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  كلمة شكر البد منها

  ال يطيب الشكر إال به

  و ال تطيب اللحظات إال بذكره

بعبارات الشكر   و نستعين به    نحمده على توفيقهسبحانه و تعالى  

بعلمهم حروف  لنا  كل من أمدوا    إلىو بكل عرفـان    أتقدمهذه  

الكرام في رحاب الجامعة كما أتوجه بالشكر    أساتذتيكل    إلى

ني  تعلى مذكرتي ووجه  ابإشرافه تو تفضل  اعليخل  من لم تب  إلى

 اله  أتقدم " حسينة شرون" ةالدكتور   إلىلي المتواضع  في عم

  بجزيل الشكر و العرفـان

كما ال يفوتني أن أشكر كل من صنع لي معروف و مد لي يد  

  .العون من قريب أو بعيد
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  الفصل التمهيدي
 

مختلفة على  تأثيراتالمخدرات مصطلح يستعمل للداللة على بعض المواد التي لها  إن

وهذه المواد قد تستخدم  تخديره، إلىالنفسي، والتي تؤدي غالبا  أوالجسماني  اإلنسانكيان 

لمجرد حتى  سلبيا في تعاطيها للهروب من الواقع، أو طبية كالجراحة مثال أغراضايجابيا في 

اجتماعيا  ومجتمعه، أسرتهنتائج خطيرة على الشخص بذاته وعلى  األمرولهذا  ،التسلية

  .واقتصاديا وصحيا

   :ولتوضيح ذلك بشكل واف سوف نتناول في هذا الفصل ماهية المخدرات من خالل

     مفهوم المخدرات :األولالمبحث 

 .وأضرارهادوافع المخدرات  :المبحث الثاني
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  مفهوم المخدرات :األولالمبحث 

الغموض حوله من خالل التطرق  إزالةموضوع يكون موضع دراسة يستلزم بداية  أي إن

حتى نكون على دراية كافية بالمصطلحات ذات العالقة  ذات الجوانب المختلفة، التعارف إلى

ولذلك  .اإلنسانفي جسم  وتأثيراتهاالمخدرات  أصنافالتعرف على  وأيضاالمباشرة بالموضوع 

   :من خالل األمرسنتناول هذا 

   تعريف المخدرات :األولالمطلب 

  المخدرات أنواع :المطلب الثاني

  

  تعريف المخدرات  :األولالمطلب 

التعريفات المتعددة الجوانب،من تعريف  أمام أوالنتوقف  أنالبد لدراسة موضوع المخدرات 

التعريف العلمي،خاصة الجانب القانوني،مع انه يصعب وضع تعريف جامع مانع  إلىلغوي،

  . اتسع مدلولها أنللمخدرات،خصوصا بعد 

  

  التعريف اللغوي :األولالفرع 

الخدر،كما يعرف المخدر لغة  أصابه أي المخدر هو اسم فاعل من خدر الشيء خدرا،

  .سيء على العقل حتى تكاد تذهبه وتأثيرالجسم  إنهاككل مادة يترتب على تناولها  :بأنه

حقنه  أيبفتح الخاء والدال المشددة هو تخدير للعضو،جعله خدرا،ونقول خدره  :وخدر

  .جسمه بالوجع إحساس إلزالةبمخدر 

الكسل والفتور  إلىويؤدي  بفتح الخاء تشنج يصيب العضو فال يستطيع الحركة، :وخدر

  1.كالذي يصيب الشارب في ابتداء السكر

والخدر  الرجل واليد والجسد،وقد خدرت الرجل تخدر، ،عضاءاألامذالل يغشى  والخدر،

الخدرة ثقل الرجل وامتناعها  :األعرابيابن  فتور يعتري الشارب وضعف، :من الشراب والدواء

  2.ذلك وأخدرهفهو خدر  خدرا، خدر، :عن المشي

                                                           
 .156ص ن،.ت.ب، نلبنا، 18، طالمشرق ر، داالطالب دمنج ،فؤاد فرام البستاني 1

  .170ص ،1986 بيروت، ،14ط دار المشرق، ،األعالمالمنجد في  بطرس البستاني، 2
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 الكسل والفتور، :والخدر ها،وقيل هو ثقل فيها من قذى يصيب فتورها، :والخدر في العين

ضعف وفتر  أي رزق الناس الطالء فشربه رجل فتخدر، :وفي حديث عمر رضي اهللا عنه انه

  1.كما يصيب الشارب قبل السكر

  

  التعريف العلمي :الفرع الثاني

كل مادة والتي من خالل طبيعتها الكيميائية ":بأنهابتعريف المخدرات  "فوجت"قام العالم 

جسمه هذه المواد وتشمل  إلى أدخلتالذي  تغيير بناء وظائف الكائن الحي،تعمل على 

عالوة عال  ،واإلدراكحالة الحواس والوعي  التغييرات على وجه الخصوص وبشكل ملحوظ،

  2.الناحية النفسية والسلوكية

 أومسكنة  أومصنعة تحتوي على عناصر مخدرة  أومواد طبيعية  :بأنها أيضا  وتعرف

 ،أخرى ألغراضفي حالة االستخدام  إما طبية، أغراضتستخدم عادة لتحقيق  مهلوسة أومنبهة 

ى صحة الفرد والمجتمع ما يؤثر سلبا عل عليها، اإلدمان أو على تعاطيها التعود إلىتؤدي  فإنها

  3.ماديا واجتماعيا ومعنويا وامنيا

تعاطيها حدوث  كمادة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويسبب يعرف المخدر، وأيضا

 اضطرابا في مراكز المخ المختلفة، أووتشمل هذه التغيرات تنشيطا  تغيرات في وظائف المخ،

 واإلدراكواللمس و الشم والبصر والتذوق والسمع  زوالتفكير والتركيتؤثر على مراكز الذاكرة 

  4.والنطق

جليلة لو كما يمكن اعتبارها ،نوعا من السموم قد تؤدي في بعض الحاالت خدمات 

وبمعرفة طبيب مختص للعالج في بعض الحاالت المستعصية  استخدمت بحذر وبقدر معين،

  5.وتستخدم في العمليات الجراحية لتخدير المرضى

                                                           
  .170ص ،بطرس البستاني،المرجع السابق 1

 ، ،1ط ،واإلعالنالدار الجماهيرية للنشر و التوزيع  ،المعاملة الجنائية لمتعاطي المخدرات الهادي علي يوسف ابو حمرة، 2
 14ص ،)ن.ت.ب(ليبيا،

 7ص ،2012 الرياض، ،1ط ،األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم االتجار بالمخدرات محمد جمال مظلوم، 3

  19ص ،2007 الجزائر، دار هومة، ،جريمة المخدرات في ضوء القوانين واالتفاقيات الدولية نصر الدين مروك،4

 6ص ،2006 الجزائر، الهدى،دار  ،جرائم المخدرات في التشريع الجزائرينبيل صقر، 5
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لذلك يجب  مادة سامة، أخرى وأحيانا ،أحياناالمخدر يعتبر مادة عالجية  نأوهذا يعني 

العقل كغياب  أو األعضاءواء على عمل س اإلنسانعلى  لتأثيرهالحذر عند التعامل معه نظرا 

استخدامه طبيا للعالج يتم  أن إلى اإلشارةولكن ينبغي  تعطيل الوظائف الحيوية، أوالوعي 

  1.كاألطباءمؤهلين  أشخاصبمعرفة 

والتي تظهر على  للمخدرات، ةاآلثار الخطير نالحظ اتفاقها حول  حسب التعريفات السابقة،

نتيجة  اإلنسان إليهاالتي يصل  اإلدمانوحالة  نفسيا، أوجسميا  الحيوية، اإلنسانجميع وظائف 

تستخدم في مجال  وكذلك اعتبار المخدرات مواد عالجية ،أغراضها تعاطيه لهذه السموم لغير

  .إدمانها إلىالطب وهذه الصورة الغالبة،لكن استخدامها بصورة سيئة يؤدي 

  

  التعريف القانوني:الفرع الثالث

هي كل مادة يترتب على تناولها :"نذكر منها التعريفات المتعارفة حول المخدرات؛ من بين

الذي تحرمه  اإلدمانوتكون عادة  وتؤثر على عقله حتى تكاد تذهب به، ،اإلنسانجسم  إنهاك

  2".القوانين الوضعية

المشرع لم يضع تعريفا  أن القول، إلىفقهي بشان تعريف وتحديد المخدرات  رأيوقد ذهب 

والمتضمن بقانون الصحة وترقيتها  ثم بين هذه المواد على سبيل الحصر، شامال للمواد المخدرة،

وفقا  وحذف ما يخرج عن النطاق، ما يستجد من مواد مخدرة، إلى باإلضافة 85/05رقم 

التفويض  إلىالتعديالت بقرار وزاري استنادا  إجراء وأجازالعتبارات التقدم العلمي والتكنولوجي 

  3.التشريعي للوزير المختص

وتسمم  اإلدمانتمثل المخدرات مجموعة من المواد التي تسبب :"وتعريف آخر يقول

وال  يحددها القانون، ألغراض إالتصنيعها  أوزراعتها  أوالجهاز العصبي، ويحظر تداولها 

والحشيش  ومشتقاته األفيون :بواسطة من يرخص له بذلك وتشمل هذه المواد إالتستعمل 

ولكن ال تصنف الخمور و المهدئات والمنومات ضمن ، وعقاقير الهلوسة والكوكايين والمنشطات

                                                           
 18ص المرجع السابق، نصر الدين مروك، 1

             .15ص، السابق عصقر، المرجنبيل  2

 .20ص المرجع السابق، نصر الدين مروك، 3
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مع االستمرار في استعمالها بشكل خاطئ وبدون وصفة طبية  أنهاالمخدرات على الرغم من 

  1".اإلدمانتسبب 

 ارنة،لم يتعرض المشرع الجزائري لتعريف المخدرات مثل العديد من التشريعات المق

المخدرات " :عدة تعريفات منها أعطىذلك للفقه الذي  أمروترك  كالمشرع المصري والعراقي،

 أوزراعتها  أووتسمم الجهاز العصبي،ويحظر تناولها  اإلدمانمجموعة من المواد تسبب 

   2".بواسطة من يرخص له بذلك إاليحددها القانون وال تستعمل  ألغراضصنعها 

 لتعاطيها، محظورة قانونا، أصنافهاالمخدرات على جميع  أنيتضح من التعريفات السابقة 

 إلىلكونه تطرق  التعريف الثاني، التعريف الراجح من بينها، أنوارى  صنعها، أو لزراعتها أو

وذلك راجع  انه تم استثناء الخمور والمهدئات، إال تجريم المخدرات على مختلف صورها،

تعاطيهما باستمرار يحقق نفس  أنمع العلم  الكوكايين، أو لألفيوننخفضة بالنسبة للخطورة الم

  . اإلدمانوهو  األثر

  

  المخدراتأنواع  :الثانيالمطلب 

إن مصطلح المخدرات ينصرف إلى عدة أنواع إما من حيث اللون أو النوع أو المصدر، 

  .نفسياولكل منها أثرها على الفرد جسميا أو 

طبيعية مثل  إلىولهذا سوف نتناول في هذا المطلب أنواع المخدرات من حيث طبيعتها 

  :نباتات مخدرة، ومستحضرات صناعية، وهذا ما سيتم التعرف عليه من خالل الفروع التالية

  النباتات المخدرة:األولالفرع 

  المستحضرات المصنعة:الفرع الثاني

  النباتات المخدرة :األولالفرع 

النباتات تختلف من حيث األنواع واألشكال، وحتى من حيث االغراض التي تستعمل فيها 

ومنها النباتات المخدرة كالقنب الهندي ، والكيف، واألفيون، ومن هذه األنواع ما يروج في 

  . الجزائر اليوم

  

                                                           
 .6، صالسابق ع، المرججمال مظلوم 1

  .8ص المرجع السابق، نصر الدين مروك، 2
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  األفيون  :أوال

اش عند تشطيبها إن األفيون الخام هو مادة مطاطية لدنة داكنة اللون، تخرج من الخشخ

  .بشكل مادة حليبية بيضاء تم تتماسك وتصبح لدنة صمغية 

ويختلف تأثير األفيون على اإلنسان تبعا لنوعه وللكمية المستعملة ولمقدار تكرار التعاطي 

  1.ولبنية الشخص المتعاطي وعمره وشخصيته

وهذا النوع يتم تعاطيه عن طريق الحقن، وكما يستهلك أحيانا بالتدخين، وتدخينه أقل 

  2. أو حقنه ألن تسعة أعشار المورفين الموجودة فيه تتحلل بالنار ابتالعهضررا من 

تسمى أعراض : مدمن األفيون بآالم قاسية عند محاولته التوقف عن تعاطيه ويمر

القلق، والتهيج العصبي والتجشؤ، والعرق الغزير و  باالكتئاب، حيث يصاب االنسحاب

  3.واالرتعاش

  الهروين :ثانيا

هو أهم مركبات هذه المجموعة وأخطرها وأعظم عقار إحداث لإلدمان على اإلطالق، 

  4.يحضر من المورفين مباشرة بمعالجته بحمض الخل الالمائي فيعطي ثاني أستيل المورفين

جا في األسواق العالمية ويستهلك عن طريق الفم، رات إنتشارا وروادويعد أكثر المخ

نتيجة تعاطيه  وهو يحدث لضحاياه إلى عدم اإلحساس بالمسؤولية وضعف اإلرادة والجبن،

  5.بالوريد أوالحقن تحت الجلد  أوعن طريق االستنشاق  إما

  6:وتوجد عدة أنواع من الهروين-

قاعدة الهروين الجافة، وهي مادة صلبة يمكن سحقها ويراوح لونها بين الرمادي ) 1

 IIالرمادي الغامق وتسمى بالهروين رقم  أوالشاحب، البني الغامق 

  .ويوجد على شكل حبيبات ،IIIالهروين رقم ) 2

  .ن ويوجد على شكل مسحوق دقيق أبيض منقى بدرجات كبيرة IVالهروين رقم ) 3

                                                           
1
  .54 ـ52ص ص  ،1993 لبنان، ،1دار االنفائس، ط ،، المخذرات إمبراطورية الشيطانعرموش انيه 

2
  .44نصر الدين مروك ، المرجع السابق ،ص   

3
  . 17 صالسابق، المرجع  صقر،نبيل   
  .58 ـ57صص  هاني عرموش، المرجع السابق،4
  .43نصر الدين مروك ن المرجع السابق ،ص   5
  .20 صالسابق، المرجع  صقر،نبيل  6
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  الكوكايين : ثالثا

يستعمل الكوكايين في األغراض الطبية لدى أطباء األسنان، لتسكين أالم العمليات 

  1الجراحية في الفم واألسنان، كما يستخدمه األطباء الجراحون كمخدر موضعي

ونستطيع القول أن المدمن يصبح عبدا لهذا المخدر وال يستطيع الحياة إال بالحصول على 

تعود على أخذها ولو أدى ذلك إلى إرتكابه للجرائم للحصول على المبالغ الكميات التي 

  2.المطلوب لشرائها

  المورفين  :رابعا

 استهالكهيستخلص من األفيون الخام بعد استخالصه من رؤوس نبات الخشخاش ويتم 

ما ويوجد فيه بنسبة تتراوح  ،األفيونفعالية في  األكثر، وهو المادة 3في شكل حقن تحت الجلد

وتسميده  وسقايته، من وزنه وذلك حسب نوع الخشخاش وطريقة زراعته، ةبالمائ 15الى 8بين 

  4.والتربة التي نما فيها

  القنب الهندي: خامسا

هو النبات المنتج لمخدر الحشيش وهو اكثر المخدرات انتشارا في العالم تسميات تعتمد 

او من خالصة القمم الزهرية للنبات ومن على الجزء المستعمل من النبات مثل السلق واالوراق 

  5.والبانجو والكيف الحشيش، امثلة االسماء،

نبات القنب كان يستعمل طبيا كمقو ومخدر وفي عالج المعدة وعالج مضاد للتقلص 

 ،واألورام فكانت تستعمل كعالج شعبي للسرطان، واألوراقالبذور  أماومسكن لآلالم ومهدئ 

    6.البكتيريا أنواعكما انه مضاد لبعض  والربو،

هو النوع الرائج في الجزائر ألنه سهل الوصول لمستهلكيه، ورخيص االثمان ويتم 

  7.عن طريق التدخين في السجائر استهالكه

                                                           
  .19 ص، المرجع السابق صقر،نبيل  1
  .45ص  نصر الدين مروك ، المرجع السابق، 2
  .44ص  المرجع نفسه، 3
  .44ص  المرجع نفسه، 4
 .21ص، السابق ع، المرجمحمد جمال مظلوم 5

