الفقـرية الـيت تعمـب علـى مراقبـة االمـداد. فالقضـ         
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التكــاليف، لــيس فقــمل مــن حيــا فقــدان الــدخب  النســبة للمــزارعم، ولكــن بيضــا مــن حيــا     
األضرار اليت تلح   الغا ات، اليت يتعم   ك ري من األحيان قطـع غطائهـا احلرجـي الثبـات ب ـع      

  املنا..قد   القضاء على احملاصيب. وينت  عن للع قدر كبري من املسا ة السلبية   تغري
ــة ال     - 46 ــم اقتصــادات املخــدرات ك يف ــر    ــاك ف ــا     وهن ــة الكوك ــب ةراع ــة، م  ــد العامل ي
اخلشخاا، واقتصادات املخدرات غري لات الك افة   اليد العاملة م ب االنـار  املخـدرات    بو

ا بو إ تاج امليتامفيتامم بو الكا تاغون، اللـذين يبـدو بن تن ـيم الدولـة االسـبمية متـورط فيهمـ       
على جو متزايد. وتقب تكاليف تعطيـب تلـع االقتصـادات غـري املشـروعة غـري لات الك افـة          
اليــد العاملــة عــن تكــاليف القضــاء علــى احملاصــيب غــري املشــروعة، ولكــن هــذا التعطيــب صــعب  
بيضا. ومن املـرجح جـدا بن يـتعم علـى الدولـة بن تتغلـب علـى املتمـردين قبـب بن يصـبح مـن            

 ى املخدرات.املمكن القضاء عل
ومن االعتبارات االضافية اليت بثريت خبل اجللسة عدم وضـوح مفهـوم  لـدان العـر       - 47

ــى املناقشــات الســا قة  شــ ن مشــكلة         ــد طغــى عل ــز ق ــدان الطلــب. وكــان هــذا التميي ــب  ل مقا 
املخدرات، مع مناقشة بي الفئتم تتحمب بكـ  قـدر مـن اللـوم   التسـبب مبشـكلة املخـدرات،        

الواقع اءن قد تغـري تغـريا جوهريـا. فقـد بصـبح اءن العديـد مـن  لـدان االمـداد بو  لـدان           ولكن 
ــاللوم موضــع جــدل،  املــرور العــا ر التقليديــة بســوا  طلــب رئيســية، اــا جيعــب مســ ل    ة االلقــاء  

 يدعو كذلع وكاالت إ فال القا ون إىل مراجعة حماور التركيز   عملياملا. واا
 

 التن يم احلكومي
حسبما بشـار بحـد املنـدو م، اتبـع  لـد مـن  لـدان بمريكـا البتينيـة ومنطقـة البحـر             

، لكنـع    “التقـنم ”الكاري  هنجا يشار إليع   ك ري من األحيان علـى سـبيب التعمـيم  ــ     
الواقع تن يم. وتقع نارة املارجيوا ا  رمتها حتر سـيطرة احلكومـة، الـيت تضـع قيـودا علـى       

الشـراء الفـردي وحتـدد السـعر )  قـب مـن سـعر السـو  السـوداء الـذي            الزراعة الفردية بو
حيدده املتاجرون، وهـي اسـتراتيجية مدروسـة الهنـاء دور اجلرميـة املن مـة(. وهـي تسـجب         
بيضا كب كمية مباعة، وحتتف  مبعلومات وراثية ستسمح هلـا  تحديـد مـا إلا كـان جيـري      

ع البـائعم واملسـتهلكم تسـجيب ب فسـهم      يع املارجيوا ا غـري املشـروعة. ويـتعم علـى تيـ     
لد  احلكومة. وترتبمل  عن جوا ب هن  التن يم بيضـا يقـو  اال سـان والصـحة العامـة      
واألمن. و تيجة للسياسة اجلديدة، ميكن مبح ـة التقـدم   مكافحـة االدمـان، وتتـواة       

