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المخدرات بوابة الجرائم ما السبیل لوصدھا

*عبد الستار سالم الكبیسي. د.م

المستخلص

تناول وتعاطي المخدرات او االتجار بھا یخلق جرائم عدة الى جانب كونھا بذأتھا افعال مجرمة في غالبیة الدول 
وھذا ما سنتناولھ . مما اثار في المجتمعات والمحافل الدولیة االھتمام بأیجاد السبل الكفیلة بالحد منھا ان لم یتمكن من توقیھا

:في بحثنا الموسوم في اعاله وفي المجاالت المتعددة تشریعیًا وقضائیًا واجتماعیًا وصحیًا وذلك في اربعة مباحث آتیة

.المعالجة التشریعیة.1
.جة القضائیةالمعال.2
.المعالجة االجتماعیة.3
. المعالجة الصحیة.4

األجتماعیةالمعالجة ,المعالجة الصحیة ,شریعیة التالمعالجة ,المعالجة القضائیة: المفتاحیةات كلملا

_____________________

قسم القانون/كلیة الحكمة الجامعة* 
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المقدمة

وما . بات أمرا مخیفا ، وفي غیر أألغراض المشروعة طبیا، تعاطي وتداول وأإلتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة بكل أنواعھما
ولم یقف أألمر عند ذاك بل تخطاه إلى وضع العصا في عجلة أإلنتاج الھادف لتحقیق ألخطط .لكونھا تفقد أإلنسان أغلى مایملكذاك إال 

.التنمویة في میادین ألسیاسة واإلجتماع وأإلقتصاد، والتغلب على مشاكل البلد
لي لمكافحة ألمخدرات بأن عدد مستخدمي المخدرات وتبدو المخاوف مما تشیر إلیھ إحصائیات عالمیة أعلن عنھا في مؤتمر دو

ملیون شخص مصابون بأألمراض ) 15,3(ملیون شخص، ومما أشارت إلیھ منظمة ألصحة ألعالمیة من أن ) 200(یربو على 
تي وقد تزایدت مشكلة المخدرات فأصبحت من أخطر ألمشكالت ألصحیة وأإلجتماعیة والنفسیة ال). مكرر3(بسبب تعاطي المخدرات 

. تواجھ ألعالم أجمع 
. ملیون من ألبشر یتعاطون ألمخدرات أومدمنون علیھا ) 800(وطبقًا لتقدیرات ألمؤسسات الصحیة ألعالمیة حدیثا فأن حوالي 

ة وأزاء ھذه ألمخاوف فقد نظم المجلس القومي وأألمومة بالتعاون مع مكتب منظمة أألمم ألمتحدة أإلقلیمي ألمعني بألمخدرات والجریم
بالقاھرة مؤتمرا عربیا رفیع ألمستوى مبینا قلقھ أزاء 2005حزیران ) 15- 12(للشرق أألوسط وشمال أفریقیا ألمنعقد للفترة ما بین 

خطورة مشكلة التعاطي بین ألنشء والشباب في مختلف الدول العربیة وتنامي عدد المتعاطین بدون تمییز نوعي أو عرقي او 
عام والى ) 11(، وفي قول آخر ألى )4(سنةعند مصابي مرض فقدان المناعة المكتسبة ) 12(لتعاطي إلى دیــــــــني وإنخفاض سن ا

بھد ف ) سنأتي على ذكرھا(وقد خرج المؤتمرون بتوصیات . ،وقد أطلق علیھم بأطفال ألكیف ) 5(سنوات بالنسبة للتدخین ) 9(
الطلب على المخدرات  وتعزیز ألتعاون ألدولي ألذي أقرتھ ألجمعیة متابعة وتنفیذ أإلعالن السیاسي والمباديء التوجیھیة لخفض

)  .6(على وفق برنامج أألمم ألمتحدة للمراقبة ألدولیة للمخدرات1998حزیران ) 10-8(العامة في دورتھا أإلستثنائیة في 
إغراق ألبلدان بأنواع شتى من ھذه أن مایزید من ھذه ألمخاوف وأحتماالت نتائجھا ألوخیمة ھوتمكن تجارالمخدرات الدولیین من

السموم بغیة تھدید أمن وسالمة ألمجتمع بأإلضافة ألى أنھم یبتغون أإلعتالء على عروش وھمیة ناسین أومتناسین أن قیمنا التأریخیة 
نیة ألى إیجاد ولقد أدى، وبكل أسف، تحالف العلم مع عقول شیطا. والدینیة تقف حائال دون تحقیق الغایة من حمالتھم المسعورة 

المخدرات التخلیقیة بدال من تسخیر قدرات العلماء إلنتاج تلك المخدرات لتضیف بعدا أكثر مأساویة ولتوقع بالمزید من الضحایا 
ھذه أألموال المستخدمة بتجارة المخدرات ، وحسب إحصائیة . بصورة قاسیة ، وجني األموال الملوثة بدماء ضحایاھا في كل مكان 

منھا كفیلة بمكافحة ألجوع نتیجة التصحر في كل أرجاءألمعمورة %) 40(منھا أألمیة في العالم  و%) 20(طي  رسمیة ، تغ
والواقع من األمر لیست ھناك أیة دولة أو أي .  دولة أألكثر فقرا من بین العالم ) 27(من تلك أألموال تقضي على الفقر في %60و

لذا قد .لتھدیدات ألناتجة عن المخدرات ومشاكلھا سواء أكانت مقرا أم ممرا في بلد مامجتمع في ألعالم یمكنھ أن یبقى محصنا ضد أ
بات واجبا ألوقوف بوجھھا بأعتبارھا المحور األساسي لألھداف المشتركة ألمتمثلة بأألمن والنمو أألقتصادي بأإلضافة إلى ألعوامل 

وضع (لم أو كما جاء في بیان لجنة الخبراء في أألمم ألمتحدة بأنالسیاسیة وأإلجتماعیة ألتي جعلت من المخدرات خطرا یھدد العا
).     المخدرات بأنواعھا في العالم قد تفاقم بشكل مزعج وإن ألمروجین قد تحالفوا مع جماعات إرھابیة دولیة لترویج ألمخدرات 

ة بھا ، لیس في بلدنا وحسب، وانما في وللمخاوف أعاله وخشیة أن تعم ظاھرة تعاطي وتداول المخدرات والمتاجرة غیر المشروع
البلدان أألخرى ، ولدرء المطامع الدنیئة لكارتیالت تصنیع المخدرات التي لم تكن  تنظر الى حقائق إنسانیة بل الى جني المزید من 

والمھادنة أو التھویل ، أألرباح ، لذلك وجب علینا وضع ھذه الظاھرة في المكان الصحیح من المتابعة والتصدي لھا بعیدا عن التھوین 
إذ أن حال مجتمعنا تحتوي العدید من حاالت شاذة ، كما في المجتمعات أألخرى ، رغم أن تاریخنا وتقالیدنا و عقائدنا الدینیة مصدا 

ة السیما لكن یجب أن نعلن عن الخطر الذي ألقى بنتائج نأمل أال تتصاعد وتائرھا وتغدو وخیم. واقیا أزاء ھذه أإلنحرافات ألدخیلة 
في بلدنا الذي كان ولوقت قریب من أنظف بلدان العالم سواء من حیث أإلتجار بالمخدرات أو تعاطیھا أو أإلدمان علیھا بحسب تقاریر 

بعد تكثیف الحمالت للقضاء علیھا، فیما 2010حیث أنحسرت ظاھرة تعاطي العقاقیر المخدرة عام 2003أألمم ألمتحدة حتى عام 
كدتھ وزارة الداخلیة ، مشكلة تعاطي الحبوب المخدرة والھلوسة واإلتجار بھما واللتان كانتا إمتدادا لظھور جریمة أستمرت ، كما أ

وقع سيء على مجتمعنا العراقي مما دعا المنظمات دخیلة ھجینة على مجتمعنا، تلك ھي جریمة أغتصاب أألطفال ألتي كان لھا
ین ووجھاء وشیوخ العشائر وعلماء الدین لالسھام في القضاء على ھذه الجرائم وأإلسراع المدنیة وأألحزاب و السیاسیین والبرلمانی

.    في إصدار أألحكام الصارمة بحق مرتكبیھا ردعا لكل من تسول لھ نفسھ العبث بأمن المجتمع العراقي
قتضى أألمر أن یكثف المعنیون ، مشرعون ، قضاة ودرءًا لتزاید المشاكل التي خلقتھا المخدرات تعاطیا وتناوال وإدمانا وأتجارًا فقد أ

، أجتماعیون ، خبراء في المخدرات ، ذوو الشؤون الصحیة ، جھودھم للتصدي لھذه الظواھر وما ینتج عنھا من إرتكاب لجرائم 
.مضافة الى جرائم المخدرات بذاتھا

ت المقتضیة تصدیًا مـــع المتصدین لھذه البوابة درءًا إلرتكاب واسھامًا متواضعا منا فـــــي لزوم مشاركتـــنا فـــــي المعالجـــــا
.الجرائم أألخرى 

.وعلى أساس ھذا أللزوم إرتأینا تناول ألدراسة بعد التمھید ، بأربعة مباحث للمعالجة تشریعیًا وقضائیًا وإجتماعیًا وطبیًا
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التمھیـــــــد
سنتناول في ھذا ألتمھید التعریف بألمخدرات وتعاطیھا، وأنواعھا وأضرارھا وآثارھا ، وأسباب أللجوء إلیھا ، وذلك في 

