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    .ها أو ختومهاأو بشأن تعيني حدودالقائمة فيها لسلطات ل
  .صادر دون حترير رمسيهذا املنشور 

  
  .قسم اللغة اإلنكليزية واملنشورات واملكتبة، مكتب األمم املتحدة يف فيينا :اجهذا املنشور من إنت



 

iii 

    شكر وتقدير
األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات     ، مكتـب  غـريَّا تـو  رييلبهذا كل من غ ناقشة  املورقة  مشروع   ّدأع

 كـالرك، منظمـة     سة، ونيكـوال  يالـصح الـشؤون   و الوقاية من املخّدرات  قسم  ،  )املكتب(واجلرمية  
فريـق  مـداوالت  وذلك باالستناد إىل ، وتعاطي املوادة نفسيالصحة ال إدارة شؤون    ،الصحة العاملية 

أكتــوبر /تــشرين األولفيينــا يف  بدتِقــُع علميــة عمــل الــدوليني الــذين حــضروا حلقــة رباءمــن اخلــ
مــن  االنتقــال ؟للمخــدراتاإلجبــاري مــن االرهتــان   مأ الطــوعيالعــالج " : حتــت عنــوان٢٠٠٩
  ".العالجعلى  التحالف إىل إللزامياالعالج 

  
  آريا.مإميليا إ

   باسانغواديفيد
 كرَّاسييب غو

  فانفاريوآنا ماريا
  شتإميلي فين
 ونغشيويل غ

 فولفغانغ هوكر
 هدلستونويست 

 يانكوأدريان مارسيل أ
  مارويا فالرييا إيفا

 تيموثي جون مكسويين
  أوكروهليكاوبومريل

   أووينماريان فان
 ز سايناليزابيث 
  ا سيميوينإليزابيت
  و سواكيليمارك

  إميليس سوبتا
 ماريا آن سوليفان

  كاتري تاال
      ووزونيو 

، كمـا يـودان     الوثيقـة  عملـهما يف حتريـر       علـى واين هول   دريان كارتر و   املؤلفان أن يشكرا أ    يوّدو
 ســونيا وبارســيناس وغيريمــو تــومريس أتــايب بوزنيــاك وفالدميــريأن يعربــا عــن شــكرمها لكــل مــن 



 

iv 

ــسيكِّري وبي ــانديب ت ــس ــايل وشاوالت ــا درو نات ــ ومونيك ــالريي د وهيلربان ــو وإف ــارتي ليب ــا م ز  نريك
ــا و ــذيروســيو-تومــاس خــورخي ريــوس وخوان ــهم  ، ال ــسخاء ن منحــوا وقت ــة  لمــن أجــ ب مراجع
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 جنـا بوسـه   إالتـزام، وخاصـة     مـا أبـدوه مـن       علـى   ،  رات واجلرميـة  ّدملكتب األمم املتحدة املعين باملخ    
ا لــسيدة بــاربر، يــود املؤلفــان أن يــشكرا اوعــالوة علــى ذلــك. تنــسيق صــياغة الوثيقــةالــيت تولــت 
للبحـوث والدراسـات الـيت     ااستعراضـ داخـل املنظمـة   فترة تدريبـها  خالل ، اليت أجرت  غريباوتس

  .نائية اجلعقوباتللكبديل لعالج اتناقش توفري 
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    هيدمت 
ــون،     ــذا املعن ــشة ه ــة املناق ــتالحم "يهــدف مــشروع ورق العــالج مــن االرهتــان  : مــن اإلكــراه إىل ال

بـاع هنـج صـحي املنحـى يف العـالج مـن             ، إىل التـرويج التِّ    " بالرعاية الصحية ال بالعقوبة    للمخدرات
وتزّود االتفاقيات الدولية ملراقبة املخـّدرات الـدول األعـضاء باملرونـة الالزمـة              . لمخّدراتلاالرهتان  

  الفعاليـة  َتمثبَـ ر كبديل لعقوبات العدالـة اجلنائيـة        وجيب أن يكون العالج املوفَّ    . العتماد هذا النهج  
 من نظام العدالـة     وتبّين هذه الورقة اخلطوط العريضة لنموذج إحالة      . ومتمشيا مع املعايري األخالقية   

لعالج أكثر فعالية من العالج اإلجباري، ُيسفر عن فـرض قيـود أقـل علـى حريـة                  لاجلنائية إىل نظام    
وينبغـي أال  . أفـضل أمـام الفـرد واجملتمـع    فاقـاً  آف من وصمة العار الـيت تلحـق بـه ويفـتح     وخيفِّالفرد  
 إال كخيـار قـصري املـدى ومـالذ        لمخـّدرات مـن دون موافقتـه      لر يف معاجلة املريض من االرهتان       ُينظَ

 األخالقيــة  يف املعاجلــة املعــايُريَعَبــ، ومــن الــضروري أن ُتتَّاخلطــريةأخــري يف بعــض حــاالت الطــوارئ 
وال تتفــق مــع هــذا النــهج انتــهاكات حقــوق اإلنــسان   . بعــة يف العــالج الطــوعي املتَّذاهتــا والعلميــة 

  ".العالج"املرتكبة باسم 
    
  

  

 أنطونيو ماريا كوستا
 املدير التنفيذي
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   -املخّدرات كبديل لعقوبات العدالة اجلنائيةتعاطي لعالج من ا  
      دعوم باتفاقيات مراقبة املخّدراتعام م اتباع هنج صحي

نـصوص  األهـداف امل مـن    هـي صحة األفراد واجملتمع من اآلثار اخلطرية لتعاطي املخـّدرات      محايةإنَّ  
العقـاقري  بأن تقصر اسـتخدام  احلكومات  طالب  ت، اليت   تفاقيات الدولية ملراقبة املخّدرات   االعليها يف   
ــةاملخــدرة ــة  علــى ا واملــؤثرات العقلي ــة والعلمي ــا  ألغــراض الطبي ــة الن س، وخــصوصا مــن أجــل محاي

ــة علــى الــصحية والــسلوكية العواقــب، مــن ضــعفهمأ هــا االرهتــان تعــاطي املخــّدرات، مبــا في  املترتب
االجتمـاعي وفـرص   ماسـك  الت  الـيت تقـوض  الوظيفية النامجة عـن تعاطيهـا  ات واالختالالت  لمخّدرل
  .لتنمية االجتماعيةا

تعــري "علــى أن ) ١٩٦١( مــن االتفاقيــة الوحيــدة للمخــّدرات ٣٨وحتقيقــا هلــذا الغــرض، تــنص املــادة 
اسـتعمال املخـّدرات    الدول األطراف اهتماماً خاصاً وتتخـذ مجيـع التـدابري املمكنـة عمليـاً ملنـع إسـاءة                   

ومعرفة األشخاص املتورطني بذلك، يف موعد مبكر، وعالجهم وتعليمهم ومتابعة رعايتهم وتأهيلـهم       
  .، لتؤكد بذلك الدور احلاسم للتدخالت الصحية واالجتماعية"وإدماجهم اجتماعياً

ملخــّدرات مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع يف ا       ) ٤ (١٤ا املــادة أمَّــ
تتخـذ األطـراف، بغيـة التخفيـف مـن      "...، فتنص كذلك علـى أن     ١٩٨٨واملؤثرات العقلية لعام    

املعاناة البشرية والقـضاء علـى احلـوافز املاليـة لالجتـار غـري املـشروع، مـا تـراه مالئمـا مـن التـدابري                          
وتركـز  ". هللقضاء علـى الطلـب غـري املـشروع علـى املخـّدرات واملـؤثرات العقليـة أو التقليـل منـ                     

 الـصحية واالجتماعيـة   العواقـب االتفاقية يف هذا احلكم، على احلد من املعاناة البشرية النامجة عن            
لتعاطي املخّدرات، وكذلك على التصدي للمكاسب غري املشروعة اليت حتـصل عليهـا املنظمـات          

  .اإلجرامية
عــال اإلجراميــة وفقــا  مــن األف هــي املخــّدرات وزراعتــها وشــراؤها علــى حنــو غــري مــشروعوحيــازةُ

