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امللخص
يعد تعددي ا خدر د خ أثندديف ةددحلم خمشددة عاددة .يد د أتثددت تعددي ا خدر د خ .ددة ادده خ ع ددي
خلارص واه أجنده ودم عصد ق.د ل.صده خلعيعد وخلع خلد خئني د بادةة دي ،تادت خل خادي خىل
خن خلنسيف خلذين يهعدي من خدرد خ الد ف ةدحلم خمشدة يسدبب ضدر ادها .دن بادةة الدي ،جيدب اييد
خئنني عن خ ذى خلذي يسدبب تعدي ا خدرد خ خلفق ديف يف الد حدمف أةلدة ريقد ل.هعيعدة عدل عادة.
تعي ا خدر خ أثنيف خمشدة خلدبع يد خلمادي ة خلطب د يف حدني يدرى خلدبع خآلالدر أن خلقدينمن خئندي ا
وم خلع ج خدنيادب ودذخ خلبهدل .دة ت.د خلمادي ة يدنن عنخهودي و م دي عدن أجدة تقريدر عدي ذذخ اينده ودا
خمة خدنياب داة .تعي ا خدر خ ال ف ةحلم خمشدة ودذخ خلبهدل جيدي ف ابن جتدر خادهر خ ،خدرد خ
غت خدارو خثنيف ةحلم خمشة يع ضرو ه
الكلمات املفتاحية :خئنني تعي ا خدر خ

هنج خلصه خلعيع خلن ج خئني ا جتر تعي ا خدر خ
Abstract

Drug abuse during pregnancy is a global problem. The effect of drug abuse on
maternal health and the health of their fetus is a concern for public health and criminal
justice. In general, studies have suggested that women who take drugs during pregnancy
cause health damage. In particular, the fetus should be protected from the harm caused by
drug abuse. Scholars are in disagreement about how best to deal with the problem of drug
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abuse during pregnancy. Some advocate for medical means, while others consider that
criminal law is the appropriate treatment. This Article examines these methods, weighing
their advantages and disadvantages in order to decide whether they are the proper
solution for the problem of drug abuse during pregnancy. This Article argues that the
criminalisation of the use of illicit drugs during pregnancy is necessary.

املقدمة
ياةة تعي ا خدر خ عن قبة خلنسيف خد عني أثنيف ةحلم ا .ن عاة .اه يد ابتم تات
خدر خ خدرهي م خىل خدر خ غت خدارو أو خدارو يعهرب تعي ا خدر خ أثنيف خمشة ش ضي خ
وم .ة ذل ذن
ألن يرتبط بع ابت عن خلع مب ذخ خلص .ابإل عين خىل خئنني خلذي مل يمل بع
لق مت وضل خلنسيف خممخعة
وؤ ف خلنسيف ي ان يف اثت عن خألح ين آاث خدر خ غت خدارو
خل.مخيت يس ئمن خاهر خ ،خدر خ يف ا.ب خله الة يف جميف خلصه خلعيع وخلع خل خئني عل اة
خ اف ياةة تنيوف ت .خدر خ هت ي خ ابتم لرةيو خئنني لذل ذن أتثت تعي ا ت .خدر خ
وم أح خوهشيعي خلصه خلعيع ألن خد ن ني يف وذخ خجمليف ع.هنعمن بههسني اه خأل ،وخئنني ابإلضية
خلعقم خلث ث خديض أبن تعي ا خدر خ قبة خلم م ق أابح قل
ذىل ذل ش
ألن حرا ايي خئنني شجعه .ة زه م خاهر خ ،خلعقماب خئني لألع ي خدنهرةي

خل جني

عن خلنهي ج
وذخ خلبهل يبني خن ذايفم خاهر خ ،خدمخ خدر م عن قبة خ  ،خثنيف ةحلم خمشة يؤ ي خىل
خلصه خلس.ب ل.جنني يف اب ة تمةت ايي ل.جنني عن أاث تعي ا خدر خ ي حظ خلةثتون ابن
ونيل حيج ذىل هنج خلصه خلعيع ولةن خلبهل جيي ف أبن ذل خلن ج غت ةعيف دعيئ عسأل تعي ا
خدر خ أثنيف خمشة يف خلرغب يف عنل خدري ر خليت تاةة الطرخ .ة خئنني خلنيعا وذخ خلبهل جيي ف
ابن خلن ج خئني ا خلقي .ة ةرض قماب جني اي ع .ة خلنسيف خلذين يهنيولن خدمخ خدر م أثنيف
خمشة يةمن أاثر ةعي
الغرض من البحث
خاد ل . .د دادة .تعدي ا خدرد خ أثنديف عرح.د خمشدة عدل تفلد ة خلدن ج
خلغرض عن خلبهل ودم تقد
خلقي .ة خلقينمن خئني ا ل.هعيعة عل خداة.
منهجية البحث  :خلبهل يعهش

.ة عن ج "خلبهل خلقينمين خدذويب" اباهر خ ،هنج "خدبي ئ خلقينمن "

وذه خلطريق تسي .ة ل .ة هنج خلصه خلعيع عل خاحلخت ج ه اذل
خلن ج خئني ا وتفل . .ة هنج خلصه خلعيع
191
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أسئلة البحث
وذخ خلبهدل ديوف خإلجيبد .دة شدي ذذخ اينده عادة .تعدي ا خدرد خ عدن قبدة خلنسديف الد ف ةدحلم خمشدة
لهيج خىل هنج اها خ ،هنج جني ا
قيود البحث
يهلددشن خلبهددل ق د سددا وخحد ووددم أن خلبهددل يهندديوف عسددأل شددي ذذخ اددين تعددي ا خدرد خ الد ف
ةحلم خمشة عمخة أو خميلف ل.نصم ،خل اهم ي
هيكلية البحث
يقس خلبهل خىل خ بعد نقدي سد ابإلضدية خىل عق عد واليةد خلنقطد خ وىل ل.دة خ اث خلسد.ب لهعدي ا
خدرد خ غددت خداددرو وخداددرو الد ف ةددحلم خمشددة .ددة خئنددني أعددي خلنقطد خلثين د ةددهفه خلددن ج خئنددي ا
دعيئ عاة .تعي ا خدر خ عدن قبدة خلنسديف ب نشدي ود يف عرح.د خمشدة خلنقطد خلثيلثد تقد  ،خاد لدن ج
خلصدده خلعيع د ب نشددي خلنقط د خلرخبع د تعددرض خ نهقددي خ خلدديت وج دده لس يا د جتددر تعددي ا خدر د خ خثندديف
خمشة عل ح له .خ نهقي خ
أصالة البحث/القيمة
وذخ خلبهل يق  ،خا ع ش ابلنسب خىل ةق خلقينمن خئني ا خلبهل يعهرب ةري خ عدن نم د عدن ح دل ل .دة
عاة .تنيوف خدر خ خثنيف ةحلم خمشة وخاث وي .ة ةيو خئنني وعدن ح دل تقد خلدن ج خئندي ا اأةلدة
وا  .ل.هعيعة عل ت .خداة.
أوال :خماطر تعاطي املخدرات خالل فرتة احلمل على اجلنني
ميةددن خن ياددةة تعددي ا خدرد خ عددن قبددة خلنسدديف خدد عني أثندديف ةددحلم خمشددة الطددم م ابددتم .ددة ح دديم ومنددم
خئنني عنيقا تعي ا خدر خ أثنيف خمشة جيب أ تقهصر .ة خدر خ غدت خلقينمن د ألهندي ل سده خددمخ
خلمح د م خلدديت ق د تسددبب خللددر أثندديف خمشددة ب د
خدر خ خلقينمن وغت خلقينمن

