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 شكر وتقدير   
والجريمـة )المكتـبلالمكتـب المعني   مخـدراتتشــــــــــــــار  في إعـداد هـذا المنشــــــــــــــور مكتـب األمم المتحـدة المعني بـال

بالمخدرات والجريمة( ومنظمة الصحة العالمية. وقاد موظفو المكتب من العاملين في قسم الوقاية والعالج وإعادة 
التابع لمنظمة الصــحة   مخدراتالتأهيل التابع له، بالتعاون مع زمالئهم من أعضــاء فريق إدارة إســاءة اســتعمال ال

مل في صــــــوغه. وقد ســــــاهم على وجه الخصــــــوص في إعداد تلك الوليقة الموظفون التالية العالمية، خطوات الع
ه، جي وي )جامي( لي،  أســـــــــــمايهم )بالترتيب األبجدي(: إليزابيا ســـــــــــاينز، ونا ماريا مارين ديلغادو، أنيا بوســـــــــــ 

ف شــــــامل من بفايفر، ســــــيلســــــو كورازيني، غابرييلي أيلو، نيكوالس كالر ، وذلك تحت توجيه عام وإشــــــرا ســــــفين
)بالترتيب األبجدي( جيلبرتو غيرا وجيوفانا كامبيلو وفاليري ليبو وفالديمير بوزنيا . وأجرى موظفون من شــــــــــ بة 
شـؤون المعاهدات بالمكتب، ومنهم باألخص جون براندولينو وشـياهونل لي وكالرين موغانغاو وجيوفاني غالو من 

 ا تعليقات عليه.مكتب المدير التنفيذي، مراجعة إضافية للنص وقدمو 

والجريمــة ومنظمــة الصــــــــــــــحــة العــالميــة أن يعر ــا عن تقــديرهمــا   مخــدراتويود مكتــب األمم المتحــدة المعني بــال
 للشخصيات والجهات التالية لما قدمته من مساهمة قيِّ مة في عملية صياغة هذا المنشور: 

وقدمت معلومات عن النهج الذي جميع الدول األعضـاء التي ردت على مذكرة شـفوية أصـدرها المكتب  • 
من األشـــخاص المحتكين بنظام   مخدراتتتبعه في عالج المصـــابين باضـــطرابات ناشـــئة عن تعاطي ال

 العدالة الجنائية كبديل عن اإلدانة أو العقاب

، واالتحـاد األفريقي، والمركز  مخـدراتمنظمـة اـلدول األمريكـيةللجـنة البـلدان األمريكـية لمكـافحـة تعـاطي ال • 
 واإلدمان  مخدراتورو ي لرصد الاأل

 شارلوت كولمان التي ساعدت، كخبيرة ومستشارة، في إعداد هذا المنشور ووضعت مسودة له • 

جميع الخبراء الوطنيين واإلقليميين وخبراء المجتمع المدني الذين شـــــــاركوا في االجتماعات التي ع قدت  • 
وقدموا مساهمات قيمة في هذا المنشور،   2017 وتشرين األوللأكتو ر  2016في تشرين األوللأكتو ر 

وهم )بالترتيب األبجدي(: أبو ســي، أليســندرا فيويانو، ونا صــوفيا دوس ســانتوس ســيلفا، أنطونيو لومبا،  
أوجو أغوموه، بـاتـاراوادي وايـابـات، بـاميال رودريغيز، بـانكـا بـانبورانـا، بيتـا  أو ســــــــــــــوان، بيترو كـانوزي،  

ــا، تيمولي ــايـ ــا غريشـــــــــــــــــانـ ــانـ ــاتيـ ــاري أونغولو،   تـ ــارا، جيســــــــــــــون بين، جين مـ ــاكســــــــــــــويني، جوزيبي كـ مـ
غيورغي، دعـاء أحمـد الويـاض، دو  كو نغوين، ديفيـد بـاســــــــــــــانغوا، ديفيـد فـارابي، رافينـدرا  بوغـدان دان

فرناندو، رحاب شــبو، روجر بيترز، رومل غارســيا، رومل مورينو مانجاريز، ريبيكا جيســيمان، ريتشــارد  
ــتيفان بولفباوم، زيمين ليو، ســـــارة ال ــيا، شـــ ــبيشـــ ــليمان كوليبالي، ســـــونيا ســـ  شـــــريفة العمادي،   ،رني، ســـ

عبد المبين ســـــــلطانخيل، عمرو علي الحميدي، غابرييل فيشـــــــر، غريغوار غانســـــــو، فتحية شـــــــبو، فريد 
ــون فوكس،  ــينغام، كاتالينا درو لمان، كارســــــــــ ــينغنام باالســــــــــ ــين، فيكناســــــــــ بينافيدس، فالديمير ياكوشــــــــــ

ندام، مارســيال مارليتا، مارغريت تروتييه، مانا ياماموتو، مبار  ســالم الجماني، فا هاياشــي، ليســبت كانا
كوفاســـــــــــيفيتة، ناصـــــــــــر لوزة، ناندا أونل وان، نيكوال ســـــــــــينغلتون، هاينو ســـــــــــتوفر،  مروة أوزجان، ميرا

ــفة  فنترز، هيكتور هومير ــافًة إلى ذلك، شــــار  الخبراء التالية أســــمايهم بصــ دياز، يفغيني بريون. وإضــ
قبين في االجتمـاعـات: أحمـد الزعـابي، إليزابـيا فيرـيل ألـفاريز، وـنا ـنازاروـفا، جوزين ديبونو، جوـناـلان مرا

إنغيرر، ريكاردو مارتينيز كوفارو ياس، ســــــكوت هاريس، عبد العزيز عثمان عبد الرحمن، محمد  يال 
 الشمري، وليام واسون، يوليا كالينينا

والجريمــة ومنظمــة الصــــــــــــــحــة العــالميــة في المكــاتــب   مخــدراتموظفو مكتــب األمم المتحــدة المعني بــال • 
  الميدانية واألقسام الفنية في المقر، وكذلك الخبراء في جميع أنحاء العالم، لما قدموه من مدخالت فنية
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 مقدمة   
، المعنون "دعم التعــاون بين 5ل58 مخــدراتأعـدت هـذه المبــادرة في ضــــــــــــــوء جملــة اعتبــارات، منهــا قرار لجنــة ال

الصـحة العمومية وسـلطات العدالة في السـعي إلى اتخاذ تدابير بديلة عن اإلدانة أو العقو ة في الحاالت سـلطات  
". وقد دعت اللجنة في ذلك القرار مكتب األمم المتحدة المعني مخدراتالمناسـبة من الجرائم البسـيطة المتصـلة بال

ــاء والجريمة )المكتبلالمكتب المعني بالمخدرات والجريم  مخدراتبال ة( إلى أن يوفِّ ر، بالتشــــاور مع الدول األعضــ
ومع المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية األخرى، حســــب االقتضــــاء، مبادة توجيهية ولأو أدوات بشــــأن التعاون 
بين ســــلطات العدالة وســــلطات الصــــحة فيما يتعلق بالتدابير البديلة عن اإلدانة أو العقو ة في الحاالت المناســــبة 

 .مخدراتالبسيطة المتصلة بال من الجرائم

واســـتجابة لذلك القرار، أطلق المكتب ومنظمة الصـــحة العالمية مبادرة "عالج ورعاية المصـــابين باالضـــطرابات الناجمة  
الدورة التاســــــــــعة   من األشــــــــــخاص المحتكين بنظام العدالة الجنائية: بدائل اإلدانة أو العقاب" في  مخدرات عن تعاطي ال 

. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المعرفة بالتدابير البديلة لإلدانة أو العقاب،  2016في عام   خدرات م والخمـسين للجنة ال 
وغيرها من الصـكو    ( 1) مخدرات وكذلك تعزيز فهمها ونطاقها وإمكانية اتخاذها. وتماشـيًا مع االتفاقيات الدولية لمراقبة ال 

ــان ومعايير األمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة   ــلة، بما في ذلك معاهدات حقوم اإلنســــــــ الدولية ذات الصــــــــ
ــتكشــــــف المبادرة خيارات التحويل إلى العالج فيما  ( 2) والعدالة الجنائية،  ــابين باضــــــطرابات ناجمة عن  تســــ يخص المصــــ

 م العدالة الجنائية.  ا بنظ تعاطي المخدرات من األشخاص المحتكين 

 

في إطار تلك المبادرة، أعد المكتب ومنظمة الصــحة العالمية هذا المنشــور عن عالج االضــطرابات الناشــئة عن 
 كبدائل لإلدانة أو العقاب.  مخدراتتعاطي ال

ذا والغرض من هـذا المنشــــــــــــــور هو أن يكون مرجعـًا تمهيـديـ ا يعرض مـا هو متـاح أمـام الـدول من خيـارات في هـ 
وغيرها من الصـكو  الدولية ذات الصـلة. وينصـب تركيز   مخدراتالشـأن تتماشـى مع االتفاقيات الدولية لمراقبة ال

المنشـــــور على توفير معلومات عملية لصـــــانعي الســـــياســـــات والعاملين في مجاالت العدالة والصـــــحة وغيرهم من 
التي يمكن اســـــــتخدامها لمعالجة المشـــــــكلة،  الممارســـــــين لتحديد نطام المشـــــــكلة في مجتمعاتهم المحلية، والموارد

 والثغرات التي يلزم سدها، والنُّهج العملية للمضي قدمًا.
  

ــات حول الدواعي المنط ية لتوفير العالج  ــياســـ ــانعي الســـ ــبة لصـــ ــور إلى توفير معلومات مناســـ ويهدف هذا المنشـــ
ــئة عن تعاطي ال ــابين باضـــــطرابات ناشـــ من األشـــــخاص المحتكين بنظام العدالة الجنائية   مخدراتوالرعاية للمصـــ

وحول الممارسـات المتنوعة في هذا الشـأن. كما أنه يرمي إلى مسـاعدة الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية 
ــاعدة الجهات الفاعلة في مجال العالج على فهم وليات عمل نظام العدالة الجنائية.  على فهم وليات العالج ومســـ

 مخدراتذلك أنه يصــف الفرص المتاحة للمواءمة بين نظم عالج االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي الواألهم من 
 ونظم العدالة الجنائية، ويساعد القراء على فهم وجهات النظر المتعددة الممكنة حول ذلك التعاون. 

__________ 

رات لسنة  (1)  رات هي: االتفاقية الوحيدة للمخدِّ  لة ببروتوكول سنة 1961االتفاقيات الدولية الثالث لمراقبة المخدِّ  ، 1972، بصيغتها المعد 
رات والمؤلِّ ر 1971واتفاقية المؤلِّ رات العقلية لسنة  ات العقلية  ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدِّ 

 . 1988 لسنة
سيشار إلى هذه الصكو  في جميع أجزاء هذا المنشور، وهي تشمل العهد الدولي الخاص بالحقوم االقتصادية واالجتما ية والثقافيةو والعهد   ( 2)  

واعد طوكيو(و وقواعد األمم المتحدة  الدولي الخاص بالحقوم المدنية والسياسيةو وقواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير االحتجازية )ق 
المعاهدات  لمعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات )قواعد بانكو (. ولالطالع على مجموعات من الصكو  ذات الصلة، انظر  

رات والجريمة،    (، ومكتب األمم المتحدة A.14.XIV.1)منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع    الدولية األساسية لحقوم اإلنسان  المعني بالمخدِّ 
 (. 2016 )فيينا،   خالصة وافية لمعايير األمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية 
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، واالختالفات بين راتمخدونظرا الختالف الجرائم الجنائية، واختالف طبيعة االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي ال
النظم القانونية والصـــــــــــــحية في مختلف البلدان، فانه يتعذر إعداد قائمة كاملة بكل التدابير الممكنة. كما أن ذلك 
ليس هو القصــــــد من هذا المنشــــــور الذي يهدف إلى إرســــــاء إطار لوضــــــع خيارات لتوفير العالج والرعاية كبديل 

ورين األمني والصـــــحي على الســـــواء، و ما يتماشـــــى مع اإلطار القانوني  لإلدانة أو العقاب تكون فعالة من المنظ
ــادرة عن المنظمات الدولية  ــلة. ويمكن قراءة هذه الوليقة باالقتران بمنشـــورات أخرى صـ الدولي والمبادة ذات الصـ

 ذات الصلة، ترد أسمايها في قائمة المراجع اإلضافية في نهاية هذا المنشور. 

 خمسة فصول: ويتألف هذا المنشور من

 يحدد نطام المشكلة وأسباب النظر في توفير العالج كبديل لإلدانة أو العقاب.  1الفصل  • 

ــل  •  ــاس المنطقي لتعزيز الـبداـئل العالجـية لإلداـنة أو العقـاب ضــــــــــــــمن اإلطـار  2الفصــــــــــــ يـناقة األســــــــــــ
 الدولي. القانوني

ــل   •  ــات القائمة 3الفصـ ــية والممارسـ ــر الرئيسـ ــلة بخدمات عالج  يقدم موجزًا للعناصـ على األدلة ذات الصـ
، بما في ذلك الفحص والتقييم. كما يتضـــــمن لمحة عامة مخدراتاالضـــــطرابات الناشـــــئة عن تعاطي ال

 . مخدراتعن التدخالت العالجية الفعالة فيما يخص الجناة المصابين باضطرابات ناشئة عن تعاطي ال

 لإلدانة أو العقاب أو إضافًة إليهما.يحدد خيارات التحويل إلى العالج كبديل  4الفصل  • 

 يمثل خاتمة تورد المبادة الرئيسية للعالج كبديل لإلدانة أو العقاب.  5الفصل  • 

ويتضـمن كل فصـل قسـمًا بعنوان "النتائج المسـتخلصـة"، يلخص الرسـائل الرئيسـية لكل فصـل والتدابير التي يمكن 
 لإلدانة أو العقاب.أن يتخذها كل المعنيين بوضع بدائل 

دد نطام هذا المنشور على النحو التالي:   وقد ح 

من األشــــــــخاص   مخدرات المصــــــــابين باضــــــــطرابات ناشــــــــئة عن تعاطي ال يركز هذا المنشــــــــور تحديدًا على   - 1 
ــتفـيدون من التحوـيل من نظـام العـدالـة الجـنائـية إلى خـدمـات   المحتكين بنظـام العـدالـة الجـنائـية الـذين قـد يســـــــــــ

ويكونون مؤهلين ـلذـلك. وعلـيه، ـفان هـذا المنشـــــــــــــور يركز على ـبداـئل اإلداـنة  مخـدرات االرتـهان لل  العالج من 
هو العنصـــــــــر الرئيســـــــــي وي ســـــــــتبعد خاللها الجناة من نظام   مخدرات العقاب التي يكون فيها العالج من ال  أو 

االضطرابات الناشئة عن    العدالة الجنائية. وت ستبعد من هذا المنشور البدائل التي ال تنطوي على العالج من 
 السجون.  . وال يركز هذا المنشور بشكل رئيسي على العالج داخل مخدرات تعاطي ال 

 محددة.  ال يشكل ذكر أي أمثلة معينة على طرائق العالج أو ممارسات الرعاية تزكية لطرائق أو ممارسات  - 2 

من   مخدراتالمصــــــــابين باضــــــــطرابات ناشــــــــئة عن تعاطي ال البالغينيركز هذا المنشــــــــور تحديدًا على  -3 
األشــــــــــــــخـاص المحتكين بنظـام العـداـلة الجـنائـية. وهو ال يتـناول األطفـال أو المراهقين )من تقـل أعمـارهم 

عامًا(، تسـليما بأن المعايير والقواعد الدولية تشـترط اتباع أطر متخصـصـة ونهج مناسـبة للسـن   18عن 
قين المتصـــــــــــــادمين مع القانون تعطي األولوية للتدابير البديلة لإلجراءات فيما يخص األطفال أو المراه

 القضائية الرسمية. 

على الرغم من أن احتياجات فئات محددة )مثل األشـــــــــخاص الذين يعانون من اضـــــــــطرابات الصـــــــــحة  -4 
بة لالضــــــطرابات الناشــــــئة عن تعاطي ال  ، واألشــــــخاص ذوي اإلعاقة اإلدراكيةمخدراتالعقلية المصــــــاح 

والذهنية، واألقليات العرقية واإللنية، والنساء، وال سيما الحوامل(، هي من الشواغل الرئيسية، فان إجراء 
 مناقشة متعمقة لتلك االحتياجات يتجاوز نطام هذا المنشور.
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" إلى تعاطي المواد الخاضــعة للمراقبة بموجب االتفاقيات الدولية لمراقبة مخدراتيشــير تعبير "تعاطي ال -5 
. والكحول غير مشـــــــــــمول، ما لم يكن ي تعاطى باالقتران بمواد خاضـــــــــــعة للمراقبة. ومع ذلك، مخدراتلا
مماللة لتلك التي نوقشـــت في هذا المنشـــور على الجرائم التي يرتكبها أشـــخاص  ونهجتنطبق مبادة  قد

 . مخدراتواقعون تحت تألير الكحول أو مصابون باضطرابات أخرى ناشئة عن تعاطي ال

ــئة عن   -6  ــًا البدائل التي تتيل إحالة الجاني إلى العالج من االضـــطرابات الناشـ ــاسـ يتناول هذا المنشـــور أسـ
 بناء على اختياره، بحيا يظل قرار الخضوع للعالج بيده.  مخدراتتعاطي ال
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ل لإلدانة نطاق المشكلة وأسباب النظر في توفير العالج كبدي  - 1الفصل    
 العقاب أو 

 واالضطرابات الناشئة عنه   مخدراتتعاطي ال -1-1  
في المـائـة من الســــــــــــــكـان البـالغين في  5.5تعـاطى نحو  ( 3) ،2019العـالمي  مخـدراتتقرير الوفقـًا لمـاء جـاء في 

ن في المـائـة م 11. وعلى الصــــــــــــــعيـد العـالمي، يعـاني 2017مرة واحـدة على األقـل في عـام  ( 4) مخـدراتالعـالم ال
ويمكن أن يســتفيدوا من العالج. وهنا  عدة اختالفات من بلد إلى وخر فيما يتعلق   مخدراتهؤالء من االرتهان لل
تعاطيًا في جميع أنحاء العالم، زاد تعاطيه   مخدراتفالقن ب، وهو أكثر ال ( 5) واتجاهاته.  مخدراتبانتشـــــار تعاطي ال

ــتقرارًا في أجزاء من أورو ا. ويزداد  في أجزاء من أمريكا الشــــــــمالية والجنو ية، بينما يـشـــــــ  هد تعاطيه تراجعًا أو اســــــ
ــيا. وال يزال  ــيا ومعظم مناطق وســـ ــيما الميثامفيتامين، في أمريكا الشـــــمالية وأوقيانوســـ تعاطي األمفيتامينات، وال ســـ

 -ونيوزيلندا  وال سـيما في أسـتراليا -تعاطي الميثيلين ديوكسـي ميثامفيتامين )"اإلكسـتاسـي"( مرتفعًا في أوقيانوسـيا 
وأورو ا وأمريكا الشـــــــــــمالية، ويتزايد تعاطيه في غرب أورو ا ووســـــــــــطها. وتوجد معدالت عالية النتشـــــــــــار تعاطي 
الكوكايين في أمريكا الشـمالية وغرب أورو ا ووسـطها وأوقيانوسـيا. وال يزال تعاطي المؤلرات األفيونية مصـدر قلق 

لشــــــــــمالية، حيا أدى، إلى جانب الزيادة في تعاطي الفنتانيل على في العديد من البلدان، وال ســــــــــيما في أمريكا ا
ــلة بالمؤلرات األفيونية. كما توجد دالئل على حدوث زيادة  وجه التحديد، إلى زيادة في االعتالل والوفيات المتصــــ

ل، في أوساط الرجا  مخدراتمؤخرًا في تعاطي الهيروين في مناطق من غرب أورو ا ووسطها. ومقارنًة بتعاطي ال
ال يزال تعاطي القن ب والكوكايين واألمفيتامين منخفضــــــــًا عمومًا في أوســــــــاط النســــــــاء. وفي المقابل، فان احتمال 
تعاطي عقاقير الوصـــفات الطبية، وخصـــوصـــًا المؤلرات األفيونية والمهدئات الموصـــوفة طبي ا، أكبر لدى النســـاء 

ــية في أوســـاط من ، كانت المؤلرات األفي 2015وفي عام  ( 6) منه لدى الرجال. ونية والقن ب عقاقير التعاطي الرئيسـ
وت ظهر البيانات المتعلقة بعدد األشـــــخاص الذين يلتمســـــون العالج ألول مرة اتجاهًا متصـــــاعدًا  ( 7) يتلقون العالج.

في االضــطرابات ذات الصــلة بالمؤلرات األفيونية في أمريكا الشــمالية والجنو ية، وكذلك في شــرم أورو ا وجنوب 
ــرق ــئة عن تعاطي المؤلرات شــ ــون العالج من االضــــطرابات الناشــ ــبة األشــــخاص، الذين يلتمســ ها، حيا بلغت نســ

األفيونية ألول مرة، حوالي للا مجموع األشـخاص الذين يعالجون من تلك االضـطرابات. أما نسـبة من يلتمسـون  
ء العالم، فال تزال مرتفعة، حيا العالج للمرة األولى من االضــــطرابات الناشــــئة عن تعاطي القن ب في جميع أنحا
و صـفة عامة، ال تمثل النسـاء سـوى  ( 8) يمثلون أكثر من نصـف األشـخاص الذين يعالجون من تلك االضـطرابات.

 مخدراتعلى الرغم من أن ل لا متعاطي ال  مخدراتخ مس متلقي العالج من االضـــطرابات الناشـــئة عن تعاطي ال
 هم من النساء.

__________ 

رات العالمي   (3)  رات وعرضها على الصعيد العالمي2019تقرير المخدِّ  )مكتب األمم المتحدة المعني  : لمحة عامة عن الطلب على المخدِّ 
 ، الكتيب الثاني(.2019رات والجريمة، فيينا، بالمخدِّ  

رات.  (4)   المواد الخاضعة للمراقبة بموجب االتفاقيات الدولية لمراقبة المخدِّ 
رات العالمي   (5)  رات وعرضها: أحدث االتجاهات والقضايا 2017تقرير المخدِّ  : لمحة عامة على الصعيد العالمي عن الطلب على المخدِّ 

رات والجريمة، فيينا،  الشاملة  ، الكتيب الثاني(.2017)مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ 
 المرجع نفسه.  (6) 
يتراوح العالج بين التدخالت القصيرة في  يادة خارجية وخطة عالجية أكثر شمولية تضم عالَج علل أخرى مصاحبة في  يادة خارجية  (7) 

رات العالمي تقرير أو داخل المستشويات ) رات وعرضها2017المخدِّ   (.: لمحة عامة على الصعيد العالمي عن الطلب على المخدِّ 
رات العالمي   (8)  رات وعرضها على الصعيد العالمي. 2019تقرير المخدِّ   : لمحة عامة عن الطلب على المخدِّ 
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مليون( مصاب بفيروس نقص  1.6بالحقن، ل منهم )  مخدراتفي العالم يتعاطون ال  مليون شخص  12وهنا  نحو  
وعالوة على ذلك،  C. (9 )ماليين( مصــــــــاب بالتهاب الكبد من النوع  6.1المناعة البشــــــــرية، وأكثر من نصــــــــفهم )

على  وجدت الدراســـــات أن  األشـــــخاص الذين يتناولون المنشـــــطات بالحقن يمارســـــون بدرجة أكبر أشـــــكااًل تنطوي 
مخاطر عالية من الســلو  الجنســي، مما يؤدي إلى ارتفاع خطر اإلصــابة بفيروس نقص المناعة البشــرية مقارنًة 

 مخـدرات، مثـلت االضــــــــــــــطراـبات الـناشـــــــــــــــئة عن تعـاطي ال2015وفي عـام  ( 10) بمن يتعـاطون األفيونـيات ـبالحقن.
  ( 11) العـالم بســـــــــــــــبب الوفـاة المبكرة والعجز.مليوـنًا من ســــــــــــــنوات العمر الصــــــــــــــحـية المفقودة في جميع أنحـاء  17
جزء كبير من تلك الخســارة إلى االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي المؤلرات األفيونية، وإن كان هنا  قدر  ويعزى 

 ( 12) متزايد يعزى إلى االضطرابات الناجمة عن تعاطي األمفيتامينات والكوكايين.
  

العدالة الجنائية وتدابير الرعاية الصـحية للتصـدي لتعاطي  تحقيق التوازن بين تدابير  -1-2  
 مخدراتال

، فـان نطـام مخـدراتعلى الرغم من تنوع الخيـارات الفعـالـة للعالج من االضــــــــــــــطرابـات النـاشــــــــــــــئـة عن تعـاطي ال
دس  ( 13) المشمولين بالعالج على الصعيد العالمي ضيق. ووفقًا لتقديرات المكتب، ال يحصل على العالج سوى س 

ر أن أقل من من ي  يتلقون    مخدراتفي المائة من المصــابين باضــطرابات ناشــئة عن تعاطي ال  10حتاجونه، ويقد 
   ( 14) العالج في العديد من البلدان.

ر أن ل لا السجناء تعاطوا مادة غير مشروعة في مرحلة ما ألناء وجودهم في السجن  وعلى الصعيد العالمي، ي قد 
دراسـة(،  32في المائة، اسـتنادًا إلى البيانات المسـتقاة من   32,6العمر بنسـبة  )متوسـ  انتشـار في مرحلة ما من

في المائة عن التعاطي في العام السـابق )متوسـ  االنتشـار في العام السـابق اسـتنادًا إلى  20حيا أبلل ما نسـبته 
ار في الشــهر الســابق في المائة عن التعاطي في الوقت الحالي )متوســ  االنتشــ  16دراســة(، وأبلل ما نســبته  45

ر أن المصــابين باضــطرابات ناشــئة عن تعاطي ال ( 15) دراســة(. 17اســتنادًا إلى  يشــكلون نســبة كبيرة    مخدراتويقد 
من الســــــــــــــجناء في كثير من البلدان. وفي حين أن العقو ات الجنائية تردع بال شــــــــــــــك بع  الناس عن تعاطي 

يكونون غير عابئين نســبي ا بخطر التعرض  مخدراتال ، فان المصــابين باضــطرابات أشــد بســبب تعاطيمخدراتال
في المجتمع  مخـدراتلعقو ـات جنـائيـة، كمـا أن ارتفـاع معـدالت الحبس لم يؤد إلى انخفـاض مســــــــــــــتوى تعـاطي ال

المحلي. وفي الوقت نفســـــه، تترتب على الحبس عواقب ســـــلبية للغاية على المصـــــابين باضـــــطرابات ناشـــــئة عن 
جتمعاتهم المحلية، ويمكن أن يؤدي الحبس إلى تفاقم الظروف الصحية واالجتما ية وأسرهم وم  مخدراتتعاطي ال

. وتبحا الحكومات بصـــــورة متزايدة عن ســـــبل لزيادة عدد من يتلقون عالجًا فعااًل مخدراتالكامنة وراء تعاطي ال
 وإلى خف  عدد المسجونين.  مخدراتمن االضطرابات الناشئة عن تعاطي ال

بنظام العدالة الجنائية، فان ذلك يتيل فرصـــــــة   مخدراتباضـــــــطراب ناشـــــــ  عن تعاطي الوعندما يحتك مصـــــــاب  
لتشـجيع ذلك المصـاب على تلقِّي العالج المناسـب. ويمكن ال يام بذلك إما عن طريق تيسـير اإلحالة إلى العالج، 

__________ 

 المرجع نفسه.  (9) 
رات العالمي   (10)  رات والجريمة، فيينا،  )مكتب األمم المتحدة 2016تقرير المخدِّ   (. 2016المعني بالمخدِّ 
رات العالمي   (11)  رات وعرضها.2017تقرير المخدِّ   : لمحة عامة على الصعيد العالمي عن الطلب على المخدِّ 
 المرجع نفسه.  (12) 
رات العالمي   (13)  رات والجريمة، فيينا،  2015تقرير المخدِّ   (. 2015)مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ 
 (14) World Health Organization (WHO), Atlas on Substance Use (2010): Resources for the Prevention and 

Treatment of Substance Use Disorders (Geneva, 2010) . 
رات العالمي   (15)  رات 2017تقرير المخدِّ   وعرضها.: لمحة عامة على الصعيد العالمي عن الطلب على المخدِّ 
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للمصــاب باضــطراب أو عن طريق عملية تفاعل بين نظام العدالة الجنائية ونظام الرعاية الصــحية تتاح بموجبها 
فرصــــــة تلقِّي العالج، مع العلم أن تدابير نظام العدالة الجنائية تختلف تبعًا لما إذا   مخدراتناشــــــ  عن تعاطي ال

ــاب باضـــطراب ناشـــ  عن تعاطي ال ــباب التي جعلت   مخدراتكان المصـ ــيأخذ بخيار العالج أم ال، وتبعًا لاسـ سـ
 ظام العدالة الجنائية. يحتك بن  مخدراتالمصاب باضطراب ناش  عن تعاطي ال

عملية تيســـــــــــير العالج كبديل لإلدانة أو العقاب )أو كاضـــــــــــافة إلى   مخدراتوتتوخى االتفاقيات الدولية لمراقبة ال
 اإلدانة أو العقاب(، وإن لم تكن تلك العملية مطب قة على الصعيد العالمي. 

  
 السجناء واكتظاظ السجون  -1-3  

تعاطي المخدرات ألناء وجودهم في الســــــــجن، وقد يبدأ ســــــــجناء وخرون في   مخدراتكثيرًا ما يواصــــــــل متعاطو ال
 ( 16) تعاطيها بالحقن أو بطرائق أخرى ألناء وجودهم في السجن.

ويتزاـيد عـدد الســــــــــــــجـناء في جميع أنحـاء العـالم، وهو مـا يلقي عبـئًا مـالـي ا هـائاًل على الحكومـات ويقوض إلى حـد 
ــير التقديرات إلى كبير التماســـك االجتماعي للمجتمع ــتى أرجاء أن ات. وتشـ ــات العقابية في شـ ــسـ عدد نزالء المؤسـ

ــبتمبر  ــجناء المحكوم عليهم والمحتجزون قيد المحاكمة، قد بلل في أيلوللســ أكثر  2018العالم، بمن في ذلك الســ
ألف شــــخص في جميع أنحاء العالم   100شــــخصــــًا من كل    145وهذا يعني أن  ( 17) ماليين شــــخص. 10.7من 
 2013في المائة من البلدان واألقاليم بين عامْي  54وزاد عدد السجناء في   ( 18) ا في السجن في ذلك الوقت.كانو 
ــبة  2000ومنذ عام  ( 19) .2015و ــجناء في العالم بنســـــــ وفي حين أن  ( 20) في المائة. 24تقريبًا، زاد مجموع الســـــــ

في المائة  53زاد عدد السـجينات بنسـبة   في المائة من السـجناء في العالم، فقد 6,9النسـاء ال يشـكلن سـوى نسـبة  
 ( 21) الوقت. في المائة في ذلك 20، في حين زاد عدد السجناء بنحو 2000منذ عام 

بالتفاوت الكبير بين مناطق العالم، بل و ين األجزاء المختلفة للمنطقة الواحدة. فعلى  ( 22) وتتســـــم معدالت الحبس
ــبيل المثال، يبلل المعدل الوســـطي للحبس   ألف شـــخص لدى بلدان غرب أفري يا، بينما   100ًا لكل شـــخصـــ  53سـ

ــًا  233ألف شـــخص لدى بلدان الجنوب األفريقيو ويبلل المعدل الوســـطي   100شـــخصـــًا لكل   244يبلل  شـــخصـ
ــًا لكل   316مائة ألف شـــــــخص لدى بلدان أمريكا الجنو ية، و  100لكل  ألف شـــــــخص لدى بلدان   100شـــــــخصـــــ

ألف شــخص لدى بلدان جنوب وســيا )شــبه القارة الهندية أســاســًا(،  100شــخصــًا لكل  88أمريكا الوســطىو ويبلل 
ألف  100 شــخصــًا لكل 81ألف شــخص لدى بلدان وســيا الوســطىو ويبلل   100شــخصــًا لكل   160.5بينما يبلل 

__________ 

 المرجع نفسه.  (16) 
 (17) Roy Walmsley, “World prison population list”, 12th ed. (London, Institute for Criminal Policy  

Research, 2018) . 
 المرجع نفسه.  (18) 
 (19) Roy Walmsley, “World prison population list”, 11th ed. (London, Institute for Criminal Policy Research, 

2016), and Roy Walmsley, “World prison population list”, 10th ed. (London, International Centre for Prison 

Studies, 2013) . 
 (20) Walmsley, “World prison population list”, 12th ed. . 
 (21) Walmsley, “World prison population list”, 11th ed. . 
رات   100تشير معدالت الحبس إلى عدد السجناء لكل  (22)  ألف شخص من عامة السكان. انظر أيضًا مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ 

 (. 2014لجنائية )نيويور ، ، سلسلة كتيبات العدالة ادليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون والجريمة، 
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ــًا لكل  268شـــخص لدى بلدان أورو ا الغر يةو ويبلل  ألف شـــخص لدى البلدان الممتدة عبر أورو ا   100شـــخصـ
 ( 23) ألف شخص. 100شخصًا لكل  5,182يانوسيا، يبلل المعدل الوسطي ووسيا. وفي أوق

، بما فيه تعاطيها بالحقن، واسـع االنتشـار في العديد من السـجون، مخدراتوقد بينت دراسـات عديدة أن تعاطي ال
 التي يشـــــــيع فيها التشـــــــار  في اإلبر والمحاقن. وممارســـــــات الحقن غير المأمونة في الســـــــجون، التي ترتفع فيها

 مخدراتمعدالت اإلصـــــابة بفيروس نقص المناعة البشـــــرية، من العوامل التي تزيد احتماالت إصـــــابة متعاطي ال
وعلى الصــعيد العالمي،   ( 24) بالحقن بفيروس نقص المناعة البشــرية عن طريق اســتعمال اإلبر والمحاقن الملولة.

ر بنسـبة  ئة( من السـجناء من اإلصـابة بالسـل النشـ ، في الما  3,65إلى  2,05في المائة )من   2,8يعاني ما ي قد 
ــيا الوســــــطى ) ــرم أورو ا ووســــ ــابة به في شــــ ــرم أفري يا والجنوب  4,9وتوجد أعلى معدالت اإلصــــ في المائة( وشــــ

في الســجن بالســل   مخدراتفي المائة(. ومقارنًة بعموم الســكان، فان احتماالت إصــابة متعاطي ال 5,3األفريقي )
 ( 25) العدوى. ووجودهم في بيئة مغلقة تجعلهم أكثر عرضة لخطر مخدراتي الأكبر بسبب تعودهم على تعاط

  
 األساس المنطقي للعالج كبديل لإلدانة أو العقاب -1-4  
: كثير من المصابين باضطرابات ناشئة عن تعاطي 1األساس المنطقي  -1-4-1  

يحتكون بنظام العدالة الجنائية، وكثير من المحتكين بنظام العدالة  مخدراتال
رات واإلصابة باالضطرابات الناشئة  الجنائية لديهم تاريخ سابق في تعاطي المخد ِّ

 مخدراتعن تعاطي ال
و ســــــــــــــبـب تلـك العالقـة، يحتـك كثير من المصــــــــــــــابين   ( 26) واإلجرام.  مخـدراتهنـا  عالقـة دينـاميـة بين تعـاطي ال

بنظام العدالة الجنائية. ويســــتكشــــف هذا المنشــــور ســــبل توفير العالج   مخدراتات ناشــــئة عن تعاطي الباضــــطراب 
ــئة عن تعاطي ال ــابين باضـــــــطرابات ناشـــــ من األشـــــــخاص المحتكين بنظام العدالة الجنائية كبديل   مخدراتللمصـــــ

كلة. ويتماشــــى هذا لإلدانة أو العقاب في إطار مســــعى شــــامل في مجالي الصــــحة والعدالة للتصــــدي لهذه المـشـــ 
النهج مع الممارسـات الطبية الجيدة، وهو يسـاعد على الحد من اكتظاظ السـجون، مما يسـهم في تحسـين الصـحة 

 العمومية والسالمة العمومية بما يتماشى مع المعايير واألدوات القانونية والطبية الدولية.

