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  مقدمة -أوال  
 ملراقـــبة األطـــرافســتمعن األمـــم املـــتحدة خـــالل العـــام املقـــبل الـــنظر يف أداء الـــنظام املـــتعدد  

يحصــل يف سكــرب مــا أبوضـوح  تستشــرف كــي مــا جـرى يف املاضــي  وســتنظر إىل . املخـدرات 
 القـرن املاضي من عمر مراقبة املخدرات منذ أن بدأت           سـتنظر إىل مـا جـرى خـالل        : املسـتقبل 

اجلمعــية العامــة  مــنذ دورة  املاضــيالعقــد   وإىل مــا جــرى خــالل ١٩٠٩يف شــنغهاي يف عــام 
 قبل كل شيء    وستنظر. ١٩٩٨ يف عام    اليت عقدت ) الـدورة االسـتثنائية    (االسـتثنائية العشـرين   

 وإمنا أيضا جلعل    املستجدةيف مـا سيحصـل خـالل العقـد املقبل، ليس فقط الستباق التحديات               
 .مواجهة تلك التحدياتيف   املنشوداآللية املتعددة األطراف مالئمة للغرض

وبـدون أن نســبق األحــداث، حيــث مل ننــته بعـد مــن عملــيات االســتعراض الــتارخيي والتقيــيم،   
يهتدي احلوار يف هذا الشأن ومـن املؤمـل أن   .  اآلن ا أن نطـرح بعـض األمـور       ميكنـنا وينـبغي لـن     

 األشهر القليلة ما ستشهده مسامهة يف أهناعلى هذه اآلراء  وأن ُتعامل مبـا سـنخرج بـه من آراء      
ومـن املـأمول أيضـا أن تؤثـر يف التنفيذ العملي للنظام املتعدد              . املقـبلة مـن تفكـر وتدبـر ونقـاش         

 . املخدرات على مدى العقد املقبل ملراقبةاألطراف
  

  أداء النظام الدويل ملراقبة املخدرات -ثانيا 
ومبا أن  . هـي ال حتـترم احلدود الوطنية      و.  عـلى نطـاق واسـع       منتشـرة  املخـدرات غـري املشـروعة     

ويوفر النظام احلايل املتعدد . ها جيب أن يكون دوليا مشـكلة املخـدرات مشـكلة دولية، فان حلَّ        
وتشـكل اتفاقـيات األمـم املتحدة الدولية        .  احلـل العـاملي    هلـذا طـار الوحـيد اجملـدي       األطـراف اإل  

 .األطراف بنية النظام املتعدد ١٩٨٨ و١٩٧١ و١٩٦١ملراقبة املخدرات للسنوات 
  

  الشامل إىل االتفاقياتاالنضمام   
ي تنظيم   املخـدرات غـري املشـروعة تشـكل هتديـدا للصـحة وأنـه ينـبغ                أنالعـامل بأسـره عـلى       يـتفق   

إذ متثل  . شامال االتفاقيات يكاد يكون     إىل االنضمام   أنوالواقع  : استعماهلاإنـتاجها واالجتار هبا و    
 ستة وتسعني يف املائة من بلدان ١٩٦١الـدول األطـراف يف االتفاقـية الوحـيدة للمخدرات لسنة      

ــامل  ــدا١٨٦(الع ــدول  ).  بل ــثل ال ــية لســنة  األطــرافومت ــرات العقل ــية املؤث ــة ١٩٧١  يف اتفاق  أربع
سنة ، فـيما تسـجل الـدول األطـراف يف اتفاقـية             ) بلـدا  ١٨٣(مـن بلـدان العـامل       وتسـعني يف املائـة      

ومعـدالت االنضـمام هذه هي من أعلى املعدالت بني   ).  بلـدا ١٨٢( عـددا ممـاثال تقريـبا       ١٩٨٨
 .ريا كبإجنازايعترب يف حد ذاته األمر الذي املتعددة األطراف، األمم املتحدة صكوك كافة 
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: فّعالةومـن بـني الـنظم املـتعددة األطـراف، يتمـيز نظام مراقبة املخدرات غري املشروعة خباصية                   
ــة طــرف عــلى  تصــدِّقفعــندما  ــنها   إحــدى دول ــثالث، تصــبح ملــزمة جبعــل قواني  االتفاقــيات ال

جمــال املــناورة هــذا  يضــيِّق وطاملــا كــان مــن املمكــن أن. الوطنــية متماشــية مــع القــانون الــدويل
: أكـرب موطـن للضـعف فيه       مـن    األطـراف سـبة لفـرادى الـبلدان، فهـو حيمـي الـنظام املـتعدد               بالن

 .دد سالمة النظام بأكملههت قد  وحيدةدولة طرفاليت تقوم هبا اإلجراءات األحادية اجلانب 
  

  القرن املاضيخالل االحتواء   
 يف املائــة مــن ٥مــن جنــح نظــام مراقــبة املخــدرات يف احــتواء مشــكلة املخــدرات وحصــرها يف أقــل 

ــبالغني الســكان  ــئة العمــرية (ال ــا٦٤-١٥ الف ــامل)  عام ــنا هــو معــدل االنتشــار    . يف الع واملقصــود ه
األشـخاص الذيـن تعاطوا املخدرات مرة واحدة على األقل يف السنة اليت سبقت الدراسة            : السـنوي 

هذه النسبة  عشر   أقل من    يفعددهم  ذوو املشاكل، فينحصر    أمـا مـتعاطو املخـدرات       . االستقصـائية 
 يف املائـة من  ٠,٦ أي ملـيون شـخص يف العـامل،    ٢٥عددهـم  يكـون  فقـد   :  أصـال  املـئوية املنخفضـة   

 .سكان األرض البالغني

 أنأو  " املخدرات موجودة يف كل مكان     "من أن  بني احلني واآلخر     مـا يقـال   ، فـإن    أخـرى  وبعـبارة 
   .هو رأي خاطئ ال أكثر"  املخدراتيتعاطوناجلميع "

 ١ الشكل
  )٢٠٠٥/٢٠٠٦( العاملي الصعيدتعاطي املخدرات غري املشروعة على 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٠٠٧التقرير العاملي عن املخدرات لعام مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، : املصدر

  مليون نسمة٦ ٤٧٥: جمموع سكان العامل

 *) يف املائة١٠٠( مليون نسمة ٤ ١٧٧: ٦٤-١٥ية سكان العامل من الفئة العمر

 مليون ٣ ٩٧٧: ٦٤-١٥سكان العامل غري املتعاطني للمخدرات من الفئة العمرية 
 *) يف املائة٩٥,٢(نسمة

 *) يف املائة٤,٨( مليون نسمة ٢٠٠: معدل االنتشار السنوي لتعاطي املخدرات

 *) يف املائة٢,٦( ماليني نسمة ١١٠: نتشار الشهري لتعاطي املخدراتمعدل اال

  مليون نسمة ٢٥: ٦٤-١٥من الفئة العمرية : متعاطو املخدرات ذوو املشاكل
 *) يف املائة٠,٦(

 ٦٤-١٥نسبة مئوية من سكان العامل من الفئة العمرية  * 
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فاستهالك . يف الواقـع، وعـلى سـبيل املقارنـة، تشـري هـذه اإلحصـاءات إىل جنـاح ال ميكن إنكاره                    
اع على نطاق واسع بوصفه سلعة مشروعة يف        وُيباإلدمانية،  النفسانية  التـبغ، وهـو مـن املؤثـرات         

 يف املائة من    ٣٠، وصـل معـدل انتشـاره إىل حنـو           )وإن كانـت خاضـعة للـرقابة      (أسـواق مفـتوحة     
 الذين يستهلكون املشروبات الكحولية، وهي أيضا من ملأمـا نسبة سكان العا  . السـكان الـبالغني   

وال ُيستبعد  .  حبرية يف كثري من البلدان، فهي أعلى من ذلك         النفسـانية اإلدمانـية املتاحة    رات  املؤثـ 
 . نظام مراقبة املخدرات بدون  نسب مماثلةإىلأن يصل تعاطي املخدرات غري املشروعة 

فعدد .  هذه إحصـاءات الوفـيات اليت يتسبب هبا استهالك مواد اإلدمان الثالث          القصـة ب  مل  توتكـ 
 وفــاة ســببها ملــيوين وحــوايل التــبغ وفــاة ســنويا ســببها ماليــني ٥حــوايل : يــثري الذهــولالوفــيات 

، ميكن  أخرىومرة  . قتلتهم املخدرات غري املشروعة   شخص   ٢٠٠ ٠٠٠حوايل  الكحول مقابل   
القـول إن الـتعاطي غـري املشـروع لـلمخدرات كـان مـن املمكن أن يتسبب بعدد من الوفيات ال                      

 .  نظام مراقبة املخدرات لوال مواد اإلدمان املشروعةإىلذي يعزى خيتلف كثريا عن العدد ال

 ت طـيلة قرن كامل     امسـتمدة مـن مراقـبة املخـدر       أكـثر تفصـيال      وقـت قريـب أدلـة        يفوسـُتقدم   
الذي يصدره مكتب األمم  ٢٠٠٨الـتقرير العـاملي عـن املخـدرات لعـام         يف  ) ٢٠٠٨-١٩٠٩(

احــتفاالت الذكــرى املــئوية الــيت ســتجري يف يف  مســامهةً ،املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية
 .وميكن تبيان بعض هذه األدلة هنا). ٢٠٠٩فرباير /شباط(شنغهاي، الصني 

 هناك  تقـبل أكثر من قرن من الزمن بقليل، وقبل إنشاء نظام املراقبة الدولية للمخدرات، كان              
 معـدالت خطرية  إىل أدى  العـاملي لألفـيون ويف صـادرات األفـيون، ممـا           اإلنـتاج زيـادة هائلـة يف      

 هناك زيادة كبرية يف الصادرات العاملية       تكمـا كانـ   .  عـدد مـن الـبلدان      يفلـتعاطي املخـدرات     
) ١٩٠٩( اللجنة الدولية املعنية باألفيون      وبدًءا بإنشاء ونتيجة هلذه التطورات،    . لورقـة الكوكـا   

 على تطورا مطردارات تطـور نظـام املراقـبة الدولـية لـلمخد        ،  )١٩١٢(مث إبـرام اتفاقـية الهـاي        
 . التاليةمدى العقود

وبعـد احلرب العاملية الثانية، أصبح نظام  .  حتـت إشـراف عصـبة األمـم    ثـالث اتفاقـيات  وُوضـعت   
ــية لــلمخدرات جــزءا مــن مســؤوليات األمــم املــتحدة    ــية وُرشِّــد. املراقــبة الدول ــنظام يف االتفاق  ال