عددن ذل د

جيددب أن تاددشة خدنيقا د خلن ددر يف اددة عددن

أ .املخدرات غري املرشروعة
تبهددل وددذه خدنيقاد يف خآلاث خلدديت قد د ث ي خلةماددييني وخدددي جيمخا و خد هيعف هدديعني .ددة خئنددني ة شددي يهع.د
اباددهر خ ،خلةماددي ني تاددت خل خاددي خىل خن خلةماددي ني بددي يسددبب خذى ل.جنددني وخلددذي يهلددشن اب فدديض
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خلمزن ن خلم م خلم م قبة خ وخن وابإلضية خىل خ نفصيف خلسيب ألوخن ل.شا ش عدن خلدرح  1أضدف
خىل ذل ونيك بعد خأل لد خلديت تادت خىل أن خلهعدرض خلسديب ل.دم م ل.ةمادييني قد يسد يف ادعماب يف
خ وهش ددي ،خدس ددهشر وخلهن د د خل ددذخيت خلس دد.ماا خل ددذي يب د د أ يف عرح .د د خدرخوق د د د د وم  .ددة ذل د د خا ددهر خ،
خلةماددييني ال د ف ةددحلم خمشددة ب نشددي يهطددم خل د عي وخئ دديز خلعصدديب ق د يددؤ ي ذىل تغ دتخ خ ش د يف خل د عي
وخئ يز خلعصيب  2يعهرب خلةمادييني الطدتخ .دة خئندني وبادةة الدي ،ذذخ مت خادهر خع الد ف خألشد ر خلث ثد
خألوىل ع ددن خمش ددة ن د عي ية ددمن خل د عي وخأل ل دديف خألال ددرى يف عرح .د خلهط ددمير  3يل د خلةما ددييني خألو د
خل عمي لأل ،ويق.دة عدن تد ة خلد  ،ذىل خئندني عدن الد ف خداد ش عدن الد ف تق .دة ذعد خ خئندني ابلد  ،در،
خلةما ددييني خئن ددني ع ددن خألاس ددجني  4تا ددشة مخق ددب خ ف دديض خألواس ددجني خئن ددي خلس ددةهي خل عيغ د قب ددة
5
خلم م وخلم خ خدبةرم وأتالر خلنشم وذايب خئ يز خلعصيب خدراني وخلهاموي خخل.ق
ة شددي يهع .د اباددهر خ ،خدددي ج دمخا تثبدده خ ثدديو وجددم خاث قيب .د ل.هغ ددت .ددة منددم خئنددني بددي يف ذل د
خ فدديض خلددمزن ند خلددم م خلددم م خدبةددرم أتالددر خلنشددم خالددة خلددرح شددر خمشددة ددمف خئنددني حراد
خئنني قيب .خئنني ل.ه يم وح م خلعنيي خدرانم م يثا خلم م  6أضف خىل ذل ذن خلهدأثت خللدي خلدذي
تسبب خدي جمخا .ة تطمير خئ يز خلعصيب جيعة عن غت خدسدهغرب أن بعد خأل فديف خلدذين يملد ون ل.نسديف
خلذين خاهر عن خدي جمخا أثنيف خمشة ل ي مسي ت ف .ة وجم عاياة يف خلنشم خلعصيب بدي يف ذلد

Luis B. Curet and Andrew C. Hsi, ‘Drug Abuse During Pregnancy’ (2002) 45 Clinical
Obstetrics and Gynaecology’ 74.
1

See Darla Bishop et al., ‘Bridging the Divide White Paper: Pregnant Women and Substance
Use: Overview of Research and Policy in the United States’ (2017) Jacobs Institute of Women's
Health 13.
2

See Ira J. Chasnoff et al., ‘Temporal Patterns of Cocaine Use in Early Pregnancy: Perinatal

3

Outcome’ (1989) 261 JAMA 1741.
Ira J Chasnoff et al., ‘Cocaine Use in Pregnancy’ (1985) 313 New England Journal of Medicine
666-668.
4

Ibid, 668-669.

5

Jayleen K L Gunn et al, ‘The effects of prenatal cannabis exposure on fetal development and
pregnancy outcomes: a protocol’ (2015) BMJ Open3 , and Grace Hennessy, ‘Marijuana and
Pregnancy’ (2018) The American Journal on Addictions 44.
6
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خ ا ددهجياب خدهغ ددتم ل.ش ددؤثرخ خلبصد دري وزه م خلا ددعم اب ت ددي وخلبة دديف خلع دديي خلن ددربم  7ختهف ددا آاث
خلهعرض ل.شر جمخا قبة خلم م عل خلهق  ،يف خلسن يعيين خأل فيف خلبيلغمن عن خلعشر ث ث أ دمخ ،ممدن تعرضدمخ
قبة خلم م ل.شي جمخا عن خدني عن خدهي دب أثنديف خلندم ،بدي يف ذلد خ اده قي خل. .دا وخاده قي عنيد عدن
خلمقه بع ب خي خلنم ،وخ فيض افديفم خلندم ،عقي ند ابأل فديف خدادي ني غدت خدعرضدني يف خأل شدي خدهق عد
عن خأل جح أن يهعرض خأل فيف خلذين يهعرضمن ل.شي جمخا قبة خألوخن ذىل أقة عدن أقدرخهن غدت خدةادمةني يف
ع ددي خ حددة خداددة وخلددذخارم وخلق د م .ددة خلبقدديف عنهب ددي ولق د خ تددبط أيلددي خاددهر خ ،خدددي ج دمخا أثندديف
8
خمشة ابلع ي عن خداياة خئس ي
ة شددي يهع.د اباددهر خ ،خد ثيعف هدديعني  ،ميثددة تعددي ا خد هيعف هدديعني أثندديف خمشددة عاددة .ادده اشددئ خلعمخقددب
ل سده ةقدط ذخ أمه د ابلنسدب ل.نسديف خممخعدة ولةدن أيلدي خأل فديف خلدذين مل يملد وخ بعد ويحلخةد عدل زه م
الطددر تسددش خمشددة وخ تفددي ضددغط خلد  ،وةدديم خئنددني خلددم م خدبةددرم وتق د خلنشددم خالددة خلددرح قد تددؤ ي
خآلاث خللي م ل.هعرض ل.ش ثيعف هيعني قبة خلم م .ة منم عي خئنني ذىل عاياة يف خلنشم خلعصديب وخلسد.ماا
9
.ة خد ى خلطمية
ب .املخدرات املرشروعة
ق يةمن لهنيوف خدر خ خدارو وباةة الي ،خلةهمف وخلهبغ أثنيف ةحلم خمشة آاث ا.ب .دة اده
خئندني ح ددل يثبدده خأل ب خلطدديب أن خلةهددمف وخلسددجي ر ميةددن أن يلددر ابئنددني خلةهددمف وددم عسد ووددم
يعة يسبب تامه خئنني خلنيعا  10ميةن أن يؤ ي خاهر خ ،خلةهمف عن قبة خألع ي ذىل خلهر.دف خلعق.دا

وغددته عددن خإل يقددي خئس د ي وخلعق .د ل د ى خلطفددة خلندديتج  11باددةة خاثددر ق د ميةددن أن يددؤ ي تندديوف
خلةه ددمف با ددةة اب ددت ذىل عه زع د د خلةه ددمف خئن ن د د وخل دديت تهة ددمن ع ددن أتال ددر خلنش ددم خلا ددذوذ يف خلمج د د

Andrew J. Weisberg and Frank E. Vandervort, ‘A Liberal Dilemma: Respecting Autonomy
While Also Protecting Inchoate Children from Prenatal Substance Abuse’ (2016) 24 William and
Mary Bill of Rights Journal679 .
7

Ibid.

8

Jürgen Dinger et al., ‘Methamphetamine Consumption during Pregnancy – Effects on Child
Health’ (2017) 50 Pharmacopsychiatry107
9

Claire E. Dineen, ‘Fetal Alcohol Syndrome: The Legal and Social Responses to Its Impact on
Native Americans’ (1994)70 North Dakota Law Review18 .
10

Ibid 4.
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وخلهر.ددف خلعق.ددا وخلع ددمب خخل.ق د خدهنم د خلدديت تددؤثر .ددة خأل لدديف خألالددرى  12أضددف خىل ذلد قد يددؤ ي
خلهعددرض ل.ةهددمف ذىل خ فدديض خلددمزن ن د خلددم م خلاددذوذ خلهنشددمي وخلسدد.ماا خإلج دديض خله.قددي ا وو م