:ألبنود أآلتیة 
ألتعریف بألمخـدرات وتعاطیھا-البند أألول

وألمخدر في ألفقھ من خدر بمعنى ستر، وألمخدر مـــایستر ألجھاز ألعصبي عن فعلــــھ ونشاطھ ألمعتاد : ألمخدر لغة
) 7(ھو ما غطى العقل ، أما ألمفتر فھو، كمایقول ألخطابي كل شراب یورث ألفتور والخدر وھو مقدمة ألسكر  : أإلسالمي

.
أما في أإلصطالح فھو كل مادة طبیعیة أو مستحضرة في ألمعامل من شأنھا، إذا أستخدمت في غیر أألغراض ألطبیة أو 

).8(دي إلى فقدان كلي أو جزئي لإلدراك بصفة مؤقتة وبحسب نوع المخدر والكمیة المتعاطاة ألصناعیة ألموجھة ، أن تؤ
أما ألمخدرات في نظر . ویعرفھ ذوو العلم بأنھ مادة كیمیائیة تسبب ألنعاس وألنوم أو غیاب ألوعي ألمصحوب بتسكین أأللم

ألعصبي، أو ھي الخام أو ألمستحضر من المواد فقھاء القانون فھي مجموعة من ألمواد تسبب أإلدمان وتسمم  ألجھاز
یؤدي أستعمالھا ألى أن یدمن أو یعتاد علیھا متناولھا في غیر ألمعالجات الطبیة أو تلك ألتي تفقد متناولھا وعیھ وتجعلھ في 

فھا المشرع فقد عر. وقد تقاربت التشریعات في صیاغة تعریف المخدر والمؤثر العقلي .  غیبوبة وقد تؤدي بھ الى الموت
كل مادة طبیعیة أو تركیبیة أو ألمواد ألمدرجة ( بأنھا 1965لسنة 68من قانون المخدرات رقم ) 1/8( العراقي في المادة

أما ألمشرعان أألردني والسعودي فقد أضافا ألى ما جاء في القانون العراقي تعریفا ). في ألجدولین ألملحقین بالقانون 
1960لسنة 182عرفھا المشرع المصري في المادة االولى من قانون مكافحة ألمخدرات رقم للمؤئرات العقلیة، في حین

ولم یتطرق الى تعریف ) الملحق بھ –1-جواھر مخدرة في تطبیق أحكام ھذا القانون الموادالمبینة في الجدول (بأنھا 
من أألتفاقیة العربیة ) 19و16الفقرتان /األولى المادة ( وقد عرفت ألمخدرات وألمؤثرات العقلیة في . المؤثرات العقلیة 

المخدر أیة مادة طبیعیة كانت أو (بقولھا 2001لمكافحة أألتجار غیر األمشروع بالمخدرات وألمؤثرات العقلیة لسنة 
عة أو المؤثرات العقلیة أیة مادة طبیعیة كانت أو مصن(و) مصنعة من المواد المدرجة في القسم االول من الجدول الموحد 
ولقد أقرت الدول الموقعة على أتفاقیة أألمم ألمتحدة ). أیة منتجات طبیعیة مدرجة بالقسم الثاني من الجدول ألموحد 

لمكافحة أألتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة تعریفا للمخدرات في المادة أألولى منھا جاء فیھا أن 
اعیة من المواد المدرجة في الجدول االول والثاني من األتفاقیةالوحیدة للمخدرات المخدر أیة مادة طبیعیة كانت أو أصطن(

أیة مادة طبیعیة كانت أو أصطناعیة أو أیة منتوجات طبیعیة مدرجة في الجداول (وأن ألمؤثرات العقلیة ) 1961لسنة 
.1972أألول والثاني والثالث والرابع من أتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة 

عرف ألتعاطي بأنھ إستخدام ألشخص للمخدر بأي وسیلة كانت وأیا كان نوعھ لغیر ألتطبب أو ألمعالجة ألمرخصة ، وی
، ذلك ألن أإلدمان ناشيء عن )9(، فرار وھمي من الواقع ألمتمثل أمام أنظارنا)جاسبیرس(اما أإلدمان فھو، كما یعرفھ 

وتعرفھ ھیئة ألصحة ألعالمیة بأنھ . ن أن یزیلھ عن طریق أإلدمان عدم قدرة ألفرد على تحمل ألواقع ألذي یرغب أإلنسا
ومن نتائجھا ظھور خصائص تتسم بأنماط سلوكیة مختلفة تشمل ). حالة نفسیة وعضویة تنتج من تفاعل ألفرد مع ألعقار(

ألمرغوبة ولتجنب دائما ألرغبة ألملحة في تعاطي ألعقار بصورة مستمرة أو دوریة للشعور بأألثارة النفسیة والعضویة
ھو إغتصاب (أن أإلدمان ) كابساتل(ویرى المحلل ألنفسي ).   10(أآلثار ألمھددة وألمؤلمة ألتي تنتج من عدم توافره 

) .11)(ألذات وألوجود

أنواع ألمخدرات و آثارھا وأضرارھا–البند ألثاني 
مصنعة : وأألفیون والقات وألكوكا، والثانیة طبیعیة كالحشیش : أألولى : ألمخدرات عدیدة یمكن ردھا إلى أصناف 

تخلیقیة  كعقاقیر ألھلوسة وألمنشطة : كالمورفین وألھیروین وألكودایین وسیدول ودیو كامفین وألكودایین كرك ، وألثالثة 
).12) (ألطفل الضاحك(والمنبھات وألمھدئات وحبوب الھلوسة ألتي تعرف بأسم 

ذات أصل نباتي تحتوي أوراقھا أو ثمارھا أو مستخلصاتھا على عناصر مخدرة مجموعة مواد:والمخدرات الطبیعیة 
فعالة ینتج عن تعاطیھا فقدان كلي أو جزئي لإلدراك ، كما إنھا قد تترك لدى ألمتعاطي إعتمادا أو إدمانا نفسیا أو عضویا 

.أو كالھما
حضرة من نباتات موجودة في ألطبیعة تحتوي فھي مواد مستخلصة أو ممزوجة أو مضافة أو م:  أما ألمخدرات ألمصنعة

.                          على عناصر مخدرة فعالة ویتخلف عن تعاطیھا ذات أآلثار أعاله 
فھي مجموعة من ألمواد أإلصطناعیة سواء من ألعقاقیر أو غیرھا مصنعة من مواد أولیة :  وأما ألمخدرات ألتخلیقیة

یعة ، وفي تناولھا فقد لإلدراك ، وتتخلف عنھا ما یتخلف عن أألنواع أألخرى من طبیعیة أو غیر موجودة في ألطب
.  ألمخدرات 

- :على ألمخدرات فأن أضرارا متنوعة تحل بالمتعاطي وألمدمن نوجزھا في أآلتي ونتیجة للتعاطي وأإلدمان
:األضرار أألجتماعیة وألخلقیة:أوال
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جتمع فإن ضیاعھ لتعاطیھ ألمخدرات وأإلدمان علیھا ھو ضیاع ھذه أللبنة مما حیث أن ألفرد ھو أللبنة أألولى في ألم-1
).13(یؤدي إلى إنھیار أألسرة وألمجتمع 

إنحطاط ألقیمة أإلنسانیة ألرفیعة لدى ألمتعاطي ،وھبوط بھ في متاھات ألبھیمیة ، وتحقیر ألنفس ودناءتھا ومھانتھا بفقد -2
.أخالقھ وأمزجتھ ألغیرة على محارمھ وعرضھ ، وفساد في

.سوء ألتعامل مع أألسرة وأألقارب وإحالل ألتوتر وألشقاق وإنتشار ألخالفات بینھم وإمتداده إلى ألجیران وأألصدقاء -3
أالتصاف بالعادات ألسلبیة كالكذب والكسل وألغش وأإلھمال ، وإنحداره إلرتكاب ألجرائم ألواقعة خالفا للخلق ألسلیم - 4

. ى بؤر ألرذیلة وألزنا وألمؤدیة بھ إل
.خرق إحترام ألقوانین ألمتصلة بالحیاة ألمجتمعیة وصوال لتحقیق مآربھ ألشیطانیة - 5
-:أألضرار أإلقتصادیة :اثانی
.یؤدي تعاطي ألمخدرات ألى ضیاع ألمال ،وبذلك تتھدد أألسرة بالعوز المالي بل وأإلفالس -1
.،ألن ألمتعاطي ألمدمن تصیبھ حالة ألكسل وألخمول مما یؤدي إلى قلة أإلنتاجإضرار ألمخدرات بالفرد ومن ثم ألوطن -2
. إصابة ألمتاجر بالمخدرات وألكسب غیر ألمشروع ،ألمتأتي من ھذه ألتجارة ، بفقد إنسانیتھ - 3
یھم أثناء تنفیذ تزاید حاالت أإلدمان یضیف عبئا على ألدولة في رعایتھا لھم في المستشفیات أو ألمصحات والحفاظ عل- 4

.أألحكام علیھم في ألسجون ، ومالحقة ألمھربین ومحاكمتھم 
أألحساس بالالمسؤولیة والتضحیة بكل نفیس مقابل الحصول على جرعة في موعدھا ، مما یدفع بالمدمن ألى أرتكاب - 5

).14(ألجریمة أو ألتنازل عن ألمباديء وأألخالقیات
:أألضرار ألصحیة: اثالث

:أألضرار الصحیة ألناتجة عن ألمخدرات الطبیعیة )  أ(
.إصابة ألمتعاطي بالنزلت ألشعبیة وألرئویة وبالتدرن ألرئوي وإنتفاخ ألرئة وألسرطان ألشعبي -1
وأإلصابة باألنیمیا ألحادة وإنخفاض ضغط ألدم ، وألتقلیل من كریات ألدم ألبیضاء ) 15( إزدیاد وسرعة دقات ألقلب-2