فاتفاقية . يات املراقبة اليت نطبقها حاليا    ، اليت تقوم على أساسها آل     )١٩٦١(الوحيدة للمخدرات   
ويف .  تغطي املخدرات النباتية التقليدية، مثل األفيون واهلريوين والكوكايني والقّنب         ١٩٦١سـنة   
شمل عددا من املواد اجلديدة ذات ي، وّسـعت اتفاقـية املؤثرات العقلية نطاق املراقبة ل  ١٩٧١عـام   

وإساءة استعماهلا بصورة    من التجارة املشروعة      تسريبها االسـتخدامات الطبية املتعددة، واليت بدأ     
ــتحدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف     ١٩٨٨ويف عــام . تدرجيــية ــية األمــم امل ، وسَّــعت اتفاق
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 سلسلة السوق بكاملها، مبا يف ذلك مراقبة        الضوابط لتشمل املخـدرات واملؤثـرات العقلـية نطاق        
 . يف هنايتهااألموالع غسل السالئف يف بداية السلسلة، وتدابري من

ثــر؟ إذا بدأنــا هــذا األنظــام املراقــبة خــالل القــرن املاضــي؟ وهــل ميكــن قــياس  أثــر كــيف كــان 
بالـتطورات السـلبية، توجـد اآلن عـدة خمدرات جديدة يف السوق مل يكن الكثري منها موجودا                  

القّنب كمـا أن تعـاطي      . قـبل قـرن مـن الـزمان؛ وُتسـتخدم هـذه املخـدرات عـلى نطـاق واسـع                   
ه نبأ على ذلك    ميكن الرد وبطبيعة احلال،   . كـان علـيه قـبل قرن من اآلن        زاد عمـا    والكوكـايني   

وميكن أن ُيقال   . هذه الزيادة أكرب بكثري   لـوال وجـود نظام املراقبة الدولية للمخدرات، لكانت          
ال يــزال أقــل بكــثري مــن عــدد  يف العــامل أيضــا، كمــا ذكــر آنفــا، إن عــدد مــتعاطي املخــدرات  

 . املشروعة مثل التبغ والكحولالنفسانية ألشخاص الذين يتعاطون املؤثرات ا

 جمموعة املخدرات   إىلعلى إحراز تقدم خالل القرن املاضي عندما ننظر         ويتـبدى دلـيل واضح      
 اليوم متثل اجلزء األكرب من الطلب     أصبحت اليت - األفيونيةاملـواد    أي   -األكـثر إثـارة لـلجدل       

.  العاملأحناء مجيع  يفالعدد األكـرب مـن الوفيات النامجة عن املخدرات          عـلى العـالج وتتسـبب بـ       
وخالفا للزيادات  .  األسـاس جلمـيع هذه املواد، اليت تشمل املورفني واهلريوين          ويشـكل األفـيون   

، األفيون العاملي من اإلنتاج يف القرن التاسع عشر، كان األفيون إنتاجالكـبرية الـيت ُسجلت يف    
)  قــش اخلشــخاش إىلإضــافة (ون املشــروع املســتخدم يف صــناعة األدويــة    مبــا يف ذلــك األفــي  

 يف املائــة ممــا كــان علــيه يف  ٧٠ حبــوايل ٢٠٠٧ غــري املشــروع، أقــل يف عــام  األفــيونوكذلــك 
وليس . ، رغـم أن عـدد سـكان العامل زاد أربعة أمثال خالل هذه الفترة              ١٩٠٦/١٩٠٧الفـترة   

 . ملراقبةيف ذلك إال جتسيد للنجاح الكبري لنظام ا
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 ٢الشكل 
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ و١٩٠٦/١٩٠٧اإلنتاج العاملي لألفيون، باألطنان، 

 بعد  قبله وبني األفيونما  و١٩٠٧ يف عام األفيونينبغي التمييز بني الوضع القانوين إلنتاج  * 
  . ١٩٠٧عام 

 ؛١٩٠٩، مستمدة من التقرير املقدم من اللجنة الدولية لألفيون، شنغهاي: ١٩٠٦/١٩٠٧بيانات   
 ؛)تقريبية (٢٠٠٧توقعات اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام :  لألفيوناملشروعبيانات اإلنتاج   
 ٢٠٠٦اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام بيانات  من مستمدة: بيانات إنتاج قش اخلشخاش  

 ؛)تقريبية(
 مم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية التقديرات األولية ملكتب األ: بيانات األفيون غري املشروع  

 ؛ ٢٠٠٧لعام 
  .باألرقام التقريبية: اجملاميع  
، اهليئة ١٩٠٩فرباير / ، شنغهاي، الصني، شباطتقرير اللجنة الدولية املعنية باألفيون: املصادر  

رات  املعين باملخدومكتب األمم املتحدة ٢٠٠٨، نيويورك املخدراتالدولية ملراقبة املخدرات، 
مارس /، آذاربالصيغة السابقة للنشر ٢٠٠٨واجلرمية، مشروع التقرير العاملي عن املخدرات لعام 

٢٠٠٨.   

≈ 41,600

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1906/07 2006/2007

m
et

ri
c 

to
ns

 o
f o

pi
um

 e
qu

iv
al

en
ts

Opium* Poppy straw converted
into opium equivalent

Illegal opium

≈ 12,600

≈   300

≈ 3,420

≈ 8,870 

ون
ألفي
ت ا

فئا
كا
ة مل
تري
 امل
ان
ألطن

با
 

*األفيون قش اخلشخاش احملوَّل إىل
مكافئ األفيون

األفيون غري املشروع



 

 8 
 

 E/CN.7/2008/CRP.17

  االحتواء خالل العقد املاضي   
 الـــدورة بعـــني االعتـــبار االجتاهـــات الواســـعة الـــنطاق خـــالل العقـــد املاضـــي، مـــنذ أخذنـــاإذا 

ــد     ــيا إىل حـ ــا إجيابـ ــبدو أيضـ ــع يـ ــان الوضـ ــتثنائية، فـ ــااالسـ ــايني   .  مـ ــاملي للكوكـ ــتاج العـ فاإلنـ
ــنات  ــا  اســتقر واإلكستاســيواألمفيتامي أي مــنذ الفــترة  (خــالل الســنوات الســت املاضــية   متام

أو  منذ ذلك احلني     استقر لكنه   ٢٠٠٤وزاد إنـتاج القّنـب بقوة حىت عام         ). ٢٠٠٢ - ٢٠٠٠
 مطردا يف املثلث جعياتراوسـجَّل إنتاج األفيون اجتاها  . رمبـا حـىت أظهـر اجتاهـا تراجعـيا بسـيطا        

 األفيون يف إنتاجزيادة هي املشكلة احلقيقية الوحيدة   كانـت   و. الذهـيب ألكـثر مـن عقـد تقريـبا         
 حىت بوادر أو قد تكون هناك بوادر استقرار فيما يتعلق هبذه املشكلة،، ولكـن حـىت      أفغانسـتان 

بـني عامي    (يوناألفـ واألهـم أن الـزيادات الكـبرية يف زراعـة           . ٢٠٠٨ عـام    يفاخنفـاض طفـيف     
 ال تعـــود إىل زيـــادة يف الطلـــب العـــاملي عـــلى املـــواد أفغانســـتانيف جـــنوب ) ٢٠٠٧ و٢٠٠٢
ــبدو مســتقرا، مــع اخنفــاض مــلحوظ يف األســواق التقلــيدية    (األفيونــية ــة )الــذي ي ، بــل إىل حال

 .التمرد، وبصفة عامة، إىل غياب املراقبة احلكومية يف هذه املقاطعات
 

 ٣الشكل 
 ٢٠٠٧-١٩٩٠ األفيون يف العامل، باهلكتارات، زراعة خشخاش

 

ــن         : املصــدر ــاملي ع ــتقرير الع ــاملخدرات واجلــرمية، مشــروع ال ــين ب ــتحدة املع ــم امل ــب األم مكت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  املخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠٨مارس /، آذاربالصيغة السابقة للنشر ٢٠٠٨لعام 

 

 ٤الشكل 

 

 

 

 
   

  التقرير العاملي عن املخدراتمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، مشروع: املصدر
 .٢٠٠٨مارس /، آذار، بالصيغة السابقة للنشر٢٠٠٨لعام 
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 ٤الشكل 
 ٢٠٠٦-١٩٩٠زراعة شجريات الكوكا، باهلكتارات، 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، مشروع التقرير العاملي عن املخدرات لعام : املصدر
   .٢٠٠٨مارس / آذار،، بالصيغة السابقة للنشر٢٠٠٨
 ٥الشكل 

 ٢٠٠٦-١٩٩٠إنتاج املنشطات األمفيتامينية يف العامل، باألطنان املترية، 
 

 باألطنان املترية
 األمفيتامينات
 امليثامفيتامينات

 األمفيتامني
 اإلكستاسي

 املنشطات األمفيتامنية
 

لعام  التقرير العاملي عن املخدراتمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، مشروع : املصدر
  .٢٠٠٨مارس /، آذاربالصيغة السابقة للنشر ٢٠٠٨
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 وجيــب بالضــرورة. وأصــعب تقديــراكــثر تعقــيدا أيــتعلق بالطلــب العــاملي، فــان الوضــع  فــيما و
 وحــىت بعــد -فمعظــم الـبلدان  . مســتويات الطلـب بشـأن  توخـي احلــذر يف إطـالق التعمــيمات   

نطاق  نظم رصد موثوقة لتقدير إىل ما زالت تفتقر -ية للمخدرات بـدء املراقبة الدول   قـرن مـن     
ويعود ذلك إىل عدم إعطاء قضايا .  لتعقـب الـتغريات يف الطلـب مـع مـرور الوقـت           أوالطلـب،   

وينتج عن هذا النقص    . الطلـب االهـتمام الكـايف عـلى املسـتوى الدويل، على النحو املبني أدناه              
 بشأن احلالة   ُيدىل به من بيانات وما يثار من ادعاءات        ما    بني األحيانتـناقض صـارخ يف بعض       

 .الراهنة للمخدرات

أمـا بالنسـبة للـبلدان الـيت توجـد فـيها نظـم لرصـد الطلـب، وهـي تشمل معظم البلدان املتقدمة               
وهــذا هــو احلــال بصــفة خاصــة بالنســبة ألمــريكا . الــنمو، فــإن االجتاهــات املــبلَّغ عــنها مشــجعة