جنددني ع دده  13ق د خيه.ددف ع د ى وش د م ت.ددف خئنددني وةقددي درح .د خمشددة خلدديت تهعددي ة ة ددي خد درأم خلةهددمف
لد د و عع د د خألضد درخ خلنيمجد د ددن خلةه ددمف الد د ف خألشد د ر خلث ثد د خألوىل ند د عي تبد د أ أ ل دديف خئن ددني يف
خلهةمن يسبب تعي ا خلةهمف خدسهشر ضر خ ذضية ي مخف ةحلم خمشة ألن خلد عي يهطدم الد ف ةدحلم خمشدة
أباش .ددي ذذخ تمقفدده خددرأم ددن خلاددرب الد ف خألثد و خلثدديين ةسددم يههسددن حجد خئنددني واددهه لةددن
14
ذاي ق يههسن
ابإلضية خىل خلةهمف ميةن خ هبي خلهبغ عن أاثر خددمخ خد عند خللدي ابئندني ح دل ي حدظ خحد خخلدربخف
ذذخ مت تصن ف خددمخ عدن ح دل شد م مخقب دي خدد عرم .دة اده خئندني وخأل ،ةشدن خحملهشدة أن خددمخ خدرد م
خلقينمن د د ع ددن خلةه ددمف وخلهب ددغ ا ددههفمقين ابلهأا د د  .ددة خلنه ددي ج خلس دد.ب خدرتبطد د ابدد دمخ غ ددت خدا ددرو عث ددة
خلةماددييني وخ.ددتوين وخدددي جدمخا  15هددمي الددين خلسددجي ر .ددة عددي يقددرب عددن  4000عراددب ا ش ددي ا بددي

يف ذل أوف أاس خلةربمن وخليت ميةدن خن تادةة الطدرخ .دة خئندني  16ميدر الدين خلسدجي ر درب خداد ش
ددر ،خئنددني
ويةددمن بثيبد علد قي لألو د يق.ددة عددن تد ة خلد  ،ذىل خئنددني بنسددب تصددة ذىل  ٪38لددذل
عددن خلعنياددر خلغذخ د وخألاسددجني ممددي يهسددبب يف ح د وو ت د خال عددل خلهطددم خلةددييف ل.ج دديز خلعصدديب
خدراددني ومنددم خئنددني خالددة خلددرح

17

أضددف خىل ذل د

ق د يددؤ ي تندديوف خلسددجي ر خىل خدا د ش خدننخح د أو

Dawn E. Johnsen, ‘The Creation of Fetal Rights: Conflicts with Women's Constitutional Rights
to Liberty, Privacy, and Equal Protection’ (1986) 95 Yale Law Journal 606.
12

See Darla Bishop et al., ‘Bridging the Divide White Paper: Pregnant Women and Substance
Use: Overview of Research and Policy in the United States’ (2017) Jacobs Institute of Women's
Health 18.
13

Kristen Rachelle Lichtenberg, ‘Gestational Substance Abuse: A Call for a Thoughtful
Legislative Response’ (1990)65 Washington Law Review 379.
14

See Karol Kaltenbach and Hendrée Jones, ‘Maternal and Neonatal Complications of Alcohol
and Other Drugs, in Pedro Ruiz and Eric Strain (eds), Lowinson and Ruiz’s Substance Abuse: A
Comprehensive Textbook (5th edn, Lippincott Williams and Wilkins 2011).
15

edn,

th

Christine A. Gleason and Sandra E. Juul (ed), Avery’s Diseases of the Newborn (10
Elsevier 2018)131.
16

Carmen Hernández-Martínez ed al., ‘A longitudinal study on the effects of maternal smoking
and secondhand smoke exposure during pregnancy on neonatal neurobehavior’ (2012)88 Early
Human Development406.
17
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خنقطي خدا ش وخإلج يض خله.قي ا
خلرض ل خدفيجئ ابإلضية ذىل خداة

18

بطه بع خل خادي خلهعدرض ل.ن ةدمتني قبدة خلدم م ده زعد عدم
خلس.ما وخدعرة قصتم خألجة و مي .خدد ى وخلهدأثتخ .دة ععد ف

خلددذايف و جددن خ نهبدديه خله د الني أثندديف خمشددة ميةددن أن يني د عددن الطددر خإلع د  ،ووة ددي خلرضددل وخلرضددل
خدف دديجئ عه زع د خلمة دديم خل ددم م خدبة ددرم عا ددياة يف خئ دديز خلهنفس ددا تب ددي ؤ من ددم خئن ددني وخ ف دديض عع د ف
19
خدمخل
اثنيا :النهج اجلنائي
ميةن خجملي ل أبن خلن ج خلقي .ة خلقينمن خئني ا وم خلطري خدثيي دعيئ عاة .تعي ا خدر خ خثنيف
خمشة يف وذخ خخلصم ،ق عه جمشم عن خلهربيرخ لصيحل حمياش خدرأم خليت تهنيوف خدر خ ب نشي
تةمن حيع ام ل.ة ت .خلهربيرخ بااف عن خلهفص ة أ اه
أوال :مقاضاة النساء سيكون له أتثري رادع
اهددب خلقيضددا أول فددر وددمدن أن خ.د خمق قددا ل.قددينمن خئنددي ا وددم ذجبددي خألةدرخ .ددة تة ددف ادد.ما عددل
خدع ددييت خ جهشي د د  20با ددةة عث دديي قد د خجملهش ددل و ددذخ خدط .ددب خدرغ ددمب ع ددن الد د ف خلعقمبد د  21جي ددي ف
خدن ددرون خلنفع ددمن أبن خلعقمب د لدديةظ .ددة خلن ددي ،خ جهشددي ا خىل خم د خلددذي تددؤثر .ددة ادد.مك خآلال درين يف
خدسددهقبة  22وةقددي لن ريد خلددر وخلدديت ياددي ذل ددي أح دديا اباد "خدنددل خلعددي "،عددن خدفددحلض أن تددؤ ي ععدديام
خجملدر. ،دة خئرميد خلديت خ تةب ددي ذىل خآلالدرين دن خ تةديب جدرخ يف خدسدهقبة الاد أن يمخج دمخ نفد
23
خدصت خدؤاف
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ن ري خلر خلبس ط وا أن خله ي خ ميةدن أن تق.دة عدن خئرميد دن ريد خلهغ دت يف خلدرأي خلنديج دن د ،
خ ت ددي عددن مخقددب حمد م ع د م عددن ال د ف خلددر ة د ن خألة درخ خلددذين يغ دري خ درخ يف ادد.مك ذجرخعددا
ام ميهنعمن ن خلق ي ،بذل ألن خدهع خليت ق ص.من  .ي يقيب .أاثدر عدن الطدر د  ،خ ت دي خلاد ي
ل.عقمب خئني خليت ق تهبل  24ترتةن ن ري خلر .ة خإل خ م خمرم :وخح ام يق خلعقماب خئني ضد
خلفمخ خلنيجتد دن خ تةديب جرميد عع ند ذن ةةدرم خ اله دي خلدمخ ا جتعدة خلدر عنيادبي بادةة الدي ،ل.جدرخ
خدهعشد م ألن أولئد خلددذين لد ي خلمقدده ل.هفةددت يف ب عد أةعددي .اد ةمن لد ي خلمقدده أيلددي ل.هفةددت يف
25
مخقب أةعي.
يددن خلهربيددر خلددذي يهع.د ابلددر أبن حمياشد خلنسدديف خدهعي ددين ل.شرد خ خثندديف خمشددة وددا واد  .إلجبددي ون
.ة خلبهل ن خلع ج داة تعي ا خدر خ جيرب خمدب أو أي بدراعج لعد ج خلنسديف خممخعدة .دة
خلهمقف ن تعي ا خلةهمف أو خدر خ ويسشح .ن ابمصمف .ة خلعد ج بنديف .دة ذلد ادم ةهندل
26
خلنسيف خحملياشي ن تعي ا خدر خ خثنيف خمشة خحملهش .يف خدسهقبة وا ةمنن بثيب أعث .ألقرخهنن
لذل

وذخ خلهأثت خلرخ ل جينبين أو

ذن خلنسيف خلذين خيلعن ل.شهياش بمجب خلقمخنني خليت جتر،

تعي ا خدر خ خثنيف ةحلم خمشة و أقة رض اهر خ ،خلعقيقت ال ف أي حي اة ق يهعرضن .ي
يف خدسهقبة  27خئينب خلثيين يات ذىل أن عقيضيم وؤ ف خلنسيف ا ةمن بثيب لذير ل.نسيف خألالره يف
خجملهشل خلذين عن خحملهشة أن يهجننب تعي ا خدر خ أثنيف خمشة  28ذار (غي ي عةيي.ا) ووم حمي ،يف
و ي أ ابعي خ عرية أن أح خألابيب و خف ع حقه مي خخلطر خلة ش ي ا ض عهعي ا خدر خ