.نقص في الحمایة ألجسدیة من أألمراضمما یؤدي إلى 
.معاناة من فقد ألشھیة وسوء ألھضم وأإلحساس بالتخمة وألقرحة وتعرض المتعاطي إلى إصابتھ بأنواع من ألسرطان -3
).16(إضعاف ألقدرة ألجنسیة لدى ألرجال وإصابة ألنساء بالبرود الجنسي-4
.إعاقة ألجنین بدنیا وعقلیا -5
ألقلق وأإلكتئاب ألنفسي وفقد ألذاكرة ومبادرة ألمتعاطي لآلخرین بصیحات ضاحكة أو بسمات عریضة مع ألمعاناة من-6

.أنھا في ألواقع حالة غیبوبة ضبابیة ، ویصحب ذلك خمول حركي وتدھور في ألصحة ألعامة
).17)(ارانویاألب(إرتعاشات عضلیة في ألجسم وسخونة في ألرأس وبرودة في أالطراف وتضخم ألشعور بالذات-7
).18(إحمرار في ألعین ودوران وطنین أألذن ، وجفاف وإلتھاب بالحلق وسعال -8
:أألضرار ألناتجة عن ألتعاطي وأألدمان على ألمخدرات ألمصنعة )ب(
:أضرار مباشرة مؤقتة متعددة -1

.ألنشوة وألرضا وغیاب أآلالم ألجسدیة -
.السكون وألكسل وألحاجة إلى ألنوم -
.زات غزیرة من أألنف وجفاف في ألفمإفرا -
.أإلصابة بحكة في أنحاء ألجسم المختلفة -

:أضرار أإلدمان -2
.آثار منبھة على مدمنیھ وغثیان وقيء وتقلص في ألعضالت -
).19(ھیاج عصبي شدید مع أرق وتوتر -
).20(إسھال مزمن-
وتتمدد وتغلظ ثم تنسد فتكون ألجلطة أو ،حیث تفقد ألمخدرات مرونة ألشرایین )21(إرتفاع في ضغط ألدم -

.التضییق أو أإلصابة بأمراض ألقلب فالوفاة 
) .22(إختالل في ألقدرة ألجنسیة ، وأإلنجابیة-
.إنحطاط إجتماعي وإقتصادي ونقص في نشاطھ ألعملي وأإلنتاجي-

:ھا إذ یخلف والیقل التعاطي وأإلدمان على ألمخدرات أألخرى كالمذیبات ألطیارة خطورة من سابقت
تلف ألمخ وألكبد من خالل إستعمال ألحقن ألملوثة بالدماء-
.إلتھابات مزمنة في ألرئتین وإنتفاخھما -
.فقر ألدم ألحاد-
.ألسلوك ألعدائي أإلجرامي للمدمن-
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: إذ أوضحوا أن ھناك) 23(ویؤكد ألباحثون على ان إستخدام ألمخدرات ذو أثر واضح على ألشباب
النفسي لما للمخدرات من أثر على ألفرد حیث یصبح بالغا غیر مؤھل لحل ألمشاكل ألتي خطر على النمو -1

تواجھھ وال یستطیع ألسیطرة علیھا ،كماإنھا تؤثر على أألداء ألمدرسي ألذي یتخلف عنھ ألشعور بالفشل ثم 
.ألھروب ثانیة إلى ألمخدرات لینسى مشاكلھ 

ألقلب وألجھاز ألھضمي والتنفسي والعصبي وألسرطانات ، خطر على ألصحة حیث إصابة ألمتعاطي بأمراض -2
وأإللتھابات الجلدیة جراء ألوخز بأبر ألمخدرات ، وألتأثیر على ألسلوك ألجنسي وأإلنجابیة حیث تنتقل ألحیوانات 
ألمنویة إلى البویضة فتكون مریضة ونھایتھا أإلجھاض مع ألعقم ، وأإلصابة باألیدز وإلتھاب ألكبد 

وحدوث مشاكل في ألحمل ،وإستخدام ألعنف ألجنسي مقابل  ألمال بھدف تأمین شراء ) ب،س(ألفیروسي
).   24(ألمخدرات، كما یكمن ألخطر في أنھ یجعل ألمدمن غائب العقل مذبذب الوجدان

مخاطر التعرض للحوادث والموت أثناء قیادة ألسیارات بسبب ألجرعة الزائدة للمخدرات وألتسمم ألمفاجيء منھا -3
. سبب إضافة مادة غیر معروفة مثل ألزجاج ألمطحون وغیره من أجل تحقیق ألتجار أرباحا مادیة مضاعفةب

ألخطر القانوني ألناجم عن إرتكاب أفعال ألتعاطي وأإلدمان ألتي تجرمھا ألتشریعات ألوطنیة وأإلتقاقات الدولیة، -4
ة غیر ألمشروعة مقابل حصولھم على منافع وكذلك خضوع ألمروجین  للمخدرات للقانون نتیجة إستغالل ألتجار

ومما یؤسف علیھ قیام الشباب بممارسات مقابل المال أو قیامھم بالسرقة بھدف تامین حصولھ على ألمخدرات . 
.  وتناولھا أو تعاطیھا ، وبذلك یضیف جریمة ألى جرائمھ أألخرى

لة عن اھلھم ورفاقھم باستثناء المتعاطین أو ألخطر أإلجتماعي ، فالتعاطي أو أألدمان یجعل ألشباب في حالة عز-5
.ألمدمنین من أمثالھم ، وبذلك تتأثر ألعالقة أإلجتماعیة مع ذویھم وباقي أقربائھم 

ألخطر ألمجتمعي إذ یؤدي ألتعاطي إلى مزید من حالة ألفقر في ألمجتمع إلى جانب أآلثار ألسلبیة على ألصحة -6
لیف ألعالج وإعادة تأھیل ألمدمن مرتفعة جدا یثقل كاھل ألمدمن السیما ألعامة وأألمن وأإلقتصاد ، ذلك إن تكا

).25(فقده عملھ وقلة في أإلنتاجیة 

أسباب أللجوء إلى ألمخدرات- ألبند ألثالث
- :یكاد یجمع ألباحثون على أن ھناك بواعث كثیرة قد تدفع بالمرء ألن یتعاطى ألمخدرات وألمؤثرات العقلیة ومنھا  

ف ألبنیة ألمعتقدیة والقیمیة لدى أإلنسان مما یجعل ألسلوك ألمنحرف مرتبطا إرتباطا وثیقا یؤدي بھ ذلك إلى ضع: أوًال
.تراجع ألوازع ألدیني وألتكوین ألقیمي فیتحتم علیھ ألمیل نحو أإلقبال على ألمخدرات وأإلدمان علیھا 

مما یحدو بالفرد إلى تعاطي ألمخدرات ھروبا من واقع نفس إنعدام ألنفس ألمستقرة المصاحبة لدور إجتماعي مختل : ثانیًا
إن إختالل مھام ألمجتمع من أقوى ألعوامل .ضعیفة وغیر مستقرة تبعده عن ألتوافق وقدرة ألتكیف مع ألحیاة وألمجتمع 

یة وألحاضرة التي تحول دون وقوف ألمرء بوجھ ألمخدرات وتعاطیھا ، ذلك أن ألصراع ألدائر بین ألقیم ألمجتمعیة ألماض
.من ألدوافع إلى إستخدام ألمخدرات 

مرورألفرد في أحرج مراحل ألحیاة وھي مرحلة ألمراھقة وصعوبة صموده في وجھ سلوكیات أإلقبال على تعاطي : ثالثًا 
ألمخدرات ، إذ تتطلب ھذه ألمرحلة وابال من الجھد مدعوما بأألسالیب ألتربویة إلى جانب ألتركیزعلى دور ألمؤسسات

.ألمجتمعیة ألعامة وألمدرسة وتصدر أألسرة في عملیة تنشئة ألفرد في ھذه ألمرحلة بما یتسق وطبیعتھا
وقد ) . 26(عنف أألباء وأألمھات فیما بینھم وضد أبنائھم داخل ألمنزل وتحت وا قیة ألترابط أألسري           :رابعًا 

العالم ، كأإلشكاالت أألسریة المثبطة لدور أألسرة ألتربوي في إنتشرت حاالت ونماذج  ألعنف ھذه في أرجاء مختلفة من 
فألمشاحنات بین . تنشئة أألبناء  ألتنشئة أإلجتماعیة  ألصحیحة ،وبخالف ذلك فإن نھایة أألبناء ستستقر عند أإلنحراف

و أحد أألبوین وتصدیقھم أألبوین تجر بھم إلى إختالف أسلوب تربیة أألبناء ویجعلھم في حالة عدم إستقرار أزاء میلھم نح
ویضاف إلى ألمیل أن ألقسوة ألتعاملیة مع أألبناء دون بصیرة بالعاقبة ، ستنفرھم من ألوالدین أو أحدھما أو أألسرة .لھ 

وإذا كان أإلنتقام سلوكا سببھ ألتفكك أألسري فإن ألتوافق .بكاملھامما یدفعھم للوقوع بالخطأ إنتقاما من ألمشاكل أألسریة 
كما إن أإلنحالل أألخالقي داخل . ألمصحوب بالدالل ألزائد وأإلھمال ، كذلك یجعل أألبناء عرضة لشراك ألخطأأألسري