 .23، صنفسه عالمرج 6

  .14ص المرجع السابق، هاني عرموش، 7 
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  المصنعةالمستحضرات  :الثانيالفرع 

  المستحضرات الطبية:اوال

( موعة من المستحضرات الطبية إلى جانب االنواع األخرى من النباتات المخدرة توجد مج

التي إذا ما أستعملت بدون توجيهات األطباء فإنها تؤدي ) األقراص الطبية أو الحبوب الطبية 

إلى تنشيط بعض المراكز العصبية في المخ، ومنها ما يؤدي إستعمالها إلى بعض اإلضطرابات 

  .وٕاختالل الحواس 

ظرا لسهولة الحصول عليها ولتوفرها في وقد انتشر إستعمال هذه األقراص بصورة كبيرة ن

الصيدليات، ولرخص أثمانها وألنها تحقق لمتعاطيها نفس اللذة التي يجدها في النباتات المخدرة 

  1..)الفاليوم ، تروكسان ، الرطان ، كالسيكونال( ، ومن هذه األقراص على سبيل المثال 

  

  المواد الطيارة: ثانيا

العصري والمتمثل في إستنشاق المواد الطيارة المنبعثة من ظهر نوع غريب من اإلدمان 

الغراء ، والبنزين، المبيدات واألصباغ، وهذا النوع من اإلدمان هو من أخطر المشاكل التي 

  .تواجه فئة الشباب اآلن

وهكذا فإن مدمني المبيدات قد يكون سلوكهم غريبا وخطيرا في آن واحد، وعلى الرغم من 

يانا تسبب أضرار جسيمة إال أنها عندما تحدث تكون بالغة الخطورة، أن هذه المواد أح

ويرجع السبب في ) الكبد ،الكلى، نخاع العظام والجهاز العصبي( وتستهدف في تأثيرها الضار

رخيصة الثمن وسرقتها أمر سهل نسبيا، وألنها تكون سبيال عن  ألنهااستنشاق تلك المبيدات 

  2.المخدرات المعروفة أوالخمر 

  

  

  

  

  

                                                           
 .48ص المرجع السابق، نصر الدين مروّك، 1

  .50ـ49ص ص  المرجع نفسه ، نصر الدين مروك، 2
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  آثارهاعوامل انتشار المخدرات و : المبحث الثاني 
مجموعة من  إلى وأيضانتيجة لعدة عوامل خارجية وداخلية  جاء إن إنتشار المخدرات

  .التي تدفع الفرد لهذه الجريمة األسباب

فيه أوال إلى عوامل جريمة  يتم التطرقوهذا ما سوف نعالجه في هذا المبحث والذي 

  .الثانيفي المطلب  آلثارالمخدرات في المطلب األول ثم إلى ا

  

  عوامل انتشار المخدرات: المطلب األول

يختلف تاثير العوامل التي تلعب دورا فعاال في إنتشار المخدرات ، من فئة إلى أخرى 

العوامل الخارجية والعوامل ومن مجتمع إلى مجتمع آخر ، ولهذا ستتطرق في هذا المطلب إلى 

  .الداخلية

  

  العوامل الخارجية  :األولالفرع 

  .والثقافية للمجتمع واالقتصاديةيمكن حصر العوامل الخارجية في الجوانب اإلجتماعية 

  العوامل اإلجتماعية  :أوال

  . في مجتمعه أوويقصد بها المؤثرات التي تحيط باإلنسان في أسرته 

  األسرةعامل  .1

تعتبر األسرة التي تفشل في توفير الحاجات األساسية ألبنائها مثل المحافظة على 

وفرض  السليمة، وكيفية تكوين العالقات مع اآلخرين، االجتماعيةصحتهم ، اكتسابهم العادات 

، أسر معتلة مما قد يؤدي إلى انحراف االنفعاليةهم الجنسية وٕاشباع حاجاهم عالضوابط على دواف

  .هي تعاطي وٕادمان المخدرات االنحرافمن بين صور و . أفرادها

ان إستعمال أحد الوالدين للمخدر يوميا يؤثر تأثيرا كبيرا على " سمارت"كما أثبت الباحث 

من األطفال يستخدمون  %60إستعداد الطفل لإلستعمال المخدرات، واتضح من دراسته أن 

  1.نفس المخدر الذي استعمله األب أو األم

وكذاك فان تأثير اإلدمان  يؤدي إلى تفكك األسرة والروابط األسرية وزيادة المشكالت  

  1.الزوجية والتي تنتهي في كثير من األحيان إلى تدمير األسرة وفراق الزوجين وضياع األبناء

                                                           
 .93ص  ،1998، ةالجامعية، اإلسكندريدار المعرفة  ،اإلدمان، عفاف عبد المنعم  1
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ومن المشكالت اإلجتماعية التي تنجم عن المخدرات كثرة الخالفات األسرية والطالق 

  2وتشرد األبناء

  عامل المجتمع .2

الذي يتحرك فيه الفرد في تشكيل ونمو شخصيته وتحديد  االجتماعيتؤثر البيئة والوسط 

 االجتماعيةميل دفاعه النفسي عن طريق نوع التربية والضغوط والمطالب التي تسود في البيئة 

التي يعيش فيها الفرد، وٕاذا فشل الفرد في مواجهة هذه الضغوط وتلك المطالب قد يحصل عدم 

  3.االنحرافتوافق إجتماعي ونفسي ، يؤدي به إلى 

  العوامل اإلقتصادية : ثانيا

  :يمكن حصر هذه العوامل في

في يد بعض الشباب بسهولة قد يدفعه إلى شراء اغلى طعام والشراب وقد  :توفر المال ـ1

ورفقاء السوء إلى شراء المخدرات بحث عن المتعة الزائفة مما دفعه إلى  االستطالعيدفعه حب 

  4.اإلقدام على ارتكاب الجريمة
  

الذي  عدم وجود فرص العمل المناسبة ، األمر لالنحرافمن العوامل المباشرة  :البطالة ـ2

  5.إلى تعاطي المخدرات بغرض الهروب من الواقع والشعور باإلحباط لالتجاهيدفع العاطل 

  
  

تجارة المخدرات تجارة عالمية تقودها عصابات  أصبحت: انتشار الجريمة المنظمة 3

  .و تتعامل مع المليارات من الدوالرات ضخمة، دقيقة في عملها منظمة على إدارتها،

                                                                                                                                                                                           
 ،2004 الرياض، ،1ط ، )ن.د.ب(، عوامل انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع العربيأحمد عبد العزيز األصفر،  1

 .111ص

  .»www.driouchcity.net«، 16/03/2014 :المخدرات، تاريخ االطالعتعاطي  2

 .93ص  ،السابقالمرجع  المنعم،عفاف عبيد  3

   .www.sandnetI8.com«،18/03/2014: تاريخ االطالع اسباب تعاطي المخدرات، 4

 .12،ص 2012وت،صا10الجمعة،  العراق، ،مجلة الحوار ،"وآثارها انتشارهاالمخدرات عوامل " حامد طوران، كاميران 5
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شأن السلع األخرى يؤدي ترويجها الغير  االقتصاديةفالمخدرات شأنها من الناحية 

خاصة  اضطرابهالدولة وٕالى  اقتصاددرات خلل في بنية المخالمشروع ونمو هذا الترويج إلى 

  1وأن كميات كبيرة من العمالت الصعبة تصبح خارجة عن سيطرة الدولة 

  العوامل الثقافية:ثالثا

  :األشكالوسوف نوضح اهم هذه  تؤدي عادة لالنحراف، أشكاليتخذ العامل الثقافي عدة 

  : تأثير وسائل اإلعالم 1

تؤثر   من خالل عرض مواد غير خاضعة للرقابة ،التجارية  اإلعالنات تأثيرمن وذلك 

وخاصة ضعاف النفوس الذين ال يقدرون قابليتهم وحدود إمكانياتهم المادية  ،الناسعلى 

  2.فيقعون تحت تأثير تلك النزعة لنيل معظم ما يطرح واالجتماعية

  : مستوى التعليم انخفاض 2

األشخاص الذين لم ينالوا قسطا وافرا من التعليم ال يدركون  أنليس هناك من شك في 

المسكرات، فقد يتنافسون وراء المروجين للحصول  أواألضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات 

.م وٕان كان ذلك ال ينفي وجود بعض المتعلمين الذين وقعوا فريسة لهذه السمومعلى هذه السمو 
3  

مع وجود قيم  ،باإلضافة إلى ضعف الوعي الديني وعدم احترام المجتمع وتقاليده وقوانينه

 واالنسحاب، أخالقية ودينية غير مستقرة تؤدي إلى الشك والحيرة ، وعدم الثقة واجتماعيةثقافية 

  4.من المجتمع

  

  العوامل الداخلية :الثانيالفرع 

  : يقصد بها األسباب الذاتية، وهذه األسباب يمكن ردها إلى

  الشخصي  االستعداد: أوال

لقد توصل غالبية األطباء والعلماء في بحوثهم لمعالجة المدمنين على أن السبب الحقيقي 

لوثة عقلية لدى الشخص تهيئ له الميل إلى تعاطي المخدرات، إذن  أولإلدمان هو وجود نقص 

                                                           

 .114المرجع السابق، ص األصفر،أحمد عبد العزيز  1

تخصص  ،االجتماع رسالة ماجستير في علمالمدمنين على المخدرات،  تأهيل وٕاعادةفي المجتمع  تالمخدرا ،ياسمين كردي 2
 20،ص2006/2007 جامعة دمشق، ،نسانيةإلاو العلوم  اآلدابكلية  ،علم االجتماع

3 18/03/2014  »www.sandnetI8.com«  23:30الساعة. 

 .100ص  ،1996، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ، المخدرات والمجتمعمصطفى سويف    4
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فأكثر المدمنين على المخدرات ليسوا في حالة سليمة من الناحية العقلية، فهم على شيء من 

النقص العقلي؛ حيث أن كامل العقل قد يتعاطى المخدرات لكن حسن صحته وسالمة إدراكه 

تعاطى هؤالء األشخاص المخدرات رغبة في الشعور واإلدمان عليه وي االسترسالتمنعه من 

  .بالراحة أو السعادة أو التخدير

  النفسية  االعتبارات: ثانيا

إن اإلنسان بطبيعته يسعى إلى التخلص من ألم الحياة وينشد الراحة والسعادة عن طريق 

قد  تناول المخدر بذلك تكون حالة التخدر هي السعادة في ذهن المتعاطي للمخدرات، كما

يتناول المخدرات بغرض إشباع غريزة جنسية وذلك بتنشيط الجهاز العصبي وما يتبعه من حالة 

عكسية من تخدير، وٕان كان يؤدي إلى ضعف القوة الجنسية في النهاية ويؤدي تكرار تناول 

  1.المخدرات إلى حالة اإلدمان

رات يأتي من و يرى مختصون من مدارس نفسية متعددة أن التعود على تتناول المخد

باآلخرين حيث البحث عن المتعة  االتصال، وكذلك من خالل االجتماعيخالل عملية التفاعل 

المؤقتة أو الهروب من بعض المشاكل، وخفض التوترات التي يؤمنها تناول المخدرات، وحسب 

  2.الخصائص النفسية للمعنيين به إذ يعتمد عليها البعض كمهدئ

  التكوين العضوي : ثالثا

األمر الذي ال شك فيه أن الشخص يرث بعض الصفات الخلقية لوالديه قد تنتقل إليه 

صفة خلقية لم تكن موجودة في أي من الوالدين، ولكن من جد بعيد عن أجداده، ولقد حاول 

، إثبات ان المجرمين )كلوك(األمريكي والزوجين ) وهوتون(اإليطالي ) لومبروزو(العلماء أمثال 

وصاف الخلقية عن غيرهم، إال أن النتائج التي توصلوا إليها لم تكن قاطعة يختلفون في األ

أن الصفات التي قيل أنها تميز المجرمين من غيرهم وهذه الصفات ) أكسز(وأثبت األلماني 

  .تظهر بكثرة  في الطبقات التي ينتمي إليها المجرمون

                                                           
 .20 ص ،2007الجزائر، تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاة،، مذكرة المخدرات وطرق إثباتها،جريمة آيت يحيى كريم  2

  .10 ص، 2012الرياض، ، 1ط، المخدرات تأثيراتها وطرق التخلص اآلمن منها علي،محمود السيد  2
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قد ال يمكنه من اإلستمرار في بالنسبة لظاهرة تعاطي المخدرات فإن التكوين  العضوي للشخص 

عمله فترة طويلة تمكنه من الحصول على عائد مادي يحتاجه األمر الذي يدفعه إلى تعاطي 

  1.المخدراتّ 
 

  آثار جريمة المخدرات :المطلب الثاني

المخدرات مواد شديدة الخطورة، واستعمالها بطريقة غير مسئولة يؤدي إلى أضرار على 

  . من عدة جوانب، كالجانب الصحي و االجتماعي و االقتصادي الفرد المتعاطي،

   :ا سنوضحه من خالل الفروع التاليةوهذا م

   األضرار الصحية: الفرع األول

  األضرار االجتماعية: الفرع الثاني

  األضرار االقتصادية: الفرع الثالث

  

  األضرار االقتصادية: الفرع األول

بدرجة كبيرة،حيث أن المتعاطي يصرف ما يحصل يؤثر تعاطي المخدرات على االقتصاد 

عليه من دخل من اجل الحصول على المخدرات وهذه األموال تهرب إلى الخارج وبالتالي 

يضعف االقتصاد في الدول، كما أن المتعاطي يفقد الكثير منة قوته الجسمية والعقلية من جراء 

ى االقتصاد الوطني،كما أن تعاطي المخدرات فيؤدي ذلك إلى ضعف إنتاجه، مما يؤثر عل

 الدولة تصرف الكثير من اجل مكافحة المخدرات عن طريق بناء المصحات لعالج المتعاطين،

كما إن الدول تصرف الكثير لبناء السجون والمحاكم، والمبالغ التي تصرف على المسجونين في 

  2.ير الدولقضايا المخدرات نجد انه كان من األفضل صرف هذه المبالغ الطائلة في تطو 

  

  األضرار االجتماعية :الفرع الثاني

والمخدرات تلحق أضرار جسيمة في األسرة حيث  تعتبر األسرة هي اللبنة في كل مجتمع،

يكون المدمن منعزل عن العالم وبالتالي يهمل أسرته وتربية أبناءه، كما انه ينفق الكثير من اجل 

                                                           
 22ص ،المرجع السابق آيت يحي كريم، 1

  .15ص  المرجع السابق، ياسمين كردي، 2
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مبلغ كبير كان من األفضل إنفاقه على  الحصول على المواد المخدرة وبالتالي يتم إنفاق

احتياجات األسرة، وبالتالي يتشرد األبناء، وقد يدفع ذلك األبناء إلى السرقة والتشرد والدعارة من 

  1.اجل الحصول على المال

  

  األضرار الصحية :الفرع الثالث

على الجهاز التنفسي،حيث يصاب المتعاطي  المخدرات من الناحية الصحية تأثيريظهر 

  .درن الرئوي وانتفاخ الرئة والسرطانالبالنزالت الشعبية والرئوية وكذلك 

تعاطي المخدرات يزيد من سرعة دقات القلب ويتسبب باألنيميا الحادة وخفض ضغط الدم 

  .كما تؤثر على كريات الدم البيضاء

سوء الهضم والشعور بالتخمة، خاصة إذا يعاني متعاطي المخدرات من فقدان الشهية و 

كان التعاطي عن طريق األكل مما ينتج عنه نوبات من اإلسهال واإلمساك ويصاب جسم 

  .اإلنسان بأنواع السرطان

الناحية الجنسية، فقد أيدت الدراسات واألبحاث أن متعاطي على تأثير المخدرات وبالنسبة ل