أو يف  /و إجنـازات كربى يف حتقيق االستقرار يف استهالك املخدرات           الشـمالية، الـيت كانـت هلـا       
مـن الفئة  ( األكـثر ضـعفا     اجلماعـات  وال سـيما بـني       -العقديـن املاضـيني     عـلى مـدى     احلـد مـنه     
ويتسـم الوضـع يف أوروبـا حبالة خمتلطة، حيث ُسجلت إجنازات كربى يف              ). ٢٠-١٤العمـرية   

 أو يف احلد منه يقابلها ارتفاع يف معدالت تعاطي          فيونيةاألحتقـيق االسـتقرار يف استهالك املواد        
 فهو يبدي أما اآلن،حـىت سـنوات قلـيلة مضـت،         يف ازديـاد     تعـاطي القّنـب      وكـان . الكوكـايني 

وإن  تعاطيه االخنفاض يف البلدان اليت سجلت مستويات عالية يف   أو االسـتقرار    عالمـات بعـض   
 بالنسبة   مماثال اويـبدو أن هـناك منط     . ملنخفضـة  ا  معـدالت االنتشـار    ذات يـتزايد يف الـبلدان       ظـل 

 . األمفيتامينيةللمنشطات 

.  تصاعدي ِوجهة أخرى، وإن كان معظمها    البلدان النامية   من   االجتاهـات اليت أُفيد عنها       وتـنحو 
وهذا هو احلال .  وأفريقيا فيما يتعلق بالقّنب والكوكايني   اجلنوبيةفهذا هو احلال بالنسبة ألمريكا      

يتعلق فيما   واجلنوب األفريقي سبة جلنوب غرب آسيا ووسطها فضال عن شرق أفريقيا           بالن أيضـا 
ويف املقابل، تفيد . ويبدو أن زيادة العرض يف أفغانستان هي املسؤول األول عن ذلك       . اهلريوينبـ 

 يف تعاطي املواد األفيونية، جاء عقب اخنفاض  تراجعيبلـدان جنوب شرق آسيا عموما عن اجتاه         
 . املاضينتاج يف منطقة املثلث الذهيب على مدى العقد كبري يف اإل

وتعاين منطقة . ّما خمتلط وأكثر صعوبة يف حتديده كفاالجتاهويف حالـة املنشـطات األمفيتامينية،    
 زيادة عامة   إىلوتشري بعض التقارير    . جـنوب شرق آسيا من أكثر املشاكل حدة يف هذا اجملال          

حنو االستقرار أو حنو  فـيما تشـري تقاريـر أخرى إىل اجتاه    عـلى مـدى السـنوات القلـيلة املاضـية؛      
ويعكس ذلك، يف الواقع،    . أخـرى وميكـن أيضـا إجيـاد أمـثلة مشـاهبة يف عـدة مـناطق                . الـتراجع 

 رأي إىلالبلدان النامية ال تزال تستند يف حقـيقة مفادهـا أن الكثري من هذه االجتاهات املسجلة    
 .بيانات فعليةال إىل اخلرباء 
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  تواء املشكلة وليس حلها اح  
عـلى الـرغم مـن احملاذيـر املذكـورة أعـاله، هـناك مـا يكفـي مـن األدلـة إلثـبات احـتواء مشكلة                           

فمـا زلـنا نعـاين مـن مشكلة        . لكـن احـتواء مشـكلة ال يعـين، بطبـيعة احلـال، حـلها              . املخـدرات 
ملؤثرات  أي حصر استعمال ا    -اهلـدف األساسـي مـن االتفاقيات        مل يـتحقق بعـد      و. املخـدرات 
من وال يزال بعض    .  الطـيب والعـلمي    نطـاق االسـتخدام   اخلاضـعة للمراقـبة الدولـية يف        النفسـانية   

 . بعيد املنال١٩٩٨دورة االستثنائية يف عام الاليت حددهتا طموحا  األهداف األكثر

 االستثنائية، بعـد حـوايل مخـس سنوات من الدورة    ، مـن الناحـية الزمنـية،    ومبـا أن االحـتواء بـدأ      
وبالــرغم مــن عــدم وجــود أســاس  . بفضــل انعقــاد هــذه الــدورة  افــتراض حدوثــه املغــري نفمــ

.  باالهتمام ةبـني احلدثني جدير   الزمنـية   إحصـائي لالدعـاء بوجـود عالقـة سـببية، فـإن املصـادفة               
غـية حتديـد ما جيري يف املشهد العاملي         ب يكـون ذلـك حافـزا ملـزيد مـن البحـث،              أنكمـا ينـبغي     

 . على األقل االستثنائيةالدورةأهداف بتحقيق بعض للمخدرات فيما يتعلق 

ســيما يف عــامل يــتجه بســرعة حنــو    العــامل، واليفأمــا حتديــد مــا حيــدث يف أســواق املخــدرات   
 من حيث   إليهما عندما ُينظر    وجهان متقابالن فللتنمية والتحديث   . العوملـة، فهـو مهمـة معقدة      

 من  بأنه مرض  تعاطي املخدرات     يوصف كثريا ما فمن جهة،   . تأثريمهـا عـلى تعاطي املخدرات     
 رفع، أو اإلجهادخلفض النفسانية  احلاجـة إىل تـناول املؤثرات   مرتـبط بازديـاد   أمـراض التنمـية،     

 من النواحي   -ومـن جهـة أخـرى، تتـيح التنمية          . األداء أو جملـرد حماولـة نسـيان الواقـع القاسـي           
ــية والتكنولوجــية    ــية والتنظيم ــت  -املال ــن ال ــة م ــة هائل ــن عــرض    جمموع ــية إىل احلــد م دابري الرام

 .املخدرات غري املشروعة ومن الطلب عليها

 خطــر حــدوث زيــادات كــبرية يف بــاتويف الــبلدان النامــية والــبلدان الــيت متــر مبــرحلة انتقالــية، 
من هذا اخلطر ينجم و. يف االعتبارشـيء  خـذ كـل   ، إذا مـا أُ خطـرا حقيقـيا  تعـاطي املخـدرات،    

 جديـدة للوصول إىل     دروبملـتجرين عـن أسـواق جديـدة وعـن            حبـث ا   مـع ،  ‘ العـرض  تنشـيط ‘
 االستهالك وأمناط أساليب احلياة مـع انـتقال   ‘ الطلـب تنشـيط ‘مـن  األسـواق القدميـة، وكذلـك     

 اإلعـالم الـيت يـزداد اجتاهها حنو العوملة أكثر من أي             طوسـائ بفضـل تشـجيع     مـن بلـد إىل آخـر        
 األدلة لرسم وعلينا وحنن جنمع. خلوارتفاع مستويات الد رخص أسعار السفرووقـت مضـى    

نؤهب عرفة نطاقها بالتفصيل، أن     مل مشـكلة املخـدرات يف العـامل النامي و          توضـح أبعـاد    خـريطة 
 املشـكلة قد تكون، يف الواقع، أكرب مما توقعنا        أن هـي    - مـزعجة  ملعـرفة حقـيقة أخـرى        أنفسـنا 

 . حيصل بعض التحسنأنحىت اآلن وأهنا قد تزداد سوءا قبل 
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  تائج غري مقصودة ن  
 وإثراءلتقييم احلاضر   تتمـثل فـائدة إمعـان النظر فيما جرى يف املاضي يف أنه يتيح التبصر الالزم                 

 أنمـدى القرن املاضي، ميكننا      مـا جـرى عـلى        إىل نظـرنا    فـإذا .  يف املسـتقبل   السياسـات العامـة   
نتائج رمبا كانت أو    وهي   - مقصودةنتائج غري   هلما عدة   تطبـيقه كان    وراقـبة   امل نظـام    أننـرى   

 .ة، ولكنها بالتأكيد غري مقصودمل تكن متوقعة

جـل  أمـن  اآلن زدهـر   إجرامـية هائلـة ت  سـوداء  سـوق غـري املقصـودة هـي نشـوء      األوىلوالنتـيجة  
واحلوافـز املالية لدخول    .  املسـتهلكني  وإيصـاهلا إىل  مـن املنـتجني     احملظـورة   احلصـول عـلى املـواد       

 .‘تنشيط الطلب ‘أو بفعل   ‘ تنشيط العرض ‘عاشـها بفعل    تلـك السـوق ضـخمة سـواء أكـان انت          
املتنافسـني عـلى انـتزاع حصة هلم من هذه السوق اليت ال ُيستغرب    اجملـرمني  وهـناك الكـثري مـن       

 .أن تزيد فيها أسعار البيع مئات األضعاف من املنتج إىل بائع التجزئة

فمن .  األولويـات السياساتية الـتغري يف   نسـميه    أنمـا ميكـن     هـي   قصـودة   غـري امل   الثانـية والنتـيجة   
اإلجرامــية اآلخــذة يف االتســاع يتطلــب تدابــري مناســبة  لســوق الســوداء الواضــح أن التصــدي ل

اليت متثل بوضوح   الصحة العامة،   ف. ولكـن املـوارد حمدودة    .  القـانون واملـزيد مـن املـوارد        إلنفـاذ 
ن إومع ذلك ف  . ن املوارد  الكثري م  أيضـا إىل   املخـدرات، حباجـة      مراقـبة  مـن مـبادئ    األولاملـبدأ   

الذي يشكل نفاذ القوانني  إ العـام و   ُتسـحب مـنها لفـائدة األمـن        يف كـثري مـن احلـاالت         األمـوال 
تنال دعما كالميا   ،  إىل املؤخرة حيث   الصـحة العامة     تنحـية والنتـيجة هـي     . دعامـة األمـن العـام     
 العام يف كثري ىل األمنُينظر اآلن إيف الواقع، و. أكثر مما تتلقاه من دعم فعلي   وخطابـيا أجـوف   

ــيانمـــن  ــه األحـ ــلى أنـ ــي، عـ ــبيل األساسـ ــلى السـ ــكلة  األقـــل أو عـ ــية، حلـــل مشـ ــثر فعالـ   األكـ
نـتائج أسـرع مـن برامج الصحة العامة،         وهـو بالتأكـيد السـبيل الـذي يفضـي إىل             -املخـدرات   

 . الوقايةمحالت باهتمام أكرب مما حتظى به  اإلعالموسائط والذي حيظى يف 

باألثر النـزوحي أو كثريا ما ُيعرف ذلك و. التغري يف املكانهـي  قصـودة   املغـري    ةثالـث الوالنتـيجة   
يف مكــان ) أي زيــادة(انــتفاخا  مــا حيــدثمكــان يف ) بتشــديد الضــوابط( ألن الضــغط الــبالوين