مـن  )) ب(٣٦املـادة   ( فـإنَّ    ، ولكـن متـشيا مـع النـهج الـصحي املنحـى،            ١٩٨٨ألحكام اتفاقية عـام     
تتخــذ الــدول األطــراف حبــق مــسيئي " تــنص علــى أن ١٩٦١االتفاقيــة الوحيــدة للمخــّدرات لــسنة 

يـة الالحقـة وإعـادة      استعمال املخّدرات التدابري الالزمة لتزويدهم بـالعالج الطـيب، والتعلـيم، والرعا           
وطبقــا هلــذا النــهج، فقــد ســلّط تقريــر اهليئــة الدوليــة ملراقبــة  ". التأهيــل وإعــادة إدمــاجهم اجتماعيــاً

عندما "، لدى مناقشته ملبدأ التناسب، الضوء على أنه         )EN/INCB/2007/1 (٢٠٠٧املخّدرات لعام   
ا بقصد االسـتهالك الشخـصي،   تتمثّل اجلرائم يف حيازة خمدرات غري مشروعة أو شرائها أو زراعته   
  ".فيمكن تطبيق هذه التدابري بصفتها بدائل كاملة لإلدانة والعقاب
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غــري املــشروع املخــّدرات  املنحــى فيمــا خيــص تعــاطي هنــج صــحيتبــاع ااالتفاقيــات علــى ع تــشّجو
فيمـا يتعلّـق   و.  عقـايب املنحـى   هنـج حـصرا علـى      تعويـل الاالرهتان هلا علـى حـد سـواء، عوضـا عـن             و
تـوفري التعلـيم    :  على مـا يلـي     املنحىي  نهج الصح ينطوي ال قد  ف،   غري املرهتنني هلا   ي املخّدرات تعاطمب
تـدابري لتـسهيل    اختـاذ   ، و واإلشـارة بنـصائح حتفيزيـة وسـلوكية مـوجزة         املعلومات املوثوقة   اإلمداد ب و

املـرهتنني  راد  فـ يف حالـة األ   أمـا   . االجتمـاعي التـهميش   واحلـد مـن العزلـة و      دمـاج يف اجملتمـع      إعادة اإل 
عـالج  دعـم اجتمـاعي أكثـر مشـوال و        النهج املذكور قد ينطوي أيـضا علـى تقـدمي            فإنَّ   ،لمخّدراتل

  .ورعاية الحقة ، واجتماعي حمدددوائي ونفسي
إعـادة التأهيـل    و العـالج ينبغـي النظـر إىل      ألحكام االتفاقيـات الدوليـة ملراقبـة املخـّدرات،          وتطبيقا  

وجيـوز  . لعقوبـات العدالـة اجلنائيـة     علـى أهنـا بـدائل       اية الالحقـة    وإعادة اإلدماج االجتماعي والرع   
جـرائم  ممـن يرتكبـون      مـواد تعـاطي   نامجـة عـن     األشخاص الـذين يعـانون مـن اضـطرابات          تشجيع  
  .عدالة اجلنائيةللعقوبات ا بديلاخلضوع للعالج كعلى ت باملخّدرامتصلة 

 أنَّ   ال يعـين بالـضرورة     ةالعدالـة اجلنائيـ   لنظـام    القـوة اجلربيـة   الذي يـستخدم     هذا النوع من التدخل   و
العـالج  إذ يبقى الفرد خمّيرا بـني قبـول   : ةمن احلري الفرد  حرمان   على   ي أو أنه ينطوي   جبارالعالج إ 

  .ةدارياإلعقوبات غريها من الالسجن أو عقوبة  مواجهةأو 
طي املخــّدرات متعــا أمــام اجملتمــع يتيحهــا العــالج كبــديل لعقوبــات العدالــة اجلنائيــة فرصــةوميثــل 

، ويتيح هذا عـادة خيـارا مـا أمـامهم للحـصول      من أشكال املساعدة ما شكل لقبولاملرهتنني هلا  و
ال يـرغمهم علـى اخلـضوع للعـالج مـن            و على التعليم والرعاية الصحية والعالج وإعادة التأهيـل،       

الـذي ال    ريا عـن العـالج اإلجبـاري      بكـ اختالفـا   ط  وهذا النوع من الـضغ    وخيتلف  . تهمدون موافق 
  .العالج الذي يتلقاهأو اختيار نوع برفض العالج لفرد يسمح ل

 وميكـن  . وطبيـة تربويـة يف احلسبان بأهنا تـدخالت      االتفاقيات   اليت أخذهتا    بالعقابدائل  وُتوصف  
املـرهتنني  املخـّدرات و  متعـاطي   دون انتهاك حقوق     من   هذه البدائل لعقوبات العدالة اجلنائية    توفري  

تــصلة حلــد مــن اجلــرائم امليف ااجملتمــع  بــني رغبــةبالتــايل موازنــة  قــقحي ّممــا الج،يف رفــض العــهلــا 
  .هاتعاطيالنامجة عن الضطرابات من اعالج  املخّدرات وحقوق الفرد يف احلصول علىب

          
       العلمية للعالج كبديل لعقوبات العدالة اجلنائيةاحلجج

الدوليـة ملراقبـة    سق مع االتفاقيات    أمر متَّ هو  املنحى   صحيعقايب املنحى إىل آخر     االنتقال من هنج    إنَّ  
مـستمدة مـن الدراسـات      أدلـة   ومنـها   . مـن األدلـة العلميـة      جمموعـة كـبرية    مع   أيضافق  ، ومتَّ املخّدرات

 بـشكل مـضر وارهتـاين كـثرياً مـا يـرتبط جبوانـب        املخـّدرات تعاطي  أنَّ   الوبائية ودراسات علمية تثبت   
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كمـا   *.(Hawkins et al., 1992, Kreek et al., 2005, Sinha, 2008) عيمن احلرمـان الفـردي واالجتمـا   
حالـة مرضـية مزمنـة ومتعـددة      لمخـّدرات   االرهتـان ل   أنَّ   بّينتبيولوجية  عصبية   و سريريةمشل هذا حبوثاً    

املـدى   تعاطيهـا أمـرا صـعب املنـال علـى            جتعـل االمتنـاع عـن     بطرائـق   تؤثر على وظائف املخ     األسباب  
نـهج  ال أنَّ ومثة أدلة متزايـدة تثبـت  . (Carter et al., 2009, Goldstein et al.,2009, WHO, 2004) القصري
غـري املـشروع واألضـرار االجتماعيـة        خـّدرات   يف احلـد مـن تعـاطي امل       جنع  هو أيضاً األ  املنحى  ي  الصح

  ).Chandler et al., 2009, Gerstein and Harwood, 1990 (اليت يسببها
نــشأة   يف الــيت تــسهمعوامــلوجــود العديــد مــن ال ديــدة إىل اجلعلميــة الســات الدرانتــائج وتــشري 

الـشخص  استعداد  رفع مستوى   لعوامل اليت ت  اتشمل  ، وهي   للمخدرات اإلصابة املرضية باالرهتان  
 ا علــى حــد ســواء، إن هــو تعاطاهــا هلــمــدى قابليتــه ليــصبح مــن املــرهتنني  املخــّدرات ويــب لتجر

(Volkow and Li, 2005) .االجتمـاعي  احلرمـان  تـاريخ طويـل مـن    : ما يلـي ني هذه العوامل ومن ب
 ,Dick et al, 2006(وراثيـة  تغريات  مبـ بفعـل التـأثر  الشخـصية   هوصـفات  الفـرد  مـزاج و ؛والشخـصي 

Merikangas et al., 2009( ؛ الطفولـة الـسلبية يف مرحلـة    هجتاربـ وقبـل الـوالدة؛   الفـرد  مـشاكل  و؛
ــه عــن اجملتمــع؛ واال األســرة و ب ارتباطــهوعــدمه؛ تعليمــوتــدين مــستوى      نفــسية الضــطراباتعزلت

