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  كلمة شكر وتقدير

    
  أمامنا وذلل الصعوبات والثقة بالصبر أمدنا الذي وتعالى سبحانه اهللا أوالً  نشكر

والحمد هللا الذي أنار دربنا بالعلم والمعرفة وأعاننا على  , المذكرة هذه إنجاز على وأعالنا
  .ي أداء عملنا هذا حتى أتممنا هذا العمل المتواضعووفقنا ف, أداء واجبنا

كما نتوجه بالشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على انجاز عملنا  
  . ووقف بجانبنا في مواجهة الصعوبات والعراقيل

  األستاذ إلى الشكر واالمتنان بخالص واالحترام التقدير عبارات بأسمى نتقدم ثم
 في ومساعدته قّيمة نصائح وإرشادات من قدمه ما على تور فرشة كمالالدك المشرف

 خيرا اهللا المتواضع فجزاه العمل هذا انجاز
كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول هذه المذكرة  

  وتقييمها
  لنا شرف نهلكما أن الواجب يملي علينا االعتراف بالفضل لجميع األساتذة الذين كان  

  وموظفي وعمال ومهنيي, ونخص الجزيل كل األساتذة المدرسين, العلم على أيديهم
  .زمالء في الدراسةالكامل    ىوإل  كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البشير اإلبراهيمي

  إلى كل هؤالء فـائق الشكر والتقدير
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  إهـــــــــــداء
ورسوله صلى اهللا  , إلى اعز ما في هذا الوجود بعد المولى عز وجل

, الذين سهروا على تعليمنا وتربيتنا  الغاليينالوالدين  , عليه وسلم
الجامعي    مشوارالإلى من وقفت بجانبي وكانت سند لي طيلة  

محمد أمين  , إلى أعز ما أملك قرة عيني أوالدي مريم, زوجتي
إلى زميلي في  , اإلخوة واألخوات, إلى كامل العائلة, بد الرؤوفوع

والى جميع األصدقـاء والزمالء في  , إنجاز هذه المذكرة خماج نبيل
   .العمل أهدي هذا العمل المتواضع

  

  علواش إلياس                                      
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 داءــــــــــــإه
  

  .األم الحنون… إلى القـلب النابض والشمعة المنيرة    �
  .الوالد الكريم  .……إلى من أفنى عمره من أجلنا    �
  .الزوجة الكريمة...……إلى شريكة حياتي وأنسي    �
  .أسماء وعالء  ……………إلى قرة عيني أبنائي  �
  .إلى جميع األخوات واإلخوة لهم النجاح الدائم في الدراسة يا رب  �
  .سة والمهنةادر الإلى كل زمالء    �
  .إلى كل صديق جمعت بيننا لحظة فرح  �
إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع    �

  .شرف الدكتور فرشة كمالعلى رأسهم األستاذ الم
 …لكـل هـؤالء أهـدي هـذا العمـل المتـواضـع

                                                                               

  جا ـــمـــخ لــــــيـــبــن                                              
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  إهداء خاص

  
حقوق والعلوم  نهدي هذا العمل المتواضع إلى فقيدة كلية ال

  السياسية
  بن تومي سهيلةإلى روح زميلتنا في الدراسة الطالبة المرحومة  

, التي شاءت األقدار أن ترحل عنا وتنتقـل إلى جوار ربها قبل تخرجها
مع األنبياء  ويجمعها  نسأل اهللا العلي القدير أن يجعل مثواها الجنة  

  والشهداء والصالحين
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  ـةمقدم
مما ال شك فيه أن الهاجس األكبر الذي أصبح يميز ويسطر على العـالم اليـوم هـو    

مـع  , باإلنسان منذ وجـوده  ترتبطالتي اظاهرة الوهي , انتشار اإلجرام بكل أنواعه
  .اختالفها من مجتمع إلى آخر

أن  إالّ, فالبرعم من التقدم الهائل الذي وصلت إليه البشرية في مجال مكافحة الجريمة
في ذلك عـدة أشـكال كمـا     متخذةً, هذه األخيرة تعرف هي األخرى تطورا مستمرا

  . للعالم حقيقيٍ أين أصبحت تشكل تحديٍ, ابهاتستعمل مختلف الوسائل في ارتك
ومن أبرز هذه التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بما فيها الجزائر هـو استشـراء   

مما جعلها تشكل إمبراطوريـة  , وتهريباً اتجاراًو واستهالكاً إنتاجاً, هرة المخدراتظا
حيث تعتبر المخدرات من بين أكثر الظواهر التي , أخطبوطية تمتد خارج حدود الدول

فمشـكلة المخـدرات   , يهدد كيان المجتمعات ويؤدي إلى انهيارها, تشكل خطرا كبيرا
اهرة وتطورها لتزايد هذه الظ نظراً, وتطرح انشغاالت عدة اًكبير اًأصبحت تشغل حيز

أصبح اإلدمان يسبب مشـاكل أمنيـة   أين , فئة الشباببخاصة بمساسها , بشكل سريع
بلغ اإلنتاج العالمي مـن   حيث, وصحية واقتصادية واجتماعية تجتاح معظم دول العالم

كما أخذت العصابات تزداد قوة وتنظيما وامتدت أنشـطها  , المخدرات معدالت قياسية
شهدت السنوات األخيرة  كما, جرائم المخدرات بال وطنخارج الحدود حتى أصبحت 

مما جعل بعض المختصـين  , استخدام مؤثرات عقلية جديدة ال تخضع للرقابة الدولية
يقرفإن , ز القرن الماضيون أنه إذا كانت الحروب العالمية والحرب الباردة أهم ما مي

ز أجنـدة القـرن   ميسيكون من أهم القضايا التي سـت المخدرات  جرائمالصراع ضد 
  .الحالي

وبالعودة إلى تاريخ المخدرات يشير جل الباحثين إلى أن وجود واستعمال المخـدرات  
وأن تعـاطي   ,وقديم قدم المجتمعات اإلنسانية, ذات األصل النباتي ضارب في التاريخ

المخدرات لدى البشر شائع ويعود إلى العصور القديمة حتى في عصـور مـا قبـل    
  .1االكتشافات األثرية المختلفة ذلك أظهرت كما, التاريخ

                                                 
1
 - jean-Georges Roman, Paul Dirick, la drogue, le toxicomane et la société, édition liège, 

2003, Belgique, p 13  
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ان والعـراق  حيث شاع استخدامها في العديد من الحضارات كالصين واليونان والروم
واستعملها الهنود الحمر السـكان األصـليون فـي أمريكـا     , والفرس ومصر والهند

وذلك كعالج بعض األمراض كالروماتيزم والمالريـا والنقـرس وتسـكين    , الجنوبية
أو بربطه بالطقوس الدينية والمعتقدات خاصة التـي  , أو جلب الفرح والسعادة, الماآل

منها أن تعاطي المخدرات يسـهل لهـا    اًاعتقاد, تقوم على التفكير السحري واألرواح
  .1أو االرتقاء إلى اإلنسانية الرفيعة, عملية االتصال بعالم األرواح أو بالقوى الغيبية

في الصين عن طريـق   في قارة آسيا وتحديداً واسعاً شاراًوبعد ذلك عرف األفيون انت
وقد اندلعت حـرب بـين   , الرحاالت االستكشافية وكذا عن طريق المعامالت التجارية

كانـت بسـبب   " بحـرب األفيـون  "عرفت  1842و 1839الصين وانجلترا بين عام 
   .2دي لهااالنتشار الكبير لمادة األفيون في األسواق الصينية ومحاولة الصين التص

أما بالنسبة لمعرفة اإلنسان الجزائري للمخدرات فهي تعود إلى فترة ما قبل االحـتالل  
وقد اعتمدت هذه الدراسة على رواية للرحالـة  , 1830جويلية  05أي قبل , الفرنسي

وقـد  , "الحشيش في مدينة الجزائر مدخنو"التي تحمل عنوان " مالستانهايزيش فون "
تعاطي الحشيش والمسكرات بين الجزائريين وأسبابها في تلك تعرض فيها إلى طبيعة 

ـ ال"فالحظ أن المتعاطين كانوا يسـتعملون  , الفترة كمشـروب مفضـل   " عرقــــ
  .سكارلال

وهـذا  , لجزائرلن أدخله الفرنسيون عند احتاللهم منذ أ 3اإلبسنت"ثم أصبحوا يفضلون 
  .يؤكد العالقة الوطيدة بين االستعمار والمخدرات

فقد كان الجزائريون , الرحالة فإن الحشيش لم يكن ممنوعا من الناحية القانونية وحسب
 إالّ أن انتشاره زاد بشكل كبير في فترة االحتالل الفرنسي نظراً, يتعاطونه في المقاهي

  .1عانى منها الجزائريون السيما أرباب األسريللمشاكل التي 

                                                 
عـين   ,دار الهدى, والتشريع اإلسالميجرائم المخدرات في ضوء الفقه , ليلى إبراهيم العدواني, فاطمة العرفي -1

  . 11 ص, 2010 الجزائر،-مليلة
أطروحة للحصول  ,العقلية غير المشروع في المخدرات والمؤثرات يمكافحة االتجار الدول, حاج شريف فوزية -2

ـ  عبد الحميد بن, جامعة مستغانم, تخصص القانون الدولي الجنائي, على شهادة دكتوراه في الحقوق  كليـة  ,اديسب
  .13،14 ص ص, 2019-2018, الجامعية السنة, السياسية والعلوم الحقوق

مشروب يجمع بين الحالوة والمرارة ويميل إلى الخضرة ويسبب سكرا فضيعا إذا ما تم تناوله  "اإلبسنت -3
  .خالصا دون مزجه بالماء
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مطلع القرن العشـرين  في ع الدولي إالّ غير أن تجارة المخدرات لم تلفت انتباه المجتم
فنـادوا بمنعهـا   , حيث تنبه األطباء والعلماء إلى خطـورة المخـدرات وضـررها   

تمخض عنـه  , دوليا رسمياً وعقدت الدول األوربية من أجل ذلك مؤتمراً, ومحاربتها
وقّعـت عليـه تسـع دول    , أول قرار دولي يصدر علنا في أوربا لمنع تدخين األفيون

لمنع تدخين األفيون عـام   "الهاي"ثم عقدت اتفاقية , 1909وكان ذلك في سنة أوربية 
الذي جرم بيع واسـتعمال   "هاريسون"كما صدر في الواليات المتحدة قانون , 1912

ثم توالت , 1914الكوكايين واألفيون ومشتقاته إالّ بموجب وصفة طبية وكان هذا عام 
وأهمهـا  , نع استعمال المخدرات واالتجار بهـا االتفاقية والمعاهدات والقوانين التي تم

  .19612االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 
وكذا تطـور  , وال زالت اليوم مشكلة المخدرات تثير القلق وفقا للتقارير الواردة عنها

كما تؤكد الدراسات العالمية أن مشكلة تعـاطي  , أسواق المواد المخدرة بوتيرة سريعة
أن الـدور األهـم فـي    و, ن الجهود الدولية لمكافحتهاالرغم مالمخدرات في ازدياد ب

محاربة هذه الظاهرة ينطلق من وضع قواعد صارمة تحكم جرائم المخدرات واالتجار 
فـإن  على الصعيد المحلي وأما , مل الشرعي في هذه المواد المخدرةفيها وتنظيم التعا

فـراد بـل   األيمارسه بعض من أشكال اإلجرام البسيط  شكالًلم تعد جرائم المخدرات 
تسعى بكل مـا لهـا مـن قـوة     , تواجه اليوم عصابات محلية ودولية ةأصبحت الدول

  .إمكانيات لزراعة وتهريب مختلف أنواع المخدرات والمؤثرات العقليةو
المتعلق  18-04ومن هذا المنطلق بادر المشرع الجزائري إلى وضع القانون الجديد 

رات العقلية وقمع االستعمال والتجار غير المشـروعين  بالوقاية من المخدرات والمؤث
كما حـدد جـرائم   , أورد فيه القواعد التي تنظم التعامل الشرعي بالمواد المخدرة ،بها

السياسـة   وذلك تماشيا مع, ت المقررة على مخالفي هذه النصوصالمخدرات والعقوبا
تقـوم علـى    وعالجيـة  تؤكد على ضرورة إتباع تدابير وقائيةالتي الجنائية الحديثة 

مجموعة من اآلليات القانونية ذات الطبيعة الرقابية المنظمة لكيفيات التعامل المشروع 
خدرات غير المشروعة مهمـا كانـت   في المخدرات والمكافحة لكافة صور جرائم الم

تساعد على إيجاد ظروف حياة خالية من المواد المخدرة بالعمل علـى  والتي  ,صفتها
                                                                                                                                                  

  .14،15 ص ص, مرجع سابق ،...ليلىو ...فاطمة -1

  .11ص, المرجع نفسه -2
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والتي تساهم فـي  , امن خالل القضاء على العوامل المؤدية إليه, وعللها إزالة أسبابها
وقد تبنت معظم التشـريعات الوطنيـة نفـس التـدابير      ,تكوين الشخصية اإلجرامية

  .جرائم المخدراتدولية المكافحة االحترازية باعتبارها أطراف في االتفاقيات ال
لمخدرات في التشريع الجنائي ليس دراسة موضوع األحكام القانونية ل نإفوفي الواقع 

باألمر الهين لكونه يثير مشكلة جديرة بالبحث تتعلق أساسا بانتشار أنواع جديدة مـن  
, األمر الذي أدى إلى اتساع دائرة التعـاطي واإلدمـان  , المخدرات والمؤثرات العقلية

ومن ثم فقد أضحى التخطيط العلمي الدقيق للتصدي لمشكلة المخـدرات فـي جانـب    
وجانب التوعيـة بأضـرار المخـدرات     كافحة االتجار الغير المشروع بالمخدراتم

  .وضرورة حتمية ملحاً وأخطارها باإلضافة إلى عالج اإلدمان عليها مطلباً
كان لزاما علينـا طـرح مجموعـة مـن     , ولفهم هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه

  .التساؤالت ومحاولة اإلجابة عليها
إلمام مدى ما  :تمثل اإلشكالية التي يطرحها هذا البحث فيت: إشكالية الدراسة �

    .القانون الجنائي بظاهرة المخدرات وقايةً وردعا ؟
  :  وهذا التساؤل يدعونا لطرح تساؤالت فرعية تتمثل في �
 ماذا نعني بالمخدرات وما هي تصنيفاتها ؟  -
الدول والداخلي  ما هي المجهودات المبذولة في الجانب التشريعي على الصعيد -

  .للوقاية ومكافحة ظاهرة المخدرات ؟
   .كيف صنف المشرع الجزائري جرائم المخدرات ؟ -
ما هي اإلجراءات والتدابير المتخذة من طرف المشرع الجزائري للوقاية ومكافحة  -

   .وردع هذه الظاهرة ؟
  :الموضوع هو االمنهج الذي اعتمدنا عليه في دراستنا لهذ: المتبع منهج الدراسة -

ان بالمخـدرات  المنهج التاريخي وذلك بغية منا تسليط الضوء على تاريخ معرفة اإلنس
كما اعتمدنا على المنهج الوصفي في وصف اإلطـار المفـاهيمي   , والمؤثرات العقلية

اعتمـدنا كـذلك   وأخيرا , لمصطلحات ذات الصلة لهذا الموضوعلجرائم المخدرات وا
ك من خالل تحليل النصوص القانونيـة المتعلقـة بجـرائم    على المنهج التحليلي وذل

وما تتضمنه مختلف الصكوك القانونية التي تناولت موضوع المخـدرات  , المخدرات
  .على ضوء االتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري
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ات أن جريمـة المخـدر   تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في :أهمية الموضوع �
أيـن  , غلب دول العالم سواء المتقدمة أو المتخلفةأمنها  أضحت مشكلة العصر تعاني

, لما تخلفه من أضرار على الفـرد والمجتمـع  , أصبحت مصدر قلق للمجتمع الدولي
إبراز دور المشرع الجزائري في تجريم كل ما يتعلـق باالسـتعمال واالسـتهالك    و

ر السياسـة  وذلك فـي إطـا  , مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليةالواالتجار الغير 
المتعلق بالوقايـة مـن    18-04بيان ما جاء به القانون من خالل , العقابية والعالجية

والـذي  , المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال والتجار غير المشروعين بها
تميز عن غيره من القوانين وذلك من خالل فرضه عقوبات ردعية مشددة مع إعطاء 

ات ، كمـا أصـبحت عائـد    العالجية المنصوص عليها التدابيرفرص للعالج ضمن 
تنقل بـين  وعة تذه الكتلة المالية غير المشروأضحت هالمخدرات من الضخامة بمكان 

من وإلى حركة روس األموال التشريع الخاص بمخالفة خارج األطر القانونية بالدول 
وهميـة  ء بأسـما دول االسـتقبال  ل وخلق حسابات بنكية بامووتبييض هذه األج راالخ

تالي ارتبطت وبالوإعادة توظيفها ف االستثمارات الدولية، ات بهدف شرعنة هذه العائد
وجـب  في مختلف الدول لذا ال واألعمال ا بجرائم الموثيق اتها ارتبطاًالمخدرات وعائد

  . في يجاد حل لهاوبشكل جماعي  ول التفكير ملياًلدعلى ا
ة هو تسليط الضوء علـى جملـة مـن    إن الهدف من هذه الدراس: أهداف الدراسة -

ائم المخـدرات علـى   بيان صور التعاون في مجال مكافحة جـر  أهمها كان المسائل
ة في مجـال مكافحـة   توضيح مختلف اآلليات الوطنية والدوليوكذا , المستوى الدولي
لتطرق إلى مختلف القوانين الوطنية التي عالجـت جـرائم   وكذلك ا, جرائم المخدرات

  .المخدرات
من األسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع هـو  : ب اختيار الموضوعاسبأ -

حيث أصبحت هاجسا يهدد مختلف شـرائح المجتمـع مـن    , تنامي ظاهرة المخدرات
سـات  داخل المؤسها انتشارو, شباب ذكور وإناث وحتى األطفال من مختلف األعمار

ـ  وكذا , التربوية كالمدارس والجامعات , ر فـي جـرائم المخـدرات   االرتفـاع الخطي
كاإلرهاب الدولي والجريمة المنظمة وجرائم تبييض , وارتباطها بجرائم أخرى اخطر

 عجز الدولة في وضع حد لجرائم المخدرات رغم تشديد العقوبات المقـررة و, األموال
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، كما أن عائدات المخدرات وإعادة تدويرها وتبييضـها وحركتهـا تشـكل     لمرتكبيها
  . انون األعمالجرائم مرتبطة بق

على الرغم من أن هذا الموضوع تمت دراسته من قبل الباحثين : الدراسات السابقة -
إالّ أنه ذو أهمية وخطورة بالغة جعلته دائما تحت األنظـار سـواء بالنسـبة للدولـة     

  .فموضوع المخدرات محل بحث دائم ومتجدد, الجزائرية أو بالنسبة للعالم
دولية والجهوية المراجع قانونية كثيرة منها االتفاقيات على  ولقد اعتمدنا في بحثنا هذا

مختلفة المجالت القانونية والكتب كذا الو ،القوانين والمراسم التنظيمية المحليةمختلف و
وذلك من خالل تركيزنا على نشأة المخدرات والتعاريف الواردة  ,وأطروحات متنوعة

رع الجزائري وخطته الذكية لمكافحة هذه ومنهجية المش وكذا التصنيفات المختلفةها، ل
  .الظاهرة

لم يكن اختيارنا لموضوع هذه المذكرة اعتباطيا أو نتيجـة  : أسباب اختيار الموضوع
تتجلـى  , مهنية مسار دراسي بقدر ما كان نتيجة خلفيات موضوعية وقناعات شخصية

مـن حيـث   في الرغبة إلى معرفة كل ما تعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية سـواء  
, نشأتها وكذا معرفة أنواعها وتصنيفاتها ومن حيث جرائمها وانتشارها محليا ودوليـا 

  :   أهمهاوكذا دق ناقوس الخطر من خالل التطرق إلى جملة من األسباب 
نظـرا لتأثيرهـا علـى    , خطورة ظاهرة المخدرات على المجتمع الـدولي ككـل   -

ليين نتيجة ارتباطها بجرائم أخرى أكثر اقتصاديات الدول ومساسها بالسلم واألمن الدو
  .خطورة

ضرورة البحث في السياسة الجنائية التي تبناها المشرع الجزائري فـي مكافحـة    -
  .جرائم المخدرات لمعرفة مدى نجاعتها

تنامي الكتلة المالية لعائدات المخدرات وحركتها وتبييضـها وارتباطهـا بالقـانون     -
  . الجنائي لألعمال

لعل أهم الصعوبات التي واجهناها أثناء إعداد هذا البحـث هـو   : بحثصعوبات ال -
 التطرق إلى مختلف جوانبـه أين حاولنا قدر المستطاع , تشعب الموضوع في حد ذاته

باإلضافة إلى نقص فـي   دون اإلسهاب المستفيض وال البتر المخل بفهم الموضوع ،
المراجـع فـي فتـرة    ي فنقص وكذا ال, المراجع المتخصصة في التشريع الجزائري

بق على البالد نتيجـة  المطالمنزلي اإلعداد لهذا البحث والتي تزامنت مع فترة الحجر 
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وما ترتب عنه من غلق للمكتبات سواء العامـة أو   covid-19)(كورونا تفشي وباء 
  .أو خارجها الخاصة المتواجدة في إقليم الوالية

قمنا  المطروحة وفق المنهج المتبع  ولإلجابة على هذه التساؤالت :تقسيم الموضوع -
, الفصل األول والذي يضم مبحثـين رئيسـين  , بتقسيم موضوع بحثنا هذا إلى فصلين

إلـى تعريـف    نـا تطرق هالمبحث األول تطرقنا فيه إلى ماهية المخدرات و من خالل
والمبحث الثـاني تناولنـا فيـه الجهـود      االمخدرات وكذا أنواع المخدرات وتقسيماته

مكافحة والوقاية من جريمـة المخـدرات   للة على المستويين الوطني والدولي لالمبذو
وذلك بذكر مختلف االتفاقيات والمواثيق الدولية في مكافحة جرائم المخدرات باإلضافة 

  . ذلكل انين واآلليات الوطنية المسخرةإلى القو
ولنـا فيـه   تناالمبحـث األول  , رئيسيين يضم كذلك مبحثين والذي وفي الفصل الثاني

, جنحاً وجنايات السيما إبراز الركن المادي منهـا  اتصنيف جرائم المخدرات وأركانه
تطرقنا فيه إلى إجراءات المتابعة والتحقيـق والمحاكمـة واألحكـام    والمبحث الثاني 

  .الجزائية والردع في جرائم المخدرات
  .لتي توصلنا إليهالننهي بحثنا بخاتمة عرضنا فيها أهم النتائج وكذا بعض التوصيات ا
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  �راتــــ�ـ� ا	ـــــ�ھ�ــــ�: � ا�ولـــــا	��
إن أي موضوع يكون موضع دراسة يستلزم بداية إزالة الغموض حوله مـن خـالل   

حتى نكون على دراية كافيـة بالمصـطلحات ذات   , التطرق إلى التعاريف المختلفة له
من خالل عنا هذا ووهو ما تطرقنا إليه في دراستنا لموضالعالقة المباشرة بالموضوع 

وأنـواع   وتقسيماتأصناف  وكذا ذكر, تعريف المخدرات والتعريف بالمواد المخدرة
هم طبيعة هـذه  ن ذلك سيساعدنا على فأل, لمخدرات ومدى تأثيرها في جسم اإلنسانا

ن مشكلة المخدرات ليست مقصورة على مادة واحدة أو نـوع  أل, المواد وخصائصها
 لوسـائل القانونيـة  لباإلضافة إلى التطرق , تلفةوإنما تتجاوز لتشمل أنواع مخ, واحد

  .السامة استعمال هذه الموادجل الحد من انتشار وإساءة المعتمدة محليا ودوليا من أ
  ����م ا	��رات: ا	��� ا�ول

تشكل المخدرات والمؤثرات العقلية أهمية بالغة بالنظر لخطورتها وتأثيرهـا السـريع   
 .معرفة معانيها ومعرفة مختلف أنواعهالذلك وجب , على المتعاملين بها

هـذه  , توجد الكثير من المحاوالت ووجهات النظر بخصوص مفهوم المخدراتحيث 
, الظاهرة التي تقتحم ميادين عديدة بفضل التنظيمات اإلجرامية التي تروج وتتاجر بها