تارخييا على  توثيق ذلك   ميكن  و. شاملخبفض   قـد يكـون مصـحوبا        أنـه آخـر، عـلى الـرغم مـن         
السيطرة النجاح يف ف.  العاملخمتلف أحناءيف األماكن  العديد من مـدى نصـف القـرن املاضي يف       

 غـري املشـروع يف الصـني يف منتصـف القـرن العشـرين، عـلى سبيل املثال،           األفـيون عـرض   عـلى   
.  ميامنارإىلشـكلة  امليف تايلـند   الالحقـة   الـنجاحات   مث َنقلَـت    .  املثلـث الذهـيب    إىلشـكلة   َنقَـل امل  

وأدى النجاح يف السيطرة    . من السبعينات بدءا   آسياب غرب    مماثلـة يف جـنو     اتعملـي جـرت   و
ــلى  ــرض يف ع ــن  الع ــيا كــل م ــرانترك ــة املطــاف   وإي ــل امل وباكســتان يف هناي إىل شــكلة إىل نق
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أدى انتقال املشكلة من مكان     يف السـنوات األوىل مـن القـرن احلادي والعشرين،           و. أفغانسـتان 
 إنتاجاخنفض  فعندما  :  بصورة غري مباشرة   الغريب انوهبآسيا جب جـنوب شـرق     إىل آخـر إىل ربـط       

يف  أخرىقوى  وإن كان هناك تأثري ل    ،  أفغانستان يف   مـلحوظة زيـادة   شـهد    مـيامنار،    يف األفـيون 
ــ -هــذا اجملــال  / اهلريويــنويف جتهــيز  زراعــة األفــيون نشــر يف واإلرهابــينيدور املــتمردين أي ل

:  مماثلة ةدينامييف بلـدان األنديز     ايني   الكوكـ  وأظهـرت اجتاهـات إنـتاج     . امـ املورفـني واالجتـار هب    
 كولومبيا، نزح إىل    بـريو، يف النصف الثاين من التسعينات      ويف بوليفـيا    فعـندما اخنفـض العـرض       

 . للتمرد والعنف مكمالأخرى،مرة ليكون 

أي عند السيطرة على    . التغري يف املادة  ن نسميه   أمـا ميكن    هـي   قصـودة    غـري امل   الـرابعة والنتـيجة   
تعاطون إىل  ن وامل وداملـورّ علـيه، يـلجأ      أو الطلـب     ه، عـن طـريق ختفـيض عرضـ         مـا  خمـدر تعـاطي   

على مراقبة الكوكايني، ف. اين لكنه خيضع لضوابط أقل صرامةذات الـتأثري النفس خمـدر آخـر له    
مسافة جغرافية توجد  ،  بالنسبة للكوكايني : مفيتاميناتألامراقبة  سـبيل املـثال، أسهل بكثري من        

مريكا الشمالية أو   أ يف(واملستهلك  ) نديزألشـجريه الكوكا يف بلدان ا     ( اخلـام    بـني املـواد   كـبرية   
يف أو  ،  أمـا األمفيتاميـنات فـيمكن فعلـيا إنـتاجها داخـل احلـي الذي يسكنه املتعاطون                ). أوروبـا 
فال بد من شراء    : التجزئةسوق  أيضا بالنسبة ل  هـذا هـو احلـال       و.  بـاملعىن احلـريف للكـلمة      مطـبخ 

ــيألخمــتلفة مــن املنشــطات ا  لكــن أشــكاال  جــر يف الشــارع؛  الكوكــايني مــن تا   ميكــن ةمفيتامين
ولذلك ميكن يف ضوء ذلك أيضا      .  باالتصال احلاسويب املباشر   نترنتمـن صيدليات اإل   شـراؤها   

ــاقري االصــطناعي  إدراك الســبب يف  ــاد شــعبية العق ــادة،   . ةازدي ــتغري يف امل ــر ال ــيعة وميكــن ألث بطب
مفيتامني يف  األالكوكايني  أزاح  فـي العـامني املاضيني،      ف. ملعـاكس يف االجتـاه ا   يكـون   ن  أ ،احلـال 

وحيـدث الـتغري يف املـادة أيضـا بالنسـبة للسـالئف الكيميائية اليت       . توافـره بكـثرة  وروبـا بسـبب    أ
  .تنطبق عليها الديناميات نفسها

  وطــريقةاملخــدرات غــري املشــروعةنظرتــنا إىل مــتعاطي قصــودة هــي امل غــري اخلامســةوالنتــيجة 
أن مثـة نظاما قد نشأ جيد فيه األشخاص الذين وقعوا يف شرك اإلدمان              يـبدو   إذ  . تعاملـنا معهـم   

اجملـتمع العام وموصومني بوصمة أخالقية وكثريا ما يعجزون     ن  أنفسـهم مهّمشـني ومنـبوذين مـ       
 . تكون لديهم الرغبة للحصول عليهجياد العالج حىت عندما عن إ

ظــل عاجــزين أمــام   مباشــرة، ســوف ن مواجهــة   ةقصــود  نواجــه هــذه النــتائج غــري امل   ملمــا و
غري النتائج التعامل مع أسباب عجزنا عن حد ويكمن أ . شكلة املخدرات التناقضـات الكـثرية مل    

على مر الذي يصيبه اجلمود يف  واألطراف كبريي نظام متعدد املعقـدة أل  ةطبـيع يف القصـودة   امل
ــزمن ــيات ف. ال ــثالث ُواملخــدرات اتفاق ــود، مــن الســتينات   ضــعت عــلى مــدى ال ــة عق  إىل ثالث

ت دخلوهي   ،سـاس الـنظام برمـته      تشـكل أ   ١٩٦١ومـن الواضـح أن اتفاقـية سـنة          . الثمانيـنات 
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ومــن .  منســية غالــباقــيقةاحلهــذه و. قــبل حــوايل نصــف قــرنأي ، ١٩٦٤ز الــنفاذ يف عــام حــّي
 تشــتد عــندما ،ن الــزمن قــد تغــريوهــي أ ةبديهــييقة القــاحل هــذه األمــور وجتــاهل يانالســهل نســ

 ،تغيريالكيفية  يتعني تغيريه أو على     على ما   واضح  رؤية واضحة أو اتفاق     املطالـبة بالتغـيري دون      
بل يف حـد ذاتـه،   ألنـه يعجـبهم     ة، لـيس بالضـرور    فالـناس كـثريا مـا يركـنون إىل الوضـع القـائم            

 .مبا ستكون عليه احلال يف املستقبللتنبؤ بسبب انعدام سبل ا

من القرن نصف األخري التغـري يف العامل يف  يما مـن خـالل الـنظر فـ    بعـض الـتقدم   وميكـن إحـراز    
وبات مصطلح  ت تضاءلةسلطة الدولة القوميف. ١٩٦١اعتماد اتفاقية سنة    مـنذ    أي   -املاضـي   
 التجارة واملال واملعلومات والسفر     ةعوملوتتسـارع   . أمشـل مـن جمـرد نظـام مـتعدد الـدول            دويل

احلواجــز وتتســاقط .  االســتهالك يومــا بعــد يــوم اطوأمنــواالتصــاالت ومجــيع أنــواع اخلدمــات  
مل ُتعهد قط   سرعة  بالزمان واملكان   بتحركها عرب   ساليب احلياة    فتندمج أ  ،ة بسـرعة أكرب   الثقافـي 
ــبلمــن  ــزداد . ق ــيهما أمهــية  ر، والتحّضــيتســع نطــاق   وةاهلجــروت ــيلكل - واجتماعــيةةدميوغراف

ــاء صــحية وجــاءت أزمــات . اقتصــادية ــدة، تتمــثل يف وب ــتغطي عــلى ، هفريوســ األيــدز وجدي ل
: ردةاجملفاهـيم   واإلرهـاب مـن امل     ةاجلـرمية املـنظم   ومل تعـد    . حـل بعـد   مل تُ مشـاكل صـحية أقـدم       

وتنظيمهما يف مكان آخر    مكـان   بـات باإلمكـان ختطـيطهما يف        و.  حـياة الكـثريين    انسّـ فهمـا مي  
ال و(ات الكبرية من هذه التغريواحـد  كـل  ول. األمـيال آالف مث تنفـيذمها يف مكـان ثالـث يـبعد         

على تأثري مباشر على مشكلة املخدرات و ) ن تكـون شاملة   أعـاله   أالقائمـة املذكـورة     يـراد مـن     
ولذلـك، سيتعني   .املعانـاة الـيت تترتـب علـيها أو عـلى كيفـية الـنظر إلـيها أو عـلى كيفـية حـلها                      

ة الدولية   سـؤال حـول تنفـيذ نظـام املراقب         أي عـلى    عـند اإلجابـة    ةالظـروف املـتغري   مـراعاة هـذه     
 .للمخدرات يف القرن احلادي والعشرين

الــذي أصــبح جــامدا جمــردا  راقــبة املخــدرات نا املــتعلق مب نظامــهتذيــبن عليــنا أومــن الواضــح 
كثري فالذي يراه ال. بصـورة مفـرطة يف نظـر الكـثريين وبـات منفصـال عـن واقـع حـياهتم اليومية            

 :  هو ما يليمن الناس

 ؛ عدد مفرط من اجلرائم • 

 ؛ سوق إجرامية مفرطة يف الضخامة • 

 ؛ مفرط من املساجنيعدد  • 

 ؛ يتلقون العالج ضآلة مفرطة يف عدد من • 

 ؛ اإلنفاذيف جمال موارد مفرطة  • 
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  والعالج وإعادة التأهيل وتقليل الضرر؛ةالوقايضآلة مفرطة يف موارد  • 

 على املخدرات   الطلبالرامي إىل خفض    الدويل  ضـآلة مفـرطة يف آليات التعاون         • 
 ؛ة السلبيهاغري املشروعة والتخفيف من آثار

أو احلكومات  حيثما تسيبت   زدهر  ي املخـدرات    تـدن مفـرط يف إدراك أن اقتصـاد         • 
 مل تفرض ضوابط كافية؛

ختصيص موارد مفرطة    احملاصـيل غري املشروعة، و     إبـادة  يف التركـيز عـلى       اإلفـراط  • 
 .للمزارعنيالضآلة للمساعدات اإلمنائية 