  .جنسية وتصيب المرأة بالبرود الجنسيالمخدرات من الرجال تضعف عنده القدرة ال

  .كما تؤدي المخدرات إلى الخمول الحركي لدى متعاطيها

وقد  وفقدان الذاكرة، األمراض النفسية كالقلق واالكتئاب النفسي المزمن، إلى باإلضافة

تبدو من المتعاطي صيحات ضاحكة أو بسمات عريضة، ولكنها في الحقيقة حالة غيبوبة 

  2.ضبابية

  

                                                           
1
  .16ص  ،ياسمين كردي، المرجع السابق  

2
  .17ص  ،ياسمين كردي ،المرجع السابق  



 مقدمة

 

 أ 
 

  مقدمة
 

والن المخدرات  ،عرفت اإلنسانية ظاهرة المخدرات عبر التاريخ فهي ليست حديثة الظهور 

عبارة عن نباتات، لذلك من الطبيعي وجودها مع اإلنسان منذ القدم، إذ إن نبتة المخدر قد 

فقد عرفت من قبل . مضى على زراعتها آالف السنين، وجرى تداولها منذ ذلك الوقت

المصريين القدامى وبالد فارس في القرن الحادي عشر الميالدي، أما في المشرق العربي فقد 

ن معروفا عندهم القنب الهندي، ولكن المخدرات آنذاك استعملت طبيا كمسكنات لآلالم، كما كا

  .أن بعض الشعوب استعملتها في طقوسها الدينية

ولكن بمرور الزمن، والتطور الذي مس كافة مجاالت الحياة تطورت الظواهر اإلجرامية 

تماعية عالمية،فبعد أن قام ومنها ظاهرة المخدرات وأصبحت هذه األخيرة ظاهرة اج أيضا،

وهذا من  يستهلكونها ألغراض غير مشروعة،طبية اإلنسان بتصنيع النباتات المخدرة إلى مواد 

  .اجل الهروب من الواقع المعاش، أو من اجل المتعة، مما أدى بهؤالء إلى اإلدمان عليها

  :أهمية الموضوع

  :تبرز اهمية الموضوع في النقاط التالية

هذه اآلفة التي مست اغلب دول العالم سواء المتقدمة أو المتخلفة، التنبيه إلى  )1

واستفحالها في مجتمعاتها بشكل خطير جدا، وألضرارها البعيدة المدى، فهي تمس األفراد 

ثم األسرة فالمجتمع، حتى أن تأثير هذه الجريمة يظهر على الجانب االقتصادي 

نتاج وأخرى من االتجار وأخرى من فبعض الدول تعاني من مشكلة اإل.والسياسي للدول

  .االستهالك

جريمة تعاطي المخدرات من الصور الخطيرة في جرائم المخدرات، فالتعاطي يدمر البنية  )2

الداخلية للبلدان، لما يلحق بالمتعاطين من أضرار جسمية ونفسية تنعكس على المجتمع 

  .المختصة أو األطباءككل، وتكلف الدولة أمواال باهظة لعالجهم من توفير المؤسسات 

ترويج المخدرات فهو يؤثر على الجانب األمني للدولة،سواء داخليا أو خارجيا كما أنها  إن

الخ، وهنا يتعين على السلطات المختصة تسخير ....تقود إلى جرائم أخرى كالقتل والسرقة

جنبية في إمكانات بشرية هائلة من رحال األمن، ووسائل نقل، وحتى االستعانة بالخبرات األ

محاولة للحد منها، لما وصلت إليه بعض الدول كأمريكا الجنوبية، حيث وصلت عصابات 



 مقدمة

 

 ب 

 

التهريب من القوة إلى ما يجعلها قادرة على شراء بعض الحكومات وبعض الوزراء وقادة 

  .الجيش، فالدخل الوطني لبعض الجمهوريات يعتمد على المخدرات ككولومبيا

كيف تصدى المشرع الجزائري لجريمة المخدرات : ل هذه الدراسةواإلشكالية المطروحة من خال 

  تعاطيا وترويجا؟

  :سبب اختيار الموضوع

انتشار آفة المخدرات، تعاطيا وترويجا، رئيسي الختيارنا هذا الموضوع إلى، يرجع السبب ال

واألخالقية، بسبب عصابات دولية منظمة، والتي مست المجتمع الجزائري من الناحية الصحية 

 .وكذلك تكليف الدولة خسائر كبيرة سنويا في محاوالت للحد منها

  :أهداف الدراسة

جريمة تعاطي وترويج  إلىالتي نتوخاها من هذه الدراسة، هو لفت النظر  األهدافمن 

األفراد المشرع الجزائري، وذلك للخطورة الشديدة التي تمس  أوسواء بالنسبة للمجتمع  المخدرات

   .لدولة في اقتصادها ومؤسساتهاوحتى ا

      :صعوبات البحث

نقص المراجع المتخصصة في التشريع  من الصعوبات التي واجهتني أثناء البحث،

  .الجزائري مقارنة بتوفرها في القوانين المقارنة

  :منهج الدراسة

لمعالجة هذا الموضوع تم استخدام، المنهج التحليلي ويظهر ذلك في تحليل ونقد 

القانونية، باالستعانة بالمنهج الوصفي في عرض أنواع المخدرات وجريمتي التعاطي  النصوص

  .والترويج

  :عرض الخطة

ماهية  :قسمت هذا الموضوع إلى ثالثة فصول، فصل تمهيدي اإلشكاليةعلى  لإلجابة

 مفهوم المخدرات والذي ينقسم إلى ،: المخدرات والذي يضم مبحثين أساسيين، المبحث األول

جريمة تعاطي المخدرات  :بالنسبة للفصل الثاني أما، أنواع المخدرات وآثارها :بحث الثانيوالم

إما  أركان جريمة تعاطي الذي ينقسم إلى، :في التشريع الجزائري فيضم مبحثين، المبحث األول

مكافحة جريمة تعاطي المخدرات في التشريع الجزائري وفيم يخص الفصل  :في المبحث الثاني

جريمة ترويج المخدرات في التشريع الجزائري فانه تم تقسيمه إلى مبحثين كذلك المبحث  :الثاني



 مقدمة

 

 ج 

 

مكافحة  :،  أما المبحث الثانيفي التشريع الجزائريأركان جريمة ترويج المخدرات  :األول

  .الخارجي أوعلى المستوى الداخلي  إماجريمة ترويج المخدرات في التشريع الجزائري 
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  ولالفصل األ 

 
المخدرات كغيرها من الجرائم تتصل بها عدة أفعال أو تصرفات تدخل  تعاطي إن جريمة    

في تكوينها وهي جزء ال يتجزأ عنها، مع هذا األخيرة يمكن دراستها منفصلة عن بعضها 
السلوكات  ىأحد يه تيوال نذكر الحيازة والتقديم للتعاطي هذه األفعال، ومن بين البعض

  .أتيها أي شخص طبيعيالمجرمة التي يمكن أن ي
ومن المصطلحات التي ترتبط بالتعاطي، نذكر االستهالك، لكن يجب أن ننتبه إلى 

ي ينتهي مصطلح اإلدمان، الذي يرتبط بجريمة المخدرات، إال أنه يعتبر نتيجة، أو الحالة الت
  .إليها الشخص عند التعاطي، ويتم هذا األخير بوسائل مختلفة كالشم أو الحقن، أو التدخين

 الركنهي ها فإن لها أركان واجبة لقيامها ألن تعاطي المخدرات جريمة قائمة بحد ذاتو 
وبطبيعة الحال تقرر لهذه الجريمة عقوبات تتم النص عنها  ،المادي والركن المعنوي، والشرعي

  .سواء في اإلتفاقيات الدولية أو في التشريعيات الداخلية، ومن بينها التشريع الجزائري
 :األول ولهذا سوف نتطرق في هذا الفصل إلى جريمة تعاطي المخدرات، في المبحث

ءات التي تتعلق بجريمة تعاطي االجز  :المبحث الثاني وفي المخدراتأركان جريمة تعاطي 
  .المخدرات 
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  أركان جريمة تعاطي المخدرات :المبحث األول

ال تقوم أي جريمة مهما كان نوعها إال بتوفر أركانها وهذا ما ينطبق بطبيعة الحال عن 
وهو كل سلوك أو مجموع سلوكات  الركن المادي تقوم على ة تعاطي المخدرات والتيجريم

 ائي باالضافة الى الركند الجنوهو القص ،إلنسان، ووجود الركن المعنويمجرمة قانونا يأتيها ا
  .الشرعي الذي يقوم على النص التشريعي المجرم للسلوك والمحدد للعقوبة المقررة له

 لماديالركن ا :في المطلب األول ،ولهذا إرتأينا أن نقسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب
  .الركن الشرعي :والمطلب الثالث الركن المعنوي :والمطلب الثاني

   

  الركن المادي :ولاال المطلب 
إن الركن المادي في جريمة تعاطي المخدرات يقوم على توافر عناصر أخرى باإلضافة 
إلى التعاطي، وهي األفعال المادية موضوع الجريمة كاحيازة، والتسليم والعرض، والتقديم 

  :للتعاطي وتسهيل ذلك، وهذا ماسنراه في ما سيأتي
  

  أجل التعاطي أو إستهالكهاحيازة المخدرات من : الفرع األول
المقصود بحيازة المخدر هو وضع  اليد على سبيل الملك واإلختصاص وال يشترط فيها 
اإلستيالء المادي، بل يعتبر الشخص حائزا ولون كان المحرز للمخدر شخصا آخر نائبا عنه 

دة بمعنى أنه ال يشترط إلعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للما
ه مبسوطة عليها ولو لم تكن في حيازتالمضبوطة بل يكفي إلعتباره كذلك أن تكون سلطاته 

التدخين أو الفم أو  المادية، واإلستهالك أو التعاطي يكون بكافة الطرق الممكنة سواء عن طريق
  1.وغيرها الشم، الحقن

الحيازة، ولكن اإلحراز خل مع اوهناك صورة للتعامل في المخدر إسمها اإلحراز، قد تتد
ه على ذمة صاحبه أو نقله للجهة ظادي على المخدر ألي غرض كان، كحفمعناه اإلستيالء الم

او السعي الى اتالفه حتى  التي يريدها أو تسليمه لمن أراد إخفاءه عن أعين الناس أو إستهالكه
  2.إلى غير ذلك من األغراض ال يضبط

                                                           
 .28المرجع السابق، ص  نبيل صقر، 1

 .39نصر الدين مروك،المرجع السابق، ص  2
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وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل اإلختصاص وال يشترط  مجرد الحيازة معناها اما
فيها اإلستيالء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان  المخدر تحت شخص آخر نائبا 

  1.عنه
  

  تسليم أو عرض المخدرات :الفرع الثاني

التسليم لإلستهالك معناه أن يقدم شخص آلخر المادة المخدرة لكي يتعاطاها سواء كان 
  2.بمقابل أو غير مقابلتسليم ال

لى به معنى التسليم جتهالك ضرورة صدور نشاط إيجابي يتيتطلب تسليم المخدر لإلسو 
لإلستهالك، وتتم جريمة التسليم لإلستهالك بمجرد تسليم المادة المخدرة سواء أعقبه اإلستهالك 

وٕانما تتم الجريمة بمجرد  أو لم يعقبه، بمعنى أن تعاطي المادة المخدرة ليس شرطا لقيام الجريمة
  3.التقديم لإلستهالك

بدون  مثل ان يقوم الصيدلي بتقديم دواء ذو تاثير مخدر الى الشخص الراغب في تعاطيه،
  .وصفة طبية وقد يكون حتى بدون مقابل

 
  التقديم للتعاطي وتسهيل ذلك :الفرع الثالث

اما  الغير كي يتعاطاه هر المخدر إلىأن يدفع الجاني بالجو  يقصد بالتقديم للتعاطي
تمكين الغير بدون حق من تعاطي المخدر ويتطلب فعل تقديم المخدر للتعاطي  فهو التسهيل

ضرورة صدور نشاط إيجابي من المتهم، أما إتخاذ موقف سلبي بحت، فال يتحقق به الفعل 
  4.المطلوب

 هاتى إستهالكبدون ح من المادة المخدرةتمكين الغير ب يتحقق هوفلتسهيل اما بالنسبة ل
حيث يقتضي هذا  5،المخدر بمقتضى نشاط الجاني، ولواله ما إستطاع المتعاطي تحقيق غرضه

                                                           
 .38ص  ،2013الجزائر، دار الخلدونية، ،تهابمحار جرائم المخدرات وطرق حسين طاهري، 1

 .43، ص 1974، دار الفكر العربي، القاهرة، في القانون الجنائيالسببية رؤوف عبيد،  2

 .91، ص 2008، دار الهدى، الجزائر، ، الجريمة المنظمةنبيل صقر، قمراوي عز الدين 3

 36، ص )ن.س.ب(القاهرة، ،)ن.د.ب(،4ج،للدول العربيةموسوعة القضاء : جريمة المخدراتاحمد محمود خليل،  4

 .40نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  5
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ل العقبات التي تعترض طريق الراغب في تعاطي المخدر أو باألقل يتذلبأن يقوم الجاني الفعل 
  1.إتخاذ موقف معين يمكن المتعاطي من تحقيق غايته

قصد  ة المخدرة للعالج إال أن إعطائهاصف المادفإذا كان القانون يرخص لألطباء و 
على اإلدمان فإن ذلك يعد جريمة تقع تحت طائلة العقاب وعلى الطبيب إحترام شرف المساعدة 

  2.المهنة
إلى تعاطي  ،الخديعةوأيضا يتحقق التقديم، بدفع الغير بأي وسيلة من وسائل اإلكراه أو 

عليه بأن يخفي عنه حقيقة المادة التي يقدمها  جوهر مخدر بإستعمال وسائل الغش مع المجني
  3.للتعاطي

كأن يقوم بائع السجائر بإيهام زبائنه ان ما يبيعه عبارة عن سجائر عادية، لكن في 
قنب الهندي، ما يدفع هؤالء األشخاص إلى تعاطيها دوما لالحقيقة تحتوي على مادة مخدرة كا

  .بما يؤدي إلى اإلدمان، وهذا بهدف الربح
  

  الركن المعنوي: مطلب الثانيال

إن الركن المعنوي، نعني به القصد الجنائي وهو نوعان قصد عام وقصد خاص، حيث أن 
العلم واإلرادة أما القصد الخاص نقصد به : القثد العام له عنصران أساسيان يقوم عليها هما

  .الباعث إلحداث النتيجة اإلجرامية
جرائم المخدرات شأنها شأن جميع الجرائم  فبعض الجرائم تشترط القصد الخاص، ولكن

العمدية والقاعدة العامية أنه يكفي لقيام جريمة المخدرات توفر القصد العام، إال إذا إشترط 
ه الجريمة، القانون قيام القصد الخاص، حيث أن هذا األخير ال يوجد بصفة مستقلة، وال تقوم ب

  .العام القصد توافر فهو ال يقوم بدون
  :ف ندرس هذا الركن حسب خصوصيات هذه الجريمة، كالتاليولهذا سو 

  

  

  

                                                           
 .93، ص المرجع السابقنصر الدين مروك ، 1

 .35حسين طاهري، المرجع السابق، ص  2
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  القصد العام :الفرع األول

رع باإلتصال مشي تصدر من أشخاص لم يرخص لهم الجميع األفعال المادية التان 
وهو التعريف الشائع  1،بالمخدر عمدا، فيلزم إذا أن يتوافر لدى الجاني فيها القصد الجنائي العام

بأن يعلم الجاني بتوافر عناصر الجريمة وتتجه إرادته إلرتكابها وتحقيق النتيجة التي يعاقب 
  2.عليها القانون

علم المحرز بأن المادة  هي فالقصد الجنائي العام في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما
المادة التي يحرزها هي مادة  مخدرة، فمتى توفر عنصر اإلحراز ووصل إلى علم المحرز بأن

العقاب وال عبرة مطلقا بالباعث على  قلت الجريمة أركانها القانونية وحمخدرة، فقد إستكم
  3.الحيازة

ة إلشتراط توافر الركن المعنوي في مختلف صور حيازة المخدرات من سبإن ما يالحظ بالن
األخرى كالتسليم أو العرض أو  أجل التعاطي هو أن القصد العام يجب توافره في باقي األفعال

  4.التقديم للتعاطي ولتسهيل ذلك
 

  قصد الخاصال: الفرع الثاني

اف إلى عنصري القصد العام السابق اإلشارة لكي يتوافر القصد الخاص يجب ان يض
  .إلى إرتكاب الفعل تهنية الجاني التي دفعوهذا هو  إليهما عنصر آخر