ــًا أن معدالت تعاطي  ( 27) أن ارتكبوا جرائم.   مخدرات ولقد ســـــــــــــبق لعدد كبير من متعاطي ال  وتكشـــــــــــــف البحوث أيضـــــــــــ
)واإلصابة باالضطرابات الناشئة عن تعاطيها( لدى األشخاص المحتكين بنظام العدالة الجنائية أعلى مقارنًة    مخدرات ال 

ــكـان. وعلى الرغم من وجود اختالفـات بين المـناطق والبلـدان وأنواع ال  والجرائم المرتكـبة، فـان تلـك  مخـدرات بعـامـة الســـــــــــ

__________ 

 (23) Roy Walmsley, “World prison population list”, 12th ed. . 
رات العالمي   (24)  رات وعرضها.2017تقرير المخدِّ   : لمحة عامة على الصعيد العالمي عن الطلب على المخدِّ 
 المرجع نفسه.  (25) 
 (26) Mike Hough, “Drug user treatment within a criminal justice context”, Substance Use and Misuse, vol. 37, 

Nos. 8–10 (2002), pp. 985–996 . 
 (27) David Best and others, “Crime and expenditure amongst polydrug misusers seeking treatment: the 

connection between prescribed methadone and crack use, and criminal involvement”, British Journal of 

Criminology, vol. 41, No. 1 (January 2001), pp. 119–126; Celia C. Lo and Richard Stephans, “Drugs and 

prisoners: treatment needs on entering prison”, American Journal of Drug and Alcohol Abuse, vol. 26, No. 2 

(May 2000), pp. 229–245; Martin Grann and Seena Fazel, “Substance misuse and violent crime: Swedish 

population study”, British Medical Journal, vol. 328 (May 2004), pp. 1233–1234 . 
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  مخدرات في أوساط متعاطي ال  ( 28) ونظام العدالة الجنائية موجودة في جميع أنحاء العالم،   مخدرات ة بين تعاطي ال العالق 
 ( 29) والمحتكين بنظام العدالة الجنائية على السواء، في كل مرحلة من مراحل نظام العدالة الجنائية. 

في  60ريكية وأورو ا إلى أن أكثر من وقد خلصــــــــت دراســــــــات أ جريت في أســــــــتراليا وكندا والواليات المتحدة األم
ــة من المقبوض عليهم ــائـ ــاطيهم ( 30) المـ ــت تعـ ــل من ال ( 31) لبـ ــد على األقـ ــدراتلنوع واحـ ــاء ال ب   مخـ ــت إلقـ وقـ

وإضــــــــافًة إلى ذلك، ومقارنًة بعامة الســــــــكان، فان نســــــــبة عالية نســــــــبي ا من األشــــــــخاص المفرج عنهم   ( 32) عليهم.
ة لبريطــانيــا العظمى وأيرلنــدا الشــــــــــــــمــاليــة والواليــات المتحــدة يتعــاطون الخــاضــــــــــــــعين للمراقبــة في المملكــة المتحــد

  ( 34) مرتفعة في أوســــاط الســــجناء.  مخدراتوقد وجدت تلك الدراســــات أيضــــًا أن معدالت تعاطي ال ( 33) .مخدراتال
ــتمدة من  ــتهال  74وقد قدر المكتب، بناء على بيانات مســــ ــجناء المدانين بجرائم تتعلق باالســــ  بلدًا، أن عدد الســــ

ــبته  ــي للمخدرات يمثلون ما نســـ ــبة  ( 35) في المائة من نزالء الســـــجون في العالم.  18الشـــــخصـــ و ينما تختلف النســـ
المئوية الدقيقة حســــب البلد، فان النســــبة المئوية الشــــاملة لاشــــخاص المحتكين بنظام العدالة الجنائية، بمن فيهم 

 امة السكان.السجناء، الذين يتعاطون المخدرِّ ات أعلى من مثيالتها بين ع

في ارتكاب أنواع مختلفة من الجرائم، مثل حيازة   مخدراتوقد يتورط المصــابون باضــطرابات ناشــئة عن تعاطي ال
المخدرات الخاضـعة للمراقبة أو شـرائها أو زراعتها ألغراض االسـتهال  الشـخصـي غير الطبي، والجرائم المتصـلة 

توقع من الـدول األطراف أن تجرِّ مهـا عماًل بـاالتفـاقيـات ، وغير ذلـك من أنواع الســــــــــــــلو  التي ي  مخـدراتبعرض ال
ــطو والجرائم  ( 36) .مخدراتالدولية لمراقبة ال ــرقة واالعتداء والســــ ــلعون في جرائم مثل النهب والســــ كما أنهم قد يضــــ

 ( 37) أصليين. واالضطرابات الناشئة عن تعاطيها كعاملين  مخدراتاألكثر خطورة التي يدفع إلى ارتكابها تعاطي ال

__________ 

 (28) Trevor Bennett and Katy Holloway, Drug Use and Offending: Summary Results of the First Two Years of the 

NEW‐ADAM Programme, Carole Byron, ed., Findings No. 179 (London, Home Office, Research, 

Development and Statistics Directorate, 2004); Mark Simpson, “The relationship between drug use and 

crime: a puzzle inside an enigma”, International Journal of Drug Policy, vol. 14, No. 4 (August 2003), 

pp. 307–319; Alex Stevens, “When two dark figures collide: evidence and discourse on drug-related crime”, 

Critical Social Policy, vol. 27, No. 1 (February 2007), pp. 77–99 . 
 (29) Trevor Bennett, Katy Holloway and David Farrington, “The statistical association between drug misuse and 

crime: a meta-analysis”, Aggression and Violent Behavior, vol. 13, No. 2 (March/April 2008), pp. 107–118. 
 م الذين قبضت عليهم الشرطة.الجناة المشتبه به (30) 
رات الخاضعة للمراقبة )القن ب واألفيونيات والكوكايين واألمفيتامينات  (31)  عادًة ما يكشف اختبار تحليل البول عن تعاطي المخدِّ 

 والبنزوديازيبينات والميثادون(.
 (32) Alex Stevens and others, Summary Literature Review: The International Literature on Drugs, Crime and 

Treatment (Canterbury, University of Kent, European Institute of Social Services, 2003); Jacqueline 

Fitzgerald and Marilyn Chilvers, “Multiple drug use among police detainees”, Contemporary Issues in Crime 

and Justice, No. 65 (January 2002); Bennett and Holloway, Drug Use and Offending . 
 (33) Stevens and others, Summary Literature Review . 
 (34) Lo and Stephans, “Drugs and prisoners: treatment needs on entering prison”; Stevens,  

“When two dark figures collide” . 
رات العالمي   (35)   . 2016تقرير المخدِّ 
رات )الفقرة تجر بتلزم الدول األطراف  1988تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية سنة  (36)  (، في حين أن اشتراط  3من المادة  1يم عرض المخدِّ 

رات أو شرائها أو زراعتها لالستهال  الشخصي يخضع للمبادة الدستورية وا  لنظام القانوني للدولة الطرف  تجريم حيازة المخدِّ 

رات في حد ذاته ليس من بين أنواع السلو  التي ي توقع 3من المادة  2)الفقرة   (. وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أن استهال  المخدِّ 

رات.   من الدول األطراف أن تجرِّ مها عماًل باالتفاقيات الدولية لمراقبة المخدِّ 
 . 34، الفقرة A/CONF.213/3الوليقة  (37) 

http://undocs.org/ar/A/CONF.213/3
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يمكن تقســــيم الجرائم ذات الصــــلة إلى جرائم صــــيدالنية نفســــانية،   ( 38) ووفقًا للتصــــنين الذي وضــــعه غولدشــــتاين،
وجرائم اقتصــــــــــــــادية قهرية، وجرائم نظامية. أما الجرائم الصــــــــــــــيدالنية النفســــــــــــــانية فهي جرائم ت رتكب تحت تألير  

ــلو  العنين ( 39) ،مخدراتال ــد الممتلكا ( 40) مثل الســــ ــادية القهرية هي   ( 41) ت.والجرائم العنيفة ضــــ والجرائم االقتصــــ
. وهي ترتب  في معظمهـا بـالتعـاطي غير المشــــــــــــــروع مخـدراتجرائم ضــــــــــــــد الممتلكـات ت رتكـب لتمويـل تعـاطي ال

، مخدرات الخاضـــــعة للمراقبة والخوف من التعرض ألعراض االنســـــحاب بســـــبب التوقف عن تعاطي ال  مخدراتلل
وال ســـيما البحوث التي  ( 43) وتدعم البحوث هذه النظرية، ( 42) جتماعي.وهي كثيرًا ما ترتب  بالتشـــرد واإلقصـــاء اال

ــة بين تعــاطي األفيونيــات والجرائم المــدرِّة للــدخــل. والجرائم النظــاميــة هي جرائم مرتبطــة  ( 44) تركز على الصــــــــــــــل
ــوم ال ــلبية لســــ ــباب   مخدراتبالتفاعالت الســــ ــروعة مع قوى العرض والطلب. وت رتكب هذه الجرائم ألســــ غير المشــــ

ــفقة  ( 45) وتوزيعها وعرضـــها.  مخدراتلق بتعاطي التتع وتشـــمل هذه الفئة، في جملة أمور، الســـرقة فيما يتعلق بصـ
فاشـــلة )تتعلق بنو ية المنتج أو كميته(، أو الصـــفقات االحتيالية، أو ســـرقة الكهر اء لتغذية مزرعة ناشـــئة إلنتاج 

__________ 

 (38) Paul J. Goldstein, “The drugs/violence nexus: a tripartite conceptual framework”, Journal of Drug Issues, 

vol. 15, No. 4 (October 1985), pp. 493–506 . 
رات  (39)  غير المشروعة، الحظت دراسات مختلفة االرتباط بين األلر الصيدالني النفساني لبع  العقاقير غير المشروعة فيما يتعلق بالمخدِّ 

 )الكوكايين، والفينسيكليدين، واألمفيتامينات، بما فيها الميثامفيتامين، و ع  المهلوسات، والمسكِّ نات( والسلو  العنين. وخلصت دراسة
رات   52.8جرائم عنيفة ضد الممتلكات إلى أن  أ جريت على الجناة الذين ارتكبوا في المائة من الجناة أفادوا بأنهم كانوا تحت تألير المخدِّ 

 غير المشروعة وقت ارتكابهم الجريمة. 
 (40) Joseph B. Kuhns and Tammatha A. Clodfelter, “Illicit drug-related psychopharmacological violence: the 

current understanding within a causal context”, Aggression and Violent Behavior, vol. 14, No. 1 

(February 2009), pp. 69–78; Ashwin A. Patkar and others, “Relationship of disinhibition and aggression to 

blunted prolactin response to meta-chlorophenylpiperazine in cocaine-dependent patients”, 

Psychopharmacology, vol. 185, No. 1 (March 2006), pp. 123–132; Organization of American States (OAS), 

Inter-American Drug Abuse Control Commission, Exploring the Relationship between Drugs and Crime: A 

Comparative Analysis of Survey Data from Prisoners in four Caribbean Countries–Dominica, Saint Kitts and 

Nevis, Saint Lucia, and Saint Vincent and the Grenadines (Washington D.C., 2012) . 
 (41) David Indermaur, Violent Property Crime, Australasian Studies in Criminology Series (Sydney, Federation 

Press, 1995) . 
 (42) Alex Stevens and others, “Quasi-compulsory treatment of drug-dependent offenders: an international 

literature review”, Substance Use and Misuse, vol. 40, No. 3 (2005), pp. 269–283; Alberta Health Services, 

“Challenging assumptions: the association between substance use and criminal behaviour” (Edmonton: 

Alberta Health Services, 2009) . 
 (43) Denise C. Gottfredson, Brook W. Kearley and Shawn D. Bushway, “Substance use, drug treatment, and 

crime: an examination of intra-individual variation in a drug court population”, Journal of Drug Issues, vol. 

38, No. 2 (April 2008), pp. 601–630 . 
في العالج أفادوا بأن جرائمهم )وال سيما سرقة  من متعاطي األفيونيات  221في المائة من عينة من  85أشارت دراسة أورو ية إلى أن   (44) 

رات )  رات( ارت كبت أساسًا لتمويل تعاطيهم الشخصي للمخدِّ   Jeremy Coid and others, Theالمتاجر واالحتيال والخداع وتجارة المخدِّ 

Impact of Methadone Treatment on Drug Misuse and Crime, Research Findings, No. 120 (London, Home 

Office Research, Development and Statistics Directorate, 2000) في المائة من مرتكبي  25  اقترف، 2002عام (. وفي
رات   رات جرائمهم لتمويل تعاطيهم للمخدِّ   Substance“ ,(Jennifer C. Karberg and Doris J. James)جرائم الممتلكات والمخدِّ 

dependence, abuse and treatment of jail inmates, 2002” (Washington, D.C., United States Department of 

Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, 2005) وأخيرًا، أشارت دراسة أ جريت على سجناء في .
رات  في المائة منهم ارتك 33في المائة و 9منطقة الكاريبي إلى أن ما بين  جنوا بسببها من أجل الحصول على المخدِّ  بوا الجريمة التي س 
 (. OAS, Exploring the Relationship between Drugs and Crimeالستخدامهم الشخصي )

 (45) Linda A. Teplin and others, “Early violent death among delinquent youth: a prospective longitudinal study”, 

Pediatrics, vol. 115, No. 6 (June 2005), pp. 1586–1593 . 
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فســــين، وكذلك جرائم االعتداء والقتل المرتكبة في المتنا  مخدراتالقن ب، أو المنازعات على األراضــــي بين تجار ال
 إطار التراتبيات الهرمية للمتجرين.  

ــا تكون الجرائم  مخـــدراتوقـــد ترتب  أنواع مختلفـــة من ال ــال، كثيرًا مـ بعـــدة مظـــاهر لإلجرام. فعلى ســــــــــــــبيـــل المثـ
ناشــئة عن تعاطي   االقتصــادية القهرية  بارة عن جرائم ضــد الممتلكات يرتكبها أشــخاص يعانون من اضــطرابات

المؤلرات األفيونية. والجرائم الصــــــــيدالنية النفســــــــانية هي في معظمها جرائم عنيفة ترتب  بتســــــــمم حاد يتراوح بين  
   ( 46) الخوين والشديد بسبب تعاطي الكحول أو الكوكايين أو األمفيتامينات.

  
)بما في ذلك كبديل  مخدرات: توفير العالج من االرتهان لل2األساس المنطقي  -1-4-2  

 العموميةالعقاب( استراتيجية فعالة للصحة  لإلدانة أو
مرضـــــــــــًا دمايي ا بيولوجي ا نفســـــــــــي ا اجتما ي ا معقدًا ومتعدد العوامل كثيرا ما يأخذ مجرى   مخدراتي عتبر االرتهان لل

ة اإلدمان، بما في ذلك: االضطراب المزمن واالنتكاسي. وتسهم عدة عوامل في نشأة اإلصابة المرضية في عملي 
ــتعداد الورالي  )أ( ــاني التي تؤلر على وظائف الدماعو )ب( االســـــــــ التعرض المتكرر للعقاقير ذات التألير النفســـــــــ

الذي يؤلر على المزاج وســـمات الشـــخصـــية، )ج( التجارب الســـلبية في الحياة. ويســـهم كل واحد من هذه العوامل 
ر الســـــلو  في إحداث تغييرات طويلة األجل في وظائف  الدماع التي تشـــــكل األســـــاس العصـــــبي البيولوجي لتطوُّ
بتحديد موقعها على امتداد ســــلســــلة ســــريرية تتراوح بين  مخدراتاإلدماني. ويمكن وصــــف اضــــطرابات تعاطي ال

 (.3)انظر الفصل  مخدراتالضار واالرتهان لل مخدراتتعاطي ال

على أنها حاالت تحتاج إلى الرعاية الصـــــــحية   مخدراتو صـــــــفة عامة، ينبغي النظر إلى اضـــــــطرابات تعاطي ال
إلى   مخدراتوينبغي معالجتها ضـمن نظام الرعاية الصـحية. ويحتاج المصـابون باضـطرابات ناشـئة عن تعاطي ال

ــلة من خدمات العالج والرعاية المتعلقة باالرتهان لل ــلســ ــهولة وتكلفة معقولة   مخدراتســ ــول عليها بســ يمكن الحصــ
ا في ذلـك التو يـة، والفحص والتـدخالت الوجيزة، والتقييم وتخطي  العالج، وـتدخالت بمـ  ( 47) وتســــــــــــــتنـد إلى أدلـة،

العالج النفسـي واالجتماعي والدوائي على مسـتوى مرضـى ال يادات الخارجية والمسـتشـويات، والدعم المسـتمر من 
ــاركـة نظـام الر  ( 48) أجـل التعـافي من خالل إعـادة الـتأهـيل وإعـادة اإلدمـاج. عـاـية الصــــــــــــــحـية ويتطلـب العالج مشــــــــــــ

و موافقة مســــــــــتنيرة من الفرد   ( 49) يســــــــــتفيد من مشــــــــــاركة المجتمع المحلي األوســــــــــع ونظم الدعم االجتماعي. وقد
   ( 50) الخاضع للعالج، ينبغي أن يتولى العالج فنيون لديهم القدر المالئم من التدريب والخبرة العملية.

ــئة عن تعاطي ال ــطرابات الناشـ ــيدالنية   مخدراتويمكن عالج االضـ ــتخدام مجموعة من التدخالت الصـ بفعالية باسـ
ضـــــــــعت لعالج  ــاليب علمية و  ــية االجتما ية. وقد تم اختبار فعالية غالبية هذه التدخالت باســـــــــتخدام أســـــــ والنفســـــــ
اضـــــــــطرابات طبية أخرى. وســـــــــيكون لن ه ج العالج الفعالة ألر إيجابي مثل المســـــــــاعدة على )أ( الحد من تعاطي 

__________ 

 (46) Alfred S. Friedman, “Substance use/abuse as a predictor to illegal and violent behaviour: a review of the 

relevant literature”, Aggression and Violent Behaviour, vol. 3, No. 4 (1998), pp. 339–355; Susan E. Martin 

and others, “Trend in alcohol use, cocaine use and crime: 1989–1998”, Journal of Drug Issues, vol. 34, No. 2 

(April 2004), pp. 333–359; Sara Markowitz, “Alcohol, drug and violent crime”, International Review of Law 

and Economics, vol. 25, No. 1 (March 2005), pp. 20–44 . 
 (47) UNODC and WHO, “Principles of drug dependence treatment” (Geneva, 2009) . 
رات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية،  (48)  المعايير الدولية لعالج االضطرابات الناشئة عن تعاطي المخدرات  المكتب المعني بالمخدِّ 

 (. 2017)فيينا،  )مسودة لالختبارات البحثية(
 من قواعد طوكيو. 4-13القاعدة  (49) 
 من قواعد طوكيو. 2-13القاعدة  (50) 
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ــاب به ورفاهه وأدائه االجتماعي، )ج( الوقاية من وقوع وعالج ال  مخدراتال ــحة المصـ ــين صـ توم إليه، )ب( تحسـ
 ( 51) أضرار في المستقبل من خالل الحد من مخاطر وقوع المضاعفات واالنتكاسات.

  
: تطبيق بدائل لإلدانة أو العقاب )بما في ذلك العالج من 3األساس المنطقي  -1-4-3  

الة للعدالة الجنائيةلمن يحت مخدراتاالرتهان لل  اجونه( استراتيجية فعِّ
إن للحبس تكلفة باهظة بالنســــــبة إلى األفراد واألســــــر والمجتمع ككل، وهو يلقي بعبء لقيل على كاهل ميزانيات 
ــرة للحبس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بناء الســـــــــجون  ــاب التكالين المباشـــــــ ــعب حســـــــ الدول. ومن الصـــــــ

مليار  62,5وإطعامهم ورعايتهم، حيا تشـــــير التقديرات الســـــابقة إلى مبلل ســـــنوي قدره   وإدارتها، وإيواء الســـــجناء
وعالوة على ذلك، أظهرت دراســــات عديدة التكالين غير المباشــــرة للحبس وألره غير المتناســــب على   ( 52) دوالر.

ــادي لب ية األســـــرة، وكثيراً  ما يفتقر الســـــجناء  الفقراء. ذلك أن فقدان الســـــجناء لدخلهم يؤلر على الوضـــــع االقتصـــ
ــون لدوامة من الفقر  ــجلهم اإلجرامي بحيا إنهم يتعرضـ ــبب سـ ــابقون، بعد اإلفراج عنهم، إلى فرص العمل بسـ السـ

وتبين البحوث التي أ جريـت في بلـدان عـديـدة أن ســــــــــــــجن األمهـات تترتـب   ( 53) والتهمية واإلجرام وإعـادة الحبس.
ــافية، حيا إنهن في كثير من ا ــلبية إضــ ــرة، وأن الطفل عليه عواقب ســ ــاســــي لاســ ألحيان الراعي الوحيد أو األســ

  ( 54) الذي ي سجن والداه يكون أكثر عرضة للتصادم مع القانون في وقت الحق.

ا. ووفقًا لتقرير صــــدر مؤخرًا  وعلى الرغم من وجود فروم إقليمية، فقد أصــــبل اكتظاظ الســــجون تحديًا عالمي ا حاد 
ــجون في  والجر   مخدراتعن المكتب المعني بال ْغل الســ ــَ في المائة( أكثر من  58بلدًا )أو  115يمة، كان معدل شــ

في المائة )حالة اكتظاظ حرجة(   120في المائة من القدرة االســـتيعابية للســـجون )حالة اكتظاظ(، ويتجاوز  100
ــديد 26بلدًا ) 51في المائة(، في حين يعاني   40بلدًا )أو   79في  )أكثر من  في المائة( من حالة االكتظاظ الشـــ

 ( 55) في المائة من قدرة السجون االستيعابية(. 150

ويؤلر اكتظاظ الســـجون تأليرًا شـــديدًا على نو ية التغذية وخدمات الصـــرف الصـــحي وأنشـــطة الســـجناء وظروف 
  ( 56) الصــــــحة البدنية والعقلية والرعاية المتاحة للفئات الضــــــ يفة، إضــــــافًة إلى توليد التوتر والعنف بين الســــــجناء.

تتاح للعديد من الســجناء ســبل الحصــول على التعليم أو العمل أو االســتفادة من البرامج األخرى الموجودة في  وال
السـجون، مما يقلل من وفام مسـاعدتهم فيما يتعلق باعادة تأهيلهم. و ناًء على ذلك، تعترف الدول األعضـاء بأن  

ــانية للجناة و  أســــــــــــرهم ومجتمعاتهم المحلية وصــــــــــــحة االكتظاظ أصــــــــــــبل "مشــــــــــــكلة عالمية تمس الحقوم اإلنســــــــــ
 ( 57) وأمنهم". هؤالء

__________ 

رات والجريمةلمنظمة الصحة العالمية  ( 51)    (. 2017ولية لعالج اضطرابات تعاطي المخدرات ) ، المعايير الد مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ 
 Graham Farrell and Ken Clark, What Does the World Spend on Graham، انظر:  1997استنادًا إلى إحصاءات عام  (52) 

Farrell and Ken Clark, What Does the World Spend on Criminal Justice? HEUNI Paper No. 20 (Helsinki, 

European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, 2004), p. 20 
رات والجريمة، (53)   . 15، الصفحة  الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون دليل بشأن االستراتيجيات  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ 
 :Oliver Robertson, Collateral Convictsو و17(، الصفحة  2014)األمم المتحدة، نيويور ،  كتيب عن المرأة والسجنانظر   (54) 

Children of Incarcerated Parents: Recommendations and Good Practice from the UN Committee on the 

Rights of the Child–Day of General Discussion 2011 (Geneva, Quaker United Nations Office, 2012) . 
مذكِّ رة من األمانة بشأن اتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي والمسائل وتدابير التصدِّ ي المستجد ة في مجال منع الجريمة والعدالة  (55) 

 (. E/CN.15/2016/10الجنائية )
رات والجريمة، (56)   . 11، الصفحة دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ 
 (57) E/2009/30 أ(.  57، الفقرة( 

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2016/10
http://undocs.org/ar/E/2009/30


 

 9 

V.20-02398 

وعندما ت سـتخدم بدائل لإلدانة أو العقاب لالسـتعاضـة بها عن الحبس، فانها تسـهم بشـكل مباشـر في خف  أعداد نزالء 
الســـــــــجون. وتتمثل ميزة أخرى الســـــــــتخدام البدائل في أنها تســـــــــتطيع المســـــــــاعدة في الحد من معاودة اإلجرام، ومن لم 

ذ إن العديد من الدراســـــــــات قد أظهرت أن معدالت المســـــــــاعدة في خف  عدد نزالء الســـــــــجون على المدى الطويل، إ 
مـعاودة اإلجرام أـقل عموـمًا بين األشــــــــــــــخاص المحكوم عليهم بعقوـ ات غير احتـجازـية مـقارـنًة ـبالمحكوم عليهم ـبالحبس.  
ــجن عقابًا   ــي إلى زيادة احتماالت العودة إلى الســــــــ وعالوة على ذلك، فان معاودة اإلجرام في حد ذاتها يمكن أن تفضــــــــ

   ( 58) واإلفراج.  تكاب جريمة لانية أو لالثة في بع  البلدان، مما يؤدي إلى حلقة مستدامة من الحبس على ار 

ــة أ جريت في هولندا في عام  ــابقة مفادها أن معدالت معاودة اإلجرام لدى  2010وأكدت دراســـــــــ نتائج بحوث ســـــــــ
  ( 59) األشــــــــخاص الذين حكم عليهم بأداء خدمات مجتم ية أقل بكثير من معدالتها لدى من حكم عليهم بالحبس،

نــًة بــالمحكوم عليهم بــالحبس أقــل وأن احتمــال معــاودة اإلجرام لــدى المحكوم عليهم بــأداء خــدمــات مجتم يــة مقــار 
ســـــــــواء على المدى القريب أو البعيد. وخلصـــــــــت الدراســـــــــة إلى أن الخدمة المجتم ية تؤدي إلى انخفاض معدل 

في المائة مقارنًة بمعدل تلك المعاودة بعد الحبس. وخلصــــــت أيضــــــًا إلى أن معدل   46,8معاودة اإلجرام بنســــــبة 
أنواع الجرائم. فعلى ســــــــــــــبيــل المثــال، كــان معــدل معــاودة اإلجرام معــاودة اإلجرام انخف  فيمــا يخص مختلف 

ــا ــة  فيمـ ــل بنســــــــــــــبـ ــات أقـ ــاالت التي تنطوي على الحبس.  67,7يتعلق بجرائم الممتلكـ ــالحـ ــًة بـ ــارنـ ــة مقـ ــائـ في المـ
 في المائة. 60يخص الجرائم العنيفة، انخف  معدل معاودة اإلجرام بنسبة  وفيما

ي الواليات المتحدة ولار الحبس والتدابير غير االحتجازية على معاودة ف 2012وتناولت دراســـــــة أ جريت في عام 
وخلصــت الدراســة إلى أن الجناة المحكوم عليهم بالحبس هم أكثر عرضــة بكثير لمعاودة   ( 60) اإلجرام في فلوريدا.

م فحســب، اإلجرام من الجناة الخاضــعين للبرنامج المجتمعي غير االحتجازي. ولم يكن للحبس ألر مســبِّ ب لإلجرا
مما جعل معاودة اإلجرام أكثر احتمااًل، بل وجدت الدراسة أيضًا دالئل محتملة على أن البرنامج غير االحتجازي 

 له ألر رادع وتأهيلي.

نتائج البحوث الدولية المتعلقة بآلار الرصـد اإللكتروني للجناة المدانين    2017وأكدت دراسـة أ جريت في بلجيكا في عام 
ــأن الجناة  ( 61) و ات غير احتجازية. الذين يقضــــــون عق  ــتنادًا إلى تحليل البيانات الرســــــمية الخاصــــــة بالســــــجون بشــــ واســــ

المحكوم عليهم بالســـجن لمدة تتراوح بين ســـتة أشـــهر ولالث ســـنوات، خلصـــت الدراســـة إلى أن نســـبة العودة إلى دخول  
حت المراقبة اإللكترونية خارج الســـجن في المائة من مدة عقو تهم ت   90الســـجن لدى الجناة الذين قضـــوا ما ال يقل عن  

 السجن.  كانت أقل من مثيلتها لدى مجموعة مقارنة من الجناة الذين قضوا مدة عقو تهم في 
  

__________ 

رات والجريمة، (58)   . 109 ، الصفحةدليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ 
 (59) Hilde Wermink and others, “Comparing the effects of community service and short-term imprisonment on 

recidivism: a matched samples approach”, Journal of Experimental Criminology, vol. 6, No. 3 

(September 2010), pp. 325–349 . 
 (60) William D. Bales and Alex R. Piquero, “Assessing the impact of imprisonment on recidivism”, Journal of 

Experimental Criminology, vol. 8, No. 1 (March 2012), pp. 71–101 . 
 (61) Luc Robert and others, “‘Virtual’ versus ‘real’ prison: which is best? Comparing the re-incarceration rates 

after electronic monitoring and imprisonment in Belgium”, in The Routledge International Handbook of Life-

Course Criminology, Arjan Blokland and Victor van der Geest, eds., Routledge International Handbooks 

Series (New York, Routledge, 2017), pp. 417–435 . 
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: العالج كبديل لإلدانة أو العقاب يسهم في تحسين الصحة 4األساس المنطقي  -1-4-4  
 العمومية والسالمة العمومية بطريقة متكاملة

ــئة عن تعاطي الترتب   ــدية واضــــطرابات الصــــحة   مخدراتاالضــــطرابات الناشــ بمجموعة من االضــــطرابات الجســ
ــريك،  ــرة، والشـ ــتقرار العالقات )األسـ ــلبية مثل فقدان مورد الرزم، وعدم اسـ العقلية، إلى جانب عواقب اجتما ية سـ

ين، واالنعزال عن الشــــــــــــــبكـات واألســــــــــــــر المفككـة، والشــــــــــــــبكـات االجتمـا ـية اـلداعمـة(، واالرتـباط ـباألقران المنحرف
ــوم العمل. ــتقرار الوظيفي، والتأخر في دخول ســــ ولذلك فان االضــــــطرابات  ( 62) االجتما ية المالئمة، وعدم االســــ

ــئة عن تعاطي ال ــرهم   مخدراتالناشــ ــًا على أســ ــررين فحســــب، بل أيضــ ــع عبئًا كبيرًا على األفراد المتضــ قد ال تضــ
ك إلى زيادة إضـــــــــــعاف االتصـــــــــــاالت بين األشـــــــــــخاص، والحد من  ويمكن أن يؤدي ذل ( 63) ومجتمعاتهم المحلية.

بة.   االلتزامات المدرسية والمهنية، والمساس بالتراب  األسري، واإلصابة باضطرابات الصحة العقلية المصاح 

وما يرتب  بها من عواقب صـــــــــــــحية   مخدراتكما يمكن أن تترتب على االضـــــــــــــطرابات الناشـــــــــــــئة عن تعاطي ال
لين كبيرة على المجتمع، بمــا في ذلــك فقــدان اإلنتــاجيــة، والتحــديــات األمنيــة، والجريمــة واجتمــا يــة ســــــــــــــلبيــة تكــا

و ســــــــبب تعقد االضــــــــطرابات الناشــــــــئة عن تعاطي  ( 64) والخروج على القانون، وزيادة تكالين الرعاية الصــــــــحية.
لفة. وتوفير ، فان من األفضل اتباع نهج شامل يستخدم تدخالت فعالة ويشر  في العمل قطاعات مخت مخدراتال

والرعاية الفعالة للمصابين بها من شأنه أن يساعد   مخدراتالعالج الفعال من االضطرابات الناشئة عن تعاطي ال
ومعاودة اإلجرام على حد ســواء بالنســبة إلى المصــابين باضــطرابات ناشــئة عن   مخدراتعلى الحد من تعاطي ال

 الذين ارتكبوا جرائم.  مخدراتتعاطي ال

التي ينص فيهـا الـقانون على العالج والرعـاـية كـبدـيل أو كـتدبير تكميلي غير احتجـازي، ـفان نجـاحه  وفي الحـاالت
في هـاتين الوظيفتين يتوقف إلى حـد كبير على التعـاون الفعـال بين ســــــــــــــلطـات الصــــــــــــــحـة العمومـية وســــــــــــــلطـات 

المسـؤولين على علم  ومن الضـروري أن يكون جهاز الشـرطة والمدعون العامون والقضـاة وغيرهم من  ( 65) العدالة.
بالفوائد المحتملة للتدابير غير االحتجازية المتاحة وأن يطبقوها. ومن الضـــــــــــروري بالقدر نفســـــــــــه أن يقوم مقدمو 
ــحية واالجتما ية المؤهلون والمدر ون تدريبًا جيدًا بتنفيذ العالج والرعاية والخدمات األخرى القائمة  الخدمات الصـــ

 ق للحقائق التي يواجهها المرضى في تفاعالتهم مع نظام العدالة. على األدلة انطالقًا من فهم دقي 

 مخدراتوتشير مجموعة كبيرة من البحوث إلى أن معدالت النجاح في عالج االضطرابات الناشئة عن تعاطي ال
ــاط األشــــــخاص المحتكين بنظام العدالة الجنائية تقترب من معدالت النجاح لدى غير الجناة. وفي حين  في أوســــ

رة، نقطة ينبغ ي أن تكون خدمات العالج الفعالة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصــــــحية األولية والخدمات الميســــــ 
ــئة عن تعاطي ال ــطرابات ناشـ ــابين باضـ ــحي للمصـ ــال العامة بالنظام الصـ ، يمكن اعتبار االحتكا  مخدراتاالتصـ

فية لتشــــجيع الناس على بدء العالج من بنظام العدالة الجنائية، حيثما كان ذلك ضــــروري ا ومناســــبًا، فرصــــة إضــــا
وتمكينهم من الحصـول على الخدمات التعليمية واالجتما ية   مخدراتاالضـطراب الذي أصـيبوا به جراء تعاطي ال

__________ 

  (62 ) A. Thomas McLellan and others, “Drug dependence, a chronic medical illness: implications for treatment, insurance 

and outcomes evaluation”, JAMA, vol. 284, No. 13 (October 2000), pp. 1689–1695; Alexander B. Laudet and 

William White, “What are your priorities right now? Identifying service needs across recovery stages to inform 

service development”, Journal of Substance Abuse Treatment, vol. 38, No. 1 (January 2010), pp. 51–59 . 
رات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية،  (63)   . المعايير الدولية لعالج االضطرابات الناشئة عن تعاطي المخدراتالمكتب المعني بالمخدِّ 
 المرجع نفسه.  (64) 
رات انظر قرارْي   (65)   .12ل 55و 5ل58لجنة المخدِّ 
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والصــحية المناســبة. وكما هو الحال بالنســبة ألي تدخل صــحي وخر )باســتثناء حاالت طارئة محددة(، فان قرار 
 ( 67) وأن يتطلب موافقة المري  عن علم. ( 66) أن يظل طو ي االخضوع للعالج من عدمه ينبغي 

بالنظر إلى عوامل الخطر اإلضــــــــــافية المرتبطة ببيئة الســــــــــجن والتكالين المرتبطة بالحبس، فوعالوة على ذلك، 
ينبغي تطبيق تدابير بديلة من منظور الصــــــــحة العمومية والعدالة الجنائية كلما أمكن ذلك، كما أن توفير العالج 

ئم على األدلة كبديل لإلدانة أو العقاب لن يســـــــــــــاعد على الحد من المخاطر المرتبطة باإلقامة في الســـــــــــــجن القا
فحسـب، بل سـيسـاعد أيضـًا على الحد من معدالت معاودة اإلجرام واالنتكاس في أوسـاط المصـابين باضـطرابات 

 ناشئة عن تعاطي المخدرات من األشخاص المحتكين بنظام العدالة الجنائية. 
  