ــوا م الصــارمة ملكا     ــع الق ــا م ــيم املارجيوا  ــغ ومكافحــة ا  سياســة تن  لكحــول   فحــة التب
 البلد. هذا
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ــن املخــدرات         - 48 ــة ألي م ــد توجــد اســتخدامات إجيا ي ــع ق ــول     ــم بيضــا القب ومــن امله
ــو  اســتخدام       ــال، طتــور عــبج ملــر  الــزر  وآخــر للر  املدرجــة   القائمــة. فعلــى ســبيب امل 

النباتـات  القنب. ودعا عدد قليب من املشاركم إىل إدخال تعـديبت علـى االتفاقيـات ال احـة     
واملـــواد الـــيت ال ينـــت  عنـــها،   حالتـــها الطبيعيـــة، بي بثـــر خمـــدر. ومـــن املفارقـــات بن هـــذه  
االتفاقيات تصنف هذه النباتات الطبيعية علـى بهنـا غـري مشـروعة، ولكنـها ال تـذكر شـيئا عـن         
 مئات العقاقري الكيميائية اجلديدة. وينبغي بن حيدد   ام مراقبـة املخـدرات مـا هـو مطلـوب       
تيع بجاء العا، من حيا االمداد املن م  القنب والكوكا واألفيون واملواد األخر  مـن بجـب   

 توفري املنافع للبشر، ال سيما   جمال افيف اءالم.
  املائـة مـن العـا،،   ـب      80وتفيد اهليئة الدولية ملراقبة املخـدرات    ـع   بك ـر مـن      - 49

اخلاضعة للمراقبة من بجب الرعايـة املخففـة ءثـار األمـرا       عدم إمكا ية احلصول على األدوية
والعبج مـن االرملـان وافيـف اءالم إحـد  بك ـر العواقـب غـري املقصـودة لسياسـات مراقبـة           

 بيم شخ  إمكا يـة   5املخدرات إثارة للقل . وعلى الصعيد العاملي، ال تتوفر ملا يقرب من 
األفيون لتخفيف آالم املراحب املتـ خرة مـن السـرطان     احلصول على العبج من االرملان لشبائع

 بو االيدة بو االصا ات املؤملة. وهذه فضيحة بخبقية و س الصحة العامة وحقو  اال سان.
ويشمب هذا الفشب اجلسيم للن ام بيضا معا ـاة مبيـم البجـئم مـن األ، ألن مع ـم       - 50

ــة اخلاضــعة للمراق    ــب األدوي ــدان املضــيفة تزي ــواةم     البل ــات ل ــن جمموع ــورفم، م ــا امل ــا فيه ــة، مب ب
الطـوارئ الـيت ترســلها من مـة الصــحة العامليـة ومن مــة بطبـاء  ــب حـدود وغري ــا، خوفـا مــن        
تسرب األدوية ألغرا  إساءة االستعمال، رغم عدم وجود بدلة على حدوث للـع. وتسـتند   

سبب املضي قـدما  النسـبة   السياسات إىل اخلول، وليس إىل  يا ات واردة من امليدان. وتكمن 
هلذه النتيجة غري املقصودة   إ شاء قاعدة بدلة وإدراجها ضمن الت قيف املسـتمر علـى الصـعيد    

 العاملي للمهنيم الطبيم.
ــى        - 51 ــز عل ــدان للتركي ــن البل ــاك سياســة متعمــدة   كــ ري م ــدو ون إىل بن هن وبشــار املن

ــاءات   ــوفر إحصـ ــع يـ ــدرات، ألن للـ ــاطي املخـ ــال متعـ ــداد   اعتقـ ــة  شـــكب الفـــر ألعـ مرتفعـ
االعتقاالت املرتبطة  املخدرات.   حـم بن مبحقـة املتجـر سـتكون بك ـر  فعـا  التقليـب مـن         
تدف  املخدرات إىل العديد من املستخدمم. و  حاالت بخر ، تـدافع احلكومـات  قـوة عـن     

لبةمـة للقيـام   سياساملا املتعلقـة  كـب مـن العـر  والطلـب، ولكنـها تعجـز عـن تـوفري املـوارد ا          
ــم حم      ــن بصــحاب املبي ــاجرون م ــب املت ــذا ي  ــذلع. وهك ــب      صــنم، ويكســب منتجــو القن

