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 طرق

 ذكية

 الستخدام الماريجوانا

الحلول الخاصة بالسياسةمشروع مختبر إلنتاج   



المبنية على األدلة والمسؤولية المشتركة والصحة العامة  المخدراتسياسة 
" أو المخدرات"محاربة  إما إلىوالسالمة العامة ال تعني أننا يجب أن نرضخ 

 إلى تقنينها
 

 ذائعة الصيتمبنية على العلوم  طرق، وهي المخدراتسياسة تتعلق بمنطقية  طرق ثمة
 .التي ترفض كل من التقنين والمنعومبادئ الصحة والسالمة العامة، 

التقنين سيؤدي إلى زيادة إدمان 
أمًرا استخدامها  من ، ويجعلالمخدرات

طبيعًيا ويزيد من ثراء الشركات 
 الكبيرة من خالل تسويقها

المواد القانونية لدينا بشكل أكبر من  المواد المخدرةستخدم ت  
غير القانونية، حيث إنها متوفرة ويسهل الوصول  المخدرة

منظمة الصحة األمم المتحدة وإليها. ووفق ا لتقديرات 
العالمية، تبلغ نسبة استخدام الكحوليات والتبغ من سكان 

المواد % على التوالي، بينما تستخدم 22% و04العالم 
ط . وتعد الكحوليات % فق0انونية من قبل غير الق المخدرة
، 1للوفيات واألمراض في العالمالرئيسيين  السببينوالتبغ 

 ورةوفي أمريكا الالتينية يعد الكحول أحد عوامل الخط
ا أن سعر  إننا . 2الرئيسية القانونية  المواد المخدرةنعلم أيض 

ا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه.  ا حاد  سينخفض انخفاض 
من اإلدمان ستشجع  للربحوالشركات التي لديها استعداد 

دون أدنى شك هذه الزيادة في الطلب. على سبيل المثال، قد 
صرح رئيس قسم االستراتيجيات السابق في شركة 
جنيه مايكروسوفت أنه يرغب في "جني ماليين تفوق ما ت

مايكرسوفت" بالماريجوانا، وأنه ينوي إنشاء "ستاربكس 
لمجموعات القابضة الخاصة . وقد جمعت ا3للماريجوانا"

بداية العمل في هذا في ن ماليين الدوالرات والممولو
، وذلك لتشجيع الشركات التي ستبيع الماريجوانا المجال

 والسلع المرتبطة بالماريجوانا.

 
 

يتم بالفعل تسويق األطعمة والحلويات التي تحتوي على 
الماريجوانا لألطفال، وهي مسؤولة عن تزايد عدد مرات 

. إن 0ألسباب تتعلق بالماريجوانا ىالذهاب إلى المستشف
المنتجات الغذائية التي تحتوي على الماريجوانا والتي تحمل 

" مستوحاة من Pot Tarts" و"Ring Potsأسماء مثل"
" Ring Popsر وحلويات األطفال الشائعة مثل "سكاك
مصالح من  تحقيق". بل إن هناك أدلة على Pop Tartsو"

 قبل كبرى شركات التبغ بدخول مجال الماريجوانا.
 

 

 
 
 
 
 
 



سعر الماريجوانا القانونية في يهبط يمكن أن 
%08السوق بنسبة 
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 عند كل 
انخفاض 

بنسبة 
08 % 
  ألسعارفي ا

 االستهالك يزيد 
%5 بنسبة
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عواقب  ولها، حتى الماريجوانا، مشكلة للصحة العامة خدراتالمتشكل جميع 
 من األشخاص على العديدوخيمة 

، عواقب وخيمة على الفرد يخلفعامة ومشكلة صحية  المخدراتأن إدمان  على نحو ال لبس فيهالمجتمع العلمي  يصرح
ا واألسرة، والجماعة،  والقوى العاملة والمجتمع بشكل عام. على سبيل المثال، أصدرت الجمعية الطبية األمريكية مؤخر 

ا ينص وقد  [."ايجب عدم تقنين ]بيعهعلى الصحة العامة... قلقو...مصدر  مادة مخدرة خطيرةعلى أن الماريجوانا " قرار 
 األخرى الموقرةوالعديد من الجهات  ،ومنظمة الصحة العالمية ،خلص مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة

ا إلى أن   .تؤثر بشكل حاد على الشباب والفئات المستهدفةتسبب اإلدمان و -ومنها الماريجوانا  - المواد المخدرةأيض 
ا،  ا أن من المعروفوأخير   القانونية واد المخدرةمن مبيعات الات ضريبية يتم تحصيلها مإيراد ةأي ه في الغالب ما تكونجيد 

مقابل كل دوالر في . للمخدراتاالستخدام المتزايد  جراءبالتكاليف االجتماعية التي يتم تكبدها متناهية الصغر عند مقارنتها 
دوالرت من التكاليف االجتماعية،  08والتبغ، يخسر المجتمع  ياتاإليرادات الضريبية على الكحول يتم تحصيله من
حل  لم يستطع اليانصيب وغيره من أشكال المقامرة األخرىوكذلك، . 7بالصحةألضرار التي تلحق ابسبب الحوادث 
 .بموازنتناالمشاكل المتعلقة 

يتحول فرد واحد من أصل 
مراهقين  6

قاموا بتجربة 

  الماريجوانا إلى

شخص 

 8مدمن
 
 

وقد يؤدي استخدامها بشكل كبير إلى 

طنقا 0 – 6 انخفاض معدل الذكاء 
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من خطر التعرض لحوادث × 2

 08السيارات

 00من خطر اإلصابة بمرض عقلي× 2

 

 
 

 
 
 
 



 
 

   
     

 
 المنظمات اإلجراميةاألمن أو كبح نشاط  تحسينإلى  يؤدي التقنينلن 

اجز تتلقى المكسيسكية بالمخدرات اإلتجارجماعات أن  2414لعام أظهر تقرير مؤسسة راند  ا صغير  فقط من إيراداتها  ء 
منظمات اإلجرامية في صفقات أخرى غير مشروعة ال تجنيهاتبين أن األموال الضخمة الماريجوانا، حيث ب اإلتجار من

إننا نعلم أنه انطالق ا من . 12أخرى غير مشروعة ومواد مخدرة ،والقرصنة ،واالبتزاز ،والخطف ،بالبشر اإلتجارمثل 
إلى ما يطلق عليها من الوصول بسهولة الجهات الفاعلة غير المشروعة تتمكن صناعة التعدين وغيرها من الصناعات، 

 غطاء  تمنحهم حيث  سوى مساعدة اتحادات تجار المخدرات؛ المخدراتولن ينجم عن تقنين اسم الصناعات المشروعة. 
 .عليها زيادة الطلبفي حين استمرارهم في تحسين أرباحهم مع ألنشطتهم،  اوشرعي   اقانوني  

 

 نوفر الفرصة لتجربتهادعونا  –لدينا بدائل أفضل 
عدة  ثمة، في األمريكتين المخدراتمشكلة  –األمريكية  الوالياتمنظمة  عنالنحو المبين في التقرير األخير الصادر  على

. وسياستها المخدراتها للحد من أضرار كالا من ؤيمكن للدول إجرا ،وتنفيذية ،وعالجية ،ووقائية ،تدابير إصالحية أمنية
ا في الجهود المجتمعية  أحرزتعلى سبيل المثال،  ا كبيرا  . ملحوظبشكل   المخدراتتقليل استخدام المنصبة على الوقاية نجاحا

ا  مثل محاكم)العدالة الرعاية الصحية أو حتى في أماكن  أماكنحققت برامج العالج في  ا قياسي  في كذلك عالج اإلدمان( رقم 
ا أن نركز على إم .ملحوظبشكل  بالمخدراتتقليل المشاكل المرتبطة   كانية السياسات غير المتعلقة بالمخدراتينبغي أيض 

النظر في البرامج التي  مثل سياسات اإلسكان والتعليم والرعاية الصحية. كما ينبغي كذلك بهافي تخفيف العواقب المرتبطة 
 تعالج المشاكل الجذرية مثل الفساد واألمن والفقر.

 

ا أنه ال يوجد من يدافع "ليكن أو التنظيم أو  التقنينعن أي موقف، سواء كان  واضح 
المحاربة بأي ثمن. ما يتعين علينا القيام به هو استخدام دراسات جادة ومدروسة 

 بعناية...للبحث عن حلول أفضل." 
 األمريكية الوالياتاألمين العام لمنظمة  خوسيه ميغيل انسولزا،  -
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