: العالج كبديل لإلدانة أو العقاب يتماشى مع اإلطار 5األساس المنطقي  -1-4-5  

 القانوني الدولي 
ويحق  ( 68) الصحة حق أساسي من حقوم اإلنسان وال غنى عنه من أجل التمتع بحقوم اإلنسان األخرى.التمتع ب 

لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى ال ية بكرامة. وقد تم االعتراف بالحق 
( من 1) 25في الصـــــــــــــحة في العديد من االتفاقات والصـــــــــــــكو  الدولية واإلقليمية والوطنية، بما في ذلك المادة 

ــان، التي تنص على أن "لكل شـــــخص   ــمان اإلعالن العالمي لحقوم اإلنســـ ــة يكفي لضـــ ــتوى م يشـــ الحق في مســـ
 الصحة له وألسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات االجتما ية الضرورية".

ــحية دون   ــول إلى الخدمات التعليمية واالجتما ية والصــ ــحة يرتب  بامكانية الوصــ ومن المفهوم أن الحق في الصــ
ــحة أي ـشـــــ  ( 69) تمييز. ــمل الحق في الصــــ ــتتبع ذلك منط يا أن   ( 70) خص محتك بنظام العدالة الجنائية.ويشــــ ويســــ

من األشــــــــخاص المحتكين بنظام العدالة الجنائية   مخدراتيتلقى المصــــــــابون باضــــــــطرابات ناشــــــــئة عن تعاطي ال
وخدمات للوقاية والعالج من المشــــــاكل الصــــــحية   مخدراتعالجا فعاال من االضــــــطرابات الناشــــــئة عن تعاطي ال

، مـثل فيروس نقص المـناعـة البشــــــــــــــرـية والتهـاب الكـبد والســــــــــــــل مخـدراتـيب عـادًة متعـاطي الاألخرى التي تـصـــــــــــــ 
 . مخدراتواالضطرابات العقلية والجرعات الزائدة من ال

ا لمنع   مخـدراتوقـد التزمـت الـدول األطراف في االتفـاقيـات الـدوليـة لمراقبـة ال بـاتِّ خـاذ جميع التـدابير الممكنـة عمليـ 
، في مخدراتواســــــتبانة األشــــــخاص المتورِّ طين في التعاطي غير المشــــــروع لل  مخدراتلالتعاطي غير المشــــــروع ل

 ( 71) (.2 موعد مبكِّ ر، وعالجهم وتعليمهم ومتابعة رعايتهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتما ي ا )انظر أيضًا الفصل

جريمة، يمكن تطبيق تدابير العالج   مخدراتوعندما يرتكب المصــــــــــــــابون باضــــــــــــــطرابات ناشــــــــــــــئة عن تعاطي ال
التث ين أو إعادة اإلدماج االجتماعي كبدائل لإلدانة أو العقاب، أو تطبيقها إضـــــــــــافًة إلى اإلدانة والعقاب في  أو

 الحاالت التالية، على النحو الذي تحدده التشريعات الوطنية: 
__________ 

رات بالرعاية الصحية ال بال (66)  رات والجريمة، "من اإلكراه إلى التالحم: العالج من االرتهان للمخدِّ  عقو ة"، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ 
 . 6ورقة مناقشة، الصفحة 

وتحسين العناية بالصحة العقلية )قرار الجم ية العامة   انظر، على سبيل المثال، مبادة حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي (67) 
 . 11، المرفق(، المبدأ 119ل46

( بشأن الحق في التمتع بأعلى 2000)  14لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوم االقتصادية واالجتما ية والثقافية، التعليق العام رقم  (68) 
 مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

 المرجع نفسه.  (69) 
(، الذين ينبغي أن يحصلوا على نفس 34(، الفقرة 2000)  14يشمل ذلك، على سبيل المثال، السجناء والمحتجزين )التعليق العام رقم  (70) 

 24مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحقُّ في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية )القاعدة 
 دة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال((.من قواعد األمم المتح

 . 1971من اتفاقية سنة  20، والمادة 1961من اتفاقية سنة   38المادة  (71) 
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 ( 72) مخدراتالجرائم المتصلة باالستهال  الشخصي لل - 

  ( 73) وما يتصل بها من سلو  في الحاالت القليلة األهمية مخدراتالتِّجار بالجرائم ا - 
 

 ( 74) مخدراتجريمة أكثر خطورة تتعلق بال  مخدراتوعندما يرتكب المصــــــابون باضــــــطرابات ناشــــــئة عن تعاطي ال
في الســـــــــجن، وفقًا  لهم  أي جريمة أخرى بالغة الخطورة وي حكم عليهم بالســـــــــجن، ينبغي توفير العالج والرعاية أو

 ( 75) لنفس معايير النو ية المتبعة في المجتمع المحلي.

ــافـًة إلى ذلـك، هـنا  جرائم أخرى لم تتطرم إليهـا تحـدـيدا االتفـاقـيات الـدولـية لمراقـبة ال ، مـثل جرائم مخـدراتوإضــــــــــــ
من السـجن بالنسـبة  الممتلكات غير العنيفة، وهذه الجرائم يمكن أن يطبق بشـأنها مبدأ توفير العالج والرعاية بدال

، في الحاالت المناسـبة، على النحو المنصـوص عليه مخدراتللجناة المصـابين باضـطرابات ناشـئة عن تعاطي ال
 في التشريعات الوطنية.

  
 النتائج المستخلصة -1-5  

 
 نطاق المشكلة وأسباب النظر في توفير العالج كبديل لإلدانة أو العقاب

حالة صـــــــحية بيولوجية ونفســـــــية واجتما ية معقدة غالبًا ما تأخذ مجرى اضـــــــطراب   مخدراتاالرتهان لل -1 
 مزمن وانتكاسي.

ــئة عن تعاطي ال -2  ــاكل الصــــــحة البدنية أو العقلية   مخدراتترتب  االضــــــطرابات الناشــــ بمجموعة من مشــــ
 األوسع نطاقًا، وكذلك العواقب االجتما ية السلبية.

والرعاية القائمة على األدلة التي يمكن أن تساعد المصابين باضطرابات هنا  مجموعة من تدخالت العالج   - 3 
 أو وقفه وتحسين نو ية حياتهم.    مخدرات عن طريق الحد من تعاطي ال  مخدرات ناشئة عن تعاطي ال 

 واإلجرام.  مخدراتهنا  ارتباط أو "عالقة دينامية" بين تعاطي ال -4 

 مخدراتالجنائية من االضـــــــطرابات الناشـــــــئة عن تعاطي ال  يعاني األشـــــــخاص المحتكون بنظام العدالة -5 
 يرتب  بها من مشاكل صحية بمعدالت أعلى من تلك المسجلة لدى عامة السكان. وما

بنظام العدالة الجنائية بســـبب أنواع مختلفة   مخدراتيحتك المصـــابون باضـــطرابات ناشـــئة عن تعاطي ال -6 
 .مخدراتمن الجرائم، ويرتب  بع  هذه الجرائم بتعاطي ال

ــواء، اللجوء  -7  ــحة العمومية على الســ ــالمة العمومية والصــ من المنطقي، من منظورْي المحافظة على الســ
شـــــــــــــئة عن تعاطي إلى العالج كبديل لإلدانة أو العقاب في التعامل مع المصـــــــــــــابين باضـــــــــــــطرابات نا

 من األشخاص المحتكين بنظام العدالة الجنائية إذا كانوا مؤهلين لذلك. مخدراتال
  

  

__________ 

 . 1988)د(، من اتفاقية سنة  4و 2، الفقرتين 3انظر المادة  (72) 
 . 1988)ج(، من اتفاقية سنة  4و 1، الفقرتين 3انظر المادة  (73) 
 . 1988، من اتفاقية سنة 5)ب( و 4)أ( و 4، الفقرات  3ظر المادة ان (74) 
 (75)  UNODC, Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prison (2008) . 
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 اختيار العالج والرعاية بما يتماشى مع اإلطار القانوني الدولي  - 2الفصل   
ــتخدام العالج  ــأن اسـ ــية المنبثقة من اإلطار القانوني الدولي بشـ ــاسـ ــل المبادة األسـ كبديل لإلدانة يناقة هذا الفصـ

العقاب. فقد اعتمدت الدول األعضــــــاء في األمم المتحدة، على مر الســــــنين، مجموعة واســــــعة من الصــــــكو   أو
الم يارية الدولية )المعاهدات واالتفاقيات والقرارات واإلعالنات( أرســـــــــــت التزامات ومعايير وقواعد دولية لمعالجة 

  ( 76) واحترام حقوم اإلنسان إلى معاملة الجناة والسجناء. مخدراتنطام عري  من المسائل يمتد من مراقبة ال

وليس الهدف من هذا الفصـل مناقشـة كل صـك دولي ذي صـلة بالتفصـيل، بل تقديم إجابات على بع  األسـئلة 
ــئة  ــابين باضـــطرابات ناشـ ــية التي قد تواجهها البلدان عند وضـــع بدائل لإلدانة أو العقاب فيما يخص المصـ الرئيسـ

من األشــــخاص المحتكين بنظام العدالة الجنائية. وقد يكون من بين تلك األســــئلة ما يلي:   خدراتمعن تعاطي ال
مــا هي الجرائم المنــاســــــــــــــبــة الســــــــــــــتخــدام بــدائــل لإلدانــة أو العقــاب تتمــاشــــــــــــــى مع اإلطــار القــانوني الــدولي   )أ(
ســــــــــــــة في مختلف الصــــــــــــــكو  القـانو  هي مـا )ب( نيـة المتعلقـة بمعـاملـة  المبـادة العـامـة والمبـادة التوجيهيـة المكر 

ــئة عن تعاطي ال ــابين باضـــــــــــــطرابات ناشـــــــــــ من األشـــــــــــــخاص المحتكين بنظام العدالة الجنائية    مخدراتالمصـــــــــــ
   يمكن إعمال اإلطار القانوني الدولي ضمن اإلطار القانوني الوطني لكل بلد على حدة كين )ج(
  

بنظام   مخدراتن تعاطي الالجرائم التي يحتك بسـببها المصـابون باضـطرابات ناشـئة ع -2-1  
 العدالة الجنائية  

ــئة عن تعاطي ال  ــابون باضــــطرابات ناشــ في مجموعة متنوعة من الجرائم، على النحو المذكور   مخدرات قد يتورط المصــ
. وفي حين أن تحديد العقو ات المناســـــــــــبة )أو بدائل اإلدانة أو العقاب( يدخل إلى حد كبير في نطام  1في الفصـــــــــــل  

الســــلطة التقديرية للدول، فان الصــــكو  الدولية تنص على عدد من االســــتثناءات المهمة. فعلى ســــبيل المثال، ي ســــتبعد  
ع على اسـتخدام بدائل اإلدانة أو  ( 77) خدام ضـروب العقو ة الالإنسـانية أو المهينة، اسـت  العقاب فيما يخص الجرائم  وي شـج 

و صـــــفة خاصـــــة، ي نتظر من الدول األعضـــــاء أن تســـــتحدث، في نظمها القانونية، تدابير غير احتجازية   ( 78) الجنائية. 
ن، وترشــيد ســياســات العدالة الجنائية، واضــعة في اعتبارها  تهدف إلى توفير اختيارات أخرى تخفف من اســتخدام الســج 

 ( 79) ومقتضيات العدالة االجتما ية واحتياجات إعادة تأهيل الجاني.  اإلنسان مراعاة حقوم  

ــل  ــدائــ ــك البــ وال ي عتبر نوع الجرائم التي يجوز تطبيق تلــ
ــة  ــد على القوانين المحليــ ــه يعتمــ ــل إنــ ــدودًا بــ ــا محــ عليهــ
والمعـــــايير الثـــــابتـــــة فيمـــــا يتعلق بطبيعـــــة الجرم ومـــــدى 
خطورته و شـــــــخصـــــــية الجاني وخلفيته، و أغراض الحكم 

األفعــال المجر مـة وفيمــا يتعلق بــ  ( 80) وحقوم الضــــــــــــــحيــة.
ــدوليــة لمراقبــة ال ، ي ســــــــــــــمل  مخــدراتعماًل بــاالتفــاقيــات ال

االتفــاقيــات تلزم صــــــــــــــراحــًة ببــدائــل لإلدانــة أو العقــاب، و 

__________ 

رات والجريمة،   (76)  لالطالع على مجموعات الصكو  ذات الصلة في كل واحد من هذه المجاالت، انظر مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ 
رات  و ومكتب األمم المتحدة المعني  المعاهدات الدولية األساسية لحقوم اإلنسان(و و2013)فيينا،  االتفاقيات الدولية لمراقبة المخدِّ 

رات وال  .خالصة وافية لمعايير األمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيةجريمة، بالمخدِّ 
انظر، على سبيل المثال، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقو ة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةو واتفاقية  (77) 

 بة عليهو واالتفاقية األورو ية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقو ة الالإنسانية أو المهينة. البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاق
 انظر قواعد طوكيو وقواعد بانكو . (78) 
 من قواعد طوكيو. 5-1القاعدة  (79) 
 من قواعد طوكيو. 2-3القاعدة  (80) 

ــدة لمراقبـــــــة  ــات األمم المتحـــــ ــاقيـــــ تتيل اتفـــــ
رات إمكانية قصــــر العقو ات الشــــديدة  المخدِّ 
ــكـال الخطيرة من الجرائم، مثـل  على األشــــــــــــ

رات على نطام واسع  االتِّجار بالمخدِّ 
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ــئة عن تعاطي الب الدول األطراف   ــطرابات الناشـ ــابين باالضـ ا لتوفير العالج للمصـ ــ   مخدراتأن تعير اهتمامًا خاصـ
وعالوة على ذلك، توفر االتفاقيات قدرًا من المرونة في  ( 81) ارت كبت(. )بصـــــــــــرف النظر عما إذا كانت الجرائم قد

اختيـار العقو ـات الجنـائيـة وتنص على أن توقِّ ع الـدول األطراف أشــــــــــــــد العقو ـات على أشــــــــــــــكـال الجرائم البـالغـة  
رامية المنظمة الدولية من أجل الحصــــــــول على الذي تمارســــــــه الجماعات اإلج  مخدراتالخطورة، مثل االتِّجار بال
   ( 82) أر اح غير مشروعة.

  
 أمثلة على الجرائم وتدابير التصدي الممكنة وفقًا لإلطار القانوني الدولي -2-1-1  

ــئة عن  ــابون باضــــطرابات ناشــ ــم الضــــوء على عدد من األمثلة على الجرائم التي قد يرتكبها مصــ يســــل  هذا القســ
ســــــــــــــة النطـام اـلذي يتعين على اـلدول أن توفر ضــــــــــــــمـنه العالج كـبدـيل لإلداـنة أو العقـاب ـلدرا  مخـدراتتعـاطي ال
 يتعلق بكل جريمة منها. فيما
  

الخاضعة للمراقبة لالستخدام غير الطبي أو غير العلمي واالستهالك  مخدراتحيازة أو شراء أو زراعة ال  )أ( 
 الشخصي

الخاضعة   مخدراتبتجريم حيازة أو شراء أو زراعة ال  مخدراتتلتزم الدول األطراف في االتفاقيات الدولية لمراقبة ال
لي، رهنًا بالمبادة  للمراقبة الســـتخدامها غير الطبي أو غير العلمي ولالســـتهال  الشـــخصـــي بموجب القانون المح

ــية للنظام القانوني لكل بلد. ــاســـــــــ غير أنه يجوز للدول األطراف أن تقدم العالج  ( 83) الدســـــــــــتورية والمفاهيم األســـــــــ
وســــتتوقف القرارات المتعلقة بما إذا كان ســــيتم  ( 84) وتدابير أخرى كبديل عن اإلدانة أو العقاب أو إضــــافًة إليهما.

يار التدبير المناســب على تقييم المعايير الثابتة فيما يتعلق بالجريمة وخلوية تطبيق تدابير بديلة أو إضــافية و اخت 
ورهنًا بالمبادة الدســتورية والمفاهيم األســاســية للنظام القانوني، يجوز  ( 85) الجاني، على النحو المشــار إليه أعاله.

على   مخدراتر اســتعمال الالســماح باتخاذ تدابير غير جنائية، ولكن تظل الدول األطراف ملَزمة بوجه عام بقصــ 
 ( 87) وحظر حيازتها، إال في إطار السلطة القانونية. ( 86) األغراض الطبية والعلمية دون سواها

  
 بيع المخدرات على نطاق ضيق لتمويل تعاطيها أو النقل الدولي لكميات محدودة منها )ب( 

ونقلها بصــــورة غير مشــــروعة   مخدراتبتجريم بيع ال مخدراتتلتزم الدول األطراف في االتفاقيات الدولية لمراقبة ال
غير أنه يجوز للدول األطراف،  ( 89) مع فرض جزاءات تراعي جســـــامة تلك الجرائم. ( 88) بموجب القانون الداخلي،

  (90) في حــاالت المخــالفــات الطويفــة المنــاســــــــــــــبــة، أن تقــدم العالج وغيره من التــدابير كبــدائــل لإلدانــة أو العقــاب.

__________ 

لة ببروتوكول سنة  1961من اتفاقية سنة  38)ب(، والمادة  1، الفقرة 36المادة  (81)  ،  22والمادة  20و والمادة 1972بصيغتها المعد 
 . 1988، من اتفاقية سنة  4، الفقرة  14)ج( و)د(، والمادة  4، الفقرة  3و والمادة 1971)ب(، من اتفاقية سنة  1 الفقرة

 . 1988، من اتفاقية سنة 5، الفقرة 3انظر المادة  (82) 
 . 1988اتفاقية سنة ، من 2، الفقرة 3المادة  (83) 
 . 1988)د(، من اتفاقية سنة  4، الفقرة 3المادة  (84) 
 من قواعد طوكيو. 2-3القاعدة  (85) 
 . 1971، من اتفاقية سنة 2، الفقرة 5و والمادة 1961)ج(، من اتفاقية سنة   1، الفقرة 4المادة  (86) 
 . 1971اقية سنة ، من اتف3، الفقرة 5و والمادة 1961من اتفاقية سنة   33المادة  (87) 
 . 1988‘، من اتفاقية سنة  1)أ( ’  1، الفقرة 3المادة  (88) 
 . 1988)أ(، من اتفاقية سنة  4، الفقرة 3المادة  (89) 
 . 1988)ج(، من اتفاقية سنة   4، الفقرة 3المادة  (90) 
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إذا كـانـت القضــــــــــــــيـة قليلـة الشــــــــــــــأن على القـانون الجنـائي المحلي وظروف كـل حـالـة بعينهـا.  ويتوقف تحـديـد مـا 
ذ كر ونفًا، سـيكون تقييم المعايير الثابتة فيما يتعلق بالجريمة والجاني وأي ضـحايا حاسـم األهمية في اختيار  وكما

   ( 91) التدابير البديلة.
  

 واسع التي تنطوي على العنف أو الجريمة المنظمةأنشطة إنتاج المخدرات وتوزيعها على نطاق  )ج( 

بطريقـــة غير  مخـــدراتبتجريم إنتـــاج وتوزيع ال مخـــدراتتلتزم الـــدول األطراف في االتفـــاقيـــات الـــدوليـــة لمراقبـــة ال
وتشـــمل الظروف التي  ( 93) مع فرض جزاءات تراعي جســـامة تلك الجرائم. ( 92) مشـــروعة بموجب القانون الداخلي،

يرة بوجه خاص، على سبيل المثال، تورط الجاني في الجريمة المنظمة، واستخدام العنف، تجعل هذه الجرائم خط
ر. ويجوز للـــدول األطراف أن تنص في تلـــك الحـــاالت على إخضــــــــــــــــاع الجنـــاة لتـــدابير   ( 94) والتغرير بـــالقصــــــــــــــِّ

لى نفس وينبغي أن يحصــــل الجناة المحتجزون في انتظار المحاكمة أو المســــجونون عند إدانتهم ع ( 95) كالعالج.
مســــــــــتوى الرعاية الصــــــــــحية المتاحة في المجتمع وأن يكون لهم الحق في الحصــــــــــول على الخدمات الصــــــــــحية 
الضــــــــــــرورية مجانًا ودون تمييز. كما ينبغي أن تنظ م الخدمات الصــــــــــــحية من خالل عالقة وليقة باإلدارة العامة 

 ( 96) .مخدراتلك فيما يخص االرتهان للللصحة العمومية و طريقة تضمن استمرارية العالج والرعاية، بما في ذ
  

 مخدراتالتعاطي لتمويل المرتكبة جرائم الممتلكات غير العنيفة  )د( 

تجرم جميع الدول تقريبا الســـرقة وغيرها من األفعال الماســـة بحقوم الملكية. وكما هو الحال في األمثلة األخرى، ي توقع  
وجودة في نظمها القانونية، وستتوقف القرارات المتخذة بشأن استخدامها  من الدول أن تستخدم التدابير البديلة للعقاب الم 

على المعايير الثابتة المبينة أعاله. وفي هذه الحالة، ســوف يشــمل ذلك مراعاة الطابع غير العنين للجرائم، إضــافًة إلى 
 ارتكابها.  فرص  ودوره في اختيار الجرائم أو   مخدرات نوع االضطراب الناش  عن تعاطي ال 

  
 مخدراتالجرائم العنيفة المرتكبة تحت تأثير ال )هـ( 

تجرم جميع الدول تقريبا االعتداء على الغير وغيره من ضـروب اإليذاء العنيفة. وكما هو الحال في أنواع الجرائم 
ــتتوقف ال قرارات المتخذة األخرى، ي توقع من الدول أن تســــــتخدم التدابير البديلة الموجودة في نظمها القانونية، وســــ

بشــــــــــــأن اســــــــــــتخدام تلك التدابير على المعايير الثابتة المبينة أعاله. وفي حالة جرائم العنف المرتكبة تحت تألير  
، ســوف يشــمل ذلك النظَر في درجة العنف الذي تنطوي عليه الجريمة وما يترتب على ذلك من ضــرر مخدراتال

ــافًة إلى نوع االضــــــــــطراب الناـشـــــــــ  ودوره في اختيار الجريمة   مخدرات  عن تعاطي الللضــــــــــحية والمجتمع، إضــــــــ
فرص ارتكابها. وكما ذ كر أعاله، ينبغي تمكين أي شــــــــخص، عند احتجازه قيد المحاكمة أو لدى ســــــــجنه عند  أو

ــول على العالج من االرتهان لل ــرورية على   مخدراتإدانته، من الحصــــ ــحية الضــــ وغيره من خدمات الرعاية الصــــ
 ( 97) المتاح في المجتمع. نفس مستوى الرعاية الصحية

  

__________ 

 من قواعد طوكيو. 2-3القاعدة  (91) 
 . 1988‘، من اتفاقية سنة  1)أ( ’  1، الفقرة 3المادة  (92) 
 . 1988)أ(، من اتفاقية سنة  4، الفقرة 3المادة  (93) 
 . 1988، من اتفاقية سنة 5، الفقرة 3المادة  (94) 
 . 1988)ب(، من اتفاقية سنة  4، الفقرة 3المادة  (95) 
 من قواعد نيلسون مانديال.  24القاعدة  (96) 
 المرجع نفسه.  (97) 
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المبادئ التوجيهية المكرَّسة في اإلطار القانوني الدولي بشأن عالج المصابين باضطرابات  -2-2 
 من األشخاص المحتكين بنظام العدالة الجنائية مخدراتناشئة عن تعاطي ال

يتضــــــــــــــمن اإلطـــار القـــانوني الـــدولي المنطبق مبـــادة عـــديـــدة تتعلق بمعـــاملـــة األفراد المحتكين بنظـــام العـــدالـــة. 
ــتمدة من مختلف  يلي وفيما ــبعة مبادة مســـــــ ســـــــ

عناصــر اإلطار القانوني الدولي تتصــل مباشــرة 
ة إلى اســـــــــتخدام اســـــــــتراتيجيات بالحاجة الماـســــــــ 

لعالج ورعاية المصـــــــابين باضـــــــطرابات ناشـــــــئة 
عن تعاطي المخدرات من األشـخاص المحتكين 

 بنظام العدالة.
   

 المبادئ

شـــــاغاًل من شـــــواغل الصـــــحة العمومية يتطلب   مخدراتتشـــــكل االضـــــطرابات الناشـــــئة عن تعاطي ال -1
بسـبب   مخدراتتدابير تتمحور حول الصـحة. وينبغي عدم معاقبة المصـابين باضـطرابات ناشـئة عن تعاطي ال

 إصابتهم بتلك االضطرابات، بل ينبغي توفير العالج المناسب لهم. 

نظام العدالة الجنائية فيما يخص ينبغي تشــــجيع اســــتخدام بدائل اإلدانة أو العقاب في جميع مراحل   -2
 على أساس تقييم باستخدام المعايير الثابتة. مخدراتالجناة المصابين باضطرابات ناشئة عن تعاطي ال

 التناسب مطلوب في جميع مراحل عملية التحويل واإلشراف.  -3

 ينبغي أن يكون التحويل إلى العالج بموافقة مستنيرة من الجاني. -4

 ى تنفيذ بدائل اإلدانة أو العقاب احترام الضمانات القانونية واإلجرائية.ينبغي لد -5

ينبغي إيالء اهتمام خاص للفئات الخاصــة ولحصــولها على العالج كبديل لإلدانة أو العقاب لتجنب  -6
 التمييز.

من حقهم في   مخدراتال يجوز حرمان الســــــــــجناء المصــــــــــابين باضــــــــــطرابات ناشــــــــــئة عن تعاطي ال -7
 ولهم الحق في الحصول على نفس مستوى العالج المتاح لعامة السكان. الصحة،

  
شاغاًل من شواغل  مخدراتتشكل االضطرابات الناشئة عن تعاطي ال -1المبدأ  -2-2-1  

الصحة العمومية يتطلب تدابير تتمحور حول الصحة. وينبغي عدم معاقبة 
بسبب إصابتهم بتلك  مخدراتالمصابين باضطرابات ناشئة عن تعاطي ال

 االضطرابات، بل ينبغي توفير العالج المناسب لهم
االضــــــــــطرابات الناشــــــــــئة عن تعاطي يشــــــــــكل الجانب الصــــــــــحي دعامة ال غنى عنها للنهج المتعدد األبعاد إزاء  

ــاء أن تراعيها لدى مخدراتال ــان التي يتعين على الدول األعضــــــــ . وفي اإلطار الواســــــــــع اللتزامات حقوم اإلنســــــــ
ــات ال ــياســ ا ألن تعزيز الصــــحة   مخدراتتخطي  ســ ــ  ــحة اهتمامًا خاصــ ــتحق الحق في الصــ وتطويرها وتقييمها، يســ

العالمية   مخدراتمل ومتكامل ومتوازن للتصـــــــــدي لمشـــــــــكلة الالعمومية وحمايتها جزء رئيســـــــــي من أي نهج شـــــــــا

ــير اإلطـار الـقانوني اـلدولي إلى الحـاجة  يشــــــــــــ
اســـــــتراتيجيات لعالج الماســـــــة إلى اســـــــتخدام  

ورعاية المصــــــابين باضــــــطرابات ناشــــــئة عن 
رات  تعاطي المخدِّ 
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ــامل ب  ( 98) ومواجهتها. ــد هذا االهتمام الشــــ ــًا في االتفاقيات الدولية لمراقبة ويتجســــ ــان ورفاهه" أيضــــ ــحة اإلنســــ "صــــ
ســــــة في هذه االتفاقيات تتمحور حول   مخدراتوســــــياســــــة ال ( 99) .مخدراتال التي تلتزم التزامًا كاماًل بالمبادة المكر 
 ( 100) لصحة والرفاه، وتعتمد نهجًا متوازنًا وشاماًل ومتكاماًل يقوم على جملة أمور، منها احترام حقوم اإلنسان.ا

ــاتير  ( 101) والحق في الصـــــحة مكر س في مختلف المعاهدات الدولية واإلقليمية لحقوم اإلنســـــان، وكذلك في الدســـ
ر الحصـــــول على الوطنية في جميع أنحاء العالم. ومن أهم المســـــتحقات التي يتضـــــم نها الحق في الصـــــحة َتيســـــُّ

األدوية األســــــاســــــية وتســــــاوي فرص الجميع في التمتع بأعلى مســــــتوى ممكن من الصــــــحة والحق في الوقاية من 
، يمكن منط ي ا توسيع  مخدراتوفيما يتعلق بالمصابين باضطرابات ناشئة عن تعاطي ال ( 102) األمراض وعالجها.

متوخـاة في االتفـاقيـات التي يتعين أن توفرهـا الـدول األطراف للمصــــــــــــــابين  نطـام ذلـك ليشــــــــــــــمـل تـدابير العالج ال
، وهي الســعي إلى معرفتهم في وقت مبكر "وعالجهم وتعليمهم ومتابعة مخدراتباضــطرابات ناشــئة عن تعاطي ال

 ( 103) رعايتهم وتأهيلهم وإدماجهم اجتما ي ا".

شــــــــــاء وتقديم الخدمات العالجية وغيرها من الخدمات و ما أن البلدان لديها مســــــــــتويات متفاوتة من القدرة على إن 
الصــــحية، فان الصــــكو  ذات الصــــلة تتوخى اإلعمال الكامل للحق في الصــــحة تدريجيًا، وذلك باتخاذ الخطوات 

ولهذا األمر أهميته ألن فرص الحصــــــول على العالج  ( 104) الالزمة الســــــتخدام أقصــــــى قدر من الموارد المتاحة.
وال تزال هـنا    ( 105) اإلشــــــــــــــكـاليين على الصــــــــــــــعـيد العـالمي،  مخـدراتظمى من متعـاطي الغير مـتاحـة للغـالبـية الع

   ( 106) نواقص كبيرة في توفير خدمات الوقاية والعالج وإعادة التأهيل.

واالضــــــــطرابات المرتبطة به هي، في المقام األول، شــــــــواغل تتعلق بالصــــــــحة  مخدرات ومن لم  فان مشــــــــاكل تعاطي ال 
ضــــــــــــادة على ذلك الصــــــــــــعيد. وعندما يتصــــــــــــدى نظام العدالة الجنائية للجرائم التي يرتكبها  العمومية وتتطلب تدابير م 

، يظل حق هؤالء األشـــخاص في التمتع في الصـــحة  مخدرات األشـــخاص المصـــابون باضـــطرابات ناشـــئة عن تعاطي ال 
 الصلة.  قائما، ويكون من واجب الدولة تمكينهم من الحصول على العالج وغيره من الخدمات والتدابير ذات 

  

__________ 

رات العالمية  انظر الوليقة الختامية للدورة  (98)  االستثنائية الثاللين للجم ية العامة، المعنونة "التزامنا المشتر  بالتصدِّ ي لمشكلة المخدِّ 
 (و 1ل30-ومواجهتها على نحو فع ال" )مرفق قرار الجم ية العامة دا

لة ببروتوكول سنة  1961انظر ديباجة اتفاقية سنة  (99)   . 1971، وديباجة اتفاقية سنة 1972بصيغتها المعد 
 (100) Werner Sipp, President of the International Narcotics Control Board (INCB), “Alternatives to punishment: 

the United Nations perspective”, statement to the meeting of the European Union National Drug 

Coordinators, Malta, 24 April 2017 . 
و واالتفاقية الدولية للقضاء على 12على سبيل المثال، العهد الدولي الخاص بالحقوم االقتصادية واالجتما ية والثقافية، المادة انظر،  (101) 

و 12‘و واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 4، الفقرة الفر ية )ه( ’5جميع أشكال التمييز العنصري، المادة 
. وانظر أيضًا الميثام االجتماعي األورو ي، 25و واتفاقية حقوم األشخاص ذوي اإلعاقة، المادة 24الطفل، المادة واتفاقية حقوم 

و والبروتوكول اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوم اإلنسان المتعلق  16و والميثام األفريقي لحقوم اإلنسان والشعوب، المادة 11 المادة
 . 10 ية والثقافية )بروتوكول سان سلفادور(، المادة بالحقوم االقتصادية واالجتما

( بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ومفوضية األمم المتحدة لحقوم 2000) 14انظر التعليق العام رقم  (102) 
 (.2008)جنين، حزيرانليونيه  The Right to Health: Fact Sheet No. 31اإلنسان، 

لة ببروتوكول سنة  1961من اتفاقية سنة   38المادة  (103)   . 1971من اتفاقية سنة   20، والمادة 1972بصيغتها المعد 
 . 1، الفقرة 2العهد الدولي الخاص بالحقوم االقتصادية واالجتما ية والثقافية، المادة  (104) 
رات والجريمة،  (105)  رات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ   (، خالصة وافية.2015)فيينا،  2015العالمي تقرير المخدِّ 
 . 4، الفقرة UNODC/ED/2016/1الوليقة  (106) 
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ينبغي تشجيع استخدام بدائل اإلدانة أو العقاب في جميع مراحل نظام  -2المبدأ  -2-2-2  
العدالة الجنائية فيما يخص الجناة المصابين باضطرابات ناشئة عن تعاطي 

 على أساس تقييم باستخدام المعايير الثابتة مخدراتال
بـدائـل لإلدانـة أو العقـاب من أجـل الحـد من اســــــــــــــتخـدام الحبس، وينبغي ينبغي أن توفر النظم القـانونيـة المحليـة 

ــيات العدالة االجتما ية واحتياجات إعادة  ــان ومقتضــــ ــات العدالة الجنائية مع مراعاة حقوم اإلنســــ ــياســــ ــيد ســــ ترشــــ
مع طبيعة الجرم ومدى خطورته، وشـخصـية الجاني  يت سـقو غية توفير مزيد من المرونة بما  ( 107) الجاني. تأهيل

ــتخدام عقو ة الســـجن بال داع، ينبغي أن يوفر  ــيات حماية الجاني وحقوم المجتمع، والجتناب اسـ وخلفيته، ومقتضـ
نظام العدالة الجنائية طائفة عريضــة من تلك التدابير البديلة، في جميع مراحل ســلســلة العدالة الجنائية، بدءًا من 

وت عتبر البـدائـل غير االحتجـازيـة تـدابير  ( 108) كم.مرحلـة مـا قبـل المحـاكمـة حتى المرحلـة الالحقـة إلصـــــــــــــــدار الح
رئيســـــــــــــية لمعالجة مشـــــــــــــكلة الزيادة العامة في اكتظاظ الســـــــــــــجون، بما في ذلك التعامل مع الجرائم المتصـــــــــــــلة 

ــاعدة  ( 109) ،مخدراتبال ويمكن لهذه البدائل أن تكون أكثر فعالية من نظم الســــــــــجون في الحد من اإلجرام والمســــــــ
   ( 110) في المجتمع.على إعادة إدماج الجناة 

قســــــــــــــطـا من المروـنة لـلدول األطراف لكي توفر لاشــــــــــــــخـاص، اـلذين    مخـدراتوتتيل االتفـاقـيات اـلدولـية لمراقـبة ال
أو شرائها أو زراعتها ألغراض االستهال  الشخصي وغيرها من الجرائم البسيطة،   مخدراتيرتكبون جرائم حيازة ال

ل عن اإلدانة أو العقاب أو إضـــــــــافًة إليهما، مع مراعاة مدى جســـــــــامة العالج والتدابير األخرى الالزمة، إم ا كبدي 
التي تتخذها   التصــــدي، فان االتفاقيات تســــلم بأن تدابير مخدراتالهيئة الدولية لمراقبة ال ذكرتوكما  ( 111) الجرم.