)Fergusson et al., 2008, Zucker et al., 2008(.   جمتمعـة علـى هتيئـة    هـذه العوامـل    وقـد تعمـل
 وعـالوة علـى ذلـك،     . املـواد تعـاطي   ا لإلصـابة باضـطرابات نامجـة عـن           وبيولوجيـ  انفسيالشخص  

يف حماولــة ويواظبــون عليهــا  تعاطيهــا يبــدأون راتللمخــداألفــراد املــرهتنني نــسبة كــبرية مــن فــإنَّ 
العنـف وإسـاءة املعاملـة والفقـر        مثـل   حيـاهتم،    تـواجههم يف     معاكـسة ظـروف   غلّب على   للت فاشلة

  .(Khantzian, 1985)وعبء العمل املفرط   واجلوعوالعزلة االجتماعيةاملدقع 
رض لتعــاطي يــنجم عــن التعــ ) مــرض( اضــطراب صــحي هــو عبــارة عــن  للمخــدراتواالرهتــان 

 .ة هـذه   والبيولوجي ةالنفسياملخّدرات لدى األشخاص الذين توجد لديهم مسبقا مواطن الضعف          
التـدبري املناسـب للتـصدي      هـي    العقوبة ليست  بأنَّ   لمخّدراتل ملسألة االرهتان    هذا الفهم  ويوحي

 ,.Chandler et al.,2009, Dackis and O’Brien, 2005, McLellan et al (مخّدراتللرهتنني ملالة احل

ــ فــإنَّ يف الواقــع،و. )2000 املعّرضــني  ألفــراد لتعــايف امعاكــسةائج يــؤدي إىل نتــميكــن أن  سجنال
يف مرحليت الطفولة واملراهقة، والـذين      سلبية   مبا شهدوه من جتارب      بالفعل" ُعوِقبوا"ن  ّمملالرهتان  

  .(Neale and Saville, 2004)  الناحيتني العصبية والنفسيةرمبا كانوا بالفعل عرضة لالرهتان من
الـذين  األفـراد   والـزج هبـم يف الـسجن مـن        لالنزالق إىل هاوية اجلرميـة     أكثر عرضة     هم "الفقراء"و

 حـصول أصـحاب الـسوابق       وإمكانيـة . ر حظـا  وفـ يف بيئـة أ   يعيـشون   خـل كـاف و    حيصلون علـى د   

───────────────── 
  *

  .قائمة املراجع يف هناية الوثيقةانظر .  النصعأمساء املؤلفني والسنوات تشري إىل مراج   
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تـضيع مـن    جن،  يف الـس   ا الـيت يقـضوهن    العقوبـة ، وبـسبب فتـرة      حمـدودة عمـل   العلى فـرص    اجلنائية  
  .عمرهم سنواٌت قيِّمةٌ، ممَّا ُيقلِّلُ أكثر فأكثر من احتماالت أن ينعموا حبياة مستقرَّة

 اإلجبـاري العـالج   مراكـز   يف  هم  حجـزَ الـسجن و   يف   هلـا  متعاطي املخّدرات واملرهتنني     حبَس أنَّ   لواقعاو
. (Jurgens and Betteridge, 2005)وأرقَّهم حاالً سنا خصوصا أحدثهم ، ويزيدان حياهتم الكدرة تنغيصاً

والعـصابات  األكـرب منـهم سـنا    اجملـرمني   االنـضواء حتـت جنـاح     السجن مـن    بيئة   تعّرض هؤالء ل   ويسّهل
زيـد  يو.  هويتـهم اإلجراميـة    ويساعد علـى تـشكيل    هم بالعار   من وصم  كما يزيد ة،  اإلجراميواملنظمات  

ويقلــل مــن  األوضــاع الــصحيةتــدهور يــؤدي إىل  وة االجتماعيــالعزلــةكــثرية مــستوى يف أحيــان ذلــك 
بــرامج أو  العيــادات اخلارجيــة(بــدائل الــسجن داخــل اجملتمــع وميكــن أن تــؤدي . املهــارات االجتماعيــة

 مـن االرهتـان بـاألفيون    الـدوائي ن قبيـل العـالج   ، مـ )العالج اإليوائي(العالج داخل املؤسسات اإليوائية   
جلــرائم املتــصلة  تقليــل عــدد اعاليــة مــن الــسجن يف أكثــر فدورا ، املــدعوم مبــساعدة نفــسية واجتماعيــة 

  .(Chandler et al., 2009) باملخّدرات
يف العديـد مـن     مـن نـزالء الـسجون       ) األغلبيـة  أو(ون نـسبة كـبرية      شكليـ متعـاطي املخـّدرات      أنَّ   ورغم
 معاجلـة  ، مبـا يف ذلـك    وإعـادة تأهيلـهم    هـم لعالجالـربامج املناسـبة     فتقـر إىل    ينظام السجون    فإنَّ   ،البلدان

 للمخــدراتء املــرهتنني نــسبة عاليــة مــن الــسجنا  تــصيب الــيت املالزمــة للتعــاطي االضــطرابات النفــسية
(Baillargeon et al., 2009, World Health Organization, 2005a). ل  فإنه غالبا ما ُيهَمذلك،فضال عن و

 .ات طبية خالل فترة االحتجـاز      واألدوية املصروفة بوصف   لكحوللضار ل ااجلناة يف جمال التعاطي     تاريخ  
العـودة  وها  منـ  وأخـذ جرعـات زائـدة        املخـّدرات املعاودة لتعاطي   نسبة عالية من    هناك   أنَّ   األدلةوتثبت  

 Dolan (الق سـراحهم مـن الـسجن    بعد إط لمخّدراتلرهتنني  األفراد امل الرتكاب اجلرائم ثانية فيما بني      
et al., 2005, Ramsay, 2003(.  

املـصابني   نـسبة عاليـة مـن   ما تعج باملغلقة عادة رافق السجون وغريها من امل    فإنَّ   ،وعالوة على ذلك  
من املصابني أيضا يف مرحلة ، و(Oliemeulen et al., 2007)تعاطي املخّدرات نامجة عن  باضطرابات
ــة ب ــريوس الحقـ ــدز فـ ــسل مـــرض واأليـ ــدة  (الـ ــم املتحـ ــية األمـ ــسانمفوضـ ــوق اإلنـ   ؛ ١٩٩٦، حلقـ

WHO, 1993 ــب ــة   ؛ مكت ــين باملخــّدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــرا). ٢٠٠٦، األم ــزالء  ألنَّ ونظ ن
ــة  واالخنــراط يف أنــشطة أخــرى  عــن طريــق احلقــن  املخــّدرات يف تعــاطي الــسجون يــستمرون عالي

اتيـة جـدا    ؤ م بيئـة الـسجن    فـإنَّ    ن،ويف الـسج   والتهاب الكبـد  األيدز  انتشار فريوس   اخلطورة تسبب   
 وغالبـا مـا يقتـرن    .Gore et al., 1995, Jurgens and Betteridge, 2005) (األيـدز  فـريوس  ستـشراء ال

الـيت تـشكل مـشكلة عويـصة حتديـدا          مرض السل،    عدوى   انتشارارتفاع خماطر    ب لسجونااكتظاظ  
املـصابني بفـريوس األيـدز      عـالج   ويـؤدي االنقطـاع عـن       . األيـدز فـريوس   بأصـال   بالنسبة للمـصابني    

مـــن الفريوســـات ســـالالت كـــوين خطـــر ت لـــه إىل زيـــادة ومغـــادرهتمالـــسجن م إىل دخـــوهل عنـــد
  .ةلألدوي قاومةامل



 لعقوبةالعالج من االرهتان للمخدرات بالرعاية الصحية ال با: من اإلكراه إىل التالحم 5
 

 

لألفـراد   طبيـة دخالت بتـوفري تـ   للمخـدرات العالج الفعـال مـن االرهتـان     أنَّ تثبتأدلة كثرية ومثة  
 إمنـا   علـيهم  لعدالـة اجلنائيـة   فـرض عقوبـات ا    كبـديل ل  )  أو العيـادات اخلارجيـة     ياتداخل املستشف (