الكوكا العاديون مستو  الكفال،  ينما ميـم السـجون مـن هـم   بسـفب سلسـلة االنـار،         بو
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، بو ميوتون بثناء عملية النقب، إلا كـا وا قـد بترغمـوا علـى  ـب املخـدرات داخـب        “النقلة”بو 
 وتسر ر املخدرات من األغلفة املمزقة. بجسادهم

وب رة املشاركون بن املخدرات متوفرة  سهولة   السـجون، ولـيس هنـاك خمصصـات      - 52
لتوفري العبج. و تيجة لذلع، عندما ُيفرج عن املسجو م املـدمنم، فـإهنم ال يزالـون مـدمنم،     

درات )إلا ، ميوتـوا مـن جرعـة    ولذلع فإهنم بك ر عرضة للعودة إىل حياة اجلرمية وتعاطي املخـ 
ةائدة(. وإلا كان شخ  مـا قـد جلـ  إىل تعـاطي املخـدرات  سـبب صـعو ات   التعامـب مـع          

ــع الشــخ       ــاء لل ــإن إ ق ــول املســؤوليات، ف ــاة وقب   الســجن دون عــبج بو مســاعدة    احلي
، فــراج عنــع. و االضــافة إىل للــع يفيــد علــى االطــب    حتضــريه ملواجهــة الواقــع عنــد اال   ال
 تتاح بموال كافية للت قيف  آثار املخدرات واملؤثرات العقلية. ال
وبشار عدد من املشـاركم إىل بن األشـخاا الـذين تعرضـوا لصـدمات ويعيشـون          - 53

بوضاع يشو ا التوتر ُيرجح جدا بن يصبحوا من متعاطي املخـدرات، و  حـاالت كـ رية مـن     
بحــد املــتكلمم مــن  لــد يبلــغ عــدد ســكا ع    مــدمنيها، ألســباب خارجــة عــن إرادملــم. وبشــار 

مبيم واسـتوعب اءن مليـوين الجـئ مـن البلـدان الـيت  ـر يـاالت  ـزاع إىل ب ـع            7األصليم 
اين صـعو ات اقتصـادية خاصـة  ـع(     عندما يصب هؤالء األشخاا إىل  لـد آخـر )قـد يكـون يعـ     

ت، سواء  وصفهم متـاجرين  ميكن بن يوفر هلم فرا العمب، فإهنم رمبا يلجؤون إىل املخدرا ال
بو متعاطم. وتلع هي احلالـة    لـده، الـذي حتـول مـن  لـد عبـور إىل  لـد مسـتهلع. وتـؤثر           
ــيت          ــوم الســلطات الرئيســية ال ــع، وال تق ــده وجامعات ــدارا  ل ــى م مشــكلة املخــدرات اءن عل

  اشدها مبا يكفي للمساعدة. وتعزة مشكلة املخدرات  دورها التطرل والعنف.
املرجح بن يكون لتجرمي تعاطي املخـدرات   بوسـاط البجـئم  تـائ  عكسـية.       ومن - 54

ومـن الضـروري بن تشــمب املسـاعدة املقدمـة مــن البلـدان املاجـة بيضــا خمصصـات للعـبج مــن         
تعاطي املخدرات. وجيب بن تصبح املن مـات املعنيـة علـى درايـة بكـ   كـ ري اـا هـي عليـع            

 جمال الوقاية وتدا ري احلد من الطلب. وك ري مـن السياسـات   الوقر احلاضر  ش ن ما يصلح  
اليت وضعر و فذت تقليـديا   كـ ري مـن البلـدان الغر يـة ، تكـن فعالـة، مـع بهنـا رمبـا كا ـر            
بك ر فعالية من حيا التكلفة مقار ة  السـجن، علـى سـبيب امل ـال. كمـا بن سياسـات العـبج        

كييفهـا وفقـا جملموعـات فرعيـة حمـددة. و االضـافة إىل       والوقاية تكون بك ر فعاليـة عنـدما يـتم ت   
للع، قد يكـون الكـ ري مـن املتعـاطم اجلـدد الـذين تـزداد بعـدادهم   الشـر  األوسـمل بو             
غرب بفريقيا يستجيبون لرسائب اتلف عـن تلـع املوجـودة حاليـا حـم اءن مـن حيـا جعـب         