وقد یصل ألتفكك ألى تبني أحدى حاالت من . أألسرة یعد من الدوافع ألمحیطة بالفرد والتي تقوده ألى ألتعاطي وأإلدمان 
الذي قد یتم بالضرب أو ألخنق ، وھناك ألعنف بالكالم كالصراخ فھناك ألعنف ألجسدي . ألعنف أألسري ألذي یمارسھ

) .27(والشتم وأأللفاظ ألمبتذلة ، وھناك ألعنف ألجنسي كممارسة ألجنس بشكل مقزز أو بإكراه ومحاولة أإلغتصاب 
فیتوجھون نحو عدم توزیع ألوقت ألشبابي بصورة صحیحة وسلیمة، مما یشغلھم بامورغیر نافعة تتیح لھم ألفرصة :ًاخامسـ

وباالضافة إلى وقت الفراغ ، فإن توفر ألمال كثیرا ما یكون عامال . ألتعاطي وأألدمان على ألمخدرات السیما ألمراھقین 
).28(مھما إلستخدام وقت ألفراغ في ألتعاطي

مما یولد لدى ألفرد ألتعرض لثقافة ألمخدرات من ألوسائل ألسمعیة وألمرئیة وألمقروءة ووجود أصدقاء یتعاطونھا:سادسًا
.                    أإلعتقاد ألخاطيء بأن ألمخدرات تزیل ألشعور بالقلق وأإلكتئاب وألملل وتزید في ألقدرة ألجنسیة  
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بشكل عام یعد من ألبواعث ألرئیسة ألتي تدفع بالفرد للتعاطي وأإلدمان إعتقادا منھ أن ھذا یمأل ألثغراتأإلغتراب:سابعًا
.ألتي تساعده على ألبقاء،وبدونھ تسوده ھالة من ھذه ألثغرات ألتي تحول دون بقائھألنفسیة 

ویؤكد ألباحثون على أن أإلرتباط بین ألتعاطي وأإلغتراب من أساسیات ألخصائص وألسمات ألتي توحد ألمغترب 
) 29)(عدم ألقدرة وأإلنفرادیة (نزوائیة وألمتعاطي ، إذ ألعالقة ھذه تتمثل باإلنفعالت ألشخصیة وأإلكتئابیة وأإلعتمادیة وأإل

كما إنھ تكمن في أإلغتراب ألدوافع ألمساعدة على . ، كذلك إضطراب ألھویة ألذي یعد عامال رئیسا في إغتراب ألشخصیة 
.ألتعاطي وھي نفسیة وإجتماعیة 

الت وأإلنفعاالت ألنفسیة وألسلوكیة فاإلغتراب إذا ،كما وصفھ ألباحثون ، ھو ألمناخ ألمالئم لنمو وترسیخ ألعدید من ألمشك
ألتي تنحو ألمنحى ألسالب بمفھوم ألصحة ألنفسیة عند ألفرد وألذي یضم بین طیاتھ مشاعر سالبة عدیدة تنحدر بالفرد نحو 

ي وھذه جمیعھا ھ. ألخ.....األھاویة وألسقوط ، ألمتمثلة، كما أوضحنا ، بالعزلة و ألعجز والالمعنى وألتمرد وألالمعیاریة 
ولھذا فإن إقدام ألمتعاطي على ألمخدرات سببھ معاناتھ حقیقة لنوع من إنواع . معاول ھادمة للبناءألشخصي وأإلجتماعي 

ونتیجة لھذه ألمعاناة ومن ثم إقدام الفرد على . أألغتراب نفسیا كان أم إجتماعیا أم ثقافیا أم سیاسیا أم إقتصادیاأم دینیا 
ى جھازه العصبي ، فإنھ یحقق إنتقالة خارج محیط عیشتھ ھربا أو إنفرادیة وإرتباكا من التعاطي ألذي یؤثر بفاعلیة عل

.   مجابھة ألحیاة أإلجتماعیة بما تحملھ من سلبیات 
.ألتمركز ألحضري المصاحب إلنشغال أآلباء :ثامنًا

في سلوكیاتھ وأخالقیاتھ ، وھوألمعیار ضعف ألوازع الدیني ،أذ االخیر یمثل جھاز ألمناعة وألرقابة الذاتیة لإلنسان :تاسعًا
) .30(ألصادق لإلستقامة وصالح أإلنسان، ذلك ألنھ یؤدي دوره أإلیماني وألروحاني ألھام 

فالصحبة ألسیئة كثیرا ما تكون سببا في تعاطي ألمخدرات للرغبة ألشدیدة في . رفقاء ألسوء وألضغوط ألحیاتیة :عاشرًا
. ألتقلید 

.لدراسيألفشل أ: حادي عشر 
.ألسفر خارج ألبلد في بعض أألحیان مع إختالف ألحیاة ألمجتمعیة: ثاني عشر
.ألتدخین :ثالث عشر

حب اإلستطالع وألفضول لفئة من ألناس في تجربة أشیاء غیر مألوفة دون مباالة آلثارھا فیسقط ھؤالء في : رابع عشر 
.ھاویة ألدمار وألھالك

.ألسيء لمادة مخدرة وخارج أرشادات ألطبیب مما یسبب أإلدمان علیھا أإلستخدام ألعالجي : خامس عشر 
).31(ألصراع ألسیاسي بین بعض ألدول وإستخدام ألمخدرات بوابة سلیمة للوقوف على أسرار أآلخرین:سادس عشر 

ألمبحث أألول
ألمعالجة ألطبیة

إن معالجة أدمان ألفرد یتطلب جھدا عالیا وجودة في العالج وجودة ألمستشفیات ألتي تتبنى ألمعالجة والكادر ألمعالج 
لضمان ألمعالجة ، وال بد من التداخل ألعالجي ألمبكر للتمكن من وقایة ألمتعاطي ) 32(على إختالف تخصصات أعضائھ

إلدمان بتامین ألمصحات ألمختصة لعالج ألمدمن بوسائل كافیة لما لھ من من التمادي بالتعاطي وألوصول إلى مرحلة أ
).33(میول كافیة للعزوف عن ألتناول ولألسباب ألتي دعتھ لإلدمان

، أوالھا ألمرحلة ألمبكرة ألتي تتطلب وجود رغبة حقیقیة )34(ولقد حددت منظمة الصحة العالمیة مراحل ثالث للعالج
فاحا صعبا وصراعات قاسیة ومؤلمة بین ألحاجة الملحة للمخدر وبین ألعزم أألكید على ترك لدى المدمن نظرا لدخولھ ك

. وتبدأ ھذه ألمرحلة بإإلمتناع عن ألتعاطي . ألمخدرات ، وأن یبدي قبولھ مساعدة ألفریق ألمعالج السیما ألمعالج النفسي 
فسي مع فریق ألعالج من إختصاصیین ویتم ذلك في غرف فردیة أو مزدوجة حسب حالة ألمریض بأشراف طبیب ن

إجتماعیین ونفسانیین وأعضاء ھیئة ألتمریض في المستشفى أو ألمركز ألمختص مع وجود معمل طب كیمیائي إلجراء 
).35)(إزالة ألسموم من جسم ألمریض(وتسمى ھذه ألمر حلة بمرحلة. ألفحوصات ألمختلفة وتحدید نوع المخدر 

عد طرد ألسموم ، سیتعرض ألمعالج لنوم طویل وإرتفاع لضغط الدم وسرعة في دقات ألقلب ثم أما في ألمرحلة ألثانیة ، وب
ویتم ذلك بمحاولة . یعود ألجسم ألى ألحالة أإلعتیادیة بعد مرور مدة ال تقل عن ستة أشھر وقد تطول الى ألسنة في أألقل 

.ألمعالجین إكتشاف ألصراعات ألتي تكمن في نفس ألمریض 
ة ألثالثة یتحرر ألشخص من ألحاجة إلى ألخدمات وألمساعدة ، وإنما إلى إعانتھ قي تأھیل نفسھ وتذلیل ما وفي ألمرحل

یعترضھ من صعوبات وعقبات ومتابعتھ لتثبیت الثقة بنفسھ ورفع مھارا تھ وتاھیلھ إجتماعیا للتفاعل مع أآلخرین 
.)36(وإستغالل وقتھ بما یعود علیھ بالنفع في ألدنیا وأآلخرة 
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ومن ألجدیر ألتنبیھ إلى وجوب مالحظة ألحالة ألصحیة وتطورھا ، وعدم ألتذمر عند ألشعور بآالم األرأس وألعضالت إذ 
وقد لوحظ ، في خطة سریعة لتنظیف ). 37(أن ھذه ألظواھر دلیال على تخلص أعضاء ألجسم عما تراكم فیھا من السموم 

لمسببة لإلدمان یسھل أإلنقطاع عنھا دون أن تحدث لدیھ أیة أعراض ألدم من ألحشیش خالل أیام ، أن مادة ألحشیش أ
وقد تسبب مادة ألحشیش عند ) . 38( إنسحابیة ألن أإلدمان علیھا یشبھ أإلدمان على ألتدخین ، فھو لیس إدمانا كیمیائیا 

).39(بعض ألمتعاطین إضطرابات نفسیة قد تحتاج إلى معالجة 

ألمبحث ألثاني
یعیةألمعالجة ألتشر

توجھ ألدول على  إختالفھا إلى أألشخاص ألذین یجلبون ألمخدرات ویتاجرون فیھا، وكذلك ألمتعاطین وألمدمنین علیھا ألن 
).40(یفیقوا مما ھم علیھ وال یدعون أآلخرین یخدعوھم أو یغررون بھم 