ومنها تعددت تعريفات رجال القانون وتضافرت جهودهم للموصـول إلـى تعريـف    
اختلف الفقهاء في وضع تعريف موحد لمصطلح المخـدرات والمـؤثرات   ين أ, موحد
نه ال يوجد تعريف واضح وجامع حيث يختلف بإخالف النظرة أإذ يمكن القول , العقلية
  . إليها
� ا� ���  #"! � ا	��رات: ولا	

بأهمية بالغة لدى الدارسـين والبـاحثين فـي جميـع      يحضإن مصطلح المخدرات 
الخ ولقـد تـم   ...ية مثل المجال الطبي واالجتماعي والديني والقانونيالمجاالت العلم

إيراد تعريفات مختلفة للمخدرات وهي نابعة من اخـتالف النظـرة إليهـا وحسـب     
  .اختصاص كل باحث ذلك ما دفعنا إلى تحديد مدلوله بنوع من التفصيل

��رات : ا	�!ع ا�ول�  ا	'"! � ا	�&�ي 	

لستر وهو ما يستر الجسم وأعضـاءه ويسـبب السـكون    وتعني ا, هي من الفعل خدر
   .1والكسل

                                                 
  18ص , مرجع سابق ,حاج شريف فوزية -1
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وخدرته المقاعد إذا , حدأأي تستر به فلم يراها , ويقال جارية مخدرة إذا ألزمت الخدر
تتحرك  وخدر النهار إذا لم, وخدرت عظامه أي فترت, قعد طويال حتى خدرت رجاله

  .الفتورويعرف كذلك بأنه الكسل و ،1فيه ريح ولم يوجد فيه روح
وتعني مادة تستخدم في أغـراض   "DROUGE"نجد مصطلح , أما في اللغة الفرنسية

  .وهي تعمل على تغيير وظيفة الخاليا أو األعضاء, طبية بمفردها أو بخلطها
" DROGE VAT"مـن الهولنديـة    "DROGUE"كما يمكن أن تأتي الكلمة الفرنسية 

  ،2"إزالة أو تقليل قيمة"وتعني  "DEROGARE"أو من الالتينية " برميل جاف"وتعني 
عني مادة مخدرة تجلـب النـوم   وت" NORCOTICS" نجد كلمة, وفي اللغة االنجليزية

   .3الشعور واإلحساس وتساعد على عدم تحمل المسؤولية والالمباالة وتفقد
درة علـى أن تسـبب   اق, طبيعية أو اصطناعية, تعني مؤثرات عقلية" مخدرات"كلمة و

  .اإلدمان
  #"! � ا	��رات ;3 ا	�:9 ا3�678: ا	34�5 ا	�!ع

لم يرد تعريف للمخدرات منذ العهد األول للنبوة والى غاية المائة السادسـة للهجـرة   
فالعرب عرفوا الخمر واشـتهروا  , أو لعدم معرفتهم بها, وذلك لعدم وجود المخدرات

  .بشربها وتغنوا بها في شعرهم
ات من خالل ما كتبه الفقهاء أمثال ابن تيمية على أنه يمكن أن يستنبط تعريف للمخدر

حيث , وتلميذه ابن القيم وغيرهما من الفقهاء الذين ظهرت في عصرهم هذه المخدرات
مثل الحشيش واألفيون , مواد جامدة غير مائعة تزرع"جاء في كتاباتهم أنها عبارة عن 

أيا  تعاطاها الشخصسواء , قلتحدث السكر والفتور لمن تناولها لتغطيتها الع, وغيرها
حتى ولو , كانت وسيلة التعاطي بعد زرعها مباشرة أو تم تصنيعها بإضافة المواد إليها

  .4"أو غير ذلك بعدها, صارت مائعة

                                                 
دار , دراسة مقارن, واالتجار بها بين الشريعة والقانونعقوبة تعاطي المخدرات , أسامة السيد عبد السميع -1

    .23 ص, 2008 مصر ,الجامع الجديدة

2-
   jean-Georges Roman, Paul Dirick, même ouvrage, p 14. 

  .18ص  ,سابقمرجع , حاج شريف فوزية -3
  .31ص , مرجع سابق، ...ليلىو ،...فاطمة -4
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ما يغيب العقل والحواس دون أن يصـحب ذلـك   "كما عرفها كذلك بعض الفقهاء بأنه 
  .1"شدة المطربةما يترتب عليه تغطية العقل ال مع ال"أو أنه , "نشوة وسرور

وقد جاء تحريم تعاطي المخدرات والمسكرات في القرآن الكـريم والسـنة النبويـة    
وجاء التحريم بنص من القرآن في سورة البقرة في قولـه  , والقياس واإلجماعالشريفة 

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما "سبحانه وتعالى 
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمـر والميسـر   "وفي قوله عز وجّل , 2..".أكبر من نفعهما

  .3"واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
, أما في السنة النبوية الشريفة فلقد وردت أحاديث نبوية في تحريم كل ما هو مسـكر 

ـ "حيث جاء عن أبي عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله  , ركل مسكر خم
  .5"فقليله حرام, ما أسكر كثير"ابر وقوله كذلك عن ج, 4"وكل مسكر حرام

نهى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن أكل كل "وعن عائشة رضي اهللا عنها أنها قالت 
   .6"مسكر ومفتر
��رات: ا	�!ع ا	�5	��	 3�  : ا	'"! � ا	"

  :هناك تعريفات عليمة متعددة للمخدرات منها
ويسبب تعاطيها حدوث تغييـرات  , ر على الجهاز العصبي المركزيالمخدر مادة تؤث"

وتشمل هذه التغييرات تنشيطا أو اضـطرابا فـي مراكـز المـخ     , على وظائف المخ
المختلفة ومراكز الذاكرة والتفكير والتركيز واللمس والشم والبصر والتذوق واإلدراك 

   .7والنطق

                                                 
  .23،24 ص ص, مرجع سابق, أسامة السيد عبد السميع -1

.من سورة البقرة 219اآلية  - 2 
  .من سورة المائدة 90اآلية  -3
  .هرواه مسلم في صحيح -4
  .حمد واألربعة وصححه ابن حبانأأخرجه  -5
  .حمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيحأرواه  -6
  .18ص , مرجع سابق, حاج شريف فوزية -7
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كم طبيعتها الكيمياوية في نفسية الكائن المخدر مادة تؤثر بح"وتعرف أيضا علميا بأنها 
  .1"الحي ووظيفته

كما يمكن اعتبارها نوعا من السموم قد تؤدي في بعض الحاالت خدمات جليلـة لـو   
وبمعرفة طبيب مختص للعالج فـي بعـض الحـاالت    , استخدمت بحذر وبقدر معين

  .2المستعصية وتستخدم في العمليات الجراحية لتخدير المريض
��رات: =ا	�!ع ا	!ا>�  : ا	'"! � ا	:�34�4 	

  :أما من الناحية القانونية فتعرف على أنها 
ويحضر تـداولها أو  , مجموعة من المواد التي تسبب اإلدمان وتسمم الجهاز العصبي"

وال تسـتعمل إالّ بواسـطة مـن    , زراعتها أو تصنيفها إالّ ألغراض يحددها القانون
  .3يرخص له بذلك

وتؤثر على عقله حتـى  , ترتب عن تناولها إنهاك جسم اإلنسانكل مادة ي"ويعرف بأنه 
  .4"ان الذي تحرمه القوانين الوضعيةوتكون عادة اإلدم, تكاد تذهب به

المادة التي يؤدي تعاطيها إلى حالة تخدير كلي أو "فقد عرف البعض المخدرات بأنها 
بالنشوة والسعادة  كما أن هذه المادة تعطي شعورا كاذبا, جزئي مع فقد الوعي أو دونه

وهذه المادة قد تكون صلبة أو سـائلة أو  , مع الهروب من عالم الواقع إلى عالم الخيال
أو في شكل أقراص أو كبسـوالت وفقـا لطبيعـة ونـوع     , أو بلوريا, مسحوقا ناعما

  .5المخدر
��AAرات وا	BCAA!ات ا	":���AA -أو<�ــادة النصــوص  :#"! AA� ا	AAG!ع ا	EFاAAD!ي 	 كع

فان المشرع الجزائري , ها ال تضع التعريفات تاركة األمر لفقهاء القانونالتشريعية أن
 ،6المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 85/05لم يتعرض لتعريف المخدرات في القانون 

                                                 
للطباعة  دار هومة, بدون طبعة, جريمة المخدرات في ضوء القوانين واالتفاقيات الدولية, نصر الدين مروك -1

  .07ص , 2007, الجزائر, والنشر والتوزيع
  .06ص , 2006, الجزائر, دار الهدى, 01ط, نبيل صقر جرائم المخدرات في التشريع الجزائري -2
  .31ص , سابقمرجع ، ...ليلىو ،...فاطمة -3
  .18ص , مرجع سابق, نبيل صقر -4
  .24،25ص ص , مرجع سابق ،أسامة السيد عبد السميع -5
 08 جريدة رسـمية عـدد  , ة الصحة وترقيتهامتعلق بحمايال 1985-02-16المؤرخ في  05-85قانون رقم  -6

   .1985لسنة 
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المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقليـة وقمـع    18-04وبصدور القانون 
تعريفا تضمنته المادة الثانية منه وجاء  أعطى, االستعمال والتجار غير المشروعين بها

  :كاآلتي

من المواد الواردة في , طبيعية كانت أم اصطناعية, كل مادة: المخدر - 
بصيغتها  1961الجدولين األول والثاني من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

   .1972المعدلة بموجب بروتوكول سنة 
ما بالمادة  نفس 18-04القانون ة فقد عرفها المؤثرات العقليأما : المؤثرات العقلية -

أو منتوج طبيعي مدرج في الجدول األول , طبيعية كانت أم اصطناعية, كل مادة":يلي
  .19711قية المؤثرات العقلية لسنة أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفا

  :ثم أعطى تعريفات لكل من

في عمليات صنع المواد المخدرة  جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم: السالئف -
  .  والمؤثرات العقلية

   .كل مزيج جامد أو سائل به مخدر ومؤثر عقلي :المستحضر -

وال يشـمل البـذور   (األطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنـب   :القنب الهندي -
أيـا كـان   , التي لم يسـتخرج الـراتينج منهـا   ) واألوراق غير المصحوبة بأطراف

  .استخدامها

  .أي نبات من جنس القنب: نبات القنب -

  .كل شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم: خشخاش األفيون -

  .كل نوع من أنواع الشجيرات من جنس إريتروكسيلون: شجيرة الكوكا -

جـاء تعريـف   : والقانون المصـري  تعريف المخدرات في القانون التونسي -ثانيا
 18المؤرخ في  52األول من القانون رقم المخدرات في القانون التونسي في الفصل 

يتعلق بالوقاية من المخدرات وعالج مستهلكيها وزجر التعامـل غيـر   , 1992ماي 
سواء , جميع المواد المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون: "كما يليالمشروع بها ، 

                                                 
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقليـة وقمـع    2006-12-25المؤرخ في  18-04 رقم قانون -1

  .2006لسنة  83جريدة رسمية عدد  ,عمال والتجار غير المشروعين بهااالست
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ن مراحل كانت طبيعية أو مركبة أو توليفية أيا كان نوعها أو شكلها وفي أي مرحلة م
  .1"نموها أو تركيبها الكيميائي

لسـنة   182 المادة األولى من القانون رقمأما القانون المصري فيعرف المخدرات في 
في شأن مكافحة المخدرات وتنظـيم  , 1989لسنة  122المعدل بالقانون رقم  1960

  .استعمالها واالتجار فيها
مواد المبينة فـي الجـدول األول   تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون ال"

  .2)"2(ويستثنى منا المستحضرات المبينة بالجدول رقم , الملحق به) 1(رقم 

ونجد أن المشرع الجزائري بتعريفه للمخدرات يكون قد سد الفراغ القانوني الذي كان 
  .الذي لم يتطرق ال لتعريف المخدرات و ال تصنيفها 85\05في القانون القديم رقم 

عرفتها االتفاقية : والمؤثرات العقلية وفقا لالتفاقيات الدولية تتعريف المخدرا -ثالثا
االتفاقية بصـيغتها المعدلـة ببروتوكـول     ومن تلكم 1961الوحيدة للمخدرات لسنة 

المخدر هو كل مادة طبيعية أو "م في المادة األولى فقرة ى التي نصت على أن 1972
  ".دولين األول والثانيفي الجالمدرجة  تركيبية من المواد

" الجـدول األول "وفي المادة األول فقرة ش نصت االتفاقية على أنه يقصـد بتعـابير   
قوائم المخدرات أو المستحضرات  "والجدول الرابع" الجدول الثالث"و" الجدول الثاني"و

بصيغتها المعدلة من حين إلـى آخـر   , التي تحمل هذه األرقام والمرفقة بهذه االتفاقية
   .3كام الماد الثالثةألح

                                                 
يتعلق بالوقاية من المخدرات وعالج مسـتهلكيها وزجـر   , 1992ي ما 18المؤرخ في  52رقم تونسي قانون  -1

  . التعامل غير المشروع بها

ج ر عدد , ن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيهاأفي ش, 1960لسنة  182رقم مصري قانون  -2
    .1960يونيو  13المؤرخة في   131

والمصادق عليها من طرف الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم  1961االتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات لسنة  -3

بروتوكول سنة ، والمعدلة 1963لسنة  66الجريدة الرسمية عدد  ،1963- 12-11المؤرخ في  343-63قم ر

والمصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1972-03- 25المعتمد بجنيف بتاريخ  1972

 .2002لسنة  10الجريدة الرسمية عدد  - 2002-02-05المؤرخ في  02-61
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في المادة األولى فقرة ه بنصها على  1971كما عرفتها اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 
وكـل  , يقصد بتعبير المؤثرات العقلية كل المواد سواء أكانت طبيعية أو تركيبيـة "أنه 

أو , ثأو الجدول الثال, أو الجدول الثاني, المنتجات الطبيعية المدرجة في الجدول األول
  .الجدول الرابع

, الجـدول األول  يقصد بعبـارات "وفي المادة األولى فقرة ز نصت االتفاقية على أنه 
قوائم المؤثرات العقلية التي تحمـل  , والجدول الرابع, والجدول الثالث, والجدول الثاني

  .1هذه األرقام والمرفقة باالتفاقية الحالية بصيغتها المعدلة وفقا للمادة الثانية
ما عرفتها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحـة االتجـار غيـر المشـروع بالمخـدرات      ك

يقصـد بتعبيـر   "م في المادة األولى فقرة ن بنصـها  1988والمؤثرات العقلية لسنة 
من المواد المدرجة في الجـدول األول  , المخدر أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية

م ومـن تلـك االتفاقيـة    1961خدرات لسنة والجدول الثاني من االتفاقية الوحيدة للم
م المعدل لالتفاقية الوحيدة للمخـدرات لسـنة   1972بصيغتها المعدلة لبروتوكول سنة 

  . م1961
يقصـد بتعبيـر   "كما عرفت المؤثرات العقلية في المادة األولى فقـرة ص بنصـها   

ية مدرجة أو أية منتجات طبيع, المؤثرات العقلية أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية
والجدول الرابـع مـن اتفاقيـة    , والجدول الثالث, والجدول الثاني, في الجدول األول

  .19712المؤثرات العقلية لسنة 
العربية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمـؤثرات العقليـة    أما االتفاقية

دة طبيعيـة  أية مـا "بأنه  17فقد عرفت المخدر في المادة األولى فقرة , 1994لسنة 
  "من المواد المدرجة في القسم األول من الجدول الموحد, كانت أو مصنعة

                                                 
بفيينا  1971-02-21المبرمة بتاريخ ) االتفاقية المتعلقة بالمواد العقاقيرية النفسية(اتفاقية المؤثرات العقلية  -1

الجريدة  1977-12- 07المؤرخ في  177-77والمصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم رقم 
  .1977 لسنة 80الرسمية عدد 

الموافق عليها  1988اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  -2
-95تحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم بمصادق عليها من طرف الجزائر وال 1988-12- 20في فيينا بتاريخ 

  .1995ة لسن 07الجريدة الرسمية عدد  – 1995-01-28المؤرخ في  41
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الجـدول العربـي الموحـد    "عرفت الجدول الموحد بأنه  07وفي المادة األولى فقرة 
  " للمخدرات والمؤثرات العقلية والمأخوذة عند اتفاقية األمم المتحدة وتعديالتها

المؤثرات "بنصها على أن  20في المادة األولى فقرة  أما المؤثرات العقلية فقد عرفتها
أية مادة طبيعية كانت مصنعة أو أية منتجات طبيعية مدرجة بالقسم الثاني من , العقلية

 .1الجدول الموحد
� ا	34�5 ���  #��I� ا	��رات وأ�4ا��H : ا	

ـ , تتنوع أنواع المخدرات وتختلف درات فمنها ما ينتج من الزراعة مباشرة فتكون مخ
ومنها ما يصنعها اإلنسان بنفسه فتسمى تخليقية أو يساهم في صناعتها فتسمى , طبيعية

  .2لها تأثير سلبي على صحة اإلنسان اوجميعه, نصف تخليقية
  #��I� ا	��رات : ا	�!ع ا�ول

علـى أن  , الحقيقة أنه ال يوجد حتى اآلن اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد
  :يصنفون المخدرات وفق معايير مختلفة أهمها العلماء غالبا ما

تصنف المخدرات والعقاقير المخدة حسب خطورتهـا علـى   : معيار الخطورة -أوال 
  :اإلنسان إلى

, وهي مجموعة من المخدرات والمؤثرات العقلية منها الحشيش: مخدرات كبرى -01
  .الكوكايين والعقاقير المهلوسة, الهروين, األفيون

نبـات  , نبات الكوكا, العقاقير المهدئة, منها العقاقير المنومة: رىمخدرات صغ -02
  .جوزة الطيب, المذيبات الطيارة, القات
تصنف المخدرات والعقاقير المخدرة طبقا ألصل المـادة  : معيار أصل المادة -ثانيا 

  :التي حضرت منها إلى
كانت باقية على وهي المخدرات ذات األصل النباتي سواء أ :المخدرات الطبيعية -01

حورت صورتها تحويرا بسيطا من مصـدرها النبـاتي وأكثرهـا     أوحالتها الطبيعية 
الحشيش المسـتخرج مـن   , الحشيش, شيوعا األفيون المستخرج من نبات الخشخاش

                                                 
  .1994االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  -1
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون , االتجار غير المشروع بالمخدرات وسبل مكافحته, عمراوي السعيد -2

السنة , لحقوقكلية ا, بن يوسف بن خدة, 1جامعة الجزائر, تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية, العام

  .28ص ، 2017-2016الجامعية 
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المريخوانـا المسـتخرجة   , الكوكايين المستخرج من شجرة الكوكا, نبات القنب الهندي
المورفين المستخرج مـن  , لمزهرة من إناث نبات القنبمن األوراق واألجزاء العليا ا

  .الكودايين المستخرج من المورفين, األفيون
و المختبـرات بـالطرق   أامـل  وهي التي تصنع في المع: المخدرات التخليقية -02

  .1عقاقير الهلوسة, المهدئات, الباربيتيورات, مثل األمفيتامينات, الكيميائية
   :شيوعا وأكثرهامخدرات المنبهة وهي ال: األمفيتامينات -03

ــامين ــاأمفيتامين, )AMPHETAMINE( األمفيتـ  ,)DEXMPHETAMINE(الدكسـ

  الميتاأمفيتامين 
)METAMPHTAMINE( ,ــرازين ــاجون  ,)PHEONMETRAZIONE( الفنمت الكبت
)CAPTAGON.(  

, الغافـادروم , اللومينـال , الباربيتورات, وأكثرها استعماال: المخدرات المنومة -04
  .سيكونالال

  .  والميسكالين) ب.سي.بي(وعقار , )د.أس.ال(وأشهرها : عقاقير الهلوسة -05
تصنف المخدرات والعقاقير المخدرة حسب تأثيرها  :معيار التأثير على اإلنسان -ثالثا 

  :على النشاط العقلي للشخص وحالته النفسية إلى
: ني لمتعاطيها مثلتبطئ من النشاط الذه: مهبطات الجهاز العصبي المركزي - 01

  .والباربيتيورات, ومشتقاته األفيون
وتؤثر في النشاط العقلي عـن طريـق   : منشطات الجهاز العصبي المركزي - 02

  . الكوكايين واألمفيتامينات: التنبيه واإلثارة مثل
 الميسـكالين و : وهي تسبب الهلوسة أو التخيالت أو األوهام مثل: المهلوسات - 03

)L.S.D.(  
ولكن عند استعماله , يعتبر من المهبطات إذا تم استعماله بكميات قليلة: لحشيشا - 04

  .بكميات اكبر فإن لم تأثيرا مماثل للمواد المسببة للهلوسة
تنقسم المخدرات والعقاقير المخـدرة حسـب هـذا    : اإلدمانمعيار خصائص  -رابعا

  :المعيار إلى
  .ومستحضراته) ساتيفاكنابيس ( وتشمل نبات القنب: مجموعة الحشيش - 01

                                                 
  .38ص , مرجع سابق، ...ليلى، و...فاطمة -1
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والمورفين والهروين والكـودائيين وكـذلك    األفيونوتشمل : األفيونمجموعة  - 02
  .1ذات التأثير المشابه لتأثير المورفين مثل الميثادون االعقاقير المخلقة كيميائي

  .وتشمل أوراق الكوكا والكوكايين: مجموعة الكوكايين -03
  .يس ومستحضراتهتشمل كات إيديول :مجموعة القات -04
  .وميثامفيتامين, ديسكاأمفيتامين, وتشمل أمفيتامين: مجموعة األمفيتامينات -05
وتضم العقاقير ذات التأثير المسكن أو المهـبط مثـل   : الباربيتيوراتمجموعة  -06

  .الميثاكوالون
  ).L.S.D(مثل الميسكالين و :مجموعة المواد المسببة للهلوسة -07

  :تصنف المخدرات والعقاقير المخدرة حسب لونها إلى: معيار اللون -خامسا
  .الهروين, مثل الكوكايين: المخدرات البيضاء - 01
  .مثل الحشيش واألفيون: المحذرات السوداء - 02

أخذت الجمعية الدولية لقانون العقوبات بهذا المعيار : معيار األصل والصالبة -سادسا
  : صاال وثيقا باإلجرام فقسمتها إلىالمزدوج عند تصنيفها للمخدرات المتصلة ات

  .العقاقير الصلبة ومشتقاتها المستخرجة زراعيا وتشمل األفيون والكوكايين -01
العقــاقير الصــلبة ومشــتقاتها المحضــرة كيميائيــا وتشــمل األمفيتامينــات  -02

  .والباربيتيورات
  .العقاقير اللينة المنتجة زراعيا مثل الحشيش -03

  وتصنف المخدرات بحسب هذا المعيار إلى: ف الدوليمعيار التصني -سابعا
الطبيعية التركيبية المدرجة فـي الجـدول    وتشمل المواد المخدرة :المخدرات - 01

 لوالمعدلة ببروتوكو, 1961 لسنةاألول والثاني الملحقين باالتفاقية الوحيدة للمخدرات 
اقية والبروتوكـول  م والذي يخضع لنظام الرقابة المنصوص عليه في االتف1972سنة 

  .2المعدل لها وما سبقها من اتفاقيات لم تلغ أحكامها االتفاقية الوحيدة
سواء أكانت طبيعيـة أم  , ويطلق عليها أيضا المواد النفسية: المؤثرات العقلية - 02

تركيبية وهي المدرجة بالجداول األربعة الملحقة باتفاقيـة المـؤثرات العقليـة لسـنة     

                                                 
  .39 ص, مرجع سابق ،...ليلى، و...فاطمة -1
  .40ص , المرجع نفسه -2
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وضـلت  , تخضع لنظام الرقابة في االتفاقية الوحيدة للمخـدرات هذه المواد , م1971
وتتعـدد  , المؤثرات العقلية تظهر بأعداد كبيرة مما صعب على مراقبتها والتحكم فيها

 ،1األشكال الصيدالنية للمؤثرات العقلية كما تتنوع أسماؤها وكذا أنواعها وتصـنيفاتها 
  .مثل األمفيتامينات والباربيتيورات

وهي المواد المستخدمة في الصـنع غيـر المشـروع     :ئف والكيماوياتالسال - 03
وقد تم إدراجها في الجـدولين  , وهي ليست عقاقير مخدرة, للمخدرات والمواد النفسية