يــشمل تقليــل معــدالت اجلرميــة وخفــض تكــاليف   مبــا ، الت التعــايفحــا بــشكل كــبري مــن  يعــّزز
 Koeter and Bakker, 2007, McSweeney et al., 2007, Uchtenhagen (ةالعدالـة اجلنائيـ  إجـراءات  

et al., 2008( .باضــطرابات نامجــة عــن تعــاطي  قــة للمــصابنياحملقَّنتــائج  هــذا العــالج النحيــسِّو 
 .عقوبـات العدالـة اجلنائيــة   باملقارنــة بآثـار االكتفـاء بتوقيــع  اء، علــى حـد سـو  املخـّدرات واجملتمـع   

  .رائم متصلة باملخّدراتجباملدانني  األشخاص  مجيعبشأنهذا اخليار اتباع عليه ينبغي النظر يف و
          
      أشكال اإلقناع املستخدمة يف العالج  
      العالج الطوعي من دون التهديد بعقوبات العدالة اجلنائية  

   إىل  لـضغط واإلقنـاع   إهنـا تنطـوي علـى عنـصري ا        عـالج الطـوعي     عـن مجيـع أشـكال ال      قـال   ُي أن   ميكن
علـى   ةغـري رمسيـ  ممارسة اجملتمع أو أفراد األسرة واألصدقاء لـضغوط   فإنَّ ،يف بعض احلاالت و.حد ما 

 طو الـضغ ههـذ وقد تتخـذ  . (Wild, 2006) املريض قد تكون كافية الستهالل العالج أو االستمرار فيه
ــشجيع   ــفوياًاملــريض شــكل ت ــسعي لل ش ــد    علــى ال ــالج أو هتدي ،  ســلبيةعواقــبب هحــصول علــى الع

  .(Marlowe et al., 1996, Stevens et al., 2006) أو فقدان الدعم املايلأو الطالق االنفصال ك
  املرهتنني االجتماعي أو العمل املتخصصني يف جمال العالج     من  وخياطب أفراد أفرقة التوعية وغريهم      

التـدخالت   تتـضمن قـد   و. ضوع لـه  اخل على   الج هبدف حتفيزهم  للعبعد   غري اخلاضعني    لمخّدراتل
أن تتبلور لـديهم دوافـع كافيـة        ساعد املرضى على تغيري سلوكهم قبل        ت حماوالت لإلقناع السلوكية  

  ).اإلجيايبالسلوك مكافأة مثل (ت أو اإلقالع عن تعاطيها املخّدرا تعاطي لحد منل
لحـصول  حـوافز ل  استخداماملتبعة يف مرافق العالج على  الطوارئ  حاالت إدارةُجُهُنوقد تنطوي  

صـرف   قـسائم إعطـاءهم  أو للمرضـى   نقديةتقدمي مبالغ   قد تشمل    للعالجت جيدة   استجاباعلى  
ــى بعــض احتياجــاهتم   ــورفني صــرف جرعــات إضــافية مــن    أو للحــصول عل ــادون أو البوبرين  امليث

  .زيل من أجل االستعمال املنللمرضى الذين يعاجلون هبما 
ــ ــإنَّ ،للمخــدراتاالرهتــان مــن احلــاالت الــشديدة يف ا أمَّ ممارســة اجملتمــع لــضغوط أكــرب علــى    ف

وقـد يـشمل ذلـك      .  على اخلضوع للعالج أو املواظبـة عليـه        فعال قد تشجعهم بشكل     هلااملرهتنني  
قيـادة  العلـى  منـهم   ادرغـري القـ  مـن  (قيـادة  السـحب رخـصة   مثـل  ، سلبية رمسيةهتديدهم بعواقب   

 هتعاطيـ بـسبب    ة أطفالـه  رعايـ لعـاجز منـهم عـن       فيمـا خيـصُّ ا    (طفال  األن حضانة    خسرا و أ )بأمان
 هتعاطيـ مـن جـراء       علـى أداء عملـه      منـهم  قـادر الغـري    فيما خيـصُّ  (ن الوظيفة   فقدا و أ )لمخّدراتل



العالج من االرهتان للمخدرات بالرعاية الصحية ال بالعقوبة: من اإلكراه إىل التالحم  6 
 

 

الوفـاء   عـن  يف حـال عجـز الفـرد    (الرعايـة االجتماعيـة      أو احلرمـان مـن اسـتحقاقات         )تلمخّدرال
  ). حلصوله على هذه االستحقاقاتعة منهباملتطلبات املتوقَّ

        
  :اجلنائيةالعدالة نظام لاإلخضاع من بدالً إىل العالج  اإلحالة
      هلا واملرهتنني متعاطي املخّدرات لسجن بدائل

ة راقبـ ات ممبوجـب اتفاقيـ   لغري األغراض الطبية حمظـور   ملخّدرات واملؤثرات العقلية   ا تعاطي أنَّ   مع
 إىل حــد كــبري بــني البلــدان    املفروضــة علــى تعاطيهــا تتفــاوت    شــدة العقوبــة  فــإنَّ املخــّدرات،

(EMCDDA, 2009) . كميـات كـبرية   بشأن جـرائم االجتـار ب  شديدة عقوبات مجيع البلدان ولدى
 كيفيـة   البلدان ختتلف اختالفا كـبريا يف       ولكنَّ .العنيفة املتصلة باملخّدرات  ائم  املخّدرات واجلر  من

يف بعـض   ب بالـسجن    وُيعاقَـ . الشخـصي  ألغـراض االسـتهالك      معاقبة تعاطي املخّدرات وحيازهتـا    
ألغراض غري طبية، يف حني ال ُيعترب اسـتهالكها         ملؤثرات العقلية   او ملخّدرات ا تعاطيعلى  البلدان  

. يــةعقوبــات العدالــة اجلنائ يقــع حتــت طائلــة ال  هــوأو يف بلــدان أخــرى فعــال إجراميــا الشخــصي
 امـل خمفـف   لمخّدرات على أنه ع   إىل االرهتان ل  الواليات القضائية    يف بعض وينظر النظام القانوين    

لمخــّدرات لعلــى املــرهتن فــرض يباملخــّدرات، ورمبــا للعقوبــة بالنــسبة للجــرائم األخــرى املتــصلة 
  .لعالجلخضوع لل مستعدا خصوصا إذا كانو، اهلعقوبة أخف من غري املرهتن 

مـن  أكـرب   عـدد   ا  شخـصي املخّدرات واسـتهالكها    على حيازة   شد  اليت تفرض عقوبات أ   البلدان  ولدى  
يبـدو  على ما   هذا النهج    و . تكاليف كبرية  اجملتمع ُيحملمما  يف السجون،   املودعني  متعاطي املخّدرات   

عقوبـات  ال تفـرض   بالبلـدان الـيت   ورِنإذا مـا قُـ  ؛ يف اجملتمـع   رادع على تعاطي املخّدرات    تأثريليس له   
  .(Reuter and Stevens, 2007) اشخصياملخّدرات واستهالكها حيازة  على ديدةش

التأهيل وإعادة إعادة والرعاية الالحقة و لمخّدراتاالرهتان لوالعالج من ثقيف التوميكن أن يكون 
ت اجلرائم املتصلة باملخّدرااملفروضة على بدائل فعالة لعقوبات العدالة اجلنائية يف اجملتمع ندماج الا
 ألنه ،)األخرىبدائل السجن نطاقا عن  عامة أوسع ، لالطالع على حملةUNODC 2007 انظر أيضا(

 (,Gerstein and Harwood بساملتصلة باملخّدرات أكثر من احلالعالج يقلل معدل اجلرائم  أنَّ ثبت
(1990, Guydish et al., 2001 .،من   يتاح لكلينبغي أن الطوعي العالج فإنَّ ومن الناحية املثالية

ى علأن حيصل باملخّدرات متصلة يرتكب جرائم  من كلحيتاجه ويطلبه، على أنه ليس مبقدور 
 يف بعض ميزانية العدالة اجلنائيةوتتضمن . ه وقصور سبل احلصول عليهتكاليف نظرا الرتفاعالعالج، 
متصلة هبا،   جرائمكاب بارت بتعاطي املخّدرات أوشراء عقاقري لعالج املتهمني أو املداننيالبلدان 