 الوقاية والعبج بك ر فعالية.
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 هن  مدروا للتجرمي
، ضمن  طا  تيـع اتفاقيـات مراقبـة    2001سبما بشار بحد املشاركم،   عام ح 

املخدرات اليت وقعها بحد البلدان األورو يـة وصـد  عليهـا، ااـذ هـذا البلـد قـرارا  إلغـاء         
نرمي اقتناء وحياةة كميات صغرية من بي  وع من ب واع املخدرات. و، يعد هـذا البلـد   

صــفع جمرمــا وإأــا  وصــفع شخصــا حيتــاج إىل املســاعدة   ين ــر إىل مســتهلع املخــدرات  و
فحسب. وقد كان هذا هنجا قائما على حقو  اال سـان، ولكنـع بيضـا واألهـم مـن للـع       
ــري     ــتهبكها غـ ــاةة املخـــدرات واسـ ــزال حيـ ــة. وال تـ ــن املعادلـ ــة مـ ــر اجلرميـ ــتبعد عنصـ اسـ

تـرة وجيـزة   مشروعم، ولكن  دال من االحتجاة اجلماعي الذي ا تهجـع هـذا البلـد  عـد ف    
من منتصف السبعينات إىل هناية القرن املاضي، بصبح بي متعاط ُيكتشـف بمـره حيـال إىل    
جلنة للنصح  العدول عن إدمان املخدرات، تضم عادة حماميا وطبيبا وبخصائيا اجتماعيـا.  
وتقرر هذه اللجنة كيفية التصرل   كب حالة، إمـا  فـر  غرامـة بو خدمـة اجملتمـع، بو      

اطي للعبج، بو   ك ري مـن احلـاالت ال تفـر  عقو ـة علـى االطـب . وقـد        إرسال املتع
كان هن  ال تغال آ ذاك م ريا للجدل عند  لدان بخر ، إال ب ع ال  د من الن ر إليـع علـى   

عامــا. وقــد اافــن تعــاطي  16ب ــع هنــ   ــاجح  صــفة عامــة   فتــرة اتباعــع الــيت امتــدت 
املتصـلة  املخـدرات، وبصـبح املـدمنون اءن،  عـد      املخدرات تدرجييا، واافضر الوفيات 

حتررهم من اخلول من االعتقـال والسـجن، بك ـر اسـتعدادا لبلتحـا   ـاملراف  الـيت تـوفر         
 العبج من االدمان.

  
وبشار بحد املتكلمم إىل ب ع حـم وإن اعتمـد هنـ  يقـوم  صـورة بكـ  علـى العـبج،          - 55

تفقـد األولويـة  ـم القـادة السياسـيم، رمبـا علـى مـد          فإ ع يبدو بن مشكلة املخـدرات  لـر   
السنوات العشر املاضية. ويدفع  ز  اجملتمعـات النـاا إىل تـدمري حيـاملم عـن طريـ  اسـتخدام        
املخــدرات، وال  ــد بن يــر  السياســيون بن هــذه اءثــار حتــدث   كــب مكــان. وجيــب علــى    

ه املسـ لة، غـري ب ـع يـتعم علـى األمـم       البلدان بن تعطي بولوية بعلى على الصـعيد السياسـي هلـذ   
املتحدة بن تبادر وتوفر بفضب املعلومات لصا عي السياسات مـن بجـب وضـع سياسـات فعالـة،      
وبن تبلـغ عــن املمارسـات الــيت بثبتـر لاحهــا، و  بي األمـاكن، وبن تســدي املشـورة  شــ ن      

دالت الـيت جـرت   للـع    السبب الـيت ينبغـي اتباعهـا   املسـتقبب مـع الت كيـد علـى ب يـة التبـا         
 اليوم واليت ستجري   دورة اجلمعية العامة االست نائية القادمة.