المرفقين باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
من حين إلى آخر وفقا ألحكام المـادة  وذلك بصيغتها التي تعدل , 1988العقلية لسنة 

  .2من االتفاقية 12
صنفت منظمـة الصـحة   : تصنيف المخدرات حسب منظمة الصحة العالمية -ثامنا

  :العالمية المخدرات إلى
    .والنيكوتين والكوكايين, وتشمل هذه المجموعة الكافيين: العقاقير المنبهة -01
  .وين واألفيون والكحول والميثانونمثل المورفين والهير: العقاقير المهدئة -02
  وعلى رأسها القنب الهندي: العقاقير المثيرة لألخاييل -03

  :وهي كاآلتيتصنيف المخدرات بحسب خضوعها للرقابة الدولية  -تاسعا
مشتقات األفيون الطبيعية واالصطناعية مثل األفيون والمـورفين والمـودايين    -01

    .والهيروين
  .صطناعية مثل البيثيدينمشتقات األفيون اال -02
  .القنب ومشتقاته مثل عصارة القنب وراتينج القنب -03
  .أوراق الكوكا والكوكايين -04
  .المنبهات -05
  .)3(المسكنات مثل الميثكالون -06

  أ�4اع ا	��رات: ا	�!ع ا	34�5

                                                 
  .42ص , مرجع سابق, حاج شريف فوزية -1
  .41ص , سابق، مرجع ...ليلى، و...فاطمة -2
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سنحاول إلقاء الضوء على بعـض أنـواع   , بعد التطرق إلى تصنيفات المواد المخدرة
وقد أرفـق  , ات التي تعرف انتشارا واسعا حسب اإلحصائيات المحلية والدوليةالمخدر

قوائم بالمواد المخدرة والمستحضـرات التـي    1961لمخدرة لسنة باالتفاقية الوحيدة ل
  .تطبق عليها أحكامها وتضمنتها أربع جداول

  CANNABIS أو الحشيش القنب الهندي :أوال
, لجزائر ويلقى رواجا كبيرا في السوق الجزائريةأول المخدرات وأكثرها انتشارا في ا

سم إلـى  30ويبلغ طوله من , وهو نبات شجيري شديد الرائحة يشبه الحشائش الطفيلية
وسطحها العلوي مغطـى  , وأوراقه طويلة وضيقة ومشرشرة والمعة ولزجة, أمتار 6

  .1وأهم مناطق نموه لبنان تركيا مصر والمغرب, بشعيرات قصيرة
, من نبات القنـب ) الشيرة أو الزطلة أو الكيف( حشيش أو ما يعرف بــويستخرج ال

والعنصر الفعـال  , من نبات القنب الهندي )MARIHUAMA(كما تصنع الماريخوانا 
  ).THC )TETRAHYDROCAMMMAالحشيش أو الماريخوانا هو مادة في 

التحلـل  ثم تبـدأ ب , وتأثير الحشيش هلوسي يبقى في جسم المتعاطي أربعة عشر يوما
  .2والخروج مع فضالت الجسم

ويستعمل عادة عـن طريـق   , أي مادة الحشيش من زهرة القنب 3حيث يجمع الراتنج
كمـا يؤكـل   , التدخين ويشرب أحيانا ممزوجا ببعض المشروبات العصرية كالبرتقال

ويؤثر الحشـيش علـى الجهـاز العصـبي     , بخلطه في بعض الحلويات أو المربيات
وتـتلخص أهـم   , ط حسب الكمية المتعاطات أو طريقـة التعـاطي  بالتنشيط أو التثبي
  :أعراضه ما يلي

  .اإلحساس بالنشوة والميل إلى الضحك ألبسط األسباب -
  .تقل درجة اإلحساس باأللم والبرودة أو الحرارة -
  .جالشعور بالرضا واالبتها -

                                                 
  .21ص , مرجع سابق، ...ليلىو ،...فاطمة -1
  .21ص , المرجع نفسه -2
الـراتينج     " 1961حسب نص المدة األولى فقرة ج من اتفاقية المخدرات لسـنة  " راتينج القنب"ويقصد بتعبير  -3

  ".المستخرج من نبتة القنب, الخام أو المنقى, المفصول
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  .1يحدث خلل في تقدير حساب الزمن والمسافات -
الكراك هو صنف من الكوكايين الذي تحول بعـد  : CRACK راكــــالك -ثانيا

وكان هناك اعتقاد بأن الكراك ال يحدث , التصنيع الكيماوي إلى بلورات بيضاء وكبيرة
لكن فيما بعد تبين أنه , ويمكن التوقف عن تعاطيه بسهولة ودون مشاكل تذكر, اإلدمان

في التدخين المسمى ويستخدم , مخدر خطير وقوي ويسبب اإلدمان في التجربة األولى
FREEBASING يؤدي إلـى شـعور قـوي جـدا     , وتصنع المادة من كوكايين نقي

مصحوبا برغبة شديدة وعشوائية في تعاطيه بعد التجربة األولى أو الثانيـة  , "التسامي"
التي كثيرا ما تؤدي إلى الوفاة خاصـة  , وتعاظم  خطر الجرعة المفرطة, بسبب قوته

ألخرى يباع للمتعاطي الساذج بدائل للكراك والتـي تضـر   وأنه وكما في المخدرات ا
  .2مركباتها بالصحة

منذ أزمنة سـحيقة نبـات الخشـخاش    لقد عرفت البشرية  :OFIUN األفيون -ثالثا
واستخرجت منه مادة األفيون الذي هو عبارة عن سائل لزج يحصل عليه من قطـع  

صير للهواء يصبح بنيا وبمجرد تعرض ذلك الع, كبسولة نبات الخشخاش قبل نضوجها
  .وتعتبر آسيا الصغرى الموطن األصلي لهذه النبتة المخدرة, فاتحا ثم بنيا غامقا

وفي البالد العربية , OPIUMويطلق على األفيون عدة تسميات فيدعى مثال في أوربا 
AFIUON , وفي الهندCHANDOO , وفي باكستانMADAK ,   ويسـتعمل األفيـون

االستحالب تحت اللسان والبلع مع الماء أو , واسطة السجائربعدة طرق منها التدخين ب
والهدف من تعاطي األفيون هو الوصول , وقد يوضع في القهوة أو الشاي, المشروبات

  .3إلى أكبر قدر من النشوة والمتعة
 1961وقد جاء تعريف األفيون في الفقرة س من المادة األولى من اتفاقية المخدرات 

األفيون الذي مر بالعمليات الالزمة لتهيئته لالسـتعمال  " ون الطبياألفي"يقصد بتعبير 
ثم جاء في الفقرة ع من نفس المادة يقصد بتعبير خشخاش األفيون العصـارة  , الطبي

  :ومن أهم مشتقات األفيون ،4المخثرة لخشخاش األفيون

                                                 
  .16،17ص  صمرجع سابق، , نبيل صقر -1
  .28ص , مرجع سابق، ...ليلى، و...فاطمة -2
  .26ص  ،نفسهمرجع ال -3
  .، مرجع سابق1961لمخدرات لسنة الوحيدة لتفاقية االس من المادة األولى فقرة  -4
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يشكل تقريبا , وهو مادة مستخلصة صناعيا من األفيون: MORPHINE المورفين -
بدأ استعماله كمخدر بعـد ظهـور   , يعتبر أقوى مسكن لأللم, من وزن األفيون 10%

والمقادير الطبية الصغيرة من المورفين يحدث في بداية األمر , العقاقير الطبية المسكنة
وعند زيادة المقادير يحدث التسمم الحـاد  , تهيجا ثم نعاسا ثم نوما ويكون النبض بطيئا

ويؤخذ المـورفين بعـدة   , اإلصابة باإلمساك, ور بالجفافومن أثاره الشع, بالمورفين
  .1ويعرف المورفين أيضا باسم إله النوم, طرق أهمها الحقن في الوريد
من فصله عن األفيون وتركيبتـه   1806عام " سبرتيرز"حيث استطاع العالم األلماني 

ويكون إما على شكل أقراص أو معبـأ فـي أوانـي    , )C17H19N03(الكيميائية هي 
  .2زجاجية

هو نوع مـن األشـجار أوراقـه دائمـة     : CATHAEDULIS نبات القات -رابعا
أوراقهـا بيضـاوية   , مترين 2متر إلى  01ويبلغ ارتفاع شجرتها ما بين , االخضرار

ويزرع القات على الساحل اإلفريقي المطـل  , الطرف لها ساق قصيرة مدبدبةالشكل 
ويستهلك منه كميات ضخمة , يقيا تقريباويستهلكه ربع سكان إفر, على المحيط الهندي

, ويتم تعاطي القات عن طريق المضغ الستخالص عصارته وبلع اللعـاب , في اليمن
ويؤثر القات على الجهاز العضوي لمتعاطيـه  , بعد أن يتم تخزينها في الفم فترة معينة

 وحرارة الجسم وإفراز كمية, مما يؤدي إلى سرعة نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم
  .3كما يؤدي إلى اضطرابات هضمية ومعوية, من العرق

والجدير بالذكر أن مادة القات لم تدرج في جدول المخـدرات المرفقـة باالتفاقيـات    
  :وذلك لعدة أسباب هي, وبالتالي هي غير موضوعة تحت المراقبة الدولية, الدولية

  .فقط مثل اليمن فهي تخص دوال محدودة, أن مشكلة القات ما زالت إقليمية النطاق -
فأوراقه تمضغ طازجـة  , ذبول أوراق هذا النبات بعد أيام من نقلها إلى أماكن بعيدة -

  . قبل أن تتعرض للذبول وضياع تأثيرها الفعال
ألن , الدول الكبرى مثل الواليات المتحدة األمريكية ال تخشى خطر هـذا المخـدر   -

  .أمره ال يهم سوى الدول المنتجة والمستهلكة له

                                                 
  .26ص , مرجع سابق، ...ليلى، و...فاطمة -1
  .37ص , مرجع سابق, حاج شريف فوزية -2
  .17ص , مرجع سابق, نبيل صقر -3
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أن الدول العربية المنتجة والمستهلكة لنبات القات ال زالت تعتبر أن تعاطيه ليس إلّا  -
وعليه تستبعد إدراجه في جداول المخدرات رغـم إدراكهـا   , بدافع الترفيه عن النفس

  .1بأضراره
) DIACETYLMORPHINE(دياسـتيلمورفين   HEROUINE الهـروين  -خامسـا  

وتعنـي   HEROISHمأخوذة من الكلمة األلمانيـة   هي كلمةو, المشهور باسم الهروين
 DIASTEL(واالسم العلمي لـه هـو الدياسـتيل مـورفين     , العقار ذو التأثير القوي

MORPHINE( ,اكتشفه العالم األلماني H.DRESER  وأطلقت عليه شركة باير لألدوية
عـديم  , وهو عبارة عن مسحوق أبيض اللـون  1898,2اسم هيروين ألول مرة عام 

وتوجد عدة أنـواع  , ناعم الملمس, مر المذاق, يذوب في الماء, بلوري الشكل, ائحةالر
وتسمى بـالهروين  , والرمادي الغامق, والبني الغامق, الرمادي الشاحب, من الهيروين

يسـتعمله  , %30نسبة المادة المخدرة بـه  , 4والهروين رقم , 3هروين رقم , 2رقم 
  .وعن طريق التدخين, والحقن الوريدي, المدمنون عن طريق الشم واالستنشاق

 قوةذلك أنه يحتوي على , ويعتبر الهروين من أخطر العقاقير المخدرة المسببة لإلدمان
مما يجعله أكثر المخدرات طلبـا  , تبلغ من ضعفين إلى عشرة أضعاف قوة المورفين

ميـة  ويستخرج الهيروين من المورفين وهذا بعد تسخين المورفين مع ك, المدمنين عند
وقد أثار اكتشاف الهروين حماسا كبيرا في األوساط الطبية , األستيل وكبيرة من كلور

ثم ما لبث أن اكتشفت أثاره السلبية الضارة باإلنسان فتوقف معظم , الستخدامه كترياق
  :ويكون الهروين على أربعة أضعاف هي 3,األطباء عن وصفه كدواء

, %80دة تبلغ درجة تفاوته إلى حوالي عالي الجو نهو هيروي: الصنف الرابع -01
مثل الالكتوز للتقليل من , ويقوم تجار المخدرات بتخفيفه من خالل إضافة مواد أخرى

ويكون على شكل مسحوق دقيـق  , درجة تفاوته ثم بيعه إلى تجار التجزئة أو المدمنين
 .أبيض اللون

                                                 
  .36ص , مرجع سابق, حاج شريف فوزية -1
  .37ص  ،المرجع نفسه -2
  .24،25 ص ص, مرجع سابق، يلى، ول...فاطمة -3
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معـدل نقائـه    ,يوجد على شكل حبيبات أو مسحوق بني اللون: الصنف الثالث -02
يتم تخفيفه من خالل إضافة مادة البـاريتون بـدال مـن    , %60إلى  30يتراوح بين 

 . الكافيين
يكون على شكل مادة صلبة بألوان تتراوح بين الرمادي الشاحب : الصنف الثاني -03

 .%10إلى  5ويكون معدل نقائه بين , والبني الغامق أو الرمادي الغامق
وينـتج  , وف بالهيروين األسمر نسبة إلى لونه األسـمر والمعر: الصنف األول -04

ويكون على شكل قطع صلبة كبيرة تغلب عليهـا رائحـة   , بطريقة ال تتضمن التنقية
 .1%5يكون معدل نقائه , الخل

, هو المادة الفعالة لجميـع أشـكال نبـات الكوكـا    : COCAINE الكوكايين -سادسا
ويمكـن  , ه للحصول على الكوكـايين وتستخلص هذه المادة من األوراق وتتم معالجت

, عـديم الرائحـة   هو عبارة عن مسحوق أبيض نـاعم الملمـس  و 2,تحضيره كميائيا
والتي تزرع وتنموا في أمريكا الجنوبيـة  ) COCA(يستخرج من أوراق شجرة الكوكا 

ويكاد ينحصر إنتاج الكوكايين في جنوب وسط أمريكا الجنوبيـة  , والهند وجيرة جاوة
, ويهرب اإلنتاج إلى الواليات المتحدة األمريكية, ومبيا وبوليفيا والبيروفي كل من كول

  . وتنتج كولومبيا نصف إنتاج العالم من الكوكايين
لدى أطباء األسنان لتسكين آالم العمليـات  , ويستعمل الكوكايين في األغراض الطبية

ء العمليـات  كما يستخدمه األطباء كمخدر موضعي أثنـا , الجراحية في الفم واألسنان
فال يصل إلـى الجهـاز   , حيث يؤدي إلى انقباض األوعية الدموية, البسيطة في الجلد
كما يعتبر الكوكايين مـن المخـدرات   , ويقلل فقدان المريض للدم, العصبي المركزي

, البصـرية , يحدث حاالت من الهلوسـة السـمعية  , المنبهة للجهاز العصبي المركزي
, بب اإلفراط في اإلدمان يصاب المدمن بالهياج الحركيوبس, ويولد األوهام, والحسية

   .3والنبض السريع والتشنج والموت في كثير من األحيان
هي مجموعة من المواد التي تسـبب  أو العقاقير المهلوسة و: المؤثرات العقلية -سابعا

ات تحدث له تهيئ, الحواس واالنفعاالتالهلوسات والخدع البصرية والسمعية واختالل 

                                                 
  .38ص , مرجع سابق, حاج شريف فوزية -1
  .34ص  المرجع نفسه، -2
  .23ص , مرجع سابق، ...، وليلى...فاطمة -3
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 قدول 1,خيالت غريبة قد تدفعه إلى الجنون أو حتى إلى االنتحار أو ارتكاب الجريمةوت
أربع جـداول تضـمنت أسـماء مـواد     , 1988 لسنةالمؤثرات العقلية أرفق باتفاقية 

  .1995نوفمبر  20المؤثرات العقلية وجرت عليه عدة تعديالت كان أهمها تعديل 
تعدد األشكال الصيدالنية للمؤثرات العقليـة   :األشكال الصيدالنية للمؤثرات العقلية -

  :هي كالتالي
وتصنع بضغط المواد , وهي أشكال جامدة تصنع من جرعات الدواء: األقراص -01

والتي قد تكون مسحوقة أو بلورية أو حبيبية مـع مـواد أخـرى لهـذا ذات     , الفعالة
فة وألـوان  وتكون في أشكال وأحجام مختل, وتوضع في آلة صنع األقراص, األشكال

  .متعدد
, وهي جرعات من مواد صلبة موضوعة داخل غالف قابل للذوبان: الكبسوالت -02

  .وتكون هذه الكبسوالت ملونة بألوان صنعية, مصنوع من الجيالتين الصلب أو اللين
غيـر أن األقـراص   , هي الشكل الشائع للمستحضـرات الصـيدلية  : الحبوب -03

فالحبوب عبارة عن جرعات صغيرة كرويـة  , يروالكبسوالت قد حلت محلها بشكل كب
  .وفردية

تحتوي , هي عبارة عن محاليل كحولية تحمل خالصات لمواد نباتية: الصبغات -04
  .على عقار مخدر

هي أشكال مركزة من المخدرات النباتية يتم تحضيرها عن طريق : الخالصات -05
  .2تقطير أو تبخير أو ترشيح النبات المخدر

  :يمكن كذلك تمييز المؤثرات العقلية سريريا وهي, لكالسيكيةومن الناحية ا
  .المهدئات أو المضادات الذهنية -
  .المنبهات أو األدوية النفسية -
  المهلوسات أو االضطرابات النفسية -

  .3قد يكون تصنيف بعض األدوية أكثر صعوبة, ومع ذلك

                                                 
  .22ص , مرجع سابق, نبيل صقر -1
  .42ص , مرجع سابق, حاج شريف فوزية -2

3-  jean-Georges Roman, Paul Dirick, même ouvrage, p 17 
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المتمثل في استنشاق ظهر نوع غريب من اإلدمان العصري و: المواد الطيارة -ثامنا
وهـذه المبيـدات   , )المبيدات واألصباغ, البنزين, الغراء(المواد الطيارة المنبعثة من 

والغازات هي عبارة عن مخدرات تؤثر على الجسم والعقل معا ولكنها اخطر من بقية 
ذلك كونها مجموعة كيماويات يصعب تحديد مصدر الخطر , أنواع المخدرات األخرى

 زنخـاع العظـام والجهـا   , الكلـى , الكبد(وتستهدف في تأثيرها الضار , القاتل فيها
ويرجع السبب في استنشاق تلك المبيدات ألنها رخيصة الثمن وألنها تكون  ،1)العصبي

 .سبيال عن الخمر أو المخدرات المعروفة
  ا	��Fد ا	�ط��I وا	�و	�� 	��R� � �S ا	��رات: ا	��� ا	34�5

كان من الواجب بـذل كـل   لذا , بحت عالمية بكل أبعادهابما أن مشكلة المخدرات أص
وذلك بإنشاء المنظمات , جل الحد من انتشار هذا الخطر الذي يهدد العالمالجهود من أ

وتنظيم اسـتخدامها  , وإبرام االتفاقيات التي بإمكانها أن تتحكم في إنتاج المواد المخدرة
  .وسوء استعمالها واالتجار غير المشروع بها

ة لمشكلة المخدرات يتطلب االعتماد على العديد مـن  عناج أساليب لوصول إلىإن او
فقـام   أين, الوسائل القانونية وآليات فعالة من اجل الحد من إساءة استعمال هذه المواد

المشرع الجزائري بإصدار مجموعة تشريعات وتدرج في مواجهـة المشـكلة حتـى    
, 2004ر قانون فـي سـنة   وذلك بصدور آخ, وصل إلى وضع نصوص منظمة لها

يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمـع االسـتعمال واالتجـار غيـر     
  .2المشروعين بها

� ا�ول ����3ا��Vد : ا	��W ا	�"�� ا	H رات��  	��S � و��X;�� ا	

وذلـك  , إن المتفحص للقانون الجزائري يجده قد كان سباقا في مكافحتـه للمخـدرات  
المؤرخ في  342-63بموجب المرسوم رقم , 1961لالتفاقية الدولية لعام باالنضمام 

وإدراكا منها لحجم الخطر الذي أضحى يهدد األمـة فـي وجودهـا    , 11/09/1961
ولهـذا  , عمدت السلطات العامة في الجزائر إلى مكافحة ظاهرة المخدرات, ومستقبلها

, بمراقبة المخدرات ومكافحتهـا  سارعت إلى االنضمام إلى االتفاقيات الدولية المتعلقة

                                                 
  .49ص , مرجع سابق, نصر الدين مروك -1
  .255،256 ص ص, مرجع سابق, عمراوي السعيد -2
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ـ  شـؤون المـواد المخـدرة     توالمشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات التي تناول
  .وأضرارها
  .ا4]�م ا	EFاD! إ	W ا<#����Sت ا	�و	�� 	V ��;�X!اYD ا	��رات: ا	�!ع ا�ول

فعالـة   إدراكا منها أن التعاون الدولي وتعزيزه أصبح أمرا أساسيا لوضع إستراتيجية
ما دفع الجزائر لالنضمام , لمكافحة جميع أشكال األفعال اإلجرامية المتعلقة بالمخدرات

  .1لمجموعة من االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمتمثلة في
مـارس   30فـي   والتي صدرت 1961 لعام اتفاقية نيويوركانضمام الجزائر إلى  -

والمعدلة بـالبروتوكول الـذي تـم    , لوحيدة للمخدراتوالتي تعرف باالتفاقية ا 1961
ـ , 1972سبتمبر  25التوقيع عليه في  , 1963سـنة   ةوانضمت الجزائر لهذه االتفاقي

فـي   خالمؤر 342-63حيث صدر المرسوم رقم , 2002والى البروتوكول في سنة 
   .19632سبتمبر  11

االتفاقية الوحيدة لسـنة  كما صادقت الجزائر على مجموعة االتفاقيات التي جاءت بعد 
  :وهي كالتالي, 1961

المتعلـق بالمصـادقة علـى    , 07/12/1977المؤرخ في  177-77المرسوم رقم  -
   .19713اتفاقية المؤثرات العقلية المبرمة في فيينا عام 

والخاص بالموافقـة  , 05/03/1994المؤرخ في  02-94المرسوم التشريعي رقم  -
المتحدة لمكافحة االتجار عيـر المشـروع بالمخـدرات     مع التحفظ على اتفاقية األمم

   .20/12/19884والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 
المتضمن المصـادقة  , 28/01/1995المؤرخ في  41-95رقم  المرسوم الرئاسي -

مع التحفظ على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار عيـر المشـروع بالمخـدرات    
   .20/12/19885رات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ والمؤث

                                                 
  .258ص , مرجع سابق, عمراوي السعيد -1
  .1963-09-14الصادرة في  66عدد , انظر الجريدة الرسمية -2
  .1977- 12-11في  لصادرةا 80عدد , انظر الجريدة الرسمية -3
  .1994-03-06في الصادرة , 12عدد , انظر الجريدة الرسمية -4
  .1995-02-15في  لصادرةا, 07عدد , انظر الجريدة الرسمية -5
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المتضمن المصـادقة  , 05/02/2002المؤرخ في  61-02رقم  المرسوم الرئاسي -
المعتمـد   1961على البروتوكول المتعلق بتعديل االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسـنة  

  .19721-03-25 بجنيف في
�:�اR�4 وا	'G: ا	�!ع ا	34�5	 ��]I	�<ت�" !  