24
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Criminal Child Abuse Prosecutions of Pregnant Drug Addicts’ (2009) 99 Journal of Criminal
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خميعة وم أن أيعة أن ير خلنسيف خألالره ن تعي ا خدر خ أثنيف خمشة  29خلعقمب وا عفهي
30
خاحلخت ج ه  :عن خد أن يعر خجملهشل أن تعي ا خدر خ أثنيف خمشة اهه عقيضيت وععيئه با م
اثنيا :العقوبة للنساء الذين يتعاطون املخدرات أثناء احلمل
خلهربير خلثيين لهجر تعي ا خدر خ ال ف ةحلم خمشة وم خلعقمب ودذخ خلهربيدر قدي .دة خ هقدي أبن خلدذين
يرتةبددمن ش د خ أةعدديف غددت عاددرو ععنددمه أو قينمن ددي جيددب أن يههش .دمخ خدسددؤول  31ح ددل بددني قيضددا و ي د
ة.م يد د خ خ عرية د د ند د ذ خند د أحد د ى عهع ددي ا خدرد د خ خميع ددة" :ذن خاله ددي خا ددهر خ ،أو د د  ،خا ددهر خ،
خلةماييني وم جمر ال ي " بجر أن تهرذ خد ة  .ي وذخ خ اله ي عن خدفروض خهني تههشدة خدسدؤول
ددن خلعمخقددب خلطب ع د لددذل خ اله ددي  32تسددهن ن ري د خلع خل د خئنخ د ذىل خ هقددي ذي ادد .أبن خألشددري،
خلذين يقمعمن أبش يف عع ن ن ش يسههقمن خلهعي ف ولةدن بد عدن ذلد خلعقدماب خلصدي ع وقد
 .د أح د خ دديف خلعددي ،يف و ي د ايل فم ن ددي خ عرية د  :ل د ل د ي أي تعددي ف عددل وددؤ ف خألشددري،
ذمييين وم أن ينبغا حمياشه ول ل ي أي ادعمب يف قدمف ذلد جيدب أن نعيقدب خألع دي .دة ق ديع ن
33
ذخ أل في.ن
بنيفخ .ة ذل جيب ععيقب ودؤ ف خلنسديف وهت يد ون ابلعقديب ألن تصدرةيهتن خخلي ئد تسدهه خلعقديب عثدة
وددذخ خلهربيددر خلعقدديي ل.شد عنني خممخعددة جيددب خن يفددحلض أن وددؤ ف خلنسدديف يددههش.ن عسددؤول لهعددي ا خدرد خ
و ددن ا .ددن ذذخ ايندده خمري د شددر ي لهع ددني خدسددؤول . 34ددة خألقددة يب د و أن بع د خلقلدديم يؤي د ون وددذخ
خلهربير ح دل بدني قيضدا و يد اي و يندي خئنمب د خ عرية د .دة ادب ة خدثديف ند عمخج د خعدرأم تسدهر ،
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خلةما د ددييني أثن د دديف خمش د ددة :لق د د د ا د ددئشه ع د ددن و د ددذه خلفه د ددي خل د ددذين ل د د د ي ن أ ف د دديف غ د ددت ش د ددر ني  .د ددة
35
خلقينمن خلذي ق عمه ي قيف ذن ميةني وضع يف خلسجن
خلةماييني
اددذل

واشددي وضددح ادديبقي يمجد خلةثددت عددن خألذى لأل فدديف خألبددرهف خلددذين تسددهر  ،أع دديهت خدر د خ

أثندديف ةددحلم خمشددة جيددب أن يد ةل خلاددر مثددن وددذخ خللددر وخلطددر خدددذنب وددم خأل ،يد ا بعد خدد ني
خلعدديعني أبن خأل فدديف خلددذين يمل د ون يف وددذخ خلنددم عددن خلب ئ د غيلبددي عددي ي ددرون يف وقدده ح د عددن ح دديهت
اشه شددني جنددي ني  36لددذل يعيقددب خلطفددة .ددة ج درخ وخل ت د لةددن خأل ،تههشددة أب د خ خدسددؤول ددن
خألض د درخ خل دديت مق دده ابلطف ددة خدا ددياة ن د د خل ددم م ل س دده و ددا خلق .د د خلمح د د أاث تع ددي ا خدر د د خ
وخلةهددمف أثندديف خمشددة ميةددن أن تهبددل خلطف دة دمخف ح يت د  37عه زع د اهددمف خئنددني
38
عرض ق يسبب خ شي عاياة ألولئ خلذين يمل ون ي

.ددة اددب ة خدثدديف

اثلثا :حتسني الصحة العامة للنساء احلوامل
خلهربيدر خلثيلددل لهجددر تعدي ا خدرد خ الد ف ةددحلم خمشدة وددم أن خدرخقبد أو حددب خلنسديف خممخعددة عددن الد ف
تطب د خلعقددماب خئني د ميةددن خن يددؤ ي ذىل لسددني خلنهددي ج خلصدده لددأل ،أو خئنددني انه جد دنيد عددن خلر ييد
خلطب د وخدرخقبد  39ودذخ خلهربيددر يقدم. ،ددة ةةدرم أن خلنسدديف يف خلسدجن اد ةمن إبعةديهنن خلماددمف ذىل ييد عددي
قبددة خلددم م باددةة أةلددة ممددي ميةددن لش .د أو ا د رهي ون خلبهددل ددن غددت ذل د تعددرض خلنسدديف خممخعددة
ل.س ددجن أو ل.عق ددماب خئني د د خألال ددرى ية ددمن لعد د ع ددن خ ا ددبيب :د ددنع ن ع ددن خلما ددمف ذىل خلعق دديقت غ ددت
خلقينمن د وذجبدي ون .ددة ادة ا .دن دد م وذجبدي ون .دة خخللددم ألوخعدر خلطب دب ة شددي يهع.د بر ددييه ن
40
أو خلسشي ل.شهيا بطرق أالرى ل.س طرم .ة ا.مك خدرأم وتمج أثنيف ا .ي
Bob Herbert, In America; Pregnancy and Addiction, The New York Times (11 June 1998).

35

Don Terry, ‘In Wisconsin, a Rarity of a Fetal-Harm Case’ The New York Times ( 17August
1996).
36
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Krista Stone-Manista, ‘Protecting Pregnancy Women: A Guide to Successfully Challenging
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ق تةمن قل (ةمن) أوف قل يه خإل ن ن ي ن قديض ةد .دة عد ة  .دي حيعدة ةقدط عدن أجدة
ايي د ادده جن ن ددي بع د ل ي د أن خالهبددي (ةددمن) ذجيدديي ل.ةماددييني وايندده حدديع د د م ادده أش د ر حة د
خلقيضا .ة (ةمن) ابلسجن د م اه أش ر بني خلقيضا أند يريد أن يهأاد عدن أهندي لدن تفدرج ن دي ذ بعد
خنه يف ا .ي بسدبب خلق.د .دة خلطفدة خلدذي مل يملد بعد يعهقد خلقيضدا خلدذي تدرأ خئ.سد أن خلسد م
(ةددمن) لددن لصددة .ددة خلعقدديقت غددت خداددرو يف خلسددجن ونه جد لددذل ةد ن خئنددني اد عيين عددن ضددر أقددة
د وم .ددة ذلد أ .ددن خلقيضددا أن عثددة وةددذخ حةد اددين أيلددي يف ادديحل خةعددا خللدرخ ب خلددذين اد هعني
 .بد شد ةدل مثن خلطفدة خلدذي ميةدن أن يعديين عدن عادياة حدي م وعة.فد ند خلدم م  41يف نفد
خلس يق يف قل (خيةر ) بني خلقيضا أبن حة  .ي ابلسجن مخف ةحلم ا .ي ل ألند يريد ععيقبه دي
ولةددن ألند يريد ذنقدديذ خلطفددة اددذل تاددت اددج خحملياشد ذىل أن خلغددرض خلمح د عددن اددجن(خيةر )

وم مشيي اه جن ن ي .ة اب ة خدثديف أشدي خلقيضدا ذىل أند اد ع خلن در يف خمةد ند و م خلطفدة
42
أو (خيةر ) تن ا خمشة
عددن خلمخضددح أن أي أتثددت خ ينددهج ددن خلق دمخنني خلدديت جتددر ،تندديوف خدر د خ أثندديف ةددحلم خمشددة ا د ف خلصدده
ن دي دن تعدي ا خدرد خ قبدة خلدم م ادهه.قة
خلعيع لةدن خلهدأثت ادم ميهد أاثدر أي خعدرأم يده خإلبد
خلع د ج ممددي يني د عددن ادده خد درأم وجن ن ددي  43بندديفخ .ددة ذل د خلهجددر ميةددن خ هبددي ه خلسددب ة خلمح د دنددل
و م خآل عدن خأل فدديف بع ددمب جسد ي و ق .د  44خداددياة خدرتبطد بهعددي ا خدرد خ قبدة خلددم م ميةددن
أن تهبل خلطفة لبق ح يت خلةثت عن وذخ خللر يةمن خ وميةن أن يةمن الطتخ ذضية قماب جني د
.ة خلنسيف خلذين يهعي ني خدر خ وخلةهمف أثنيف خمشدة قد فدن خلنسديف .دة خلهمقدف ممدي اد ني خلصده
خلعيع باةة ي ،ذن خدري ر خدرتبط بهعي ا خدر خ وا ععروة وعدن خدؤاد أن ونديك حجد عفي ودي أن

41

)U.S. v. Vaughn, Daily Wash. Law Rep., March 7, 1989, at 441 (D.C. Super. Ct. Aug. 23, 1988
(Crim. No. F 2172-88 B (D.C. Super. Ct. Aug. 23, 1988).
New Jersey v. Ikerd, 850 A.2d 516 (N.J. Super. Ct. App. Div. 2004).