اهتامات أو  للمخدراتاملرهتنون عندما يواجه و. جنع من حبسهمأرخص وأملنع اجلرمية ألهنا وسيلة 
يار العالج بأسعار يف ضوء إتاحة خ، ومتصلة هبا  جرائم بارتكاببتعاطي املخّدرات أو اتإدان
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يتناسب مع تلك  لة اجلنائيةالعدالعقوبات يف اجملتمع كبديل  نسانية وفعالةإوبأساليب معقولة 
  .)van Ooyen, 2008( عندما ُيترك هلم اخليارطوعا خيتارون العالج  ما كثرياًاألفعال، 

ة بـأعلى   لعقوبات العدالـة اجلنائيـ     ل توفري هذا العالج كبدي    بكيفيةتعلقة  التايل املبادئ امل   البابويبّين  
  .مستوى من الفعالية واإلنسانية

      
      اجلنائيةالعدالة اإلخضاع لنظام من بدالً إىل العالج  اإلحالةشأن املمارسات اجليدة ب

 فعالـة املقـّررة قانونـا ميكـن أن تكـون بـدائل            التعليم والعالج والرعايـة     برامج   أنَّ   تشري الدالئل إىل  
مـن  و. مؤسـسات للعـالج اإليـوائي     احتجـازهم إلزاميـا يف      أو   للمخـدرات األفراد املرهتنني   لسجن  
 اتفاقيـات مراقبـة     مل تعتربهـا  رائم   جـ  على لعدالة اجلنائية عقوبات ا بديل ل  ذلك ك  ىالنص عل املمكن  

 مـن   هلـا رهتـان   تعـاطي املخـّدرات أو اال     ها جـرائم يعـد فيهـا        لكنـ و ،متـصلة باملخـّدرات   املخّدرات  
ومــن . لتمويــل تعــاطي املخــّدراتاملرتكبــة ، مثــل جــرائم امللكيــة العوامــل الــيت تــسهم يف ارتكاهبــا

 أن يـسمح بـد   الال تنتهك حقوق متعاطي املخّدرات الـذين   بطرائق   هذا العالج ري  الضروري توف 
 خيتاروا شكل العـالج الـذي يتلقونـه      أن  لعالج و وا يريدون أن خيضعوا ل    إذا كان هلم بأن يقرروا ما     

(Porter et al., 1986) .ينبغـي أن  لعـالج، ولكـن   علـى اخلـضوع ل  القانونيـة  تـشجع الـضغوط   قـد  و
  .قرار املتعلق مبا إذا كان سيخضع له أم الُيترك للفرد ال

وال بد من أن ُتستعاد تدرجيياً الفرصة لالخنراط يف العالج، ومـن شـأن هـذا أن ييـسر اجملـال لتحـسني                       
العالقــات الشخــصية بــني األفــراد ومــشاركة اجملتمــع، وأن يعــزز التــرابط االجتمــاعي وأن يقــيم حتالفــاً 

تــوفري العــالج كبــديل لعقوبــات العدالــة اجلنائيــة نقيــضاً لتــوفري ومــن هــذا املنظــور، ال يغــدو . عالجيــاً
وإذا ما قُدم العالج على هـذا النحـو، فـسوف ينمـو             . احلوافز الدافعة للتغيري، وإمنا يصبح فرصة للتغيري      

هنـج  اتبـاع   بـسبب   وال تتأثر بالضرورة نوعية العـالج       . منوذج إلزامي للعالج   أيِّ   احلافز على التعايف يف   
أكثـر  الفـرد بـشكل      بـرامج العـالج الـيت يلتحـق هبـا             فعاليـةَ  ميكـن أن متاثـل      هنـا   العالج ففعاليةُ،  إلزامي
  .(Burke and Gregoire, 2007) ةطواعي

 أن تنطوي ضـروب العـالج املهتديـة بتجـارب مثبتـة النجـاح الـيت تنفـذ                   ن الناحية املثالية  وينبغي م 
ة اجتماعيـة  فـسي ن( واجتماعيـة  طبيـة دخالت تـ ئية على داخل اجملتمع كبديل لعقوبات العدالة اجلنا  

نظـام  جنـاح   حتـت   خمتلفـة    ختصـصات مهنيـة      مناملمارسني  ن  فريق م ينفذها  )  على السواء  وائيةدو
  .الرعاية الصحية

  :احلالة ما يلييف هذه ويتعني 
عقوبــات العدالــة ّممــن يواجهــون املرهتنــون هلــا املخــّدرات أو   متعــاطوالعــالجعلــى  أن يوافــق  -١

 أيِّ  العـالج يف  ن يكونوا أحرارا يف ترك      جرائم متصلة باملخّدرات وأ   بسبب ارتكاهبم   ية  اجلنائ
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عـن اجلرميـة األصـلية    العدالـة اجلنائيـة   ت لعقوبـا  وإن كانوا يف تلك احلالـة سيخـضعون     (وقت  
  ).تركوا العالجهم إن باملخّدرات  املتصلة

ية، فإن مل توجد أدلة تثبت فعاليتها،       سترشد يف العالج مببادئ طبية وعلمية مثبتة الفعال       أن يُ   -٢
  .)UK Drug Policy Commission, 2008 (ُتخضع النهج اجلديدة لعمليات تقييم دقيقة

ألخالقيـات الرعايـة الـصحية،      وّحـدة   وفقـا للمبـادئ امل    وإنـسانية   بطريقـة   العالج  ر  ُيوفَّأن    -٣
  .تهوكرام الفرد احترام استقالليةمن قبيل 

  . ومنافعهاالعالج خيارات خمتلفخاطر مب غ املرضىبلَُّيأن   -٤
علـى  ملرضـى  إجبار ارغم ببني املوظفني واملرضى، ا  عالجياحتالفاملوضوعة ربامج  تقيم ال أن    -٥

  .العالجتلقي 
 دسـتور  مـع   لعالج كبديل لعقوبـات العدالـة اجلنائيـة       لتوفري ا القانونية  اإلجراءات  أن تتفق     -٦

  .ةاملدنياملريض حريات  اليت حتمي  اإلجراءات، مبا فيهاه وقوانينالبلد
 شـفافة إجـراءات   و " الواجبـة  اإلجراءات القانونية "بتطبيق  قوق األفراد   ر احلماية حل  ُتوفَّأن    -٧

  .رمسي يف البلدالقضائي النظام يشرف عليها ال
أي  (ا هلـ  موجـب تـدابري قانونيـة ال      لجرمية   أيِّ    بارتكاب  فرد غري ُمدان بعد    أيُّخيضع  أال    -٨

 أو جرميــة أخــرى أيِّ فــيهم بارتكــابشتبه املتخــذة حبــق املــألكثــر مــن التــدابري  عخيــضال 
  ). بارتكاهبااملهتمني

إخطـارا كـامال خبيـارات      األشخاص الذين يواجهون عقوبـات العدالـة اجلنائيـة          ُيخطر  أن    -٩
ــارهم  لإبالغهــم أيــضا باينبغــي و. املتاحــة كبــديل للعقوبــات  العــالج ــأثري احملتمــل الختي ت
هيـة مـا ُيتوقـع منـهم أن يفعلـوه يف إطـار         مبـا يف ذلـك ما      ،جلنائيةاإلجراءات ا  على   العالج

 عقوبــات أيِّ لــىععــالج اليف الــذي حيرزونــه التقــدم يــة تــأثري وكيفخــضوعهم للعــالج، 
  . ُتفرض عليهمعدالة اجلنائيةلل

  . األمرزم إن ل،للمرضى ويتكفل نظام العدالة اجلنائية بدفع تكاليفه العالُجتاح ُيأن   -١٠
عقوبات جنائية أشد من جـراء قـرارهم         ةيواجهون عقوبات العدالة اجلنائي   ض على من    أال ُيفرَ   -١١

يـنجح  إن مل حـىت  (لعـالج   لاملمتـثلني وينبغي االستمرار يف معاجلة املرضى . أن خيضعوا للعالج 
  . هلم العالج مفيداًما دام)  متاماالعالج