قام المشرع الجزائري بإصدار مجموعة تشريعات وتدرج في مواجهة مشكلة تفشـي  
وذلك بصدور آخر قانون فـي  , المخدرات حتى وصل إلى وضع نصوص منظمة لها

يتعلق بالوقاية من المخدرات والمـؤثرات العقليـة وقمـع االسـتعمال     , 2004سنة 
الجهود التشريعية الجزائريـة فـي   وإذا اتبعنا تطور , 2واالتجار غير المشروعين بها

هو الوقاية للحيلولـة   االتجاه األول, نجدها اتخذت اتجاهين, مجال مكافحة المخدرات
  .3أما الثاني يتمثل تشديد العقاب على جرائم المخدرات, دون انتشار ظاهرة المخدرات

  .3المخدرات
السامة المتعلق بقمع االتجار واالستهالك المحظورين للمواد  09-75األمر رقم  -أوال

  .والمخدرات
يتضمن قمع  1975نوفمبر  17المؤرخ في  09-75أصدر المشرع الجزائري األمر 

غير أن المشرع في هذا  4,االتجار واالستهالك المحظورين للمواد السامة والمخدرات
بل ترك ذلك للجهات المختلفـة  , اآلمر لم يظهر المواد المعتبرة كمخدرات من غيرها

  .كما انه لم يشر للكمية المسموح باقتنائها, رية العامةبإصدار للوائح اإلدا
-76بصدور األمر رقم : المتعلق بقانون الصحة العمومية 79-76األمر رقم  -ثانيا
يكون المشرع , المتضمن قانون الصحة العمومية 1976,5أكتوبر  23في  خالمؤر 79

والتـي  , الصـحة العموميـة   نالمشرع الجزائري قد أدمج معالجة المخدرات في قانو

                                                 
  .2002-02-12في  صادرةال, 10عدد , انظر الجريدة الرسمية -1
  .255،256 ص ص, مرجع سابق, عمراوي السعيد -2
-08-18 تاريخ االطالع  dzsrtif2-www.univ.زائري محاضرة بعنوان جرائم المخدرات في التشريع الج -3

      .زواالً 14:00 :على الساعة ,2020
 ,15ج ر عـدد  , المتعلق بقمع االتجار واالستهالك المحظورين للمواد السامة والمخدرات 09-75األمر رقم  -4

  .1975لسنة 
    .1976لسنة  101ج ر عدد , ة العموميةالمتضمن قانون الصح 1976-10-23المؤرخ في  ,79- 76األمر  -5
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ولقد تـدارك هـذا   , في الباب الثالث الفصل االول" المواد السامة"تناولها تحت عنوان 
  . وأولى عناية خاصة لمستعملي المخدرات والتكفل بهم, األمر نقائص األمر السابق

 76-140األمر صدر : المتعلق بتنظيم المواد السامة 140-76المرسوم رقم  -ثالثا
وتماشـيا مـع   , تدعيما لقانون الصحة العموميـة  23/10/1976,1في المرسوم في 
وقد تضمن هذا المرسوم تصنيفا للمواد السامة والمخـدرات فـي   , االتفاقيات الدولية

واخضع النشاطات والعمليات المتعلقة بالمواد المخدرة إلى رخص وقيود قصد , جداول
  .2التحكم في نقلها وتداولها

حاول المشرع الجزائـري  : ماية الصحة وترقيتهاالخاص بح 05-85القانون  -رابعا
 ,لمخدراتل الكبير وكذا الحد من انتشار, الثغرات التي واجهتها التشريعات السابقة سد

المتعلـق بحمايـة الصـحة    , 1985فيفري  16المؤرخ في  05-85فأصدر القانون 
القانون  غير أن هذا 3,والذي أصبح هو المطبق في مكافحة جرائم المخدرات, وترقيتها
وألنه لم يـنص علـى   , للتطورات التي عرفتها ظاهرة انتشار المخدرات بلم يستجي

كما لم يعرف المشرع من خالله ال المخـدرات وال  , الجريمة إالّ في ثالث مواد فقط
, والناقل والتاجر والموزع, باإلضافة إلى أنه لم يفرق بين المستهلك, المؤثرات العقلية

   .18-04سن القانون رقم  األسباب أدت إلى هذه
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمـع   18-04القانون  -خامسا

  .االستعمال واالتجار غير المشروعين بها
وكـذا  , المتعلق بحماية الصحة وترقيتهـا  05-85بظهور بعض النقائص في القانون 

, وغيره من االختالالت خاصة من الجانـب الوقـائي  , حاالت اإلبهام في بعض المواد
-04والستدراك هذه النقائص اجتهد المشرع الجزائري في وضع القانون الجديد رقم 

س فيه بصفة واضحة الوقايـة مـن   والذي كر, 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18,4
الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقليـة  قانون "وذلك ما جسد في عنوانه , المخدرات

                                                 
    .1977 لسنة 01ج ر عدد , ةالمتضمن تنظيم المواد السام 1976-10- 23المؤرخ في , 140-76المرسوم  -1
  .206ص , مرجع سابق, عمراوي السعيد -2
  .مرجع سابق, المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 05-85القانون رقم  -3
بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمـع  المتعلق  2004-12-25في المؤرخ , 18-04 رقم القانون -4

  .2004لسنة  83ج ر عدد , االستعمال واالتجار غير المشروعين بها
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ورغم أنـه شـدد العقوبـات علـى     , "وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بها
إالّ أنه كان رحيما علـى بعـض المسـتهلكين    , المروج والتاجر والمهرب للمخدرات

وتشريع الحكم بإجبارية , وذلك بتقرير فرض التداوي, تهم بمرض اإلدمانبداعي إصاب
وهو ما يتماشى واالتفاقيات الدوليـة فـي   , العالج واشتراطه النتفاء العقوبة بالسجن

  .1مجال مكافحة المخدرات
  :مادة تحت العناوين التالية 39وقد احتوى هذا القانون على 

  أحكام عامة: الفصل األول -
  التدابير الوقائية والعالجية: لثانيالفصل ا -
  األحكام الجزائية: الفصل الثالث -
  القواعد اإلجرائية: الفصل الرابع -

  .#����Sت ا	'"�ون ا	�و	3 	�X;�� ا	��راتا إ>!ام :ا	�!ع ا	�5	�

حيث , يعد التعاون الدولي من أهم االستراتيجيات الناجحة في مكافحة تجارة المخدرات
, مجتمع الدولي بأن مجال المكافحة ال يمكن تحقيقه بالجهود المنفـردة اقتنع أعضاء ال

وفي هذا الصدد أبرمت الجزائـر عـدة   , وإنما ال بد من التعاون مع أطراف مشتركة
  :من بينهااتفاقيات 

أبرمت الجزائر مع المغرب اتفاقيـة  : 1992االتفاقية الجزائرية المغربية لسنة  -أوال
 20وكان ذلك في عهد المجلس األعلى للدولـة فـي   , لمخدراتثنائية بينهما لمكافحة ا

 موتتعلق بالتعاون الثنائي واإلداري في مجاالت البحث وقمـع الجـرائ  , 1992أوت 
أخرى جماعية بـين دول المغـرب العربـي لمكافحـة      ةباإلضافة واتفاقي, الجمركية
  .2المخدرات

أبرمت , 1999نوفمبر  22ريخ بتا: 1999االتفاقية الجزائرية االيطالية لسنة  -ثانيا
حكومتي الجزائر وايطاليا اتفاقية نتعاون بين الحكومتين في مجال مكافحة اإلرهـاب  

والهجرة , والجرائم المنظمة واالتجار الغير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
   374-07والتي صادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم , غير الشرعية

                                                 
  .73،74 ص ص, مرجع سابق, عمراوي السعيد -1
  .114ص , مرجع سابق، ...ليلى، و...فاطمة -2
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وتشمل عدة تدابير بخصوص تبادل المعومات في مجـال  , 05/12/2007المؤرخ في
  .1االتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

بـين وزيـري    ةأبرمت هذه االتفاقي: 2003لسنة  االتفاقية الجزائرية الفرنسية -ثالثا
-07وصادق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم , 2003أكتوبر  19داخلية البلدين في 

وتتعلق هذه االتفاقية بالتعاون المشـترك فـي   , 2003ديسمبر  01المؤرخ في  375
ومحتوى االتفاقية ينص على إقامة تعاون تقني , مجال األمن ومكافحة اإلجرام المنظم

وعملياتي بين الطرفين في مجال األمن الداخلي وتبادل المساعدة في عـدة مجـاالت   
  .2ثرات العقليةومن بينها مكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤ

أطلق عليها اسـم  , شبكة األوربي المتوسطي 2005وفي ذات االتجاه أنشئت في سنة 
NET MED ,كانت هذه الشبكة , تحت سلطة مجموعة برميدو التابعة لالتحاد األوربي

, ايطاليـا , وتوسعت مؤخرا لتضم اسبانيا, الجزائر والمغرب, هولندا, مكونة من فرنسا
  .3لبنان وتونس

� ا	��رات: ا	!ا>= ا	�!ع !V ��;�X	 ��Iط�	ة اE�Vا�  

بل يجب اتخاذ جملة من , تعاطي المخدرات ةال تكفي العقوبات وحدها لمكافحة جريم
الجزائر كغيرها من الـدول  عمدت حيث , وقائية التي تسبق ارتكاب الجريمةالتدابير ال

لوطنية في مكافحـة  إلى خلق مؤسسات وأجهزة وطنية تسهر على تنفيذ إستراتيجيتها ا
أيـن بـادرت السـلطات    , )الـخ ...استهالك واتجار (جرائم المخدرات بصفة عامة 

وذلك بالتشارك مع , الجزائرية إلى خلق إدارة قوية لمكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها
, كاللجان الوطنيـة , من أجهزة ومؤسسات وهيئات وطنية, الفاعلين في برنامج الوقاية

إلى جانب أجهـزة المكافحـة األمنيـة    , لمكافحة المخدرات وإدمانها الديوان الوطني

                                                 
ن التصديق على االتفاق بين الجزائر وايطاليا في يتضم, 2007ديسمبر  01مؤرخ في , 374-07مرسوم رقم  -1

والهجرة غيـر  , مجال محاربة اإلرهاب واإلجرام المنظم واالتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
    .2007ديسمبر  09في  77ج ر عدد , 1999نوفمبر  22الموقع بالجزائر في , الشرعية

, يتضمن التصديق على االتفاق بـين الجزائـر وفرنسـا   , 2007 ديسمبر 01مؤرخ , 375-07مرسوم رقم  -2
 77ج ر عدد , 2003أكتوبر  25المتعلق بالتعاون في مجال األمن ومكافحة اإلجرام المنظم الموقع بالجزائر في 

    .2007ديسمبر  09 في
  .115ص , مرجع سابق، ...ليلى، و...فاطمة -3
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دون أن ننسى الجمعيات والمسـاجد  , والمتمثلة في الشرطة والدرك الوطني والجمارك
   .1الخ....والجامعات والمدارس

الدولية التي صادقت عليه  تتنفيذا لاللتزاما: اللجان الوطنية لمكافحة المخدرات -أوال
عمدت الجزائر إلى استحداث , جال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةالجزائر في م

  .للمخدراتلمكافحة ن وطنية الج
وطنية اللجنة ااستحداث : 1971اللجنة الوطنية األولى لمكافحة المخدرات لسنة  - 01

 15فـي   خالمؤر 198-71وذلك بموجب المرسوم رقم , للمخدراتاألولى لمكافحة 
مواد استناد  09والتي تضمنت , إحداث لجنة وطنية للمخدراتيتضمن , 1971يوليو 

بحيث تعتبر لجنة وطنية وزارية , 1961إلى االتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لسنة 
وهي تضم ممثلي عن قطاعات الصـحة  , مشتركة توضع تحت وصاية وزير الصحة

  :لجنة فيوتختص مهام هذه ال 2,الدرك الوطني والجمارك, القضاء, العمومية
دراسة االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية الخاصة بالمخدرات واقتراح كيفية تطبيقها  -

  .مع مراعاة خصوصية البلد
البحث عن التدابير ذات الفعاليات الوافرة والتوصية بتطبيقها في نطـاق مكافحـة    -

  .جرائم المخدرات
تجارة المشروعة لهـا  الحرص على االستخدام الطبي للمخدرات واإلشراف على ال -

  .وحمايتها
المشاركة في التربية الصحية عند االقتضاء من خالل اقتراح وسائل الوقايـة مـن    -

  .3المخدرات
بعد فشل اللجنة : 1992اللجنة الوطنية الثانية لمكافحة المخدرات وإدمانها لسنة  -02

إنشـاء لجنـة   لجأت الحكومة إلى , الوطنية األولى في تحقيق األهداف المرجوة منها
وذلك بموجب مرسوم تنفيـذي رقـم   , وطنية ثانية لمكافحة المخدرات واإلدمان عليه

يتضمن إنشـاء لجنـة وطنيـة لمكافحـة     , 1992أبريل  14المؤرخ في  92-151

                                                 
  .320ص , مرجع سابق, حاج شريف فوزية -1
لسنة  59ج ر عدد , لجنة وطنية للمخدراتيتضمن إحداث  1971-07-15مؤرخ في  198- 71سوم رقم مر -2

1971.  
   .نفسهمرجع ، 198-71من القانون رقم  04 ةأنظر الماد -3
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وهي بمثابـة هيكـل استشـاري     1,مادة 11المخدرات واإلدمان عليها والتي تتضمن 
  :دورها يتمثل في

  .المخدراتتقييم اثر اإلدمان على  -
  .يالتوصية ذات الطابع الطبي أو االجتماعي أو التنظيم -
  .تحليل العوامل المتعلقة باستعمال المواد المخدرة واإلفراط في استعمالها -
  .اقتراح السياسة الوطنية في مجال مكافحة اإلدمان على المخدرات -
  .ييف المدمنينإعداد وتنظيم ملتقيات للتكوين واإلعالم وحول عالج وإعادة تك -
  .اقتراح إجراءات للوقاية والتربية ضد أخطار المخدرات -
  .2تشجيع وترقية عمل الجمعيات العاملة في حقل مكافحة المخدرات -

 )ONLCDT(لمكافحة المخدرات واإلدمان عليها  الديوان الوطني -ثانيا
الجزائـر إلـى    لذلك لجأت, لم تحقق تجربة إنشاء اللجان الوطنية النتائج المسطرة لها

يمكن أن تستجيب لالنشغاالت الراميـة إلـى تكييـف    , إنشاء هيئة وطنية جديدة دائمة
وأنشـأ الـديوان الـوطني لمكافحـة     , نشاطات الوقاية من المخدرات واإلدمان عليها

جـوان   09فـي   212,3-97بموجب مرسوم تنفيذي رقم  ,المخدرات واإلدمان عليها
بموجـب المرسـوم    02/10/2003سميا إلى غاية غير أنه لم يتم تنصيبه ر, 1997

تتمتع بالشخصـية  , وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 133,4-03التنفيذي رقم 
إلحاقه بوزارة العـدل  تم  2006وفي في شهر ماي  5تابعة لرئيس الحكومة, المعنوية

  .1816-06بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

                                                 
وطنيـة للمخـدرات   اللجنـة  الضمن إنشاء المت, 992-04-14مؤرخ في ال 151-92تنفيذي رقم المرسوم ال -1

  .1992 لسنة, 28ج ر عدد , واإلدمان عليها
  .نفسهمرجع  151-92من المرسوم  03المادة  )2(
المتضمن إنشاء الـديوان الـوطني لمكافحـة       1997-06-09المؤرخ في  212 -97تنفيذي رقم مرسوم ال -3

  .1997لسنة  41ج ر عدد , المخدرات
 -97تنفيذي رقـم   المعدل والمتمم للمرسوم ال 2003-03-24المؤرخ في  133 -03مرسوم التنفيذي رقم  -4

  .2003لسنة  21,ج ر عدد  ,212
  .المرجع السابق 212-97من المرسوم التنفيذي  01أنظر المادة  -5
 -97مرسوم التنفيذي رقـم  للالمعدل , 2006-05-31في , 181-06من المرسوم التنفيذي  02أنظر المادة  -6

لسـنة   36ج ر عـدد  , حة المخـدرات المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكاف 1997-06-09المؤرخ في  212
2006.  
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ياسة وطنية لمكافحة آفة المخدرات واإلدمـان  ولقد أنشأ هذا الديوان في إطار إعداد س
  .وذلك بتجنيد كل الوسائل التي تمكن من الحد من هذه اآلفة, عليها

دور المنسـق بـين مختلـف    , يلعب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانهـا و
القطاعات الفعالة في مكافحة المخدرات من خالل لجنة تقويم ومتابعة مكونة من عـدة  

تجتمع بصفة دوريـة  , زارية ومصالح األمن وممثلين عن المجتمع المدنيقطاعات و
  1:ومن خصائصه, ضطلع بإعداد برنامج العمل السنويوت
واقتراحها بالتعاون مع القطاعات المعنية من , يتكفل الديوان بإعداد السياسة الوطنية -

  .أجل مكافحة المخدرات ومن استعمالها على نحو غير مشروع
لومات التي من شأنها أن تسهل البحث عـن التـداول غيـر الشـرعي     جمع المع -

  .للمخدرات وقمعه
  .ضمان التنسيق بين العمليات المنجزة في ميدان الوقاية من المخدرات وإدمانها -
  .ضمان التنسيق بين العمليات المنجزة في ميدان الوقاية من المخدرات وإدمانها -
قصد مسـاعدة السـلطات المختصـة    , النتائج تحليل المؤثرات واالتجاهات وتقسيم -

  .باتخاذ اإلجراءات الالزمة
  .والمصادقة عليه, إعداد مخطط توجيهي في مجال مكافحة المخدرات وإدمانها -
السهر على تنفيذ التدابير التي من شأنها ترقية عملية الرقابة من المخدرات وتحسين  -

  .مستوى الرعاية الطبية واالجتماعية
ألعمال ودعم التعاون الجهوي والدولي في مجال مكافحة المخدرات واإلدمان تقييم ا -

  .عليها
  .اقتراح مراجعة النصوص المتعلقة بمكافحة المخدرات وإدمانها -
رفع تقرير سنوي عن تقويم النشاطات المرتبطة بمكافحة المخدرات وإدمانها إلـى   -

  .2وزير العدل

                                                 
  .333ص , مرجع سابق, حاج شريف فوزية -1
  .334ص , المرجع نفسه -2
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ية والتحسيس بمخـاطر المخـدرات والعـالج    إستراتيجية تتركز على الوقاوللديوان 
وتقليص العرض والطلب عليها وذلك بإجراء تحقيقات وبائية في الوسـط الجـامعي   

  .1وكذلك في الطورين المتوسط والثانوي واألسر الجزائرية
  :نقاط هذه اإلستراتيجية في ثالث أبعاد روتتمحو 
والتي , األمن الوطني والجمارك, الدرك الوطني, الذي تقوم به أجهزة العدالة: القمع -

 .تعمل على كشف شبكات المتاجرة بالمخدرات
عن طريـق  , والتي تتكفل به وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات :العالج -

 .ستشفائيةالإنشاء مراكز العالج والوقاية وداخل المؤسسات ا
 .والتي تتم باإلعالم والتربية واالتصال :الوقاية -

مـن   10لقد حددت المادة : اكز المخصصة لعالج اإلدمان على المخدراتالمر -ثالثا
أين نصت على يجري , األماكن المخصصة لعالج مدمني المخدرات 18-04القانون 

  .2عالج إزالة التسمم بالصحة
مراكز متخصصة تتوفر فيها وسـائل  , وتتنوع هذه المراكز وتختلف بين مراكز متنقلة

مراكز متخصصة تدخل في األوسـاط العقابيـة ومراكـز    , اإليواء والعيش الجماعي
  .عالجية باإلقامة أو الحجر

, إلى جانـب الجمعيـات  : الجمعيات ورجال الدين والمدارس ووسائل اإلعالم -رابع
يلعب العلماء ورجال الدين دور هام في توعية األشخاص بمدى خطورة المخـدرات  

جد إلـى االبتعـاد عـن كـل     من خالل دعوتهم من على منابر المسا, على صحتهم
وكذلك يأتي دور المدرسة والجامعة مواكبا من , المحرمات والتذكير بحرمة المخدرات

وذلك بوضع مناهج مدرسية تتضمن تلقين , خالل الجمع بين الدور التعليمي والتربوي
كما يمكن لوسائل اإلعالم أن تساهم في مكافحة آفـة   ،3األخالق الفاضلة والقيم النبيلة

                                                 
على أمواج القناة , مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات واإلدمان عليه, تدخل للسيد محمد عبدو بن حلة -1

, ع اإلذاعة الوطنية الجزائريةالمنشور على موق, 03/01/2018يوم , األولى في برنامج ضيف الصباح
www.radioalgerie.dz , 21:50على الساعة , 09/08/2020تاريخ االطالع.  

  .مرجع سابق, 18 -04القانون  -2
  .101ص , مرجع سابق، ...ليلىو ،...فاطمة -3
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طي المخدرات وتساعد في التقليل من الطلب عليها وبالتالي التقليل مـن العـرض   تعا
  .1والطلب

� ا	34�5 ����W ا	�"�� ا	�و	3: ا	H رات��  ��Vد ا	���D�S و��X;�� ا	

إن الوصول إلى مكافحة فعالة لمشكلة المخدرات يتطلب االعتماد علـى العديـد مـن    
وتعد االتفاقيات , من إساءة استعمال هذه الموادالوسائل القانونية الفعالة من اجل الحد 

وهي , التقليل من حدتها من األدوات السامية لمحاولة القضاء على جرائم المخدرات أو
 .دولي وعربيممتدة على صعيدين 

�W ا	['�ى ا	"!>3: ا	�!ع ا�ولH �	وc�  ا	��Fد ا	

ة للحد مـن انتشـار   منذ نشأت الجامعة العربية وهي تحاول إيجاد وسائل وطرق كفيل
 وضع إستراتيجية في ذلكبأين قامت بهذا الصدد , جرائم المخدرات في الوطن العربي

العربية فـي   الهيئات تعتمدأين ا, باإلضافة لعقد اتفاقيات اصدرا بعض القوانين وكذا
نفـوس   مجال مكافحة المخدرات على مبادئ الشريعة اإلسالمية وتأثيرها الكبير فـي 

عهم عن زراعة وصناعة وإنتاج المواد المخدرة لذلك كان ال بـد مـن   المواطنين لرد
  .تكثيف الجهود من اجل محاربة ذلك

�ا��V ظ�ھ!ة ا	��رات ;3 ا	�طR ا	"!>3 -أوال	 ����G	"!>�� ا	ا ��F�#ا78'!ا  

في إطار المبادئ المنصوص عليه في االتفاقيات الدولية الصـادرة بشـأن مكافحـة    
انة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بإعـداد إسـتراتيجية   قامت األم, المخدرات

تندرج علـى  , عربية لمكافحة االستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية
والتـي تـم    ،2قانونيـة وإعالميـة  , اقتصادية, اجتماعية, صحية, أمنية, محاور دينية

ة المنعقدة بتونس فـي  عرضها على مجلس وزراء الداخلية العرب في الدورة الخامس
  :وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى, 72بقراره رقم , 1986ديسمبر  02
كبر قدر ممكن من التعاون األمني العربـي لمكافحـة االسـتعمال غيـر     تحقيق أ -

  .المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية
  .العقليةإلغاء الزراعات غير المشروعة للنباتات المنتجة للمواد المخدرة والمؤثرات  -

                                                 
  .104ص , مرجع سابق، ...ليلىو ،...فاطمة -1
  .149 ص, سابقمرجع , يف فوزيةحاج شر -2
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فرض رقابة شديدة على مصادر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتحقيق التوازن  -
  .بين عرضها وطلبها المشروعة

أن تقوم األطر والوسائل الخاصة بمكافحة االستعمال غير المشـروع للمخـدرات    -
  .1والمؤثرات العقلية وعالج المدمنين

��4�B-  �e��ذ3V ا	I	"!>3 ا	:��4ن ا	رات ا�A��إزاء المشاكل التي تقابلهـا   :1986	
التشريعات حول مشكلة المخدرات والتطور المستمر في االتجار غير المشروع فـي  

تحرك المكتب العربي لشـؤون المخـدرات لعـرض    , المخدرات والمؤثرات العقلية
حيـث وجـه مجلـس وزراء    , مشروع القانون الموحد للمخدرات في العالم العربـي 

فأقر في دورته الرابعـة  , لعربي جانيا كبيرا من اهتمامه لمعالجة المخدراتالداخلية ا
القـانون العربـي    56بقـراره رقـم   , 05/02/1986في مدينة الدار البيضاء فـي  

لتستهدي به الدول العربية عند وضعها قانونـا جديـدا   , للمخدرات دالنموذجي الموح
  .2في حالة وجوده لديهاأو عند تعديلها مثل هذا القانون , بشأن المخدرات

�5	�B-  �A���A�;�X ا<#�AFر A�k! ا	AG!وع >�	��Aرات وا	BCA!ات ا	":	 �A�<!"	ا ��S��#>ا
1994  

وقـد وافـق   , ثمرة لالهتمام العربي بالتصدي لمشكلة المخدرات ةجاءت هذه االتفاقي
عليها مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية عشرة المنعقدة في العاصـمة  

ودعـا الـدول   , 05/01/1994الصـادر بتـاريخ    215التونسية بموجب قرار رقم 
وقد تضـمنت  , األعضاء إلى التصديق عليها وفقا للقواعد الدستورية لكل دولة طرف