ا بلغت شدتھا ال تكفي بذاتھا إن ألدول تدرك أن ألعقوبات ألمفروضة على من یتاجر أو یھرب أو یجلب ألمخدرات مھم
. لمنعھم من أفعالھم ھذه أو لصرف ألمتعاطین وألمدمنین عن  ألتعاطي أو أإلدمان 

ولھذا .  ومع ذلك فإن ما الیدرك كلھ ال یترك جلھ ، فال بد من معاقبة محترفي أألفعال ألمتعلقة بالمخدرات ألمخالفة للقانون
أكدواعلى حمایة ألنشء من المخدرات وأوصوا إبتداء بتفعیل ألدور ألرقابي ) 41(نجد أن ألمؤتمرین ألعرب في ألقاھرة 

وتعزیز ألدور أإلجتماعي ) 11/التوصیة ثالثا(على ألصیدلیات وألمواد ألصیدالنیة كأحد مصادر إدمان ألشباب للمخدرات 
ألعربیة على إشراك ألجمعیات ،وتشجیع ألحكومات وألمجالس ألتشریعیة) 17/ألتوصیة ثالثا( ألجھزة إنفاذ ألقوانین 

وألزم ). 11/ألتوصیة خامسا(ألحكومیة عند وضع وتطویر ألسیاسات وألتشریعات ألمتعلقة بوقایة ألنشء من أإلدمان 
أما أالتفاقیة ألعربیة . ألمؤتمرون في توصیاتھم لجنة ألنشء بتوصیات مختلفة  منھاوضع قوانین صارمة بصدد ألتدخین

ألمشروع بالمخدرات وألمؤثرات ألعقلیة فقد دعت كل اطرافھا إلى إتخاذ مایلزم من تدابیر لتجریم لمكافحة أألتجار غیر
كما وقد تكلمت أألتفاقیة عن أإلختصاصات ألقضائیة .كل مایتصل باألتجار بالمخدرات  بأیة صورة سواء محلیا أو  دولیا  

مشروع للمخدرات في ألوطن ألعربي  ، بضبط المجرمین أو والتعاون أإلجرائي بین ألدول من أجل مكافحة أإلتجار غیر أل
ونادت أإلتفاقیة أطرافھا لتوحید ألسیاسات ألتشریعیة ذات ألعالقة باإلستھداء بالقانون . تسلیمھم على وجھ أإلستعجال 

).42(الموحد  
. ألصحیة لمدمني ألمخدرات في قرارھا ألثاني وجوب ألمعالجة ) 43(1961وقد أقرت أإلتفاقیة ألوحیدة للمخدرات لسنة

منھا على إعارة إھتمام الدول أألطراف وإتخاذ ألتدابیر الممكنة عملبا لمنع إساءة إستخدام ) 38(فقد جاء في ألمادة 
ألمخدرات ومعرفة أألشخاص ألمتورطین بذلك في موعد مبكر ومعالجتھم ، والتشجیع إلى أقصى حد ممكن على إعداد 

منھا على إلتزام ألدول ) 36( وقد أكدت في ألمادة .جة مسیيءإستعمال ألمخدرات ومتابعتھمألموظفین ألالزمین لمعال
اأألطراف وفي نطاق أحكامھا ألدستوریة بجعل أفعال تتصل بالمخدرات جرائم یعاقب علیھا بالعقوبات ،مع إخضاعھم 

وتجدر . م تسلیم ألمجرمین مابین ألدول للعالج والتعلیم وألرعایة ألالحقة وإعادة إدماجھم أجتماعیا ، وأألخذ  بأحكا
بشأن نظام تسلیم ألمجرمین إذ نجدھا تتفق تقریبا مع نصوص 1936أإللماحة ألى أألتفاقیة ألدولیىة الصادرة سنة 

ألذي تضمنتھ )) سلم أو تابع ((أألتفاقیات ألدولیة ألخاصة بالمخدرات ألعقلیة إذ أن ألقاسم ألمشترك بینھما ھو أألخذ بمبدأ
. وقد جاءت إإلتفاقیة ألوحیدة بنصوص أكثر مرونة.من أإلتفاقیة) 2(لمادة أ

حیث الزمت  1988ولم یقف أألمر عند أألتفاقیات أعاله فقدعقدت إتفاقیة فیینا الخاصة بمكافحة أألتجار بالمخدرات سنة 
كما إن إعالن . مواد ألشبیھة أعضاءھا بتجریم سلوكیات تنطوي على غسل أألموال الناتجة من أألتجار بالمخدرات وال

عقدت لجنة لمؤتمر قمة 1989وفي عام .دولة تناول ذات الموضوع )  11(ألذي وقعت علیھ 1988لجنة بازل عام 
ألدول ألسبع ألصناعیة ألكبرى لدراسة منع إستخدام ألبنوك وألمؤسسات ألمالیة لغسل أألموال خاصة ألناتجة عن تجارة  

) .43(ألمخدرات
جمیع اطرافھا بإتخاذ كل ألتدابر المناسبة لوقایة 1989من أألتفاقیة ألخاصة بحقوق ألطفل سنة ) 33(ت ألمادة وقد ألزم

أالطفال من أألستخدام غیر ألمشروع للمواد ألمخدرة وألمؤثرة على ألعقل وحسبما تحددت في ألمعاھدات ألدولیة ذات 
.اج ھذه ألمواد وأألتجار بھاألصلة ،ولمنع أألستخدام غیر ألمشروع لألطفال في إنت

من قانون مكافحة ) 33(، وألمادة )44(من قانون ألمخدرات ألعراقي ) 14(وفي مجال ألتشریعات ألوطنیة فان ألمادة 
تعاقبان بأألعدام ألمدان بجریمة إستیراد أو تصدیر أو إنتاج أو زراعة أو حیازة أو إحراز )45(ألمخدرات ألمصري

فقد فرضت ألمادة )46(أما قانون ألمخدرات وألمؤثرات ألعقلیة أألردني . قصده من ذلك أإلتجار ألمخدرات متى وجد أن 
.منھ عقوبة ألسجن والغرامة على كل من یرتكب إحدى تلك ألجرائم ) 8(

وتجدر أإلشارة إلى أن ألمشرعان ألعراقي وألمصري قد فرضا ألعقوبة ألسالبة للحیاة أمال في قطع دابر ھذه أألفعال
ألمؤدیة إلى إنتشار ھذا ألداء ألرھیب ألذي یفتك بالفرد وألكارثة التي تحل باألسرة وألخسارة ألتي تلحق بالوطن والمجتمع 

.
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منھ عقوبة أإلعدام  على ) 43(قد فرض في ألمادة ) 47(كذلك فأن قانون مكافحة ألمخدرات وألمؤثرات أ لعقلیة ألعماني 
:منھ وذلك في إحدى أألحوال أآلتیة)43(علیھا في ألمادة مرتكب إحدى ألجرائم ألمنصوص 

.ألعود ألرتكاب ألجریمة -1
إرتكاب ألجریمة من أحد ألموظفین أو ألمكلفین بخدمة عامة ألمنوط بھم مكافحة جرائم ألمخدرات أو ألمؤثرات ألعقلیة -2

.، وألتفتیش على تداولھا أو حیازتھا 
.سالفة ألذكر)43(من ألمادة )أ(ألجرائم ألمذكورة في الفقرة إستخدام ألقاصر في إرتكاب أحد-3
أإلشتراك  في إحدى ألعصابات ألدولیة لتھریب ألمواد ألمخدرة أو ألمؤثرات ألعقلیة أو ألعمل لحسابھا أو ألتعاون معھا -4
.

.أو تسھیلھا ) 43(ألمادة إستغالل السلطة أو ألحصانة ألمقررة قانونا في إرتكاب إحدى ألجرائم ألمنصوص علیھا في-5
وتجدر أألشارة إلى أن ألقانون ألعماني أجاز للمحكمة أن تأمر ،بدال من توقیع ألعقوبة ألسالبة للحریة أو ألحیاة ، بإیداع من 
یثبت إدمانھ على تعاطي ألمخدرات أو ألمؤثرات ألعقلیة إحدى ألمصحات ألتي تنشأ لھذا ألغرض أو معالجتھ في إحدى 

أال . ألمتخصصة في ألمعالجة ألنفسیة وأإلجتماعیة ، وألتردد علیھا وفقا للبرنامج ألذي یقرره ألطبیب ألمختص العیادات
أنھ ال یجوز أإلیداع لمن سبق إیداعھ مرتین تنفیذا لحكم سابق أو لم یمضي على خروجھ منھا أكثر من خمس سنوات كما 

منھ ال تقام ألدعوى ألجزائیة على من یتقدم من ألمتعاطین للمواد )51(یالحظ على ألقانون ألعماني أنھ وبموجب ألمادة
ألمخدرة أو ألمؤثرات ألعقلیة غلى ألسلطات ألعامة للعالج في ألمصحة من تلقاء نفسھ أو بطلب من زوجھ أو أقربائھ حتى 

علیھ ألدعوى ألجزائیة الدرجة ألثانیة ، وال یشمل ذلك من ضبط وھو یتعاطى ألمخدرات أو ألمؤثرات ألعقلیة أو حركت 
.بھذه الجریمة 

من القانون أعاله قد ساوت في مقدار ألعقوبة بین ألجریمة ألتامة وألشروع فیھا ألمرتكبة ) 68(ویالحظ أیضا أن المادة 
تعاقب بأإلعدام من یقتل ألموظف ألعمومي ألقائم على تنفیذ ألقانون أثناء) 57(كما أن ألمادة .منھ) 45-43(وفق ألمواد