وال تقوم به الجريمة فهو ال يقوم بدون القصد والقصد الخاص ال يوجد بصفة مستقلة 
العام، فكل الجرائم يتطلب فيها القانون قصدا عاما في األصل، وأحيانا قد يتطلب القانون 
باإلضافة إلى القصد العام قصدا خاصا، لذلك فإن البحث في توافر القصد الخاص يفترض أوال  

  5.توافر القصد العام

                                                           
 .29نبيل صقر، المرجع السابق، ص  1
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القصد الخاص في بعض الحاالت قصد التداول، قصد لقيام اشترط إال أن المشرع 
غالبا ما تستدل و  .هيله للغير، أو اإلستعمال الشخصيالتعاطي، قصد التقديم للتعاطي أو تس

  1.المحكمة على قصد التعاطي أو اإلستعمال الشخصي من ضآلة الكمية المضبوطة
  

  الركن الشرعي: المطلب األول

الركن المادي للجريمة باالضافة للقصد الجنائي الذي يدفع  قتحق الفعل االجرامي يعنيوقوع ان 
اذا لم ينص عليه في النصوص الشخص الرتكاب الجرم،لكن يبقى الفعل االجرامي مباحا 

   .العقابية وهذا ما يكون الركن الشرعي
  خضوع الفعل لنص تجريم :الفرع االول

للسلوك المحدد للعقوبة المقررة يقوم الركن الشرعي للجريمة على النص التشريعي المجرم 
جريمة وال عقوبة إال بناء على نص تشريعي "، اي الله، تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

حيث أنه ال يجوز إعتبار أي سلوك أو فعل ما جريمة ما لم ينص  ،تضعه السلطة المختصة
عقوبة له إال إذا كان القانون يقرر له عقوبة محددة، وبعبارة  فرضالقانون على تجريمه، وال ت

 سلوك معينان الركن الشرعي للجريمة يعني وجود نص تشريعي يحدد الجزاء المقرر لفاخرى 
من عقوبة أو تدبير أمن، وعليه فإن الركن الشرعي هو الذي يضفي وصف عدم المشروعية أو 

  2.صفة الجريمة على السلوك
  

  النصوص العقابية في التشريع الجزائري :يالفرع الثان

 نذكر منهاعدة نصوص قانونية  في لمخدراتاتعاطي تناول المشرع الجزائري تجريم فعل 
تنص على أن يحدد عن طريق التنظيم، إنتاج  التي 85/05رقم  من قانون الصحة 190 المادة
وٕاستيرادها وتصديرها وحيازتها وٕاهدائها مخدرة ونقلها الغير د أو النباتات السامة، المخدرة و الموا

من القانون  245والتنازل عنها وشرائها وٕاستعمالها وكذلك زراعة هذه النباتات كما تنص المادة 
يعاقب بالحبس من  شهرين إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين ( :هعلى أن 85/05رقم 

                                                           

.
1
 .21ادوارد غالي الذهبي، المرجع السابق، ص   

2
 .86ـ 85، ص ص المرجع السابق: عبد اهللا أوهايبية  
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ير شرعية إحدى المواد أو أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستعمل بصفة غ دج5000،500
  1.)النباتات المصنفة على انها مخدرة

 15سنوات الى  5يعاقب بالحبس من (انه  85/05من القانون رقم  16وتنص المادة 
  :كل من 1000000الى  500000سنة وبغرامة من 

  قدم عن قصد وصفة طبية صورية او على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية
لية بدون وصفة او كان على علم بالطابع الصوري او المحاباة للوصفات سلم مؤثرات عق

  ).الطبية
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين ( :85/05من القانون رقم  12وتنص المادة 
او باحدى هاتين العقوبتين كل من يستهلك او يحرز  50000الى  5000وبغرامة مالية من 

  .)رات عقلية بصفة غير مشروعةمن اجل االستهالك الشخصي مخدرات ومؤث
عاقب المشرع على سلوك استهالك المخدرات سواء اذا  12،16حسب ما تقدم في المواد 

تعاطاها الشخص شخصيا او قدمها للغيرقصد التعاطي مثل حالة الصيدلي الذي يقدم دواء 
  .منوم الي شخص دون وصفة وهو على علم بطبيعة تلك المواد

ان البحث والتحري في جرائم المخدرات ( :تنص 04/18ون رقم من القان 36اما المادة 
مفتشو  ضباط الشرطة القضائية، مهندسون زراعيون، :هو من اختصاص االشخاص التالية

في جرائم المخدرات جاءت على  حسب نص المادة فاالعمال االجرائية كالتحريات،. الصيادلة
  . )سبيل الحصر

    

                                                           
1
 .149، ص 1991،)ن.ب.ب( ، الدار المغاربية الدولية،1ط ،قانون العقوبات الجزائري: علي بن قاسم  
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  خدراتمتعاطي المكافحة جريمة : المبحث الثاني

رائم، وهي ضرورية للحد والقضاء على الجرائم أيا كانت صورها، جتتنوع اساليب مكافحة ال
بكل  ولهذا فقد تتجسد هذه األساليب في شكل قوانين؛ أي في النصوص العقابية الداخلية الخاصة

مكافحة ولي في شكل معاهدات وٕاتفاقيات تبرم بينها بخصوص لددولة، وكذلك على المستوى ا
  .جريمة ما

لى اضمام نمام المشرع الجزائري من خالل االباهت يتظوجريمة تعاطي المخدرات ح
  .تفاقيات الدولية ذات الصلة ولسن القوانين العقابية على المستوى الداخلي لمواجهة خطرهااال

 ولي،لدالمكافحة على المستوى ا: االول ولهذا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين؛ المطلب
  .أي التشريع الوطني ني المكافحة على المستوى الداخليوفي المطلب الثا

  

  مكافحة جريمة تعاطي المخدرات على المستوى الدولي: المطلب األول
ذات البعد العالمي لخطورتها نظرا تثير اهتماما دوليا  مخدراتإن مكافحة جريمة تعاطي ال

  .للقضاء عليها دولية والتي تستلزم بذل جهود
مكافحة تعاطي  :الفرع األول: ولهذا سنتعرض إلى ُسبل المكافحة من خالل الفروع اآلتية

  .دورالمنظمات الدولية في مكافحة تعاطي المخدرات:في الوثائق الدولية، الفرع الثاني المخدرات
  

  الوثائق الدولية مكافحة تعاطي المخدرات في:الفرع االول

  1961 عام اإلتفاقية الوحيدة للمخدرات :اوال

تحدة إلقرار إتفاقية للمخدرات في قصر األمم المتحدة خالل الفترة من ملإنعقد مؤتمر األمم ا
، 1949لعام  336، وبمقتضى أحكام الجمعية العامة رقم 1961آذار  25كانون الثاني إلى  24

  1:رضبغإلى عقد مؤتمر مفوضين  تماعياالج و دعا المجلس االقتصادي
 السابقة وحيدة للمخدرات من اجل استبدال المعاهدات المتعددة االطرافإقرار إتفاقية / 1

  .والقائمة في حينها
  .تخصيص عدد األجهزة المعنية قصرا بمراقبة المخدرات والمنشاة بموجب معاهدات دولية/ 2
  2.إتخاذ ما يلزم لمراقبة إنتاج المواد الخام التي تدخل في المخدرات/ 3

                                                           
 .515،ص )ن.س.ب(،دمشق،)ن.ب.ب(،1،جاساليب مكافحة المخدرات في الوطن العربيمحمود زكي شمس، 1

 .515ص  ،محمود زكي شمس، المرجع السابق 2
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  1:المؤتمر فيرها اقر اذها و اإتخ تم والتوصيات التيأهم القرارت ومن 
إعالن أن معاجلة المدمنين في المستشفيات في جو خال من المخدرات هو من أنجع / 1

  .وسائل المعالجة
  .لتي تعاني من مشكلة اإلدمان على توفير مثل هذه المرافقاحث الدول االطراف و / 2
نظمة الدولية للشرطة الجنائية مالتي تحتفظ بها اللفت النظر إلى اهمية السجالت الفنية / 3

  .عن التجار الدوليين
  .ية باستكمال تلك السجالت واالستفادة منهاالتوص/ 4

   )1972جنيف (البروتوكول المعدل لإلتفاقية الوحيدة للمخدرات  :ثانيا

بموجب ميثاق االمم المتحدة وبمقتضى االقتراحات المطروحة دعا المجلس االقتصادي 
تفاقية خالها على االادى عقد مؤتمر مفوضين للنظر في جميع التعديالت المقترح واالجتماعي، إل

جنيف خالل الفترة  حيث انعقد المؤتمر في مكتب االمم المتحدة في،1961حيدة للمخدرات لعام لو ا
  .1972من عام  مارس 24إلى  06من 

  دخالهاا   رحت الدول المشتركة على المؤتمر وقد ُعرضت على المؤتمر التعديالت التي اقت
عدل لإلتفاقية الوحيدة البروتوكول الماعتمد المؤتمر  لجان الدراسة مداوالت بعد على اإلتفاقية

  2:إضافة إلى ذلك اتخذ المؤتمر توصيات هامة منها ،للمخدرات
لجو اجتماعي أن تضع كل دولة في اعتبارها أن إدمان المخدرات غالبا ما يكون نتيجة / 1

  .فاسد يعيش فيه معظم األشخاص المعرضين لخطر إساءة استعمال املخدرات
خدرات بصورة غير لموسعها لمكافحة انتشار استعمال اأن تبذل كل دولة ما في / 2
  .مشروعة

  1986 ظاهرة المخدرات في الوطن العربي االستراتيجية العربية الشاملة لمواجهة:ثالثا

  :التي تبنتها بخصوص التعاطي نجدمن بين اهم المحاور 
 3:من أهدافه الوقاية كالتالي: المحور الصحيـ 1

منع وقوع التعاطي وُيقصد بها منع وقوع اإلصابة أصال؛ أي : الوقاية من الدرجة االولىأـ 
  :جراءاتعوبة ويدخل هنا ثالث أنواع من االوالمؤدي إلى اإلدمان أصال، وهو أمر بالغ الص

                                                           
 .517، ص نفسه، المرجع ـــــــــ 1

 .518،519 ص ص المرجع نفسه، 2

 .598نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  3
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  :ومن اهمها ،المستهدفة أو الهشةتحديد الجماعات  �

  .وجود تاريخ لإلدمان في األسرة - 
  .اإلنهيار األسري - 
  .الدخل المنخفض - 
  .ناهج المختلفةمالساليب التربوية غير المباشرة في استخدام اال �

العناية المبكرة بالحاالت اإلكلينيكة في هؤالء المهيئين ألخذ المواد للتخفيف من ب ـ 
  .والعقلية األامراض النفسية

بكر؛ بحيث يمكن الوقاية من لمة، وُيقصد بها التدخل العالجي االوقاية من الدرجة الثاني
  . وصول به إلى مرحلة اإلدمانالتمادي في التعاطي وال

ويتمثل في التدابير الشاملة بعيدة المدى التي تتعامل مع الظروف : المحور االجتماعيـ 2
قائية العاجلة والتي سوف نتناول أحد هذه التدابير بخصوص و االجتماعية؛ منها التدابير ال

  1:التعاطي منها
  .اكتشاف الحاالت المعرضة للتعاطي ومساعدتها - 
إن وقاية األفراد المعرضين لتعاطي المخدرات قبل بدئهم في التعاطي عملية أسهل بكثير من  - 

حاوالت الكتشاف هذه الحاالت، لمبذل كل اعملية عالجهم بعد بدء التعاطي، ولذلك يجب أن ت
جد أنها ترتبط بالتعاطي لديهم، فأطفال اآلباء و اذا  اواجتماعي انفسي، وتوجيه العناية الالزمة لها

الذين يتعاطون المخدرات أو الخمور يكونون اكثر عرضة من غيرهم  للتعاطي، كما أن األشخاص 
  .ون أيضا معرضين للتعاطيالذين يعانون من االزمات اإلنفعالية واالقتصادية يكون

  

  

  

  

  

  المنظمات الدولية: الفرع الثاني
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على مستوى المنظمات الدولية كالمنظمة  جريمة تعاطي المخدرات تستدعي جهود كبيرة لمواجهتها
    .العالمية للصحة،واالليونيسكو،ومنظمة االغذية والزراعة

   )O.M.S(لمية للصحة المنظمة العا :اوال

 1945ام ناقشها الدبلوماسيين عندما اجتمعوا لتشكيل االمم المتحدة في عمن المسائل التي 
 1948أبريل /نيسان 07ودخل دستور المنظمة حيز النفاذ في  ،نشاء منظمة صحية عالميةفكرة ا

  1:ح يعرف بيوم الصحة العالميةبوهو التاريخ الذي أص
العالمي وضبط برنامج المنظمة تسعى إلى معالجة المسائل الصحية على الصعيد وهذه 

  .                                      البحوث الصحية وتوفير الدعم التقني للبلدان األعضاء

مات صحية لو إضافة إلى إصدار مع ،ألمن الصحيكما تسعى إلى دعم التنمية وتدعيم ا
  .لتنفيذ البرامج الصحية موثوق بها، وٕارساء شراكة فاعلة مع عدة أطراف

للمنظمة العالمية للصحة  1971سنة بروتوكول  و 1961لت المعاهدة الدولية لسنة وقد اوك
  .مسؤوليات محددة فيما يخص رقابة المواد المخدرة وتدوينها في الجداول المخصصة لكل نوع منها

وتنسق المنظمة بين البحوث الدولية في مجال االدمان على المخدرات وتخطط برامج فعالة 
تجميع و تبادل المعلومات الخاصة بدراسة وباء االدمان على المخدرات على  عن طريق للوقاية،

كما تنظم  الصعيد الدولي،كما توفر برامج تدريب منايبة للعاملين في مجال عالج المدمنين،
  2.المنظمة المؤتمرات االقليمية لمناقشة مشكلة المخدرات من الناحية الصحية

 (unesco)اليونيسكو: ثانيا

،بعد نهاية 1945اليونيسكو عام  والعلوم منظمة االمم المتحدة،للتربية و الثقافةتاسست 
  3.مكتبا ميدانيا حول العالم 50الحرب العالمية الثانية،ولليونيسكو اكثر من 

على انها تساهم في خدمة ) دستور المنظمة(انطوت الوثيقة المؤسسة لمنظمة اليونيسكو 
تشجيع التعاون بين الدول في ميادين التربية والعلوم والثقافة،من  السالم واالمن في العالم،عن طريق

اجل دعم االحترام العالمي لعدالة وحقوق االنسان،كما تسهم المنظمة اسهاما ايجابيا في الجهود 
المتكاملة التي تبذلها االمم المتحدة في مجال التصدي لمشكلة المخدرات،ولقد انصب اهتمام 

                                                           
   //www.who.int/arhttp ،15/05/1014:خ المنظمة، تاريخ االطالعتاري 1

 .2011،دار الكتب القانونية،مصر،التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةسمير عبد الغني، 2

  www.unesco.org  ،18/05/2014:نشاة المنظمة، تاريخ االطالع 3
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على تنمية التربية في المدارس وخارجها،و بصفة خاصة المسائل المتعلقة  اليونيسكو بصفة اساسية
 1.باساءة استعمال الالمخدرات،كما تشجع المنظمة البحوث العالمية في هذا المجال ونشر نتائجها

  FAOمنظمة االغذية والزراعة  :ثالثا

التصديق على ،حين تم 1945اكتوبر 16تاسست منظمة االمم المتحدة لالغذية والزراعة في 
  2.دستورها في مؤتمر االمم المتحدة الذي عقد في كندا

تعتبر الفاو من الوكاالت المتخصصة المرتبطة بمنظمة االمم المتحدة ،وتهدف الى رفع 
مستويات التغذية والمعيشة،امال في اقامة سالم يكفل للناس في كل مناطق العالم،حياة متحررة من 

المنظمة في مشروعات احالل الزراعات النافعة،محل زراعات وتعاون .الجوع وسوء التغذية 
وهي من المشروعات التي ) القنب الهندي ـ الخشخاش ـ الكوكا(النباتات المخدرة غير المشروعة

  3.يمولها ويشرف عليها برنامج االمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة
  