حق ا، أن تتصدى للجرائم وتعالج كذلك  فعالةيجب، لكي تكون   مخدراتالدولة إزاء الجرائم التي يرتكبها متعاطو ال
)الذي هو الســـبب الكامن وراءها(. والتصـــدي للجرائم الجنائية بنهج ذي منحى صـــحي   مخدراتمشـــاكل تعاطي ال

أمر يقتضــي توفير المرونة في   مخدراتناشــئة عن تعاطي ال  يمكن التعامل به مع الجناة المصــابين باضــطرابات
 منظومة العقو ات بما يسمل للسلطات باستخدام التدبير المناسب مع الشخص المناسب.

د عـدد وأنواع ـبداـئل اإلداـنة أو العـقاب المـتاحـة على نحو يبقي على إمكـانـية مراعـاة االتســــــــــــــام في  وينبغي أن يحـد 
ـيارات الجزائـية، التي تتيل إصــــــــــــــدار أحكـام من قبـيل إحـاـلة الجـناة إلى مراكز توفر ـفالى جـاـنب الخ ( 112) األحكـام.

( أو أي attendance centresأنشــــطة للرعاية يلزمون بحضــــورها أو ما يعرف بمراكز "الحضــــور أو الرعاية" )
ط شــــــكل وخر من أشــــــكال المعاملة غير اإليداع في مؤســــــســــــة احتجازية، ينبغي للدول أن تضــــــع خيارات إلســــــقا 
الـدعوى المقـامـة على الجـاني أو توفير بـدائـل لالحتجـاز الســـــــــــــــابق للمحـاكمـة، وكـذلـك لإلفراج المبكر وغيره من 

__________ 

 من قواعد طوكيو. 5-1القاعدة  (107) 
 من قواعد طوكيو. 2-3القاعدة  (108) 
رات والجريمة،  (109)   ،  االكتظاظ في السجون دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ 

رات العالمي . وانظر أيضًا 30و  29الصفحتان   . 102و  101، الصفحتان 2016تقرير المخدِّ 
 (110) Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment (United Nations 

publication, Sales No. E.07.XI.2), pp. 4–7رات والجريمة، و مكتب ا دليل بشأن االستراتيجيات ألمم المتحدة المعني بالمخدِّ 
 . 37-19، الصفحات الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون 

لة ببروتوكول سنة  1961انظر ديباجة اتفاقية سنة  (111)  ، الفقرة الفر ية )ج(، 4و والمادة 1971و وديباجة اتفاقية سنة 1972بصيغتها المعد 
لة ببروتوكول سنة  1961اقية سنة من اتف )ج(  4الفقرة   3، والمادة 1971، من اتفاقية سنة 2، الفقرة 5و والمادة 1972بصيغتها المعد 

رات والمؤلِّ رات العقلية لسنة   . 1988و)د( من اتفاقية مكافحة االتجار غير المشروع في المخدِّ 
 من قواعد طوكيو. 3-2القاعدة  (112) 
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وينبغي أن يكون اختيـار تلـك البـدائـل قـائمـًا على تقييم للمعـايير الثـابتـة  ( 113) خيـارات مـا بعـد إصـــــــــــــــدار األحكـام.
  ( 114) ه، و أغراض الحكم وحقوم الضحية.يتعلق بطبيعة الجرم ومدى خطورته و شخصية الجاني وخلفيت  فيما
  
 التناسب مطلوب في جميع مراحل العملية -3المبدأ  -2-2-3  

ــدأ  ــاســــــــــــــــب كمبـ توجيهي في جميع ينبغي تطبيق التنـ
مراحـل إجراءات العـداـلة الجـنائـية، عـند الـبت مثاًل في  
ــراف   أهلية الجاني للتحويل إلى العالج، وكثافة اإلشــــــــــ

ــدي لـعدم االمتـثال أو  اإلخالل   وـمدـته، وـتدابير التصـــــــــــ
 بالشروط.  

 
أن تحديد الجرائم  حين  وفي  ( 115) أواًل، يقوم التناســــــــب على فكرة أن تكون شــــــــدة العقو ة متناســــــــبة مع خطورة الجريمة. 

والعقو ات المحددة يظل من اختصــــــــاص الدول، فان تلك العقو ات ينبغي أن تراعي خطورة الجرم ومســــــــؤولية الجاني.  
ــد العقو ات  مخدرات ويتجســـــــد هذا المبدأ العام في االتفاقيات الدولية لمراقبة ال  ، التي تتيل للدول األطراف اســـــــتخدام أشـــــ

، وتشجعها على ذلك، مع توضيل أن الجرائم القليلة األهمية  مخدرات مثل االتِّجار بال   يخص الجرائم األشد خطورة،  فيما 
   ( 116) لالستهال  الشخصي ال ي شترط أن تخضع لإلدانة أو العقاب.   مخدرات حيازة ال  أو 

ضــــــمان لانيًا، ينبغي أن يراعى التناســــــب في تطبيق القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية القائمة، وذلك من أجل  
إبقاء نطام تدخل نظام العدالة الجنائية عند الحد األدنى الالزم لحماية المجتمع. ولضــــــــــمان أن يتصــــــــــدى نظام 
العدالة الجنائية للجريمة بأقل التدابير المتاحة تدخال في مســــــار الحياة، ينبغي اســــــتخدام بدائل لإلدانة أو العقاب 

القـاعـدة العـامـة في مرحـلة مـا قـبل المحـاكمـة هي عـدم احتجـاز فـ  ( 117) وفقـا لمـبدأ اإلقالل من الـتدخـل إلى أدنى حـد.
ويجب اســــــتخدام بدائل االحتجاز الســــــابق للمحاكمة في أبكر مرحلة  ( 118) األشــــــخاص الذين ينتظرون المحاكمة.

وينبغي ألجهزة العدالة الجنائية أن تســـــــــتخدم ما قد يكون لديها من ســـــــــلطات لوقف الدعوى المقامة  ( 119) ممكنة.
متى رأت أن الســـير فيها غير ضـــروري لحماية المجتمع أو منع الجريمة أو تعزيز احترام القانون   -على الجاني 

وعند إصــــــــــدار  ( 120) أو فرض تدابير غير احتجازية مناســــــــــبة في الحاالت البســــــــــيطة. -وحقوم المجني عليهم 
ــروط أو المبكر عنهم، ينبغي أن تكون تحت   ــرف المحاكم األحكام على الجناة أو البت في اإلفراج المشـــــــــــ تصـــــــــــ

__________ 

 من قواعد طوكيو. 9إلى   5القواعد من  (113) 
 من قواعد طوكيو. 2-3القاعدة  (114) 
رات لعام   ( 115)    Drug. وانظر أيضًا مذكِّرة المدير التنفيذي المعنونة " 2(، الصفحة  E/INCB/2007/1)   2007تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ 

control, crime prevention and criminal justice: a human rights perspective" (E/CN.7/2010/CRP.6-

E/CN.15/2010/CRP.1)  ويرد هذا المبدأ العام من مبادة القانون صراحًة في المالحظات الختامية لهيئات األمم المتحدة المنشأة بموجب .
و  12، الفقرة  CERD/C/MUS/CO/15-19و و 10، الفقرة  CCPR/C/SDN/CO/3معاهدات حقوم اإلنسان )انظر، على سبيل المثال،  

(، وكذلك في  15 ، الفقرة CAT/C/EST/CO/4)ب(و و   31، الفقرة  CRC/C/OPSC/BFA/CO/1و و 20، الفقرة  E/C.12/JPN/CO/3و 
وبلأغسطس    12من اتفاقية جنين بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة    67مختلف الصكو  القانونية، مثل المادة  

رات 3الفقرة  ،  49، أو في المادة  1949 بشأن الترويج لمبدأ تناسب    7ل 59 ، من ميثام الحقوم األساسية لالتحاد األورو ي، وقرار لجنة المخدِّ 
رات حسبما يكون ذلك مناسبًا في سيام تنفيذ سياسات  رات.  العقو ات مع الجرائم المتصلة بالمخدِّ   مراقبة المخدِّ 

 . 1988 )ج( و)د(، من اتفاقية سنة 4، الفقرة 3المادة  (116) 
 من قواعد طوكيو. 6-2القاعدة  (117) 
 ، من العهد الدولي الخاص بالحقوم المدنية والسياسية.3، الفقرة 9المادة  (118) 
 من قواعد طوكيو. 1-6القاعدة  (119) 
 من قواعد طوكيو. 1-5القاعدة  (120) 

االســـــــــترشـــــــــاد بمبدأ التناســـــــــب في جميع مراحل  
عنــد تحــديــد بــدائــل   - إجراءات العــدالــة الجنــائيــة 

اإلدانــــة أو العقــــاب ومــــدتهــــا وعواقــــب اإلخالل  
 بشروطها 
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وغيرها من الســــــــــــلطات المختصــــــــــــة مجموعة من التدابير غير االحتجازية وأن تراعي تلك المحاكم والســــــــــــلطات 
  ( 121) احتياجات الجاني إلعادة التأهيل وأن تساعد في إعادة إدماجه في المجتمع في وقت مبكر.

عقاب. وينبغي تقرير أنسـب نوع من اإلشـراف لالثًا، مراعاة التناسـب مقوم حاسـم أيضـًا في تنفيذ بدائل اإلدانة أو ال
والعالج المقـــدمْين في إطــار بــدائــل اإلدانــة أو العقـــاب لكـــل حــالــة على حــدة، وينبغي أن يعـــاد النظر في هــذا 

وعالوة على ذلك، ينبغي أن يكون هنا  خيار يتعلق  ( 122) اإلشــــراف والعالج دوريًا وأن يعد ال حســــب االقتضــــاء.
ذا كانت اســـــتجابة الجاني له م ْرضـــــية.بانهاء التدبير مبكرًا إ

وينبغي أن تكون الشـــــروط التي تتعين مراعاتها   ( 123) 
 ( 124) عملية ودقيقة وقليلة ما أمكن، ويجوز للسلطة المختصة أن تعدلها وفقًا لما يحرزه الجاني من تقدم.

بـدائـل اإلدانـة  وأخيرًا، ينبغي أن يراعى التنـاســـــــــــــــب في التعـامـل مع حـاالت عـدم االمتثـال أو اإلخالل بشــــــــــــــروط
العقاب. وينبغي أال يؤدي إخفام التدبير البديل )على ســبيل المثال، عند اإلخالل بشــروط العالج( تلقائي ا إلى  أو

ــبًا قبل أن تقرر تعديله أو ( 125) فرض تدبير احتجازي، إلغاءه،  بل ينبغي للســــلطة المختصــــة أن تحدد بدياًل مناســ
ــبة.بالنظر إلى أنه ال يجوز اللجوء إلى ال ينبغي أن ي عتبر   وال ( 126) حبس إال إذا انعدمت البدائل األخرى المناســــــــــ

اإلخالل بجميع الشـروط الواجبة التطبيق أو أي منها جريمة في حد ذاته ما لم يسـتوف  التعرين القانوني لجريمة 
تراكم العقو ــات منفصــــــــــــــلــة. وإذا مــا اعت برت انتهــاكــات الشــــــــــــــروط جرائم في حــد ذاتهــا، فــان ذلــك قــد يؤدي إلى 

 ( 127) يتناسب مطلقًا مع الجريمة األصلية. ال بما

  
 ينبغي أن يكون التحويل إلى العالج بموافقة مستنيرة من الجاني -4المبدأ  -2-2-4  

ــار إليه أعاله الحق في ال ية في مأمن من التعذيب وفي عدم الخضــــوع للعالج  يشــــمل الحق في الصــــحة المشــ
وهذا يعني أن بدائل اإلدانة أو العقاب ال تنطوي على إجراء تجارب  ( 128) الطبي أو التجارب على نحو قســــــــــــري.

و صـــفة  ( 129) مانية أو عقلية.طبية أو نفســـانية على الجاني دون رضـــاه أو على تعريضـــه بغير داع لمخاطر جســـ 
عامة، ال ينبغي تقديم أي عالج لمري  دون موافقته المســــتنيرة، وال ينبغي أن ي جبر أي شــــخص على الخضــــوع 

  ( 130) للعالج الطبي ضد إرادته إال في أقصى حاالت الطوارة الجسيمة.

وإضافًة إلى الشرط العام المتمثل في العالج الرضائي، فان الموافقة مهمة أيضًا من منظور العدالة الجنائية، في 
ضــــــوء افتراض براءة المتهم حتى إدانته، في حالة التدابير الســــــابقة للمحاكمة. وفي حين أن بع  البدائل يمكن  

وافقة الجاني تكون مطلو ة فيما يخص أي بديل لإلدانة إعطايها دون موافقة الجاني، مثل التو يخ البسـي ، فان م

__________ 

 من قواعد طوكيو. 9و 8القاعدتان  (121) 
 من قواعد طوكيو.  10القاعدة  (122) 
 من قواعد طوكيو.  2-11القاعدة  (123) 
 من قواعد طوكيو. 4-12و 2-12القاعدتان  (124) 
من قواعد طوكيو. وفي هذا السيام، من المهم أيضًا التذكير مجددًا بالطبيعة المزمنة واالنتكاسية لالضطرابات الناشئة  3-14القاعدة  (125) 

رات. واالنتكاس ليس بالضرورة خرقًا لالمتثا  ل، ولكنه إحدى السمات النمطية لمثل ذلك االضطراب المعقد والقهري.عن تعاطي المخدِّ 
 من قواعد طوكيو. 4-14القاعدة  (126) 
 . 35، الصفحة  (ST/CSDHA/22) تعليق على قواعد طوكيو (127) 
 من قواعد طوكيو.   8- 3بالصحةو والقاعدة  ( بشأن الحق في التمتع  2000)   14لجنة الحقوم االقتصادية واالجتما ية والثقافية، التعليق العام رقم   ( 128)  
 من قواعد طوكيو. 8-3القاعدة  (129) 
مبادة حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية. وانظر أيضًا مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات   (130) 

 والجريمة، "من اإلكراه إلى التالحم". 
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أو العقاب يفرض عليه التزامًا ما )على ســبيل المثال، حضــور برنامج عالجي(، ويطب ق قبل اإلجراءات الرســمية 
   ( 131) أو المحاكمة أو عوضًا عنهما.

إلعمال الحق في  ويمكن أن يكون توفير ســـــــــبل الحصـــــــــول على العالج كجزء من تلك البدائل مقوما أســـــــــاســـــــــيا
الصـــــــحة للجناة المصـــــــابين باضـــــــطرابات ناشـــــــئة عن تعاطي المخدرات الذين يحتاجون إلى العالج أو الرعاية. 
وإلعمال هذا الحق، يجوز اســتخدام الســلطة القســرية لنظام العدالة الجنائية لتوفير هذا البديل، وإن كان الخضــوع 

ا، فال ينبغي أن ي جَبر األفراد على العالج دون موافقتهم. وإذا أمكن  للعالج في حــد ذاتــه ال يلزم أن يكون إلزاميــ 
توفير العالج والرعاية من خالل نظام العدالة الجنائية، فيمكن اعتبار ذلك ضــــــــر ا من اإلحالة "شــــــــبه اإللزامية". 

االختيار  ويحق للجناة المصابين باضطرابات ناشئة عن تعاطي المخدرات أيضًا اختيار عدم العالج. ويجوز لهم
وي تر  قرار االلتحــام ببرنــامج العالج أو  ( 132) بين قبول العالج والرعــايــة أو مواجهــة عواقــب جنــائيــة أو إداريــة.
 الرعاية من عدمه للشخص المعني الذي يقبل نتائج اختياره. 

ــلية أو لغيرها من تدابير   ــعوا للعقو ة األصـــ ــبق لهم قبوله، يجوز أن يخضـــ وعندما يتر  األفراد برنامجًا عالجي ا ســـ
التصــدي لعدم االمتثال، التي ينبغي أن تكون متناســبة، على النحو المبين أعاله. وعلى وجه الخصــوص، ينبغي  

ائية الجنائية في حال أال تكون عواقب الجزاءات القض
تخيير الشـــــــــخص بين العقو ة والعالج أشـــــــــد منها في 

   ( 133) حال عدم تخييره بينهما.

فعلى ســــــــــــــبيــل المثــال، يجوز للجــاني أن يوافق على  
برنــامج عالجي يكون الهــدف والمتوقع منــه االمتنــاع  

ة ببرامج العالج من تعاطي التام عن التعاطي. وهذا هو الحال عادًة مع البدائل التي تقدمها المحاكم المختـصـــــــــــــ 
المخـدرات )محـاكم العالج من المخـدرات(. وإذا لم يثبـت الجـاني أنـه امتنع امتنـاعـا تـامـا عن التعـاطي طوال مـدة 
ــائي  البرـنامج العالجي، فقـد ي طـلب مـنه تر  ذـلك البرـنامج ويجوز إعـادـته إلى المحكمـة لمعـاقبـته. وأي حكم قضــــــــــــ

ة لالمتثال للعالج يمكن تفســــــــــــيره على أنه يحمِّ ل الجاني بعبء يفوم العقو ة يأخذ في االعتبار الجهود الالزم ال
وتراجع وتيرة التعـاطي وغير ذلـك من فوائـد العالج  ةالجنـائيـة األوليـة. كمـا أن انخفـاض كميـة المخـدرات المتعـاطـا

ثبت االمتناع التام التي يصــعب قياســها كمي ا أمور لها أيضــًا قيمتها من منظور الحد من الجريمة، حتى وإن لم ي 
 عن التعاطي. والمشاركة في العالج جديرة بالتشجيع بغ  النظر عن النتيجة الفردية. 

  
ينبغي لدى تنفيذ بدائل اإلدانة أو العقاب احترام الضمانات القانونية  -5المبدأ  -2-2-5  

 واإلجرائية
المصـابين باضـطرابات ناشـئة عن تعاطي المخدرات ال بد من اتخاذ بع  الضـمانات القانونية واإلجرائية لحماية  

ألناء تنفيذ بدائل اإلدانة أو العقاب. ومن األهمية بمكان أن تلتزم السلطات المختصة بالقوانين ذات الصلة، التي 
والشـــــــــــــروط المحددة لإلشـــــــــــــراف التي يجب أن تراعيها الهيئة  ( 134) ينبغي أن تحدد وتقرر تطبيق التدابير البديلة،

  ( 136) وصـالحية إلقاء ال ب  على الجاني الخاضـع لإلشـراف واحتجازه في حالة إخالله بالشـروط. ( 135) المختصـة،
__________ 

 قواعد طوكيو.من  4-3القاعدة  (131) 
 والجريمة، "من اإلكراه إلى التالحم".  مخدراتمكتب األمم المتحدة المعني بال (132) 
 المرجع نفسه.  (133) 
 من قواعد طوكيو. 1-3القاعدة  (134) 
 من قواعد طوكيو. 2-10القاعدة  (135) 
 من قواعد طوكيو. 5-14القاعدة  (136) 

ــائية الجنائية  ينبغي أال تكون الجزاءات القضــ
في حال تخيير الشخص بين العقاب والعالج 

 ا في حال عدم تخييره بينهماأشد منه
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وألناء التنفيذ، ال يجوز أن ت فَرض على الجاني أي قيود تتجاوز ما رخصـــــت به الهيئة المختصـــــة التي أصـــــدرت 
وينبغي إيالء   ( 138)  للقانون.كما ال يجوز تجاوز الفترة التي قررتها الهيئة المختصــــــــــة وفقاً  ( 137) القرار األصــــــــــلي،

ــرية التامة لســــجالت  ــية، بما في ذلك أهمية الحفاظ على الســ اهتمام خاص الحترام الحق في الكرامة والخصــــوصــ
ــول أو  ــب األصـ ــخاص المرخص لهم بذلك حسـ ــرًا على األشـ ــية بحيا يكون االطالع عليها قاصـ ــخصـ الجاني الشـ

 ( 139) األشخاص المعنيين مباشرة بالفصل في قضية الجاني.

وتتمثل مجموعة أخرى من الضـمانات الحاسـمة األهمية في تمكين األشـخاص المصـابين باضـطرابات ناشـئة عن 
تعاطي المخدرات من التقدم بطلب إلعادة النظر في القرارات المتعلقة ببدائل اإلدانة أو العقاب أو التماس اللجوء 

كما  ( 140) ف أو انتها  حقوم اإلنســـان ذات الصـــلة.إلى هيئة مســـتقلة للتظلم من التنفيذ التعســـفي أو غير المنصـــ 
ــد أي قرار  ــتئناف ضـ ــًا الحق في االسـ ــئة عن تعاطي المخدرات أيضـ ــطرابات ناشـ ــابين باضـ ينبغي أن يكون للمصـ

ومن المتطلبات األســـاســـية الســـتخدام  ( 141) بتعديل البديل أو إلغائه في حالة اإلخالل بالشـــروط الواجب مراعاتها.
يســر الحصــول على ضــروب المســاعدة القانونية والمعلومات ذات الصــلة بطريقة واضـحة تلك الســبل االنتصــافية 

 ( 142) ولغة يمكن فهمها لمن يريد استعمالها.

ــروط، بما في ذلك  ــفوي وتحريري للشـ ــرح شـ د الجاني بشـ وعند بدء العالج كبديل لإلدانة أو العقاب، ينبغي أن يزو 
وينبغي إبالغـه بطبيعـة الـبدـيل ومخـاطره وفواـئده، وعواقـب اإلخالل بشــــــــــــــروط ذـلك الـبدـيل،  ( 143) التزامـاـته وحقوقـه.

مات المتعلقة بالعالج التي ســــــــــــي كشــــــــــــف عنها أمام في ذلك األلر المحتمل على اإلجراءات الجنائية، والمعلو  بما
وينبغي أن يقتصــــــــــــــر تنفـيذ  ( 144) المحكمـة، وإمكـانـيات إلغـاء الـبديل عن اإلدانة أو العـقاب في حالة عدم االمتـثال.
 ( 145) العالج على الفنيين الذين لديهم القدر المالئم من التدريب والخبرة العملية.

  
اهتمام خاص للفئات الخاصة ولحصولها على العالج ينبغي إيالء  -6المبدأ  -2-2-6  

 العقاب لتجنب التمييز كبديل لإلدانة أو
ــاص  ــام خـــــ ــمـــــ ــتـ ــن الضـــــــــــــــــروري إيـــالء اهـ مـ
لالحتياجات الخاصــــــــة للفئات الســــــــكانية مثل 

طرابات في النســـاء والشـــباب والمصـــابين باضـــ 
الصـــــــــــحة العقلية مصـــــــــــاحبة لالضـــــــــــطرابات 
النــاشــــــــــــــئــة عن تعــاطي المخــدرات، واألشــــــــــــــخــاص ذوي اإلعـاقـة اإلدراكيــة والـذهنيــة، واألقليــات العرقيــة واإللنيــة. 

__________ 

 من قواعد طوكيو. 10-3القاعدة  (137) 
 من قواعد طوكيو.  1-11القاعدة  (138) 
 من قواعد طوكيو.  12-3و  11-3و 9-3القواعد  (139) 
 من قواعد طوكيو.  3-9و 3-6و 7-3إلى  5-3القواعد  (140) 
 من قواعد طوكيو. 6-14القاعدة  (141) 
 ، المرفق(. 187ل 67الجنائية )قرار الجم ية العامة  مبادة األمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة   ( 142)  
 من قواعد طوكيو. 3-12القاعدة  (143) 
 والجريمة، "من اإلكراه إلى التالحم".  مخدراتمكتب األمم المتحدة المعني بال (144) 
 من قواعد طوكيو. 2-13القاعدة  (145) 

ــمــان عــدم تخلف أحــد عن الركــب: تحــديــد  ضــــــــــــ
 المجموعات الخاصة وتلبية احتياجاتها الخاصة
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التدابير على  في تطبيقتمييز الضـــمان عدم  ( 146) يتطلب مبدأ عدم التمييز وما يتصـــل به من التزامات دولية وال
اإلعاقة أو أي عوامل أخرى فحسب، بل يتطلبان أيضًا اعتماد تدابير محددة  السن أو العرم أوأساس الجنس أو  

للقضاء على أشكال التمييز القائمة التي تواجهها فئات معينة. وينطبق ذلك على القوانين والسياسات والمؤسسات 
 والتدابير، سواء في مجال العدالة أو الصحة.

ــبيل المثال، للمجرمات  والســـــجينات احتياجات مميزة، مثل المســـــؤولية عن توفير الرعاية ألفراد أســـــرهن، فعلى ســـ
االحتياجات الصحية والعالجية الخاصة، أو تاريخ التعرض لإليذاء السابق، وهي احتياجات كثيرًا ما ال تلبيها  أو

وال يمكن أن  ( 147) .رالذكو  على نحو كاف نظم العدالة الجنائية التي تتعامل مع أغلبية من المجرمين والســـــــــــجناء
ي نظر إلى التدابير المت خذة لتلبية هذه االحتياجات من أجل تحقيق مســــــــاواة فعلية بين الجنســــــــين على أنها تدابير  

وينبغي تطبيق الخيـارات الخـاصــــــــــــــة بنوع الجنس فيمـا يخص التـدابير التحويليـة وـ داـئل  ( 148) تنطوي على تمييز.
وينبغي أن  ( 149) مـا بعـد المحـاكمـة حيثمـا كـان ذـلك مالئمـًا وممكـنًا.االحتجـاز رهن المحـاكمـة وإصــــــــــــــدار األحكـام و 

تتمتع المحاكم، عند إصــــدارها أحكامًا ضــــد المجرمات بصــــفة خاصــــة، بالصــــالحيات التي تمكِّ نها من النظر في 
ــبي ا وطبيعة هذا  العوامل المخفِّ فة للحكم من قبيل عدم وجود ســــــــوابق جنائية وعدم خطورة الســــــــلو  اإلجرامي نســــــ

وينبغي تحويل المصـابات باضـطرابات ناشـئة عن تعاطي المخدرات أو إحالتهن إلى برامج عالجية  ( 150) لسـلو .ا
في المجتمع المحلي يراعى فيهــا نوع الجنس وتــألير الصـــــــــــــــدمــات النفســــــــــــــيــة ودعمهن في الوصــــــــــــــول إلى تلــك 

شـئة عن تعاطي المخدرات وينبغي أن يتمثل أحد الخيارات في خدمات العالج من االضـطرابات النا ( 151) البرامج.
المخصـــــــــصـــــــــة للنســـــــــاء فق ، حيثما كان ذلك متاحًا. وينبغي أن يكون العالج داخل المؤســـــــــســـــــــات اإليوائية إما 
مخصصًا للنساء فق  أو قاباًل للفصل الواضل بين الجنسين من أجل زيادة السالمة وتعزيز نتائج العالج بالنسبة 

  ( 152) مخدرات.إلى المصابات باضطرابات ناشئة عن تعاطي ال
  
ال يجوز حرمان السجناء المصابين باضطرابات ناشئة عن تعاطي  -7المبدأ  -2-2-7  

المخدرات من حقهم في الصحة، ولهم الحق في الحصول على نفس مستوى 
 العالج المتاح لعامة السكان

ــئة عن تعاطي المخدرات مؤهلين لتلقِّي  ــطرابات ناشــــــــ ــابين باضــــــــ العالج كبديل لإلدانة قد ال يكون جميع المصــــــــ
ــحةالعقاب. لكن حقهم في التمتع  أو ــواء أكانوا ينتظرون المحاكمة  -يظل قائما حتى وهم في الســــــجن   بالصــــ ســــ
المتعلق بخيارات التحويل إلى العالج كبديل لإلدانة أو العقاب أو إضـــــــــــافًة إليهما(.  4أدينوا )انظر الفصـــــــــــل   أم

__________ 

من  3و 2بالحقوم االقتصادية واالجتما ية والثقافيةو والمادتين من العهد الدولي الخاص  3و 2انظر، على سبيل المثال، المادتين  (146) 
العهد الدولي الخاص بالحقوم المدنية والسياسيةو واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريو واتفاقية القضاء على 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأةو واتفاقية حقوم األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .يِّ ب عن المرأة والسجنكت (147) 
 من قواعد بانكو . 1القاعدة  (148) 
 من قواعد بانكو .  58و 57القاعدتان  (149) 
 من قواعد بانكو .  61القاعدة  (150) 
 من قواعد بانكو .  62القاعدة  (151) 
 (152) Substance Abuse Treatment and Care for Women: Cases Studies and Lessons Learned (United Nations 

publication, Sales No. E.04.XI.24); UNODC, Guidelines on Drug Prevention and Treatment for Girls and 

Women (Vienna, 2016); and WHO, Guidelines for the Identification and Management of Substance Use and 

Substance Use Disorders in Pregnancy (Geneva, 2014) . 



24 V.20-02398 

 

وينبغي أن يحصـل السـجناء على نفس مسـتوى الرعاية  ( 153) الصـحية للسـجناء.والدولة مسـؤولة عن توفير الرعاية 
انا  الصـحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحقُّ في الحصـول على الخدمات الصـحية الضـرورية مج 

ــعهم القانوني. ــاس وضـــــــ ــحية من خالل عالقة وليقة  ( 154) ودون تمييز على أســـــــ وينبغي أن ت نظ م الخدمات الصـــــــ
إلدارة العامة للصــــــحة العمومية و طريقة تضــــــَمن اســــــتمرارية العالج والرعاية، بما في ذلك فيما يخصُّ فيروس با

ل واألمراض الم عدية األخرى، وكذلك االضــــــــطرابات العقلية والســــــــلوكية، بما فيها  نقص المناعة البشــــــــرية والســــــــُّ
القة بين اختصــــــاصــــــيي الرعاية الصــــــحية وفي هذا الصــــــدد، من المهم مالحظة أن الع ( 155) االرتهان للمخدرات.

والســــجناء ينبغي أن تخضــــع لنفس المعايير األخالقية والمهنية التي تنطبق على المرضــــى في المجتمع، بما في 
ذلك على وجه الخصـوص التقيد باسـتقاللية السـجناء فيما يتعلق بصـحتهم والموافقة المسـتنيرة فيما يخص العالقة 

   ( 156) بين الطبيب والمري .
  

 إعمال اإلطار القانوني الدولي ضمن اإلطار القانوني الوطني لكل بلد على حدة -2-3  
يســـــمل اإلطار القانوني الدولي باختيار العالج والرعاية عندما يحتك الجناة المصـــــابون باضـــــطرابات ناشـــــئة عن 

 تعاطي المخدرات بنظام العدالة الجنائية. 

ذ العالج والرعـاـية ـبالفعـل كـبديلْين لإلداـنة والعقـاب تنفـيذًا فعـااًل في مجموعـة متنوعـة من النظم القـانونـية. وفي  وي نفـ 
فقـد تقـارب العـديـد من  ( 157) ن النظـام القـانوني في كثير من البلـدان يتـألر في الغـالـب بتقليـد قـانوني معين،حين أ

وينبغي أن يراعي اســــتحداث  ( 158) النظم القانونية بدرجات متفاوتة، مما يجســــد عناصــــر كل نظام من تلك النظم.
. وعلى وجه الخصـــــــــوص، من المرجل أن تختلف وتنفيذ بدائل العالج والرعاية النظام والتقليد القانونيين المعنيين

العملية واإلطار الزمني ودور الجهات الفاعلة القضـــائية في كل نظام من النظم، تبعًا لإلجراءات المســـتخدمة في 
معالجة الحاالت التي تشـــــــمل مصـــــــابين باضـــــــطرابات ناشـــــــئة عن تعاطي المخدرات. ويرتب  فرم رئيســـــــي وخر 

 تصبل هذه البدائل واردة. بالمرحلة التي يمكن عندها أن 

ــابين  ــتراتيجيات للعالج والرعاية كبدائل لإلدانة أو العقاب فيما يخص الجناة المصـ ــع اسـ وفي حين أن عملية وضـ
باضـــــطرابات ناشـــــئة عن تعاطي المخدرات تختلف من بلد إلى وخر، فان هنا  بع  التحديات المشـــــتركة التي 

ار القـانوني اـلدولي على الصــــــــــــــعـيد المحلي. وتتعلق أهم التحـدـيات ينبغي أن تؤخـذ في االعتـبار عـند تطبيق اإلطـ 
التي نوقشــــت في هذا القســــم بوجهات النظر المختلفة لقطاعْي الصــــحة والعدالة، ودرجة الســــلطة التقديرية القائمة 

 للسماح بتنفيذ العالج كبديل لإلدانة أو العقاب، ودور مختلف الجهات الفاعلة القضائية في العملية.
  