وبشار بحد املتكلمم من  لد تنخفن فيع  سبيا معدالت تعـاطي املخـدرات واجلـرائم     - 56
املتصــلة  املخــدرات إىل ب ــع رغــم التركيــز الكــبري علــى مراقبــة جا ــب العــر ، فــإن للــع بمــر  



 A/70/804 

 

22/29 16-04985 

 

وتشـو ع بوجـع قصـور. ومـن األفضـب  كـ ري مراقبـة الطلـب، إل مـا دام هنــاك           ـاه  التكـاليف   
طلب سي ب هناك عر . وبفضب طريقة ملراقبة الطلب هي توجيع اجلهد إىل العقول، اا يعـ   
بن للمؤسسـات التعليميــة واجملتمــع املــدين واهليئــات الدينيــة دورا بكــ    املســاعدة علــى تغــيري  

 يب يعتقدوا    ع ميكنهم احلصول على السعادة من املخدرات.عقليات الناا وت قيفهم لك
وميكن استخبا الدروا من نـارب البلـدان فيمـا يتعلـ  مبـادتم ال تصـنمفان ضـمن         - 57
ولكنــهما مــع للــع تضــران  الصــحة وحيتمــب بن تتســببا   االدمــان، و ــا ‘‘ املخــدرات’’فئــة 

ا  ــالن ر إىل  تــائ  فــر  احل ــر عليهــا   الكحــول والتبــغ. ففيمــا يتعلــ   ــالكحول، وال ســيم
بمريكا الشمالية   العشرينات من القرن املاضـي، يسـتفاد بن إجبـار بسـوا  املنتجـات املسـببة       
ــتفادت          ــد اس ــة. فق ــة املن م ــؤدي  بســاطة إىل  كــم اجلرمي ــاء ي ــى العمــب   اخلف ــان عل لةدم

علـى اخلصـوا، مـن دفعـة قويـة عنـد       التن يمات االجرامية   بمريكـا الشـمالية، ومنـها املافيـا     
ــة الت قيــف، فتجــارب  لــدان م ــب كنــدا تكشــف بن      ــبم مشــكلة التبــغ ب ي إعــبن احل ــر. وُت
الت قيف وحده، دون فر  ح ر شـامب، يكفـي للـنق   شـكب حـاد مـن اسـتهبك السـجائر         

 وغريها من منتجات التبغ.
يكـا الشـمالية   الوقـر احلـايل.     وختاما بشاد عدة متكلمم  املرو ة اليت تتسم  ـا بمر  - 58

ــة  املخــدرات وتســتجيب بيضــا       فهــي إل تســتفيد مــن بخطائهــا الســا قة   السياســات املتعلق
للتغريات الداخلية اليت حتدث فيها، تنتقب من دور كبري مهندسي الن ام َوِجهة إ فاله الرئيسـية  

ا وتفسـح اجملـال ملزيـد مـن     لتصبح جهة رائدة تركز  قدر بك   ك ري على حتسم سياساملا لاملـ 
 املرو ة واحلكمة   للع الن ام.

  
 مناقشات الدوحة

شـعبيتع هيئـة االلاعـة    الذي عزةت ‘‘ مناقشات الدوحة’’اتبعر اجللسة الرا عة أمل  
 ال يطا ية.
و  إطار عملية بريـَد هلـا بن تصـب التركيـز علـى املسـائب الـيت  اقشـها املشـاركون           

بثنــاء الــدورات الــ بث األوىل، قــدم مشــاركان مــدعوان   فريــ  النقــاا )ا  ــر املرفــ (   
عرضا مفصب رغم قصره ت ييدا القتراح يتضمن جا با من الشقة الواسعة الـيت  هـرت     

ان آخران يديا يعارضع. وبجاب بعضاء فريـ  النقـاا   مواقف املندو م، وبدىل مشارك
الء مببح ـات ختاميـة   بيضا على بسئلة بلقاها عليهم احلضـور، وبتيحـر هلـم فرصـة لـةد     

   النهاية.
و  اختيار اقتراحم لبلورة العدد اهلائب مـن املواضـيع الفرعيـة واجلوا ـب التفصـيلية       
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وىل   طـرح واضـح واحـد يؤكـدها     ث األاليت بثـارت اجلـدل احلـاد بثنـاء اجللسـات الـ ب      
 ينفيها. بو

وقد بدرجر وجهات الن ر اليت بعرب عنها بعضاء فريـ  النقـاا واملتكلمـون مـن      
احلضور على السواء   منت هـذا التقريـر، إل بهنـا تزيـد   وضـوح اءراء الـيت بتديل  ـا          

و اسـتخدام مزيـد مـن     اجللسات ال بث السا قة، ولئن كان للع   صـيغة بك ـر اقتضـا ا   
 األم لة األك ر تعبريا   ك ري من األحيان.