أي حلقات  -سلسلة املخدرات   لثالث  جيـري التركـيز بإفـراط يف احللقـات ال         خـرى،   أ ةوبعـبار 
الذيـن ينـتجون املـادة اخلـام، واملـتجرين الذيـن حيولوهنـا إىل مسـوم ويـتاجرون هبـا عرب                      املـزارعني   

كاف على  هناك تركيز   وليس  ) التصدي للمجرمني (الثانـية   عـلى احللقـة      -، واملدمـنني    احلـدود 
ــجيع  ــرى  تشـ ــطة أخـ ــتحول إىل أنشـ ــزارعني (الـ ــدى املـ ــلوك   ) لـ ــيري السـ ــجيع تغـ ــلى تشـ  وال عـ

 ).لدى املدمنني(

تحسينات الجنازات نظام مراقبة املخدرات خالل القرن املاضي، و      إكـثري مـن الـناس        ال وال يـرى  
 : وهي فيما يليالعقد املاضياليت أُدخلت عليه خالل 

من يف املائـة     ٥ مـن    ضـه إىل أقـل    لـلمخدرات وخف   غـري املشـروع      احـتواء الـتعاطي    • 
 السكان البالغني يف العامل؛

يف  ١من  بإفراط ذوي املشاكل وخفضه إىل أقل        املخدرات   احـتواء عـدد متعاطي     • 
 من السكان البالغني يف العامل؛املائة 

 وهي املخدرات -كـم املـواد األفيونية   ، يف خـالل قـرن مـن الـزمن      كـبري،   خفـض    • 
 ؛ وذلك من حيث الزراعة واإلنتاج واالستهالك-املسببة ألكرب املشاكل 

 ؛يةالوطنالقوانني  ها تتفق معأنقانون دويل حيدد املعايري اليت جيب  • 

 حيد من جمال اختاذ اإلجراءات األحادية اجلانب؛ األطرافنظام متعدد  • 

ئية االستثنا الدورةبعد  إذ اقتربنا   ،  إىل النظام املتعدد األطراف   مـزيد مـن االنضـمام        • 
سنة اتفاقيه  بلدا إىل    ٢٠، انضم   ١٩٩٨بعد عام   (،  مـن انضـمام مجـيع الـدول إليه        

 ؛ )١٩٨٨سنة  ةاتفاقيبلدا إىل  ٣٤، و١٩٧١سنة  ةاتفاقيبلدا إىل  ٢٥ و،١٩٦١
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، وإقناع الدول   ة، ملساعدة الدول الضعيف   املسـؤولية املشتركة  بدأ  مبـ القـبول العـاملي      • 
 ؛ األطرافلنظام املتعدد ة للقويالدول اوكسب دعم غري املتعاونة، 

غــراض الطبــية   للمراقــبة لألةنــتاج العقــاقري اخلاضــع  إلتنظــيم نظــام يعمــل جــيدا    • 
 .ة وتوزيعها واستخدامهاوالعلمي

  
  مسار العمل يف املستقبل     -ثالثا  

اسـتنادا إىل املاضـي القريـب، ميكنـنا املضـي قدمـا بـثقة حنـو العقد القادم من خالل قيامنا بثالثة                 
، علينا أن حنّسن أداء نظام      ثانياً، عليـنا أن نعيد تأكيد املبادئ الرئيسية؛         أوالً: أمـور عـلى األقـل     

 .، علينا أن نواجه النتائج غري املقصودة وحنتويها وعندئذ نـزيلهاوثالثاًمراقبة املخدرات؛ 
  

  إعادة تأكيد املبادئ -١ 
  مبدأ التعددية  

خـدرات، لكـّن اآللـية متعددة األطراف موجودة لتحقيقها        مل تـتحقق بعـد أهـداف اتفاقـيات امل         
وهناك بالفعل . فاالنضـمام إىل االتفاقـيات شـبه شـامل لـدول العامل           . وهـي تعمـل بشـكل جـّيد       

ــنها         ــع الغــرض م ــتوائمة م ــيات م ــد يدعــو إىل جعــل االتفاق ــبلور بع طــيف مــن اإلصــالح مل يت
كبريا عما كان عليه وقت صياغة هذه وتكيـيفها مـع الواقـع القـائم الـذي أصبح خمتلفا اختالفا         

ومـع توافـر اآللـية املتعددة األطراف لتكييف االتفاقيات املوجودة حاليا، بات كل       . االتفاقـيات 
، ثانيا، جتديـد العهـد بااللـتزام مبـبادئ الـتعددية واملسـؤولية املشتركة؛               أوال: مـا حنـتاجه مـا يـلي       

 مسـتمدة مـن الـتجربة العملـية ولـيس على      االلـتزام باالسـتناد يف عملـية اإلصـالح عـلى بـراهني        
، اختاذ إجراءات ملموسة من شأهنا أن تدعم ما ورد أعاله، متجاوزين            وثالـثا األيديولوجـيات؛   

 .بذلك حمض البالغة واخلطابة
  

  مبدأ الصحة العامة  
 إىل - وهـي املبدأ األول من مبادئ مراقبة املخدرات  -جيـب أن نعـيد موضـوع الصـحة العامـة        

فقد تراجعت، مع مرور الزمن، عن ذلك املوضع بعد أن طغى عليها االهتمام           . الصـدارة مركـز   
ومن األرجح أن السبب    . بـاألمن العـام وإجـراءات إنفـاذ القـانون الضرورية لضمان األمن العام             

األهـم يف تراجع الصحة العامة إىل املؤخرة يعود إىل أنّ السلطة املستمدة من االتفاقيات الدولية                
هذا ألنّ االتفاقية الوحيدة تركت لكل دولة حرية معاجلة . خر دومـا لـتوفري دعـم بـيِّن هلا       مل تسـ  
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وبالــنظر إىل الفــترة الــيت . املســائل احملــيطة بالطلــب عــلى املخــدرات، يف ســياقها الــثقايف اخلــاص 
حـدث خالهلـا ذلـك، مل يكـن هـذا أمر سيئا، فقد صيغت االتفاقية الوحيدة يف أوج حقبة إهناء                     

حيـث ارتفـع عـدد الـدول األعضاء يف األمم املتحدة ألكثر من         (عمار وقـيام دول جديـدة       االسـت 
ــة عضــوا يف  ٦٠الضــعف مــن   ــة عضــوا يف  ١٢٧ إىل ١٩٥٠ دول وليســت هــذه  ). ١٩٧٠ دول

 .احلساسية إزاء السياق الثقايف يف الدول األعضاء اجلديدة باألمر الغريب

مي أحكام مفّصلة بشأن عالج املدمنني    وكـان هـناك سـبب آخـر، علمي حتديدا، حال دون تقد            
 وهو مراعاة احتمال حدوث تقدم علمي وطيب يف هذا          ١٩٦١عـلى املخدرات يف اتفاقية سنة       

وعـندما ُنظـر إىل االتفاقية الوحيدة من هذا املنظور، اعُتربت بوضوح تام نصا تشريعيا               . الشـأن 
 : على ما يليالتعليق على االتفاقية الوحيدةوينص . استشرافيا

بسـبب تعـدد أسـباب اإلدمـان وتنوع الظروف بني بلد وآخر، إىل جانب التقدم                "...  
العـلمي احملـتمل يف فهـم مشـكلة اإلدمان وأساليب معاجلته، كان من املستصوب عدم                 
ــبلدان وطــوال      ــنة تســري يف كافــة الظــروف وال إدراج يف االتفاقــية وســيلة عــالج معي

 ). من النص اإلنكليزي٦، الفقرة ٤٤٧الصفحة ." (كامل مدة العمل باالتفاقية
ولكـن، وعـن غـري قصـد، كـان ذلـك كلـه سـببا يف أنّ الطلـب عـلى املخـدرات غـري املشروعة                           
ومسـائل الصحة العامة ذات الصلة مل حيظيا باالهتمام واالنتباه الدوليني اللذين كانا سيحظيان              

 كانت معاجلة مسائل الصحة  ولو. هبمـا لـو كانـا قد عوجلا معاجلة مفصلة يف االتفاقية الوحيدة            
العامـة أكـثر حتديـدا، لكانـت املؤسسـات الوطنـية الداعـية للوقاية والعالج قد اكتسبت شرعية                   

وقد عاجلت الدول، بالطبع، مسألة الصحة العامة       . أكـرب ومـوارد أكـثر ممـا انتهى هبا احلال إليه           
. تحرك باجتاه واحد هنايف سـياق كـل مـنها ولكـن قـلما كان هناك شعور بأنّ اجملتمع الدويل ي            

ومن مث كانت آليات الرصد املتبادل      . وبالـتايل، كانـت احلاجـة إىل الـتعاون الـدويل أقل ظهورا            
وبغـية الـبدء يف الـتقدم باجتـاه واحـد، اختـذ اجملـتمع الـدويل عدة               . أقـل فعالـية وقـلما اسـتعني هبـا         

ــام    ــنها، يف ع ــوات م ــان املخــدرات     ١٩٨٧خط ــدويل بشــأن إدم ــر ال ــع املؤمت ــري   م ــار غ  واالجت
ــتظار    ١٩٩٠املشــروع، ويف عــام   خــالل دورة اســتثنائية للجمعــية العامــة، لكــنه اضــطر إىل ان

ــام     ــتثنائية يف ع ــدورة االس ــاد ال ــلى   ١٩٩٨انعق ــبل أن حيصــل ع ــية خلفــض    ق ــبادئ التوجيه امل
ل وبالـرغم مـن قـوة هـذه املـبادئ التوجيهـية، إال أّنـنا جيـب أن نقبل أن االمتثال هلا أق                       . الطلـب 

 .بل إن املمارسة تأيت أبعد عما تنص عليه املبادئ املعلنة. صرامة من االمتثال التفاقية دولية

ــارخيي مهــم آخــر يفســر االهــتمام احملــدود الــذي أويل إىل الصــحة العامــة يف        وهــناك ظــرف ت
فقد صيغت هذه االتفاقيات قبل ظهور املشاكل الصحية اجلديدة، حيث          : اتفاقـيات املخدرات  
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رف عـلى كـل مـن فـريوس األيـدز وفـريوس الـتهاب الكبد جيم يف الثمانينات، بعد             جـرى الـتع   
كمــا أن االنتشــار الوبــائي .  ودخوهلمــا حــّيز الــنفاذ١٩٧١ وعــام ١٩٦١صــياغة اتفاقــييت عــام 

لإلصــابة مبــرض األيــدز أو محــل فريوســه وإدراك أن تعــاطي املخــدرات بواســطة احلقــن عــامل   
 . ١٩٧١ وعام ١٩٦١اقييت عام يساعد على انتشاره جاءا بعد اتف