__________ 

 من قواعد نيلسون مانديال.  24القاعدة  (153) 
 من قواعد نيلسون مانديال. 1-24القاعدة  (154) 
 من قواعد نيلسون مانديال. 2-24القاعدة  (155) 
 قواعد نيلسون مانديال.)ب(، من   1، الفقرة 32القاعدة  (156) 
فيما تقوم عليه كيوية استحداث القوانين وتفسيرها وإنفاذها في بلد ما. انظر   المتبعة"التقليد القانوني" هو األساس المنطقي والمنهجية  (157) 

. 8(، الصفحة  2013ر ، نيويو ) دليل المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
سوني، والتقاليد ويقدم الدليل أيضًا وصفًا للتقاليد القانونية الثاللة األكثر شيوعًا في العالم: تقاليد القانون المدني، وتقاليد القانون األنغلوسك

 القانونية اإلسالمية )الشريعة اإلسالمية(.
  (158 ) Geoffrey C. Hazar and Angelo Dondi, “Responsibilities of judges and advocates in civil and common law: 

some lingering misconceptions concerning civil lawsuits”, Cornell International Law Journal, vol. 39 (2006) . 
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 تنسيق منظورات قطاعْي الصحة والعدالة لتوفير العالج كبديل لإلدانة أو العقاب -2-3-1  
شـيًا مع اإلطار القانوني الدولي،  ا يجب أن تراعى، في عملية تعزيز تطوير العالج والرعاية كبديلْين لإلدانة والعقاب، تم 

 الصدد.  الرئيسية التي تنشأ في هذا مختلف وجهات نظر العاملين في قطاعْي الصحة والعدالة بشأن المسائل 

 وتشمل هذه المسائل، على سبيل المثال، ما يلي:  

. من منظور العدالة الجنائية، قد يلزم تطبيق جزاءات عقابية عندما تدابير التصـــدي لعدم االمت ال  )أ(  
يعانون من  ال يمتثل فرد ألمر صــــــــــــادر من محكمة أو توجيه وخر. ولكن في حالة األفراد، الذين 

اـضطرابات ناـشئة عن تعاطي المخدرات وما يرتب  بها من اـضطرابات في الـصحة العقلية وغيرها  
ـــلة، فان عدم االمتـثال لاوامر أو التعرض لالنتـكاس يعتبران من   من االضـــــــــــــطرابات ذات الصـــــــــــ
المنظور الطبي من المؤشــرات العامة على ما يعانيه المصــاب من اضــطرابات، مما يتطلب اتخاذ 
ــدابير   ــك(، وليس تـ ــا إلى ذلـ ــادة العالج، وتغيير بروتوكول العالج، ومـ ــدابير عالجيـــة )مثـــل زيـ تـ

 عقابية. وال يتساوى عدم إلبات االمتناع عن التعاطي مع عدم االمتثال للعالج. 

. ينبغي من منظور العدالة الجنائية أن يحدد صـنا  القرار الرئيسـيون ونطاقات اختصـاصـهم )ب( 
التدابير المناســـــــــــــبة للتصـــــــــــــدي للجرائم، بما في ذلك الجرائم التي يرتكبها  النظام القضـــــــــــــائي 

ــئة عن تعاطي المخدرات، ولكن ينبغي من المنظور الطبي أن  ــابون باضـــــطرابات ناشـــ المصـــ
يكون الطبيــب المعــالج هو من يقرر مــا إذا كــان العالج قــد حقق تقــدمــا أم ال. فمن حيــا 

مدعون العامون والقضـــــــــاة قرارات بشـــــــــأن العالج، المبدأ، ينبغي أال يتخذ جهاز الشـــــــــرطة وال
وينبغي أال يتخـذ الطبيـب المعـالج قرارات تخص نظـام العـدالـة. غير أنـه عنـدمـا يتعلق األمر 
بالمصـابين باضـطرابات ناشـئة عن تعاطي المخدرات من األشـخاص المحتكين بنظام العدالة 

جنائية بآراء األطباء الجنائية، فمن الضــــــــــروري ضــــــــــمان أن يســــــــــترشــــــــــد مســــــــــؤولو العدالة ال
ــع نهج تعاونية  فيما ــأن وضـــــــــــ ــتمرة في هذا الشـــــــــــ يتخذونه من قرارات. ومن التحديات المســـــــــــ

و ارامترات خاصــــة تكفل إنجاح الشــــراكات المتعددة التخصــــصــــات من هذا القبيل، بما يحمي 
 الصحة وحقوم اإلنسان لافراد ويكفل السالمة العمومية والصحة العمومية للمجتمع.

  
 السلطة  درجة السلطة التقديرية للتحويل إلى العالج والرعاية ومراحل استخدام تلك -2- 3- 2  

تحظى مختلف الجهــات الفــاعلــة في مجــال العــدالــة الجنــائيــة بــدرجــات متفــاوتــة من الســــــــــــــلطــة التقــديريــة لتحويــل 
دو أن القوانين  المصــابين باضــطرابات ناشــئة عن تعاطي المخدرات إلى العالج في معظم النظم. وحتى عندما يب 

ــبة ألحكام العقو ات اإللزامية، قد تكون  الحالية ال تســـــــمل بأي ســـــــلطة تقديرية في تطبيقها، كما هو الحال بالنســـــ
 هنا  فرصة الستخدام السلطة التقديرية في مراحل أخرى. 

مثال عـند   فكثيرًا مـا يكون المجـال مفتوحـا الســــــــــــــتخـدامهـا ألـناء تســــــــــــــيير اإلجراءات عـند منعطـفات متعـددة، ومنهـا
 إصدار قرارات الضب  واإلحضار أو المالحقة أو اإلدانة أو وقف تنفيذ الحكم. 

ــد   ــاليـ ــة لتقـ ــة المنتميـ ــانونيـ ــد من النظم القـ ــديـ وفي العـ
ــوني، يمكن األخذ بالعالج  ــكســـــــــــ القانون األنغلوســـــــــــ
والرعــايــة كبــديلْين لعمليــة اإلدانــة والعقــاب التقليــديــة  
في مرحلـة مبكرة من نظـام العـدالـة الجنـائيـة. وعـادًة 
ما تتمتع النيابة العامة بســــــلطة تقديرية واســــــعة في 

ــا إذا كــــان ينبغ ــامــــة تقرير مــ ي فتل التحقيق أو إقــ
الدعوى، وال يخضـــــــــع قرارها في هذا الشـــــــــأن بوجه 

في نظم القانون األنغلوســــــــــكســــــــــوني، يمكن  
األخــــذ ببــــدائــــل العالج والرعــــايــــة في وقــــت  
مبكر من العملية. ويحظى القاضــي بســلطة  

 تقديرية كبيرة
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ويحظى المدعون العامون أيضــــًا بســــلطة تقديرية كبيرة، عند بدء اإلجراءات، للبت  ( 159) عام للمراجعة القضــــائية.
العديد كما أن  ( 160) فيما إذا كانوا ســيســحبون تهمًا محددة أو الدعوى برمتها، أو ســيوقفون ســير القضــية بشــروط.

من نظم القانون األنغلوســكســوني تســمل لالدعاء والدفاع بالدخول في مفاوضــات مع المتهم قبل إحالته للمحاكمة 
ويمكن، لدى  ( 161) بشـــأن التهم الموجه إليه وإمكانية اعترافه بها بغية التشـــجيع على إجراء تســـوية ناجعة للقضـــية.

للفصــل في القضــية، يقدمه االدعاء والدفاع بعد ذلك  اتفام الطرفين، تضــمين عدة بدائل في حكم مقترح مشــتر 
إلى القاضـي. وإذا وافق القاضـي على ذلك، ت درج تلك البدائل في الحكم الذي سـيصـدره. و صـرف النظر عما إذا 
كان الطرفان ســـــــــينخرطان في التفاوض على التهم أو الحكم، فمن األهمية بمكان أن تتحلى العملية بالشـــــــــفافية، 

ل ما يكفي من الوقائع لتأييد االعتراف وأن يفهم الم دعى عليه طبيعة ونتائج ما ســـــــيحبذه من خيارات، وأن ي ســـــــج 
وإذا لم ي تفق على إمكانية اســـتخدام البدائل عند بدء القضـــية، فيمكن النظر في اســـتخدامها  ( 162) بالجرم المرتكب.

من الحاالت، يمكن أن ترتكز سلطة في مراحل أخرى من الدعوى، بما في ذلك مرحلة إصدار الحكم. وفي كثير 
اســــــتخدام البدائل المقترحة على كل من الســــــوابق القضــــــائية والقانون التأســــــيســــــي المنشــــــ  للمحكمة، الذي يمنل 

 القاضي بوجه عام سلطة تقديرية كبيرة إلقامة "العدالة". 

ــتخدام البدائل أكثر محدودية في مرحلة ما قبل  ــلطة المتاحة الســـ أما في نظم القانون المدني، فعادة ما تكون الســـ
الحكم في القضــــــــــــــيـة. وفي العـديـد من الـدول التي تتبع التقـاليـد القـانونيـة  مرحلـة في  ت مـارسالمحـاكمـة، وكثيرا مـا 

ــأنهـا أدـلة كـافـية ـلدعم للقـانون المـدني، ي طـلب من ال نـياـبة العـامـة، من حـيا المـبدأ مالحقـة، كـل جريمـة توجـد بشــــــــــــ
المالحقة القضــــــــــائية، وإن كانت عدة بلدان قد وســــــــــعت من نطام الســــــــــلطة التقديرية للنيابة العامة لتوفير بدائل 

ــائية. و هذه الطريقة، فان  ( 163) للمالحقة القضـــــــــــ
دور القاضـــــــي في إجراءات العدالة الجنائية في 

طار نظم القانون المدني يكون أسـاسـي ا. ويحدد إ
ــائل المتنازع عليها، ويحدد األدلة  ــي المسـ القاضـ
ــتماع الالزمة،  الالزمة، ويجدول جلســـــــات االســـــ
ويصــــــــــــــوع الحكم النهـائي اســــــــــــــتـنادًا إلى األدـلة 

 المقدمة والقوانين المدونة المنطبقة. 

وجـد بين النظم القـانونيـة التي تتبع التقـاليـد القـانونيـة للقـانون  وعلى الرغم من االختالفـات اإلجرائيـة التي كثيرًا مـا ت 
األنغلوســكســوني والقانون المدني، من المهم أن تعمل الجهات الفاعلة الرئيســية في صــنع القرار في نظام العدالة 
فيها  الجنائية وقطاع الصــحة معًا الســتعراض الســياســات والممارســات الحالية، من أجل تحديد النقاط التي يجوز

تطبيق الســــلطة التقديرية لتوفير العالج كبديل لإلدانة أو العقاب فيما يخص المصــــابين باضــــطرابات ناشــــئة عن 
 تعاطي المخدرات بما يتماشى مع اإلطار القانوني الدولي.

ــســــات العدالة الجنائية ســــلطة تقديرية، يكون من الضــــروري ضــــمان أن تخضــــع  ــســــة من مؤســ وحيثما ت منل مؤســ
ــاءلة عن القرارات التي تتخذها. ومن المهم اتخاذ تدابير لتجنب القرارات الجهات الف ــؤولة للمسـ اعلة واألجهزة المسـ
__________ 

سلسلة كتيبات  دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون، جريمة، وال مخدراتمكتب األمم المتحدة المعني بال (159) 
 . 103(، الصفحة 2014)نيويور ، العدالة الجنائية 

 (160) UNODC, The Status and Role of Prosecutors: A United Nations Office on Drugs and Crime and 

International Association of Prosecutors Guide (Vienna, 2014), p. 9 . 
 . 103، الصفحة  دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  (161) 
 (162) UNODC, The Status and Role of Prosecutors, p. 43 . 
دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من  والجريمة،  مخدراتو مكتب األمم المتحدة المعني بال46و 9لصفحتان المرجع نفسه، ا (163) 

 . 103، الصفحة االكتظاظ في السجون 

الروماني، يعتمد  -في نظم القانون األورو ي
على  اســـــــــــــــتخـــدام البـــدائــل في المقـــام األول 
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التعســوية أو الممارســات الفاســدة. وينبغي أن تشــمل هذه التدابير، على األقل، التســجيل الدقيق للقرارات والرصــد 
تحديًا هائاًل في جميع مناحي الحياة، قد يكون   من جانب هيئات مسـتقلة. وفي المجتمعات التي يمثِّ ل فيها الفسـاد

ا ضـمان المسـاءلة، وهي مسـألة يجب أن تؤخذ في االعتبار عند البت في تحديد نطام السـلطات  من الصـعب جد 
 ( 164) جهاز الشرطة والنيابة العامة.لالتقديرية 

  
مختلف دور الجهات الفاعلة القضائية في عمليات التحويل إلى العالج في  -2-3-3  

 النظم القانونية
( االدعـاء ـبارتكـاب  1تتبع مختلف النظم القـانونـية خطوات متمـالـلة في تســــــــــــــيير إجراءات العـداـلة الجـنائـية، وهي )

لكن أعمال  –( النطق بالحكم 5( الفصــــــل في القضــــــية، )4( توجيه التهمة الرســــــمية، )3( التحقيق، )2جريمة، )
 لف من نظام إلى وخر. "الجهات الفاعلة القضائية" وأدوارها تخت 

ففي العـديـد من نظم القـانون المـدني، تضــــــــــــــطلع النيـابـة العـامـة بتســــــــــــــيير  
اإلجراءات في مرحلة التحري والتحقيق، باالشـــــــترا  مع الشـــــــرطة في كثير 
من األحيان، وتلي ذلك مرحلة الفحص واالســـــــــــتجواب التي تضـــــــــــطلع بها  

ون األنغلوسـكسـوني، حيا يمكن  النيابة العامة أيضـًا، بمشـاركة نشـطة من قضـاة التحقيق. وعلى عكس نظام القان 
لالدعـاء واـلدفـاع التفـاوض على اتفـام لتخوين العقوـ ة لتجـنب محـاكمـة مطوـلة )التفـاوض على االعتراف(، يجـب 
على القاضــــــــــــي في نظم القانون المدني أن يطبق أحكام القانون المدون المنطبق على وقائع القضــــــــــــية، كما أن 

المماللة، كثيرًا ما يكون دورها محدودًا، إن و جد، في قرارات المحاكم في  السـوابق أو القرارات السـابقة في القضـايا
 ذلك النظام على العكس من نظام القانون األنغلوسكسوني. 

منفصــلة. ويتمثل الدور  وفي نظام القانون األنغلوســكســوني، يؤدي المحقق والمدعي العام والدفاع والقاضــي مهام
ــي في نظام القانون ا ــي للقاضــــــ ــمان أن يتبع االدعاء والدفاع قواعد اإلجراءات الرئيســــــ ــوني في ضــــــ ــكســــــ ألنغلوســــــ

م، على مطابقة وقائع الدعوى التي يعرضـــــــــــــها  ــائية المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة، لم يعمل كمحك  القضـــــــــــ
ــهود  -االدعاء والدفاع  ــهادة الشــ ــهو  -عادًة من خالل شــ ــهادة الشــ د على الحالة القانونية المنظورة. ولما كانت شــ

يمكن أن تتناول نتائج بحوث ذات صــلة وتجارب شــخصــية وعوامل أخرى قد تكون مناســبة، فيمكن للقاضــي أن 
يراعي هــذه األمور في قراره. وخالل عمليــة التخــاصــــــــــــــم، يعرض كــل طرف مــا لــديــه من حجج تؤيــد الحكم في 

أو خبراء وخرين لدعم لالدعوى الذي يطالب به، ويســـــتند في ذلك أســـــاســـــًا إلى تقديم شـــــهادات شـــــفوية للشـــــهود و
ــهوده لتحديد مواطن الضـــعف المحتملة في موقف  ــتجواب شـ ــة للطرف ا خر السـ مواقفه، ويتيل كل طرف الفرصـ
كل منهما. وعندما تكتمل هذه العملية التخاصــــــمية، يقدم كل جانب مرافعة أمام القاضــــــي يعرض فيها األســــــباب 

ــوابق ــي إلى قبول أو رف  الســــ ــي  التي يمكن أن تدعو القاضــــ ــائية التي قد تكون منطبقة. لم يأخذ القاضــــ القضــــ
 جميع الشهادات واألدلة المقدمة في االعتبار ويصدر رأيه، معتمدًا على السوابق القضائية قدر اإلمكان.

__________ 

 . 104الصفحة  ، دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون والجريمة،  مخدراتمكتب األمم المتحدة المعني بال (164) 

 من يأخذ زمام المبادرة 
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و غ  النظر عن العمليـــة المحـــددة ومـــا إذا كـــان النظـــام القـــانوني يســــــــــــــتنـــد إلى التقـــاليـــد القـــانونيـــة للقـــانون  
األنغلوســــــــــكســــــــــوني أو القانون المدني، فان من المتطلبات الرئيســــــــــية لتنفيذ نظام العالج والرعاية كبديل لإلدانة 

( أهمية هذه 1بما يلي: ) -الدعاء والدفاع القاضـــــــي وا -العقاب تو ية الجهات الفاعلة القضـــــــائية الرئيســـــــية  أو
البدائل، وأســـاســـها المنطقي، وما تنطوي عليه من خدمات وإشـــراف، وإعادة تأهيل للجناة ومحافظة على الســـالمة 

( الممارسـات والخدمات الواعدة والقائمة على األدلة التي 2العمومية والمصـالل المجتم ية المتحققة في توفيرهاو )
 في االعتبار في مجال عالج متعاطي المخدرات ورعايتهم. ينبغي أن تؤخذ

  
 النتائج المستخلصة -2-4  

 بدائل اإلدانة أو العقاب المتماشية مع اإلطار القانوني الدولي
 
ــطرابات  -1  ــابين باضــ ــكو  التي يتألف منها اإلطار القانوني الدولي على إتاحة العالج للمصــ ــجع الصــ تشــ

ناشــــــــــــــئة عن تعاطي المخدرات من األشــــــــــــــخاص المحتكين بنظام العدالة الجنائية. ويتســــــــــــــق ذلك مع 
االعتراف بحقهم في الصــــــــــــــحــة. ويمكن توفير هــذا العالج كبــديــل لإلدانــة أو العقــاب، تبعــًا للمعــايير 
ــئة عن   ــابين باضـــــطرابات ناشـــ ــلة بالجريمة والجاني والضـــــحايا والمجتمع. ويظل من حق المصـــ المتصـــ
تعاطي المخدرات من األشـــخاص المحرومين من حريتهم الحصـــول على العالج بنفس مســـتوى الرعاية 
الصــــــــــــــحيـة المتـاح في المجتمع المحلي. وعنـدمـا يعودون إلى مجتمعـاتهم المحليـة بعـد أن يســــــــــــــتعيـدوا 

م، ينبغي العمـل على ضــــــــــــــمـان اســــــــــــــتمرار عالجهم من تعـاطي المخـدرات، بمـا في ذـلك العالج حريته
 الصياني بالمؤلرات األفيونية.  

تمنل قوانين  وسـياسـات معظم البلدان نظاَم العدالة الجنائية قدرًا من السـلطة التقديرية في تحديد التدابير   -2 
 باضطرابات ناشئة عن تعاطي المخدرات. المناسبة للتصدي للجرائم التي يرتكبها المصابون 

ي ســتخدم نظام اإلحالة إلى العالج والرعاية بدال من اإلدانة أو العقاب في نظم قانونية مختلفة. غير أن  -3 
اإلجراءات واألطر الزمنية والجهات الفاعلة القضـــــــــــــائية الرئيســـــــــــــية، والســـــــــــــيما أدوار المدعين العامين  

 والقضاة، يمكن أن تختلف.

من المقومات الرئيســـــية لتنفيذ نظام العالج والرعاية توفير التو ية والتدريب المناســـــبين للجهات الفاعلة  -4 
  القضائية الرئيسية: القضاء واالدعاء والدفاع.
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 عالج ورعاية الجناة المصابين باضطرابات ناشئة عن تعاطي المخدرات    - 3الفصل    
 

 تعاطي المخدراتتصنيف االضطرابات الناشئة عن  -3-1  
االضــــــطرابات الناشــــــئة عن تعاطي المخدرات تحت بند التعاطي الضــــــار  ( 165) يدرج التصــــــنين الدولي لامراض
 للمخدرات أو االرتهان للمخدرات. 

ويعتبر االرتهان للمخدرات اضـــــــطرابًا صـــــــحي ا متعدد العوامل يتبع في كثير من األحيان مســـــــار مرض مزمن ومتكرر  
والهجوع. وهو متالزمــة تتميز بريبــة قويــة وقــاهرة في تنــاول المخــدرات و ــالعجز عن التحكم في تعــاطيهــا،  االنتكــاس 
ـــلة  ممـا  يؤدي إلى تعـاطي كمـيات متزاـيدة من المخـدرات وقضــــــــــــــاء مـدد زمنـية مفرطـة الطول في األنشـــــــــــــطـة المتصـــــــــــ

بة إلى الشـخص المعني، بحيا يحل  بالمخدرات. ومع مرور الوقت، يكتسـب تعاطي المخدرات أولوية أكبر بكثير بالنسـ 
محل أنشــطة أخرى كانت ذات قيمة أكبر في الســابق. وكثيرًا ما يفقد المصــابون بهذا االضــطراب اهتمامهم بأمور مثل 
الحياة األســـــــــرية واالجتما ية والتعليم والعمل والترفيه ويهملونها. وكثيرا ما يواصـــــــــل المرتهنون للمخدرات تعاطيها على 

اكل االجتما ية أو الشـــخصـــية المتكررة، وينخرطون في ســـلوكيات عالية الخطورة، ويواصـــلون التعاطي  الرغم من المشـــ 
على الرغم من معرفتهم بالمشــــــاكل المســــــتمرة الناجمة عن تعاطي المخدرات. ويرتب  االرتهان للمخدرات بمجموعة من 

بة. العواقب الصحية واالجتما ية السلبية و االضطرابات العقلية والجسدية ا   لمصاح 

ــأن أي  ــأنه في ذلك شـ ــاب أن االرتهان للمخدرات هو اضـــطراب دماغي، شـ ــل التطورات األخيرة في علم األعصـ وتوضـ
مرض عصـــــــــبي أو نفســـــــــي وخر. وتؤلر المخدرات على العمليات اإلدراكية والعاطوية والتحفيزية الطبي ية في الدماع.  

تاج ولارها. فهي ترتب  بأنواع مختلفة من المســتقبالت، ويمكن أن ق مختلفة في الدماع إلن ائ وتعمل األدوية المختلفة بطر 
تزيد أو تقلل من نشــاط الخاليا العصــبية من خالل عدة وليات مختلفة. ولذلك، فان لها ولارًا ســلوكية مختلفة، ومعدالت 

حين أن الناتج  قصـــــــــيرة األجل وطويلة األجل مختلفة. وفي   اً مختلفة لتطور التحمل، وأعراض انســـــــــحاب مختلفة، وولار 
 ( 166) الدماع.  السلوكي معقد، فانه يرتب  في معظمه با لار القصيرة األجل أو الطويلة األجل للمؤلرات النفسانية على 

ــحة  وتعاطي المخدرات الضـــار هو المصـــطلل المســـتخدم فيما يخص تعاطي المخدرات الذي يســـبب ضـــررًا للصـ
 البدنية أو العقلية للفرد ولكنه ال يفي بالمعايير التشخيصية كي ي عتبر ارتهانًا لمواد اإلدمان. 

  
خدرات  فحص وتقييم الحالة الصـحية للمصـابين باالضـطرابات الناشـئة عن تعاطي الم -3-2  

 من األشخاص المحتكين بنظام العدالة الجنائية
يتعين إجراء مزـيد من الفحوص والتقييمـات فيمـا يخص كـل شــــــــــــــخص يحـتك بنظـام العـداـلة الجـنائـية وتظهر علـيه 

الجرائم المرتبطـة بحيـازة المخـدرات( من أجـل تحـديـد االحتيـاجـات مرتكبي تعـاطي المخـدرات )مثـل  تنم عنبوادر 
ية المرتبطة بتعاطي المخدرات واالضـــــــــطرابات الناشـــــــــئة عن هذا التعاطي التي يلزم عندئذ  الصـــــــــحية واالجتما 

مواصــلة معالجتها من أجل تعزيز النتائج على صــعيد الصــحة والعدالة الجنائية بالنســبة للجاني. ويمكن للجهات 
رات الـفاعـلة في مجـال العـداـلة الجـنائـية أن تؤدي دورًا في تحـدـيد األشــــــــــــــخـاص اـلذين يزداد اح تمـال تعـاطيهم المخـد ِّ

ــوع ــمان خضـ ــحية والتقييمات المحتملة. ويمكن أن يقوم بالفحص موظف غير  هموضـ ــات الصـ لمزيد من الفحوصـ
متخصـــــص، في حين أن التقييم يتطلب عادًة وجود موظف صـــــحي مدر ب. وينبغي إبالع األفراد بشـــــكل واضـــــل 

لتقييم و الكيوية التي ســـــــــــت ســـــــــــتخدم بها تلك باألشـــــــــــخاص الذين ســـــــــــيتاح لهم االطالع على معلومات الفحص وا
ــار للمخدرات أو ارتهان لها، ويبد ــتعداده للمشـــاركة  يالمعلومات. وحالما يتم التأكد من وجود تعاٍط ضـ الجاني اسـ

__________ 

 . http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdfمتاح في:  (165) 
 (.2004)جنين،  Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence: Summaryمنظمة الصحة العالمية،  (166) 

  ".لعلوم العصبية ودورها في تعاطي المواد النفسانية التألير واالعتماد عليهاملخص بالعر ية بعنوان "ا ذا المنشوروله

http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
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في تدخل للعالج والرعاية، يمكن اسـتكشـاف الخيارات المناسـبة للعالج والرعاية فيما يتعلق باالضـطرابات الناشـئة 
ــلطات العدالة الجنائية والجاني المؤه ل.عن تعاطي ال ــحة وسـ ــار  فيها خبراء الصـ وال  ( 167) مخدرات في عملية يشـ

يمكن اتخاذ القرارات المتعلقة بالعالج على أسـاس الجريمة التي ي د عى أن الجاني ارتكبها، بل على أسـاس الحالة 
ــئة عن تعاطي المخدرات التي تم تحديدها  ــطرابات ناشــ ــابين باضــ ــحية واالحتياجات العالجية المحددة للمصــ الصــ

لناشــئة عن تعاطي المخدرات كبديل لإلدانة أو العقاب في مرحلة التقييم. وينبغي النظر في عالج االضــطرابات ا
 في جميع الحاالت المالئمة والمناسبة. 

  
نقاط االعتراض المناسبة إلجراء عمليات الفحص والتقييم في نظام  -3-2-1  

 الجنائية العدالة
عندما يحتك شــــــــخص بنظام العدالة الجنائية بســــــــبب ارتكابه لجريمة، ينبغي النظر في أقرب فرصــــــــة ممكنة في 
مدى أهليته للحصـــــول على بدائل لإلدانة أو العقاب وتنفيذها، وهذا يشـــــمل المصـــــابين باضـــــطرابات ناشـــــئة عن 

ــحية، بما في ذلك   تعاطي المخدرات. وينبغي أن تكون فرص الفحص والتقييم فيما يخص االضــــــــــــطرابات الصــــــــــ
 االضطرابات الناشئة عن تعاطي المخدرات، حاضرة في جميع نقاط االحتكا  داخل نظام العدالة الجنائية. 

وتوجـد نقـاط اعتراض منـاســــــــــــــبـة )فرص للر   بـالخـدمـات ومنع المزيـد من االحتكـا  بنظـام العـدالـة الجنـائيـة( في 
بين مرحلــة مــا قبــل المحــاكمــة والمحــاكمــةلالمحكمــة ومــا بعــد   مراحــل مختلفــة من نظــام العــدالــة الجنــائيــة، تتراوح

ــال بالموظفين المكلفين بانفاذ القوانين، والضـــب  4إصـــدار الحكم )انظر الفصـــل   (. ومن األمثلة على ذلك االتصـ
واإلحضـار واالحتجاز األولي، وجلسـات المحاكمة، واإلفراج مع الوضـع تحت المراقبة، واإلفراج المشـروط. وتتاح 

جهة فاعلة عند كل نقطة اعتراض فرصــة لتحديد مؤشــرات احتمال تعاطي المخدرات واالضــطرابات الناشــئة لكل 
ــئة عن تعاطي  ــمان إجراء مزيد من الفحص والتقييم للجاني فيما يتعلق باالضــــــطرابات الناشــــ عن تعاطيها، ولضــــ

ــامــــل ينبغي إجراء ف، ةإيجــــابيــــ  فحصإذا كــــانــــت نتيجــــة الالمخــــدرات في أقرب وقــــت ممكن. و  يتواله تقييم شـــــــــــــــ
اختصـــاصـــيون صـــحيون مدر  ون. ولمة حاجة خاصـــة إلى إجراء فحص وتقييم مبكرين يســـمحان باجراء تدخالت 
صــــــــــــــحـية متـتالـية لتفـادي عملـية انســــــــــــــحـاب مؤلمـة بال داع، وفي بع  الحـاالت خطيرة، فيمـا يخص المرتهنين  

للكشف عن االضطرابات الناشئة عن تعاطي للمخدرات الموجودين رهن االحتجاز، ولذا ينبغي أن يكون الفحص  
 يتجزأ من الفحص الصحي الم ياري كلما احت جز أشخاص في إطار نظام العدالة الجنائية.  المخدرات جزءًا ال

ــياقات مختلفة، مثل التقييم   ــتمرتان يمكن أن يكررهما أشــــــــــخاص مختلفون في ســــــــ والفحص والتقييم عمليتان مســــــــ
كمة، والتقييم الذي ي جرى في وقت الحق عندما يكون الفرد في الســـــــــــــجن. وهنا  األولي في مرحلة ما قبل المحا

عدة أســـباب إلعادة الفحص أو إعادة التقييم، مثل التغير في حاجة الشـــخص المتصـــورة للعالج، أو التغيرات في 
ــلة باضــــــــطرابه الناشــــــــ  عن تعاطي المخدرات. وال بد من أن يؤ  خذ في الدافع، أو التغيرات في الظروف المتصــــــ

 االعتبار بوجه خاص خطر االنتحار.
  

__________ 

هنا  اضطراب ناش  عن تعاطي المخدرات  لتحديد ما إذا كان إجراء الفحص بتقرير األهلية  ى يساو في نظام العدالة الجنائية، كثيرًا ما  (167) 
لتحديد طبيعة االضطراب الناش  عن تعاطي المخدرات ووضع توصيات عالجية محددة  المالءمة بتقريروكثيرا ما يساوى إجراء التقييم 
 United States, Department of Health and Human Services, Center for Substance Abuseلمعالجة هذا االضطراب )

Treatment, Substance Abuse Treatment for Adults in the Criminal Justice System, Treatment Improvement 

Protocol (TIP) Series, No. 44, HHS Publication No. (SMA) 13-4056 (Rockville, Maryland, Substance Abuse 

and Mental Health Services Administration (SAMHSA), 2005) .) 
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 الفحص  -3-2-1-1  

وجيز للبحا عن أي مؤشـــرات لدى الشـــخص إجراء  كما ذ كر أعاله، ي عر ف الفحص بأنه عملية مســـل ســـريعة أو  
المفحوص تدل على أنه يعاني من حالة محددة تحتاج إلى العالج ولتحديد ما إذا كان هنا  ما يبرر إجراء تقييم 

   ( 168) شامل.

 ويمكن تجميع أدوات الفحص ضمن فئتين:

 بيانات اإلبالع الذاتية( أدوات اإلبالع الذاتي والجداول الزمنية المنظ مة للمقابالت )المقابالت، است  • 

ــتويات الكحول في الدم، وفحص اللعاب أو البول،  •  مات البيولوجية )م ياس التنفس، وقياس مســــــ ــ  الواســــــ
 واختبار المخدرات الـَمْصلي(. 

وينبغي اختيـار تلـك األدوات بنـاًء على مـدى انطبـاقهـا على حـالـة األشــــــــــــــخـاص المحتكين بنظـام العـدالـة الجنـائـية 
ولة اسـتعمالها والوقت الذي يسـتغرقه اسـتعمالها. وال يتطلب اسـتخدام العديد من أدوات الفحص سـوى وتكلفتها وسـه

القليل من التدريب الخاص أو ال يتطلب أي تدريب خاص إلدارة النتائج وتســـــجيلها وتفســـــيرها، ويمكن اســـــتخدام 
 هذه األدوات في مراحل مختلفة من إجراءات العدالة الجنائية.

ـبدنـية   خـدام أدوات اإلبالع اـلذاتي )مـثل االســــــــــــــتبـياـنات والمـقابالت( أنهـا ال تنطوي على فحوصومن مزاـيا اســــــــــــــت 
ــعةأو توغلية )فحوص داخلية   ــم أدوات الفحص الذاتية اإلبالع الجيدة باإليجاز )باضــــــــ  10( وغير مكلفة. وتتســــــــ

الكحوليات وســــــائر المخدرات، أســــــئلة أو أقل(، والمرونة، ويســــــر االســــــتعمال، وال ترهق المري ، وتســــــتخدم مع 
ــاســـــية  ــاء، وذات درجة مقبولة ســـــريري ا من الحســـ ــير إلى الحاجة إلى مزيد من التقييم أو التدخل عند االقتضـــ وتشـــ
والتحديد. ويمكن تعزيز دقة اختبارات اإلبالع الذاتي من خالل إعطاء المري  ضــــــــماًنا كتابي ا بالســــــــرية، وإجراء 

تشجع على الصدم في تقديم المعلومات، وطرح أسئلة واضحة وموضو ية على المقابالت مع المري  في بيئة 
المري ، وتزويد المري  بأدوات تعيـنه على الـتذكر )مـثل التـقاويم و طـاقات اإلجابة(. ويمكن الختـبارات اإلبالع 
الذاتي أن تســــفر عن نتائج غير صــــحيحة بشــــكل واضــــل إذا كان المري  تحت تألير المخدرات عندما يخضــــع 
الختبار اإلبالع الذاتي، ولكن هذا ي فترض أال  يمنع عملية الفحص األولي. وعند اختيار أداة الفحص التي ينبغي 
اســـتخدامها، ينبغي للممارســـين أن يختاروا أداة موحدة ومعتمدة من الناحية التجريبية الســـتخدامها مع الفئات التي 

كشف تعاطي الكحول والمخدرات وتدخين ل االمية اختبار استحدلت منظمة الصحة الع سي جرى الفحص عليها. وقد
ــحة العالمية لتحري الكحول والتبل والمواالتبل ) ــيســـــــــت فحص منظمة الصـــــــ (، وهو (ASSIST)د األفيونية )أســـــــ

يتــألف من لمــانيــة أســــــــــــــئلــة عن تعــاطي الكحول والتبل والمخــدرات )بمــا في ذلــك تعــاطي المخــدرات بــالحقن(، 
لتعاطي الخطر أو الضـــار أو االرتهاني، بما في ذلك تعاطي المخدرات بالحقن. ويتمخ  عن معلومات بشـــأن ا

ــكل مقابلة )منظمة الصـــــحة  ــى باجرائه في شـــ ــيام الرعاية األولية، ويوصـــ ــتخدام في ســـ ــًا لالســـ ــيصـــ وقد أ عد خصـــ
وعندما تشـــــير نتائج الفحص إلى وجود مشـــــكلة خطيرة محتملة، ينبغي أن يجري مهنيون   ( 169) (.2010العالمية، 

 صحيون متخصصون مزيدًا من التقييمات، عند إحالة المفحوصين، لضمان المتابعة الكافية 

مات البيولوجية مفيدا عندما يحتاج الفاحص في عمله إلى الحصــــــــول على معلومات  وقد يكون اســــــــتخدام الواســــــــ 
يكون فاقد معينة من المري  لتشـخيص حالته ويعجز المري  عن اإلجابة شـخصـيا عن أسـئلته لسـبب ما )كأن 

 الوعي مثال(، أما إن كان وا يا، فمن األفضل استخدام أدوات اإلبالع الذاتي في فحصه.
 