42

Krista Stone-Manista, ‘Protecting Pregnancy Women: A Guide to Successfully Challenging
Criminal Child Abuse Prosecutions of Pregnant Drug Addicts’ 833.
43

Lisa M. Noller, ‘Taking Care of Two: Criminalizing the Ingestion of Controlled Substances
during Pregnancy’ 389.
44
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خاددهر خ ،خلعقدديقت ميةددن أن يلددر خئنددني يد ا بعد خدد خةعني ددن خد حقد خلقلددي أن خلةماددييني لد خاث
45
الطتم .ة خألجن وعن خلمخضح أن عن امف ععيع .خلطفة عن قبة خدرأم خميعة أن تسهر  ،خلةماييني
ونيك عن م آالر .ذه خمج  :خلطفة تمةت قماب ذضية

اهر خ ،خدر خ قبدة خلدم م قد تسدي يف

اييد خأل فدديف عددن خألع ددي خل .دمخيت ل د ي ن د .ددة تعددي ا خدرد خ أثندديف خمشددة وخح د عددن خ ش د يف خلدديت
جيددب خن أتالددذ يف ن ددر خ هبددي يف وددذخ خلنقددي وددم ةيو د خلطفددة وممددي ش د ة د يةددمن لسددني ةيو د
خلطفددة ددن ري د تمقددف خأل ،ددن تعددي ا خدرد خ يف خلمخقددل أشددي أح د خد د ني خلعدديعني خدسددؤولني ددن
أهتي ،خلنسيف ابدمخ خلة ش ي خخلطرم ذىل ضرو م ايي خأل فيف خلدذين مل يملد وخ بعد امخحد عدن خلعمخعدة خحملفدنم
يف قد درخ ه بمخا دد .خدقيض دديم  46ا ددين ( و ةيل س ددةي) خدد د ا خلع ددي ،دقي عد د و ما ددن
دهعي ا خدر خ خممخعة يف عقيب .أجريه عع يف ي2010 ،

ي ددرح يف ذ خنهد د

ذاددر ( و ) خن د ب نشددي عةهب د ا د ن ر ابلهأا د يف أي ج ددم تبددذ.ي خأل ،له.قددا خلع د ج ة د ن خلمقدده خدنياددب
ل.نسديف ل.هصددمف .دة خلعد ج يةدمن قبددة خن تصددبح حديع د وم .دة ذلد أاد ( و ) .ددة أن خلنسدديف
47
خلذين يهعي ني خدر خ جيب أن يهرذن الطمخ للشين  ،خمشة
اثلثا :هنج الصحة العامة
يعهق خلةثت عن خلفق يف ابن خلهق .ة عن أضرخ تنيوف خدر خ خثنيف خمشة وابلهيي ايي خئنني ميةن خن
يةمن عن ال ف خله خبت غت خلقسري وخليت ياي خل ي جمهشع " بن ج خلصه خلعيع " يات هنج خلصه
48
خلعيع خىل خلهفي ة عل خداة( .تعي ا خدر خ ) بجر ح وث ي وحميول خلهق .ة عن خآلاث ق خإلعةين

See Kathleen Adams, ‘Chemical Endangerment of a Fetus: Societal Protection of the
Defenseless or Unconstitutional Invasion of Women’s Rights?’ (2015) 65 Alabama Law Review
1370.
45

Ibid.

46

Matt Elofson, ‘Chemical Endangerment Charge Questioned, Dothan Eagle’) 23 October 2010).

47

Seema Mohapatra, ‘Unshackling Addiction: A Public Health Approach to Drug Use During
Pregnancy’ (2011) 26 Wisconsin Journal of Law, Gender and Society265.
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يعهشد وددذخ خلددن ج .ددة خ هقددي ابن خلنسدديف خدهعي ددين ل.شرد خ يهجنددنب خمصددمف .ددة خلر ييد قبددة خلددم م
المةي عن خن تقم ،خل ولد أبالدذ خو ودن بجدر خاهادي تعدي ا خدرد خ  49ح دل وجد خن خلنسديف يدحل ن
يف .ددب خلع د ج ذذخ اددين وندديك خحهشدديف ل.عقدديب ع د ين أو جن دي ا عددل ع ح د أن بع د خلنسدديف ي .د ن
د د وم  .ددة ذلد د خخل ددم ع ددن ذبد د
أ ف ددي.ن يف خدن ددنف دن ددل خل ولد د ع ددن خاها ددي تن دديو.ن ل.شرد د خ
خلس.طي يثي خلنسيف دن خلهمخادة أبعيند حدمف عادياة ذ عديهنن عدل خلعديع.ني يف جمديف خلر ييد خلصده خلدذين
ه دديجمن ذىل و ددذه خدع.مع ددي له ددمةت خلر ييد د خلطب د د خدنيا ددب لة ددة ع ددن خدد درأم وعملم و ددي خئ يد د  50ويف و ددذخ
خخلصم ،يقمف خل اهم (تتب ن) جتر أو ععيقب خلنسيف خممخعة .ة تعدي ا خدرد خ أثنديف خمشدة يعد
51
عثبطي .ن ل.هصمف .ة يي عي قبة خلم م أو خلبهل ن ال ع ج خدمخ أو خ اهشرخ يف ذل
خلن ج خلعقيي ميةن لن ج خلصه خلعيع خن شا خدرأم وخئنني ح ل ي حظ خن خلس يا خليت
.ة ال
ليوف ايي خألجن إبنةي ذنسين أع يهت اهفاة حهشي  52وابلهيي ونيك حيج لس يا خدر خ خليت
تعحل بةة عن خأل ،وخئنني خلن ري خلنسمي خلثقية جتي ف أبن خجملهشل ل ي وخجب دسي م ع عي

خدر خ خممخعة  53عن ال ف عسي م خدرأم خميعة عن ال ف خلقنمخ غت خلعقيب يقم ،خجملهشل بمخجب
جتيه خدرأم وي ك أهني ذخ ق ش عثة خئنني  54ويف خلمقه نفس عن شأن خله خبت غت خلعقيب أن لشا
55
خئنني ألن خجملهشل ا س ة خلقرخ ل.هيعة خد عن ابلسعا ذىل خلع ج خلفعيف

Andrew J. Weisberg and Frank E. Vandervort, ‘A Liberal Dilemma: Respecting Autonomy
While Also Protecting Inchoate Children from Prenatal Substance Abuse’ (2016) 24 William and
Mary Bill of Rights Journal688 .
49

Indrani Sen Gupta )ed), Human Rights of Minority and Women's: Human rights and sexual
minorities )Isha Books 2005)220 .
50

See Aaron M. Gillespie, ‘Prosecuting Women Based on Drug Abuse during Pregnancy,
Protecting Unborn Children, and Examining the Prosecutorial Standards in the Commonwealth of
Virginia and How those Standards Apply’ (2017-2018) 17 Appalachian Journal of Law158 .
51

Dorothy E. Roberts, ‘Punishing Drug Addicts Who Have Babies: Women of Color, Equality,
and the Right of Privacy’ (1991) 104 Harvard Law Review 1481.
52