أثـناء ذلـك، حظيـت املسـائل املـتعلقة بـاألمن العـام وإنفـاذ القـانون مبا تستحق من اهتمام على                       
وزيد يف آلية التعاون . املسـتوى الوطـين، وحصـلت عـلى بنية حتتية داعمة على املستوى الدويل         

آلية التعاون الدويل يف    وهـذا هـو الواجب، ولكن       . الـدويل يف هذيـن اجملـالني وُحسـنت باطـراد          
جمـايل الصـحة العامـة والطلـب عـلى املخـدرات غـري املشـروعة مل تواكـب هـذا التطور وأصاهبا                   

ساءة إاملعين ب وقـد تبني هذا قبل عقد من الدورة االستثنائية، عندما دعا املؤمتر الدويل              . الـركود 
مــع " هنــج مــتوازن"إىل ) ١٩٨٧يونــيه /حزيــران (اســتعمال العقــاقري واالجتــار غــري املشــروع هبــا

إيـالء خفـض الطلب على املخدرات غري املشروعة  األمهية نفسها اليت حيظى هبا خفض عرض                 
وبعـد مـرور عشـرين عامـا، ميكـن أن نالحظ أننا، بالرغم من اجلهود          . املخـدرات واالجتـار هبـا     

 الدورة   يف املـبادئ التوجيهـية خلفض الطلب على املخدرات       العديـدة الـيت ُبذلـت، مبـا يف ذلـك            
 .االستثنائية، مل نتمكّن بعد من تقومي امليزان

ورمبا كان تعديل سياسات  . كـيف ينـبغي تقـومي املـيزان؟ لن حنققه بالقطع بالتأرجح بني الكفتني             
املخـدرات ضـروريا، بـل مستصـوبا، ولكن، ال ينبغي لنا أن نربك الرأي العام بالتنقل من نقيٍض                   

وقد أوصى أيضا   .  يف عدة بلدان، ال سيما مع القّنب       وقـد حـدث ذلـك أكـثر من مرة         . إىل آخـر  
أكـثر مـن عمـل يعـاجل مسألة إصالح سياسات املخدرات باالنتقال إىل النقيض حبض العامل على                  

العصــا "وإغــراء الســعي إلجيــاد حــل بســيط، أو  ". التقــنني"وتــبين سياســة " الــتحرمي"نــبذ سياســة 
ان ولكـنه يف هنايـة املطـاف ضرب من ضروب           املـأثورة يف احلكايـات، قـدمي قـدم الـزم          " السـحرية 
 .غري أن حتسني أداء نظام املراقبة هو ضروري وممكن على حد سواء. اخليال

  
  حتسني األداء -٢ 

. يـبدو أن هـناك توافقا واسعا يف اآلراء حول كيفية حتسني أداء النظام الدويل ملراقبة املخدرات                
 :ٍن واحدويتوقف ذلك على سعينا للقيام بأمور عدة يف آ

  إنفاذ القوانني؛أوالً، • 

 ؛)تعاطي املخدرات( منع السلوكيات ثانياً، • 
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ــثاً، •  ــردعهم   ثال ــرة  ) القوانــني( معاجلــة وإعــادة تأهــيل مــن ال ت عــن الدخــول يف دائ
 من االنـزالق إليها؛) التربية الوقائية(تعاطي املخدرات وال متنعهم 

لمخدرات، على املدمنني واجملتمع ككل      التخفـيف مـن العواقـب السـلبية لـ          رابعـاً،  • 
 مبـا يف ذلـك البلدان املنكوبة مبشكليت االجتار باملخدرات واجلرائم            -عـلى السـواء     

 .ذات الصلة يف آن واحد

ولكن ما  . ومـا مـن جديـد يف أي نقطـة مـن هـذه الـنقاط األربـع فكلها أمور اقُترحت من قبل                      
قاط يف آٍن واحد وإدراك قيمة الربهان الذي        يـبدو ناقصـا هـو تقديـر احلاجـة إىل تنفـيذ هـذه الن               

. إنّ الـدورة االسـتثنائية حضـتنا عـلى مجع الرباهني          . تسـتند إلـيه واملسـتمد مـن الـتجربة العملـية           
وقد وفّر لنا قرن . وقـد ُجمـع الكـثري منها وسوف ختضع للتحليل خالل األشهر القليلة القادمة        

 وبالـرغم مـن أهنـا ليسـت دائمـا عـلى الشكل              مـن مراقـبة املخـدرات كمـاً هـائالً مـن الـرباهني،             
ــية إلرشــادنا يف       ــتحديد، فهــي كاف ــة لل ــوده، أي ذات أســس واضــحة وتوجهــات قابل الــذي ن

 .السنوات املقبلة
  

  حتقيق أهداف الدورة االستثنائية  
وهــو عمــل : املــتعلق بــاهلريوين والكوكــايني" إهنــاء العمــل"حنــتاج أوال، وقــبل كــل شــيء، إىل 

وقـد ألزم اإلعالن السياسي     . نذ قـرن تقريـبا وأعدنـا تكـراره يف الـدورة االسـتثنائية             اسـتهللناه مـ   
 :املعتمد يف الدورة املذكورة الدول األعضاء مبا يلي

ــزراعة غــري املشــروعة لشــجرية      "...   صــوغ اســتراتيجيات تســتهدف القضــاء عــلى ال
 ملحوظا  الكوكـا ونبـتة القنـب وخشـخاش األفـيون، أو تقلـيص تلـك الـزراعة تقليصـا                  

 ."٢٠٠٨حبلول عام 
وهـو ال يـزال بعـيد املـنال ولكنـنا تقدمـنا بعض الشيء يف مسارنا، على                  . مل حنقـق هـذا اهلـدف      

فقد باتت الغالبية العظمى إلنتاج     . ١٩٩٨األقـل مـع الكوكـا واألفـيون، عما كنا عليه يف عام              
ويزرع الشطر  . أفغانستانحمتواة يف بلد وحيد،     )  يف املائة  ٩٣(األفـيون غـري املشـروع يف العامل         

ولــئن مل يكــن بوســع املــرء أن يــتجاهل  . األعظــم مــنه يف ذلــك الــبلد يف حفــنة مــن املقاطعــات 
صـعوبة أو ضـخامة مهمـة حل مشكلة األفيون يف أفغانستان، فإنه ملا يدعو إىل التفاؤل أن حل      

قاطعات قليلة  مشـكلة األفـيون يف العـامل، فـيما يفـترض، يعـين أساسـا القضاء على اإلنتاج يف م                   
ــات فقــط  ( ــع مخــس مقاطع ــيها مشــكلة     ) يف الواق ــد واحــد، وهــي مقاطعــات تتشــابك ف يف بل

 .املخدرات مع مشكلة املتمردين
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 ٢٠٠٠ يف املائة فيما بني عامي       ٢٩وبالنسـبة إىل شجرية الكوكا، فقد تراجعت زراعتها بنسبة          
 وبوليفيا ليس باهلني، فإن     ومع العلم بأنّ إنتاج بريو    . ، وهـي تقتصـر عـلى ثالثـة بلـدان          ٢٠٠٦و

ويف هذا  . حـوايل نصـف املسـاحة املـزروعة بالكوكا يف العامل حتدث يف بلد واحد هو كولومبيا                
 ٢٠٠٦ و٢٠٠٠ يف املائـة فيما بني عامي    ٥٠الـبلد، تراجعـت املسـاحة املـزروعة مبعـدل جتـاوز             

 .خرىعلما بأن زراعتها متارس يف معظمها يف املناطق املنكوبة بالتمرد هي األ

وبالنسـبة إىل القّنـب، فـإنّ هدف الدورة االستثنائية أبعد مرمى خاصة وأنّ العامل مشّوش الرأي                  
ويشكّل . وال يقتصر هذا على الرأي العام بل كثريا ما ميتد إىل دوائر صنع الرأي             . حـول القّنب  

ة الوحيدة، من   ففي االتفاقي . القّنـب النقطة األكثر ضعفاً يف صرح العمل املتعدد األطراف برمته          
ولكن عمليا، نادرا ما    . املفـترض أن يراقـب القّنب بصرامة مثله مثل الكوكايني واملواد األفيونية           

واألسوأ من . حيصـل ذلـك، وتـتذبذب بلـدان كـثرية يف درجـة الـرقابة الـيت متارسـها على القّنب          
 بالقّنب مع تبّدل    ذلـك العـادة املتأصلة يف العديد من البلدان، وهي تغيري السياسات ذات الصلة             

ويؤدي ذلك إىل إرباك الرأي العام ويتركه بانطباع خاطئ         : الـتحالفات املمسـكة بزمام السلطة     
ــنوع مــن املخــدرات لــيس مضــرا بالصــحة     ــأنّ هــذا ال ــيجة لذلــك، يظــل القّنــب يتصــدر   . ب ونت

مل وإذا . املخـدرات غـري املشـروعة مـن حيـث اتسـاع نطـاق اإلنتاج والتعاطي الصريح يف العامل              
نواجـه هـذه املسـألة بشـكل قاطع ونعيد بناء توافق دويل يف اآلراء حول كيفية معاجلة موضوع                   

 .القّنب يف إطار متعدد األطراف، فإننا جنازف بتدمري النظام بأكمله

وبالنسـبة إىل املنشـطات األمفيتامينـية، فقـد حققـنا تقدمـا مـنذ الدورة االستثنائية بشأن عملييت                   
، ولكن التصدي هلذه املشكلة يف      ٢٠٠٠ اللـتني شهدتا استقرارا منذ عام        اإلنـتاج واالسـتهالك   

وقد يكون االستقرار الظاهر كذلك . إطـار مـتعدد األطـراف ال يـزال بـالقول أكـثر منه بالفعل             
ويف مجيع األحوال، ال بد . يف الـبلدان املتقدمة منه يف البلدان النامية     ) ووضـوحا (أكـثر تواجـدا     

إنّ طــرق مراقــبة العــرض الــيت  . ن أكــثر مشــوالً وتركــيزا عــلى الســواء لــتدبري التصــدي أن تكــو
ُتجـرب وُتختـرب جـيدا مـع العقـاقري النباتـية ال حتقـق جناحـا مـع املنشـطات األمفيتامينـية ألهنا ال                         
حتـتوي عـلى مـواد نباتـية تسـتهدفها ولـيس هـناك أي ُبعـد جغـرايف بـني مناطق اإلنتاج ومناطق                      