‘‘ تصـوير ’’وبخريا، وسعيا إىل قياا آراء احلضور  صورة كميـة، بجريـر عمليـة     
غري ملزم  رفع األيدي  غية  كم تيع املشاركم من قـول كلمتـهم األخـرية  شـ ن سـري      

 اجللسات.
الدويل سيياا  شكية ا ادريدرا  ل الايا        تنفيذ اإلطار القانويناالقتراح األول:  

 حظي بالتأييد بأغ بيا ضئي ا.  
ينبغيي ل يدوأ  ت تا يل   يا  بيائ بيداال  يع اإلييدان ل ال ي ع          االقتراح ال اين:  

 نييد تنيياوأ ا ييايا حييياات ادرييدرا  هغييااا ا سييتن ع اتيياي      ييع  ييع ت يياو      
   اهصوا  ادؤيدت واداارضا له.

ارة إىل بن ما يصب إىل ر ع عـدد املشـاركم كـا وا خـارج القاعـة بثنـاء       وندر االش 
 إجراء التصوير وبن ك ريا ان كا وا داخلها امتنعوا عن التصوير.

  
 االستنتاجات  

قــام  تلخــي  اســتنتاجات جلســة االســتماع الســيد مــارتن تشــو غو غ، األمــم العــام     - 59
بن على الرغم من عدم التوصب إىل توافـ  اءراء  شـ ن    لبحتاد ال ملاين الدويل، الذي بشار إىل

العديد من املسائب املطروحة للمناقشة، عاجلـر جلسـة االسـتماع  الفعـب العديـد مـن حـاالت        
ــات بو   األمــم       ــاهم وبفســحر اجملــال ملواصــلة النقــاا السياســي، ســواء   ال ملا  ســوء التف

 االتفا   ش هنا، ومنها ما يلي: املتحدة. كما إهنا كشفر عن  عن اجملاالت املمكن
توفر االتفاقيات خمل األساا املشترك واالطـار الـبةم لتوجيـع السياسـات        )ب( 

السياسـات عنـد وضـع بسـس     ‘‘ نـز  ’’تيع البلدان. ومن هذا املنطل ، فإهنا حتمينا من خماطر 
 التعاون الدويل؛

العديـد مـن البلـدان    هناك مشكلة واضحة تتعل   التفسري الضي  الـذي يضـعع    )ب( 
لتلــع االتفاقيــات دون إيــبء االعتبــار للمرو ــة الــيت تتيحهــا مضــامينها. وحيــدث للــع  صــورة 
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خاصة عندما يتعل  األمـر مببحقـة تعـاطي املخـدرات  اعتبـاره جرميـة. وجيـب بن ُيَعـد تعـاطي          
اه  َسـّن  املخدرات مشكلة تتعل   الصـحة   املقـام األول. وتسـري عـدة  رملا ـات   هـذا االنـ       

ــد         ــا وإىل وضــع قواع ــاطي املخــدرات وحياةمل ــن تع ــع صــفة اجلــرم ع ــي إىل رف تشــريعات ترم
 لتن يمهما، مقدِّمة  ذلع أالج متنوعة ميكن لآلخرين الن ر فيها اّتباعها؛

مــن  احيــة بخــر ، ارتفعــر خــبل النقــاا بصــوات بعر ــر عــن القلــ  إةاء   )ج( 
ات  قدر يكفي لتجد البلدان حلـوال مبتكـرة تتعلـ     كون االتفاقيات قد ال تفسح جمال السياس