كبـديل   املعـروض علـيهم   العـالج    أال خيتـاروا     لمخّدراتلاملرهتنني  أن يكون من حق اجلُناة        -١٢
جنائيـة  عقوبـات عدالـة   أال ُتفـرض علـيهم      يف هذه احلالـة     وينبغي  . لعقوبات العدالة اجلنائية  
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لعـالج، أو   اخلـضوع ل   خيـارُ  ُيعَرض علـيهم   مل   لون تلك اليت كانت سُتفرض عليهم       مأشد  
  .ملخّدرات يتعاطون الو مل يكونوا

. مريض آخـر   أيِّ   مثلما هو احلال مع   معلومات  ما يقدمه املريض من     م سرية   ينبغي احترا   -١٣
م مــع احملكمــة علــى أن ُيكــشف أمامهــا عــن   اتفــاقهوقــد يوافــق مــثال املرضــى يف إطــار   

 مبقـدورها   ويكـون جيب أن ُتبلّـغ احملكمـة بامتثـال املرضـى           و. املعلومات املتعلقة بعالجهم  
  .متثالإلغاء التدابري البديلة يف حال عدم اال

هـذه   فـإنَّ     لعقوبـات العدالـة اجلنائيـة،      م كبـديل  ستخَدتُـ برامج العـالج     أنَّ   منرغم  على ال   -١٤
، يـدعم املرضـى  رحـيم  هنـج  باتباع عالجية  ينبغي أن تفي بدورها بوصفها برامج       ربامج  ال
شــكال مــن   أال يــصري العــالج  وينبغــي . إلنــزال العقوبــة أداةاحليلولــة دون أن تــصبح  و

  .خارج نطاق القضاءب عقاأشكال ال
بتــدابري حــاالت الطــوارئ واجتمــاعي يف دعم ن ُنهــج العــالج اجملتمعــي بــ ينبغــي أن ُتقــَر  -١٥

. واملالبــسة صحي الــواملرافــق الغــذاء واملــأوى، مثــل األساســيةالحتياجــات اتلبيــة تكفــل 
 وهـذا ،  الفقـر  ف مـن وطـأة    وختفِّـ الئق  ملأوى ال ااألساسي  االجتماعي  الدعم  برامج   روتوفِّ

لمخـّدرات،  باملرهتنني ل تسهيل االتصال   ل تكميلي ال غىن عنه      الدعم االجتماعي هو عمل   
ذلـك،  وعـالوة علـى     . بشكل عام بصحتهم  لعناية  او حضور برامج العالج  لتمكينهم من   

تـوفري املهـارات   ك املـستدامة،  عيشةسبل املفقد يكون ضروريا تنفيذ تدخالت فيما خيص   
إسـداء   و صـغرى قـروض   احلـصول علـى     الـدخل و   رص كسب وف أو التعليم البديل   املهنية

  . بشأن الوظائفاملشورة
      

      العالج يف حال انعدام احلق يف الرفض: العالج اإلجباري
ممـن هـم     مخّدراتللرهتنني  بعض امل إىل تشجيع   التهديد بفرض عقوبات العدالة اجلنائية      يؤدي  قد  

غ الضرورة إخضاع قلة قليلـة منـهم        وقد تسوِّ . التماس العالج  على   ةنظام العدالة اجلنائي   يف قبضة 
 متعـاطي   محايـة للعالج اإلجباري ألمد قصري على أن يقتصر ذلك علـى حـاالت الطـوارئ ابتغـاء                 

 الفـرد مـن     عـالج  جـواز  فـإنَّ    ،االتحـىت يف هـذه احلـ      و.  ذاتـه  جملتمع ا و محاية املخّدرات أنفسهم أ  
بعـض اتفاقيـات     ذلـك ينتـهك قـد  و ة مـن الناحيـة األخالقيـ    موضـع جـدل  هو مـسألة دون موافقته   

 هــذا التــدخل فــإنَّ حــال، أيِّ وعلــى. اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــةكاألمــم املتحــدة، 
  .صارمإشراف قانوين ُينفّذ إال حتت  الأ ينبغيو، أقصى دبضعة أيام كحجيب أال يتجاوز 
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       يف حاالت الطوارئاألمداحلجز أو العالج غري الطوعي القصري   
الـذين يعـانون   تعـاطي املخـّدرات أو   جـراء   مـن  م خطـري املصابني بتـسمُّ كون إخضاع األفراد  ي قد

 قـصري األمـد مـن    مكثّـف  مـن جـراء تعاطيهـا لعـالج إجبـاري         بصورة أخرى مـن أضـرار جـسيمة       
أجل محايتهم أمرا مربرا إن هم عجزوا عن العناية بأنفـسهم وكـانوا يـشكّلون خطـرا دامهـا علـى                     

مثـل  الوضـع مماثـل حلـاالت إسـعاف املـصابني حبـاالت نفـسية خطـرية                 اهذو. سالمتهم الشخصية 
قـوانني  بلـدان  معظـم ال لـدى   أنَّ كمـا .  يف واقـع األمـر   مبـادئ واحـدة    أن تنظّمهـا     وينبغي،  ذهانال

، )مث حتتجزه ليلة واحدة أو حلني انقشاع حالـة التـسمم           (على الفرد  الشرطة   أن تقبض تنص على   
 يف حـاالت    لعـالج  ل ختـضعه  أو) املستـشفيات ك(ىل أحد مرافق العـالج      إ أن تقبض عليه وتنقله    أو

  .رعاية الصحيةرفق لل يف مالطوارئ من دون موافقته
هـم إمـا مـن    خـرين، و إيـذاء اآل إيذاء أنفـسهم أو     يف  يتمثل  جسيم  خلطر  ضون  معّرهؤالء املرضى   و

هــذه  يفو. فهومــةمطريقــة بالتعــبري عــن رغبــاهتم مــن العــاجزين عــن لعــالج أو الرافــضني لتلقــي ا
يكون مـربرا لفتـرة      إجباري قد    لعالجاإلخضاع املؤقت للمريض من دون موافقته        فإنَّ   ،االتاحل

. عواقـب وخيمـة علـى الـصحة واألمـن         ته واجملتمع على حد سواء من       محايأجل  ة من   زمنية وجيز 
مــا ا ذ إاســتعادته لالســتقاللية علــى ة مؤقتــاســتقاللية املــريض بــصفة   تعليــق وميكــن أن يــساعد  

جتـاه  أو  عدوانيتـه جتـاه نفـسه       وطـورة    العاليـة اخل   هلوقـف سـلوكيات    فعالة   الجاتاسُتخِدمت معه ع  
، جـسيمة طـوارئ طبيـة أو أمنيـة        ة   حالـ  تـدارك هـو   هـذه احلـاالت      يفمن ذلك    واهلدُف. اآلخرين
ــوفري ولــيس  ــةينبغــي وقــف التــدخالت   و.لمخــّدراتل مــن االرهتــان األمــدالج طويــل عــت  الطبي

فافة والبــد مــن وجــود إجــراءات قــضائية شــ. اجلــسيمة الطــوارئ ة حالــانقــضاء مبجــرد ةيــجباراإل
التـدخالت  العالج اإلجباري، وينبغي تقييم مـدى فعاليـة تـوفري        طبيق هذا النوع من     تعند  دقيقة  و

  . اإلجباريةالطبية
شفيات العـالج اإلجبـاري يف إحـدى املستـ      هـو   تطبيق األكثر شيوعا هلذه الفئة من العالج         ال لعلَّو

أو بــالكحول لتــسمم مــن جــراء ا)  كحــد أقــصىأيــامأو بــضعة عــدة ســاعات  لأي( لفتــرة قــصرية
 األعــراض احلــادةمعاجلــة  أو لــشبائه األفيــون ائــدةمــن اجلرعــات الزعــالج  تــوفري الوأاملخــّدرات، 

 مـن جـراء    أو الـتفكري يف االنتحـار  اإلصـابة بالـذهان  مثـل   (املالزمة للتعاطيالضطرابات النفسية  ل
  ).تعاطي املخّدرات