ترمي على وجه التحديـد إلـى مكافحـة    , االتفاقية على ديباجة وستة وعشرون مادة
واسـتهدفت االتفاقيـة تعزيـز    , االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

وإحكام تفعيـل الجهـود   , التعاون العربي للتصدي لمشكلة المخدرات في كافة جوانبها
   .3العربية المنسقة مع الجهود الدولية لتحجيم تلك المشكلة

� ا	"!> 3	CGون ا	��رات -را>"�'Xتم إنشاء المكتب العربي لشؤون المخـدرات   :ا	
أثنـاء  , 1948أوت  26سية لجامعة الدول العربي بتـاريخ  بموجب قرار اللجنة السيا

                                                 
  .153ص  ,سابقحاج الشريف فوزية، مرجع  -1
  .141،142 ص ص, المرجع نفسه -2
  .145ص , المرجع نفسه -3
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ونص على إنشاء مكتب باألمانة العامة للجامعة من ممثل كـل  , اجتماعها باإلسكندرية
  :دولة في كل دولة ومن اختصاصه

مراقبة التدابير المتخذة في كل دولة عربية لمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات بـين   -
  .الدول العربية

  .دولة بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة المخدرات دعوة كل -
  .أوصى بتوجيه قوانين المخدرات في الدول العربية -
وذلك إلخطار الـدول  , أوصى الدول األعضاء بموافاته بتقارير عن القضايا الهامة -

  .1األعضاء األخرى لمعرفة طرق التهريب وأساليبه
قام بإعداد هذه االتفاقية على مدى  :]3D�Aا<#����S ا	"!>�� ا	��eة 	�'"�ون ا	: -خ��[�

وكلفوهم أثناء , سنوات لجنة من الخبراء الذين اختارهم مجلس وزراء العدل العرب 6
ثـم  , بصياغة اتفاقية عربية موحدة للتعاون القضـائي  1977اجتماعهم بالرباط سنة 

وتـنص هـذه   , 1983اقرها في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بالرياض سـنة  
, تفاقية هذه االتفاقية على أهمية تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات وعقد النـدوات اال

أو ما يسـمى فـي الجزائـر صـحيفة السـوابق      , والتعاون في مجال الحالة الجنائية
  .2القضائية

�W ا	['�ى ا	�و	3: ا	�!ع ا	34�5H �	وc�  :ا	��Fد ا	

ة الدولية تشعر بقلق وتخـوف  في السنوات األولى من القرن العشرين بدأت المجموع
من آثار المخدرات التي أخذت تنتشر بشكل كبير وتأكدت لدى المختصـين ضـرورة   

  إقامة تعاون ثنائي ودولي على أساس المصالح المشتركة بين الدول
توالت اللقاءات واالجتماعات من : المخدرات ماالتفاقيات الدولية لمكافحة جرائ -أوال

راء والتوصل إلى إبرام اتفاقيـات تحـدد شـروط التعـاون     اجل التشاور وتبادل اآل
  :والتي جاءت على مرحلتين هي, المطلوب وسبله

أول اتفاقية عقدت في هذا المجال هي : االتفاقيات الدولية في عهد عصبة األمم -01
, 1920وبدأ العمل بهـا سـنة   , 1912ومشتقاته لسنة  اتفاقية الهاي الخاصة باألفيون

                                                 
  .252ص , مرجع سابق, عمراوي سعيد -1
  .251ص , نفسه المرجع -2
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وشـاركت   1909فاقية نتيجة للمؤتمر الدولي الذي انعقد بشنغاي سنة وجاءت هذه االت
  .دولة 13فيه 

  :ثم جاءت اتفاقيات جنيف المتتالية وهي
التي تضمنت تدابير أكثر صرامة وفعاليـة  , 1936يونيو  19في  :االتفاقية األولى -

فيون بل لتنظيم التجارة المشروعة للمخدرات وتشديد الرقابة الدولية ليس فقط على األ
  .على القنب الهندي كذلك

تتعلق بالحد مـن تصـنيع المخـدرات    , 1931يوليو  13بتاريخ :  الثانية ةاالتفاقي -
 . وتنظيم توزيعها من اجل استعمالها في األغراض المشروعة

تتضمن ردع االتجار غير المشروع في , 1936يونيو  26بتاريخ : االتفاقية الثالثة -
الدول الموقعة لالتفاقية باستصدار تشريعات وطنيـة تعاقـب   المخدرات وقد التزمت 

 .جرائم المخدرات
ينقـل  , 1946نوفمبر  19القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  -

 .مهمة عصبة األمم في مجال مكافحة المخدرات إلى منظمة األمم المتحدة
خضع المخـدرات الخارجيـة   الذي ا, 1948نوفمبر  19بروتوكول باريس بتاريخ  -

 .للرقابة الدولية 1931عن نطاق اتفاقية جنيف 
  .1المتعلق بالحد من زراعة األفيون 1953يونيو  20بروتوكول نيويورك في  -

بعد الحرب العالميـة الثانيـة قامـت    : االتفاقيات الدولية في عهد األمم المتحدة -02
قل اختصاصات عصبة األمـم فـي   منظمة األمم المتحدة بإبرام بروتوكوالت تهدف لن

أبـرم بروتوكـول    1948وفي عـام  , 1946مجال مكافحة المخدرات إليها في عام 
للرقابـة   1931باريس إلخضاع المخدرات الخارجة عن نطاق اتفاقية جنيف لسـنة  

  .الدولية
بنيويورك فقد ابرم بروتوكول الحـد مـن زراعـة المخـدرات      1953أما في سنة 

أبرمت األمم المتحدة االتفاقية الوحيدة للمخـدرات والتـي    1961وفي عام , وتنظيمها

                                                 
  الندوة العلمية حول , مداخلة بعنوان التعاون الدولي القانوني في مجال مكافحة المخدرات, عيسى القاسمي -1

  بالتعاون مع وزارة الداخلية , جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات   
  .6،7ص  ص, 2005 جوان 22-20الجزائر في , والجماعات المحلية بالجزائر    
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فـي  , وتوجد على الصعيد الدولي, 1تهدف إلى التوسيع الرقابة الدولة على المخدرات
  .الوقت الحالي أربعة اتفاقيات سارية المفعول

 1961مارس سنة  30وقعت االتفاقية في  :1961ا#����S ا	��Aرات ا	��A�eة 	[�IA ) أ
والتـي  , 1964ديسـمبر   13ودخلت حيز التنفيذ فـي  , مم المتحدة بنيويوركبمقر األ

تلغي بذلك جميع االتفاقيات والمعاهدات السابقة باسـتثناء بعـض   , مادة 51تضمنت 
، 19642ديسـمبر   13دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ في , 1936أحكام معاهدة سنة 

والبروتوكوالت الدوليـة التـي تـم    وكان الهدف الرئيسي منها جمع شتات االتفاقيات 
والى جانب ذلك تكفل االتفاقية قصر استعمال المواد , قبل في وثيقة واحدةمن إبرامها 
وقيام تعـاون ومراقبـة دوليـة     ,على األغراض الطبية والعلمية المشروعة المخدرة

  :ويمكن تلخيص أحكامه هذه االتفاقية في ما يلي، 3لتحقيق هذه األهداف
  .)O.I.C.S( وتحديد صالحياتهاهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إنشاء ال -
  .الخاصة بالمخدرات المصطلحاتشرح بعض  -
  .التعريف بالمواد الخاضعة للرقابة الدولية والمدرجة في أربع جداول -
توسيع نظام مراقبة المخدرات ليشمل النباتات التي تستخرج منها المـواد األوليـة    -

  .بيعي ومشتقاتهاللمخدرات ذات أصل ط
  .مراقبة أنواع جديدة للمخدرات الطبيعية -
  .تنفيذ سياسة خاصة بعالج المدمنين وإعادة إدماجهم االجتماعي -
إنشاء أو اإلبقاء على المصالح أو اإلدارات المركزية المكلفة بتنفيذ بنود االتفاقيـة   -

  .4على الصعيد الوطني
الهدف الرئيسي من إبرام هذه االتفاقية هـو   :1971ا#����S ا	BC!ات ا	":��� 	[�I  )ب

أو ما يعرف بالمؤثرات العقليـة  , فرض الرقابة على المواد النفسية المصنعة كيميائيا
إضافة إلـى مكافحـة إسـاءة اسـتعمالها     , 1961التي تشملها اتفاقية المخدرات لسنة

                                                 
    .19،20 ص ص,  مرجع سابق, عمراوي السعيد -1
      .7ص, سابقالمرجع ال, ال مكافحة المخدراتول التعاون الدولي في مجالندوة العلمية ح -2
، 1988, ألردنا, 1ط, مكتبة دار الثقافة, أحكامها ونصوصها, االتفاقيات القضائية الدولية, مصطفى صخري -3

    .535،539ص  ص
      .8 ص, مرجع سابق, راتالندوة العلمية حول التعاون الدولي في مجال مكافحة المخد -4
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لتنفيـذ  دخلت حيز ا، 19711-02-21وتم اعتمادها في , واالتجار غير المشروع بها
    :وتتلخص هذه االتفاقية في ما يلي, مادة 32وهي تتضمن  1976أوت  16في 

  دعم دور الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات -
إدخال مبادئ تتعلق بالكشف عن حاالت اإلدمان ومتابعة المدمنين بعد العالج فـي   -

  .المراكز المختصة
ج والتهريب واالسـتعمال غيـر   مواصلة وتكثيف الجهود المبذولة في محاربة اإلنتا -

  .المشروع للمخدرات
  دعم التعاون الدولي في مجال الوقاية والقمع في نفس الوقت  -
  توسيع القواعد القانونية الخاصة بتبادل المجرمين حيث يمكـن لـدولتين االعتمـاد     -

  .2على هذه االتفاقية لتبادل المجرمين بينهما حتى في غياب معاهدة ثنائية
أفرز تطبيق االتفاقية : 1961ا	"�ل 	��S��#6 ا	��A�eة 	[�q1972  �IAل �I7 >!و#�) ج

بعض الثغرات مما أدى إلى إعادة النظر في بعض المسائل بغية تعزيـز  في الميدان 
فكان اعتمـاد البروتوكـول   , إجراءات مكافحة سوء استعمال المخدرات بفعالية أكثر

الذي جاء  ,3وربي لألمم المتحدة بجنيفبالمقر األ 25/03/1972المعدل لالتفاقية في 
وهـو   1975أوت  08ودخل حيز التنفيذ بتـاريخ   ,1961ليكمل ويعدل اتفاقية سنة 

  :ومن أحكام هذا البروتوكول, مادة 21يتضمن 
  .)OICS(دعم دور الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات  -
  .تهالك المخدراتمواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى محاربة إنتاج وتهريب واس -
  إدخال مصطلحات تتعلق بطرق الكشف عن اإلدمان ومعالجة المدمنين ومتابعة  -

  .أوضاعهم بعد العالج   
  و مرتكبي جرائم ة الخاصة بتحويل مهربي المخدرات أتوسيع القواعد القضائي -
  .المخدرات من دولة إلى دولة  
  .4تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال -

                                                 
  .317،318 ص ص, سابقمرجع  ,نصر الدين مروك -1
  8،9 ص ص, مرجع سابق, الندوة العلمية حول التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات -2
  .297،298 ص ص, مرجع سابق, نصر الدين مروك -3
  .9ص , مرجع سابق, الندوة العلمية حول التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات -4
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��AA ا��YAA ا	'��AAة 	�AA�;�X ا<#�AAFر AA�k! ا	AAG!وع ;3AA ا	��AAرات وا	BCAA!ات ا#��S -د
 �I]	 ���  .1988ا	":

وارتباطهـا  , نظرا التساع مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية واتخاذها أبعادا مختلفة
رأى المجتمع الدولي عقد اتفاقيـة أخـرى شـاملة وفعالـة     , بأنشطة إجرامية أخرى
 20في عت بتاريخ والتي وقّ, مختلفة التي طرأت على المشكلةالستيعاب المستجدات ال

والمتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والتـي  , بفيينا 1988ديسمبر 
تهدف إلى تحقيق التعاون الدولي في مجال االتجار غير المشـروع  , مادة 34تتضمن 

لمنظمـات اإلجراميـة   في المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا العمل عـل حرمـان ا  
واألشخاص العاملين في مجال االتجار الغير مشروع في المخـدرات مـن األمـوال    

وكذا مصادرة وتعقب تلك األموال , والعقارات المتحصل عليها من نشاطهم اإلجرامي
  :ويمكن تلخيص محتوى هذه االتفاقية في النقاط التالية, 1في كافة أنحاء العالم

  .عريفات والمصطلحات الخاصة بالمخدراتإيراد مجموعة من الت -
  .التعريف بكيفية تنفيذ نظام المصادرة -
  .دعم التعاون في المجال القضائي فيها يتعلق بكشف وقمع جرائم المخدرات -
  .تطوير وتحسين برامج التكوين ومساعدة دول العبور -
  .تعميم أساليب أو تقنيات التسليم المراقب -
  .راعة وتطوير الرقابة على وسائل نقل المخدراتتشجيع القضاء على الز -
  .2توسيع التدابير الوقائية بغرض خفض الطلب -

  المخدرات جرائم الهيئات الدولية لمكافحة -ثانيا
بما أن األمم المتحدة قد أخذت على عاتقها مهمة مراقبة المخدرات علـى المسـتوى   

وكل إليهـا المهـام الخاصـة    كان عليها أن تنشئ الهيئات والمنظمات التي ت, الدولي
  .بمتابعة تنفيذ االتفاقيات والمعاهدات الدولية ووضع آليات التعاون المنشود

                                                 
 فرع القانون, مذكرة لنيل شهادة الماجستير, السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات في الجزائر, وزيجيماوي ف -1

  .114ص , 2013-2012السنة الجامعية , 1الجزائرجامعة , كلية الحقوق, الجنائي والعلوم الجنائية
    .10ص  ,سابقمرجع , الندوة العلمية حول التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات -2
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من ضـمن اللجـان    1946تم إنشاء هذه اللجنة سنة : جنة الدولية للمخدراتلال -01
عضـوا   53الستة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة وتتكون من 

  :ومن صالحيات هذه اللجنة, ينتخبهم المجلس
  .النظر في كل ما يتعلق بنظام الرقابة الدولية للمخدرات -
  .السهر على تطبيق االتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات -
  .تعديل جداول المواد الخاضعة للرقابة الدولية -
  .اقتراح ما ينبغي عمله في مجال البحث العلمي وتبادل المعلومات بين الدول -

وهي هيئة شبه قضائية مستقلة تتـولى  : OICSالهيئة الدولية لرقابة المخدرات  -02
تنفيذ االتفاقية الدولية للرقابة على المخدرات والرقابـة علـى التجـارة المشـروعة     

وتختص  1961أنشئت بمقتضى االتفاقية الوحيدة لسنة , بالمخدرات والمؤثرات العقلية
  :في ما يلي

اء في األمم المتحدة للحد من زراعـة وإنتـاج وتصـنيع    العمل مع الدول األعض -
  .1واستعمال المخدرات وفقا لالتفاقيات الدولية

إعداد تقرير سنوي يتضمن تقييما شامال لتطور ظاهرة المخدرات في العالم ومـدى   -
  .تطبيق المعاهدات الدولية

�W ا	��Aرات  -03H ��	و�	ا �<�S!�م إنشاء هـذا  ت :)(u��4!<PNUCID ا��Y ا	'��ة 	
توصـية رقـم   (من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة  1990البرنامج في ديسمبر 

ويشرف على هذا البرنامج المدير التنفيذي لهيئة األمم المتحدة ضد المخدرات  ,)179
  .النمسا ةويقع مقره بفيينا عاصموالجريمة 

لتحقيـق مقاصـدها   وهو أداة األمم المتحـدة  : المجلس االقتصادي واالجتماعي -04
حيـث  , ويقوم بممارسة مهامه بتفويض من الجمعية العامـة , االقتصادية واالجتماعية

إضافة إلى دراسـة  , يختص بتنسيق الجهود من خالل التنسيق بين األجهزة التابعة له
المشاكل االجتماعية واالقتصادية التي تكون وراء ازدياد حركة االتجار غير المشروع 

كما يساهم في فرض العقوبات على الـدول المخالفـة   , ثرات العقليةللمخدرات والمؤ

                                                 
  .10،11ص  ص ,مرجع سابق, الندوة العلمية حول التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات -1
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والتي تتلخص فـي فـرض الحضـر علـى     , ألنظمة الرقابة الدولية على المخدرات
  .1أو الحضر الشراء منها, تزويدها بالمواد المخدرة

هناك العديد من الهيئات والمؤسسات األخرى  , باإلضافة إلى المنظمات المذكورة أعاله
ومكافحة االتجار , التي لها عالقة بموضوع مراقبة المخدرات, ملة بين الحكوماتالعا

  : مثل, الغير المشروع بها
  OMSالمنظمة الدولية للصحة  -
  )INTERPOL(المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  -

والتي استخلفت مـا كـان يعـرف بمجلـس التعـاون      , المنظمة الدولية للجمارك -
   .2الجمركي

  )(UNISCOاألمم المتحدة للثقافة والعلوم  منظمة -
   .المجلس األوربي -

 .صندوق الطفولة الدولي -

                                                 
  .155،159 ص ص, مرجع سابق, عمراوي السعيد -1
  .12ص , مرجع سابق, الندوة العلمية حول التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات -2
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�ـ�رات ــ� ا���ـ�ا�ــ�: ا��
	� ���ـا��  �ا��يـ� ا��ـ��ـ� ا�
لقــــــــد نظــــــــم المشــــــــرع الجزائــــــــري جــــــــرائم المخــــــــدرات فــــــــي قــــــــانون خــــــــاص وهــــــــو القــــــــانون 

والمتعلــــــــــق بالوقايــــــــــة مــــــــــن المخــــــــــدرات  2004-12-25المــــــــــؤرخ فــــــــــي  18-04رقــــــــــم 
ونظمهــــــــا ، 1والمــــــــؤثرات العقليــــــــة وقمــــــــع االســــــــتعمال واالتجــــــــار غيــــــــر المشــــــــروعين بهــــــــا

 ةعامـــــــالحكـــــــام األفصـــــــول عنـــــــون الفصـــــــل األول ب أربعـــــــةمـــــــادة وقســـــــمه إلـــــــى  39فـــــــي 
ـــــل الثـــــــــاني خصـــــــــه للتـــــــــدابير م حكـــــــــاائيـــــــــة والعالجيـــــــــة والفصـــــــــل الثالـــــــــث لألقالو  والفصــــ

  .جرائيةالجزائية والفصل الرابع للقواعد اإل
  �راتــــ� ا���ـ��اـــــ' �ــــ&�%$ :ا#ول  ����ا

ن قــــــــانون العقوبـــــــات الجــــــــرائم إلــــــــى مـــــــ 27ف المشــــــــرع الجزائـــــــري فــــــــي المــــــــادة صـــــــنّ 
ثالثـــــة أصـــــناف جنايـــــة ، جنحـــــة ومخالفـــــة معتمـــــدًا فـــــي ذلـــــك علـــــى العقوبـــــة المقـــــررة لهـــــا 
ــة األفعـــــــــال المعاقـــــــــب عليهـــــــــا  قانونـــــــــا كمعيـــــــــار للتصـــــــــنيف ، ومـــــــــن ثـــــــــم تعتبـــــــــر جنايـــــــ

ــــــك المعاقــــــب عليهــــــا  ـــد جنحــــــة تل ــــــات الجــــــنحبالعقوبــــــات الجنايــــــة ، وتعـــ ــــــر  بعقوب ، وتعتب
  .2عليها بعقوبات المخالفاتمخالفة تلك المعاقب 
ة ر مـــــــن قـــــــانون العقوبـــــــات المعـــــــدل والمـــــــتمم بالعقوبـــــــات المقـــــــر  05وقـــــــد جـــــــاءت المـــــــادة 

ــات األصــــــلية فــــــي مــــــادة الجنايــــــات ــــددت فــــــي فقرتهــــــا األولــــــى العقوبــــ : لكــــــل نصــــــف فحــ
ـــــــى عشـــــــر  ن ســـــــنة ، يباإلعـــــــدام ، والســـــــجن المؤبـــــــد ، والســـــــجن المؤقـــــــت مـــــــن خمـــــــس إل

ـــــة ماعـــــدا فـــــي الحـــــاالت التـــــي يقـــــرر القـــــ انون حـــــدودا أخـــــرى قصـــــوى ، أمـــــا الفقـــــرة الثاني
مــــن نفـــــس المــــادة فحـــــددت العقوبــــات األصـــــلية فــــي مـــــادة الجــــنح بـــــالحبس مــــدة تتجـــــاوز 
ـــــانون حـــــدودا أخـــــرى،  ـــــي يقـــــرر الق ـــــى خمـــــس ســـــنوات مـــــا عـــــدا الحـــــاالت الت الشـــــهرين إل

ــــــرة مــــــــــن نفــــــــــس المــــــــــادة 20.000والغرامــــــــــة التــــــــــي تتجــــــــــاوز  دج ، أمــــــــــا الفقــــــــــرة األخيــــ
ــالحبس مـــــــن يـــــــوم واحـــــــد علـــــــى األت فحـــــــددت العقوبـــــــا ــلية فـــــــي مـــــــادة المخالفـــــــات بـــــ صـــــ

  . دج20.000دج إلى 2000األقل إلى شهرين على األكثر والغرامة من 

                                                 
لرسمية العدد  -1  .3، ص 2004لسنة  83الجريدة ا
جزائي العام -2 وزيع،  دار هومة للطباعة والنشر ، أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون ال الطبعة  ر،الجزائوالت

  .24، ص 2008السادسة 
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المتعلـــــــــــق بالوقايـــــــــــة مـــــــــــن المخـــــــــــدرات والمـــــــــــؤثرات 18-04وبـــــــــــالرجوع للقـــــــــــانون رقـــــــــــم 
ـــــــي المشـــــــر  ـــــــف جـــــــرائم وعين بهـــــــا العقليـــــــة وقمـــــــع االســـــــتعمال واالتجـــــــار ف ـــــــه كي نجـــــــد أن

  .جنايات دون المخالفاتأساس  جنح و  علىالمخدرات 

ـ0
	ـوأر. ��ا�� ا����رات ذات ا�,+' ا��%��: * ا#ول()ا� � :  

والـــــــركن ، والـــــــركن المعنـــــــوي، الـــــــركن المـــــــادي :كـــــــان ثالثـــــــة هـــــــيلكـــــــل جريمـــــــة أر إن 
  .الشرعي

كمـــا هـــو لجـــنح المخـــدرات يختلـــف حســـب كـــل جنحـــة  أو الســـلوك المجـــرمكن المـــادي ر الفـــ
وتطبيقــا لمبــدأ فهــو الــنص القــانوني الــذي يجــرم الفعــل لــركن الشــرعي أمــا امفصــل أدنــاه ، 

مــن قــانون  01المنصــوص عليــه بالمــادة  "ال جريمـة وال عقوبــة أو تــدبير أمــن بغيــر قـانون"
المتعلـق بالوقايـة مـن  18-04العقوبات فإن هذه الجـنح منصـوص عليهـا فـي القـانون رقـم 

  .اواالتجار غير المشروعين بهالمخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال 
لهذه الجنح فكل األفعال المادية التي تشكل جنح المخدرات تعتبر  الركن المعنوي امأ

لزم إذًا أن يتوافر لدى الجاني فيها القصد الجنائي  العام  والذي يتشكل أفعاًال عمدية في
إلرادة تتمثل في  إلرادة ، فا إر انمن عنصران أساسيان هما العلم وا  ادة الجانيصراف 

إلرادة خالية من أي عيب إذ إلى ارتكاب الفعل  يشترط في ويجب أن تكون هذه ا
جزائية  جزائية المنصوص عليها في القواعد العامة ، وتكون األهلية ال الفاعل األهلية ال

راه وجنون و  جزائية من إك   .1نصغر السقائمة إذ لم تقم موانع المسؤولية ال
هو علم  هذا الفعل مجرمًا، والعلم بتجريم القانون للفعلعلمه بكون  و، أما العلم فه

فال يعتبر ركن في ) الباعث(مفترض ال سبيل لنفيه ، أما القصد الجنائي الخاص 
��ض �� إ���� 
���د ا
��م ا
��ص ا
��د ���م ا�رط ا
	�رع أن إ� الجريمة 