.تأدیة وظیفتھ أو بسببھا
بمثل ما یعاقب علیھ )48(من قانون مكافحة ألمخدرات وتنظیم إستعمالھا وأإلتجار فیھا ألكویتي ) 31(وتعاقب ألمادة 

ألقانون ألعماني بشأن إستیراد ،تصدیر،إنتاج،صنع ،زراعة، تملك ألمخدرات وھي عقوبة أإلعدام ، كما أنھ یعاقب بعقوبة  
:وھي ) 31(فر ألظروف ألمشددة عند إرتكاب الجرائم ألمنصوص علیھا في ألمادة أإلعدام عند توا

. ألعود-1
.ألجاني موظف أو مستخدم بھ مكافحة مواد ومستحضرات أو ألرقابة على تداولھا أو حیازتھا -2
یھا إذا كان ألجاني قد أنشأ أو أدار تنظیما یكو ن  ألغرض منھ أ و من بین نشاطھ إرتكاب جریمة منصوص عل-3

).31(في ألمادة 
.إذا إستخدم ألجاني حدثا دون الثامنة عشرة -4

ألى أإلعدام أیضا عند ) 31(من ألقانون ألمذكور رفعت ألعقوبة ألمنصوص علیھا في ألمادة ) مكرر32(وفي ألمادة 
:توافر أحد ألظروف أآلتیة 

) .مكرر31(ألظرف ألمشددألمنصوص علیھ في ألمادة -1
.أو باعھا أو صرفھا أو تصرف فیھا إلى حدث دون ألثامنة عشرةإذا قدم مواد مخدرة-2
.إذا وقعت ألجریمة في مستشفیات أو دور ألعالج أوفي مدارس أو معاھد التعلیم -3

من ألقانون أعاله للمحكمة أألمر بأیداع ألمدمن في أحوال معینة بدال من )33(وتجدر أإلشارة إلى أنھ وبموجب ألمادة 
منھ التقام ألدعوى ألجزائیة على من یتقدم من المتعاطین من تلقاء ) 34(كما إنھ وبموجب ألمادة ألعقوبة ألمقررة ،

نفسھ للعالج وكذلك ألحال ألحد ألزوجین أو أي من أألقرباء حتى ألدرجة الثانیة أن یطلب إلى ألنیابة ألعامة إیداعھ 
.أحد ألمصحات للعالج

من أإلتجار بالمخدرات أو صنعھا أو ) 49(خدرات  والمؤثرات ألعقلیةولم یجعل المشرع  ألسوداني في قانون ألم
إستیرادھا أو تصدیرھا أو نقلھا غیر ألمشروع جریمة معاقب علیھا باإلعدام ، بل جعل أألعدام حینما یقترن بالجریمة 

:من ألقانون )16(من ألمادة ) 2(أحد ألظروف ألتالیة المنصوص علیھا في ألفقرة 
.كم علیھ بالسجن ألمؤبد وألغرامة سواء أكان ألحكم وطنیا أم أجنبیا العود بعد ألح-1
كون ألجاني موظفا عمومیا منوط بھ مكافحة جرائم ألمخدرات وألمؤثرات ألعقلیة أو مكلفا باعمال ألرقابة -2

.وأإلشراف على ألتعامل فیھا أو تداولھا أو حیازتھا 
.مدمن أو إستخدامھ لھ في إرتكابھاإرتكاب ألجریمة مع شخص صغیر أو مریض عقلیا أو -3

كما وفرض ألقانون عقوبة أإلعدام في حالة إرتكاب ألجرائم أعاله إذا تم إرتكابھا مع عصابة عالمیة أو كانت مقترنة 
كذلك فأن عقوبة أإلعدام تنال كل من یرتكب أیا من الجریمتین ألمنصوص علیھما في . بجریمة عالمیة 

ون مع عصابة عالمیة تتعامل في ألمخدرات أو ألمؤثرات ألعقلیة أوتداولھا بأي وسیلة أو من القان) 15،16(ألمادتین
.أن ألجریمة المعینة كانت مقترنة بجریمة عالمیة كتھریب أألسلحة أو أألموال 
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العامة منھ إعفاء ألجاني من ألعقوبات إذا بادر بأبالغ ألسلطات )23(ویالحظ أن ألقانون ألسوداني قد أوجب في ألمادة 
عن ألجریمة قبل علمھا ھي بھا ، فأذا حصل ألبالغ بعد علم ألسلطات ألعامة بالجریمة فیجب أن یؤدي أإلبالغ فعال 

.ألى ضبط باقي الجناة
وجعل ألمشرع ألسوداني عقوبة أإلعدام أو ألسجن ألمؤبد في أحوال أخرى متى إقترنت بأحد ألظروف المشددة أعاله 

ر ھو تقدیم المخدرات أو ألمؤثرات ألعقلیة لطالب ألمدارس أو توزیعھا في أماكن مضاف إلیھا ظرف مشدد آخ
. ألدراسة 

وباإلضافة إلى ما ذكرناه عن ألعقوبات السالبة للحریة ألمشار إلیھا فأن غالبیة ألتشریعات تضیف عقوبة مالیة اما 
. ألغرامة أو ألمصادرةٍ سواء أكانت المصادرة خاصة ام عامة

تضمن تطبیق عقوبة القتل تعزیرا على مرتكبي ) 50(دیة فأن نظام مكافحة ألمخدرات وألمؤثرات ألعقلیة وفي السعو
).51(جرائم تھریب ألمخدرات وألمؤثرات ألعقلیة أو جلبھا أو تصدیرھا أو إنتاجھا 

ا على ألسلطتین مما سبق تبین أن ألمشرع ألوطني أو ألمتفقون دولیا قد أوفوا بما ینبغي مع ما الیدرك كلھ ،وم
.ألقضائیة وألتنفیذیة من دورسوى إعمال أحكام أإلتفاقیات ألدولیة والتشریعات ألوطنیة 

تأخذ غالبیة ألنصوص ألتشریعیة بأیالء ألمدمن وضعیة خاصة مفادھا أنھ یخضع . ونختتم ھذا ألمبحث بما لحظناه 
من ذلك یفھم أن المحكمة ال تنفذ ألعقوبة . القانون للعقوبة نفسھاإذا لم یذعن إلجراءات ألعالج ألمنصوص علیھا في 

ألسالبة للحریة بحق المدمن عن جرمھ ألسابق ، وإنما یعاقب عن عدم أمتثالھ للعالج أو أألنقطاع عنھ مستقبال بعد 
ع فلو فرضنا جدال أن ألمشرع وبكل سبلھ ألمتاحةٌ قد أقن. مقاضاتھ أبتداء وأمتناعھ عن تطبیق ما قضت بھ ألمحكمة

. ألمدان أو أھلھ أبتداء على أألخذ بسلوك ألعالج سبیال طمعا باألعفاء من ألعقوبة ألمقیدة للحریة أو وقف ألمالحقة 
ما ألحل إذا لم . فالمدمن بین أإلستجابة للتھدید ألناصح من جانب المحكمة وبین ألعالج من جانب الدولة كواجب 

فال قانون ینفذ وال وزارة . مالھا أو لعدم توافر أمكانات ألعالج لدیھاتستجب ألدولة للمدمن بخضوعھ للعالج سواء باھ
صحة  وال وزارة شؤون أجتماعیة تعمالن على أیجاد ما ھو مطلوب منھما في أنشاء ألمراكز ألصحیة ألالزمة 

لذي سیتخذه؟ ما ألقرار الالحق أ. وبالتالي فالقاضي في حیرة أمام مدمن أعلن خضوعھ للعالج وھو غیر متوفر .؟....
ھل یبطل التعقیبات لعدم جواز مساءلة ألمدمن بسبب تقاعس ألدولة عن واجبھا في تأمین طرق ألعالج أم ینھج 

.بروحیة ألقانون فیستبدل ألعقاب بالعالج 
ثم أن تزاید عدد ألصیدلیات ألتي تروج لمواد خاضعة للرقابة وتعرضھا للبیع دون وصفات طبیة مما یعد إنتھاكا 

كذلك الحال ما فعلتھ التكنولوجیا . 1971من أألتفاقیة ألدولیة لمكافحة ألمؤثرات االعقلیة لسنة ) ألعاشرة (ة للماد
الجدیدة حیث مكنت أألتجار بالمخدرات بإخفاء ألمعلومات ألمتعلقة بنقل شحنات ألمخدرات غیر المشروعة بأستخدام 

نجد أن ما یساور المجتمع الدولي من قلق بسبب أستقالل وھكذا ).52(وسائل مشفرة أو ما یعرف بحرب ألمعلومات
ألتكنولوجیات ألحدیثة للترغیب في تعاطي ألمعلومات أو ألھجوم ألرقمي على أألنشطة أألستخباریة والوكاالت 
ألمتخصصة بمكافحة جرائم ألمخدرات یعد أنتھاكا للمادة ألثالثة من أتفاقیة أألمم المتحدة لمكافحة أإلتجار غیر 

.مشروع في ألمخدرات وألمؤثرات ألعقلیة أل
ولعل من ألمفید جدا ألعمل على إدخال جرائم أألتجار بالمخدرات في مجال ألجرائم ألدولیة بأعتبارھا من ألجرائم التي 

وقد أكد ألمؤتمر ألثالث لرؤساء ألمحاكم ألعلیا في ألدول العربیة ألمقام في ).53(ترتكب عبر ألحدود في غالبھا 
على أختصاصھا في نظر ألجرائم ألعابرة للحدود وجرائم غسیل أألموال، ھذه 25/9/2012-23ان للفترة ألسود