احملــددة بوضــوح،  احلــاالت االســتثنائية  يف عــن علــم   تــهوافقممــن دون املــريض  معاجلــة وعنــد
   النفـــسيةالـــصحة املتعلقـــة بيف حـــاالت الطـــوارئ قـــة طبَّ مماثلـــة لتلـــك املمعـــايريبـــع تَّأن ُت ينبغـــي

)World Health Organization, 2005b( . أن تنطوي مثال على ما يليوينبغي:  
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 بعــد الرعايــة الــصحية ييأخــصائ علــى األقــل مــن اثنــانالعــالج  هــذا ر ضــرورةَاشــتراط أن يقــرِّ  •
  .فحص طيب

ــرض   • ــدره  ف ــين ق ــام   حــد زم ــدة أي ــالج اإللع ــاريلع ــادة الــ إل (جب ــة  شخصع ــن إىل حال م
 بـضعة  على أال يتجـاوز هـذا  حتقق مصلحته اخلاصة،   اختاذ قرارات   يستطيع فيها   ستقاللية  اال

  ).أيام كحد أقصى
، مبـا يف ذلـك احلـق    العـالج سـتمرار  ال ضـرورة  أيَّ فيما خيـص  عملية مراجعة قضائية إدراج    •

  .يف االستئناف
ملراجعـة منتظمـة    ختـضع   ُتقـرَّر يف كـل حالـة علـى حـدة و           ة  مناسـب العمل مبوجب خطة طبية       •

  .املثبتة الفعاليةات واملعايري األخالقية الدولية املمارسأفضل مع وتتسق 
        
       موافقةدون الطويل األجل من العالج  

 دونمـن   للمخـدرات   للمـرهتنني    املـدى طويـل   ال ضروباً من العالج اإليوائي   كثري من البلدان    ر  يوفِّ
  .منخفضمبستوى أمين سجن الالواقع نوع من تهم، وهو يف موافق

م أالتقليـدي   الـسجن   سـواء مـن حيـث مقارنتـه ب        التـأثري العالجـي هلـذا النـهج،         وال توجد أدلة علـى      
ن حيـث   عـدمي الفعاليـة مـ     و مكلـف بالعالج الطوعي من املخّدرات داخل نطاق اجملتمع، وهـو هنـج            

 ألنـه ،  بـديال للحـبس   ثـل هـذا النـهج       وال مي  .اجملتمـع  علـى    الفـرد وال  ال يعود مبنافع ال على      التكلفة و 
 املـدفوع األجـر   ري  غـ عمل  لليف بعض احلاالت معسكرات      وتصبح مرافق العالج     .هأشكالشكل من   

ــو ــا  سخرة وال ــع فيه ــة  أســاليب ُتتب ــة وتأديبي ــل شــكال عــالج مهين   خــارج أشــكال العقــاب  مــن  متث
  .نطاق القضاء

 دونمـن   تعاطي املخـّدرات    النامجة عن   الضطرابات  لعالج طويل األجل     أيِّ    استخدام نَّإقال  وُي
ــ    يـــةواملعـــايري األخالقيـــة الطب التفاقـــات الدوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان ة املـــريض هـــو خـــرق لموافقـ

)UNODC and WHO, 2008(. 

يف احلـاالت املناسـبة بـدالً مـن          للعـالج    وإحالـة األفـراد   ،   الطـوعي  لعـالج وبتوفري املـوارد الكافيـة ل     
 ســيزول مــا تبقَّــى مــن أســباب ُتــربُِّر، مــعاجملتحــشد طاقــات  العدالــة اجلنائيــة، وإخــضاعهم لنظــام

 إىل أن يـزول مـن االسـتعمال   لطـوعي  غـري ا /يجبارالنوع من العالج اإل  استخدام هذا   إىل  احلاجة  
 .هنائيا
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       العامنظام العدالة اجلنائيةب حماكم املخّدرات املتخصصة مقارنةً
الـذين يقـدمون إىل العدالـة أو ينـهون     عـدد مـرتكيب جـرائم املخـّدرات       رد يف   املطَّـ تزايد  لاستجابة ل 

 القـضائية الـنظم  أنـشأت  ،  ائمالكامنـة وراء اجلـر    املخـّدرات   دون عالج ملـشاكل      من   فترة العقوبة   
ــدان    ــن البل ــدد م ــضايا   حمــاكَميف ع ــة املخــّدرات إلخاصــة بق ــن حال ــاة م ــ اجلن ــق ىلبس إاحل  مراف

هـذا النـوع مـن     أنَّ وُرئـي . (UNODC, 2007) املخّدرات خاضعة لإلشـراف تعاطي من  همعالجل
نتـائج  الوأكـدت  . (Prendergast et al., 2008)  بوصفه بديال لعقوبات العدالة اجلنائيةفعال العالج

 خفّــضت بــشكل كــبري املخــّدراتحمــاكم  أنَّ تقييمــا لــربامج العــالج ٢٣الــيت ُحــِصل عليهــا مــن 
  .وفرت األموالتعاطي املخّدرات واجلرمية ومعدالت 
 أنَّ  إىل" كـربى ت  حتلـيال "مخـسة    املستـشفة مـن      العلمية حتفظاً وصـرامة   لتقديرات   ا أشدوخلصت  

مقارنـة    يف املائـة   ٣٥اجلرميـة بنـسبة تـصل إىل        مـن معـدالت     ىل حد كـبري     ل إ حماكم املخّدرات تقلِّ  
مـن   ٣,٣٦ و٢,٢١توفر مبلغا يتراوح بـني  حماكم املخّدرات  فإنَّ وباإلضافة إىل ذلك،  . السجنب

ــات املتحــد ادوالرات  ــسبة لكــل دوالر واحــد ُينفــق    مــستحقاتة مــن لوالي ــة بالن ــة اجلنائي  العدال
ر لكـل دوالر ُيـستثمَ   ( دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة       ١٢داره   ويوفر اجملتمع ما مق    .عليها

الرعايـة   تكـاليف غريهـا مـن     و  الطـوارئ  د على غرف  حاالت التردُّ من تقليل عدد    ) يف هذا الشأن  
  .املمتلكاترة خسا، كوالتكاليف املتكبدة من جراء حاالت االعتداءكفالة األطفال و الطبية

إال إحــدى جلرائم املتــصلة باملخــّدرات بــاحــصرا عــىن  الــيت ُتراتّدخــاخلاصــة باملاحملــاكم وال متثــل 
ق املبـادئ   وميكـن أيـضا أن تطبَّـ      . كبـديل لعقوبـات العدالـة اجلنائيـة        امليّسرة لتوفري العـالج      الطرائق
  .متخصصةخمّدرات من دون تشكيل حماكم يف النظام القانوين العام نفسها 

      
      االستنتاجات  

 متعارضـة مـع حقـوق       شـديدةً   عقوبـاتٍ  بلـدان عديـدةٌ    تفـرض اطي املخـّدرات،     ملشكلة تعـ   استجابةً
مـن النـاس    أعـداد كـبرية   إيـداع  أسـفر عـن  املتصلة هبا، ممـا  تعاطي املخّدرات واجلرائم  اإلنسان على   

ومل حيـدث هـذا آثـاراً هامـة طويلـة           معـسكرات العمـل     يف  مراكز العالج اإلجبـاري أو       وأالسجون  
 ويف الوقـت نفـسه،    . مـع اجملت هبـا يف  اجلـرائم املتـصلة     ا أو   أو االرهتان هل  ّدرات  تعاطي املخ املدى على   

لفترات طويلة مكلف وتنشأ عنه خماطرة كـبرية حيـث          املخّدرات  متعاطي  عدد كبري من    حبس  فإنَّ  
 علـى   خارجهـا و املرافـق املغلقـة      والتـهاب الكبـد والـسل يف      األيـدز   فريوس   عدوى   يؤدي إىل انتشار  