ســـالئف الطـــريقة الفعالـــة الوحـــيدة ملراقـــبة عـــرض املنشـــطات  وتـــبقى مراقـــبة ال. االســـتهالك
وممـا ال شـك فـيه أنه أُحرز تقدم، ولكّن خطر تغيري السياسات واألماكن واملواد                . األمفيتامينـية 

ويبقى الطلب على  . يسـتمر يف تـبديد مكاسب نظام املراقبة الذي مل مير عليه عقدان من الزمن              
كـبري آخـر سلّمت به الدورة االستثنائية، قائما على أساس           املنشـطات األمفيتامينـية، وهـو حتـٍد         

التصـور املنتشـر وهـو أنّ املخـدرات االصـطناعية أهـون من غريها، وأهنا بال ريب أقل خطورةً                    
إذا كـان مـن املمكن شراؤها بشكل حبوب أو مستحضرات صيدالنية وأحيانا ما يكون ذلك                
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أيضا، فإن من شأن السياسات املتأرجحة      ويف هـذه احلالة     . عـن طـريق صـيدلية عـلى اإلنترنـت         
 .اليت ترّوجها التحالفات السياسية املتغرية أن تربك الناس وهتون من املخاطر وتدمي املشكلة

  
  خيارات استراتيجية  

ممــا ال شــك فــيه أنّ املناقشــات ســتكون مستفيضــة خــالل العــام القــادم حــول إجيــاد حلــول موثوقــة 
عامــة االســتثنائية وتعــرض عــلى الــدورة احلالــية للجــنة املخــدرات  لتحقــيق أهــداف دورة اجلمعــية ال

الكـثري مـن الـرباهني بشأن ما مت حتقيقه حىت اآلن يف إطار تقريري اخلامس حول مشكلة املخدرات       
املكــون مــن ســتة أجــزاء تعــاجل خطــط العمــل الســت الــيت ) E/CN.7/2008/2/Add.1-Add.6(العاملــية 

خفض الطلب والتنمية البديلة والتعاون القضائي واملنشطات       :  وهي اعـُتمدت يف الـدورة االستثنائية     
وبالتايل، مل أحاول هنا تلخيص هذه التقارير وال ترتيب         . األمفيتامينـية والسـالئف وغسـل األمـوال       

 .أولويات اإلجراءات الواجب اختاذها يف كل جمال من اجملاالت اليت تغطيها

الــدورة االســتثنائية إىل بعــض املســائل األعــم،     وجتــدر اإلشــارة يف هــذه املــرحلة مــن تقيــيم      
ــاملخدرات واجلــرمية      ــتعلق باخلــيارات االســتراتيجية ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين ب ومعظمهــا ي

إنــنا مكتــب معقّــد جيمــع بــني األحبــاث ووظــائف املســاعدة   . خــالل الســنوات القلــيلة القادمــة 
 عــلى معاجلــة مشــاكل املخــدرات املعــيارية والتقنــية، وهــي كــلها موّجهــة حنــو مســاعدة العــامل 

ويف الوقـت الـيت تتمـّيز فـيه والياتنا بالتركيز والوضوح، هناك العديد من               . واجلـرمية واإلرهـاب   
ــية أخــرى،            ــه وكــاالت دول ــذي تضــطلع ب ــل ال ــع العم ــنا م ــيها عمل ــتداخل ف ــيت ي اجملــاالت ال

إذا مل نقم خبيارات    و. وبـاألخص تلـك العاملـة يف جمـال التنمـية والصحة العامة وسيادة القانون              
اسـتراتيجية، بإعطـاء األولويـة إىل اجملـاالت الـيت نتمـتع فـيها بالكفـاءة الفعلية وامليزات النسبية،                    
وحيـث ميكنـنا أن ننهض باملوارد ونوّسع الشراكات، فإننا خناطر بإهدار األموال العامة وتقدمي               

 :لذا. برامج تعوزها الفعالية

ــية با    •  ــنا املعن ــع      حــىت تكــون براجم ــنا أن نعمــل م ــبديلة ناجحــة، جيــب علي ــية ال لتنم
 واملؤسسات املالية الدولية؛) ويف مقّدمتها البنك الدويل(الوكاالت اإلمنائية 

بالنسـبة إىل مبادراتـنا يف جمـال إنفاذ القانون، جيب علينا أن نتعاون مع املؤسسات                  • 
 ؛)بدءاً بإدارة عمليات حفظ السالم(املكّرسة لتعزيز األمن 

ويف حماولــة مــن جانبــنا جلعــل الصــحة العامــة تعــود إىل موضــع الصــدارة يف جمــال     • 
مراقـبة املخـدرات، جيـب علينا أن نوثق تعاوننا مع منظمة الصحة العاملية وبرنامج               

 األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه؛
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ــن       •  ــق تعاون ــنا أن نوث ــة، جيــب علي ــية بالوقاي ــرباجمنا املعن ــنهوض ب ــع ومــن أجــل ال ا م
) اليونســكو(وكــاالت، مــن قبــيل مــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة    

 ).اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
  

  التخفيف من العواقب -٣ 
 :إنّ الطرائق اليت عاجلنا هبا مشكلة املخدرات كان هلا مخس نتائج غري مقصودة أشري إليها أعاله

 امية؛السوق السوداء اإلجر • 

 التغري يف األولويات السياساتية؛ • 

 التغري يف املكان؛ • 

 التغري يف املادة؛ • 

 .هتميش املتعاطني • 

قُدمـت العديـد مـن الوصـفات للتغلـب عـلى هـذه النـتائج غـري املقصـودة، وسوف ُينظر فيها بال                         
ويف هذه . لقادمشـك خـالل تقيـيم الـدورة االسـتثنائية وبناء استراتيجية متعددة األطراف للعقد ا               

املـرحلة مـن العملـية، قـد يـبدو أن حتديـد اجملـاالت الـيت حتقـق بشأهنا توافق دويل يف اآلراء كاف                         
ويظهر أنّ  . للمضـي قدمـا يف صـقل نظـام املراقـبة وجعلـه أكـثر مالءمـة للغـرض مـنه خطوة بّناءة                      

 .سانمنع اجلرمية وتقليل الضرر وحقوق اإلن: هناك ثالثة جماالت يف هذا الشأن هي
  

  منع اجلرمية  
هـناك جمموعـة ضـخمة مـن املعـارف يف العـامل تراكمـت عـلى مر القرون، يف جمايل منع اجلرمية                     

ونشــطت األمــم املــتحدة مــنذ نشــأهتا، يف وضــع معــايري وقواعــد دولــية ملــنع   . والعدالــة اجلنائــية
ملـنع اجلرمية خالل  وقـد هنـض أحـد عشـر مؤمتـرا عاملـيا       . اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية والـترويج هلـا         

نصـف القـرن املاضـي بـدور فّعـال يف قـياس مـدى مـا حققـته البشـرية مـن تقـّدم صـوب تسيري                            
ــة بطــريقة أكــثر إنســانية وحرصــا ودميقراطــية    ــارف    . العدال ــتايل، تســخري هــذه املع ــنا، بال وعلي

وهـي مهمـة أضحى القيام هبا، يف        . واخلـربات مـن أجـل مراقـبة السـوق اإلجرامـية لـلمخدرات             
وشكّلت ). ١٩٩٨(ر مـتعدد األطـراف، أكـثر يسـرا خالل العقد التايل للدورة االستثنائية               إطـا 

بعـض املعـايري والقواعد األساس خلمسة صكوك قانونية ملزمة كان مكتب األمم املتحدة املعين    
:  وهي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠بـاملخدرات واجلـرمية وسيطا يف إعدادها وقد اعتمدت فيما بني عامي             
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تحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية والربوتوكوالت الثالثة امللحقة هبا       اتفاقـية األمـم املـ     
بشـأن االجتـار باألشـخاص وهتريـب املهاجرين وصنع األسلحة النارية واالجتار هبا بصورة غري                (

 .واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) مشروعة

املتعددة األطراف أفضل تنظيما بدمج جمايل  ومن الناحية املؤسسية، بات هيكل الدعم هلذه اآللية         
وقد بات  . ٢٠٠٢املخدرات واجلرمية يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف عام            

ــاد     ــنظمة والفسـ ــرمية املـ ــاملخدرات واجلـ ــار بـ ــائل االجتـ ــة مسـ ــلحاجة إىل معاجلـ ــتزايد لـ اإلدراك مـ
 أصبحت حتتل مرتبة متقدمة بني الشواغل      واإلرهـاب باعتـبارها ظواهـر مـترابطة فـيما بيـنها وقـد             

ويشـهد عـلى ذلـك كلـه تقريـر الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات               . الدولـية ذات األولويـة    
صوب : يف جو من احلرية أفسح " وتقريـر األمـني العام املعنون        ٢٠٠٥والـتحديات والتغـيري لعـام       

ر اجلمعية العامة بشأن نتائج مؤمتر القمة       وقرا" حتقـيق التنمـية، واألمـن، وحقوق اإلنسان للجميع        
، واألوضح من ذلك وجود أمثلة فعلية حالية حلاالت من االجتار باملخدرات    ٢٠٠٥العـاملي لعام    

والبلدان . واجلـرمية املنظمة والفساد واإلرهاب هتدد األمن الوطين وتعّرض بلدانا بأكملها للخطر           
يف أمــريكا الوسـطى والكاريــبـي وغــرب  :  فقــرااألكـثر تضــررا هـي أيضــا مــن أكـثر بلــدان العـامل    

 . وكلها منكوب مبشكلة االجتار باملخدرات العاملية-أفريقيا وشرقها 
  

  تقليل األضرار  
مسألة مثرية للجدل دون ضرورة، كما لو كان هناك " تقليل األضرار"كـثريا مـا يصبح مفهوم      

عواقــب الصــحية واالجتماعــية احلــد مــن ال‘ ٢‘الوقايــة والعــالج مــن جهــة و‘ ١‘تضــارب بــني 
 .وهو تقسيم خاطئ، فهذه السياسات متكاملة. الضارة لتعاطي املخدرات من جهة أخرى

وكمـا تقـدم، فـإنّ حتسـني أداء نظـام مراقـبة املخـدرات يتطلّـب مـنا القـيام بأربعـة أشياء يف آٍن                          
خاص الذين  إنفـاذ القوانـني؛ ومـنع السـلوكيات ذات الصـلة باملخدرات؛ ومعاجلة األش             : واحـد 

مل يتسـن ردعهـم عـن االنـزالق إىل تعـاطي املخـدرات غـري املشروع أو وقايتهم من التردي يف                  
هـذا الشـأن؛ واحلـد مـن العواقـب السـلبية للمخدرات، سواء بالنسبة لألشخاص الذين سقطوا                  