  درات على المستوى الداخليخممكافحة جريمة تعاطي ال: المطلب الثاني

  ."جزاء جنائي يقرره القانون ويوقعه القضاء على المجرم: "يمكن تعريف العقوبة على أنها 
ومن أحد أساليب مكافحة هذه الجريمة هو النص عليها في القوانين الوطنية، وسن 

االجهزة عقوبات أو العقوبات بخصوصها مثلما فعل المشرع الجزائري، سواء من خالل 
  .المختصة
  

  

  

  نصوص العقابيةال: لفرع األولا
لعب القوانين دورا هاما لردع المجرمين، ومحاولة الحد من الجرائم وتختلف من حيث الهدف ت
  .نت من أجله، إما هدف عقابي أو وقائيالذي سُ 

  العقوبات :أوال

                                                           
 .140الغني،المرجع السابق،ص سمير عبد  1

   fao.org/ar ،15/05/2014:تاريخ االطالع ،نشاة المنظمة 2
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ادة لما واستهالكها، تم النص عليها فيففيما يخص عقوبة حيازة المخدرات من أجل التعاطي 
 وبغرامة من) 02(إلى سنتين ) 02(يعاقب بالحبس من شهرين ( 04/18:1 من القانون 12

حدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من اأو ب) دج 50.000(إلى ) دج 5000(
  .)عةو اجل االستهالك مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشر 

بالحبس؛ أي أنه كيفها على أنها جنحة، ولم  نص المادة، نرى أن المشرع قد عاقب عليهامن 
إلى ) دج 5.000(يكتف بالعقوبة البدنية؛ بل تعداها إلى العقوبة المالية؛ أي الغرامة من 

)50.000.(  
مواد أخرى، وحدد المواد التي يتم العقاب عليها، وهي المخدرات أو المؤثرات العقلية دون 

يقصد بها أنه يمكن فانه  )بصفة غير مشروعة( يما يخص عبارةفاما  وذلك بغرض استهالكها،
طبيب الذي يستعمل المخدر في العمليات الالقانون كحيازتها واستهالكها في حاالت يسمح فيها 

  .االلم كمرض السرطان سكينأدوية ت وصف راحية أوجال
من  132االستهالك فقد نصت عليها المادة ما يتعلق بتسليم المخدرات وعرضها من أجل فيو 
سنوات وبغرامة ) 10(إلى ) 02(يعاقب بالحبس من سنتين (: حو التالينعلى ال04/18القانون 

كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات  دج 500.000دج إلى  100.000من 
  .أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف االستعمال الشخصي

االقصى للعقوبة إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية تضاعف الحد 
في الفقرة السابقة على قاصر أو معاق أو شخص يعالج بسبب إدمانه  ةط المحددو حسب الشر 
  .تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية او داخل هيئات عمومية زأو في مراك

ة في حالة تسليم المخدرات وعرضها من أجل لقد ضاعف المشرع العقوبة البدني
  .)سنوات لكن بنفس التكييف كنجنحة فقط) 10(االستهالك من سنتين إلى 

خدرات على القاصرين أو موضاعف العقوبة إلى الحد األقصى في حالة تسليم أو عرض ال
س أو مراكز المعاقين؛ باإلضافة إلى األماكن التي يتم فيها ذلك كالمراكز التربوية مثل المدار 

  .المستشفياتكصحية 

                                                           

.
1
، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال 2004ديسمبر  25: ، المؤرخ في18ـ04القانون رقم   

 .26/12/2004: ، المؤرخ في83الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد واالتجار غير المشروعين، 
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 رقم من قانون 15ادة مأما فيما يتعلق بتسهيل االستعمال غير المشروع للمخدرات فإن ال
عاما وبغرامة  15وات إلى خمسة عشر سن) 05(يعاقب بالحبس من (: نصت على أنه  04/18
  :كل من )دج 1.000.000إلى  دج 500.000من 

المؤثرات العقلية بمقابل او مجانا،  اوخدرة  لمالمشروع للمواد ااالستعمال غير َسهل للغير / 1
سواء توفير المحل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى، وكذلك االمر بالنسبة لكل من المالك 

مطعم أو ناد أو مكان عرض أو اي مكان ل كانت والمسيرين والمديرين والمستعملين بأية صفة
عمال المخدرات داخل هذه ستور، الذين يسمحون بامل من الجمهمخصص للجمهور او مستع

  .المؤسسات أو ملحقاتها أو في االماكن المذكورة
  .وضع مخدرات او مؤثرات عقلية في مواد غذاءية أو في مشروبات دون علم المستهلكين) 2

لقد اضاف المشرع العقوبة السالبة للحرية في حالة تسهيل االستعمال غير المشروع للمخدرات 
وأضاف أيضا العقوبة المادية بغرامة  ،عاما، وكّيفها على أنها جنحة) 15(سنوات إلى ) 05(من 

  .دج 1.000.000دج إلى  5.00.000تقدر من 
وُيقصد بتسهيل االستعمال أن يقوم الجاني بتوفير المخدر أو توفير المحل لهذا الغرض، 

لتجريم هذا السلوك حصول الفاعل  مة كالحقن وال ُيشترطتزويد المتعاطين باالدوات الالز  وكذلك
  .على مقابل

 المتعلقوهو   قانون مكمل لقانون العقوبات مجرمة في المخدرات تعاطي جريمةكما ان 
بالحبس من يعاقب (: ه والتي جاء فيهامن 245المادة بموجب نص  ،85/05رقم  بحماية الصحة

العقوبتين كل  ينأو بإحدى هات دج 5000دج و 500ن شهرين إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح ما بي
  1).لنباتات المصنفة على انها مخدراتمن يستعمل بصفة غير شرعية إحدى المواد أو ا

ُيفهم من نص المادة انها تقصد مستهلكي المخدرات بأنفسهم؛ حيث وصفهم المشرع و 
من ُيفهم لح كل من يستعمل بصفة غير شرعية، بالمستعمل، وقد استعمل المشرع الجزائري مصطل

انه يمكن استعمال المواد المخدرة بصفة شرعية، في حالة العالج مثال والتخدير في العمليات  ذلك
  .الجراحية

  الظروف المشددة والمخففة :ثانيا

  :الظروف المشددةـ1

                                                           
، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، 1985فبراير  16: الموافق لـ 1405جمادى االولى عام  26المؤرخ في  85/05قانون  1

 .1985فبراير 16:،المؤرخة في8دالعد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
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أثيرا في جسامة العقوبة حدث تالتي تؤثر على جسامة الجريمة وت ك الظروفلوهي ت
هالك ستمشدد في جنحة االستعمال أو اال فقد نص المشرع الجزائري على ظرف واحد والمقررة،

 التي نصت على 85/05،2رقم  من القانون 247وذلك حسب المادة  1،غير الشرعي للمواد السامة
من هذا القاون في حالة  245ى إل 241 لموادنصوص عليها في االمتضاعف العقوبات   ان

  .العود
  :المخففةالظروف ـ2

خفف في قانون حماية الصحة وترقيتها لمعلى الظرف ا صراحة نص المشرع الجزائريلم ي
من  97ادة لملقانون العقوبات الجزائري فإن اوطبقا  غير انه بالنسبة لجريمة التعاطي، 85/05رقم 

، فبدال من )سنة 18- 13(منه على عذر مخفف، وهو عذر صغر السن بين  82/04رقم  القانون
في إحدى المصحات االستشفائية والرعاية المدنية،  إيداع الحدث المتعاطيبتوقيع العقوبة بحكم 

وتوفر العذر القانوني المخفف في جريمة التعاطي ال يثير مشكلة؛ فاألصل أن القاضي يبحث عن 
  .ق العذر إذا لم يعتبره من موجبات الرأفةالظروف المخففة، ثم يطب

  االجهزة المختصة: الفرع الثاني

ارتكاب  تسبق تدابير وقائية اتخاذ ال تكفي العقوبات وحدها لمكافحة الجريمة ؛ بل يجب
  .خدراتمالجرم، وهذا ما ينطبق على جريمة تعاطي ال

  دور المجتمع المدني: اوال

الف تنظيم عبر التراب ) 80(ويزيد عددها عن  وثقافية،جمعيات اجتماعية توجد في الجزائر 
  .في ادرار لرعاية الشباب والوقاية من المخدرات "ايمان"منها جمعية  الوطني،

 فيى محاربة جريمة المخدرات على العلماء ورجال الدين أن يدعو في خطبهم ودروسهم إل
وأضرارها الخلقية والصحية ة السامة مادير من هذه الذحبالنصح والت اشكالها وذلكشتى 

  .د للجسم كالخمرفالشريعة االسالمية حرمت كل مذهب للعقل ومفس ،واالجتماعية
درسة لمكشف حاالت تعاطي المخدرات داخل اعلى المدرسة والجامعة أن يشددوا الرقابة ل كما

  .أو حرم الجامعة واتخاذ التدابير المالئمة في حق متعاطي هذه المادة السامة

                                                           

.
1
 .500نصر الدين مروك، مرجع سابق، ص    
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فة تعاطي المخدرات وتساعد في تقليل الطلب عليها آائل اإلعالم أن تساهم في مكافحة لوسيمكن و
يعالج فيها آفة تعاطي المخدرات،  سيس،والطلب وتخصيص برامج توعية وتحوالتقليل من العرض 

  .ينشطها متخصصون من أطباء ورجال قانون وأطباء نفسانيين ورجال األمن
يد المساعدة في مجال مكافحة آفة تعاطي المخدرات، وذلك يمكن لهذه المنظمات أن تمد 

  .خدراتلمرض منها التعريف بمخاطر تعاطي االغ ،برمجة محاضراتبتنظيم حمالت إعالمية و 
ألسفار كاافعة اما دور الشباب يمكن أن تساهم بإشراك الشباب والمراهقين في نشاطات ن

  1.والرحالت وممارسة الرياضة
  الوطني لمكافحة المخدرات بالجزائر وادمانهاالديوان  :ثانيا

هذا الديوان الجل التكفل بالتعاون مع القطاعات المعنية باعداد السياسة الوطنية  انشئ
واقتراحها لمكافحة المخدرات وادمانه في مجال الوقاية والعالج واعداده الدماج والقمع والسهر على 

  2.تطبيقها
  :من االعمال التي يكلف بادائها

  .عد مخططا توجيهيا ويصادق عليه في مجال مكافحة المخدرات وادمانهاي
يسهر ضمن المخطط التوجيهي على تنفيذ التدابير التي من شانها ترقية عمليات الوقاية 

  .وتحسين الرعاية الطبية واالجتماعية وتعزيز التنسيق بين القطاعات
  .المخدرات وادمانهايطور ويرقي ويدعم التعاون الدولي في مجال مكافحة 

  :وتتمثل في للديوان مشاريع يسعى الى تحقيقها،
  .قطاع الصحة عملية تقييم المخطط التوجيهي يقوم بها الديوان مع �

االنطالق في اجراء تحقيق وطني شامل حول مختلف جوانب ظاهرة المخدرات في  �

  .الجزائر

رات،اعدادا نوعيا اعداد الموظفين الذين يقع على عاتقهم مسؤولية مكافحة المخد �

  .الستالم التهديدات

                                                           

.
1
 .20ـ19ص ص  حسين طاهري، المرجع السابق،  

 .23ـ21ص ص  المرجع نفسه،ـــــــ،  2
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 الفصل الثاني
  

لخدرات كما سبق دراسته؛ باإلضافة ، منها تعاطي اات عدة صورة جريمة المخدر  تتخذ
  .بصورة أشمل" اإلتجار"إلى فعل الترويج، او ما يمكن أن نطلق عليه 

العديدة التي تظهر عليها جريمة المخدرات، مشكلة بذلك والترويج هو من األفعال المادية 
  .لها أركانها الخاصة وعقوبتها المقررة ،جريمة مستقلة

 في هذا الفصل كل ما يتعلق بجريمة ترويج المخدرات من خالل ولهذا سوف نتعرض
: المبحث الثاني و أركان جريمة ترويج المخدرات في التشريع الجزائري: المبحث االول مبحثين

  .عن مكافحة جريمة ترويج المخدرات
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  يج المخدرات في التشريع الجزائريأركان جريمة ترو : المبحث االول

والذي يتمثل في عرض  ترويج المخدرات هو عملية تعريف الشخص المستهلك بالمنتج،
  .واماكن وجودها في السوق وكيفية استخدامها، مختلف انواع المخدرات وخصائصها،

وركن معنوي؛ باإلضافة إلى الركن الشرعي؛ حيث  خدرات ركن ماديمجريمة ترويج اللو 
ضا ادي هو عبارة عن عدة أفعال مادية تكّون هذه الجريمة وترتبط بها، وهي أيمأن الركن ال

  .لتكييفها القانوني، وهذا هو الركن الشرعييسري عليها وصف التجريم تبعا 
القصد الجنائي فهو ركن ضروري ليلتصق  طلق عليهيو ما ة للركن المعنوي، أباما بالنس

بالفعل المادي المرتكب وصف التجريم، من خالل علم الفاعل بأن سلوكه المادي محضور 
  .قانونا

كل من الركنين المادي والمعنوي والركن الشرعي في ثالث مطالب؛ ولهذا سوف ندرس 
 .الركن الشرعي :المعنوي، والمطلب الثالث الركن: الركن المادي، المطلب الثاني: المطب األول

 

  دي لجريمة ترويج المخدراتاملالركن ا: المطلب االول

ترتبط بمجموعة من األفعال  ى صور جريمة المخدرات، وهذه الصورةإن الترويج هو احد
  :التي تميزها عن جريمة التعاطي، وهي على النحو التاليالمادية 

   لمادة مخدرةاستيراد وتصدير  :الفرع االول
   زراعة نباتات مخدرة :الفرع الثاني
  التعامل في المخدرات :الفرع الثالث
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  اإلستيراد والتصدير لمادة مخدرة :الفرع األول

من  190راد مواد مخدرة، اما المادة على استي 85/05رقم  قانونلا من 243نصت المادة 
نفس القانون فقد نصت على االستيراد والتصدير للنباتات السامة المخدرة، وُيقصد باستيراد 

سواء تم ذلك عن طريق البر أو  التراب الجزائري بأية وسيلة كانت،و المخدرات ادخالها إلى
  1.، اما التصدير فهو اخراج المخدرات من أراضي الجمهورية بأية كيفية كانتاو الجوالبحر 

بل هو فعل مادي  ،ات ليس خاضعا الشتراطات  قانونية معينةواستيراد وتصدير المخدر 
قاضي ل ة كيفية كانت وتقديرها راجع يتضمن إدخال النباتات للجزائر أو إخراجها منها بأي

2.الموضوع
 

في  نه الفعل التنفيذي ومن ساهم وُيعد مرتكبا لفعل االستيراد أو التصدير كل من يصدر م
أو من  يصدر منه شخصيا فعل  ،أو بتحريض منه ومن يتم  النقل لحسابه أو لمصلحتهالنقل 
المادة طبقا للقواعد العامة في المساهمة والمشاركة المنصوص عليها في ،أو المساهمة فيه ،النقل
  3.قانون العقوبات الجزائري من 41

اي وسيلة الى اراضي والمقصود كذلك باالستيراد هو ادخال المخدرات الى اراضي الدولة ب
وتتم جريمة االستيراد للمواد المخدرة بمجرد دخولها الى المياه االقليمية للدولة  الدولة الجزائرية،

  4.النها تعتبر جزءا من اراضيها وفقا لقواعد القانون الدولي
وكذلك فاالستيراد والتصدير يقعان مهما كان مقدار المادة المجلوبة او المصدرة 

حمل الجاني معه لدى دخوله البالد او خروجه منها قطعة مخدر صغيرة او كمية  ضئيال،فسواء
ضخمة،فجرمه في القانون ال يختلف،فمثال يقوم الجاني بادخال كمية من المخدرات الى دولة 
 ماولكن ليس بقصد ترويجها لكن اعادة تصديرها،فالجريمة واقعة بمجرد دخولها اراضي الوطن،

  5.ستيرادنتيجة تحقق جريمة اال
  
  
  

                                                           