Page McGuire Linden, ‘Drug Addiction During. Pregnancy: A Call for Increased Social
Responsibility’ (1995) 4 American University Journal of Gender, Social Policy and the Law106 .
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غيلبي عي ل ة خلس ياي غت خلق ري اب وهشي ،يف خجملهشل خلطيب ألهني تعنز خلن ج خلطيب خألوال دعيئ
عهعي ا خدر خ بماف ع عنني وتةمن أةعي .الي ج ن ذ خ هت  56ح ل تات خلرخبط خلم ن ألثيو
وتع .خإل عين يف خلفحلم خحمل ط ابلم م ذن عهعي ا خدر خ قبة خلم م و ع عنمن وخلذين أابهمخ
حمخعة ول سمخ عن خلنسيف خممخعة خلذين يقر ن خاهر خ ،خلعقيقت  57ابلنسب ل.ش عنني خممخعة لذل
58
يعهرب تعي ا خدر خ قبة خلم م نه ج درض ععق و "ل جمر نهيج لفاة قمم خإل خ م خلفر ي "
يرتةن هنج خلصه خلعيع باةة خاياا .ة خاحلخت ج خلمقيي عن خللر وخم عدن خللدر ند خلن در ذىل
خلس يق خلذي و ة تعي ا خدر خ وخلةهدمف قبدة خلدم م مت خإلشدي م ذىل خلفقدر ونقد خلهع.د ونقد

برخعج خلهمج خليت ق تق  ،خل خ جهشي ا ل.نسيف خحملهيجي  59لق مت خ قحلخ ابن خلهع .خدبةر وخلهمج د
اعنصددر سددا يف بددراعج خلمقيي د عددن خلصدده خلعيع د بددي يف ذل د تع .د خلمقيي د عددن خدر د خ وخلةهددمف
60
وخلهع .باأن خلعمخقب خئني لهعدي ا خدرد خ غدت خدادرو وبدرخعج خلهمج د ل.سدةين خدعرضدني ل.رطدر
لقد مت ع ح د أن خلهع.د خدبةددر (الد ف اددنمخ خد اد خإل خ يد وخلثينميد ) ضددرو ي ألند يددمةر ل.اددياب

عع.معي حمف آاث تعي ا خدر خ وخلةهمف .دة خئندني خلبادري قبدة خمشدة . 61دة خلعةد عدن ذلد
ةد ن خلهع.د خدقد  ،الد ف ةددحلم عددي قبددة خلددم م لد لد ةي د م تددذار ل.مقييد ألند عهعددي ا خدرد خ وخلةهددمف
خممخعة يف اثدت عدن خألح دين يه.قدمن خلر ييد عدي قبدة خلدم م وقد د و ضدر ل.جندني قبدة أن ته.قدة خددرأم
خدع.معي

و ن عي تةمن خلنسيف خممخعة ع عني

.ة خدرد خ أو خلةهدمف  62ةقد يهعدذ .د ن ببسدي

Kathryn T. Jones, Note, ‘Prenatal Substance Abuse: Oregon's Progressive Approach to
Treatment and Child Protection Can Support Children, Women, and Families’ (1999) 35
Willamette Law Review 797-798-799.
56

Center for Reproductive Rights, ‘Punishing Women for their Behavior During Pregnancy: An
Approach That Undermines Women's Health and Children's Interest’ (2000) 7.
57

American Medical Association. Board of Trustees, ‘Legal interventions during pregnancy.
Court-ordered medical treatments and legal penalties for potentially harmful behavior by pregnant
women’ (1990) 28 The Journal of the American Medical Association 2663, 2667.
58

Seema Mohapatra, ‘Unshackling Addiction: A Public Health Approach to Drug Use During
Pregnancy’ 265.
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ذيقي خاهر خع ي يف ضمف خدع.معي  63عن ال ف خلحلا دن .دة خلهثق دف خلمقدي ا "خألعدة ودم أن يبد أ د
64
أقة عن خألةرخ يف تعي ا خدر خ وابلهيي خلق .ة هيج ذىل عمخج ن ي ،خلع خل خئني "
ابإلضية خىل منمذج خلمقيي عن خللر ونيل منمذج خم عن خللر ووم أح خلعنيار خلر س لدن ج خلصده
خلعيع د ل.هعيعددة عددل عاددة .تعددي ا خدر د خ أثندديف خمشددة يماددف منددمذج خم د عددن خللددر اب هبددي ه وا د .
حنمن و ش .ل.ه عن خألضرخ خدرتبط إبايفم خاهر خ ،خدر خ وخلةهمف  65مندمذج خمد عدن خللدر ودم
ذو شقني ة م يهألف عن برخعج خل خ جهشي ا وبرخعج خلع ج خل وخ ا ل.عي  .ل.شسهر عني خممخعدة بد ا
عددن خلعقددماب خئني د  66وتددمةر خلعد ج خلد وخ ا خدنياددب وخلادديعة  67ياددشة خلد خ جهشددي ا وقددف ذزخلد
خدمخل خئ وغتو عن خأل فيف بسبب تعي ا خدر خ وخلةهمف يف غ يب أ ل أالدرى .دة ادمف خدعيع.د
أو خإلمهيف  68وخل خلغذخ ا ل.نسيف خممخعة  69عن الد ف وقدف ا يادي ذزخلد خأل فديف ميةدن ل .ولد أن
تاجل خلنسيف خممخعة خلذين يهعي ني خدر خ أو خلةهمف ل.هصمف .دة د ج عدي قبدة خلدم م وأن يةمندمخ
أاثددر ا د قي عددل عق د عا خلر يي د خلصدده حددت يددهشةن عق د عا خلر يي د عددن تق د خلر يي د خدنياددب جيددب أن
ية ددمن خل د خلغ ددذخ ا اه د بت ل.ه د ع ددن خلل ددر ةعددي أيل ددي ح ددل تا ددت خل خا ددي ذىل أن لس ددني خميل د
70
خلغذخ ل.شرأم خميعة سن خميل خلصه ل.جنني
ونيل خلع ي عن خلم ه خ عرية خليت تبنه هنج خلصه خلعيعد عدن أجدة خلهق .دة عدن خألضدرخ خلنيمجد دن
تعددي ا خدرد خ قبددة خلددم م و يد أو يغددمن .ددة اددب ة خدثدديف تةدديةح تعددي ا خدرد خ عددن قبددة خلنسديف
A.T. McLellan, et al., ‘Drug Dependence, A Chronic Medical Illness: Implications for
Treatment, Insurance, and Outcomes Evaluation’ (2000)284 The Journal of the American
Medical Association 1689.
63

Seema Mohapatra, ‘Unshackling Addiction: A Public Health Approach to Drug Use During
Pregnancy’ 265.
64

See Jenifer Talley, ‘Harm Reduction Model: A Practical Review (2017) 6 American Physician
Institute1 ’.
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Seema Mohapatra, Unshackling Addiction: A Public Health Approach to Drug Use During
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خممخعددة حص درخ عددن ال د ف ب درخعج خلع د ج خلطددم ا بمجددب قددينمن و ي د أو يغددمن بجددر أن د أالصددي ا
خلر ييد خلصدده أن خددري خميعددة تسدداف خاددهعشيف خدرد خ أو خلةهددمف جيددب .ددة ذلد خحملددحل أالددرب
خد دري ددن خآلاث خلص دده خحملهش .د ا ددهشرخ تع ددي ا خدر د خ وخلهما د أبال ددذ خدا ددم م ع ددن قب ددة عسها ددي
71
عه ب .ة تعي ا خدر خ أو خلةهمف
رابعا :االنتقادات لسياسية جترمي تعاطي املخدرات اثناء احلمل مع دحض لتلك االنتقادات
خنهق أنصدي هندج خلصده خلعيعد خلدن ج خلقدي .دة خلقدينمن خئندي ا دعيئد عادة .تعدي ا خدرد خ عدن قبدة
خد درأم خميعددة أثندديف خمشددة ة.ق د خقددحل خلددبع أبن خلنسدديف خممخعددة ق د خيهددي ون يف خلغيلددب ذج درخف ش .د
خإلج دديض ب د عددن عمخج د خلعقمب د خئني د بعددا خالددر ق د تددؤثر خد حق د خلقلددي .ددة الصما د خد درأم

خلهنيا .ن ريد تادج ل خإلج ديض  72يف ودذخ خخلصدم ،خ حلةده خحد خحملديا خ عرية د .دة خألقدة أبن
حمياشي خلنسديف خممخعدة بسدبب تعدي ا عدمخ خمد م عدي قبدة خلدم م عدن شدأن أن يادجل خألع دي .دة أهنديف
73
ا .ن
عددل ذل د وددذه خمج د ق د تب د وخ غددت عقنع د حقددمق خإلج دديض وجتددر تعددي ا خدر د خ قبددة خلددم م غددت
عهب ددي لني با ددةة حص ددري و ددذخ خ نقس ددي ،خخل ددي ئ يل دداف ع ددن الد د ف خلطب عد د خدؤو.د د ل.هد د يف خإلج دديض
خدهنيق عل  ،وجم أي ح يف ح يزم أو تعي ا خدر خ يثبه وذخ خ نقسي ،أيلدي يف خلهنديق
74
بني خله الة يف امف خدعيع .وخم يف ذهنيف خمشة قبة قيب .خم يم وخلنشم