  “ أــولج واحــد يناســب اجلميــع” سياســاملا. ومــن الواضــح بيضــا ب ــع ال ميكــن اتبــاع هنــ   
التصدي ملشكلة املخدرات   تيع البلدان. وجيـب بن تتنـاول سياسـات كـب  لـد علـى حـدة        

  روفع احملددة اخلاصة  ع؛  
رة تنـاول األسـباب اجلذريـة لتعـاطي املخـدرات      تشترك تيع البلدان   ضـرو  )د( 

 ــدل االهتمــام  آثــاره فقــمل. وقــد بشــرَي إىل تعــدد العوامــب الــيت تســبب التــهميش االجتمــاعي،  
ومنها الفقر والتمييز،  ب وكذلع ثقافـة االشـباع الفـوري الـيت تعتنقهـا جمتمعـات االسـتهبك.        

 ليشعر اجلميع    ع يشملهم؛  و  العديد من البلدان، جيب  تم النسي  االجتماعي 
  سياسـات  ‘‘ متـواةن ’’ ينر جلسة االستماع  وضوح ضـرورة اتبـاع هنـ      )هـ( 

 مراقبة املخدرات وب هرت جببء سبب متنوعة لفهم للع، وب ها ما يلي:
نديد التواةن  ـم جهـود إ فـال القـوا م وجهـود العـبج والوقايـة والتوعيـة.          ‘1’ 

املـوارد ال يـزال فصمـ  للعقـاب واملبحقـة القضـائية        وتبم األدلـة بن مع ـم  
 وال يوجمع ما يكفي منها للعبج. وجيب بن يتم عكس هذا االناه؛

نديــد التــواةن  ــم االجــراءات املتخــذة ضــد منتجــي املخــدرات ومتعاطيهــا     ‘2’ 
ــارتبت     ــع الكـ ــوم  ـ ــز علـــى االنـــار غـــري املشـــروع الـــذي تقـ لزيـــادة التركيـ

ــات اال ــر األر ــاح       واجملموع ــم مــن جيــ  بك  ــرة ه ــة املن مــة. فالسماس جرامي
ويسبب بشـد الضـرر مـن حيـا النشـاط االجرامـي والعنـف. ولكـي تـتمكن          
احلكومات من الوصول إىل ب اطرة املخدرات ومـن يتحملـون القسـمل األكـ      

تتقفــى بثـــر  ’’مــن املســؤولية عــن إحلــا  الضـــرر  ــاجملتمع، جبــب عليهــا بن        
 كما يقال؛‘‘ األموال

عند إ زال العقاب لردع تعاطي املخدرات بو إ تاجها، ينبغي بن يكـون للـع    ‘3’ 
متناسبا مع اجلرم املرتكب  الفعب. وال جيب اتبـاع بسـلوب موحـد ،ـويل       

 التعامب مع تيع املخالفم.  
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و شكب عام، ب رةت جلسة االستماع شعور البعن  قل  شـديد  شـ ن فعاليـة الن ـام      - 60
املخدرات، مع تسليمل الضـوء بيضـا علـى اسـتمرار صـوا ع وب يتـع لـد  غريهـم.          احلايل ملراقبة

‘‘ احلرب علـى املخـدرات  ’’ففي عدد من احلاالت، تبم بن الدواء بسوء من الداء. والواقع بن 
، ‘‘رفـاه النـاا  ’’، حتق  إال القليب   جمـال النـهي عـن تعـاطي املخـدرات بو   جمـال حتسـم        

 االتفاقيات.   وهو الغر  املعَلن من
وعلى جو ما ب رةتع مناقشة األهدال اجلديدة للتنمية املستدامة، جيب إيبء املزيـد مـن    - 61

االهتمام  التدا ري االأائية للتصدي ملشـكلة املخـدرات. فـإلا سـاعدت احلكومـات النـاا علـى        
ــزةت شــفافية املؤسســ        ــيم، وع ــة الصــحية والتعل ــم الرعاي ــدمر هل ــر، وق ــن الفق ــا  م ات اال عت