 .34، ص المرجع السابق ،نصر الدين مروك 1

 .34المرجع نفسه، ص  2

 .31المرجع السابق،ص، حسين طاهري 3

 .49ص  ،المرجع السابق نبيل صقر،  4

 51ـ50ص ص  نبيل صقر،المرجع السابق، 5
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  قصد اإلتجارزراعة النباتات المخدرة ب: الثانيالفرع 

إن جريمة زراعة النبات من الجرائم التي يستمر ركنها المادي لفترة وجود الزرع في 
األرض وعدم إقتصار هذا الركن على مجرد وضع البذور، بل يتسع ويمتد ليشمل كل ما يتخذ 

  1.حيث نضجه وقلعهمن أعمال التعهد المختلفة للزرع إلى 
وتقع الجريمة تامة بمجرد وقوع فعل الزراعة سواء نبت الزرع أو لم ينبت وسواء أخضرت 

وتتم وما دامت الجريمة تقع  ،جفت وسواء تحقق إنتاج المخدر منه أو لم يتحققشجيراته أم 
ستمرار بمجرد إلقاء البذور في األرض فإنه ال يجدي الجاني أن يكون قد عدل بإختياره عن اإل

قبل أن  ينتج أثره في عدم قيام الجريمة اال في رعاية النبات، ذلك أن العدول اإلختياري ال
  2.تكتمل أركان الشروع فيها أما بعد وقوعها فال قيمة لهذا العدول

  :خدرة بقصد اإلتجارر التي تتعلق بزراعة النباتات المومن الصو 
هو إنشاء أو إستحداث مادة ، 85/05رقم قانون ال المادة الثانية من من اإلنتاج :أوال

 لى ظهور المادة وصور ذلك خدش ثمارمخدرة غير موجودة وذلك بإتيان فعل يؤدي إ
  .الخشخاش عند نضجها لتمكين من إفراز مادة األفيون

لمكافحة   1936 اإلستخراج حسب المادة االولى الفقرة الثانية من اتفاقية جنيف: ثانيا
خدر من المادة أو أنه فصل الم اإلستخراج ،عرفت االتجار غير المشروع في الجواهر الضارة

ذلك المخدر جزء منه دون أن تتضمن هذه العملية أي صنع أو تحويل  يكون المركب الذي
  3.بمعناها الصحيح

من المادة ومن ثم فان االستخراج واالنتاج يحتاج عمليات يتم فيها فصل المادة المخدرة 
االصلية التي تتضمنها،كاستخراج االفيون مما يفرز نبات الخشخاش واستخراج الحشيش من 

  4.القنب الهندي
ان قيام الشخص بزراعة نبات من النباتات المخدرة او المسلهمة في ذلك او االشتراك فيه 

للوزير يجعله يقع تحت التاثيم مالم يكن ثمة ترخيص،وهذا االخير هو الرخصة المخولة 

                                                           

 .113، ص 2008، دار الهدى، الجزائر، الجريمة المنظمةنبيل صقر، قمراوي عز الدين،  1

 .54، ص  المرجع السابقنبيل صقر،  2

 .41ص  المرجع السابق، طاهري حسين، 3

 .453ص  ، المرجع السابق،محمود زكي شمس 4
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وهي المصالح الحكومية والمعاهد العلمية والغرض من ذلك  والممنوحة منه لبعض االشخاص،
  1.الترخيص هو الغراض البحوث العلمية

  
  التعامل في المخدرات :الفرع الثالث

كل تصرف قانوني يقصد به إنشاء حق عيني على المخدر  في المخدرات يقصد بالتعامل
  .أو نقله أو إنقضاؤه

لف، فقد يكون بإنتاج يخت 85/05 رقم قانونالمن  17حسب المادة  وصورة التعامل 
أو  ،أو الحصول عليها قصد البيع أو التخزين،عها أو حيازتها أو عرضها للبيع المادة أو صن

إستخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأي صورة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق 
  2.العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

متروك لقاضي الموضوع، وله كامل والتعامل في المخدرات سواء بالبيع أو الشراء أمر 
في جريمة المخدرات أن يضبط  عدة تشترط لإلدانةوٕاذا كانت القاالحرية في بحث توافره وٕاثباته، 

في  هأو في جيبه، فإن مع المتهم سواء في منزله أو محله أو يحملها معه في حقيبتهشيء منها 
التعامل يكفي أن يثبت الحكم واقعة التعامل بالبيع أو الشراء أو غيرها بأدلة تؤدي إلى ثبوتها 

  3.والحصول عليها فيما بعد
  :التعامل نذكر على سبيل المثالومن صور 

مجرد اإلستالء ماديا على المخدر ألي غرض من األغراض، كحفظه على ذمة الحيازة : أوال
الرقباء او السعي  ه عن أعينسليمه للغير، أو إخفائ، أو تهة معينةصاحبه أو نقله لج

مكن في اتالفه حتى ال يضبط،او االنتفاع به الى غير ذلك من االغراض التي ال ي
  4.حصرها

 ،85/05رقم  من قانون 243خدرات، المادة منصت على فعل السمسرة في ال ،السمسرة :ثانيا
يف بعضها بالبعض اآلخر أو هي الوساطة أو التوسط بين طرفي التعامل بتعر  والسمسرة

                                                           

 .54ص  ،1999 ،)ن.ب.ب( المتحدة،مطابع المجموعة  ،تاالموسوعة الشاملة في جرائم المخدرعمرو عيسى الفقي،  1

 .37طاهري حسين، المرجع السابق، ص  2

 .36ص  المرجع السابق، نصر الدين مروك، 3

 .100ـ99ص ص  المرجع السابق ، نبيل صقر،قمراوي عز الدين، 4
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ب بينهما في السعر المقترح أو في شروط ي، أو للتقر التقريب في وجهات نظر الطرفين
  1.بوجه عام قةالصف

يستوي في ذلك أن تكون الوساطة بمقابل أو بغير مقابل، إتصل الوسيط بالمخدر أم لم  و
حدى ل المساهمة التبعية في الجريمة بايتصل، على أن الوساطة في التعامل قد تكون من قبي

هي التحريض واإلتفاق  40ها قانون العقوبات في المادة وسائل االشتراك التي نص علي
  2.طالما أدى ذلك إلى حصول التعامل المؤثم قانونا، وهذا ما يحدث غالبا ،عدةوالمسا

  

  الركن المعنوي لجريمة ترويج المخدرات: المطلب الثاني

يعتبر الركن المعنوي عنصر ضروري وأساسي لقيام الجريمة بشكل كامل، وهو ينقسم إلى 
صور الترويج على النحو قصد العام وقصد خاص، وهذا ما سنتعرض له حسب كل صورة من 

  :التالي
  

  االستيراد والتصدير: الفرع األول

منطقة الرقابة الجمركية بالجواهر  أو ما يعتبر كذلك او إن تخطي الحدود الجمركية
لهذه المواد ستيرادا على خالف أحكام القانون وبدون الحصول على ترخيص، يعد ا ،المخدرة

مادام الجوهر المخدر المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي فإن الجريمة 
  3.هذا المخدرلتكون حيازة أو إحرازا 

اي سواء كان المستورد استورده لحساب  ان استيراد المخدر يكون بالذات او بالوساطة،
  4.نفسه او لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي

ان الشخص تواجد في مكان الحادث،وكان هطا التواجد معاصرا لعملية نقل  فمثال
  5.فانه يكون فاعال اصليا في جريمة الجلب المخدرات الى داخل البالد،

  اتات المخدرة قصد اإلتجارنبزراعة ال: الفرع الثاني

                                                           

 .43، ص )ن.س.ب(، )ن.ب.ب(، دار الفكر العربي، 4، طشرح قانون العقوبات التكميليرؤوف عبيد،  1

 .19 ـ18عمرو عيسى الفقي، المرجع السابق، ص ص  2

.
3
 .112نبيل صقر، قمراوي عز الدين، المرجع سابق، ص   

 .52نبيل صقر،المرجع السابق،ص  4

 .322محمود زكي شمس،المرجع السابق،ص  5
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،هو الزارع بان إن القصد الجنائي في جناية زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها
إال بترخيص وكان يعلم بأن ما يزرعه ممنوع النبات الذي زرعه هو من النبات الممنوع زراعتها، 

  1.زراعته
 ، ويتعين استظهار القصدذات القصد الخاص جريمة زراعة النباتات المخدرة من الجرائم

على المتهم بأن ما والبد أن يستظهر الحكم ، ومن ثم فإنه الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم
للمخدر  وأن الزراعة  كانت بقصد اإلنتاج، يعني أنها بقصد اإلنتاج ،ممنوع زراعته بزرعه

قصود وهذا القصد الخاص من كل ال ةز أن تكون الحيازة مجردلتعاطيه أو اإلتجار فيه، ويجو 
 2.في هذه الجريمة

  
 التعامل في المخدرات: فرع الثالثال

ه، لذا أن القانون يمنعب مع العلم جراميالجاني إلى ارتكاب الفعل االرادة إ البد ان تنصرف
اما القول بغير ذلك ففيه إنشاء قرينة  الدليل عليه من واقع الدعوى، ينبغي أن يقيم حكم االدانة

قانونية ال سند لها من القانون وبناها افتراض العلم من واقع الحيازة، وفيما هذا القصد العام ال 
ادة نتيجة محددة ال بمعنى إر  ،بحسب الشائع، وبالذات في جرائم المخدرات قصد خاصيلزم هنا 

  3.باعث معين يدفعه إلى السلوك اإلجرامي مايهدف إليها الجاني وال بمعنى استلز 
فالقصد الجنائي العام في جريمة الحيازة تقوم متى توفر ركن االحراز مع علم المحرز بان 

وحق العقاب وال  ة مخدرة فقد استكملت الجريمة اركانها القانونية،المادة التي بحوزته هي ماد
  4.عبرة مطلقا بالباعث

  
   

                                                           

.
1
 .54نبيل صقر، مرجع سابق، ص   

.
2
 .344مرجع نفسه، ص ال  

.
3
 .36 ـ35، المرجع السابق، ص ص حسين طاهري  

 .36،ص نفسهالمرجع  4
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  الركن الشرعي لجريمة ترويج المخدرات: المطلب الثالث

تقوم الجريمة بتحقق ركنها المادي والمعنوي،لكن يلزم توافر الركن الشرعي الذي يضفي 
عليها،ويتمثل هذا الركن في النصوص القانونية  عليها وصف التجريم وبالتالي يقوم حق العقاب

  .المجرمة للسلوك
  

  خضوع الفعل لنص تجريم: الفرع األول

ويقصد بنص التجريم، النص القانوني الوارد في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له، 
من وبداهة فإن القانون ال يتضمن نص تجريم عام تخضع له كل األفعال المحظورة، وٕانما يتض

القانون عددا من نصوص التجريم بقدر عدد األفعال التي يحظرها، ويحدد المشرع في كل نص 
  .الشروط التي يتطلبها في الفعل حتى يخضع لهذا النص ويصبح فعال غير مشروع

واشتراط خضوع الفعل لنص تجريم يعني حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص 
  1."شرعية الجرائم والعقوبات"اساسي ُيطلق عليه مبدأ  التشريعية، وبهذا الحصر ينشأ مبدأ

  النصوص العقابية في التشريع الجزائري: الفرع الثاني

يقصد بالركن الشرعي أن يكون الفعل المجرم منصوص عليه في قانون العقوبات، او في  
القوانين المكملة له، وأن يكون المشرع قد حدد له جزاء جنائيا،وهذا تطبيقا لمبدأ الشرعية 

ال جريمة وال عقوبة أو "الجنائية، الذي نصت عليه المادة األولى  من قانون العقوبات بأن 
  2."بغير قانونتدبير أمن 
ة المخدرات تستمد عدم مشروعيتها من قانون مكمل لقانون العقوبات وهو القانون موجري

  3.المتعلق بحماية الصحة وترقيتها
وهذا ما ينطبق كذلك على جريمة ترويج المخدرات كجريمة قائمة بذاتها، وفي التشريع 

حيث تم النص  85/05رقم من قانون  17الجزائري؛ حيث تم النص عليها سواء من المادة 
فيها على جميع الصور المتعلقة بالتعامل مع المخدرات، ومنها بعض األفعال التي تكّون الركن 

يعاقب بالحبس من عشر سنوات (: المادي لجريمة ترويج المخدرات، والتي تنص على ما يلي
يقة دج كل من قان بطر  50.000.000دج إلى  5.000.000إلى عشرين سنة وبغرامة من 

                                                           

 .102، ص )ن.س.ب(، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  شرح قانون العقوبات الجزائريرضا فرج،  1

 .27نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  2

3
 .27المرجع نفسه، ص ـــــــــ،  
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غير مشورعة بإنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع 
  .)أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

وايضا تم النص على األفعال المادية المجرمة، والمتعلقة بالركن المادي لجريمة ترويج 
والتي تنص على أنه  04/18القانون  من) 12(للمخدرات، كاالستيراد والتصدير في المادة 

دج أو بإحدى  50.000دج إلى  5.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من "
هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل االستهالك مخدرات أو مؤثرات عقلية 

  .بصفة غير مشروعة 
من القاونن  20ر في المادة وتم النص كذلك على زراعة النباتات المخدرة قصد األتجا

  .، وأيضا التعامل في المخدرات بما يحتمله من صور تدخل في إطاره)04/18(
ويجب أن ننوه بأن هناك نصوص قانونية أخرى متضمنة في أوامر او مراسيم، كاألمر 

والذي يتضمن قمع اإلتجار واالستهالك المحضورين للمواد السامة والمخدرات ) 55/9(رقم 
  .والذي يتعلق بحماية الصحة وترقيتها) 85/05(قانون رقم وأيضا ال

يج المخدرات وجرمها بجزاءات بدنية أو مالية و إن المشرع الجزائري نوه الى جريمة تر 
ومنها ما كيفها على انها جنح وخرى على انها جنايات، إذا ارتبطت ببعض الشروط كأن تتم 

  .من هذه الظاهرة في المجتمع الجزائريالجريمة في إطار التنظيم، من أجل محاولة الحد 

 

  مكافحة جريمة ترويج المخدرات: نيالمبحث الثا

سواء من  ،تتناسب مع كل نوع ي نوع من الجرائم إعتماد طرق وأساليبيلزم لمكافحة أ
  .حيث الخطورة أو الضرر الذي تحدثه

 جولهذا وجب وضع قوانين صارمة لمجابهتها، وهذا ما ينطبق على جريمة تروي
  .وليداو على مستوى العمل ال المخدرات، إما على المستوى الوطني
   :مطلبين وهذا ما سنتطرق إليه من خالل

  في مكافحة جريمة ترويج المخدرات على المستوى الدولي :المطلب األول
  في مكافحة جريمة ترويج المخدرات على المستوى الوطني :المطلب الثاني

  

  ويج المخدرات على المستوى الدوليتر جريمة مكافحة : المطلب االول
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خلي، هناك باإلضافة إلى اإلجراءات المقررة لمكافحة ترويج المخدرات على المستوى الدا
تعاون ولجان ولي وتكون غالبا على شكل إتفاقيات أيضا خطة عمل  على المستوى الد

  .بمتابعة كل ما يتعلق بهذه المسألة ،متخصصة لمعالجة الظاهرة
ة المختصة بمكافحة الدولي في اإلتفاقيات: ولهذا األمر من خالل الفرع األوسوف نوضح 

  .بمكافحة االتجار بالمخدرات حول االجهزة الدولية المختصة :،والفرع الثانياالتجار بالمخدرات
  

  إتفاقيات التعاون الدولي: األول الفرع

  المخدراتاالتفاقيات احد اهم وسائل مكافحة الجرائم من بينها جريمة ترويج 
    1999ية الجزائرية اإليطالية سنة االتفاق :اوال

في مجال مكافحة  تفاقية تعاونائر وٕايطاليا اأبرمت حكومتي الجز  22/11/1999بتاريخ 
  1.ام المنظم واإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليةر رهاب واإلجاإل

االتفاقية على عدة تدابير تتمثل في تبادل المعولمات في مجال مكافحة االتجار  وجاء في
  :ومن أهدافها 2،بالمخدرات والمؤثرات العقلية

تبادل المعلومات عن اإلنتاج واإلتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية / 1
  .رفينططبقا لإلتفاقيات التي انظم إليها كال ال

المعولمات في الوقت الواقعي لضمان التنسيق حول التسليم المراقب، ولهذا تبدال / 2
  .الغرض يحدد الطرفان هيئتهما الوطنيتين المتخصصتين