�  ا
 ��ت���
��&  ��د	%ل �$دف ا�"�	�ل ا
ك ، �$دف ، 	ن أ)ل ا�"$' ا
 ����
  .إ
,....ا�"�	�ل ا

                                                 
لرشد -1 جزائي  سن ا و ال ل سنة كاملة فال توقع على القاصر الذي لم يكتمل الثالثة عشرة إال تدابير  18غ هو ب

تربية ويخضع الحماية و  و التربية أو لعقوبات أما لتدابير الحماية إسنة  18إلى  13القاصر الذي يبلغ سنه من ال
يكون لقاصر دون العشر سنوات فال من قانون العقوبات ، أما ا 49مخففة طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 

جزائية في  12-15ماية الطفل رقم من قانون ح 56جزائية طبقا للمادة للمتابعة ال محالً  ، كما تنعدم المسؤولية ال
ارتكاب الجريمة وكذا في حالة اإلكراه والقوة التي ال قبل بدفعها طبقا للمادتين  من  48و  47حالة الجنون وقت 

  . قانون العقوبات



  
���� ا���ا��ي��ا�� ا����رات �                                        : ا��
	� ا���ــ�� ا�

 

45 
  

  يا ترى؟  18-04 رقم القانونفي فما هي جنح المخدرات المنصوص عليها 
فــــــــي  18-04فــــــــي القــــــــانون رقــــــــم ت رارع الجزائــــــــري جــــــــنح المخــــــــدحــــــــدد المشــــــــ لقــــــــد

   : األصناف التالية
 ;22222: أ��22222 ا2222289�70ك ا�����22222 ا2222289�70ك أو ا��22222$
زة �%�322222 : ا���22222ع ا#ول
  :ا���ABات ا�@?)3$ <��3 =$� ;��و>3 �)���رات أو

والمتعلـــــــق بالوقايـــــــة مـــــــن المخـــــــدرات  18-04مـــــــن  القـــــــانون رقـــــــم  12فحســـــــب المـــــــادة 
، فــإن الــركن المــادي  والمــؤثرات العقليــة وقمــع االســتعمال واالتجــار غيــر المشــروعين بهــا

  : لهذه الجريمة يتحقق بارتكاب إحدى  األفعال التالية
علــــــى ســــــبيل التملــــــك أو المــــــؤثر العقلــــــي ر علــــــى المخــــــدهــــــو وضــــــع اليــــــد  :الحيــــــازة) أ

ر شخصــا آخــر نائبــا عنــه للمخــد ائزحــو لــو كــان ال حــائزاً  الشــخص رويعتبــواالختصــاص 
ماديـــا  ئزاً االمخـــدرة أن يكـــون حـــلمـــادة الحـــائز لشـــخص ال العتبـــار بمعنـــى أنـــه ال يشـــترط 

لـو لـم تكـن يهـا و كـون سـلطانه مبسـوطا عليضبوطة بل يكفي العتبـاره كـذلك أن للمادة  الم
لمخــــدرات والمــــؤثرات هــــذه احيــــازة القــــانون أن تكــــون  وقــــد اشــــترط ،1فــــي حيازتــــه الماديــــة

ألن  ولـــيس لغـــرض آخـــربصـــفة غيـــر مشـــروعة العقليـــة مـــن أجـــل االســـتهالك الشخصـــي 
ـــر فـــي التكييـــف القـــانوني الصـــحيح للجـــرم ـــر  الغـــرض هنـــا يلعـــب دور كبي واالســـتعمال غي

المتعلــــق بالوقايــــة مــــن المخــــدرات  18-04لقــــانون رقــــم ا مــــن 02المشــــروع عرفتــــه المــــادة 
بأنـــــه االســـــتعمال  والمـــــؤثرات العقليـــــة وقمـــــع االســـــتعمال واالتجـــــار غيـــــر المشـــــروعين بهـــــا

  .الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية الموضوعة تحت الرقابة بدون وصفة طبية
الطــرق  افــةلشخصــي للمخــدرات والــذي يكــون بكويقصــد بــه االســتعمال ا: ســتهالكاال) ب

مـــن الطـــرق  هأو الشـــم أو الحقـــن وغيـــر بـــالبلع عـــن طريـــق التـــدخين أو الفـــم  الممكنـــة ســـواءً 
ويكــون هــذا االســتهالك بطريقــة غيــر  والمــؤثرات العقليــة 2المســتعملة الســتهالك المخــدرات

  .مشروعة
ريقـــة مشـــروعة وذلـــك بموجـــب وصـــفة إذ يمكـــن أن يكـــون فعـــل الحيـــازة أو االســـتهالك بط

رض معــــين مــــثال ففــــي هــــذه الحالــــة تعتبــــر الحيــــازة واالســــتهالك بطريقــــة ة لعــــالج مــــطبيــــ
  . وال يعتبر فعال مجرماً ) فعل مباح(مشروعة 
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-04القـــانون رقـــم  مـــن 12بالمـــادة عليهـــا  وصصـــمنفأمـــا الـــركن الشـــرعي لهـــذه الجريمـــة 
المتعلـــق بالوقايـــة مـــن المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة وقمـــع االســـتعمال واالتجـــار غيـــر  18

  .والتي حددت جزاًء لهذه األفعال بالحبس و أو الغرامة روعين بهاالمش
الحبس من شهرين  18- 04من القانون رقم  12يعاقب على هذه الجنحة طبقا للمادة 

غرامة من    .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين50.000دج إلى 5000إلى سنتين وب
�	
��2222و>3  ا��2222F)$� أو ا�@�2222ض >)D2222 ا�C$�2222 <(��?32222 =$�2222 �%�32222 :ا���2222ع ا��2222;

����
ل ا��@�   :;��رات أو ;�ABات >?)$3 <�0ف ا89

  : الجريمة يتحقق بارتكاب إحدى  الفعلين التاليين لهذهالركن المادي 
ــــــــرلتســــــــليم ال ) أ وذلــــــــك بــــــــان يقــــــــدم شــــــــخص لشــــــــخص آخــــــــر للمــــــــادة  :)cède( لغي

ــــــل أو يســــــتهلكها المخــــــدرة لكــــــي يتعاطاهــــــا  ــــــر مقاب ــــــل أو بغي ــــــك بمقاب ســــــواء كــــــان ذل
التســـــــليم صـــــــدور نشـــــــاط إيجـــــــابي مـــــــن المـــــــتهم  بعـــــــّد بيعـــــــا ويتطلـــــــ بمقابـــــــلوٕاذ تـــــــم 

 .1ليس شرطا لقيام الجريمةف طرف الغيرتعاطي المخدر من أما و 

 : )offre( لعرض على الغيرا ) ب

أمـــــــا عـــــــرض المخـــــــدر علـــــــى الغيـــــــر فيتحقـــــــق الـــــــركن المـــــــادي بالعمـــــــل اإليجـــــــابي مـــــــن 
لمخــــــدر أو ســــــواء تســــــلم ا هــــــذا األخيــــــرلمخــــــدر بعرضــــــه عليــــــه االعــــــارض علــــــى الغيــــــر 

ـــــــم يتســـــــلمه  ـــــــركن المـــــــادي ل ـــــــإن التســـــــليم يختلـــــــف عـــــــن  للجريمـــــــةيتحقـــــــق ال وبالتـــــــالي ف
، فـــــي نتقـــــال حيـــــازة المـــــادة المخـــــدرة مـــــن المســـــلم إلـــــى المســـــتلم اول يـــــتم بالعـــــرض فـــــاأل

  ير هذا المخدرقق بمجرد التقديم حتى وٕان لم يستلم الغحين العرض يتح
العـــــــرض علـــــــى الغيـــــــر مخـــــــدرات وقـــــــد اشـــــــترط المشـــــــرع الجزائـــــــري أن يكـــــــون التســـــــليم و 

ــــــر مشــــــروعة بشــــــرط أن يكــــــون هــــــذا الفعــــــل مــــــن اجــــــل  ــــــة بطريقــــــة غي او مــــــؤثرات عقلي
    . االستعمال الشخصي وليس غيره

أســـــــتاذ القـــــــانون الجنـــــــائي بالمدرســـــــة العليـــــــا للقضـــــــاء يـــــــرى الـــــــدكتور أحســـــــن بوســـــــقيعة و 
ـــــن خــــــــــالل هــــــــــذه الجنحــــــــــة يســــــــــتهدف المشــــــــــرع أن  تجريمــــــــــه المتــــــــــاجرين الصــــــــــغار مـــــ

ـــــــتهلكين بكميـــــــــــــات صـــــــــــــغيرة بالمخـــــــــــــدر  ـــــــــــــذي يقومـــــــــــــون بتمـــــــــــــوين المســــــ  petitesات ال
doses2،  لكــــــــــن نــــــــــرى أن التســــــــــليم والعــــــــــرض علــــــــــى الغيــــــــــر للمخــــــــــدرات والمــــــــــؤثرات
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ـــروعة بهــــــــدف االســــــــتعمال الشخصــــــــي  يشــــــــترط أن يكــــــــون العقليــــــــة بطريقــــــــة غيــــــــر مشـــــ
مجـــــرد  وهــــو فعـــــل أخطــــر مـــــن صــــبح بيعـــــاً فيأمــــا إذ تـــــم التســــليم بمقابـــــل  ، مقابـــــلبــــدون 
ـــــــلالتســـــــلي ـــــــدون مقاب ـــــــع يتضـــــــمن ن أل م والعـــــــرض ب ـــــــة البي ـــــــوع مـــــــن االحترافي ـــــــق و ن ينطب
   .أشدّ وصف قانوني أخر عليه 

 18-04القــانون رقــم  مــن 13بالمــادة  الشــرعي لهــذه الجريمــة فمنصــوص عليــهأمــا الــركن 

المتعلـــــق بالوقايـــــة مـــــن المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقليـــــة وقمـــــع االســـــتعمال واالتجـــــار غيـــــر 
  .المشروعين بها

2222�ا���2222�

ل =$�2222 ا����2222وع �)�2222,اد ا����2222رة  :ع ا���@��%�C(� �$02222F& 32222$�2222 ا222289
  : وا���ABات ا�@?)3$

         ل للغيـــــــــــــرـالتسهيـــــــــــــ قـــــــــــــق بارتكـــــــــــــاب فعــــــــــــــلالجريمـــــــــــــة يتح لهـــــــــــــذهالـــــــــــــركن المـــــــــــــادي  
)facilité à autrui ( ًبمقابــل أو  مــن أجــل االســتعمال غيــر المشــروع للمخــدرات ســواء

فعـــل أن يقـــوم الجـــاني بتـــذليل العقبـــات التـــي تعتـــرض مقابـــل ، حيـــث يقتضـــي هـــذا ال بـــدون
طريـــق الراغـــب فـــي تعـــاطي المخـــدر أو باألقـــل اتخـــاذ موقـــف معـــين يمّكـــن المتعـــاطي مـــن 

أمــا عــن وســائل التســهيل فهــي تأخــذ صــور كثيــرة ذكــر المشــرع عــدة صــور  ،1تحقيــق غايتــه
درات لمخــمــن قــانون الوقايــة مــن ا 15منهــا علــى ســبيل المثــال ولــيس الحصــر فــي المــادة 

تــــوفير محــــل وهــــي  عين بهــــاو ر قمــــع االســــتعمال واالتجــــار غيــــر المشــــيــــة و والمــــؤثرات العقل
والســـماح باســـتعمال المخـــدرات داخـــل  لغـــرض االســـتعمال غيـــر المشـــروع للمـــوارد المخـــدرة

ومــــديري ومســـتغلي الفنــــادق أو ري هـــذه الفضـــاءات وملحقاتهــــا كـــأن يقــــوم المـــالك و مســـي
و الحانــــات أو المطــــاعم أو النــــوادي أو أمــــاكن العــــرض أو المنــــازل المفروشــــة أو النــــزل أ

  .أي مكان مخصص ومستعمل من طرف الجمهور
ده يــو أو بتــوفير المحــل لهــذا الغــرض أو إعــداد المكــان وتز  ويــتم ذلــك ســواء بتــوفير المخــدر

عــــاطون علــــى األخــــص األدوات الالزمــــة للتعــــاطي أو إضــــفاء الجــــو ته المجــــيحتابمــــا قــــد 
لــى المكـان وتنظيمـه ع المتعـة الموهومـة ذروتهـا عـن طريـق إعـدادبلـغ المالئـم عليـه حتـى ت

رات ســواء ذلــك وتخصيصــه لتعــاطي المخــد شــراف علــىنحــو دائــم لتعــاطي المخــدرات واإل
علـــــى طائفـــــة محـــــددة مـــــن النـــــاس وســـــواء  افـــــة أو مقصـــــوراً كـــــان التخصـــــيص معلومـــــا للك
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لمكـــــان خفــــي الغـــــرض منــــه فأضـــــيفت علــــى االمكــــان لهـــــذا الغــــرض وحـــــده أو أخصــــص 
عمال تاالســـهـــو روع صـــد باالســـتعمال غيـــر المشـــ، ويق1حقيقيـــة أو وهميـــة ىض أخـــر اأغـــر 

 .2الشخصي للمخدرات الموضوعة تحت الرقابة بدون وصفة طبية

-04مــن القــانون رقــم  1-15أمــا الــركن الشــرعي لهــذه الجريمــة فمنصــوص عليــه بالمــادة 
مـــع االســـتعمال واالتجـــار غيـــر المتعلـــق بالوقايـــة مـــن المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة وق 18

  .المشروعين بها
ا��222,اد ا�JCا�$3222 أو  و ;�AB222ات >?)3222$ ��222%�3222 و�222I ;��222رات أ: ا���222ع ا��ا<�222

:$K(0�Fت دون >)� ا��
� ا����و<:  

ـــادي لهـــــــــذه الجريمـــــــــة باســـــــــتعميتحقـــــــــق ا ــــائل الغـــــــــش والخديعـــــــــة مـــــــــع لـــــــــركن المــــــ ال وســـــ
ن العبـــــرة فـــــي للتعـــــاطي ألعنـــــه حقيقـــــة المـــــادة التـــــي يقـــــدمها المجنـــــي عليـــــه بـــــأن يخفـــــي 

ـــك هـــــو بلوغـــــه مقصـــــده مـــــن دفـــــع ذ ي اطي المـــــواد المخـــــدرة والتـــــي تـــــؤدعـــــغيـــــر إلـــــى تاللــ
ــان مـــــــن وقعـــــــت عليـــــــه الجريمـــــــةتعيبطب رع الجزائـــــــري وقـــــــد حـــــــدد المشـــــــ، 3هـــــــا إلـــــــى إدمـــــ

ـــــــــــى لهـــــــــــذا الســـــــــــلوك المجـــــــــــرم تمثـــــــــــل فـــــــــــي وضـــــــــــع المخـــــــــــدرات أو والم الصـــــــــــورة المثل
ــــــادة المخــــــــدرة فــــــــي الســــــــكر أو ن تمــــــــز المــــــــؤثرات العقليــــــــة فــــــــي مــــــــواد غذائيــــــــة كــــــــأ ج المــ

أو الميــــــــاه بات الغازيــــــــة و ر مشــــــــالأو تمــــــــزج مــــــــع الســــــــميد أو المــــــــأكوالت فــــــــي المطــــــــاعم 
وتقــــــــدم للمســــــــتهلك والمــــــــواد الغذائيــــــــة مــــــــن المشــــــــروبات ا هــــــــوغير أو القهــــــــوة أو الشــــــــاي 

ـــــى  تعـــــاطي لتعاطيهـــــا دون علمـــــه مـــــن أجـــــل جعـــــل هـــــذا المســـــتهلك الضـــــحية مـــــدمن عل
  .  خرالمخدرات أو ألي باعث آ

-04القــانون رقــم  مــن 2-15أمــا الــركن الشــرعي لهــذه الجريمــة فمنصــوص عليــه بالمــادة 
المتعلـــق بالوقايـــة مـــن المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة وقمـــع االســـتعمال واالتجـــار غيـــر  18

  .المشروعين بها
  
  

                                                 
وي نبيل صقر وعز الدين -1 مرا ، التهريب والمخدرات وتبييض األموال في التشريع ةة المنظمالجريم ،ق

ئري جزا جزائر، ةلين ملعي، التوزيع والنشر ةدار الهدى للطباع، ال  .93 ص، 2008، ال
جزائي الأحسن بوسقيعة -2 جزء األول،  ص،اخ، الوجيز في القانون ال وزيع، دار هومة للطباعة والنشر ال والت

جزائر  .445 ص ،2019سنة  21الطبعة  ،ال
 .94ص  ،سابقمرجع  ،...عز الدينو  ،...نبيل - 3
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M;
أو >)%� �$ 22228 D2222��2222�O :2222< ���2222?& 32222 و+3�2222 ط $32222 +2222,ر�3  :ا���2222ع ا��2222

ة >
  : �ات >?)3$&��,ي >)AB; Dا���

إن بعض األشخاص وبالنظر إلى تأهيلهم العلمي خول لهم القانون سلطة إصدار 
مراض العقلية األسيما أطباء الوصفات طبية تحتوي على مؤثرات عقلية مثل األطباء 

ت النفسية ابهدف هذه العقاقير عالج االضطراوالنفسية وكذا وجراحي األسنان 
هؤالءت الن، إال أنه في بعض الحاالوالعقلية درة يخون  المؤهلين شرف المهنة  ا

ارها فيقومون عن قصد تقديم وصفات طبية لمدمني المخدرات بشكل صوري و  اعتب
تحتوي على مؤثرات عقلية والمجاملة بمقابل أو بدون مقابل أو على سبيل المحاباة 

فجعل القانون هذا الفعل جنحة  ،نهم مدنينس ألنهم مرضى بل ألليدون وجه حق 
قرة 16شددة بالمادة م المتعلق بالوقاية من المخدرات  18-04القانون رقم من  2ف

  .والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بها

دسFات >?)$3 <�ون و+�3 أو <,+�3 +,ر�3: ا���ع ا��AB; �$(F& 3�%� :  

صرف سلطة أيضا إن بعض األشخاص وبالنظر إلى تأهيلهم العلمي خول لهم القانون 
 ونالوصفات الطبية كالصيادلة الخواص أو العاملين في صيدليات المستشفيات فيقوم

أو سلمت له عن طريق بسليم مؤثرات عقلية بوصفة يعلم أنها صورية عن قصد 
، فجعل نهم مدنينس ألنهم مرضى بل ألليأو بدون أية وصفة المحاباة والمجاملة 

رة 16بالمادة القانون هذا الفعل جنحة مشددة  ق المتعلق  18-04القانون رقم  من 3ف
بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين 

  .بها
�>
222Fو�3222  : ا���222ع ا�
�; 3222�%��222�O 3222$(?@ات ا��AB222ا�� D222(< 222,ل��ا� $�222 أو  ا�

  : 3 و+�
ت ط $3 +,ر�83(ل >)0$
 <,ا,��ا�

ل إعادة بيعها وكل من تحصل من أجرات عقلية لى مؤثعكل شخص يحاول الحصول 
بموجب وصفات طبية وهمية ؤثرات عقلية من الصيدليات أو المستشفيات مثال على م

قرة 16، فجعل القانون هذا الفعل جنحة مشددة بالمادة وغير حقيقيةوصورية  من   4ف
ية وقمع المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقل 18-04القانون رقم 

  .االستعمال واالتجار غير المشروعين بها
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:;
222$
زة أو : ا���222ع ا��222Q ج أو +222%� أو
222�	S> 3<�222و��%�3222 ا�?222$
م <(��?�222$= 3222 ;
�2222I �) $�2222 أو 2222�Q,ل و�2222Vاء �2222�O ا� $�2222 أو ا�����2222: أو و>�2222ض أو <$�2222 أو 
$222W�& اج أو����: أو 	?�222 � أو &,ز��222 أو &3222�X> �$(222F +3�222 أو �222F�8ة أو 222Vا2228

ع و�ا��2222,اد ا����2222رة أو ا���AB2222ات ا�@?)$32222 أو ا���2222@ 2222,ر أو 	?�2222 >2222: ط��Y2222 ا

0$ :  

 18-04مــــــن القــــــانون رقــــــم مــــــن  17المــــــادة المشــــــددة عــــــن هــــــذه الجنحــــــة  تلقــــــد نصــــــ
ـــدرات والمــــــــؤثرات العقليــــــــة وقمــــــــع االســــــــتعمال واالتجــــــــار  المتعلــــــــق بالوقايــــــــة مــــــــن المخـــــ

  .غير المشروعين بها

أو جريمــــــــة لمخــــــــدرات لتــــــــرويج الة جريمــــــــبمفهــــــــوم جــــــــامع وهــــــــو عــــــــرف هــــــــذا الجنحــــــــة تُ 
تأثيرهــــــــا عنــــــــد الشــــــــخص توقــــــــف يــــــــرة ال يوهــــــــي جريمــــــــة خطالتعامــــــــل فــــــــي المخــــــــدرات 

 ربحــــــاً  عبــــــارة عــــــن نشــــــاط تجــــــاري يــــــدرّ يمتــــــد إلــــــى الغيــــــر وهــــــي نمــــــا المســـــتهلك فقــــــط وإ 
م تكـــــــون ي مثـــــــل هـــــــذه الجـــــــرائفـــــــ كميـــــــة المخـــــــدرات ن، كمـــــــا أللمـــــــروج بمبـــــــالغ خياليـــــــة 

غلــــــب لــــــذلك وضــــــعت أبــــــالمجتمع ،  غــــــاً بلي رراً حــــــدث ضــــــجريمــــــة تُ  يوهــــــعــــــادة كبيــــــرة 
مـــــع التـــــذكير أن القـــــانون  لمثـــــل هـــــذه األفعـــــال ،ومشـــــددة التشـــــريعات عقوبـــــات غليظـــــة 

ــون هـــــــذا الســــــلوك مجرمـــــــا يجــــــب أن يكــــــون بطريقـــــــة غيــــــر مشـــــــروعة إذ  اشــــــترط أن يكــــ
ــــــذه األفعــــــــال مشــــــــروعة ألغــــــــراض طبيــــــــة بعــــــــد الحصــــــــول علــــــــى  ــــــــل هــ ــــــــد تكــــــــون مث ق

  .1ةالترخيص من السلطات المختص

بطريقـــــــة ي مفهـــــــوم التـــــــرويج فـــــــ) الـــــــركن المـــــــادي للجريمـــــــة(يتمثـــــــل الســـــــلوك المجـــــــرم و 
ـــــــــر مشـــــــــروعة للمخـــــــــدرات والمـــــــــؤثرات العقليـــــــــة  أو التعامـــــــــل فـــــــــي المخـــــــــدرات فـــــــــي غي

  : النشاطات التالية
    :أو المؤثرات العقلية إنتاج المخدرات )01

الوقاية من المتعلق ب 18-04القانون رقم  من 02يقصد باإلنتاج حسب المادة  
في  المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بها

وراتينج القنب وراق الكوكا والقنب  وهو نفس التعريف  عن نباتاتها 2عملية فصل أ

                                                 
ؤرخال 228-07المرسوم التنفيذي رقم  ارجع -1 يحدد كيفيات منح الترخيص الذي  2007-07- 30في  م
 .2007لسنة  49، جريدة رسمية عدد ات العقلية ألغراض طبية أو علميةستعمال المخدرات والمؤثر اب
قرة  01ة ف راتينج القنب حسب الماديعر ت -2 بنصها المعدل  1961من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  "د"ف

لرتينج الم 1972ببروتوكول سنة  خرج من نبتة القنبأفصول بأنه ا  .  و الخام المنقى المست
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قرة  01الذي جاءت به المادة  بنصها  1961من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  "ر"ف
عملية خلق أو استحداث مادة مخدرة  واإلنتاج هو ، 1972سنة المعدل ببروتوكول 

غير موجودة أصال وهي إتيان فعل يؤدي إلى ظهور المادة المخدرة مثل خدش ثمار 
فراز مادة األفيون ومثل إنتاج بعض المركبات  الخشخاش عند نضجها لتتمكن من إ

تركيبها من بعض العناصر الك برة من المواد المخدرة ب الماكستون "ثل مميائية يالمعت
 .1الذي يتم تعاطيه بطريق الحقن" فورت