__________ 

المعايير الدولية لعالج االضطرابات الناشئة عن تعاطي  المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، األمم المتحدة  مكتب (168) 
 SAMHSA, Screening and Assessment of Co-Occurring Disorders in the Justice System, HHSو والمخدرات

Publication No. (SMA)-15-4930 (Rockville, Maryland, 2015) . 
 . /www.who.int/substance_abuse/activities/assist_test/enمتاح في:  (169) 

http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_test/en/
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 التقييم  -3-2-1-2  

ينبغي إجراء تقييم طبي نفسي اجتماعي شامل للمري  عند التحاقه بأي برنامج عالجي لتحديد االحتياجات الفريدة  
. ولذلك ينبغي أن تشـــمل التقييمات تاريخًا طبي ا، وأن تالحظ وجود أي أمراض مزمنة ة عالجه للمري  ووضـــع خط 

ــمن توليقًا روتيني ا لامراض المعدية، بما في ذلك فيروس   ــيدالنية، وأن تتضــ ــل بها من عالجات صــ وحادة وما يتصــ
ضــًا في مجاالت الحياة األخرى  نقص المناعة البشــرية والســل والتهاب الكبد، وما إلى ذلك. وينظر التقييم الشــامل أي 

َكنية، ضـمن مجاالت أخرى. ويمكن لموظف     مدر ب مثل حالة العمل، والحالة األسـرية، والحالة القانونية، والحالة السـَ
(، الذي ي يِّ م شــدة مشــاكل تعاطي المخدرات  ASIأن يســتخدم أداة تقييم قائمة على األدلة مثل مؤشــر حدة اإلدمان ) 

بها )الطبية والنفسية واألسرية، وما إلى ذلك(. وعندما ال يكون المري  في حالة انسحاب حاد،  والمشاكل المرتبطة 
يجوز النظر في إجراء مقابلة منظمة بشــأن االضــطرابات النفســية، مثل المقابلة الدولية لامراض العصــبية والنفســية 

 (MINI أو المقابلة الســــــريرية ،) المنظمة للتشــــــخيص  (SCID أو ،)  نميطة - المنظمة التشــــــخيصــــــية الدولية المقابلة
(، ألنها مفيدة بصـفة خاصـة من أجل إلبات االضـطرابات الناشـئة عن تعاطي CIDI-SAMتعاطي مواد اإلدمان ) 

ل   ــ  ــتند خطة العالج للفرد إلى تقييم مفصــ بة. وينبغي أن تســ ــاح  ــية المصــ المخدرات وكذلك تحديد االضــــطرابات النفســ
ءمــة العالج لتلبيــة تلــك االحتيــاجــات )ينبغي أن يكون تقييم المالءمــة قــائمــًا على الحتيــاجــاتــه العالجيــة، ومــدى مال 

 ( 170) األدلة(، وقبول المري ، وتوافر العالج. 
  

 عالج االضطرابات الناشئة عن تعاطي المخدرات -3-3  
تخضــــــــع مجموعة خيارات العالج من التعاطي الضــــــــار للمخدرات واالرتهان لها لنقاش تفصــــــــيلي في المنشــــــــور 

المعايير الدولية " بعنوانالصــادر عن مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصــحة العالمية 
ــئة عن تعاطي المخدرات (. ويمكن عالج االضـــــطرابات مســـــودة لالختبارات البحثية)  "لعالج االضـــــطرابات الناشـــ

ــتخدام مجموعة من التدخال ــئة عن تعاطي المخدرات بفعالية باســــ ــية االجتما ية في الناشــــ ــيدالنية والنفســــ ت الصــــ
مجموعـة متنوعـة من بيـئات العالجْين اـلداخلي والخـارجي. وقـد اســــــــــــــت حـدـلت هـذه الـتدخالت اســــــــــــــتـنادا إلى األدـلة 
العلمية، واخت برت فعاليتها باســــــــتخدام المعايير العلمية المســــــــتخدمة في تطوير العالجات من اضــــــــطرابات طبية 

رات أو وقفهو )ب( تحســــــــين أداء الفرد أخرى. وتتمثل أهداف العالج  فيما يلي: )أ( الحد من شــــــــدة تعاطي المخد ِّ
ر اإلصابة.   المتألر بالمخدرات ورفاههو )ج( منع الضرر في المستقبل عن طريق تقليل خطر المضاعفات وتكرُّ

 ى الفور. كما يلزم كذلك تحديد حاالت الطوارة، مثل الجرعة الزائدة الحادة من المخدرات، وإدارتها عل
  

 المبادئ المشتركة بين المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية للعالج  
 من االرتهان للمخدرات 

رًا وجذابًا ومالئمًا لالحتياجات :1المبدأ   يجب أن يكون العالج متاحًا وميس 

 ضمان االلتزام بالمعايير األخالقية في خدمات العالج :2المبدأ 

تعزيز عالج االضـــطرابات الناشـــئة عن تعاطي المخدرات عن طريق التنســـيق الفعال بين نظام العدالة  :3المبدأ  
 الجنائية والخدمات الصحية واالجتما ية

دة لافراد المصــــابين باضــــطرابات وجوب اســــتناد العالج إلى أدلة علمية واســــتجابته لالحتياجات المحد :4المبدأ  
 ناشئة عن تعاطي المخدرات

__________ 

 . المعايير الدولية لعالج االضطرابات الناشئة عن تعاطي المخدرات المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية،    األمم المتحدة   مكتب  ( 170)  
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 االستجابة الحتياجات فئات فر ية سكانية محددة  :5المبدأ 

ضـمان الحوكمة السـريرية الجيدة لخدمات و رامج العالج فيما يخص االضـطرابات الناشـئة عن تعاطي  :6المبدأ  
 المخدرات

 لسياسات العالج وخدماتها وإجراءاتها ون ه جها وروابطها المتكاملة ضرورة الرصد والتقييم المستمرْين :7المبدأ 
   
 إدارة التعاطي الضار للمخدرات -3-3-1  

ــئة عن تعاطي المخدرات يتضـــمن مشـــروع المنشـــور المعنون  دلياًل كاماًل   المعايير الدولية لعالج االضـــطرابات الناشـ
للعالج. وهو يوضـل باختصـار أن الحد من شـدة تعاطي المخدرات لدى األشـخاص الذين يتعاطون أنواع ضـارة منها 
قد ال يتطلب إال تدخال وجيزا يمكن أن يقوم به مثال اختصـاصـي رعاية صـحية مدر ب في جلسـة واحدة أو عدد قليل  

ئهم ورفاههم، فقد يتطلب فحصـــــا وعالجا ألي مشـــــاكل تتعلق من الجلســـــات. أما العمل على تحســـــين مســـــتويات أدا 
بالصـــحة العقلية أو الصـــحة البدنية أو المشـــاكل االجتما ية. ولوقايتهم من الضـــرر في المســـتقبل، قد يحتاجون إلى  
ــرار.   ــائل الالزمة لمنع تلك األضــــ ــتمرار في تعاطي المخدرات وتزويدهم بالوســــ برامج تث يوية لتعريفهم بمخاطر االســــ

 يمكن تحديد مسببات االنتكاس، كما يمكن توفير تقنيات إلدارة حاالت المخاطر تلك. و 

وتتألف التدخالت الوجيزة الفعالة في هذا الشــأن من عدة خطوات أســاســية: أواًل، يشــرح الممارس للمري  أبعاد مشــكلة 
اقشـــــــة، فعلى الممارس أن تعاطي المخدرات في ســـــــيام تأليرها على صـــــــحته ورفاهه. و ما أن المري  هو محور المن 

يـستمع إليه وأن يـستخدم اـستراتيجيات ال تـسعى إلى إـصدار أحكام على ـسلوكه، مثل تلخيص النقاط المثارة والتدبر فيها 
ــلوكياته   يطلب من المري  أن يتحدث عن جوانب التغيير الممكنة في ســ ــبة إلى المري . و  بهدف تقديم تعليقات مناســ

ــأنها. وفي نهاية الجلســـــة، يلخص الممارس للمري  موضـــــوع المتعلقة بتعاطي المخدرات و  أن يضـــــع أهدافًا واق ية بشـــ
ــلوكه، ويوفر له، حســــــب   ــؤولية عن تغيير ســــ ــلة تحمُّل المســــ ــة ويقدم له تعليقات إيجابية، بما يمكِّ نه من مواصــــ المناقشــــ

 االقتضاء، سبال للحصول على مزيد من خيارات العالج المتخصص والرعاية المتخصصة. 

بغي أن يكون مقدم الرعاية الصــــــــــــــحية أو الممارس الذي يقدم خدمات التدخل الوجيزة مدر  ًا على اســــــــــــــتخدام وين 
التقنيـات التحفيزيـة لبنـاء عالقـة جيـدة مع المري ، وتجنـب اللجوء إلى المواقف الـدفـا يـة، وتحفيز المري  ذاتيـا  

أن تتطور مشـــــــاكل أكثر حدة من خالل  على اإلقالع عن ممارســـــــات تعاطي المخدرات المحفوفة بالمخاطر قبل
تنشي  عوامل التحفيز الذاتي لديه. وتعتمد التدخالت الوجيزة نهجًا يركز على المري  ويستند إلى تعزيز مواطن 

 القوة لديه بحيا يمكنه من تحمُّل المسؤولية عن عملية التغيير.  
  
 ئيةعالج تعاطي المخدرات الضار في سيام العدالة الجنا -3-3-1-1  

ــابا باضــــطراب ناشــــ  عن تعاطي  ــدة أن يكون مصــ عندما يحتك بنظام العدالة الجنائية شــــخص من المحتمل بشــ
المخدرات، فيمكن إجراء مزيد من الفحوص له، لم إحالته إلى اختصـــــاصـــــي صـــــحي مدرب من أجل تقييم حالته 

ن االرتهــان للمخــدرات وإخضـــــــــــــــاعــه لتــدخــل طبي وجيز. ويمكن للتقييم أن يحــدد مــا إذا كــان الجــاني يعــاني م
ــار ا للمخدرات، فيمكن في كثير من الحاالت توفير تدخل  أو ــار، وإذا كان التشــــــــخيص تعاطيًا ضــــــ تعاطيها الضــــــ

عالجي وجيز، على النحو المبين أعاله. وإذا أشـــــار التقييم إلى أن الشـــــخص مرتهن للمخدرات، فمن المرجل أن 
ان للمخدرات وينبغي تقديم هذا العالج. وإذا اســـــت بينت مشـــــاكل تكون هنا  حاجة إلى مزيد من العالج من االرته

ــاكل اجتما ية في عملية التقييم، يجوز إحالة الجاني إلى خدمات  ــديةلالعقلية أو مشــ ــحة الجســ أخرى تتعلق بالصــ
 يمكن أن توفر العالج والرعاية فيما يخص هذه المسائل. 
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 عالج االرتهان للمخدرات -3-3-2  
عادًة ما يكون عالج االرتهان للمخدرات أكثر صــــــــــــــعو ة. وقد يتطلب الحد من تعاطي المخدرات أو وقفه مزيجًا  
من األدوية، وعملية إزالة الســـــموم والدعم النفســـــي واالجتماعي، وكذلك مجموعة من تدخالت دعم إعادة التأهيل 

ــًا لخطر أضــــــرار معينة على مســــــتوى المرضــــــى الداخليين والخارجيين على حد ســــــواء. وإذا كان  الجاني معر ضــــ
تتصل بنم  تعاطيه للمخدرات، مثل تعاطي المخدرات عن طريق الحقن أو الجرعة الزائدة من المخدرات، فيمكن  
ــاعد على الحد من ذلك الخطر. ومن أجل الحد من األمراض المعدية المرتبطة  إحالته إلى خدمات يمكن أن تســــ

المعدات غير المعقمة، يمكن توفير المحاقن النظيفة كوســيلة فعالة للحد من   بتعاطي المخدرات بالحقن واســتخدام
ــتراتيجية  ــلبية لتعاطي المخدرات عن طريق الحقن. ويتم ذلك، بطبيعة الحال، كجزء من اســ العواقب الصــــحية الســ

العديد من شــــــاملة تهدف إلى التعافي. ومن أجل الحد من خطر الجرعة الزائدة من المؤلرات األفيونية، أ وصــــــي ب 
االســتراتيجيات، بما في ذلك توفير تريام النالوكســون )مؤلر أفيوني مضــاد للســموم( الشــافي للمســتجيبين األوائل 

كما يحمل أفراد الشــرطة أنفســهم في بع  البلدان ا ن عقار النالوكســون بحيا إذا كانوا أول من  ( 171) واألقران.
النالوكســـــون إلنقاذ حياته. وتزداد مخاطر ءه كنهم إعطايصـــــل إلى مكان تعاطي أحد األشـــــخاص جرعة زائدة، يم

الجرعات الزائدة لدى الســــجناء في الفترات الالحقة لخروجهم من الســــجن بســــبب انخفاض التحمل لديهم. ولذلك، 
ــول إلى تدابير  ــحية المجتم ية وإمكانية الوصــــ ــحية في الســــــجون والخدمات الصــــ فان الرواب  بين الخدمات الصــــ

 عات الزائدة )بما في ذلك النالوكسون( يمكن أن تنقذ الحياة.الوقاية من الجر 
  
 األدوية -عالج االرتهان للمخدرات  -3-3-2-1  

يمكن اســـــــتخدام بع  المؤلرات األفيونية ذات المفعول الطويل األمد، مثل الميثادون والبو رينورفين، بشـــــــكل فعال جدا  
يخص الحاالت  رات العالج الصـياني المماللة غير متاحة حالي ا فيما في عالج االرتهان للمؤلرات األفيونية، بيد أن خيا 

ــيدين، الكلونيدين( أن تكون   األخرى من االرتهان للمخدرات. ويمكن لبع  األدوية )الميثادون، البو رينورفين، اللوفيكســــ
ويمكن   ( 172) لتريكســــــــون(. مفيدة إلدارة أعراض االنســــــــحاب المرتبطة بالمؤلرات األفيونية والحد من خطر االنتكاس )النا 

 ألدوية معالجة األعراض أن تساعد أيضًا على إدارة أعراض االنسحاب المرتبطة بمخدرات أخرى. 
  
 الدعم النفسي واالجتماعي –عالج االرتهان للمخدرات  -3-3-2-2  

هنا  مجموعة من أشـــكال الدعم النفســـي واالجتماعي الالزمة للحد من تعاطي المخدرات. وتشـــمل هذه األشـــكال 
النُّه ج الســــــــــــــلوكـية )مـثل نهج التعزيز المجتمعي وإدارة الطوارة(، والعالج الســــــــــــــلوكي المعرفي، والعالج المعزز 

عالج األســــــري المتعدد األبعاد(. كما تبينت  لعوامل التحفيز، وإشــــــرا  األســــــر في العالج )مثل عالج األزواج وال
ــاعدة على تلبية االحتياجات المطلو ة  ــروب من الدعم االجتماعي للمســـــــــ ــأن من توفير ضـــــــــ الفائدة في هذا الشـــــــــ

 ( 173) لاشخاص الخاضعين للعالج من العمل والسكن.
  
 عالج االرتهان للمخدرات في سيام العدالة الجنائية -3-3-2-3  

  يا كاف  ا بشـــــــدة أال يكون الجاني المرتهن للمخدرات الذي يحتك بنظام العدالة الجنائية قد نال من قبل عالج من المحتمل 
من االرتهان. ولذا يمكن لالحتكا  بنظام العدالة الجنائية أن يتيل فرصـــة لذلك الشـــخص للحصـــول على العالج الالزم  

__________ 

 (171) WHO, Community Management of Opioid Overdose (Geneva, 2014) . 
 WHO Guidelinesو و   رابات الناشئة عن تعاطي المخدرات المعايير الدولية لعالج االضط مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،   ( 172)  

for the Pyschosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence (Geneva, 2009) . 
 . المخدراتالمعايير الدولية لعالج االضطرابات الناشئة عن تعاطي مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  (173) 
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ــار  للمخـدرات واالرتـهان لـها، ـفان الخطوة األولى هي عـادًة من االرتـهان للمخـدرات. وفيـما يتعلق ـبادارة التـعاطي الضـــــــــــ
ــًا معلومات   ــفه. ويتطلب ذلك أيضــ إجراء تقييم كاف يقوم به الطبيب المعالج للتشــــخيص، ونوع العالج الذي يمكن وصــ
ذا عن أهلية الجاني ورغبته في المـشاركة في خيارات العالج المتاحة كبديل لإلدانة أو العقاب. ويمكن أن يـشمل مثل ه 
التقييم أيضــــــًا التحقق من وجود مشــــــاكل طبية أو عقلية أو اجتما ية أخرى. وإذا كان الشــــــخص منفتحًا للمشــــــاركة في  

توافر بدائل العالج المناســـــــبة وإمكانية الوصـــــــول إليها. و مجرد تحديد هذه حول مدى  العالج، فســـــــيلزم إجراء مناقشـــــــة 
ــلة في نظام العدالة الجنائية أن تقرر ما الحاالت، يتعين على الجهات الفاعلة ذات   إذا كان يمكن توفير العالج  الصـــــــــــ

كـبدـيل جزئي أو ـكاـمل لإلداـنة أو العـقاب، ويجوز لهـا أن تحـدد الشـــــــــــــروط التي ي تخـذ ذـلك القرار بموجبهـا. وـقد تتـفاوت  
حقيق بع  الشــــــروط من الخضــــــوع بشــــــكل مبدئي لتدخل عالجي إلى المشــــــاركة المســــــتمرة في برنامج عالجي، لم ت 

النتــائج المرغو ــة بوجــه خــاص مثــل االمتنــاع عن تعــاطي المخــدرات أو الحــد منــه. وإذا لم يحقق أحــد النُّه ج العالجيــة  
ــل مع االحتياجات  في مجالْي  المطلو ة  النتيجة المرجوة، فقد يلزم التماس ن ه ج بديلة للعالج تتناســــــــــب على نحو أفضــــــــ

 المخدرات.  اب باضطراب ناش  عن تعاطي الصحة والرعاية االجتما ية للجاني المص 
  

 النتائج المستخلصة -3-4  
 

 عالج االضطرابات الناشئة عن تعاطي المخدرات ورعاية المصابين بها 

تشــمل االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي المخدرات كال  من التعاطي الضــار للمخدرات واالرتهان   -1 
لهـا. وتتســــــــــــــم متالزمـة االرتهـان للمخـدرات ـبالريـبة القوـية والـقاهرة في تعـاطي المخـدرات وـ العجز 
ــاء مدد زمنية  عن التحكم في تعاطيها، مما يؤدي إلى تعاطي كميات متزايدة من المخدرات وقضـ

 رطة الطول في ممارسة األنشطة المتصلة بالمخدرات. مف

هنا  تدخالت فعالة للحد من األضــــــرار المتصــــــلة بالمخدرات وإدارة التعاطي الضــــــار للمخدرات  -2 
 واالرتهان لها، ويمكن تطبيق تلك التدخالت في سيام العدالة الجنائية.

واســتخدام العالج كبديل لإلدانة أو العقاب في أقرب ينبغي النظر في فرص التحويل إلى العالج  -3 
 وقت ممكن بعد احتكا  الفرد باجراءات العدالة الجنائية.

ــتبانة حالة محددة تجســـد حاجة الفرد  -4  الفحص  بارة عن عملية وجيزة ت ســـتخدم فيها مؤشـــرات السـ
وينبغي اســــــــــــــتخدام إلى العالج ويمكن أن تحدد ما إذا كان هنا  ما يبرر إجراء تقييم شــــــــــــــامل. 

األدوات التي تتطلـب أقـل قـدر من الفحوص التوغليـة. وينبغي اختيـار أدوات منـاســــــــــــــبـة للفحص 
الســــــــــــــتعمـالهـا مع األشــــــــــــــخـاص المحتكين بنظـام العـداـلة الجـنائـية، مع مراعـاة تكلفتهـا وســــــــــــــهوـلة 

 استخدامها والوقت الذي تتطلبه.

 صاصي صحي مدر ب.ينبغي أال يجري تقييم االضطرابات الصحية سوى اخت  -5 
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 خيارات التحويل إلى العالج كبديل لإلدانة أو العقاب   - 4الفصل   
نوقشـــت فيما ســـبق مختلف خيارات التقييم والعالج الفعالة بالنســـبة إلى الجناة المصـــابين باضـــطرابات ناشـــئة عن 
تعـاطي المخـدرات، وكـذلـك المعـاهـدات الـدوليـة ذات الصــــــــــــــلـة التي توفر إطـار العالج كبـدـيل لإلداـنة أو العقـاب. 

 ويات نظام العدالة الجنائية. ويناقة هذا الفصل مجموعة خيارات التحويل المتاحة على مختلف مست 

وللبلدان  ( 174) ذلك أن العالج كبديل لإلدانة أو العقاب يختلف بحسـب البلدان والواليات القضـائية التي يوجد فيها.
ــاتها فيما يتعلق  ــياســــ ــائص نظامها القانوني، وأولويات ســــ ــكلها عوامل مختلفة، بما في ذلك خصــــ ن ه ج مختلفة تشــــ

الموجودة تحت تصـرفها، والعوامل الثقافية. ومن المهم التأكيد على أن ما لبت نجاحه بجرائم المخدرات، والموارد 
 في بلد ما أو في أوساط فئة سكانية معينة لن ينجل بالضرورة إذا ن ق َل إلى بلد وخر. 

من ومن العوامل الرئيســـــــية األخرى توافر خدمات العالج في المجتمع المحلي وإمكانية الوصـــــــول إليها وفعاليتها 
 أجل تنفيذ العالج كبديل لإلدانة أو العقاب.

  
 هناك طائفة واسعة من خيارات التحويل في نظام العدالة الجنائية   -4-1  

هنا  طائفة واســـــــعة من الخيارات لتوفير العالج للمصـــــــابين باضـــــــطرابات ناشـــــــئة عن تعاطي المخدرات كبديل 
ت في مراحــل مختلفــة من نظــام العــدالــة الجنــائيــة، من مرحلــة لإلدانــة أو العقــاب. وتبعــًا للبلــد، توجــد تلــك الخيــارا

 قبل المحاكمة إلى مرحلة المحاكمةلالمحكمة ومرحلة ما بعد إصدار الحكم.  ما

وتتفق جميع خيارات التحويل المعروضة في هذا المنشور مع االتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات. وليس الهدف 
املة بجميع بدائل اإلدانة أو العقاب في جميع الدول األعضـاء، بل أن يقدم من هذا المنشـور أن يتضـمن قائمة ك

لمحة عامة لحفز البلدان على اســــــتكشــــــاف النماذج التي تتفق على أفضــــــل وجه مع قوانينها وحقائق الواقع على 
 ( 175) أرضها بما يتماشى مع المعاهدات الدولية والمعايير الطبية.

العالج كبديل لإلدانة أو العقاب التي يكون للجاني فيها خيار المشــاركة في  وتشــمل اللمحة العامة خيارات توفير
العالج. وهــذا يعني أن لــه الحق في اختيــار التحويــل إلى العالج )وعنــدئــذ تعل ق إجراءات المالحقــة القضـــــــــــــــائيـة 

 الحكم( أو مواصلة إجراءات العدالة الجنائية. أو

( إضـــــــــــافًة إلى أدوات الفحص والتقييم  RNRجات واالســـــــــــتجابة )ويمكن اســـــــــــتخدام أدوات تقييم الخطر واالحتيا
الســـــريرية فيما يخص االضـــــطرابات الناشـــــئة عن تعاطي المخدرات في جميع مراحل نظام العدالة الجنائية تقريبًا 

 لتوليد المعلومات عن البدائل الممكنة.  

ــت حدث   ــراف   نموذج وقد اســــ ــع لإلشــــ ــمالية لتوجيه العالج الخاضــــ ــتجابة في أمريكا الشــــ تقييم الخطر واالحتياجات واالســــ
ــأن إدارة الجناة ومعاملتهم، ور   الجناة ذوي المخاطر   ــتنيرة بشــ ــائي توجيهًا فعااًل، واتخاذ قرارات مســ واالحتياجات  القضــ

ة الجنائية. ويمكن للتقييم أن يســـــــاعد مقدمي  من اإلشـــــــراف ضـــــــمن نظام العدال بالدرجة المناســـــــبة المتفاوتة في الشـــــــدة 

__________ 

 (174) OAS, Inter-American Drug Abuse Control Commission, Technical Report on Alternatives to Incarceration 

for Drug-related Offences (Washington, D.C., 2015) . 
  مخدرات أفضل الممارسات للمركز األورو ي لرصد ال لالطالع على لمحة أشمل عن بدائل اإلدانة أو العقاب، انظر، على سبيل المثال، بوابة   ( 175)  

 Study onو والمفوضية األورو ية،  (http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index96523EN.html) (EMCDDA)وإدمانها  

Alternatives to Coercive Sanctions as Response to Drug Law Offences and Drug-related Crime (Luxembourg, 

Publications Office of the European Union, 2016)   وTechnical Report on Alternatives to Incarceration for Drug-

related Offences   التابعة لمنظمة الدول األمريكية.  مخدرات الذي أعدته لجنة البلدان األمريكية لمكافحة تعاطي ال 
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ــابون   ــي للجناة، بمن فيهم المصـــــ ــاليب التعلم الشـــــــخصـــــ ــامل للمخاطر واالحتياجات وأســـــ الخدمات على إجراء تقييم شـــــ
 باضطرابات ناشئة عن تعاطي المخدرات، ويمكن استخدامه في جميع مراحل نظام العدالة الجنائية تقريبًا. 

إلى أن مســـــتوى الخطر الذي يشـــــكله الجاني يمكن التنبؤ به وينبغي أن   اطرالمخيشـــــير عنصـــــر تقييم  • 
ــع الجاني  ــراف من حيا التواتر والكثافة. و  بارة أخرى، ينبغي وضــــ ــتوى مناســــــب من اإلشــــ يقابله مســــ
الشـــــــــــــــديــد الخطورة في برامج توفر تــدخالت وخــدمــات أكثر كثــافــة، في حين أن الجنــاة ذوي المخــاطر 

   ( 176) لقوا الحد األدنى من التدخل أو حتى أن ي عفوا من التدخل.المنخفضة ينبغي أن يت 

إلى أن التدخالت الفعالة ينبغي أن تركز على تلبية احتياجات   االحتياجاتيشـــــــــير عنصـــــــــر تقييم  • 
الجاني )غير الملبِّاة( )مثل البطالة، والمشاكل األسرية، وما إلى ذلك( التي ر ما تكون قد أسهمت 

في المقام األول. وينبغي النظر في مجاالت االحتياج هذه عند وضـع خطة في الســلو  اإلجرامي  
 وشاملة.  عالجية فردية

ــير  •  ــتجابةتشـ ــلو ه   االسـ ــلوب وطريقة تنفيذ البرامج التأهيلية مع قدرة الجاني وأسـ إلى ضـــرورة أن يتفق أسـ
   ( 177) في التعلم.

ــراف  ــوع إلشـ ــب للخضـ ــخاص األنسـ ــيام العدالة الجنائية لتحديد األشـ ــتخدم تقييم المخاطر واالحتياجات في سـ وي سـ
غي أن تأخذها برامج العالج الشــــــــــــاملة في أكثر أو أقل كثافة في مجال العدالة الجنائية، وكذلك العوامل التي ينب 

ــين نتائج إعادة التأهيل. مجاالت الخطر واالحتياجات يراعي وقد لبت أن عالج الجناة الذي  ( 178) االعتبار لتحســـــ
   ( 179) واالستجابة يكون أكثر فعالية.

خاذ القرار وفي مرحلة ما قبل المحاكمة، يمكن اســــــــــــتخدام أدوات تقييم الخطر واالحتياجات واالســــــــــــتجابة عند ات 
بشــــــــأن الكفالة المشــــــــروطة، للمســــــــاعدة في اتخاذ قرارات بشــــــــأن المتهمين الذين يمكن اإلفراج عنهم في انتظار 
المحاكمة، ونوع الشـــروط التي يتعين فرضـــها على الجاني. وألناء إصـــدار األحكام، يمكن اســـتخدام تلك األدوات 

ومســـــــتواه والشـــــــروط التي يتعين فرضـــــــها على الجاني. للمســـــــاعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بطبيعة اإلشـــــــراف  
يمكن أن تساعد على وضع خطة فردية إلدارة الحاالت. وفي مرحلة ما بعد إصدار الحكم، يمكن أن تساعد  كما

ــجناء الذين يمكن اإلفراج عنهم   ــأن الســـــــــ ــتجابة على اتخاذ القرارات بشـــــــــ أدوات تقييم الخطر واالحتياجات واالســـــــــ
 فرضها عليهم.  والشروط التي يجوز 

  
 تقييم المخاطر قبل المحاكمة في فلوريدا )الواليات المتحدة(لم ال: اعتماد أداة 

يوجد لدى عدة مقاطعات في فلوريدا برنامج لخدمات ما قبل المحاكمة يجمع المعلومات عن المتهمين قبل جلسة 
االســــــــــتماع األولية التي يبت فيها في اإلفراج عنهم قبل المحاكمة من أجل تقديم توصــــــــــية إلى المحكمة بشــــــــــأن 

حـاكمـة أن توفر للمحكمـة معلومـات عن اإلفراج عنهم. ومن هـذا المنطلق، يمكن لبرامج الخـدمـات الســـــــــــــــابقـة للم
احتمـاالت نجـاح المتهم في تلبيـة الشــــــــــــــروط المطلو ـة في حـال اإلفراج عنـه قبـل بـدء محـاكمتـه وأن تتيل تكيين  

__________ 

 (176) Donald A. Andrews and James Bonta, The Psychology of Criminal Conduct, 4th ed. (Newark, New Jersey, 

LexisNexis, 2006) . 
 (177) Nathan James, “Risk and needs assessment in the criminal justice system” (Washington, D.C., Congressional 

Research Service, 2015) . 
 (178) Steven Belenko, Matthew Hillerand Leah Hamilton, “Treating substance use disorders in the criminal justice 

system”, Current Psychiatry Reports, vol. 15, No. 11 (November 2013), art. 414 . 
 (179) Faye S. Taxman, Meridith Thanner and David Weisburd, “Risk, need, and responsivity (RNR): it all 

depends”, Crime and Delinquency, vol. 52, No. 1 (January 2006), pp. 28–51 . 
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رة بشـأنهم. وت سـتخدم األداة المعتمدة  اسـتراتيجيات اإلشـراف على المتهمين بما يتوافق مع مسـتويات المخاطر المقد 
ــًا  ــمن لتقييم المخاطر أيضــــ ــاعدة في إدارة التعامل مع المتهمين في مرحلة ما قبل المحاكمة، بما يضــــ كأداة للمســــ

تخصـــيص أماكن االحتجاز الباهظة التكلفة للمتهمين الذين تتضـــاءل احتماالت نجاحهم في تلبية شـــروط اإلفراج 
ل مقارنة تكلفة حبس عنهم إلى أدنى حد. وهذا بدوره قد يتيل فرصــة لتحقيق وفورات كبيرة في التكالين )من خال

 المتهم ليوم واحد بتكلفة اإلشراف عليه وس  مجتمعه المحلي في حال اإلفراج عنه قبل المحاكمة(. 
   

ويبقى القرار النهائي بشأن الخضوع للعالج من عدمه بيد الجاني، في حين أن الممارسين في مجال العدالة يضطلعون  
ــون   ـبدور في تقييم أهلـية التحوـيل إلى نـماذج عالجـية مختلـفة يـقل فيـها أو يزـيد إشـــــــــــــراف نـظام الـعداـلة، وي يِّ م المـمارســـــــــــ

ــتفيد  ــبة التي قد يســ ــحيون ن ه ج العالج المناســ ــترط إلحالة الجناة المحتكين بنظام العدالة  الصــ منها الجاني. وعادًة ما يشــ
الجنائية إلى العالج أن يظل من الممكن مالحقة الجاني أو معاقبته قضــــائيا عندما يفشــــل البديل العالجي بســــبب عدم 

ــتمرار(. وتختلف عواقب اإلخال  ــروطه باســـــــــ ــروط  إتمام الجاني للعالج )عندما ينقطع عنه مثال أو يخالف شـــــــــ ل بالشـــــــــ
 باختالف شدة االنتها ، فقد يترتب عليه مثال تعديل خطة عالج الجاني بدال من سجنه تلقائيا. 

ــب   ويمكن اتباع خيارات مختلفة للتحويل إلى العالج في كل مرحلة من مراحل التعامل مع الجناة، بدءا من الضــ
لممتدة من الضــب  واإلحضــار إلى الحبس واإلحضــار إلى الحبس ودخول الســجن والخروج منه. وترتب  العملية ا

بمراحـل عـديـدة التخـاذ القرارات والجهـات الفـاعلـة المعنيـة والنتـائج المحتملـة، وهي تختلف  العقو ـة اإلعفـاء منأو 
 األعضاء.  من بلد إلى وخر. ويلخص الجدول التالي نقاط التدخل الرئيسية وأنواع برامج التحويل المنف ذة في الدول

  
 اإلجراء على مستوى نظام العدالة الجنائية اإلداري  اإلجراء

ما قبل الضبط 
  واإلحضار
 الشرطة 

 ما قبل المحاكمة 
الشرطة، النيابة العامة، 
 الدفاع، قاضي التحقيق

المحاكمة/إصدار 
 الحكم 

القاضي، مراقبو 
 السلو 

مرحلة ما بعد 
 صدور الحكم

مدير السجن، مجلس 
اإلفراج المشروط، 

 العدلوزير 

اإلجراء اإلداري مع 
المعلوماتلاإلحالة إلى 

 العالج

التحذير مع التحويل إلى 
 برنامج تعليميلالعالج

تأجيل الحكم مع 
 عنصر العالج

اإلفراج 
المبكرلاإلفراج 

المشروطلالعفو مع 
 عنصر عالجي

حفظ الدعوى المشروط  
المشروطلالتعليق المشروط 

 للمالحقة القضائية

الحكم مع تأجيل تنفيذ 
 عنصر عالجي

 

الكفالة المشروطة )بديل  
لالحتجاز السابق 

 للمحاكمة(

اإلفراج مع الوضع 
تحت المراقبةلاإلشراف 

 القضائي

 

المحاكملالسجالت   
الخاصة )مثل محكمة 
 العالج من المخدرات(

 

  
نظـام العـدالـة الجـنائـية، والنـتائج ويرتب  االســــــــــــــتعراض العـام إلمكـانـيات التحوـيل بمختلف مراحـل اتخـاذ القرار في 

المحتملة للتحويل. وقبل مناقشـــــة خيارات التحويل داخل نظام العدالة الجنائية، ينبغي النظر في خيارات التحويل 
المـدمجـة في اإلجراءات اإلداريـة. ولئن كـانـت تلـك اإلجراءات تقع خـارج نظـام العـدالـة الجنـائيـة، فهي تظـل ذات 

 دابير رسمية للتصدي لجرائم المخدرات.صلة بهذا القسم ألنها ت 
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 اإلجراءات اإلدارية بداًل من العقوبات الجنائية -4-2  
يسـتخدم العديد من البلدان العقو ات اإلدارية بداًل من العقو ات الجنائية للتعامل مع االنتهاكات البسـيطة للقانون،  

مصــــــابون باضــــــطرابات ناشــــــئة عن تعاطي مثل مخالفة قواعد المرور. وعندما يرتكب هذه المخالفات أشــــــخاص  
المخــدرات، يمكن أن تنطوي العقو ــة اإلداريــة على التحويــل إلى العالج )مثــل العالج التحفيزي الوجيز، والعالج 
القصــــــــــــــير األجـل، ودورات الوقـايـة من االنتكـاس(. ومن األمثلـة األخرى على ذلـك التـدابير المتخـذة خـارج نظـام 

دة، العدالة الجنائية للتصـدي لج رائم حيازة كميات صـغيرة من المخدرات لالسـتهال  الشـخصـي، دون ظروف مشـدِّ 
وهي تــدابير يمكن الوقوف عليهــا، على ســــــــــــــبيــل المثــال، في العــديــد من البلــدان في جميع أنحــاء أورو ــا والقــارة 

وفي مثـل تلـك الحـاالت الخـاصـــــــــــــــة بـالتـدابير المتخـذة خـارج نظـام العـدالـة الجنـائيـة، تظـل حيـازة  ( 180) األمريكيـة.
المخدرات الخاضعة للمراقبة فعال غير مشروع، ويتم التعامل معها في إطار التدابير المتخذة للحد من استخدامها 

 غير الطبي أو غير العلمي، ولكن بطريقة إدارية وليس جنائية.  
  