ى واألمر األخري من األمور األربعة يسم     . يف حـبائل اإلدمـان وكذلـك بالنسبة إىل اجملتمع برّمته          
وال ميكـن أن يسـبب هـذا أي ضـرر طاملـا أنـه يتم بالتزامن مع األمور         ". تقلـيل األضـرار   "عـادة   

ــثالثة األخــرى  ــة والعــالج : ال ــات   . اإلنفــاذ والوقاي ــيه، أي دون املكون ــا إذا اقتصــر األمــر عل أم
الــثالثة األخــرى، فإنــه ســيجعل أي نظــام للمراقــبة أضــحوكة ويبعــث رســالة خاطــئة وســيدمي    

 .تعاطي املخدراتفحسب مشكلة 

 : ذلك بوضوح حيث تقول١٩٦١وتصف االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
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تعــري الــدول األطــراف اهــتماما خاصــا وتــتخذ مجــيع الــتدابري املمكــنة عملــيا ملــنع  "...  
إســاءة اســتعمال املخــدرات ومعــرفة األشــخاص املــتورطني بذلــك، يف موعــد مــبكر،    

 ."وإدماجهم اجتماعياوعالجهم وتعليمهم ومتابعة رعايتهم 
ــام   ــل ع ــيل       ١٩٩٣ويف أوائ ــية بتقل ــربامج املعن ــبة املخــدرات أنّ ال ــية ملراق ــئة الدول ــت اهلي ، أعلن

األضــرار ميكــن أن تكــون جــزءا مــن اســتراتيجية شــاملة لتخفــيض الطلــب عــلى املخــدرات،       
أو اعتبارها  ) مثل املنع (ولكـنها ال جيـب االضـطالع هبـا عـلى حسـاب سياسـات مهمـة أخرى                   

ومع هذا، ورغم كل هذا . دائـل هلـا، مـن أجـل خفـض الطلـب على املخدرات غري املشروعة         ب
ــية        ــيقني بــني قطب عــدم "الوضــوح، احــتدم نقــاش عقــيم وضــاع يف احلاجــة إىل إجيــاد بعــض ال

 ".تقليل األضرار"و" التسامح إطالقا

تهي، أصدر ويف حماولـة للفكـاك خبطـوة عملية من هذا النقاش الدائري، الذي يبدأ من حيث ين     
احلـد مـن العواقـب الصـحية واالجتماعـية الضارة لتعاطي            مكـتيب مؤخـرا ورقـة مناقشـة بعـنوان           

وحاولـُت أن أزيـل اللـبس عن املوضوع من خالل إعداد قائمة بنوع              . هنـج شـامل   : املخـدرات 
ل الـتدابري القائمـة عـلى بـراهني الـيت ينـبغي اختاذهـا وتعـيني موضـع الـتدابري املسـماة بتدابري تقلي                       

األضـرار يف متوالـية تـبدأ بالوقايـة واملعاجلـة وينـبغي بالطـبع حتديـد املتوالية أكثر إلدراج اإلنفاذ                     
وبالـتايل، تصـبح لديـنا أربعة أمور، اإلنفاذ والوقاية والعالج وتقليل األضرار، جيب علينا            . فـيها 

القـيام هبذه   ومفـتاح   . أن نقـوم هبـا يف آٍن واحـد مـن أجـل حتسـني أداء نظـام مراقـبة املخـدرات                     
 .األمور يف آٍن واحد هو إشراك اجملتمع بكامله وليس خرباء مراقبة املخدرات فحسب

  
  حقوق اإلنسان  

ال ميكـن فهـم عملية إنتاج املخدرات واالجتار هبا واستهالكها بصورة غري مشروعة حق الفهم          
جتماعــية واالقتصــادية السياســية مــنها واال: إال إذا نظــرنا إلــيها مــن أبعادهــا العديــدة واملخــتلفة

وبالـتايل، فـإنّ مسـألة املخـدرات تتداخل مع عدة جماالت خمتلفة كثرية منها القانون                . والثقافـية 
والعدالـة اجلنائـية وحقـوق اإلنسـان والتنمـية والقـانون اإلنسـاين الدويل والصحة العامة والبيئة،              

هــذه اجملــاالت، معــايري ولــدى األمــم املــتحدة يف كــل جمــال مــن . عــلى ســبيل الذكــر ال احلصــر
إىل صكوك " طّيعة"وقواعـد واتفاقـيات وبـروتوكوالت يـتفاوت مركزها من اتفاقات وأحكام             

ويف حني أنه ليس من السهل      . أي مـن معايري غري ملزمة إىل اتفاقيات إلزامية        " صـارمة "قانونـية   
تأسيسية للمنظمة،  دائمـا ترتيب هذه الصكوك املختلفة ترتيبا هرميا، فمن الواضح أنّ الوثيقة ال            

 من  ١٠٣وتنص املادة   . أي ميـثاق األمـم املـتحدة، هلـا األولويـة عـلى مجـيع الصـكوك األخرى                 
 :امليثاق على ما يلي
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إذا تعارضـت االلـتزامات الـيت يرتـبط هبـا أعضاء األمم املتحدة وفقا ألحكام هذا              "...  
ــتزاماهتم     ــه فالعــربة بال ــبطون ب ــتزام دويل آخــر يرت ــثاق مــع أي ال ــبة عــلى هــذا  املي  املترت

 ."امليثاق
ويف سـياق مراقـبة املخدرات، فإنّ ذلك يعين وجوب تنفيذ اتفاقيات املخدرات مبا يتماشى مع                

ومـن بـني هـذه االلـتزامات تعهـد الـدول املوقعـة حبماية حقوق                . االلـتزامات الـواردة يف امليـثاق      
 .اإلنسان واحلريات األساسية

اإلعالن ا يف وثـيقة تأسيسـية أخرى لألمم املتحدة هي   إنّ محايـة حقـوق اإلنسـان مكّرسـة أيضـ       
 إىل الصحة   ٢٥وهو يشري يف املادة     .  الذي مضى عليه اآلن ستون عاما      العـاملي حلقوق اإلنسان   

وبالـــتايل، يوجـــب املـــنطق املضـــي يف مراقـــبة . باعتـــبارها حقـــا أساســـيا مـــن حقـــوق اإلنســـان
وقد . ة الواجبة للصحة وحقوق اإلنسان    املخـدرات ويف تنفـيذ اتفاقـيات املخـدرات مـع املـراعا            

. نوقشـت مسـألة الصـحة نقاشـا مطـوال أعـاله يف سياق الصحة العامة ونظام مراقبة املخدرات             
أمـا مسـألة حقـوق اإلنسـان، اليت باتت محايتها حركة دولية متنامية، فقد أصبحت بارزة اآلن                   

حاليا منقسمون حول توقيع وأعضـاء األمـم املتحدة   . يف تنفـيذ بعـض تدابـري مراقـبة املخـدرات       
وما قررته اجلمعية   ). ضـمن عقوبـات أخـرى ملعاقبة مرتكيب جرائم املخدرات         (عقوبـة اإلعـدام     

العامـة مؤخـرا من وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام هو خطوة إىل األمام، ولكن ينبغي سّد       
وترويج املمارسات  الـثغرات القائمـة بـني املعـايري الدولـية وقـانون كـل بلد من خالل التفاوض                   

 .اجليدة يف هذا املضمار العسري
  

  اخلامتة   -رابعا   
إنّ هـذه الورقـة غـري الرمسية الصادرة حتت مسؤولية املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين                 
بـاملخدرات واجلـرمية وحـده تـرى أنّ الـنظام الـدويل ملراقـبة املخدرات هو جزء بالغ القيمة من                     

وقد جنح يف احتواء مشكلة املخدرات غري       . حيث يتمتع بامتثال عاملي فعلي    الرصـيد السياسـي     
غـري أنـه مل حيل املشكلة اليت    . املشـروعة عـلى مـدار قـرن كـامل وطـوال العقـد املاضـي كذلـك                 

: أنشـئ حللها، فقد أفرزت الطرائق اليت ُنفذ هبا نظام مراقبة املخدرات عدة نتائج غري مقصودة               
ة والـتغري يف األولويـات السياساتية والتغري يف املكان والتغري يف املادة             السـوق السـوداء اإلجرامـي     

: ويـبدو أنّ املضي قُدماً واالنتقال إىل العقد القادم أمر يستلزم التزاما ثالثيا           . وهتمـيش املـتعاطني   
؛ وحتســني أداء نظــام املراقــبة )الــتعددية ومحايــة الصــحة العامــة(إعــادة تأكــيد املــبادئ األساســية 

خـالل حتقـيق أهـداف الـدورة االسـتثنائية واالضطالع باإلنفاذ والوقاية واملعاجلة والتقليل               مـن   (
وختتتم الورقة بتحديد ثالثة    . ؛ والتخفيف من النتائج غري املقصودة     )مـن األضـرار يف آٍن واحـد       
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 جمـاالت يـبدو أن هـناك توافقـا دولـيا كافيا يف اآلراء بشأهنا للمضي قدما يف صقل نظام املراقبة                
 .منع اجلرمية والتقليل من األضرار وحقوق اإلنسان: وجعله أكثر مالءمة للغرض املنشود

وال ريـب أنـنا، وحنـن نقـيم الدورة االستثنائية ونبين استراتيجية متعددة األطراف للعقد القادم،      
ــتائجها غــري        ــد مــن الطــرائق حلــل مشــكلة املخــدرات والتخفــيف مــن ن ــنظر يف العدي ســوف ن

وهي ُتختتم . ه الورقـة هـي ضـرب من املسامهة يف عملية التدبر والتقييم املقبلة           وهـذ . املقصـودة 
 موجــه إىل الــدول األعضــاء يف األمــم املــتحدة، ومــنها إىل األقــوام املذكــورة يف العــبارات بــنداء

عليـنا أن نعمـل معـاً حلـل مشكلة املخدرات     ": شـعوب األمـم املـتحدة    "األوىل مـن امليـثاق، أي       
نغمـاس يف مناقشـات غـري جمديـة من مواقف متطرفة، بل من خالل التمركز يف           العاملـية دون اال   

 وهي أرضية واسعة مبا فيه الكفاية الستيعابنا مجيعا -املـأثورة  " الوسـطية " أي الـتزام   -الوسـط   
 .وصلبة مبا فيه الكفاية لتحّمل ثقلنا وحنن منضي قُدما وندلف إىل العقد املقبل

 