   :أو المؤثرات العقلية المخدرات صنع )02

المتعلـــــق بالوقايـــــة مـــــن  18-04القـــــانون رقـــــم  مـــــن 02حســـــب المـــــادة  بالصـــــنعيقصـــــد  
 المخــــــــدرات والمــــــــؤثرات العقليــــــــة وقمــــــــع االســــــــتعمال واالتجــــــــار غيــــــــر المشــــــــروعين بهــــــــا

ــــــــــ ــــــــــاج والت ــــــــــر اإلنت ـــــات غي ـــــ ــــــــــع العلمي ــــــــــى المخــــــــــدرات جمي ـــول بهــــــــــا عل ــــــــــتم الحصـــــــ ي ي
ــــــــدرات إلـــــــــى مخـــــــــدرات أخـــــــــرى لعقليـــــــــة وتشـــــــــمل التقنيـــــــــةوالمـــــــــؤثرات ا ،  وتحويـــــــــل المخـ

ــــــه المــــــادة  ــــــذي جــــــاءت ب ــــــرة  01وهــــــو نفــــــس التعريــــــف ال ــــــدة  "ن"فق ــــــة الوحي مــــــن االتفاقي
  .1972سنة بنصها المعدل ببروتوكول  1961للمخدرات لسنة 

صـــــعب التمييـــــز بينهمـــــا فـــــي كثيـــــر مـــــن وتتـــــداخل علميـــــة الصـــــنع مـــــع عمليـــــة اإلنتـــــاج وي
ـــــان إال أن الصـــــنع تـــــدخل فيـــــه عمليـــــة التعليـــــب والتوضـــــيب والقولبـــــة ، فـــــي حـــــين  األحي

 . أن اإلنتاج هو استخراج المادة المخدرة من مصدرها النباتي غالباً 

  : أو المؤثرات العقلية حيازة المخدرات) 03

ــــــــــازة ال فعــــــــــلإن  ــــــــــة مــــــــــؤثأو المخــــــــــدرات حي ــــــــــهذرات العقلي مــــــــــن مــــــــــن  12مــــــــــادة ال كرت
 المتعلــــــــق بالوقايــــــــة مـــــــن المخــــــــدرات والمــــــــؤثرات العقليــــــــة وقمــــــــع 18-04القـــــــانون رقــــــــم 

وقــــــــد أعــــــــاد المشــــــــرع ذكــــــــر مصــــــــطلح  االســــــــتعمال واالتجــــــــار غيــــــــر المشــــــــروعين بهــــــــا
تختلـــــف عـــــن مـــــن نفـــــس القـــــانون كجنحـــــة أخـــــرى مشـــــددة  17الحيـــــازة فـــــي نـــــص المـــــادة 

هنـــــــا لــــــــم يحســـــــن صــــــــياغة ، والمشـــــــرع  12لمــــــــادة االجنحـــــــة المنصـــــــوص عليهــــــــا فـــــــي 
ألن المقصـــــود بالحيـــــازة فـــــي هـــــذه المـــــادة هـــــو مـــــن أجـــــل القيـــــام بأحـــــد  17نـــــص المـــــادة 

ـــــال المنصـــــــــوص عليهـــــــــا فـــــــــي  ة فـــــــــي اإلنتـــــــــاج والصـــــــــنع والمتمثلـــــــــنفـــــــــس المـــــــــادة األفعــــ
ــــــــــع والتخــــــــــزين  ــــــــــع والحصــــــــــول والشــــــــــراء بقصــــــــــد البي ــــــــــع والوضــــــــــع للبي والعــــــــــرض والبي

                                                 
 .97ص  ،سابقمرجع  ،...عز الدين، و ...نبيل -1
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ــــــــــين ،  1وغيرهــــــــــاواالســــــــــتخراج  ــــــــــز ب ــــذا وجــــــــــب التميي ــــــ ــــــــــازة المنصــــــــــوص عليهــــــــــا ل الحي
ـــــــي هـــــــي بقصـــــــد االســــــــتهالك الشخصـــــــي وبـــــــين الحيـــــــازة المنصــــــــوص  12بالمـــــــادة  والت

س األفعــــــــال المنصــــــــوص عليهــــــــا بــــــــنفالقيــــــــام بأحــــــــد  بقصــــــــدوهــــــــي  17عليهــــــــا بالمــــــــادة 
    .المادة

  : أو ا���ABات ا�@?)$3>�ض ا����رات ) 04

 كرتــــــــهذقـــــــد فرات العقليـــــــة مـــــــؤثالمخـــــــدرات أو النفـــــــس الشـــــــيء بالنســـــــبة لفعـــــــل عـــــــرض 
المتعلــــــــــق بالوقايــــــــــة مــــــــــن المخــــــــــدرات  18-04مــــــــــن القــــــــــانون رقــــــــــم مــــــــــن  13المــــــــــادة 

، وقــــــد أعـــــــاد  االســــــتعمال واالتجـــــــار غيــــــر المشــــــروعين بهــــــا والمــــــؤثرات العقليــــــة وقمــــــع
مــــــن نفــــــس القــــــانون كجنحــــــة  17المشــــــرع ذكــــــر مصــــــطلح العــــــرض  فــــــي نــــــص المــــــادة 

ـــــذا وجـــــب  13أخـــــرى مشـــــددة تختلـــــف عـــــن الجنحـــــة المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة  ، ل
والــــــذي هــــــو بقصــــــد االســــــتعمال  13التمييــــــز بــــــين العــــــرض المنصــــــوص عليــــــه بالمــــــادة 

ــــــه بالمــــــادة  ــــــام بأحــــــد  17الشخصــــــي وبــــــين العــــــرض المنصــــــوص علي وهــــــو بقصــــــد القي
ــــــع  ــــــاج والصــــــنع والبي األفعــــــال المنصــــــوص عليهــــــا بــــــنفس المــــــادة منهــــــا مــــــن أجــــــل اإلنت

ــــــــــد البيــــــــــــــع والتخــــــــــــــزي ن واالســــــــــــــتخراج والوضــــــــــــــع للبيــــــــــــــع والحصــــــــــــــول والشــــــــــــــراء بقصــــ
   . وغيرها

�AB222;3222$(?<  �222�Oات أو ;��222رات ا���222,ل و�222Vاء وو ا�,�222I �) $�222 أا� �222$  )05
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واالنتظـــــــام فـــــــي الممارســـــــة شـــــــكل االعتيـــــــاد والحرفـــــــة يأخــــــذ فعـــــــل المتـــــــاجرة بالمخـــــــدرات 
عـــــــــــدة صــــــــــور منهـــــــــــا البيــــــــــع أو الوضـــــــــــع للبيــــــــــع أو الحصـــــــــــول أو شـــــــــــراء والمتــــــــــاجرة 

عقـــــــد يلتـــــــزم فيـــــــه البـــــــائع أن ينقـــــــل ، والبيـــــــع هـــــــو 2إعـــــــادة بيعهـــــــا المخـــــــدرات مـــــــن أجـــــــل
فــــــي مقابــــــل ثمــــــن نقــــــدي و تــــــتم كــــــل مــــــن آخــــــر للمشــــــتري ملكيــــــة شــــــيء أو حقــــــا ماليــــــا 

ـــــع و ج ـــــع امـــــة الشـــــراء بمجـــــرد ريجريمـــــة البي ـــــك أن يق ــد فـــــال يشـــــترط فـــــوق ذل ـــــاد العقـــ نعق
تــــــى عــــــرض المخــــــدرات للبيــــــع ح كمــــــا تقــــــوم الجريمــــــة بمجــــــرد، 3نالتســــــليم أو دفــــــع الــــــثم

                                                 
   .51، ص  02العدد ،  2014حكمة العليا لسنة ممجلة ال -1
جرة بخص ارجع -2 ، مجلة 2014-03-20بتاريخ  0913552اجتهاد المحكمة العليا ملف رقم وص المتا

  .384، ص 02عدد  2014يا لسنة لالمحكمة الع
 .101، ص ، مرجع سابق...نعز الدي، و ...نبيل -3
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ــــــم تــــــتم عمليــــــة البيــــــع ــــــو ل ــــــى   ال ول رات مخــــــدكمــــــا تقــــــع الجريمــــــة بمجــــــرد الحصــــــول عل
بـــــدون مقابـــــل أمـــــا إذا كـــــان ، ن كـــــان الحصـــــول علـــــى المخـــــدرات بمقابـــــل فهـــــو شـــــراء فـــــإ

مــــــن أجــــــل المخــــــدرات هــــــو أو شــــــراء ولكــــــن الغايــــــة مــــــن هــــــذا الحصــــــول فهــــــو حصــــــول 
    .بيعهاالقيام ب

  :و ا���ABات ا�@?)$3ا�����: وا8���اج و&�W$� ا����رات أ )06

ــــاكن مالئمــــــــة ومخصصــــــــة لحفظهــــــــا  ــــــدرة هــــــــي وضــــــــعها فــــــــي أمــــ تخــــــــزين المــــــــادة المخــ
ــــــأة( ــــتخراجها فيمــــــا بعــــــد لبيعهــــــا ســــــ) مخــــــازن مهي ــــــة مــــــن أجــــــل اســ واء دفعــــــة لمــــــدة معين

، ويفهـــــــــم مـــــــــن مصـــــــــلح التخـــــــــزين أن كميـــــــــة المخـــــــــدرات واحـــــــــدة أو بكميـــــــــات محـــــــــدودة
  . المخزنة تكون غالبا كبيرة موجهة للبيع

ـــــة جنيـــــف بأنـــــه فصـــــل الجـــــوهر المخـــــدر مـــــن المـــــادة ســـــتخراج أمـــــا اال فقـــــد عرفتـــــه اتفاقي
أو المركــــــب الــــــذي يكــــــّون ذلــــــك الجــــــوهر جــــــزء منــــــه دون أن تتضــــــمن هــــــذه العمليــــــة أي 

ــــــــل بمعناهــــــــا الصــــــــحيح ــــــــإ، 1صــــــــنع أو تحوي ــــــــاج وعليــــــــه ف مــــــــن  عــــــــمّ أن مصــــــــطلح اإلنت
  .مصطلح الصنع واالستخراج

ــــــةة للمتــــــاالســــــابقعمليــــــات الفهــــــو  أمــــــا التحضــــــير فــــــي  خصوصــــــا جرة والتــــــرويج والمتمثل
ـــــــــــى أجـــــــــــزاء وتقطيعهـــــــــــا ودمغهـــــــــــا ووزنهـــــــــــا و تقســـــــــــيم  ــــــــــدرات إل ـــــــــــهـــــــــــا و تعليبالمخـ ا تغليف

     .لالستخدام والبيع وتوضيبها وتهيئتها
  :بأية صفة المخدرات أو المؤثرات العقليةتسليم وتوزيع  )07

مــــن أجــــل التســــليم هــــو ووضــــع المــــادة المخــــدرة فــــي يــــد الغيــــر وتكــــون إمــــا بــــين التجــــار 
  .البيع أو بين تاجر ومستهلك

ـــــين التجـــــار  ـــــتم ب ـــــع فعـــــادة ي ـــــر للمخـــــدرات ، أمـــــا التوزي ـــــاجر كبي ـــــة(مـــــن ت ـــــاجر بالجمل ) ت
ـــــــى تـــــــاجر صـــــــغير  ـــــــاجر (إل ـــــــع ) تجزئـــــــةبالت ـــــــاق وحصـــــــول علميـــــــة البي وهـــــــذا بعـــــــد االتف

ــــــرويج المخــــــــدرات وتــــــــتم عمليــــــــاً  عــــــــن طريــــــــق شــــــــبكات خفيــــــــة  والشــــــــراء وهــــــــذا قصــــــــد تــ
   . رؤوسهاعلى ى القضاء فك خيوطها والتعرف يصعب عل بأسماء مستعارة
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  :المخدرات أو المؤثرات العقليةرة وشحن سسمال )08

التقريـــــــب فـــــــي وجهــــــــات ب تعامــــــــللاالسمســـــــرة هـــــــي الوســـــــاطة أو التوســــــــط بـــــــين طرفـــــــي 
ــــــب بينهمــــــــا فــــــــي الســــــــعر المقتــــــــرح أو فــــــــي شــــــــروط الصــــــــفقة  نظــــــــر الطــــــــرفين أو للتقريــ

السمســــــار بالتوســــــط بــــــين  تجــــــاري إذ يقــــــومالسمســــــرة عمــــــل مهنــــــة وتعتبــــــر  1بوجــــــه عــــــام
ـــــائع  ـــــين الب ـــــتج أو الصـــــانع وب ـــــين المن ـــــاجر الصـــــغير أو ب ـــــاجر الكبيـــــر للمخـــــدرات والت الت

  .لتقريب وجهات النظر حول الكمية محل البيع والسعر
ــة حمـــــــل المـــــــواد المخـــــــدرة فـــــــي وســـــــائل نقـــــــل ويكـــــــون الشـــــــحن أمـــــــا الشـــــــحن  فهـــــــو عمليـــــ

ة فــــــي أمــــــاكن يصــــــعب اكتشــــــافها وعمليــــــًا يــــــتم عــــــادة باإلخفــــــاء والتمويــــــه للمــــــواد المخــــــدر 
ـــــــواب  ـــــــين الغطـــــــاء البالســـــــتيكي ألب ـــــــي الفراغـــــــات الموجـــــــود ب ـــــدرة ف ـــــــاء المـــــــواد المخــ إخف
ــــاء الحديــــــدي ، وكــــــذا فــــــي فراغــــــات العجــــــالت وفــــــي مختلــــــف المــــــواد  ــــــات والغطــ المركب
ـــــــة والغريبــــــــة فــــــــي التمويــــــــه  ــــه وغيرهــــــــا مــــــــن الطــــــــرق العجيبـ الغذائيــــــــة والخضــــــــر والفواكــــ

أنــــــــه ورغــــــــم ذلــــــــك فــــــــإن احترافيــــــــة أن تخطــــــــر علــــــــى بــــــــال أحــــــــد ، إال التــــــــي ال يمكــــــــن 
ـــــى  ـــــان إل ـــــب األحي الضـــــبطية القضـــــائية المتخصصـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال تصـــــل فـــــي غال
ــــــــي  ــــــــة الت ــــــــالطرق التقني ــــــات ب ــ ــــــــي المركب اكتشــــــــاف هــــــــذه المــــــــواد المخــــــــدرة المشــــــــحونة ف

     .على شم المادة المخدرة طريق الكالب البوليسية المدربةتعتمدها السيما عن 
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ــــــل حســــــب المــــــادة  ــــــم  مــــــن 02يقصــــــد بالنق ــــــانون رق ــــــة مــــــن  18-04الق ــــــق بالوقاي المتعل
 بهــــــــااالســــــــتعمال واالتجــــــــار غيــــــــر المشــــــــروعين  المخــــــــدرات والمــــــــؤثرات العقليــــــــة وقمــــــــع

ئـــــــري مـــــــن مكـــــــان نقـــــــل المـــــــواد الموضـــــــوعة تحـــــــت المراقبـــــــة داخـــــــل اإلقلـــــــيم الجزا ووهـــــــ
  .إلى آخر أو عن ريق العبور

عمليــــــــة إيصــــــــال المخــــــــدرات مــــــــن مراكــــــــز اإلنتــــــــاج أو التصــــــــنيع أو فالنقــــــــل إذن هــــــــو  
إلـــــــى جهـــــــات االســـــــتهالك أو البيـــــــع أو عـــــــادة البيـــــــع والتخـــــــزين أو االســـــــتخراج  شـــــــحنال

إذ ، وهـــــــذا داخـــــــل اإلقلـــــــيم الجزائـــــــري ســـــــواء كـــــــان بمقابـــــــل أو بـــــــدون مقابـــــــل والتســـــــويق 
قـــــــل بعمولــــــــة ، اناقـــــــل هــــــــو مالـــــــك المـــــــادة المخـــــــدرة وقــــــــد يكـــــــون مجـــــــرد نقـــــــد يكـــــــون ال
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ــــــــة  ــــــــات بشــــــــرية ومادي ـــــي إمكاني ــــــــب هــــــــذا الســــــــلوك اإلجرامـــ ــــــــات(ويتطل  )ســــــــائقين ومركب
  .النقلدائما عملية  الشحن التخزين ثمية لموتسبق ع

يــــــة بهــــــدف أمــــــا النقــــــل عــــــن طريــــــق العبــــــور فهــــــو نقــــــل المخــــــدر عبــــــر األراضــــــي الجزائر 
ـــادة القنــــــب الهنــــــدي فــــــي دولــــــة 1فــــــي دولــــــة أخــــــرى تســــــويقه ، كــــــأن يشــــــتري شــــــخص مـــ

المغـــــــرب ويقــــــــوم بإدخالهــــــــا للجزائــــــــر قصــــــــد نقلهـــــــا نحــــــــو دولــــــــة تــــــــونس فيســــــــتأجر لهــــــــا 
ــن الحــــــــــدود المغربيــــــــــة إلــــــــــى الحــــــــــدود التونســــــــــية قصــــــــــد  مركبــــــــــة وســــــــــائق جزائــــــــــري مــــــــ
ــــل هنــــــا مرتكــــــب لســــــلوك مجــــــرم هــــــو نقــــــل المــــــواد المخــــــدرة عــــــن  إدخالهــــــا لتــــــونس فالناقــ

   .  إلقليم الجزائريطريق العبور عبر ا
ئري مجرد  جزا شرع ال صنع النتاج أو إلعملية افي  2)المحاولة(الشروع وقد جعل الم

ازة أو الأو  شراء قصد البيع أو الحصول و الوضع للبيع أو البيع أو العرض أو الحي
خراج أو االالتخزين أو  وزيع أو التحضير أو الست سمسرة أو التسليم بأية صفة أو الت

حتى وٕان لم يكتمل السلوك المجرم ولم عن طريق العبور أو النقل نقل لاشحن أو ال
قرة  17ذا ما أكدته المادة وهتتحقق النتيجة يأخذ نفس وصف الجريمة التامة  من  02ف

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع  18-04رقم القانون 
جرائم بقولها و  االستعمال واالتجار غير المشروعين بها يعاقب على الشروع في هذه ال
ررة للجريمة المرتكبة   .بالعقوبات ذاتها المق
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  .18-04رقم من القانون  22 م المنصوص عليه بالمادةالسلوك المجر وهو  
ــــــذي ســــــبق لقــــــانم هــــــو تطبيــــــق لمفهــــــوم الفاعــــــل الهــــــذا الســــــلوك المجــــــر إن  ون معنــــــوي ال

ــــــــات الجزائــــــــري أن كرســــــــه ال منــــــــه باعتبــــــــاره المحــــــــرض  41ســــــــيما فــــــــي المــــــــادة العقوب
ــــــــاعالً  ــــــــر أأصــــــــلي ف ــــــــانون أوســــــــع مــــــــن ا غي ــــــــه هــــــــذا الق ــــــــص علي ــــــــذي ن ن التحــــــــريض ال

                                                 
 .102، ص ، مرجع سابق، وعز الدين ...نبيل -1
ة بأنه كل محاوالت الرتكاب جناي "tentative"الشروع  أو ةلاو قانون العقوبات المح من 30عرفت المادة  -2

شرة إلى ارتكابها وتعتبر كالجناية نفسها إذفي سفعال ال لبأتبتدئ بالشروع في التنفيذ أو ب  ا لم توقف أوها تؤدي مبا
ثرها إال نتيجةً  إ لم يخب أ لوغ الهدف المقصود بسبب ظر لم  ولو بها حتىكتدة مر ار لظروف مستقلة عن  ف يمكن ب

في الجنحة ال يعاقب عليها إال بناًء على  ةلن المحاو أمن نفس القانون ب 31كدت المادة أكما ، مادي يجهله مرتكبها 
  . ا إطالقاهليع خالفة ال يعاقبمصريح في القانون والمحاولة في النص 
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ـــــه ـــــه  41المـــــادة  التحـــــريض الـــــذي نصـــــت علي ـــــات فالثـــــاني يشـــــترط في مـــــن قـــــانون العقوب
ا فـــــي ســـــهبيل الحصـــــر فـــــي المـــــادة نفاســـــتعمال وســـــيلة مـــــن الوســـــائل المـــــذكورة علـــــى ســـــ

   .1يشترط في األول استعمال وسيلة معينة حين
 لجريمـــــةلأصـــــلي كالفاعـــــل وقـــــد جعـــــل قـــــانون العقوبـــــات فـــــي قواعـــــده العامـــــة المحـــــرض 

  .2وليس شريكاً 

ــــــــــى ارتكــــــــــاب الجريمــــــــــة والتحــــــــــ بالتــــــــــأثير فــــــــــي إرادتــــــــــه ريض هــــــــــو حــــــــــث شــــــــــخص عل
التحــــــــريض بأيــــــــة وســــــــيلة ويكــــــــون هــــــــذا  ،3ضحــــــــر مالوجهــــــــة التــــــــي يريهــــــــا الوتوجيههــــــــا 

أو األغــــــــراء عطــــــــاء أمــــــــوال بإ كانــــــــت ســــــــواء بــــــــالكالم الجميــــــــل أو التخويــــــــف أو الوعــــــــد
  . جل ارتكاب جنح المخدراتمن أ

أمـــــا الحـــــث فيغلـــــب عليـــــه اإللحـــــاح بـــــالكالم وتـــــزيين األفعـــــال المجرمـــــة وتحســـــيها لــــــدى 
  .بكل الوسائل لاعذهنية الف

المخـــــــدرات والســـــــعي بكـــــــل  أمـــــــا التشـــــــجيع فهـــــــو شـــــــحذ همـــــــة الفاعـــــــل الرتكـــــــاب جـــــــنح
ن مــــــا يقــــــوم بــــــه أعمــــــال وتصــــــويره بــــــأ والتــــــردد فــــــي ذهنــــــهالوســــــائل فــــــي نــــــزع الخــــــوف 

    .ةيبطولية ورجول
�222222V

�%3222222 ��222222ا�� �%�O�< 3222222)3222222 أو ;%�222222 ا#>222222,ان ا: ا���222222ع ا�@@�> :$222222�(K��

  :ا����رات

 18-04رقــــــــم مــــــــن القــــــــانون  14 م المنصــــــــوص عليــــــــه بالمــــــــادةالســــــــلوك المجــــــــر وهــــــــو 
ـــــة وقمــــــــع االســــــــتعمال واالتجــــــــار المتعلــــــــق بالوقايــــــــ ـــــــن المخــــــــدرات والمــــــــؤثرات العقليـــ ة مـ

  .غير المشروعين بها
أي مكــــــان  و الحــــــائز إجــــــراء التفتــــــيش فــــــيالمشــــــتبه فيــــــه أويتحقــــــق المنــــــع بــــــأن يــــــرفض 

ــــــــي  ن ، كــــــــأيكــــــــون محــــــــل تفتــــــــيش أو البحــــــــث عــــــــن المــــــــادة المخــــــــدرة أو المــــــــؤثر العقل
مــــــــس الجســــــــدي بغــــــــرض اب المســــــــاكن والمحــــــــالت والعربــــــــات أو اللبــــــــو أيــــــــرفض فــــــــتح 

ســــــــواء ة لــــــــلعرقلونفــــــــس الشــــــــيء بالنســــــــبة  ،العثــــــــور علــــــــى المــــــــواد الســــــــامة فــــــــي ثيابــــــــه

                                                 
جزائي الخاص، أحسن بوسقيعة، الوجيز في  -1   . 449سابق، ص مرجع القانون ال

شرة في تنفيذ الجريمة أو "من قانون العقوبات  41المادة  -2 على  حّرضيعتبر فاعًال كل من ساهم مساهمة مبا
لوالية أو التحايل أو التدليس اإلجرامي   ".  ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو ا

جزائي العام، مرجع عة الو يأحسن بوسق -3   .155بق، ص اسجيز في القانون ال
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أو توجيــــــــه التحقيــــــــق بطريقــــــــة و معنويــــــــة كتعمــــــــد إخفــــــــاء تلــــــــك المــــــــواد عرقلــــــــة ماديــــــــة أ
ــــــول أو اإليحــــــاءات وســــــواءً  ــــــع  ســــــلبية ســــــواًء بالفعــــــل أو الق ــــــة أو المن ــــــت هــــــذه العرقل كان

   .1بطريقة عنيفة أو سليمة
عالمإن  المتعلق  18-04رقم من القانون  14في المادة  ماعليه رقلة المنصوصنع وال

بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين 
جرائم عمال الضبط القضائي القائمين بأيكون في مواجهة  بها المكلفين بمعاينة 