تبادل المعلومات في مجال الخبرات وتحاليل المخدرات المحجوزة لغرض تحديد / 3
  .مناطق الزراعة واإلنتاج

تعملة في مجال محاربة اإلتجار غير تبادل المعلومات حول الطرق والتقنيات المس/ 4
  .المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

  2003الجزائرية الفرنسية لسنة  يةاإلتفاق :ثانيا

ومن محتوى  19/10/2003،1: ُأبرمت هذه اإلتفاقية بين وزيري الداخلية للبلدين في
  :اإلتفاقية

                                                           

 .26حسين طاهري،المرجع السابق،ص  1

،حول مكافحة االتجار بالمخدرات والمؤثرات 25/12/2007:المؤرخ في 374-07الرئاسي رقم من المرسوم  18المادة  2
 .09/12/2007،الصادرة في 27،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد 2007العقلية،
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بين الطرفين في مجال األمن  نصت المادة االولى منها على إقامة تعاون تقني وعملياتي
الداخلي وتبادل المساعدة في عدة مجاالت ومن بينها مكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات 

  2.والمؤثرات العقلية
  :ومن أهداف هذه اإلتفاقية

تبادل المعلومات باألشخاص المشاركين في اإلنتاج واإلتجار غير المشروعين -
والطرق المنتهجة ومخابئهم ووسائل نقلهم واماكن قدومهم بالمخدرات، والمؤثرات العقلية 

  .وعبورهم
اإلتجار الدولي غير المشروع  المعلومات العملياتية حول الطرق المستعملة في-

  .خدرات والمؤثرات العقلية وكذا باألموال المتأتية من هذه العمليةبالم
القيام بها في مجال اإلتجار نتائج أبحاث علم التحقيق الجنائي وعلم االجرام؛ أين تم -

  .غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
  

  المخدرات في اإلتفاقيات العربية: ثالثا

جاءت هذه االتفاقية ثمرة االتفاقية العربية لمكافحة االتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، 
وزراء داخلية العرب بدورته لالهتمام العربي بالتصدي لمشكلة المخدرات،وقد وافق عليها مجلس 

   .1994سنة  215الحادية عشر المعقودة بالعاصمة التونسية بقرار رقم 
 وحددت االتفاقية الجرائم والجزاءات،واالنشطة االجرامية الدولية المنظمة المتصلة بها،

يع وذلك بجعل كافة صور االتصال الغير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية،جرائم يتعين توق
  .الجزاء الجنائي على مرتكبها

  :ومن بين ما نصت عليه
  

 تجار غير المشروع، في جزء الجرائمالمادة الثانية من االتفاقية العربية لمكافحة اإل
  3:والجزاءات والتدابير نصت على أنه

                                                                                                                                                                                           

 .27طاهري حسين، المرجع السابق،ص  1

 .374-07من المرسوم الرئاسي رقم  1المادة  2
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الداخلي في  هيتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم االفعال التالية في أطار قانون(-
  :حال ارتكابها قصدا

او تسليمها أو تسلمها، إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية أو صنعها أو استخراجها / 1
أو حيازتها  أو إحرازها أو التنازل عنها، أو تبادلها أو صرفها او السمسرة فيها أو إرسالها 

و اإلتجار فيها باية صورة في غير ا ،اونقلها،اواستيرادها،اوتغييرها بقصد االتجار،بطريقة العبور
  .)األحوال المرخص بها

زراعة نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استيراد / 2 
نبات من هذه النباتات في أي طور من اطوار نموها هي وبذورها، أو تصديرها أو عرضها 

  .للبيع أو بيعها، أو توزيعها أو شراءها في غير االحوال المرخص بها
اقية ان تتخذ كل دولة طرف ما تراه مالئما من ومن االحكام التي انطوت عليها االتف

التدابير لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة والقضاء عليها،وعلى الطلب غير 
المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية،ويشمل التعاون في هذا الصدد تقديم الدعم عند 

مجدية اقتصاديا للزراعة غير المشروعة  االقتصاد لتنمية ريفية متكاملة تؤدي الى توفير بدائل
وتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية المالئمة،وان تتولى االطرافمراعاة تدابير خفض 

  .الطلب
  

  :تحدةماألمم ال/ رابعا

في قسم التجارة  ،1961تفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة من اإل 30 لقد جاء في نص المادة
  1:والتوزيع ما يلي

خدرات وتوزيعها لنظام اإلجازة مالم تزاولها بإخضاع تجارة الم الدول االطرافتقوم / 1
  .واحدة او أكثر من مؤسساتها

  :وتقوم الدول االطراف بما يلي/ 2
مراقبة كل من يعمل او يشترك في تجارة المخدرات أو توزيعها من اشخاص  -

 .ومؤسسات
تجارة او هذا لتوزيع لنظام إخضاع المنشآت واألماكن التي يمكن فيها مزاولة هذه ال -

 .اإلجازة، وال يلزم تطبيق هذا النظام على المستحضرات
                                                           

.
1
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  مختصة بمكافحة االتجار بالمخدراتاالجهزة الدولية ال: الفرع الثاني

تتعدد وسائل مكافحة جريمة ترويج المخدرات،وفيما يخص المكافحة على المستوى الدولي   
  .في هذا المجاليظهر دور االجهزة الدولية المختلفة 

   مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات :اوال
 و مكتب تابع لهيئة االمم المتحدة،المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ه مكتب األمم

لسيطرة على انتشار المخدرات والحد من الجريمة، من ا على كمكتب يعمل 1997تأسس عام 
وقسم ) MNDCP(الدولي للسيطرة على المخدرات خالل الجمع بين برنامج االمم المتحدة 

فيينا، وهو احد أعضاء مجموعة مكافحة المخدرات والجريمة التابع لمكتب األمم المتحدة في 
مية التابعة لألمم المتحدة، والتي غير اسمها إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات التن

  2002.1والجريمة عام 
يقدم تقييما  هو إصدار سنويو  ،التقرير الدولي عن المخدرات من األعمال التي يقوم بهاو 

واستخدام االفيون  ،خدرات العالمية المتبعة في إنتاج ونقل وتوزيع وتجارةشامال عن مشكالت الم
والهروين والكوكايين والقنب والمنشطات األمفيتامينية، يتم إعداد هذا التقرير إعتمادا على 

  .عة والمقدمة من قبل الحكوماتالبيانات والتقديرات المجمو 
خدرات والجريمة إلى ف مكتب االمم المتحدة المعني بالمومن خالل هذا التقرير يهد

الحالية لتجارة المخدرات غير  ، عن التوجهاتتحسين المفهوم الشامل لدى الدول االعضاء
  2.المشروعة

  3:يتكون المكتب من اربعة اقسام رئيسية هي
وهي الجهة المسؤولة عن خدمة لجنة المخدرات كما تضم امانة قسم تنفيذ المعاهدات 

  .الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات
الى الحكومات من خالل  قسم العمليات ويتولى تقديم المساعدات الفنية والتقنية واالدارية،

مي المكتب االقلي وهي المكتب االقليمي آلسيا والمحيط الهادي، مكاتب االتصال االقليمية،

                                                           

 .134مسري عبد الغين،املرجع السابق،ص 1

 .unodc.org، 12/09/2014:نشاة االمم المتحدة، تاريخ االطالع 2
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المكتب القليمي للشرق  المكتب االقليمي المريكا الالتينية والكاريبي، الوربا وامريكا الشمالية،
  .االوسط وشمال افريقيا

  .قسم الخدمات الفنية ويضم وحدة قمع االتجار غير المشروع
قسم التعاون يتولى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة 

  .المخدرات
                                                         ولباألنتر  :انياث

ترجع  شخصا من اشخاص القانون الدولي العام،، تعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
واالمانة العامة التي تضم قسما لمكافحة  ويتكون من الجمعية العامة، 1923نشاته الى عام 

اليها انضمت الجزائر  ومجلس التعاون الجمركي، بالمخدرات،االتجار غير المشروع 
  1963.1سنة

يطال اإلتجار بالمخدرات جميع البلدان االعضاء في األنتربول تقريبا، سواء كبلدان عبور 
صا ال مثيل لها لجني وقد وفر االتجار بالمخدرات للمنظمات االجرامية فر  نهائية وجهةكأو 

  2:وايضا ارباح طائلة
ر المتصل بمكافحة المخدرات، وال يزال ااألنتربول الرئيسي على صعيد االستخب كان دور

جرامية الناشطة فيه على ، وتبين المنظمات االتجارثل في تحديد التوجهات الجديدة لاليتم
التي تنفذها هذه  الوطنية ال االنشطة االجرامية لدولي، ويتنبيه المكاتب المركزيةاالصعيد 

خدرات غير المشروعة وترويجها فتجريها السلطات حقيقات بشأن إنتاج المات، أما التالمنظم
  .المحلية الوطنية المختصة

والدولية المعنية  ،الألنتربول أشكاال متعددة من الدعم الجهزة الشرطة الوطنية ويوفر
نذكر ئية، بمكافحة اإلنتاج غير المشروع للمخدرات واإلتجار بالمواد المحضورة والسالئف الكيميا

  :ثالمنها على سبيل الم
جمع وتحليل البيانات الواردة من البلدان االعضاء ومن أجهزة تنفيذ القانون الوطنية -

  .المعنية بمكافحة المخدرات بعد إجراء الضبطيات
المبلغ الت الجنائية بين مختلف القضايا اسات تحليلية تسلط الضوء على الصإعداد در -

  .عنها

                                                           

 .143 ـ142ص ص  المرجع السابق، سمير عبد الغني، 1
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أو عالمية بشأن مواضيع محددة تتعلق بالمخدرات لتقييم مدى  عقد مؤتمرات إقليمية-
في مجال التحقيقات التقنيات تفشي مشكلة معينة من المشاكل المرتبطة بها، وتبادل احدث 

  .بين أجهزة إنقاذ القانون التعاونوتعزيز 
ويقيم األنتبرول أيضا عالقات عمل وطيدة مع األمم املتحدة ووكاالتها المتخصصة 

التي تضطلع بأنشطة مكافحة المخدرات مثل المنظمة  ،المنظمات الدولية واإلقليميةوسائر 
  .العالمية للجمارك

  مجلس التعاون الجمركي:ثالثا

 يعتبر مجلس التعاون الجمركي،منظمة دولية حكومية مقرها العاصمة البلجيكية بروكسل،
يتولى التنسيق بين اجهزة ويقوم بدور يقترب من دور منظمة الشرطة الجنائية الدولية،حيث 

ية اتخاذ االجراءات المناسبة للقضاء على مختلف غب الجمارك وتيسير تبادل المعلومات بينها،
  .اشكال التهريب ومن ذلك تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية

س مؤتمرا ويعقد المجل ،1954التنسيق بفعالية منذ عام  وقد بدا مجلس التعاون الجمركي،
ويصدر نشرات دورية تتضمن كل ما هو جديد في عالم االتجار غير  اقليميا كل عامين،

  1.المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية حتى يمكن التصدي لمحاوالت التهريب بفعالية
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  جريمة ترويج المخدرات في التشريع الجزائري                     الفصل الثاني

49 

 

 

مكافحة جريمة ترويج المخدرات على المستوى الوطني: المطلب الثاني  

محاولة منه  نصوص قانونية وجرمه من خالل" ترويج المخدرات"تناول المشرع الجزائري  
  .لهذه الظاهرة اإلجرامية وذلك من الناحية العقابية للتصدي

من  في التشريع الجزائري، وسوف نستعرض أساليب مكافحة جريمة ترويج المخدرات
  خالل 

  النصوص العقابية : الفرع االول
  جهزة المعنية بمكافحة االتجارالا :الفرع الثاني

  
  النصوص العقابية: الفرع األول

  .سن قوانين عقابيةللمجرمين، من االساليب المعتمدة غالبا للحد من الجرائم، ووضع حد 
   القوانين :أوال

يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بطريقة (: أنه 04/18رقم من قانون  19نصت المادة 
  .)استيراد مخدرات أو مؤثرات عقليةغير مشورعة  بتصدير او 

قر لها إحدى ا ير أو استيراد المخدرات كجناية ولقد كّيف المشرع كل من عمليتي تصد
  .أقسى العقوبات وهي السجن المؤبد واكتفى بالجزاء البدني فقط

ن زرع بطريقة ؤبد كل ميعاقب بالسجن الم(: بقولها 04/18من قانون  20المادة وتنص 
  .)األفيون أو شجيرة الكوكا او نبات القنب شخاش غير مشروعة خ

شرع على فعل الزرع ولكنه حدد صفة النباتات غير قد عاقب الم، فحسب المادة المذكورة
ها نبات القنب، والتي تم منع زرعها وكل ما تعلق بذلك من رعاية النباتات شروعة ومن بينالم

فقط، دون الغرامة، وهي السجن المؤبد؛ أي  عبر مختلف مراحل نموها، وقرر لها العقوبة البدنية
  .انها تعتبر جناية
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زراعة  وهو وأيضا يتوافر الركن المادي للجريمة بتحقق الفعل المنصوص عليه بالمادة
   1.النباتات المحددة بالمادة بطريقة غير مشروعة

يعاقب بالحبس من عشر (: جاءت بقولها 04/18القانون رقم من  17وحسب المادة 
دج من قام  50.000.000دج إلى  5.000سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة من ) 10(

بطريقة غير مشروعة بانتاج أو وضع أو حيازة أو عرض او البيع أو وضع للبيع أو حصول 
وشراء قصد البيع أو التخزين، أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم أو نقل عن طريق 

  .)او المؤثرات العقليةالعبور أو نقل المواد المخدرة 
عدد صور التعامل بالمخدرات فلكل منها مدلولها القانوني الخاص، وأقلها  هنا المشرع و

الغرامة  سنة، أما بخصوص) 20(ات إلى عشرين سنو ) 10(جميعا عقوبة الحبس من عشر 
دج إذن فكل األفعال التي تدخل ضمن  50.000.000دج إلى  5.000.000فحددها من 

  .مدلول التعامل بالمخدرات تم تكييفها كجنح
يعاقب على (: والتي تنص على 04/18من قانون رقم  17من المادة 3وطبقا للفقرة 

ا يتركبها جماعة إجرامية االفعال المنصوص عليها في الفقرة االولى أعاله بالسجن المؤبد عندم
  .)منظمة

بقا للفقرة حيث تتحول كافة الجنح الخاص بالتعامل والمتاجرة بالمخدرات إلى جنايات ط
  2.داخل البالد 17الثالثة من الماد 

اية من المخدرات والمؤثرات لمخدرات في القانون المتعلق بلوقلقد تم تناول جريمة ترويج او 
  .المشورع بهاالعقلية واإلتجار غير 

يهدف هذا القانون إلى (: بقولها 04/18المادة األولى من القانون وذلك حسبما جاء في 
  .الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واإلتجار غير المشروعين بها

  ).ترويج المخدرات تناول القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها جريمة كما
يعاقب بالحبس من عشر (: والتي تنص على 85/05القانون رقم من  243حسب المادة 

سنوات الذين يصنعون بصفة غير شرعية مخدرات أو يحضرونها أو يحولونها أو ) 10(
يستوردونها، أو أو يتولون عبورها أو يصدرونها أو يستودعونها او يقومون بالسمسرة فيها أو 

  .)ضوها للتجارة بأي شكل كانيميعونها أو يرسلونها أو ينقلوها أو يعر 

                                                           

 .53نبيل صقر، المرجع السابق، ص  1

 .47، المرجع نفسه، ص ـــــ 2



  جريمة ترويج المخدرات في التشريع الجزائري                     الفصل الثاني

51 

 

ينص صراحة على تجريم الصناعة غير المشروعة  243إن قانون الصحة في المادة 
بالنباتات المخدرة، ونص على األفعال التي تلتصق بالصناعة كاإلستيراد أو النقل أو تحويل 

  .المخدرات
  األوامر: ثانيا

لمدة شهرين إلى عامين، يعاقب بالحبس (: على أنه 95/09لقد جاء في األمر رقم 
حدى تلك العقوبتين كل من خالف أحكام دج أو با 10.000دج إلى  2.000وبغرامة من 

اللوائح اإلدارية العامة المتعلقة بانتاج ونقل واستيراد وتصدير وحيازة وعرض وبيع وشراء 
  1).العملياتواستهالك المواد والنباتات المعتبرة سامة بطريق تنظيمي وكل عمل يتعلق بهذه 

ة والمتمثلة في الحبس لمدة شهرين إلى عامين وكذلك عقوبة اقر العقوبة البدني المشرعف
المادة، عند كل الصور المذكورة في نص دج، وكّيف  10.000دج إلى  2.000: مالية تقدر بـ

  .العامة المتعلقة بها إلى جنح مخالفة أحكام اللوائح
   المراسيم :ثالثا

يوافق مع تحفظ على إتفاقية األمم : على أنه 94/02االولى من قانون رقم مادة تنص ال
المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليه في فيينا 

   1988.2ديسمبر  20: بتاريخ
حول منع المواد التابعة للجدولين أ وج،  76/140من القانون رقم  19لمادة وأيضا ا

  .وحدود استخدامها واإلتجار بها
واإلتجار بها يمكن أن يكونا موضوع ) ج(و) أ(استخدام المواد المقيدة في الجدولين  ان

وبالصحة العمومية، وذلك بموجب قرار  ونصوص خاصة ألسباب تتعلق بالوقاية تدابير منع
  3.مكلف بالصحة العمومية والوزراء المعنيينوزاري مشترك يصدر عن الوزير ال

                                                           

واالستهالك ، يتضمن قمع التجار 1975فيفري  17المافق لـ  1395صفر  6المؤرخ في  09ـ95مر رقم األمن  1المادة 1
 .المحضرين للمواد السامة والمخدرات

،حول مكافحة االتجار غير 1994مارس  05الموافق لـ  1414رمضان  23: المؤرخ في 02ـ94المرسوم تشريعي رقم  2
مارس  8،المؤرخة في 12الديمقراطية الشعبية ،العدد الجزائرية للجمهورية ،الجريدة الرسميةالمشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

1994. 