وطا عها التم يلي، وسـعر حقـا و صـورة اسـتباقية إىل حتقيـ  بهـدال التنميـة املسـتدامة، فإهنـا          
ــ ام         ــر  عــن ال ــام مســببات مشــكلة املخــدرات. و  هــذا الصــدد، بثب ــ  بم ســتقطع الطري
االأائية البديلة بن النجاح اكن، وللع بساسا  واسـطة تقـدمي الـدعم السياسـي وتعبئـة املـوارد       

لتعاون الوثي  مع املزارعم واجملتمعات احمللية. و  املقا ـب، مـن األرجـح   الواقـع بن     العامة وا
يتــؤدي مبحقــة صــغار منتجــي املخــدرات مــن قبيــب مزارعــي الكوكــا واخلشــخاا، بو قمــع     
متعاطي املخـدرات  اعتبـارهم جمـرمم، إىل  تـائ  سـلبية   التنميـة، م ـب فقـدان سـبب كسـب           

  ب اختفاء بساليب العيش التقليدية.   الرة ، وتدمري البيئة،
وتتم ب إحد  النتائ  السلبية اليت است ثرت  اهتمـام كـبري خـبل االجتمـاع  التكلفـة       - 62

اال سا ية واالجتماعية واالقتصادية اليت تتسبب فيها العقو ات  السجن. وتتضرر املربة  شـكب  
ة مـن سـلم اال تـاج والتوةيـع،     خاا من للع ألهنا تكون   ك ري من األحيان   بسـفب درجـ  

ومن مث من األرجح بن تتم مبحقتها قضـائيا. ومـن املـرجح بن يـؤدي قضـاء فتـرة   السـجن        
إىل الوصم وإىل حياة ال تطا   عد العودة إىل اجملتمع وإىل ميدان العمب، ال سـيما إلا ، تتـوافر   

 موارد لتيسري تلع العودة.
ة ميكنــها، ولــو ضــمن االطــار الــذي وضــعتع      ومــن الواضــح بن هنــاك  لــدان عديــد     - 63

االتفاقيات، بن تقوم  املزيد ملواءمـة اسـتجا ات سياسـاملا مـن بجـب حتقيـ   تـائ  بفضـب. ومـن          
األ ية مبكان   هذا الصدد بن تدرا البلدان القـرائن، بي بن حتـدد  وضـوح مـا هـي الفئـات       

ــببات تعـــاطي املخـــدرات، وال ـــرول   ــ الســـكا ية املتضـــررة، ومسـ ــا، احملـ ــة  إ تاجهـ ددة احمليطـ
 للع.   وغري
و، يضــع عــدد كــبري مــن البلــدان  عــُد اســتراتيجيات الئقــة  شــ ن املخــدرات، و يــب    - 64

الوكاالت واالدارات احلكومية املعنية مبكافحة املخـدرات   تلـع البلـدان إىل العمـب   عزلـة      
و طريقـة جمـزبة. وعلـى     عن  عضها البعن. وقد تطورت استجا املا شيئا فشيئا على مر الـزمن 
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تلع الوكاالت واالدارات بن تعمب على ترتيب بطرها القا و يـة، وسـتؤد  ال ملا ـات  ـالطبع     
دورا هاما   للع. و ع ر جلسة االستماع رسالة واضحة  ش ن ضرورة قيام كـب  لـد علـى    

كاملـة  حدة  استعرا  شامب ملشكلة املخدرات اليت يعاين منـها، ومـن مث وضـع اسـتراتيجية مت    
 ومتواة ة.  

وال ميكن بن تنطلـ  هـذه اجلهـود إال مـن النـاا، ولـذلع جيـب تزويـدهم  املعلومـات           - 65
وتوعيتهم ليلجوا ميدان وضع السياسـات وليتسـاءلوا عـن الصـور االجتماعيـة الـيت تطبـع قـدرا         
كبريا من النقاا. و  كب  لد على حدة، ال  د مـن إجـراء  قـاا شـامب حـول تلـع املسـائب        

ــدوائر )املتعــاطون واملنتجــون وســلطات إ فــال القــوا م     يشــا ــع تيــع املــواطنم وتيــع ال رك في
 والقطاع االجتماعي وغري للع(.
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