 م ال: البرتغال

، ألغـت البرتغـال العقوـ ات الجـنائـية على الحـيازة المنخفضــــــــــــــة المســــــــــــــتوى لجميع أنواع المخـدرات 2001في عـام 
 . 2000ل30الخاضعة للمراقبة، وأعادت تصنين هذه األنشطة بوصفها مخالفات إدارية بموجب القانون 

من االتفاقية  36و  4م اإلدارية )انظر المادتين وأصــــــــبل اقتناء المخدرات الخاضــــــــعة للمراقبة وحيازتها من الجرائ 
ــنة  (، التي يعاَقب عليها بتدابير إدارية وليس بعقو ة جنائية )ما دامت الكمية التي يحتفظ بها 1961الوحيدة لســـــــــ

الجاني ال تتجاوز مقدار اســـــتهالكه الشـــــخصـــــي لمدة عشـــــرة أيام(. وال يزال االتِّجار بالمخدرات وحيازة المخدرات 
 للمراقبة بكميات أعلى مما هو محدد قانونًا يعاَلجان من خالل نظام العدالة الجنائية. الخاضعة 

ل إلى "اللجنة المعنية  وعندما يضــــب  شــــخص في حوزته أي مخدرات لالســــتهال  الشــــخصــــي غير الطبي، ي حو 
البرتغالي، وهي تتألف بتثبي  تعاطي المخدرات"، وهي لجنة محلية. وتعتبر هذه اللجنة حجر الزاوية الفريد للنهج 

من مســــؤول قضــــائي وممثلْين لدوائر الخدمات الصــــحية أو االجتما ية، وعليهم أن يحددوا ما إذا كان الشــــخص 
يعاني من اضطراب ناش  عن تعاطي المخدرات ومدى تلك المعاناة إن و جدت. و عد دراسة الظروف الشخصية 

إحالة الشــــــــــخص المصــــــــــاب  للجنةالتث ين وإعادة التأهيل. ويمكن للجاني، ت يِّ م اللجنة التدابير الممكنة للعالج و 
باضــــــــطراب ناشــــــــ  عن تعاطي المخدرات إلى العالج الطوعي، أو إلزامه بدفع غرامة، أو فرض عقو ات إدارية 

 أخرى عليه )مثل اإلنذار أو المنع من دخول أماكن معينة(.  

لمخدرات بعثة إلى البرتغال لدراســـــــــة نتائج تنفيذ القانون  ، أوفدت الهيئة الدولية لمراقبة ا2012وفي حزيرانليونيه 
ــر ولية 2000ل30 ــرًا مهم ا من عناصـــــ ــكل عنصـــــ . وأقرت الهيئة بأن اللجان المعنية بتثبي  تعاطي المخدرات تشـــــ

والحظـت الهيـئة أن الحكومـة ملتزمـة بتعزيز الوقـاـية األولـية من االضــــــــــــــطراـبات  ( 181) خف  الطلـب في البرتغـال.
ــئة عن ت  ــت إلى أن حكومة البرتغال ملتزمة التزامًا تام ا بأهداف المعاهدات الدولية الناشــ عاطي المخدرات، وخلصــ

 حيازة المخدرات واقتناءها.بيل ال ي  2000ل30لمراقبة المخدرات ألن القانون 
    

__________ 

 (180) EMCDDA, Penalties at a glance, “Penalties for drug law offences in Europe at a glance  13”، وخر تحديا في 
 EMCDDA, Alternatives to Punishment for Drug Usingو وwww.emcdda.europa/eu. متاحة في: 2019أيارلمايو 

Offenders, EMCDDA Papers (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2015) . 
لمراقبة (، رئيس الهيئة الدولية  Werner Sipp(و فيرنر سيب ) E/INCB/2012/1)   2012لعام    مخدرات تقرير الهيئة الدولية لمراقبة ال  ( 181)  

"، بيان أ لقي بمناسبة الحدث الخاص المعنون "نهج الصحة العمومية كأساس  مخدرات ، "النهج البرتغالي واالتفاقيات الدولية لمراقبة ال مخدرات ال 
 . 2015  كانون األوللديسمبر   9، فيينا،  مخدرات : الحالة البرتغالية"، في الدورة الثامنة والخمسين المستأنفة للجنة ال مخدرات لسياسة ال 
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 مرحلة ما قبل المحاكمة -4-3  
ــطلع الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية بدور  تضـ

رحـلة مـا قـبل المحـاكمـة: فهي في كثير مهم ومزدوج في م
ــاة  ــة للجنــ ــات المســــــــــــــتجيبــ ــان تكون أول الجهــ من األحيــ
ــئة عن تعاطي المخدرات  ــابين باضــــــــطرابات ناشــــــ المصــــــ

في ذلـك في حـاالت الطوارة مثـل تعـاطي الجرعـات  )بمـا
الزائـــدة(، كمـــا أنهـــا أول جهـــة فـــاعلـــة في مجـــال العـــدالــة 

لهم إلى العالج.   الجنائية يمكن أن تحوِّ 

وفي هذه المرحلة، ينبغي ألجهزة الشــرطة وســلطات االدعاء 
أن ـتأخـذ زمـام المـبادرة في تحوـيل الجـناة المؤهلين إلى خـارج  
ــوص، يتعين على   نظام العدالة الجنائية. وعلى وجه الخصــــــ

في تحديد  عناصـــر الشـــرطة والمدعين العامين، الذين أدخلوا الجناة في النظام، أن يمارســـوا درجة من الســـلطة التقديرية 
لون إلى العالج ومن ـسي  ب  عليهم أو يخـضعون للمالحقة.  ولذلك يحتاج ـضباط الـشرطة إلى تعليمات   ( 182) من ـسيحو 

ــية إلى ســــــلطات   ــدار تحذيرات وإحالة الجناة المؤهلين إلى العالج )دون إحالة القضــــ واضــــــحة بشــــــأن متى يمكنهم إصــــ
   ( 183) واضحة.  ى مبادة توجيهية االدعاء(. و المثل، يحتاج المدعون العامون أيضًا إل 

وقـد ي منع المزـيد من االحتكـا  بنظـام العـدالـة الجـنائـية عـندمـا ت بل ل الجهـات الفـاعلـة في مجـال العـدالـة الجـنائـية في 
االضـــــــــطرابات الناشـــــــــئة عن تعاطي المخدرات التي يعاني منها الجاني )بســـــــــبب ما يكتشـــــــــف من هذه المرحلة ب 

ــبيل  المثال( وعندما تكون لديها إمكانيات التحويل إلى العالج )مثل توافر العالج في المجتمع الفحص، على ســــــــ
المحلي(. ويتولى المـدعي العـام إدارة ومراقـبة معظم برامج التحوـيل، وهو يتحمـل المســــــــــــــؤولـية العـامـة عن فحص 

عن العالج قـبل إتمـامه، الحـاالت من حـيا األهلـية ورصــــــــــــــد التـقدم المحرز في عالج األفراد. وإذا تخلى الجـاني  
 يحتفظ المدعي العام بالحق في استرجاع التهم الجنائية ومالحقة الجاني قضائي ا.

ويعني التحويـل في مرحلـة مـا قبـل المحـاكمـة أنـه يجوز للجنـاة، الـذين يواجهون تهمـًا رســــــــــــــميـة أو يخضــــــــــــــعون 
ــائية. ويعاني الج ناة في مرحلة ما قبل المحاكمة من عدم للمحاكمة، أن يختاروا العالج بداًل من المالحقة القضــــــــ

اليقين فيما يتعلق بحالة قضــــــــيتهم وعواقبها. ويمكن لعدم اليقين هذا أن يســــــــاعد أو يقوِّ ض دوافعهم للعالج. فهو 
ــبة للبع  ا خر، فان اإلجهاد المرتب  بعدم اليقين   ــبة للبع  الدافع لالنخراط في العالج. و النســـــــــ يوفر بالنســـــــــ

وفي مرحـلة ما قـبل المحـاكمـة، ال يكون المتهم قد أدين  ( 184) لهم أقل اســــــــــــــتجـابة للعالج.المحي  بقضــــــــــــــيتهم يجع
قانونًا، ويلزم افتراض براءته. ولذلك، من المهم أن يدر  االختصــاصــيون )المعنيون بالعالج والجوانب القضــائية( 

ــول القان أن العالج ينبغي أال ينتقص من حقوم المدعى عليهم ) ( أو حقوم ونية الواجبةفي المعاملة وفق األصـــــــــ
ويمكن النظر إلى شــــــرط االعتراف بالذنب من أجل التأهل للحصــــــول على  ( 185) المجتمع والضــــــحايا المزعومين.

 القانونية الواجبة. األصول المعاملة وفق بدائل اإلدانة أو العقاب على أنه انتقاص من حقوم المدعى عليه في 

__________ 

 (182) Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment . 
 المرجع نفسه.  (183) 
 (184) Center for Substance Abuse Treatment, Substance Abuse Treatment for Adults in the Criminal Justice System. 
 المرجع نفسه.  (185) 

إحـــالـــة المتهم إلى العالج في مرحلـــة 
قـبل المحـاكمـة إجراء يمكن أن يحـد   مـا

من احتكــاكــه بنظــام العــدالــة الجنــائيــة،  
حـيا يخـتار العالج ـبداًل من المالحـقة  
القضـــــــــــــــــــائيـــــة. وينبغي أن يؤخـــــذ في  

غير يقينية  نتيجة القضـية االعتبار أن 
 وأن الذنب لم يثبت قانونا
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قبـل المحـاكمـة إلى العالج من بلـد إلى وخر. ففي بع  البلـدان،   وتختلف إمكـانيـات تحويـل الجنـاة في مرحلـة مـا
تقتصــر عمليات التحويل الســابقة للمحاكمة على الجرائم المتصــلة باالســتهال  الشــخصــي للمخدرات. وفي بلدان 

 أخرى، ينطبق هذا التدبير أيضًا على جرائم أخرى. 

اجتما ية في -ى تدخالت قصـيرة أو تدخالت نفسـيةوتعتمد خيارات التحويل في هذه المرحلة في المقام األول عل
 ال يادات الخارجية. ويعتمد نوع العالج وكثافته على التقييم السليم.

ــرطة   اإلجراءات  التحويل إلى العالج، أو مع  وتتمثل األنواع النمطية للبدائل في هذه المرحلة في التحذير من جانب الشــ
ـــية ـبالتـماس العالج أو  ، اـلدعوى المشـــــــــــــروط   حفظ التي يتخـذهـا الـمدعي الـعام، بـما في ذـلك  التحوـيل قـبل  )مع التوصـــــــــــ

 المحاكمة إلى برنامج عالجي(، أو اإلفراج المشروط )مع اشتراط العالج( كبديل لالحتجاز السابق للمحاكمة.  
  
 التحذير مع التحويل إلى العالج -4-3-1  

تث يوية التحذير أحد بدائل الحبس أو المالحقة القضــــــائية. وكثيرًا ما ي ســــــتخدم التحذير المشــــــروط بحضــــــور دورة  
الخضـوع لتقييم ولأو تدخل وجيز أو الخضـوع للعالج بداًل من توجيه تهمة جنائية. و صـفة عامة، يتعين على  أو

المـدعى علـيه أن يعترف ـبالجريمـة وأن يوافق على توخي الحـذر. وعـند خرم الشــــــــــــــروط، يمكن مالحقـة المـدعى 
 لمشروط في حاالت حيازة القن ب لالستهال  الشخصي. عليه قضائي ا. وفي عدة بلدان، كثيرًا ما ي ستخدم التحذير ا

   
 م ال: مخططات التحذير بسبب القنَّب )أستراليا(

مخط  التحذير بسـبب القن ب هو مخط  تحويلي للبالغين الذين تتبين حيازتهم للقن ب لالسـتهال  الشـخصـي. وقد 
تقديرها. و موجب هذا المخط ، يمكن لضــــــباط ، وتســــــتخدمه الشــــــرطة حســــــب  2000ن فِّ َذ هذا المخط  في عام 

الشــــــــرطة الذين يجدون شــــــــخصــــــــًا في حوزته القن ب أن يختاروا توجيه تحذير إليه بداًل من توجيه تهمة رســــــــمية. 
ــة بدائرة  ــمن أرقام الهواتف الخاصـ ــحية لتعاطي القن ب، ويتضـ ــأن العواقب القانونية والصـ ــمل التحذير إنذارًا بشـ ويشـ

م المعلومـات عـند التحـذير األول. وعـند التحـذير الـثاني، ي طـلب من ADISالمخـدرات )معلومـات الكحول و  (. وت قـد 
 الشخص االتصال بالدائرة وحضور دورة تث يوية بشأن تعاطيه القن ب.

   
 المشروط حفظ الدعوى تعليق المالحقة القضائية،  -4-3-2  

ــريطة أن يكمل المدعى عليه  ــلة )المدعي العام مثاًل( أن تعلق اإلجراءات شــــــ ــائية ذات الصــــــ يجوز للجهة القضــــــ
 العالج ويمتثل للشروط. و هذه الطريقة، ال ت حال القضية إلى المحكمة للنظر فيها. 

د صــراحًة الحد األدنى لطول التعليق المشــروط، ويختلف الحد األ قصــى للطول، على وفي معظم البلدان، ال يحد 
سـبيل المثال، من سـتة أشـهر أو أقل إلى لالث سـنوات أو أكثر. وقد تشـمل هذه الشـروط الخضـوع للعالج الطبي 

 ولأو النفسي أو المشاركة في برامج العالج الخاصة. 

وعندما يمتثل الجاني للشـــــــروط، ت شـــــــطب الدعوى. غير أنه يمكن مالحقة الجاني فيما يخص الجريمة األصـــــــلية 
 ندما ال يمتثل للشروط )مثل اإلخالل بالشروط أو تر  العالج(. ع

في حال عدم وجود ســــوابق للمتهم في هذا الشــــأن أو إذا كانت  حفظ الدعوى المشــــروط  وكثيرًا ما ي ســــتخدم إجراء
 الجريمة بسيطة ويبدو أن تعاطي المخدرات هو الحافز على ارتكابها. 
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 الكفالة المشروطة -4-3-3  
ســــاعة قبل توجيه االتهام إليه أو    48إلى   24البلدان، يمكن للشــــرطة احتجاز المشــــتبه به لمدة ال تزيد على في معظم  

 اإلفراج عنه. ويمكن اإلفراج عنه بكفالة )مشروطة( أو حبسه احتياطيا بعد توجيه االتهام إليه وألناء التحقيق معه. 

ــرط اإلفراج بالكفالة ــوع للعالج هو شــ ــددًا، ويمكن أن يكون الخضــ ــروطة أقل تشــ ــكال من الكفالة المشــ ، وهنا  أشــ
مثل اإلفراج مقابل تعهد بأداء التزامات محددة، وأشـــــــكال أكثر تشـــــــددًا، مثل اشـــــــتراط العالج الطويل األمد داخل 
ــابق  ــباط المراقبة أو جهاز معني باإلشـــراف السـ مؤســـســـة إيوائية. ويتولى األشـــراف على االمتثال للشـــروط إما ضـ

ذا لم يمتثل المتهم للشـروط، فيجوز حبسـه قبل محاكمته. وقد يؤدي النجاح في اسـتيفاء الشـروط إلى للمحاكمة. وإ
 تخوين العقو ة إذا أدين المتهم.

وعادًة ما يطب ق االحتجاز السـابق للمحاكمة لمنع المشـتبه فيهم أو المتهمين من عرقلة التحقيق، أو لمنع ارتكابهم  
مام المحكمة. وتختلف البدائل المتاحة لالحتجاز الســابق للمحاكمة واســتخدامها جرائم أخرى، أو لضــمان مثولهم أ
ــباب، مثل احتمال ارتكاب المدعى  ( 186) اختالفًا كبيرًا من بلد إلى وخر. ويمكن رف  اإلفراج المشــــــروط لعدة أســــ

 عليه جرائم أخرى أو تعرُّضه للشهود أو هرو ه. 

لبراءة وحظر احتجاز األشــــــخاص الذين ينتظرون المحاكمة وخالفًا للحق األســــــاســــــي في الحرية، وافتراض ا
ــابق للمحاكمة وطول فتراته من المشــــــــــــــاكل  (187)كقاعدة عامة، فان اإلفراط في اســــــــــــــتخدام االحتجاز الســــــــــــ

وفي جميع أنحاء العالم، يشـكل السـجناء غير المدانين جزءًا كبيرًا من  (188)المسـتفحلة في كثير من البلدان.
ــجون. بل إن  ــجناء المحكوم عليهم في بع  البلدان.نزالء الســــــــ ــيًا  (189)عددهم يفوم عدد الســــــــ مع وتماشــــــــ

اإلطار القانوني الدولي، و غية ضــــــــمان إمكانية حصــــــــول الجناة المزعومين الذين يعانون من اضــــــــطرابات 
ناشـــــــئة عن تعاطي المخدرات على خدمات العالج، فان من الممارســـــــات الجيدة اســـــــتخدام بدائل االحتجاز 

  (190)ومناسبًا. السابق للمحاكمة حيثما كان ذلك ممكناً 
  

 المحاكمة/إصدار الحكممرحلة  -4-4  
، فان معظم بدائل اإلدانة القســـــــــــــمكما ذ كر في مقدمة هذا 

 العقاب تكون عند مرحلة إصدار األحكام.  أو

ــتخدام اإلحالة إلى العالج في مرحلة المحاكمة  ويمكن اســــــــ
كبــديــل للعقــاب أو يمكن إضــــــــــــــــافتهــا إلى العقــاب. ورهنــًا 

 بالنتيجة، يتم تأجيل الحكم أو وقف تنفيذه. 

__________ 

 (186) Piet Hein van Kempen, ed., Pre-trial Detention: Human Rights, Criminal Procedural Law and Penitentiary 

Law, Comparative Law, International Penal and Penitentiary Foundation, Book No. 44  

(Cambridge, Intersentia, 2012) . 
 لخاص بالحقوم المدنية والسياسية.من العهد الدولي ا 14و 9المادتان  (187) 
 . 35، الصفحة  دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  (188) 
 (189) Van Kempen, ed., Pre-trial Detention . 
 . 108، الصفحة  دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  (190) 

يمكن اســـــــــــــــتخـــدام اإلحـــالـــة إلى العالج في  
مرحلـــة المحـــاكمـــة كبـــديــل للعقـــاب أو يمكن  
إضــــــــــــــــافتهــا إلى العقــاب. ورهنــًا بــالنتيجــة،  

 تأجيل الحكم أو وقف تنفيذه يتم
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في المجتمع لضــــمان وقد تحتاج الجهات الفاعلة القضــــائية التي تفرض هذه الشــــروط إلى إنشــــاء بع  ا ليات 
وينبغي لها أيضًا أن تكفل فهم الجاني لعواقب عدم االمتثال لريبات المحكمة  ( 191) استيفاء الشروط التي تحددها.

 خالل فترة التأجيللوقف التنفيذلمراقبة السلو .

ة المجتمع،  وينبغي للهيئة القضـــائية، وهي تحدد بدائل العقاب، أن تراعي حاجة الجاني إلى إعادة التأهيل، وحماي 
 ( 192) وكذلك مصالل المجني عليه، الذي ينبغي استشارته كلما كان ذلك مناسبًا.

وتعتمد خيارات التحويل في هذه المرحلة في المقام األول على خدمات العالج المقدمة في أماكن العالج المكثف 
ويعتمد نوع العالج  والمتخصـــــص للمرضـــــى الخارجيين، و درجة أقل في أماكن العالج داخل مؤســـــســـــات إيوائية.

  ( 193) وكثافته على التقييم السليم. وينبغي أن يتمثل أحد العناصر الحاسمة في إدارة التعافي )مثل منع االنتكاس(.

ــتخدام بع  الخيارات، مثل األحكام المؤجلة بشــــــــروط واألحكام مع وقف التنفيذ، فيما يخص الجرائم  ويجوز اســــــ
ــلة في مر  حلة ما قبل المحاكمة. وقد تكون خيارًا معقواًل في الحاالت التي ال يرج ل األقل خطورة أو البدائل الفاشــــــ

 فيها أن يعاود الجاني اإلجرام أو عندما يكون هنا  احتمال ح يقي لالمتثال للعالج.
  
 الحكم المؤجل بشروط -4-4-1  

اعت برت الوقائع لابتة. وفي كثير  يعني "التأجيل" أن القاضـي يدين الجاني ولكنه ال يصـدر حكمًا على الفور، وإن 
من األحيان، ي ؤجل إصــدار الحكم لفترة من الزمن. وخالل تلك الفترة، يمكن تحويل الجاني إلى العالج: فيخضــع 
للعالج ألناء وجوده تحت اإلشــــراف القضــــائي. وفي بع  األحيان، يمكن أن تســــير إجراءات المحاكمة بالتزامن 

 ابعة التقدم المحرز في العالج في مرحلة إصدار الحكم.مع برامج العالج بحيا يمكن مت 

  (194) وتبعًا للنتيجة، قد ال يصــدر حكم رســمي. و ناًء على ذلك، وتبعًا للوالية القضــائية، ال تقيد الجريمة كســابقة.
 للسجن. ويمكن اعتبار االمتثال الناجل للبرنامج العالجي عاماًل مخفِّ فًا يسمل باصدار أحكام بديلة

د  وإذا لم ت ســــــتوَف شــــــروط التأجيل، تنظر المحكمة في جلســــــة اســــــتماع فيما إذا كانت الشــــــروط قد انت هكت وت حد 
 العقو ة إذا لبت انتهاكها.

  
 الحكم مع وقف التنفيذ بشروط -4-4-2  

في حالة الحكم مع وقف التنفيذ، يصــــــدر القاضــــــي حكمًا، ولكن يوَقف تنفيذه لفترة زمنية محددة و شــــــروط معينة 
ــائـية، يمكن أن يقر المتهم ـباـلذـنب، ويقـيد الحكم في يت  عين على المـدعى علـيه االمتـثال لهـا. وتبعـًا للوالـية القضــــــــــــ

 صحيفة سوابقه ولكنه ال يحرم من الحرية. 

__________ 

 (191) Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment . 
 من قواعد طوكيو. 1-8القاعدة  (192) 
 (193) Jeffery N. Kushner, Roger H. Peters and Caroline S. Cooper, A Technical Assistance Guide for Drug Court 

Judges on Drug Court Treatments Services (May 2014) . 
 . االكتظاظ في السجون دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  (194) 
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د في جلسـة اسـتماع ما إذا كانت الشـروط قد   وقد يكون للتهديد بالسـجن ألر رادع. وعندما يخالف شـخص الشـروط، ي حد 
الموقوف   ت طلق تلقائيا األحكام أال  ومع ذلك، ينبغي  ( 195) المرجل أن يقضــــــــــــي عقو ة الحكم األصــــــــــــلي.  انت هكت، ومن 
 ( 196) مناسبًا.  حيا ينبغي للسلطات أن تقرر في كل حالة على حدة ما إذا كان فرض العقو ة  تنفيذها 

معـدالت معـاودتهم اإلجرام أدنى وهـنا  أدلة على أن الجـناة الذين صــــــــــــــدرت بحقهم أحكـام مع وقف التنفـيذ كانت 
مقـارنـًة بـالمشـــــــــــــــاركين في بع  البـدائـل األخرى. وقـد أبرزت نتـائج البحوث أهميـة التـدابير الراميـة إلى معـالجـة 

 ( 197) الشواغل المتعلقة بتطبيق األحكام مع وقف التنفيذ، مثل القبول العام و"تألير بدائل الحبس".
  
 اإلفراج تحت المراقبة  -4-4-3  

يقصــــد باإلفراج تحت المراقبة، أن يوضــــع الشــــخص المفرج عنه تحت إشــــراف موظف يراقب ســــلوكه لفترة زمنية 
ل بشــــــــروطلالحكم مع  محددة. وحســــــــب البلد، يمكن اعتبار اإلفراج تحت المراقبة مســــــــاويًا أو مكمِّ اًل للحكم المؤج 

وي تر  اختيار شــــروط مراقبة الســــلو   ( 198) مامًا.وقف التنفيذ بشــــروط، أو يمكن أن يكون إجراًء قانوني ا مســــتقال  ت 
 لتقدير الجهات المعنية )مثل القاضي أو لجنة مراقبة السلو ( مع مراعاة االحتياجات الفردية لكل متهم.

ولإلفراج تحت المراقبة مفاهيم مختلفة في العالم. ففي كثير من البلدان، نشـــــــأت فكرة مراقبة الســـــــلو  في ســـــــيام 
ة حـيا تهتم إحـدى منظمـات الرعـاـية االجتمـا ـية ـباالحتـياجـات االجتمـا ـية للجـاني. وفي بـلدان الرعـاـية االجتمـا يـ 

أخرى، تهدف مراقبة الســــــلو  في المقام األول إلى ضــــــمان أن يتبع الجناة الشــــــروط التي تنص عليها المحكمة. 
ــاء مثل اإل ــتركة بين الدول األعضــــ ــات المشــــ ــراف والتوجيه و غ  النظر عن التباينات، هنا  بع  الممارســــ شــــ

ــنة  ــتة أشـــهر إلى سـ د تلك الفترة بما بين سـ ــاء، تحد  والمســـاعدة خالل فترة زمنية محددة. وفي معظم الدول األعضـ
 كحد أدنى، وما بين لالث إلى خمس سنوات كحد أقصى. 

و صـــــفة عامة، فان تكلفة اإلشـــــراف على الجناة في 
إطار نظام مراقبة السلو  أقل بكثير من تكلفة إيواء 
ســــــــــــــجين. وحتى في البلدان النامية، قد تكون تكلفة 
ــراف على الجاني في المجتمع أقل بكثير من  اإلشـــــــــ

 يكون وقد ال ( 199) تكلفة إيواء شــــــخص في الســــــجن.
ــاء دائرة محـددة لمراقـبة الســــــــــــــلو  خـيارًا قـاباًل  إنشــــــــــــ
للتطبيق بالنســبة للبلدان المحدودة الموارد التي يصــعب عليها تنفيذ وتعهد نظام لمراقبة الســلو  لديه ما يكفي من 
الموظفين واألموال. وفي ظــل تلــك الظروف، قــد يكون من األجــدى تطوير قــدرات الهيــاكــل القــائمــة والموظفين 

 ( 200) وجودين )مثل المحاكم والوكاالت االجتما ية والخدمات المجتم ية( لل يام بمهمة اإلشراف.الم

__________ 

 المرجع نفسه.  (195) 
 أعاله. 3من قواعد طوكيوو وانظر الفصل   14القاعدة  (196) 
، الصفحتان دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  (197) 

 . 117و 116
 . دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون بالمخدرات والجريمة، مكتب األمم المتحدة المعني  (198) 
، الصفحتان دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  (199) 

 . 138و 137
 (200) UNODC, “Custodial and non-custodial: alternatives to incarceration”, Criminal Justice Assessment Toolkit 

(Vienna, 2006) . 

ــانـــــــت الموارد )الموظفون المـــــــاليون   إذا كـــــ
وموظفو اإلشــراف( شــحيحة، فيمكن التفكير  

المشـــــــاريع الالزمة في إطار  في اســـــــتحداث 
 الهياكل القائمة
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مقارنًة بالحكم مع وقف التنفيذ وحده.  شـــــراف على الجناةمن اإلأكبر قدرا  وعادًة ما يتطلب اإلفراج تحت المراقبة  
ة، فانه يتيل أيضــًا مجااًل لتقديم المســاعدة وفي حين أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة مراقبة دوائر مراقبة الســلو  للجنا

ــة لتجـنب  ( 201) ،لهم النفســـــــــــــــية واالجتمـا ـية والمـادـية الالزمـة فنـية المخـالفـات  الارتكـاب إلى جـاـنب إـتاحـة الفرصــــــــــــ
   ( 202) التي تؤدي تلقائي ا إلى الحبس، وإن كان ذلك سيتوقف على النهج الذي تتبعه الوكالة المشرفة.للشروط 
  

 المحاكم/السجالت الخاصة -4-5  
من أهم خيارات التحويل إلى العالج التي خضعت ألكبر قدر من الدراسة نظام المحاكم المختصة ببرامج العالج 
ــاء أول محكمــة من هــذا النوع في مقــاطعــة  من تعــاطي المخــدرات )محــاكم العالج من المخــدرات(. ومنــذ إنشـــــــــــــ

، طب ق عـدد متزايـد من البلـدان هـذا النموذج، وتتحرى 1989عـام ديـد" بفلوريـدا في الواليـات المتحـدة في  "ميـامي
بلـدان أخرى حـالـي ا إمكـانـية تطبيقـه. وفي حين أن بع  محـاكم العالج من المخـدرات في الوالـيات المتحـدة تعمـل 

 عامًا، فانها ال تزال في المراحل األولى من تطورها في معظم البلدان األخرى.  20منذ أكثر من 

ــاء.  وقد تم تك  ــياقات واالحتياجات المحددة للعديد من الدول األعضـــــــ يين نموذج محاكم العالج من المخدرات مع الســـــــ
ــاـيا المخـدرات التي نظرت فيـها، وإجراءات الفحص واإلـحاـلة، والتنظيم )تـبادل   وتختلف مـعايير األهلـية الـقانونـية، وقضـــــــــــ

ية واالختصــاصــيين الصــحيين اختالفًا كبيرًا من دولة إلى المعلومات مثاًل( بين الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائ 
وقــد يكون نموذج محــاكم العالج من المخــدرات قــاباًل للتطبيق في البلــدان التي تعتمــد على كال النظــامين   ( 203) أخرى. 

ا للقاضــــي،   االختصــــامي وغير االختصــــامي  من نظم العدالة. وي عتبر تفضــــيل أهداف إعادة التأهيل، والدور النشــــ  جد 
والتعاون بين الدفاع واالدعاء في النظم غير االختصـامية عناصـر تسـهم إسـهامًا كبيرًا في األخذ بنموذج محاكم العالج 

قانوني لتشـــــــــــغيل محاكم العالج من    وقد يكون إدماج العالج والتحديات التي تواجه إرســـــــــــاء إطار  ( 204) من المخدرات. 
العمــل على المخــدرات ع بــات أمــام إمكــانيــة اعتمــاد النموذج. ومع ذلــك، فقــد تحققــت حتى ا ن عــدة نتــائج واعــدة في 

   ( 205) االختصامية.  تكيين وتنفيذ نماذج محاكم العالج من المخدرات في النظم غير 

يوفر النوع األول برامج مــا بعــد الفصـــــــــــــــل في و شــــــــــــــكــل عــام، يوجــد نوعــان من محــاكم العالج من المخــدرات. 
الدعوىلإصــدار األحكام، مما يتطلب من المدعى عليه أن يعترف بالذنب. وفي الواليات المتحدة، تشــترط معظم 
ل األحكام ضده أو يوَقف تنفيذها من أجل  محاكم العالج من المخدرات أن يعترف المدعى عليه بالذنب وأن تؤج 

 عـد االنتهـاء من إجراءات المحكمـة، يمكن إســــــــــــــقـاط الحكم أو تخويفـه. ويوفر النوع الثـاني تحويلـه إلى العالج. و 
محكمة العالج من المخدرات قبل إدانتهم. وفي محاكم المخدرات تلك، ال يحالون إلى برامج لاشــــــــــــــخاص الذين 

__________ 

 من قواعد طوكيو. 4-10القاعدة  (201) 
:  فيما يتعلق بالدور المهم للنُّهج المختلفة في اإلشراف على تدابير التصدي لعدم االمتثال، وإن كان ذلك في سيام اإلفراج المبكر، انظر (202) 

Yvon Dandurand and others, Conditional Release Violations, Suspensions and Revocations: A Comparative 

Analysis (Vancouver, International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, 2008) . 
 (203) Inter-American Drug Abuse Control Commission, Technical Report on Alternatives to Incarceration for 

Drug-related Offences . 
 (204) E. Rely Vîlcică and others, “Exporting court innovation from the United States to continental Europe: 

compatibility between the drug court model and inquisitorial justice systems”, International Journal of 

Comparative and Applied Criminal Justice, vol. 34, No. 1 (2010), pp. 139–172 . 
 Ciska Wittouck and others, “Psychosocial functioning of drug treatment court clients: a studyعلى سبيل المثال،  (205) 

of the prosecutor's files in Ghent, Belgium”, Therapeutic Communities: The International Journal of 

Therapeutic Communities,  vol. 35, No. 3 (2014), pp. 127–140 . 
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ــترط االعتراف بالذنب وال يالَحق المدعى عليه إال إذا لم يكمل البرنامج. لك، يجب على المدعى ومع ذ ( 206) ي شـــــــ
 عليه أن يعترف باصابته باضطراب ناش  عن تعاطي المخدرات. 

وعلى الن ي  من البدائل األخرى التي يقدمها القاضــــــــــــي على مســــــــــــتوى المحاكمة أو إصــــــــــــدار األحكام، غالبا  
د محاكم العالج من المخدرات   ما اإلشــراف والرصــد ونوعها وشــدتها. وعالوة على ذلك، عمليات  تواتردرجة  تحدِّ 

ال تركز محاكم العالج من المخدرات على معالجة االضـطراب الناشـ  عن تعاطي المخدرات فحسـب، بل تهدف 
أيضــــــــًا إلى معالجة المشــــــــاكل في مجاالت الحياة األخرى المتصــــــــلة بالمخدرات. ومن هذا المنطلق، فان محاكم 

دم مجموعة متنوعة من التدخالت العالجية. وفي الغالب، يتم استخدام العالج األكثر العالج من المخدرات تستخ
كثافة خالل المراحل األولية من العالج، تليه مشـــــــاركة أقل كثافة في المراحل الالحقة. وإضـــــــافًة إلى ذلك، ت نظ م 

وعند النظر إلى تلك المحاكم جلسات متابعة منتظمة في المحاكم لرصد االمتثال ودعم السلو  النافعة للمجتمع. 
ــل  ــتجابة )انظر الفصـــــــ (، فانها تنه  بدور بالل الفعالية عندما 1-4في إطار تقييم الخطر واالحتياجات واالســـــــ

ولكن من غير المرجل أن تكون فعالة من حيا  ( 207) تســــــــتهدف الجناة األكثر عرضــــــــة للخطر واألكثر احتياجًا.
 جناة المبتدئين أو غير الخطرين.التكلفة إذا ما اقتصرت على التعامل مع ال

  
 مرحلة ما بعد إصدار الحكم -4-6  

في مرحلــة مــا بعــد إصـــــــــــــــدار الحكم، يمكن للجــاني 
تقليص مدة ســـــــجنه بأن يختار اإلفراج مع الوضـــــــع 

 تحت اإلشراف ألناء عالجه. 