خلدممها

جدي إل عدين خدرد خ وقد يةدمن يف خلمخقدل ضدي خ عدن
يلي خنهقي خالر ل.ن ج خئني ا ابن خلسجن ل
يق  ،خلسجن أي ج دن يهعي ة خدمخ خدر م وي ا خلع ي عدن عسدؤوي خلصده أن
خلنيح خلعش.
خلع د ج ا د ةمن ال ددي خ أةلددة بةثددت جيددي ف خلددبع أبن وضددل عهعددي ا خدر د خ خممخعددة يف خلسددجن .ددة
خألقد ددة د ددرع عد ددن خدر د د خ  75وعد ددل ذل د د ةق د د أظ د ددر خل خاد ددي أن خلسد ددجن أقد ددة جنيحد ددي يف ذبعد ددي
Jean Reith Schroedel and Pamela Fiber, ‘Punitive Versus Public Health Oriented Responses to
Drug Use by Pregnant Women’ (2013) 1 Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics224 .
71

John E.B. Myers, ‘A Limited Role for the Legal System in Responding to Maternal Substance
Abuse during Pregnancy’ (2014) 5 Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy760 .
72

State v. Gethers, 585 So. 2d 1140, 1143 (Fla. Dist. Ct. App. 1991).
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Kellam T. Parks, ‘Protecting the Fetus: The Criminalization of Prenatal Drug Use’ (1998)5
William and Mary Journal of Women and the Law265 .
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Seema Mohapatra, ‘Unshackling Addiction: A Public Health Approach to Drug Use During
Pregnancy’ 273.
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خألشددري ،ددن خدرد خ عددن ب درخعج د ج خدرد خ  76ابإلضددية ذىل ذل د ةد ن عع د خلنددي يمخةقددمن
.ددة أن د ل د عددن خدس ددهه ة خمص ددمف  .ددة خدر د خ يف خلسددجن ق د ية ددمن ح ددب خلنس دديف
بد شد
خممخعة ضي خ ذذخ مل يةن يف خلسجن واي ة يي اية قبة خلم م عع خلسجمن غت جم نم لهمةت عسدهمى
اددي عددن خلعد ج قبددة خلددم م  77ابلطبددل خئينددب خآلالددر عددن وددذه خمجد ودم أند عددن غددت خدددرجح أن يسددعة
خد د عنمن خممخعددة ذىل يي د عددي قبددة خلددم م .ددة أي حدديف وأن خلر يي د خلسدديبق ل.ددم م خدهددمةرم يف خلسددجن
اددهةمن أةلددة عددن شدداف ياددت بع د خدع.قددني ذىل ح دمخ و عرو د لنسدديف ي .د ن يف زن دنخا خلسددجن و
78
يار  .ن أالصي من ب من ويهجيو .خمرخ
.ددة خلددرغ عددن ذلد ولةددن وددذه خمجد قد تبد وخ غددت ةعيلد جيددرب خلسددجن أو أي بددراعج جددا خلنسدديف
خممخعة .ة خلهمقف ن تعي ا خلةهمف أو خدر خ ويسشح .ن ابمصدمف .دة خلعد ج ذذخ يعهقد خلةثدت
عن خلنسيف أن تنيوف خدمخ خدرد م أثنديف خمشدة اد ؤ ي ذىل خلسدجن ةسد همقف خلةثدر دن تعدي ا خدرد خ
79
بي بع ذل ميةن أن يهط.ل خدني عن خأل فيف ذىل ح يم اه
عددن بددني خ نهقددي خ خلدديت وج دده ل.ددن ج خئنددي ا أيلددي خن جتددر تع ددي ا خدر د خ قب ددة خل ددم م ا ددم
ياددجل خلنسدديف خممخعددة ددن خلبهددل ددن خلع د ج خلط دديب أو خلر يي د خدنياددب قبددة خل ددم م المة ددي عددن خد حق د
يا ددجل عس ددؤوي خلص دده خلعيع د د خد حق ددي خلقل ددي
خلقل ددي خو ةق د د خن أ ف ددي.ن  80بص ددم م يع د د
ددن ريد د ذهن دديف تع ددي ا
ععهقد د ين أن خلنس دديف خممخع ددة مي  .ددمن ذىل خل ددر  .ددة هت يد د خد حقد د خلقل ددي لد د
خدرد د خ ولة ددن ددن ريد د جتن ددب خلر ييد د قب ددة خل ددم م  81انه جد د  .ددذخ خلق.د د ا ددج.ه جمشم د د ع ددن
خئشع ددي خلطب د وخلصدده خلعيعد خلرخ د م بددي يف ذلد خئشع د خلطب د خألعرية د وخألاي مي د خألعرية د لطددب
خأل فديف ععي ضده ي ل.عقمبد خئني د دهعدي ا خدرد خ قبدة خلدم م ترجدل ععي ضده جن دي ذىل ة ش د أبن
Kathleen Adams, ‘Chemical Endangerment of a Fetus: Societal Protection of the Defenseless or
Unconstitutional Invasion of Women’s Rights?’ 1365.
76
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Lisa M. Noller, ‘Taking Care of Two: Criminalizing the Ingestion of Controlled Substances
during Pregnancy’ 369.
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Elizabeth L. Thompson, ‘The Criminalization of Maternal Conduct During Pregnancy: A
Decisionmaking Model for Lawyers’ (1989) 64 Indiana Law Journal 370.
80

James G. Hodge, Jr. ‘Prosecution of Mother for Prenatal Substance Abuse Based on
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عثة وذه خله خبت ام ةنل خلنسيف عن خلمادمف ذىل خلر ييد خلديت هديجمن ذل دي باد م قبدة خلدم م وأن غ ديب
ودذه خلر ييد اد ةمن لد ابلهأا د مخقدب وال شد .دة اده خأل ،وخئندني  82ودذه خدادة .لمح ده عدن قبدة
حمةشد و ي د ة.م يد خ خلع .ددي يف خلددم ه خدهه د م خ عرية د جمي ل د ابن خلنسدديف خممخعددة خد د عني خىل تعددي ا
خدر خ ق خيهي ون خلبهل ن خلر يي قبة خلم م بسبب المة عدن خلةادف وخد حقد خلقلدي .دة
83
خلرغ عن أن ا .ن ميثة حيج خاهثني ل.ه ال عي قبة خلم م وح يثا خلم م
عددل ذلد ولةددن وددذه خمجد يبد وخ غددت عقنعد وددذه خمجد ةادد.ه يف خ دحلخ أبن خلر يي د خلطب د ل سدده
أولمي ابلنسدب لغيلب د خلنسديف خلدذين يهعدي ني خدرد خ  84تمجد أيلدي أادبيب أالدرى لفادة ودؤ ف خلنسديف يف

 .ددب خلر ييد د قب ددة خل ددم م عث ددة خخلج ددة أو ق.د د خد دديف لهجن ددب ع ددن ي هتش ددي ابو د د خل ددثشن  . 85ددة وجد د
خلهه ي بسبب وذخ خلعجن أو  ،خلرغب يف .ب خلر يي قبة خلم م ةد ن خلهجدر يةدمن ضدرو ي وةعديف
جيدب تاددج ل خلنسديف .ددة خاله ددي خلعد ج وخدادديا يف خلدربخعج خدهيحد أو خدرددي رم ابدقيضديم بسددبب تندديو.
86
ل.شر خ غت خدارو قبة خلم م

ذضية خىل خ نهقي خ خليت وج ه ل.ن ج خئني ا أ ه ونيل عن يعهقد ابن خد حقدي خلقلدي يةدمن .دي
أتثددت ع د عر ل.غيي د .ددة خد درأم خلفر ي د و ي .ه ددي ميةددن خن يةددمن ل هقدديف وخحملياش د وخ خن د خاث اي ث د .ددة
وح م خ ارم خلسجن يعدي أن خددرأم مل تعد عهيحد ل.عنييد وخإل يلد ألادرهتي وتق.دة خلغرخعدي أي عدمخ عهيحد
87
ل خألارم ولهمةت خلر يي خلطب ل.شرأم خميعة نفس ي
ولةددن ع ددل ذل د