،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1976اكتوبر  23الموافق لـ 1396شوال  29المؤرخ في   140ـ76اسي رقم المرسوم رئ 3
 .1976اكتوبر  25:،المؤرخة في18الديمقراطية الشعبية،العدد 
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توية عليها؛ فإنه يضم نظام المواد السامة والمستحضرات المح) أ(فيما يخص الجدول 
كيفيات حيازة وتسليم المواد المذكورة في هذا  76/140من المروسم رقم  29حيث حددت المادة 

ة المادليها، فحددت ة عالمحتويوالمستحضرات رة فيضم المواد المحظو ) ج( الجدولالقسم، اما 
قواعد عنونة االغلفة او  على كيفيات حيازة وتسليم المواد المذكورة في هذا القسم، وكذلك 28

  .االوعية المحتوية عليها
 االجهزة على المستوى الوطني: الفرع الثاني

بمكافحة جريمة االتجار بالمخدرات بتجريمها في النصوص  لم يكتفي المشرع الجزائري
  .لمكافحتهاالقانونية،بل سخر عدة اجهزة داخلية 

  جهاز الدرك الوطني:اوال

جهاز الدرك الوطني احد االجهزة االمنية في الجزائر والتي تلعب دورا هاما في مجال 
  .المخدرات وبالخصوص االتجار بالمخدرات مكافحة
  :ك الوطني في مجال مكافحة المخدراتبرنامج الدر ـ 1

مواصلة انشاء خاليا حماية على مستوى واليات الوطن على غرار التي موجودة  �

 وقائي قبل ان يكون ردعي،والتي لها دور  في الجزائر العاصمة،عنابة،ووهران،

وتكثيف المراقبة على الشريط الحدودي الجزائري خاصة المغربي للحد من دخول 

  .المخدرات

  .تكثيف المراقبة على شبكة الطرقات للحد من تنقل المخدرات �

  .تفكيك شبكات ترويج المخدرات والبحث عن مصادر االتجار بها �

  .تكوين افراد الدرك الوطني سواء داخل الوطن او خارجهفي مجال التحري �

  .تفكيك الشبكات االجرامية المنظمة في هذا النوع من االجرام �

  :الوطني حول جريمة المخدراتالدرك اقتراحات ـ 2
  .تشديد العقوبة الى الحد االقصى في حالة توريط االحداث في جرائم الفمخدرات �

  .فصل المصحات المخصصة للعالج ومستشفيات االمراض العقلية �

  .الى الحد االقصى على كل من يحاول ترويج المخدراتتشديد العقوبة  �
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  الخاتمة

من بين الظواهر اإلجرامية األكثر انتشارا في العالم نذكر جريمة المخدرات، هذه   

الجريمة التي عبرت الحدود ومست كل شعوب العالم، فبذلت جهود بشرية ومالية هائلة،محاولة 

للقضاء عليها ولكن هذا األمر من الصعوبة، لكونها خرجت من إطار الجرائم العادية، 

  .تعتبر من الجرائم المنظمةوأصبحت 

ونرى اتجاه جميع دول العالم إلى تجريم آفة المخدرات ورصد عقوبات صارمة ضد 

كانت الصورة التي تمت بها، إما من زراعتها، أو حيازتها، أو االتجار بها، أو  أيامرتكبيها، 

  .استهالكها

فة، ألنها قد ألقت وقد كانت الجزائر من الدول التي أولت درجة من االهتمام بهذه اآل

  .وأثرت على االستقرار الداخلي بظاللها على المجتمع الجزائري، ومست خاصة طاقة الشباب،

ويعتبر تعاطي وترويج المخدرات من الصور العديدة المرتبطة بجريمة المخدرات والتي 

أو  تكون ركنها المادي، وهما كذلك يتصالن بسلوكيات أخرى، فمثال التعاطي يرتبط بالحيازة

وبما أن التعاطي وترويج المخدرات أكثر  .الترويج نذكر االستيراد والتصدير ا، أماالستهالك

السلوكيات شيوعا وخطورة، اهتم بهما المشرع الجزائري، وذلك أما باالنضمام إلى االتفاقيات 

حة الدولية، أو بسن جزاءات إما في قانون العقوبات أو في القوانين المكملة له، كقانون الص

  .وترقيتها

فكيف المشرع بعض األفعال اإلجرامية إلى جنحة واآلخر إلى جناية، وقرر لبعضها 

ولم يكتف المشرع الجزائري بتجريم . جزاءات بدنية كالحبس وأيضا جزاءات مالية كالغرامة

المخدرات على مستوى التشريع، بل انشأ لها أجهزة لمكافحتها كالديوان الوطني لمكافحة 

  .وٕادمانهاالمخدرات 

 بالرغم من الجهود التي تبذلها الجزائر للحد من انتشار تعاطي المخدرات في المجتمع،

 لكن نرى لغاية اليوم زيادة استهالكها والطلب عليها، وارتفع عدد المدمنين بشكل رهيب،

وبخصوص مكافحة ترويج المخدرات، أصبحت الجزائر بلد عبور لهذه المادة، لهذا سخرت 

  .بمختلف فئاتهم، ووسائل حديثة للكشف عن حاالت التهريب عبر الحدود رجال األمن

  .مجموعة من النتائج واالقتراحات إلىومن خالل هذه الدراسة توصلنا 
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  النتائج :أوال

من النتائج التي نستخلصها هو عدم وضع تعريف جامع مانع للمخدرات، وهذا شان باقي 

  .والعراقيالتشريعات المقارنة كالتشريع المصري، 

وأيضا بالرغم من كون التعاطي والترويج من أركان جريمة المخدرات، إال أن كال منهما 

  .   جريمة قائمة بذاتها، لها أركانها و أساليب مكافحتها
  ا�
	را��ت :�����

  :ومن االقتراحات التي يجب على المشرع الجزائري أن يولي اهتماما اكبر بها    

الثغرات في القانون حتى ال يستفيد المجرمون من هذا النقص أو محاولة سد النقائص و 

الغموض في التشريع، وأيضا ليتسنى للقانونيين وخاصة القضاة، العمل بشكل أكثر مرونة مع 

  .اآلمر، فالبد للمشرع الجزائري تحسين منظومته القانونية بخصوص تعاطي وترويج المخدرات

ليهم كمرضى يستوجب عالجهم في مصحات االهتمام بمتعاطي المخدرات والنظر إ

  .خاصة لإلدمان، وليس كمجرمين، فغالبا الخطورة ال تمتد إلى غير شخص المدمن

تغيير الوصف القانوني لبعض الصور المادية المرتبطة بجريمتي تعاطي وترويج 

من جنح إلى جنايات وأيضا تشديد العقوبات البدنية من الحبس إلى السجن، أو  المخدرات،

  .لعقوبات المالية بزيادة قيمة الغراماتا

  .توضيح مسألة وجوب توافر القصد الخاص في بعض جرائم المخدرات دون األخرى

محاولة حل مسالة تداخل األفعال المادية المرتبطة بجريمة التعاطي والترويج، فمنها ما 

  .يتصل بهما كالهما، مثل الحيازة

كثر صرامة، حيث يوقع أقصى العقوبات نأمل من المشرع أن يضع نصوصا قانونية أ

على المهربين، ووضع قوانين خاصة بدل االعتماد على مجموعة من النصوص القانونية 

  .المكملة والمتناثرة هنا وهناك
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  قائمة المصادر و المراجع

  المصادر:اوال

بتاريخ  ة، الموقعالتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليةا )1

  .2001يونيو  22: تونس، الموافق لـ ،1994يناير  5

  .1976أكتوبر  23الموافق لـ 1396شوال  29المؤرخ في   140ـ76المرسوم رئاسي رقم  )2

، يتضمن قمع 1975فيفري  17لـ  قالمواف 1395صفر  6المؤرخ في  09ـ95رقم األمر  )3

  .التجار واالستهالك المحضرين للمواد السامة والمخدرات

، 1994مارس  05الموافق لـ  1414رمضان  23: المؤرخ في 02ـ94المرسوم تشريعي رقم  )4

 .12الرسمية الجزائرية، العدد ةالجريد

، يتعلق بالوقاية من المخدرات 2004ديسمبر  25: في، المؤرخ 18ـ04القانون رقم  )5

والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين، الجريدة الرسمية للجمهورية 

  .26/12/2004: ، المؤرخ في83 دالجزائرية الديمقراطية الشعبية، العد

ية للجمهورية الرسم ة، الجريد25/12/2007:المؤرخ في 374-07المرسوم الرئاسي رقم  )6

  .09/12/2007في  ة، الصادر 27 د، العدالجزائرية الديمقراطية الشعبية

، 1985فبراير  16: الموافق لـ 1405عام  األولىجمادى  26المؤرخ في  05ـ85قانون  )7

، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .8العدد

  المراجع:ثانيا

  ـ الكتب1

، عوامل انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع العربيأحمد عبد العزيز األصفر،  )1

  .2004، الرياض، 1ن ، ط.د.ب

، القاهرة، دون تاريخ، موسوعة القضاء للدول العربية: جريمة المخدراتاحمد محمود خليل،  )2

  .)ن.س.ب( 4ج

  .1988، القاهرة، 2ن، ط .د.، بالتشريع المصريجرائم المخدرات في ادوارد غالي الذهبي،  )3

  .2012، دار الخلدونية، الجزائرجرائم المخدرات وطرق محاربتها، حسين طاهري )4

  .1974، دار الفكر العربي، القاهرة، في القانون الجنائيالسببية رؤوف عبيد،  )5
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  .)ن.س.ب(، )ن.ب.ب(، دار الفكر العربي، 4، طشرح قانون العقوبات التكميلي، ــــ )6

وطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الشركة ال ، شرح قانون العقوبات الجزائري،رضا فرج )7

  .)ن.س.ب(

 ،القانونيةالكتب  ر، دايةالدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقل ن، التعاو سمير عبد الغني )8

  .2011، رمص

  .2003الجزائر، ، موفم للنشر، شرح قانون العقوبات الجزائري عبد اهللا أوهايبية، )9

 .ن.د.، ب1998، ة، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندري، اإلدمانعفاف عبد المنعم )10

 ،)ن.ب.ب( ،1ط الدار المغاربية الدولية، ،قانون العقوبات الجزائري علي بن قاسم، )11

1991.  

، المجموعة المتحدة ع، مطاباتالشاملة في جرائم المخدر ةالموسوع ،عمرو عيسى الفقي )12

  .1999 ،)ن.ب.ب(

، 1،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، طاالتجار بالمخدراتمحمد جمال مظلوم،  )13

 .2012الرياض، 

، 1ط ،)ن.د.ب(،المخدرات تأثيراتها وطرق التخلص اآلمن منهامحمود السيد علي،  )14

  .2012الرياض، 

ن، .ب.، ب1، جأساليب مكافحة المخدرات في الوطن العربيمحمود زكي شمس،  )15

  .)ن.س.ب(دمشق، 

، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، ، المخدرات والمجتمعمصطفى سويف  )16

  .1996الكويت، 

  .2006، دار الهدى، الجزائر، جرائم المخدرات في التشريع الجزائرينبيل صقر،  )17

  .2008، دار الهدى، الجزائر، ، الجريمة المنظمة، قمراوي عز الدينـــــ )18

، دار هومة، الدولية واالتفاقياتجريمة المخدرات في ظل القوانين نصر الدين مروك،  )19

  .2007الجزائر، 

، الدار الجماهيرية المعاملة الجنائية لمتعاطي المخدراتحمرة،  أبوالهادي علي يوسف  )20

 .، ليبيا)ن.س.ب(، 1، طواإلعالنللنشر و التوزيع 

 .1993، لبنان، 1، دار النفائس، طإمبراطورية الشيطان المخدرات، هاني عرموش )21

  ـ القواميس2
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 .)ن.ت.ب(، ن، لبنا18المشرق، ط ر، داالطالب دمنج فؤاد فرام البستاني، )22

  

 .1986، بيروت، 14، دار المشرق، طالمنجد في اإلعالمبطرس البستاني،  )23

 

 

 :المقاالت

، العراق، الجمعة، مجلة الحوار، "المخدرات عوامل انتشارها وآثارها" كاميران حامد طوران،

  2012اغسطس10

  :الرسائل العلمية

رسالة في المجتمع وٕاعادة تأهيل المدمنين على المخدرات،  تالمخدرا ياسمين كردي، )1

، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، جامعة تخصص علم االجتماع، االجتماع ماجستير في علم

  .2006/2007دمشق، 

التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا ، مذكرة المخدرات وطرق إثباتها،جريمة  آيت يحيى كريم )2

  .2007للقضاة، الجزائر،

  

  المواقع االلكترونية:ثالثا
1) www.driouchcity.net ،2014/03/20 :ا�ط�ع �	ر�ط� ا���درات،��ب ���أ�� 
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4) www.who.int/ar2014/05/15:ا�ط�ع �	ر�،��	���ظ�� ا���� ا���� 
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  الملخص

 

الجرائم إحدى الظواهر االجتماعية التي تتواجد في العالم عبر التاريخ، وتختلف من حيث 

النوع واألسلوب والخطورة الكامنة فيها، ومن بين الجرائم األكثر انتشارا في مختلف البلدان 

  .جريمة المخدرات، والتي تظهر من خالل صور مختلفة ومن أهمها التعاطي والترويج

تعاطي المخدرات، ذات خطورة شديدة وتنعكس آثارها على األفراد المتعاطين، من  فجريمة

عدة جوانب صحيا واجتماعيا واقتصاديا، وتتعدد صور هذه الجريمة، من الحيازة والتقديم 

للتعاطي، ولقد جرمها المجتمع الدولي ونفس الشيء بالنسبة للتشريع الجزائري، الذي نص عليها 

المتعلق بالوقاية من المخدرات  04/18في عدة قوانين منها القانون رقم  في تشريعه الداخلي

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، بالرغم من هذا فانه ال  85/05والمؤثرات العقلية والقانون رقم 

  .يوجد قانون خاص بالمخدرات بذاتها

ر مختلفة جريمة ترويج المخدرات، أو عملية االتجار بالمواد المخدرة، ذات صو  أما

كاالستيراد والتصدير والزراعة قصد االتجار، ويمتد اثر هذه الجريمة خاصة من الجانب 

االقتصادي واالجتماعي للدول، ولقد مست هذه الجريمة الجزائر، فأصبحت بذلك بلد عبور بعد 

  .أن كانت مجرد منطقة استهالك
  