كـثرية  بلـدان  عليـه تعكـف   و. اجملتمع يف الصحة العامة خطراً كبرياً على شكّليالذي ، األمر  السواء
  .املتصلة هبااجلرائم مرتكيب املخّدرات وبس متعاطي بحث عن بدائل حلعلى ال
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 خمتلــف تلــيب بأســاليب إنــسانية وتكلفــة ميــسورة العــالج ضــروب مــن الرعايــة وتــوافر  ومــن شــأن
ــة ل االحتياجــات  ــة واالجتماعي ــذين يعــانون مــن اضــطرابات   الطبي تعــاطي نامجــة عــن  ألشــخاص ال

ُيلجـأ   مـا    وكـثرياً . اجلرائم املتصلة باملخّدرات  منع  و أخذ العالج طواعية     تيسري املخّدرات يف اجملتمع  
ا هلـ االرهتـان   مـن    بدء العالج على  لمخّدرات  لرهتنني  من الضغط لتشجيع امل   نة  معيَّرجة  إىل ممارسة د  

ــادة ــراوح هــذا بــني  ميكــن أنو. جانتظــامهم يف العــال  وزي ــضغط يت ــذي ميال ــراد ارســه  ال األســرة أف
غـريه  لعالج كبديل للحبس أو     خضوع ل لل رمسيةال ةقانوني ال والضغوط بطريقة غري رمسية     واألصدقاء

هـذا   فـإنَّ    ،جلنائيـة عقوبـات العدالـة ا    بـديل ل  تـوفري العـالج ك    طريقـة    ورهنـا ب   .قانونيـة العقوبات  من ال 
  .ه أو رفض العالجاملريض يف قبولال ينتهك حق  عالجال

نامجـة عـن    اضـطرابات   صابني ب ميـع املـ   بتكلفـة ميـسورة جل    متوفراً  العالج الفعال    وعندما ال يكون  
 متـهمني بارتكـاب  لل ضـماناً إلتاحتـه      يكفلـه أن  لعدالة اجلنائيـة    قطاع ا ل فيمكن تعاطي املخّدرات، 

االجتمـاعي األساسـي    تقـدمي الـدعم       ومـن شـأن    . أو للمدانني بارتكاهبـا    جرائم متصلة باملخّدرات  
ــرهتنني  يف حــاالت الطــوارئ  ــراد امل ــد أن ت لمخــّدرال لألف ــى العــالج   مــن يزي ــال عل حــوافز اإلقب

مــن الــضروري أن ُتقــرن  فــإنَّ االســتدامة،ا لتحقيــق ضــمانو. وجيتــذب إليــه مــن حيتاجونــه خباصــة
 تفـتح أمـام     مـستدامة  معيشةسبل   بأخرى تؤمن    العالج وإعادة التأهيل  التدخالت املنفذة يف جمال     

ينعمـون فيهـا باالكتفـاء الـذايت والرضـا، ممـا يقلـل               حياة مستقبلية    يف هذا العالج آفاق   املشاركني  
  .االنتكاسمن خماطر 

 لعقوبـات   كبـديل العـالج    علـى تـوفري      بشكل خاص   الدولية ملراقبة املخّدرات   االتفاقياُتع  شجِّوت
االرهتــان التعــايف مــن  يف التــشجيع علــىمــن الــسجن  عاليــةكثــر فأنــه أوقــد تبــّين ، العدالــة اجلنائيــة

 تنتهك حقـوق   العالج بطرائق ال     ميكن توفري و. خّدراتباملائم املتصلة   اجلر لمخّدرات واحلد من  ل
أن ُتراعـى اسـتقاللية     املخـّدرات و  متروكـا ملتعـاطي     قـرار رفـض العـالج       بقى  شريطة أن ي   املرضى،

  .املكفولة له ملريض وحقوق اإلنسانا
 يف حـاالت     دون موافقـة املـريض إالّ       مـن  غـري الطـوعي    إىل العـالج اإلجبـاري أو        أَ ُيلجَ ينبغي أالّ و

علــى صــحة ا و وشــيكخطــرا مباشــرا أتــشكل ة وشــديدة حــادات اضــطرابتنطــوي علــى دة حمــدَّ
محايـة  ألغـراض   املستخدم   األمد   لقصريبد للعالج غري الطوعي ا     وال. املريض أو على أمن اجملتمع    

 تتـواله  أخري، وينبغـي أن    مالذفترة زمنية الزمة، وك   ألقصر  ق  املعرضني للخطر من أن ُيطبَّ    فراد  األ
 مـع إجـراء     قانونية شـفافة  إجراءات  لإلشراف يف ظل    خيضع  أن  ومتعددة التخصصات    أفرقةدوما  

  . لهدقيققييم ت
جاذبيتـها  وزيـادة    اجملتمـع يف   تلمخـّدرا لالعـالج مـن االرهتـان        تيسري االلتحـاق مبرافـق    ومن شأن   

  .لعالجعلى اخلضوع للتشجيع ل  ممارستهاأن يقلل الضغوط القانونية الالزم وحتسني مؤهالهتا
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رات ّدتعـاطي املخـ    حـول بـدء العـالج مـن          مشاعر ملتبـسة  لمخّدرات  لاملرهتنني  ولدى العديد من    
قـد  و.  وقد ال جيدون خدمات عالج مناسـبة تلـيب احتياجـاهتم    . أو احلد منه   والتوقف عن التعاطي  

ذات الطـابع اإلنـساين     يكون تقدمي اخلـدمات املقترنـة بطائفـة واسـعة مـن بـرامج العـالج والـدعم                   
على طلب العالج وحتسني قدراهتم وإقامـة عالقـات قويـة تـربطهم          املرضى  وحتفيز   واملثبتة الفعالية 

يـئ  مرافـق هت  عاجليهم وأسرهم وجمتمعاهتم أفضل طريقة لتحويل مرافق العـالج غـري الطـوعي إىل               مب
  .بيئة جمتمعية لتحقيق التالحم والتعايف الفعلي يف الفرصة
لمخـّدرات  نوعيـة بـرامج العـالج مـن االرهتـان ل           فـإنَّ    ،للبحوث اليت أُجريت يف هذا الشأن     ووفقا  
تتـأتى  و.  اجتذاب متعاطي املخـّدرات إليهـا      على اليت تؤثر    هي العوامل الرئيسية  ها  ونتائجءها  وأدا

 ، بنيـة حتتيـة جيـدة   مـن بينـها تـوفر   عوامل الجمموعة من  من لمخّدراتلن العالج من االرهتا جودة  
 لكــل اجلمــاعي، وختــصيص وقــت كــاف زوع للعمــل والــنؤهلني، املــوظفني املــ مــن كــافعــدد و

، العـالج وتنـوع أسـاليب     ، ذات الـصلة   املخـّدرات ووضـوح القواعـد الطبيـة وتـشريعات         مريض،  
ذات   اتخــدم املتــسمة بــاجلودة بــرامج العــالجوتقــدم . ة، وإدارة احلــاالتالزمــاملــوارد التــوافر و

  .احملتملنيطابع جذاب وألوف للمرضى 
 وينبغـي أن  . عالجـي  من أجل إقامة حتـالف       الوجداينرتباط  املشاركة الشخصية واال  وال غىن عن    

ــك يكــون  ــام   ذل ــن نظ ــدمي جــزءا م ــاملة لتق ــسهم خــدمات ش ــاطي    يف  ت ــن تع ــضررين م ــع املت متت
 هلـا وتـوفري   االرهتـان    الوقاية من املخّدرات والعالج من       ومن ضمنها ،  عافيةبالصحة وال ات  املخّدر

واحملاكم واألجهزة املعنيـة     من خدمات الصحة العامة      ابل ينبغي أن يكون هذا أيضاً جزء      الرعاية،  
 Ratna and Rifkin, 2007, Hughey (جتماعيـة االدمات اخلبلديات وبإجراءات اإلفراج املشروط وال

et al., 2008(.  التأهيـل وإعـادة اإلدمــاج،  إعــادة  يف عمليـة  ككـل جملتمــع حـشد طاقـات ا  وينبغــي 
علـى   املخـّدرات    ضني للخطر ممـن يتعـاطون     األفراد املعرَّ ملساعدة   واعتماد استراتيجيات متماسكة  

  .التعايف
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