ةددين و ددذه خمج د غددت عرح ددب ددي أو جيددب أن ية ددمن خلس ددجن خد د ذ خألال ددت خله ي د

ابلسدجن ودم أود نصدر يف خلس ياد خلفعيلد ل.هد عدن تعدي ا خدرد خ قبدة خلدم م تطبد حصدين خ
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ذذخ ال.ه خدرأم يف براعج جا وابلهيي تهجنب خآلاث خللي م خلنيمج ن ذالرخج خأل ،عدن خألادرم يعدي
وذخ ل.قمف عل ذل أن خلنسيف خلذين اللعن الهبي خجييي ب نشدي ادينمخ يف عرح.د خمشدة لدن تده حمدياشه ن
ذذخ أالفق ددن يف  .ددب خلعد د ج لة ددا يعش ددة عث ددة و ددذخ خلن ددي ،جي ددب ة ددرض هت يد د خ خد حقد د خلقل ددي يف
عمخج د د  ،خ عهثدديف  88يددؤ ي وددذخ خدمقددف خلقددينمين خلصددي  ،ذىل خلنقطد خلثين د  :ميةددن ل.قددينمن وينبغددا لد أن
يهد الة يف حددي اددمف خدعيع .د  /خإلمهدديف ددي م عددي تعددحل خحملدديا بجدديف خلمخل د ين يف ترب د خلطفددة قيعدده
خحملةش خلع .ي ل.م ه خدهه م بهمض ح وذخ خ حلخ  :يعهش عف م ،خلقينمن خخلي ،ابألارم .دة خةدحلخض أن
خلمخل د ين ميه.ةددين عددي يفهق د ه خلطفددة يف خلنلددج وخخلددربم وخلق د م .ددة خمة د خل د ز ،ختدديذ خلق درخ خ خلصددعب يف
خم يم خألو عن ذل عن خلنيح خلهي خي ةق أ حل أبن خلروخبط خلطب ع د ل.عي فد تد ةل خآلابف ذىل خلعشدة
89
عن أجة لق أةلة خدصيحل أل في.
 .ددة خل ددرغ ع ددن أن ا دده و ددذخ خ ةد دحلخض تنطب د يف خلع ددي م ذ أهن ددي غي ب د يف حيل د خلنس دديف خممخع ددة خل ددذين
يهع ددي ني خدرد د خ ذن تع ددي ا خدرد د خ ع ددن قب ددة و ددؤ ف خلنس دديف يل ددر أبجند ده ن و ةلد د لط .ددب خلعد د ج

يهعي ض عل ةةرم أهن يعش.دمن لصديحل خأل فديف بادةة أةلدة  90ميةدن خلهأا د بادةة جدي .دة أن جتدر
تعددي ا خدر د خ قبددة خلددم م عددن شددأن أن ي د ةل خلنسدديف ذىل خلع د يف الددم خ د عددن أن أي حددي و أو
"الطأ " يف خمة ميةن خ هبي ه "غت عقبمف" ويصبح خألاي دقيضيم جني عن قبدة خل ولد أو دمى ع ن د
91
عن قبة زوج الي ب خل ن أو قريب
أالد دتخ ونيلد د خنهق ددي عف ددي ه أن جت ددر خا ددهر خ ،خدرد د خ قب ددة خل ددم م ا د د ةمن لد د أتث ددت الط ددت جي ددي ف
خدعي ضمن أبن ةدرض خدسدؤول دن تعدي ا خدرد خ بادةة غدت قدينمين الد ف ةدحلم خمشدة اد ؤ ي ذىل ة يد
خدسؤول ن مج ل خلس.ما ي خ  ،خللي م خحملهش .عثة شرب خلةهدمف أو تد الني خلهبدغ أو خمفدي .دة ن دي،
حمةش د (ويسةمنسددن) يف خلددم ه خدهه د م
غددذخ ا غددت اددها أو حددت خلمقددم لفددحلم مي.د  92خاها د
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خ عرية د يف قلد ( يبددم خ زميرعددين) ددذه خمجد  93ةلدده حمةشد (وخيهنددر) خمجد ولةددن وجد حمةشد (
مية د ددن أن يص د ددبح ا د دد.ماي ذجرخع د ددي ألن
زميرع د ددين) عقنعد د د عاد د دتخ ذىل أن أي "اد د د.مك د ددي أو الط د ددت
ح دده خحملةشد أن هنييد وددذخ خدنهد ميةددن
خإلجدرخفخ قد خختددذ أثندديف اددة خددرأم  94د وم .ددة ذلد
يددؤ ي ذىل ذ خج خلفاددة يف أتعددني خلر يي د خلطب د خلةية د قبددة خلددم م أو "خإلة درخ يف ممي ا د خلرهض د أو ختبددي
95
ن ي ،غذخ ا" اس.مك ذجرخعا
 .ددة خل ددرغ ع ددن ذلد د ولة ددن و ددذه خمجد د ق د تبد د وخ قيب.د د ل.د د ح يف جمورو ددي خلقلد د و ددا أن تع ددي ا
خدرد خ يعد ةعدة غددت قددينمين وأن ودذه خلسدد.ما ي خألالددرى تعد أةعدديف قينمن د جيدب اد الدط ةياددة بددني
خألناط خلقينمن وغت خلقينمن اشي بني ايبقي ب نشي يع اه هي أن ت الني خلهبغ وشرب خلةهدمف يسدبب
أضرخ خ ل.جنني ذ أهنشي عل ذل تع أناط قينمن حت لم مت ة يد خلق دم لهادشة تعدي ا خلةهدمف وخلهبدغ
بنيفخ .ة خلبع عن ةةرم خللر .ة خئنني وت ش خلطب ع خدن ش ل.س.ل خدعن ودذخ يدؤ ي ذىل خعهد خ
ذضييف لعي خ خألاة وا.ما ي خلعشدة ابلهأا د خلق دم تقدل .دة خ ادهشرخ ي وعدل ذلد ةد ن خخلدط خلدذي
مت مس عسدبقي بدني خألنادط خلقينمن د وغدت خلقينمن د يسدشح ابلفصدة خدنطقدا وابلهديي جتندب ودذخ خلعدرض عدن
96
خخلم خدر ب
اخلامتة
زخ تعددي ا خدرد خ بددني خلنسدديف خممخعددة بسددر .ددة عددر خلسددنني يف أجدنخف اثددتم عددن خلعدديمل عددن خلمخضددح أن
تعي ا خلنسيف خممخعة ل.شمخ خدر م أعر غت عرغمب ة ووم ب ش عاة .لهديج خىل ذجيدي حدة خ د
وع د يف مج ددل جمددي خجملهشددل باددةة وخضددح ة.ق د مت ختبددي هنجددني خمه.فددني ةددي ،خ الدده جتدديه تعددي ا
خدرد خ أثندديف خمشددة عددن أجددة اييد ح دديم اددة فددة مل يملد بعد عددن خمشددة وحددت خلددم م وددذخ خلبهددل
خنهقد خلدن ج خلقدي .دة خلصده خلعيعد ل.هعيعدة عدل عادة .تعدي ا خدرد خ الد ف ةدحلم خمشدة وأيد خلددن ج
خلقددي .ددة خلقددينمن خئنددي ا ذن خلددنه م خدر بد يف خأل فدديف خلددذين يملد ون ع د عنني .ددة خدر د خ يسددهمجب
ةرض قماب اي ع .ة خلنسيف خدسؤولني ن وذه خدعيام
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د خمشدة ادهعنز. جتر خلنسيف خلذين يهعدي من خدرد خ يف عرح،ن.وابلهيي ة ن ختف ف عثة وذه خدعيام يسه
مك خإلجرخعددا خدعددرو خلددذي. ععيقب د خلسدد: خد حقددي خئني د دهعددي ا خدرد خ خممخعددة ثد و قد جمهشع د
ه دديم عددن خدني د عددن خألذى وخألو د عددن ذل د.يددؤ ي ذىل ذادديب شددر آالددر وايي د خئنددني خلقيبددة ل
شجهشدل أن أيعدة.خلنسيف خممخعة خألالره ن تنيوف خدمخ خدر م ةقط عدن الد ف تعنيدن ودذه خلقد ميةدن ل
ة خلبقيف عن خاث تعي ا خدر خ. يف ايي مج ل خأل فيف خلقي ين
املصادر
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