الجرائم والجریمة ألمنظمة ألتي طھرت نتیجة توسع ألتجارة بین ألدول وعولمة أقتصادیاتھا وما نتج عنھا من عولمة 
مخترقة ألكثر من دولة ومعتمدة ألثقافة وكذلك ألجریمة فنشأت منظمات خطیرة تعمل على مستوى دولي

كما ونؤكد .أستراتیجیات معینة وتحالفات بین ألمنظمات أألجرامیة مما جعلھا من أكبر ألتحدیات ألتي تواجھ ألدول 
على وضع خطة لمراقبة منع إستخدام أألراضي لزراعة ألمخدرات وألتنسیق بین ألجھات أألمنیة وألجمارك وغیرھا 

.لتطویر وسائل ألمكافحة

ألمبحث ألثالث
ألمعالجة ألقضائیة

إذا كان ذاك موقف ألتشریع وطنیا أو دولیا ، فما الدور ألذي ینبغي أن یكون علیھ ألقضاء حینما یقع ألمتاجرون أو 
ألمھربون أو الزارعون أو ألمصنعون  أوألحائزون ألمحرزون أوألمسمسرون أو ألناقلون أو ألمتعاطون في شباك 

.؟..ألمخدرات 
جولة في ألقضاء یتبین لنا أنھ على تواصل في ألحكم على مرتكبي أحد ألجرائم ذات ألعالقة بالمخدرات وتتراوح العقوبات 

إیرانیین وأفغاني عن تھمة أغتصاب وأألتجار ) 4(ففي حكم لمحكمة إیرانیة قضت فیھ بعقوبة أألعدام على . حتى أألعدام 
.بالمخدرات

.بن علي وزوجتھ غیابیا بتھمة حیازة مخدرات واسلحة  وقرر القضاء التونسي محاكمة
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سیقت عنوة لإلدمان فأنتھكت  حقوقھا بعد أن أجبرھا شاب على ) لقطة(وللقضاء البریطاني حكما یثیر أإلنتباه إذ ثأر بھ 
إستنشاق مادة ألحشیش وھي في كیس مغلق، فقضت بحبسھ ثالثة أشھر واصفة فعلھ بالتصر ف ألوحشي ألمثیر 

).54(شمئزاز لإل
ویالحظ على ألقضاء أنھ الیأخذ بوقف نفاذ أألحكام خالفا للنص الذكور في القوانین ألجزائیة وفي أحوال تجد المحكمة 
منھا أن طروف الجاني ألشخصیة أو أن أخالقھ واضیھ وسنھ أو أن ظروف أرتكاب ألجریمة أوغیر ذلك مما یبعث على 

.ألقناعة بوقف ألتنفیذ
ا نراه من فاعلیة الحكم ما دعا ألیھ ألبعض إلى ألتشھیر قبل ألقصاص أو إذا قررت المحكمة نشر الحكم في ونضیف ألى م

ألصحف ألمحلیة وعبر الوسائل المسموعة والمرئیة، ذلك أن ألتشھیر بالمحكوم علیھ من المھربین وألمتاجرین بالمخدرات 
ستشاري ألنفسي أن غیاب سیاسة ألتشھیر ضاعف من أنتشار وأعتبر ألدكتور علي أإل). 55(یؤدي ألن یعتبر أآلخرون 

ألجرائم كترویج ألمخدرات وغیرھا ،وأن إعمال ھذه ألسیاسة سیحد، وبال شك ، منھا ألن ألشخص ألذي سیكون لھ علم 
. مسبق بالتشھیر ، سیأخذ حذره وسیكون رادعا لغیرھم من المروجین وسنجني ثمارھا مستقبال

ألمبحث ألرابع
معالجة أإلجتماعیةأل

كما أوضحنا سابقا أن ألمعالجة من أألدمان او التعاطي ال تستكمل جوانبھا أال بعودة ألمریض ألى مجتمعھ سلیما معافى من 
وھذا ال یكون كذلك أال بأداء ألمجتمع دوره بدا من .أدران سیئة خلفتھا سموم ألمخدرت أ لتي أمتألت كل زوایا جسده 

):56(بألمدرسة والرفقة وأألعالم وأنتھاء بالمجالس ألمجتمعیة المحلیة وألخارجیة وھذا ماسنوجزه في أآلتيأألسرة مرور 
للوالدین أألھمیة ألبالغة في معالجة المدمن ،ولھذا على ألدولة والمنظمات ألمجتمعیة ألقطریة وألعربیة : دور أألسرة - أوال

یاسات ألداعمة لألسرة ، وألتواصل مع ألمدرسة لنشر ألقیم أألنسانیة بین وأألقلیمیة وأألممیة أن تضع ألخطط ورسم ألس
.أفراد أألسرة مثل ألحب وأألمان وألعدل واألستقرار وتفعیل ألقیم الدینیة وأألخالقیة وألروحیة كأحد أھم أألسس ألوقائیة 

مات أألھلیة أألثر البالغ في التوقي من للتعاون ألمستمر والجدي بین ألحكومة والمنظ: دور ألمنظمات ألمجتمعیة–ثانیا 
لذا فمن الواجب خلق ألمشاركة ألفاعلة بین ألمنظمات ألوطنیة واألقلیمة والدولیة وتعمیم ألمشروعات .ألمخدرات

.والمبادرات لألستفادة منھا قطریا
كما أنھ من .عمریة ألصغیرة وذلك عن طریق ادخال أألسالیب ألصحیة بالمدارس بدءا من المراحل أل: دور ألتعلیم - ثالثا

ألضروري تدریب ألمدرسین وأألختصاصیین أألجتماعیین والنفسیین على منھجیة ألوقایة وألتوعیة لنشر ألمعلومات عن 
كذلك فأن أنشاء فرق .مضارألتدخین والمخدرات وأألكتشاف ألمبكر للتعاطي بین ألتالمیذ واسلوب ألتعامل معھم وعوائلھم 

.ع أألفكار من خالل نشاطات توعویة بین أٌألقران طالبیة تتولى تشجی
لآلعالم دورا كبیرا وذلك بأستبعاد نشر ألمواد أألعالمیة ألتي تشجع ألكبیر قبل ألصغیر على ألتدخین : دورأألعالم- رابعا

وألشباب عن وتناول المخدرات ، وحظر نشر الدعایات ألمروجة لھا ، وألقیام أعالمیا بتبسیط ألمعلومة ألدینیة للنشء 
مضار تعاطي ألمخدرات وأألدمان علیھا ،ونشر ألتجارب ألریادیة وأستثمار رموز وشخصیات وطنیة وغیرھا للقیام 

.بحمالت أعالمیة ، وتشجیع ألكتاب وألمخرجین والفنانین على تناولھم في أعمالھم ما یدعم نشر ثقافة رفض ألمخدرات 
ر في حمایة ألنشء من المخدرات وتأھیل وإعادة دمج ضحایاھا مع ألمجتمع تتحمل ألدور أألكب:دور ألحكومة –خامسا 

والتعاون مع . ،وذلك عن تطویر ألقوانین والتوسع في أنشاء ألمراكز ألعالجیة ألمتطورة وتوفیر ألخبرات ألمتخصصة 
منظمات ألمجتمع ألمدني 

للناس تشریعاتھ السماویة المنسجمة مع حیاة ألفرد بعث اهللا تعالى رسولھ ألكریم لیبین: دور ألرجوع ألى أهللا -سابعا
وماتحتاجھ ألیھا ضروریات العیش ألھاني وتحقیق متطلبات ألناس بجلب المنافع ودفع ) 57(والمجتمع وملبیة مصالحھ 

الغ ألضرر وحفظ أألمور ألخمسة السیما ألعقل مناط آفة ألمخدرات ألتي أبتلي بھا أإلنسان كافرھم ومسلمھم لضررھا ألب
أنما یرید ألشیطان أن یوقع (ولقد سجل أألسالم قصب السبق بحرمتھا بقولھ تعالى. والمباشر على عقلھ أوال وجسده ثانیا 

ولھذا فأن ) . 91ألمائدة ) (بینكم العداوة والبغضاء في ألخمر وألمیسر ویصدكم عن ذكر أهللا وعن ألصالة فھل أنتم منتھون
:یق ألدور الدینيلتالي یوصلنا ألى تحقالتذكیر با

إن غرس ألوازع . الشيء یعین ألمرء لتحقیق مآربھ أال باألیمان ، فمن جعلھ سالحھ نجح ،ومن سارطریقھ وصل -1
أن أألیمان وتربیة ألمجتمع على تطبیق أألسالم .ألدیني لدى ألطفل یحمیھ من ألمنزلقات في مھاوي الرذیلة عند شبابھ

ین المؤمن لتحقیق مرامیھ ألعلیا وتوجیھ ألشباب على حفظ ألدین والنفس والنسل والعقل واألعتماد على قدرة اهللا تعالى یع
)58(والمال 

یأمرھم بالمعروف وینھاھم عن المكر ویحل لھم ألطیبات ویحرم علیھم (ألتمسك بالدین ألحنیف والتذكر بقولھ تعالى-2
) .157أألعراف)(الخبائث 
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).المرء على دین خلیلھ فلینظر من یخالل ( سلم تذكر قول الرسول صلى اهللا علیھ و- 3
ألنساء )(یایھا ألذین آمنوا أطیعوا أهللا وألرسول وأولي أألمر منكم (طلب مشورة أألھل والحكماء عمال بقولھ تعالى - 4