محيطة باإلفراج والخروج من الســــــجن بالغة والفترة ال
األهميـة، ألنهـا يمكن أن تتيل للمرء أن يحيـا بمنـأى 
عن المخــــــدرات والجريمــــــة في مجتمعــــــه المحلي، 

ــًا على خطر كبير يتمثل في معاودة اإلجرام واالنتكاس إلى تعاطي المخدرات. وترتب     ( 208) ولكنها تنطوي أيضـــــــــــ
الفترة القصـــــــيرة التي تلي الخروج من الســـــــجن، وخصـــــــوصـــــــًا األســـــــبوعين األولين، بارتفاع خطر الوفاة بالنســـــــبة 
ــئة عن تعاطي  ــابين باضــــطرابات ناشــ ــًا المصــ ــئة عن تعاطي المخدرات، وخصــــوصــ ــابين باضــــطرابات ناشــ للمصــ

 رارية الخدمات خالل تلك الفترة. المؤلرات األفيونية، ولذلك هنا  حاجة إلى إيالء اهتمام خاص وضمان استم

و صــفة عامة، ينبغي   ( 209) وي عتبر التقييم الشــامل قبل اإلفراج أســاســي ا لوضــع خطة العالج المناســبة بعد اإلفراج.
النظر منذ بداية صدور الحكم في مستقبل السجين بعد اإلفراج عنه، وينبغي مواصلة العالج بعد اإلفراج، وتقديم 

لمفرج عنهم، وخصــــوصــــًا من يحتاج منهم إلى مســــاعدة نفســــانية وطبية وقانونية وعملية دعم إضــــافي للســــجناء ا
 ( 210) لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع بنجاح.

وفي الحاالت التي يبدأ فيها العالج داخل الســــــــــــــجن، من المهم مواصــــــــــــــلة العالج دون انقطاع فور اإلفراج عن 
عالج في الســــــــجون ومقدمي العالج في المجتمع المحلي الشــــــــخص المحتجز. والتنســــــــيق والتعاون بين مقدمي ال

__________ 

 . 128، الصفحة  دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون والجريمة،  مخدراتمكتب األمم المتحدة المعني بال (206) 
 (207) Douglas B. Marlowe, “Research update on adult drug courts” (December 2010) . 
 (208) Carl Leukefeld and others, “Drug abuse treatment beyond prison walls”, Addiction Science and Clinical 

Practice, vol. 5, No. 1 (April 2009), pp. 24–30 . 
 (209) Steven Belenko, “Assessing released inmates for substance-abuse-related service needs”, Crime and 

Delinquency, vol. 52, No. 1 (January 2006), pp. 94–113 . 
 من قواعد بانكو . 47من قواعد نيلسون مانديال، والقاعدة  110و 107انظر المادتين  (210) 

ــدار الحكم، يمكن   في مرحلـة مـا بعـد إصـــــــــــــ
تحوـيل الجـاني إلى العالج إذا كـان قـد أفرج  
عنــه إفراجــًا مشـــــــــــــــروطــًا بــالوضـــــــــــــــع تحــت  

 زال يخضع لإلشراف إلشراف وماا
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ــى قدر من النجاح في العالج بعد اإلفراج. وقد لبتت فعالية نماذج "التواصـــــــل  ــيان لتحقيق أقصـــــ ــاســـــ مقومان أســـــ
الداخلي" التي يعمل فيها مقدمو العالج المجتمعي أو مقدمو الخدمات الصــــــــــــــحية مع النزالء داخل الســــــــــــــجن لم 

   ( 211) ات لهم بعد اإلفراج عنهم.يواصلون تقديم الخدم

فعلى ســـــــبيل المثال، يمكن البدء في العالج الصـــــــياني بالمؤلرات األفيونية في الســـــــجن ومواصـــــــلته في المجتمع 
المحلي بطريقة تقلل من خطر الجرعة الزائدة عند الخروج من الســـــــــجن، وتقلل من خطر االنتكاس إلى االرتهان 

ط اإلجرامي. وتشـــمل الســـبل األخرى لمنع تعاطي جرعات زائدة من المؤلرات للمؤلرات األفيونية، وتقلل من النشـــا
األفيونيــة تــدريــب األقران على كيويــة التعــامــل مع حوادث الجرعــات الزائــدة الحــادة في حــاالت الطوارة وتوفير 

 ( 212) التريام الشافي منها المصنوع من المؤلرات األفيونية للسجناء عند اإلفراج عنهم.

ــول على عمل وينبغي أن يتم  ــاعدة في الحصــــــ ــم وخر في إدارة التعافي )مثل منع االنتكاس، والمســــــ ــر حاســــــ ثل عنصــــــ
إدارة التعافي بعد العالج في الســجون يقل احتمال تعاطيهم  دورات  وســكن(. ويالَحظ أن المجرمين الذين يواظبون على  

 ( 213) ون على تلك الجلسات. المخدرات وتزداد فرصهم في تحسين أحوالهم االقتصادية مقارنًة بمن ال يواظب 
  
 اإلفراج المشروط المبكر  -4-6-1  

يعني اإلفراج المشــروط المبكر اإلفراج عن الســجين قبل انتهاء عقو ته بموجب شــروط محددة عليه أن يمتثل لها 
لفترة معينة بعد اإلفراج. ويمكن اإلفراج عن السـجين بشـروط بعد فترة معينة أو عند انقضـاء نسـبة لابتة من الفترة 

إلزامـيًا عـندمـا يتم تلقـائـي ا، أو يمكن أن يكون تقـديرـي ا  المحكوم علـيه بهـا. ويمكن أن يكون هـذا اإلفراج المشــــــــــــــروط 
  ( 214) عندما يتعين اتخاذ قرار بشأن اإلفراج المشروط عن السجين.

وقد يتوقف اإلفراج عن السـجناء على عدة شـروط. ففي حالة السـجناء المصـابين باضـطرابات ناشـئة عن تعاطي 
عالج. وكثيرًا ما يتطلب تعزيز امتثال الفرد للشـــــرط أن يخضـــــع المخدرات، كثيرًا ما يرتب  الشـــــرط باإلحالة إلى ال

مثل عدم  -لإلشــــراف المســــتمر وإدارة الحاالت لضــــمان معالجة العوامل األســــاســــية التي قد تحول دون االمتثال 
على وجه الســــــرعة وقبل أن يتحول عدم  -وجود مســــــكن أو وســــــائل مواصــــــالت والعالقات الســــــلبية بين األقران  

 ى مشكلة. وعند اإلخالل بالشروط، يجوز إلغاء اإلفراج المبكر وإعادة الشخص إلى السجن.االمتثال إل

وعادًة ما َتتخذ قرارات اإلفراج المبكر المشروط سلطٌة مستقلة )أو شبه مستقلة(، مثل السلطة القضائية أو مجلس 
  ( 215) اإلفراج المشروط، بعد إجراء تقييم شامل للحالة.

__________ 

  (211 ) Thomas Conklin, Thomas Lincoln and Rachel Wilson, A Public Health Manual for Correctional Health Care, 

Kieran Curran, ed. (Ludlow, Massachusetts, Hampden County Sheriff’s Department, 2002); Nickolas D. Zaller and 

others, “Linkage to treatment and supportive services among HIV-positive ex-offenders in Project Bridge”, Journal 

of Health Care for the Poor and Underserved, vol. 19, No. 2 (May 2008), pp. 522–531 . 
 (212) WHO, Community Management of Opioid Overdose . 
 (213) Leukefeld and others, “Drug abuse treatment beyond prison walls”; Daniel J. O’Connell and others, 

“Working toward recovery: the interplay of past treatment and economic status in long-term outcomes for 

drug-involved offenders”, Substance Use and Misuse, vol. 42, No. 7 (2007), pp. 1089–1107 . 
رات والجريمة،  (214)   . االكتظاظ في السجون دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ 
رات والجريمة،  (215)   و  دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ 

 . ”Belenko, “Assessing released inmatesو
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في مسـاعدة السـجين  ( 216) وللسـلطات أدوار ومهام مهمة
على اإلندماج في المجتمع المحلي من جديد واإلشــراف 

ته لشـــــروط اإلفراج المبكر من أجل نجاحه في على تلبي 
االنتقـال من الحـياة داخـل الســــــــــــــجن إلى الحـياة خـارجـه. 
وفي عدة بلدان، ال يوجد لدى الســــلطات المســــؤولة عن 
هذا اإلشـراف سـوى عدد محدود جدًا من الموظفين ومن  

وتقتصـر مشـاركتها أسـاسـًا  ( 217) القدرات التقنية والموارد،
 ورية.  الد على تقديم التقارير

ة وتبين اإلحصـــــــاءات المتعلقة بمعاودة اإلجرام المســـــــتقا
 ( 218) من عدد من البلدان أن معدل معاودة اإلجرام في ظل اإلفراج المشــروط منخف  مقارنًة بمثيله بعد اإلفراج.

لِّ َ  الضوء عليها فيما يتعلق بتنفيذ نظم اإلفراج المشروط المبكر أو اإلفراج  غير أن أحد الشواغل الرئيسية التي س 
بسـبب مخالفات فنية في عدد من الواليات القضـائية. واسـتجابًة المشـروط هو تزايد معدل إلغاءات قرارات اإلفراج  

لذلك، وضــــع المكتب توصــــيات لخف  عدد األشــــخاص العائدين إلى الســــجن بســــبب المخالفات الفنية لشــــروط 
 ( 219) اإلفراج المبكر.

  
 النتائج المستخلصة -4-7  

 خيارات التحويل إلى العالج كبديل لإلدانة أو العقاب أو إضافًة إليهما 
 
مـا قبـل المحـاكمـة، والمحـاكمـةلالمحكمـة، ومـا بعـد  -على مختلف مســــــــــــــتويـات نظـام العـدالـة الجنـائيـة  -1 

قد يكون لدى البلدان مجموعة واســـــــعة من الخيارات إلخضـــــــاع الجناة المصـــــــابين   -إصـــــــدار األحكام 
 ئة عن تعاطي المخدرات للعالج كبديل لإلدانة أو العقاب. باضطرابات ناش

يمكن باحالة المتهم إلى العالج في مرحلة ما قبل المحاكمة منع احتكاكه غير الضروري بنظام العدالة  -2 
 الجنائية. وينبغي أن يؤخذ في االعتبار أن نتائج قضيته ليست يقينية وأن ذنبه لم يثبت قانونًا.

األكثر خطورة، يمكن توفير خيارات التحويل إلى العالج في مرحلة إصدار الحكم. ويجوز في الحاالت   -3 
 تأجيل الحكم أو وقف تنفيذه ألناء خضوع المدعى عليه للعالج تحت إشراف قضائي. 

في مرحلة ما بعد إصــــــدار الحكم، يجوز للســــــجين أن يختار االلتحام ببرنامج عالجي كشــــــرط لإلفراج  -4 
 المبكر. ويلزم إجراء تقييم شامل لحالته قبل اإلفراج عنه لوضع خطة العالج المناسبة بعد اإلفراج.

ــيانتها،   -5  ــاريع الجديدة وصــ إذا كان هنا  نقص في الموارد )ما يكفي من الموظفين والتمويل( لتنفيذ المشــ
 شراف.فقد يكون من األجدى استخدام المتوافر من الهياكل والموظفين من أجل اإل

  

__________ 

 لشروط.في كثير من البلدان، تتولى دائرة متخصصة لمراقبة السلو  مسؤولية رصد تلبية ا (216) 
رات والجريمة،  (217)   . 123، الصفحة  دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى الحد من االكتظاظ في السجون مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ 
 . 120المرجع نفسه، الصفحة   (218) 
رات والجريمة،  (219)  (،  2014) لحد من االكتظاظ في السجون دليل بشأن االستراتيجيات الرامية إلى امكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ 

 . 125الصفحة  

في أي نموذج لإلفراج المبكر أو المشروط،  
من الضـــــــــــــــروري إجراء تقييم شـــــــــــــــامل قبل  
اإلفراج يتنــــاول مجــــاالت متعــــددة وعوامــــل 
ــاد به في وضــــع  ــترشــ الخطر الدينامية لالســ
خط  منــاســـــــــــــــبــة لتوفير الخــدمــات الالزمــة 

 المالئمة بعد اإلفراج



 

 49 

V.20-02398 

 الخالصة   - 5الفصل   
يلخِّ ص هذا الفصــل الختامي المبادة الرئيســية التي نوقشــت في كل فصــل من الفصــول الســابقة، والتي ينبغي أن 
ــئة عن تعاطي  ــابين باالضــــــطرابات الناشــــ تؤخذ في االعتبار عند وضــــــع برامج التحويل إلى العالج لفائدة المصــــ

 المخدرات من األشخاص المحتكين بنظام العدالة الجنائية. 

ه اعتماد   -أ نموذج علمي صـحي: يمكن عالج االضـطرابات الناشـئة عن تعاطي المخدرات في إطار موجَّ
 نحو الصحة

ــار للمخدرات  •  ــئة عن تعاطي المخدرات بين التعاطي الضــــــــ تتراوح أنواع االضــــــــــطرابات المختلفة الناشــــــــ
 واالرتهان لها.

ــرته ال تؤلر تلك االضــــــــطرابات على رفاه الفرد وقدرته على العمل فحســــــــب،   •  ــًا على رفاه أســــــ بل أيضــــــ
ــاكــل العنف المنزلي، وإنتــاجيــة العمــل، واألمراض المعــديــة المرتبطــة بتعــاطي  والمجتمع المحلي )مشـــــــــــــ

 المخدرات، وما إلى ذلك(.

على الرغم من أن العالج من االضـــــطرابات الناشـــــئة عن تعاطي المخدرات ال يحتاجه كل من يســـــعى  • 
انه قد يشــــــكل بالنســــــبة للبع  أحد المســــــارات المؤدية للتعافي. للحد والتعافي من تعاطي المخدرات، ف

 غير أن نطام خدمات العالج المتاحة محدود للغاية بالمقارنة بعدد من هم بحاجة إليها.

تتطلب معالجة االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي المخدرات والمشــاكل ذات الصــلة وما لذلك من صــلة  • 
 دة القطاعات.باإلجرام اتباع ن ه ج شاملة ومتعد

يفضـــــــي العالج والرعاية وفق نهج شـــــــامل إلى نتائج أكثر إيجابية مقارنًة بالتركيز على االضـــــــطرابات  • 
 الناشئة عن تعاطي المخدرات وحدها.

يظل من حق المصــــــاب باضــــــطرابات ناشــــــئة عن تعاطي المخدرات التمتع بالصــــــحة حتى وإن ارتكب  • 
 الصحية. جريمة، وينبغي عدم معاقبته بسبب حالته

 لمة حاجة إلى توفير خدمات عالجية ميسورة المنال وفعالة ومتنوعة في المجتمع المحلي. • 
  
ــتخــدام نظــام العــدالــة الجنــائيــة كمــدخــل للعالج: نظــام العــدالــة الجنــائيــة بيئــة مهمــة للتــدخالت  -ب اســـــــ

 بالمخدرات المتصلة

فعال في التصــــــدي لتعاطي المخدرات من المســــــل م به على نطام واســــــع أن الســــــجن في حد ذاته غير  • 
 ولمعالجة االضطرابات الناشئة عن ذلك التعاطي. 

يمكن لنظام العدالة الجنائية أن يكون مدخاًل إلى نهج شـــامل لعالج االضـــطرابات الناشـــئة عن تعاطي  • 
 المخدرات والمشاكل ذات الصلة وما لذلك من صلة باإلجرام. 

طرابات ناشــــــئة عن تعاطي المخدرات فرصــــــة فريدة لتعزيز التعافي من  يتيل عالج الجناة المصــــــابين باـضـــــ  •  
 إجرامي.  االضطرابات الناشئة عن تعاطي المخدرات والحد من تعاطي المخدرات وما يرتب  بذلك من سلو  

من أجل االضـــــطالع بدور حاســـــم ضـــــمن إطار شـــــامل في عالج المشـــــاكل القائمة، يتعين على نظام  • 
ســـتخدم العالج كبديل لإلدانة أو العقاب أو إضـــافًة إليهما على النحو المنصـــوص العدالة الجنائية أن ي 
 عليه في القانون.  
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توفير بدائل لإلدانة أو العقاب مقوم حاسـم للتصـدي لبع  الجرائم الجنائية بتدابير متناسـبة. ومن شـأن  • 
ــاعد على إعادة إدماج الجناة في المجتمع المحلي وتوجيه  تلك البدائل أن تحد من معاودة اإلجرام وتســــــ

 األشخاص المحتاجين للعالج إلى العالج المناسب. 

لكســــــر دورة االضــــــطرابات الناشــــــئة عن تعاطي المخدراتلالســــــلو  اإلجرامي.  يوفر العالج أفضــــــل بديل  •  
ويزداد احتـمال االنتـكاس إلى تـعاطي المخـدرات والعودة إلى الســـــــــــــلو  اإلجرامي لدى الجـناة المصـــــــــــــابين  
 باضطرابات ناشئة عن تعاطي المخدرات الذين ال يخضعون للعالج مقارنًة بأولئك الذين يخضعون له. 

لتحويل من نظام العدالة الجنائية توفير العالج ألشـــــخاص ر ما لم يكونوا ليلتمســـــوه أو لم يكن  قد يتيل ا • 
ر  ــِّ  ــتفادة منه لوال ذلك. فالضـــــــغ  الخارجي يجعل العالج أقرب مناال وكثيرًا ما ييســـــ باســـــــتطاعتهم االســـــ

 الخطوات األولى نحو التعافي والكف عن اإلجرام. 

 يتطلب العالج موافقة مستنيرة. • 
  
ــئـــة عن تعـــاطي المخـــدرات هو عمليـــة ممتـــدة:  -ج القبول بـــأن التعـــافي من االضـــــــــطرابـــات النـــاشـــــــ

 االنتكاس احتماالت

كثيرًا ما تأخذ االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي المخدرات مســار االضــطراب المزمن والمتكرر الهجوع  • 
لتعـــافي ممكن وقــابــل واالنتكـــاس. وعلى الرغم من أن االنتكـــاس يحـــدث في كثير من األحيـــان، فــان ا

 للتحقيق، على الرغم من أن تحقيق التعافي المستقر قد يستغرم سنوات.

 لذلك، من األهمية بمكان توخي الواق ية في معايير األهلية واألهداف والشروط الواجب مراعاتها.  • 

يلزم اتخــاذ تــدابير متنــاســــــــــــــبــة لمعــالجــة عــدم االمتثــال، مع إيالء االعتبــار الواجــب لطبيعــة الجريمــة  • 
ــجن تدبيرًا ي لجأ إليه كمالذ أخير عند التعامل مع  ــابين  وخطورتها. وينبغي أن يظل الســـــــــ الجناة المصـــــــــ

 باضطرابات ناشئة عن تعاطي المخدرات.

 االستثمار في استمرارية الرعاية وسيلة قيِّ مة لدعم التعافي المستقر. • 

 تنويع العالج: ليس كل مصاب باضطرابات ناشئة عن تعاطي المخدرات يتطلب نفس كثافة العالج -د 

وتحسـين أداء الشـخص الخاضـع للعالج. ويمكن  يهدف العالج إلى الحد من تعاطي المخدرات أو وقفه • 
أن يتخذ العالج العديد من األشــــــــكال المختلفة وأن يحدث في مجموعة متنوعة من الســــــــياقات حســـــــب 

 االقتضاء رهنًا بمدى شدة اإلدمان.

ــئة عن تعاطي المخدرات الذين يحتاجون  •  ــابين باضــــطرابات ناشــ من األهمية بمكان تحديد الجناة المصــ
في  اســــتبانتهمج من المخدرات عند كل مســــتوى من مســــتويات نظام العدالة الجنائية. وينبغي إلى العال

 لعالج.ا شاركة في برامجلملتحديد األهلية عمليات أبكر مرحلة ممكنة من مراحل 

 تشــكل عمليات الفحص والتقييم األســاس الذي يســتند إليه في تحديد نهج فعال مناســب لحالة المصــاب • 
الفحص إجراء  من أجل وضـــــع خطة عالجه وإخضـــــاعه لها. ويســـــاوي الكثير من نظم العدالة الجنائية 

 قريرتبالتقييم إجراء  تحديد ما إذا كان هنا  اضطراب ناش  عن تعاطي المخدرات(، و ل)  األهلية  بتقرير
تحديد طبيعة االضــطراب الناشــ  عن تعاطي المخدرات، ووضــع توصــيات عالجية محددة ل)مالءمة  ال

 لمعالجة هذا االضطراب(. 
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بداًل من اإلحالة إلى نهج عالجي موحد، ينبغي النظر في وضــع تدخالت تصــمم خصــيصــًا في ضــوء  • 
ــابين باضـــــطر  ــئة نتائج التقييم، حيا لم تثبت فعالية أي تدخل عالجي في عالج جميع المصـــ ابات ناشـــ

 .هبمفرد عن تعاطي المخدرات

ينبغي إتاحة مجموعة واســــــــــــعة من خيارات العالج القائمة على األدلة لتلبية االحتياجات الفريدة للجناة  • 
المصـابين باضـطرابات ناشـئة عن تعاطي المخدرات. ذلك أنه ليس كل مصـاب باضـطرابات ناشـئة عن 

 ثف.تعاطي المخدرات يحتاج إلى عالج مستمر ومك

ــتفحال   •   ــبة بمســـــتوى أقل كثافة. ويمكن لهذه الخدمات أن تمنع اســـ ــيلزم تقديم المزيد من الخدمات المناســـ ســـ
. وعادًة ما تكون هذه الخدمات أقل تخصــصــًا  لدى المصــابين   االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي المخدرات 

دمات، أو ما يعرف بــــــــــــــ "هرم يجعل نظام العالج المصمم وفق مبدأ التدرج في كثافة الخ  وأقل تكلفة، مما 
 تقديم الخدمات"، أكثر فعالية من حيا التكلفة. 

تحقق نظم العالج والرعـاـية نـتائج أكثر إيجـابـية إذا راعـت عملـيات العالج وإعـادة الـتأهـيل بع  العوامـل  • 
 األخرى، مثل التعليم والعمل واالحتياجات االجتما ية األخرى، وحرصت على استيفائها. 

ف أحد عن الركب: إيالء االهتمام للفئات الخاصــة في نظام العدالة الجنائية عن طريق إجراء عدم تخلُّ  • 
 تقييم نقدي ألدوات الفحص والتقييم المتاحة، وكذلك إمكانية الحصول على العالج. 

  
 بدائل اإلدانة أو العقاب تتماشى مع اإلطار القانوني الدولي -ه

ــى توفير العالج  •  والرعاية كبديل لإلدانة أو العقاب مع االتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات التي يتماشــــــــ
 تنص على قصر العقو ات الشديدة على الجرائم الخطيرة مثل االتِّجار بالمخدرات.

 يجب أن يكون العقاب فيما يخص الجرائم مالئمًا ومتناسبًا مع خطورة الجريمة ومسؤولية الجاني عنها. • 

حد أغراض العقو ات في الحد من احتمال معاودة اإلجرام، وتشـــكل بدائل اإلدانة أو العقاب أداة يتمثل أ • 
 مهمة لتحقيق هذا الهدف.

ينبغي اســـــتخدام اســـــتراتيجيات العالج والرعاية الحترام حق الجناة المصـــــابين باضـــــطرابات ناشـــــئة عن  • 
 تعاطي المخدرات في الصحة ودعم تعافيهم.

ممكن لإلدانة   بديلالج من االضـــــــــــطرابات الناشـــــــــــئة عن تعاطي المخدرات ليس مجرد اللجوء إلى الع • 
ــافةالعقاب، بل هو أمر يمكن تطبيقه أيضـــــا  أو إلى اإلدانة أو العقاب. وينبغي أن تكون عملية   باإلضـ

ماهـية تـلك الـبدائل قائمـة على معـايير مســــــــــــــتقرة من قبـيل طبيعـة الجرم تحـديد الـبت في تطبيق الـبدائل و 
 ومدى خطورته وشخصية الجاني وخلفيته، وأغراض الحكم، وحقوم الضحية. 

ا لالعتراف بحق الجنـــاة  •  يمكن اعتبـــار توفير العالج والرعـــايـــة كبـــديلين لإلدانـــة أو العقـــاب أمرًا مهمـــ 
ــئة عن تعاطي  ــابين باضـــطرابات ناشـ ــاعدة على إعمال هذا الحق، المصـ ــحة. وللمسـ المخدرات في الصـ

يمكن لنظام العدالة الجنائية أن يســـــــتخدم صـــــــالحياته القســـــــرية دون أن إجبار، فال يجوز إرغام األفراد 
 على الخضوع للعالج دون موافقتهم. 

المقررة في القـانونـية الواجـبة وغيرهـا من حقوم الجـناة الحق في المعـاملـة وفق األصــــــــــــــول يجـب احترام  • 
نظـام العـدالـة الجـنائـية. ويشــــــــــــــمـل ذلـك افتراض البراءة، والحق في الطعن في القرارات ذات الصــــــــــــــلـة، 

 والحصول على المساعدة القانونية، وحماية الخصوصية والكرامة. 
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ينبغي إبالع المتهم بطبيعـة البـدـيل الـذي ســــــــــــــيخضــــــــــــــع لـه ومخـاطره وفواـئده )وكـذلـك مخـاطر وعواقـب  • 
البـديـل(، بمـا في ذلـك التـألير المحتمـل على اإلجراءات الجنـائيـة الخـاصـــــــــــــــة بـذلـك  اإلخالل بشــــــــــــــروط

الشـــــــخص، والمعلومات المتعلقة بالعالج التي ســـــــي كشـــــــف عنها أمام المحكمة، واحتماالت إلغاء البديل 
 القضائي في حالة عدم االمتثال لشروطه.

 على حدة.  يجب أن توضع وتنفذ البدائل وفقًا للنظام القانوني لكل بلد • 

الخيار الذي يتعين ال يام به هو إما اســــــــــــتعراض التشــــــــــــريعات أو، إن أمكن، مالءمة تنفيذ البدائل مع   • 
 اإلطار القانوني القائم.

  
 التركيز على فرص التحويل -و

يمكن تطبيق بدائل اإلدانة أو العقاب، التي تتضـــــمن عنصـــــرًا من عناصـــــر العالج من المخدرات، في  • 
 ن مراحل إجراءات العدالة الجنائية.كل مرحلة م

تحديد خيارات لتحويل الجناة تناســــــــــــب احتياجاتهم ومســــــــــــتويات في مراحل االعتراض المختلفة، يمكن  • 
 . خطرهم

ما قـبل المحـاكمـة، والمحـاكمـةلالمحكمـة، وما بعـد إصــــــــــــــدار  -في مختلف مراحل نظـام العـدالة الجـنائـية   • 
قد يكون لدى البلدان )بالفعل( مجموعة واســــــــعة من خيارات التحويل تتيل تدابير مصــــــــم مة  -األحكام 

 خصيصًا بما يناسب الحالة. 

ــلطة التقديرية •  ــتخدام قدر من الســـ ــمل بأي  هنا  دائما مجال الســـ ، حتى وإن بدا أن القانون القائم ال يســـ
ســلطة تقديرية في تطبيق أحكامه. وكثيرًا ما يكون هنا  مجال الســتخدام الســلطة التقديرية عند مراحل 

 متعددة من العملية، مثل قرار الضب  واإلحضار أو المالحقة القضائية أو اإلدانة، إلخ. 

التـدابير اإلداريـة. ولئن كـانـت تلـك التـدابير تقع خـارج نظـام يمكن أيضــــــــــــــًا إدمـاج خيـارات التحويـل في  • 
 العدالة الجنائية، فانها تندرج أيضًا ضمن التدابير الرسمية للتصدي للجرائم ذات الصلة.

ينبغي لســــــــــــــلطـات االدعـاء أن تـأخـذ زمـام المبـادرة في تحويـل الجنـاة المؤهلين إلى خـارج نظـام العـدالـة  • 
ت العدالة الجنائية من مواصــــــلة إجراءاتها بشــــــأن الجاني إذا ما أ بلغت في الجنائية. ويمكن منع ســــــلطا

هذه المرحلة باالضـــــــــطرابات الناشـــــــــئة عن تعاطي المخدرات التي يعاني منها وكانت لديها صـــــــــالحية 
 األمر بتحويله إلى العالج.

حكام على ينبغي أن تكون تحت تصـــرف المحاكم وغيرها من الســـلطات المختصـــة المكلفة باصـــدار األ • 
الجناة أو البت في اإلفراج المشـــــــــــــروط أو اإلفراج المبكر عنهم مجموعة من التدابير غير االحتجازية، 
وأن تراعي تلك المحاكم والســــــلطات احتياجات الجاني من إعادة التأهيل وأن تســــــاعد في إعادة إدماجه 

 في المجتمع في وقت مبكر.

و العقاب على نحو يلبي احتياجات الجناة وكذلك نظام العدالة من المهم تصـــــميم وتنفيذ بدائل لإلدانة أ • 
الجنائية والمجتمع، بحيا تشــــــــــــجع ســــــــــــلطات العدالة الجنائية الجناَة على المشــــــــــــاركة في هذه البرامج 

 االقتضاء. حسب
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ســـــــوي ا مع إقامة الشـــــــراكات: يمكن لنظام العدالة الجنائية وخدمات العالجن بل وينبغي لهمان العمل   -ز
 مراعاة وضع تعريف سليم لدور كل منهما واحترام كل منهما لمبادئ اآلخر

بصـــفة عامة، يســـتتبع وضـــع بدائل عالجية إلدانة أو معاقبة الجناة المصـــابين باضـــطرابات ناشـــئة عن  • 
 ونظام العدالة. الدوائر العالجية والخدمية تعاطي المخدرات إقامة شراكات جديدة بين 

هداف خدمات العالج ونظام العدالة الجنائية. وعلى الرغم من هذه االختالفات، يمكن للطرفين تختلف أ  • 
 أن يجدا أرضية مشتركة. 

ينبغي أن يســـــــــعى التعاون إلى تحقيق التفاعل األمثل بين نظام العدالة الجنائية ونظم العالج. ومن المهم  •  
ــركاء الم  ــاركات جميع الشــ ــحة لمشــ ــاة أن يتخذوا قرارات  أن تكون هنا  حدود واضــ عنيين: فال ينبغي للقضــ

 العدالة.  بشأن العالج، وال ينبغي لالختصاصيين في مجال العالج أن يتخذوا قرارات تتعلق بنظام 

ــات، بما يحمي  •  ــراكة المتعددة التخصـــصـ ــع ن ه ج و ارامترات تعاونية من أجل إنجاح هذه الشـ ــكل وضـ يشـ
 ية للمجتمع، تحديًا مستمر ا.حقوم اإلنسان لكل فرد والسالمة العموم

عند بدء التعاون بين دوائر العالج والجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية، يتعين وضــــــــــع ترتيبات   • 
واضـحة فيما يتعلق باالتصـال وتبادل المعلومات بين الجهات الفاعلة المعنية، والتنسـيق بين الوكاالت، 

تالف وظائفهم وأدوارهم ومسـؤولياتهم. وتعزيز االتصـاالت ووليات االتصـال بين االختصـاصـيين على اخ
 وتبادل المعلومات مقومان على درجة كبيرة من األهمية لنجاح التعاون.

يتعين على جميع الجهات الفاعلة المعنية، التي تشـــــار  في عمليات التعاون المشـــــتر  بين الوكاالت،  • 
ــؤولي  لة عن األدوار والمســــــــ ــية للقطاعات األخرى مع فهم كاف أن تتزود بمعلومات محد  ــســــــــ ات المؤســــــــ

 للعمليات المتعلقة بكل مجال من مجاالت التخصص ذات الصلة.

ينبغي وضـع اتفاقات رسـمية مكتو ة إلدارة العالقة، مثل االتفام على تحديد إجراءات ومحتوى عمليات  • 
 تبادل المعلومات.

ة وغيرهم من موظفي العدالة الجنائية بالمعارف ينبغي تزويد أفراد الشــــــــرطة والمدعين العامين والقضــــــــا • 
األســـــــاســـــــية بشـــــــأن ن ه ج العالج. و المثل، ينبغي لمقدمي العالج أن يعرفوا أســـــــاســـــــيات عملية العدالة 
ــمان  ــلة لضـ ــاملة ومتواصـ ــمل التدريب  برامج تدريبية شـ الجنائية والجهات الفاعلة المعنية. وينبغي أن يشـ

 هلون وموظفون مدر  ون يشاركون في التطوير المهني المستمر.أن يوفِّ ر العالَج اختصاصيون مؤ 

 إنشاء واستخدام منصات للتعاون بين الوكاالت. • 
  
 توفير بيئة محف ِّزة -ح

ــيين.   •  ــلحة الرئيسـ ــحاب المصـ ــى عنها أصـ ــة لقبول أو تنفيذ أي خطة للبدائل دون أن يرضـ ال توجد فرصـ
ــًا أحد  ــه هو أيضـــــــــ ــلحة المهمِّين. ويلزم تهيئة العقول لقبول والمجتمع المحلي نفســـــــــ ــحاب المصـــــــــ أصـــــــــ

 العالج.  بدائل

يتطلــب إيجــاد عــدة بــدائــل لإلدانــة أو العقــاب توفير مــا يكفي من الموظفين والموارد. ويمكن التمــاس  • 
الموارد المالية من الجهة الحكومية المعنية )الوزارة أو قطاع الخدمة العامة( األكثر استفادة من اإلجراء 

 البديل. ويمكن اعتبار الموارد ضر ا من االستثمار المفيد.

ــد تنفـيذ الـتدابير الـبديلـة عن كـثب وتقييمهـا بصــــــــــــــورة منهجـية، بمـا في ذلـك تحـدـيد الفـئات  •  ينبغي رصــــــــــــ
  المستهدفة ورصد مدى إمكانية الوصول إليها. 
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 مراجع إضافية   
ة، بما في ذلك المعارف المتاحة على الصـعيد اإلقليمي، يسـتند هذا المنشـور إلى المواد اإلرشـادية والبحوث القائم

 وكذلك الممارسات والخبرات الوطنية.

وفيما يلي بع  الولائق الرئيســــــية التي تقدم إرشــــــادات بشــــــأن مختلف جوانب تطبيق نظم العالج والرعاية على 
ة الجنائية، وذلك من المصـــابين باضـــطرابات ناشـــئة عن تعاطي المخدرات من األشـــخاص المحتكين بنظام العدال
 منظورات وطنية وإقليمية مختلفة، وقد أ شير إليها في جميع أجزاء هذا الدليل اإلرشادي:
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 (2011للمخدرات بالرعاية الصحية ال بالعقو ة" )"من اإلكراه إلى التالحم: العالج من االرتهان  • 

 • Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to 

Imprisonment( 2007، سلسلة كتيبات العدالة الجنائية) 

 • Study on Alternatives to Coercive Sanctions as Response to Drug Law 

Offences and Drug-related Crimes (2016) 

  • Alternatives to Punishment for Drug-using Offenders, EMCDDA Papers (2015) 

  • Technical Report on Alternatives to Incarceration for Drug-related Offenses 

(2015) 