59.(
لجة  ومن حفظ أهللا ألرجوع ألى أهللا وأألنابة ألیھ وتقواه إذ جعل ھذا ألدین ألحنیف منھج حیاة ومنھج وقایة ومنھج معا-5

حفظھ ،وأألكثار من عمل ألصالحات وألتوبة وألغفران فأن عذاب أآلخرة أشد أذ یقوي ألعزیمة ویشرح ألصدر ویطیب 
من عمل صالحا من ذكر وأنثى وھو مؤمن فلننجیینھ حیاة طیبة ولنجزینھم أجرھم بأحسن ماكانوا (قال تعالى.ألنفس 

) .97ألنحل )(یعملون 
.أنزل أهللا وألوقایة من المعاصي وإقامة الحدود والتعزیراتألحكم بما-6
). 28ألرعد)(أال بذكر تطمئن ألقلوب (مصاحبة ألصالحین وحضور ألذكر-7

وھناك أخیرا من یدعو للتضحیة باماتة من من ألمدمنین أمورھم مقاربة للوفاة عن طریق تسمیمھم لیشیع أن -سادسا
.عن تعاطي ألمخدراتألمخدرات مسمومة فیبتعد ألشباب

كما أن ھناك من یجد في تشجیع ألشباب على قضاء أوقات ألفراغ باألنترنیت -سابعا
. فقد كان في أللجوء إلى ألتویتر والفیس بوك ما یشغلھم عن ألتعاطي ) . 59(حمایة لھم أبتعادا عن تعاطي ألمخدرات 

ألسید حنفي عوض أن عالج ألمشكلة یحتاج إلى مشروع ومن ناحیة أخرى یؤكد ألدكتور. ولعل في ذلك أھون ألشرین 
قومي ولیس بالخطب وألشغارات ویجب أن یثور ألمجتمع على  نفسھ ولتكن ھناك شخصیة رمزیة تحمل النداء تقودھا 
رسالة إعالمیة سیاسیة دینیة بعیدة عن البیروقراطیة ألوظیفیة ،ولتحل المشكلة بثورة قیمیة من ذات ألنفس مع مجھود 

لمتطوعین من ألمھتمین ومن ألمجتمع ألمدني والحركات ألنسائیة ولنتعرف على تجارب أآلخرین ألتي نجحت في مكافحة أ
.أإلدمان ألننا حتى أآلن نتبع أسالیب عالج منفر یشعر ألمدمن بأن عالجھ فترة عقوبة ولیس أصالحیا 

توقف عن تعاطي ألمخدرات لیس فقط لسبب تدھور ھناك أكثر من سبب یدعوك ألن ت: منین\ماذا نقول للم–ثامنا 
كمسؤول في .....كأب.........كزوج.......حالتك ألصحیة أو قدراتك ألعقلیة ، أو أألقتصادیة ، أنما لتدھور حالك كإنسان 

من ألعمل ، مھما كانت دوافعك للتعاطي ، فأن ألمخدرات سوف تزید مشاكلك تعقیدا ، سوف تبعدك عن الناس أكثر، وتزید
إنك تدمر نفسك بنفسك إلى أن تسعى بتعاطي ألمخدرات في خیال وتجري .. سوف تفقدك أقرب ألناس . وحدتك وعزلتك 

كن واضحا وصریحا مع نفسك ، تحدث إلى نفسك . وراء سراب إذا وصلت وجدت نفسك في عالم ألدمار وعالم ألالإنسان 
ثم إسع لحلھا مع أصحابك . ، ألفشل ، ألضغوط وألمشاكل ألوحدة ، أإلكتئاب.. بصوت عال إسأل  عن سبب إدمانك 

. حتى تستطیع بعقل سلیم وجسم سلیم أن تواجھ ظروفك كلھا !!!ولنفس ھذه أألسباب توقف . ألمخلصین ،ذویك ألصالحین 
بھذا كن واضحا بشأن قرارك وأخبر شریك حیاتك وأوالدك وأصدقائك بھذا ألخبر ألسعید وألذین یحبونك ، سوف یفرحون 

إحذر أآلخرین ألذین یتعاطون .ألقرار، وألذین یكرھونك أو یحقدون علیك أو یغیرون منك سوف یكتئبون لھذا ألقرار 
إنھم حاقدون على ألمجتمع ، منتقمون من أفراده . ألمخدرات أیا كان نوعھا ألنھم یودون لو أن كل ألناس یتعاطون ألفساد 

أألصدقاء ألقدامى سیشعرون أنك خذلتھم ولذا سوف یجرونك ألى ألتعاطي لینتقموا إن مثلھم. ، فأحذر أن تكون فریسة لھم 
ال تلتفت إلى ألشائعة عن دورالمخدرات في تخلص ألفرد من مشاكلھ وإستخدامھا كوسیلة لتطبیب ذاتھ وألھروب من .منك 

دمان ، وكذلك تصحیح بعض ألمشكلة ، وحیث أن ألمخدرات ال یمكن أن تؤدي ألى حلول للمشكلة أألساسیة وھي أأل
. ألمفاھیم ألخاصة بفكرة أألدمان یقوي ألناحیة ألجنسبة بل إنھ یعمل على خفض ألرغبة ومشاكل عدیدة في ألجانب ألجنسي 

ومن ھذا ألمنطلق ندعوكم أخي وصدیقي ، إبني وإبنتي أن تبتعدوا عن ألخطر ألمدمر وألمارد ألجبار ألذي یقضي تماما 
......ال تستخدم أسلوب ألتجریب ومسایرة أألصدقاء أو من باب ألرجولة ألن بدایة ألغیث تكون قطرة .على معنى ألحیاة 
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:ألخاتمة
:وبعد أن أنھینا بحثنا وصلنا إلى 

ألتعریف بالمخدرات وفھمنا تعاطیھا ومیزناه عن أإلدمان علیھا،وتفردنا أنواعھا وتقفینا آثارھا وتأكدنا من -1
.أضرارھا وٍسبرناغور أسباب أللجوء إلیھا

ثم عرجنا،وفي مباحث أربعة إلى ألمعالجات وألتوقیات من ألتعاطي وأإلدمان ، ومالحقة ألمھربین وألمتاجرین -2
.فكانت ألمعالجة ألطبیة ، فالتشریعیة وألقضائیة ، وأخیرا أألجتماعیة . فیھا 

على ألتزام ألدول بتنفیذ بنودھا،  لوعیھا بان الروابط بین أألتجار وتعرضنا إلى ماأقرتھ أإلتفاقیات ألدولیة وحثت -3
غیر ألمشروع بالمخدرات وألمؤثرات ألعقلیة وما یتصل بھ من أألنشطة أألجرامیة أألخرى ألمنظمة تقوض 
أألقتصاد وتھدد إستقرار ألدول وأمنھا وسیادتھا ، ولرغبتھا في ألقضاء على أسباب مشكلة أساءة أستعمال 

خدرات من جذورھا ، وإتخاذ ألتدابیر ألالزمة للرقابة على ألمواد بما في ذلك ألسالئف وألكیمیائیات وألمذیبات ألم
ومن أجل ذلك فقد دعت أألتفاقیة ألعربیة لمكافحة أألتجار . ألمستخدمة في صنع ألمخدرات والمؤثرات ألعقلیة

أألجراءات وفقا لنظمھا وتشریعاتھا ألداخلیة غیر ألمشروع بالمخدرات وألمؤثرات ألعقلیة ألى وجوب أتخاذ
وبھدي من الشریعة أأل سالمیة ومع ألتنسیق مع ألمجموعة ألدولیة كمسؤولیة جماعیة دولیة مشتركة ، وأظھار 

.ألعالقات بین أألرھاب من جانب وغسیل أالموال وتھریب أألسلحة وألمخدرات من جانب آخر 
صالبة مواقف مشرعیھا في إنزال ألعقوبات ألتي ال بد منھا بحق مرتكبي وتفحصنا ألتشریعات ألوطنیة فوجدنا -4

.صور مختلفة من جرائم ألمخدرات وألمؤثرات ألعقلیة حتى وصلت أقصاھا أألعدام 
.ومع تلقي ألمجرمین عقوبة ألموت أال أن صور ھذا أألجرام لم تتوقف -5
تشھیر بألمدمنین ، والى أماتة ألبعض منھم بالتسمیم ومع ألمواعظ ألتي أشرنا عنھا وعن وعاظھا ،كالدعوة إلى أل-6

.ألبتعاد أآلخرین فإن ھذه ألجرائم مستمرة ،والى إشغال ألشباب باألنترنت وألفیس بوك وألتویتر
.ومع أن ألبعض قد أكد على إستخدام ألمخدرات وسیلة ناجعة لسبر غور دولة ألسرار أخرى-7
لك سوى ألتمسك بالمعالجةألطبیة لمن تورط ووقع فریسة لھذا ألمرض إالأننا لم نجد مخرجا وتخلصا من ھذه وت-8

.ألخبیث ، وأللجوء إلى مارسمتھ شرعة أهللا ال غیر
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Drug are Crimes Gateway
Lecturer Dr. Abdul Sattar Salim AL-Kubaisi

Abstract

Drug  taking or trading creates several crimes in addition to being  criminal acts in the
majority of countries .This has excited in human communities and international
organizations increasing interest  to find ways that can lessen it if not evading it .This
paper which would deal with the subject from various angles : Legislative, social and
health-wise, covers the following topics:

1. Legislative Treatment
2. Juridical Treatment
3. Social Treatment
4. Medical Treatment

_____________________
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