وما يليها من  12ان الذين ذكرتهم المادة المخدرات أثناء ممارستهم مهام وهم األعو 
جزائية وهم من لهم صفة ضباط الشرطة القضائية وأعوان الضبط  قانون اإلجراءات ال

م قانونا بعض مهام الضبط القضائي، وكذا القضائي والموظفين واألعوان المنوط به
زراعيون ومفتشو الصيدلة المؤهلون قانونا من وصايتهم تحت سلط ة المهندسون ال

       .18-04رقم القانون  من 36ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة 

ـــوأر.
	0 ��ا�� ا����رات ذات ا�,+' ا��%
��: ا��
	� �()*ا� � :  

 إن جــــــــرائم المخــــــــدرات ذات الوصــــــــف الجنــــــــائي يمكــــــــن تصــــــــنيفها إلــــــــى ســــــــتة جنايــــــــات
  : وهي

2222
ج أو +2222%� :ا���2222ع ا#ول�	S> 3<�2222و�2222$
زة أو  �%
�32222 ا�?2222$
م <(��?�2222$= 32222 ;Q أو
>�2222ض أو <$�2222 أو و�2222I �) $�2222 أو 2222�Q,ل و�2222Vاء �2222�O ا� $�2222 أو ا�����2222: أو 
ا2228���اج أو &�222W$� أو &,ز��222 أو &3222�X> �$(222F +3�222 أو �222F�8ة أو 222V�: أو 	?�222 
 Y222222: ط��< d222ات ا�@?)$3222 وذ��AB222?�222 ا��222,اد ا����222رة أو ا��	ا�@ 222,ر أو  Y222222: ط��<

3�e%; 3$;3 إ��ا<
��  :  

 18-04 مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم 17المــــــــادة  عليهــــــــا فــــــــي المنصــــــــوص لجــــــــنحإن جميــــــــع ا
ـــــة وقمــــــــع االســــــــتعمال واالتجــــــــار  المتعلــــــــق بالوقايــــــــة مــــــــن المخــــــــدرات والمــــــــؤثرات العقليـــ

مــــــــن والمتمثلــــــــة فــــــــي التعامــــــــل بالمخــــــــدرات والمتــــــــاجرة بهــــــــا ،  غيــــــــر المشــــــــروعين بهــــــــا
ــــــــــع أو إ ــــــــــازة وعــــــــــرض وبي ــــــــــعو نتــــــــــاج وصــــــــــنع وحي ــــع والشــــــــــراء قصــــــــــد البي  ضــــــــــع للبيــــــ

  .ة منظمةإذا ارتكبتها جماعة إجراميتحول إلى جنايات توالتخزين وغيرها 
شرع في هذا النص نشاط كل شخص يمكن أن يكون له صلة بالعصابة و  جرم الم

تفاق يتخذ هذا النشاط صورة االأكثر و  يقصد بتأليف العصابة تكوينها من شخصين أو

                                                 
كرات في القانو  ،محمد بن وارث -1 ئري، القسم الخاصمذ جزا جزائي ال لرابعة، دار هومة للطباعة ن ال ، الطبعة ا
جزائر وا وزيع، ال  .169، ص 2009لنشر والت
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جرائم المنصوص عليها في المادة االجنائي على  داخل البالد من القانون  17رتكاب ال
ويالحظ أن العصابة وٕان اتخذت صورة االتفاق الجنائي إال أنها تتميز عنه بأنها 

مرة ،  و حدد النص على سبيل الحصر األغراض المستهدفة من التشكيل منظمة ومست
  .1المخدرة أو تقديمها للتعاطي تجار في الموادهي االبي و العصا

قرة 17ها في المادة إن الجماعة اإلجرامية المنظمة المنصوص علي القانون  من 02 ف
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال  18-04 رقم

 امنصوص عليهجمعية األشرار ال بعيدٍ تشبه إلى حٍد  واالتجار غير المشروعين بها
س من أجل اإلعداد لجناية أو جنحة معاقب عليها بخم من قانون العقوبات 176بالمادة 

سنوات حبس على األقل ضد األشخاص أو األمالك والتي يشترط فيها وجود جمعية 
صل تشاور بينهم حول خطة معينة الذي يقتضي وجود شخصين فأكثر يحو و اتفاق أ

  .للجريمة عدادلإل
�	

زة أو  :ا���ع ا��$Q ج أو +%� أو
�
ط إ	�
�3 ا�?$
م <�F$$� أو &%e$� أو &�,�� 	%�

Iاج أو >�ض أو <$� أو و���� �) $� أو �Q,ل و�Vاء ��O ا� $� أو ا�����: أو ا8
&�W$� أو &,ز�� أو &3�X> �$(F +�3 أو �F�8ة أو V�: أو 	?� >: ط��Y ا�@ ,ر أو 

  :	?� ا��,اد ا����رة أو ا���ABات ا�@?)3$

 18-04رقـــــــــم مـــــــــن القـــــــــانون  18 منصـــــــــوص عليـــــــــه بالمـــــــــادةم الســـــــــلوك المجـــــــــر  هـــــــــذا
ـــــة وقمــــــــع االســــــــتعمال واالتجــــــــار المتعلــــــــق بالوقايــــــــة مــــــــن المخــــــــ درات والمــــــــؤثرات العقليـــ

  .غير المشروعين بها
ـــــركن المـــــادإن  ال التســـــيير أو التنظـــــيم أو التمويـــــل مـــــعأي لهـــــذه الجريمـــــة يتمثـــــل فـــــي ال

لحيـــــــــازة والعـــــــــرض أو البيـــــــــع أو التخـــــــــزين وغيـــــــــر لنشـــــــــاطات اإلنتـــــــــاج أو الصـــــــــنع أو ا
يفتـــــرض فـــــي هـــــذه  إذ ،نالقـــــانو  مـــــن نفـــــس 17ص عليهـــــا بالمـــــادة فعـــــال النصـــــو مـــــن األ

 ، ن بالنشــــــــــــاطات المــــــــــــذكورةو شــــــــــــخاص يقومــــــــــــالجريمــــــــــــة وجــــــــــــود شــــــــــــخص أو عــــــــــــدة أ
ير ين بأفعــــــال التســــــو يقومــــــآخــــــرين اص بالمقابــــــل وجــــــود شــــــخص آخــــــر أو عــــــدة أشــــــخو 

قــــــــادة  يقــــــــوم بهــــــــا عــــــــادةً هــــــــذه األفعــــــــال لألشــــــــخاص األولــــــــين التمويــــــــل م أو أو التنظــــــــي
يصـــــــعب الوصـــــــول إلـــــــيهم ة والـــــــذين يتخـــــــذون اســـــــماء مســـــــتعار  ت ومتزعميهـــــــااالعصـــــــاب

  .واكتشاف هوياتهم

                                                 
 .107بق، ص اسمرجع  ،...عز الدين، و ...نبيل -1
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 01( �2222222222@ �ــــــــاء التعليمــــــــــات والتوجيهــــــــــات بإعإدارة النشــــــــــاطات  :$$�2222222222Fا� التــــــــــي طــ
و األمـــــــــاكن أو الظـــــــــروف المالئمـــــــــة أقـــــــــات يـــــــــار األو تباخاب الجريمـــــــــة كـــــــــتتضـــــــــمن ارت

وقـــــــــــــــــــــد  ،األمنيـــــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــــم  حماية مرتكبيها بتوفير التغطية  لنجاحها فضال عن
ـــــــــــبعض بأ ـــــــــــادة أ إدارةنـــــــــــه يعرفـــــــــــه ال عمـــــــــــال بشـــــــــــكل أو أ مصـــــــــــلحة مجموعـــــــــــة أوو قي

  .1ارسة سلطة أو مسؤوليةمع مممتواصل في اتجاه معين 
02( �$2222222e%�لفـــــــة كـــــــالتوزيع والعبـــــــور ويعنـــــــي بـــــــه التخطـــــــيط للعمليـــــــات المخت :@�2222222 ا�

ـــد مكـــــــــان التســـــــــليم واالســـــــــتالم ــدي لهيكـــــــــل العصـــــــــابة وجعــــــــــل  وتحديــــــ والتنظــــــــــيم القاعـــــــ
الــــــبعض، بــــــل تكــــــون عالقــــــاتهم مــــــع عضــــــو  بعضــــــهم ونفــــــر عال ياألعضــــــاء القاعــــــدين 

وســــــط الهــــــرم فــــــي حــــــين ال يكــــــون الــــــرأس المــــــنظم معروفــــــا إال مــــــن طــــــرف المقــــــربين ، 
تيــــــــب بشــــــــكل منســــــــق ومنســــــــجم بقصــــــــد تحقيــــــــق تر نــــــــه التحضــــــــير واليضــــــــا بأويعــــــــرف أ

  .2أو برنامج معينع و ر هدف أو مش
03( �22222222�,��فعــــــــال باألمــــــــن أجــــــــل القيــــــــام لغ الماليــــــــة اهــــــــو صــــــــرف المبــــــــ : @�22222222 ا�
ــــــل علميــــــات أعــــــاله  17منصــــــوص عليهــــــا بالمــــــادة ال ــــــل تموي شــــــراء المــــــادة المخــــــدرة مث

ـــــــع أجـــــــور صـــــــنعها أالخـــــــام وهـــــــذا قصـــــــد  ـــــــذي لاالعمـــــــو تحويلهـــــــا وكـــــــذا دف ـــــــون ن يال تول
ن وقــــــــد ينصــــــــرف فضــــــــال عــــــــ ،.....ورأو العبــــــــ عنو التمويــــــــل أو الصــــــــعمليــــــــة النقــــــــل أ

   .3م المخدراتراف جرائتقالزمة الالنقود إلى العتاد والتجهيزات والوسائل ال
�222�

�3222 ا�?222$
م <(��?3222 =�222$ ;��222و>3 <�����222 أو ا2228�$�اد ;��222رات  :ا���222ع ا��%�

   .4أو ;�ABات >?)3$
 18-04رقـــــــم مـــــــن القـــــــانون  19 منصـــــــوص عليـــــــه بالمـــــــادةالســـــــلوك المجـــــــرم  إن هـــــــذا

ـــــة وقمــــــــع االســــــــتعمال واالتجــــــــار  المتعلــــــــق بالوقايــــــــة مــــــــن المخــــــــدرات والمــــــــؤثرات العقليـــ
  .غير المشروعين بها

                                                 
جزائر  ث ملويا، المخدرات والمؤثرات العقلية، دار هومة للنشرالشيخ آ لحسن بن -1 وزيع، ال ، ص 2010والت

70. 
وزيع،  -2 ئري، دار الغرب للنشر والت جزا بطاهر تواتي، الدفاع االجتماعي في مجال المخدرات في التشريع ال

جزائر بدون سنة ص   .152ال
 .70ص ،سابقمرجع  ،ن بن الشيخ أث ملويالحس -3
جزء األول ، ص  -4 جزائية، ال اجتهادات قضائية ( 278،279ص جياللي بغدادي، االجتهاد القضائي في المواد ال

 )في مجال تهريب المخدرات
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يتمثـــــل الـــــركن المـــــادي لهـــــذه الجنايـــــة إمـــــا فـــــي عمليـــــة التصـــــدير أو عملـــــة االســـــتيراد أو 
ــــر مشــــــروعة ، وقــــــد عرفــــــت المــــــادة  رقــــــم مــــــن القــــــانون  15مطــــــة  02معــــــا بطريقــــــة غيــ

ـــــة مـــــــــن المخـــــــــدرات والمـــــــــؤثرات العقليـــــــــة وقمـــــــــع االســـــــــتعمال  04-18 المتعلـــــــــق بالوقايــــ
ـــــــــــر المشـــــــــــروعين بهـــــــــــا ــار غي ـــــــــــل المـــــــــــادي االســـــــــــتيراد والتصـــــــــــدير بأ واالتجـــــــــ ـــــــــــه النق ن

  . للمخدرات و أو المؤثرات العقلية من دولة إلى أخرى
ـــــــة  :@�2222222 ا222222289�$�اد )01 ـــــــل المـــــــادي وٕادخـــــــال هـــــــو عملي ـــــــب النق المخـــــــدرات أو وجل

ــــة غيـــــــر مشـــــــروعة مـــــــن دولـــــــة أجنبيـــــــة إلـــــــى داخـــــــل اإلقلــــــــيم  المـــــــؤثرات العقليـــــــة بطريقـــ
ــــواء كــــــان هــــــذا اإلدخــــــال عــــــن طر  ــــــوطني ســ ــــــة أيــــــال يــــــة أو كــــــان و البحر ق الحــــــدود البري

ـــــة البــــــــري والجــــــــوي أو البحــــــــري  ــــــــالطريق الجــــــــوي ، أمــــــــا تحديــــــــد مفهــــــــوم إقلــــــــيم الدولـــ ب
رات تصـــــــدير المخـــــــدأو  اســـــــتيراد شاكمـــــــا يســـــــتثنى مـــــــن النقـــــــ ،فيعـــــــود للقـــــــانون الـــــــدولي

وزير المكلــــــــــف بموجــــــــــب تــــــــــرخيص مــــــــــن الــــــــــعة و ر والمــــــــــؤثرات العقليــــــــــة بطريقــــــــــة مشــــــــــ
ــــــــبهــــــــداف طبالصــــــــحة أل ــــــــم  05 ، 04و علميــــــــة طبقــــــــا للمــــــــادتين أة ي مــــــــن القــــــــانون رق

ـــــة مـــــــــن المخـــــــــدرات والمـــــــــؤثرات العقليـــــــــة وقمـــــــــع االســـــــــتعمال  04-18 المتعلـــــــــق بالوقايــــ
 228-07رقــــــــم يــــــــذي المرســــــــوم التنفوقــــــــد حــــــــدد ، واالتجــــــــار غيــــــــر المشــــــــروعين بهــــــــا 

����������  مـــــنح التـــــرخيص باســـــتعمالكيفيـــــات  ديـــــحدالمتعلـــــق بت�ا�#'�����&رات وا�#�����"! ات ا

)�����A ھ����?ا ا�<���� =�> ;:�����#9 7����8  إ����5 اءات ا�1����23ل /.���� اض ط+�����ـ� أو )�#������
     .وDEF 9G��H 9F 02ا�#9دة 

02(  �2222222@���2222222��هـــــــو عمليـــــــة النقـــــــل المـــــــادي وٕاخـــــــراج المخـــــــدرات أو المـــــــؤثرات  :ا�
ــــوطني إلــــــى إقلــــــيم دولــــــة أخــــــرى  العقليــــــة بطريقــــــة غيــــــر مشــــــروعة مــــــن داخــــــل اإلقلــــــيم الــ

ـــــذا اإلخــــــراج عــــــن طريــــــق الحــــــدود البريــــــة أو البحريــــــة أو كــــــان بــــــالط ريق ســــــواء كــــــان هـ
  .  الجوي

ـــــال واإلخـــــــــراج مـــــــــن اإلقلـــــــــيم  ويحتـــــــــدم النقـــــــــاش حـــــــــول كميـــــــــة المخـــــــــدرات محـــــــــل اإلدخــــ
ـــــي يعتبـــــــــر الفعـــــــــل اســـــــــتيراداً  ــل أن الكميـــــــــة القليلـــــــــة مـــــــــن  اً تصـــــــــدير أو  الـــــــــوطني لكــــ فهـــــــ

ــد إدخالهـــــــــا أو إخراجهـــــــــا مـــــــــن  ـــــــ ـــــــة لالســـــــــتهالك الشخصـــــــــي عن المخـــــــــدرات والمخصصــ
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ـــيم الـــــــــوطني يعتبـــــــــر اســـــــــتيراداً  كمـــــــــا يجـــــــــب التنويـــــــــه أن إدارة  ، أم ال تصـــــــــديراأو  اإلقلــــــ
   . 1تكون دائمًا طرفا في هذه الجريمة أين تطالب بالتعويضالجمارك 

�222
ش ا#$222,ن �%
�3222   :ا���222ع ا��ا<�222�l 3222<�222و>3 <�را�ا�?222$
م <(��?�222$= 3222 ;

 أو 	 
ت ا�?%*.,Kة ا���V أو :  

كــــــــل مــــــــن خشــــــــخاش األفيــــــــون  18-04مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم  02لقــــــــد عرفــــــــت المــــــــادة 
  . 2ب وشجرة الكوكاونبات القن
 18-04رقـــــــم مـــــــن القـــــــانون  20 منصـــــــوص عليـــــــه بالمـــــــادةالســـــــلوك المجـــــــرم  إن هـــــــذا

ـــــة وقمــــــــع االســــــــتعمال واالتجــــــــار  ـــــــن المخــــــــدرات والمــــــــؤثرات العقليـــ المتعلــــــــق بالوقايــــــــة مـ
  .غير المشروعين بها

يقصـــــد بالزراعـــــة وضـــــع البـــــذور فـــــي األرض وكـــــل مـــــا يتخـــــذ نحـــــو البـــــذور مـــــن أعمـــــال 
فــــــالركن المــــــادي يســــــتمر لفتــــــرة وجــــــود الــــــزرع فــــــي  ،جه وقلعــــــهالتعهــــــد إلــــــى حــــــين نضــــــو 

األرض إلــــــــى حــــــــين نضــــــــجه وقلعــــــــه، فجريمــــــــة زراعــــــــة النباتــــــــات المخــــــــدرة تقــــــــع تامــــــــة 
وســــــــواًء اخضــــــــرت  ،بمجــــــــرد وقــــــــوع فعــــــــل الزراعــــــــة ســــــــواًء نبــــــــت الــــــــزرع أو لــــــــم ينبــــــــت

  . 3وسواًء تحقق إنتاج المخدر منه أم لم يتحقق ،شجيرته أم جفت
M;
3 ا�?$
م <�%
>3 أو 	?� أو &,ز�� �78' أو &�0$�ات أو ;@�ات �%
� :ا���ع ا��

0
 أو �
�� زرا>3 ا��,اد ا����رة أو ا���ABات ا�@?)$3 أو � إ	 
0�
�@�<�0ف ا8
��و>; �$= 3?��)> 
0�<
و ا���0$�ات أو 3 وإ;
 ;� >)�X> oن ھJه ا��7F' أ+%
�@�� �J0ا ا��CضF�  : ا��@�ات 8

 18-04رقـــــــم مـــــــن القـــــــانون  21 نصـــــــوص عليـــــــه بالمـــــــادةمالســـــــلوك المجـــــــرم  إن هـــــــذا
ـــــة وقمــــــــع االســــــــتعمال واالتجــــــــار  ـــــــن المخــــــــدرات والمــــــــؤثرات العقليـــ المتعلــــــــق بالوقايــــــــة مـ

  .غير المشروعين بها
لركن المادي لهذه الجناية   : في يتمثل ا

                                                 
، مجلة المحكمة 2009-10- 22بتاريخ  533773ارجع في هذا الخصوص اجتهاد المحكمة العليا ملف رقم  -1

  .254، ص 01عدد  2010يا لسنة لالع
   18- 04من القانون رقم  02المادة  -2

 هو أي نبات من جنس القنب،  :نبات القنب 06مطة  -
 هو كل شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم،  : خشخاش األفيون 07مطة  -
نوع من أنواع الشجيرات من جنس إريتروكسيلون:  شجيرة الكوكا 08مطة  -  . هي كل 

 .146ص  ،مرجع سابق، ...ليلي، و ...فاطمة -3
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01( 3<
من  02المادة  لقد عرفت :�7F précurseurs'ا� &,ز�� 	?� أو أو +%
اوية التي تستخدم يمجات الكبأنها جميع المنتالسالئف  03مطة  18-04القانون رقم 

وقد تطرقنا سابقا لمعنى عملية  ،ات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقليةيعمل في
وزيع ، وعليه  فعل المادي المجرم في الصناعة أو النقل أو يتمثل الالصناعة والنقل والت

وزيع  للمنتجات الك زراعة أو الصنع أو إنتاج ا بهدف استخدامهاوية يمالت في عمليات ال
، كما يدخل في التجريم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة

وزيعها مع علمه بأنها تستعمل  الفاعل الذي يقوم بصناعة هذه السالئف أو نقلها أو ت
زراعة أو الصنع أو إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العق لية بطريقة في عمليات ال

زراعة أو الصناعة أو اإلنتاج غير مشروعة   .رغم أنه ليس هو من يقوم بعلمية ال
02( 3<
  :ا���0$�ات وا��@�ات &,ز�� 	?� أو أو +%

يزاتتتعدد ال  و أو إنتاج المخدرات أ التي تستخدم في زراعة أو صناعة عداتالمو  تجه
مثل كان نوعها  منقولة أياً و غير الالمنقولة أكل الوسائل  وهي عقليةلا تالمؤثرا

رات والمحراث وأدوات السقي والتلقيم، أما معدات الصناعة  جرا زراعة كال معدات ال
يزات اإلنتاج  كآالت القطع والتغليف والتعليب والتوضيب والحفظ، أما معدات وتجه

الهدف من وٕان  مثل السكاكين الخاصة بعملية فصل المادة المخدرة من النباتات
وزيعها صناعة هذا ا يزات أو نقلها أو ت  المواد زراعة في ستعمالهاالهو لمعدات والتجه

، كما ة مشروع غير بطريقة صناعتها وأ نتاجهاإ في وأ العقلية المؤثرات وأ المخدرة
يزات والمعداتيدخل في التجريم الفاعل الذي يقوم بصناعة هذه ال أو نقلها أو  تجه

وزيعها مع علمه بأنها تستعمل في عملي زراعة أو الصنع أو إنتاج المواد ت ات ال
المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة رغم أنه ليس هو من يقوم بعلمية 

زراعة أو الصناعة أو اإلنتاج   .للمواد المخدرة ال
2222
دسFت  :ا���2222ع ا�
2222�
2222
ب �%K&ار D2222(< ���2222$� أو ا��2222�
�32222 ا���c��2222 أو ا�%�

  : ا����رات

 18-04رقــــــــم مــــــــن القــــــــانون  22 صــــــــوص عليــــــــه بالمــــــــادةم المنالســــــــلوك المجــــــــر وهــــــــو 
ـــــة وقمــــــــع االســــــــتعمال واالتجــــــــار  ـــــــن المخــــــــدرات والمــــــــؤثرات العقليـــ المتعلــــــــق بالوقايــــــــة مـ

  .غير المشروعين بها
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أو الحــــــــث  أو التشــــــــجيعجنحــــــــة التحــــــــريض تجــــــــريم المشــــــــرع لكمــــــــا ذكرنــــــــا ســــــــابقا فــــــــي 
ــــــي مفهــــــــوم فعــــــــل التحــــــــريض  و لنب جــــــــنح المخــــــــدرات وفّصــــــــعلــــــــى ارتكــــــــا يع التشــــــــجا فــ

ــــــــــى نفــــــــــس التحــــــــــريم ينطبــــــــــق علــــــــــى التحــــــــــريض أو التشــــــــــجيع أوالحــــــــــث  و الحــــــــــث عل
  .المذكورة أعالهيات المخدرات اارتكاب جن

�>
Fا�� ا����رات: ا���ع ا��� � d���  : ا�

أنـــــــــه يعاقـــــــــب الشـــــــــريك فـــــــــي جـــــــــرائم  18-04مـــــــــن القـــــــــانون رقـــــــــم  23المـــــــــادة أكـــــــــدت 
ن بـــــــنفس منصـــــــوص عليـــــــه فـــــــي هـــــــذا القـــــــانو كـــــــل عمـــــــل تحضـــــــري فـــــــي درات أو المخـــــــ

ــــــانون  1صــــــليعقوبــــــة الفاعــــــل األ ـــام المنصــــــوص عليــــــه فــــــي ق وهــــــو تطبيــــــق للمبــــــدأ العـــ
ــــــات بالمــــــادة  ــــــة الفاعــــــل األصــــــلي 44العقوب ــــــه بمعاقبــــــة الشــــــريك بــــــنفس عقوب حتــــــى  من

  . 2في غياب الفاعل األصلي
  .إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة في جرائم المخدرات: المبحث الثاني

المتعلـــــــق بالوقايـــــــة مـــــــن  18-04الجزائـــــــري فـــــــي القـــــــانون رقـــــــم لقـــــــد انـــــــتهج المــــــــشرع   
ــــة وقمــــع االســــتعمال واالتجــــار غيــــر المشــــروعين بهــــا خطــــة  المخــــدرات والمــــؤثرات العقلي
المتابعــــة محكمــــة فــــي معالجــــة جــــرائم المخــــدرات أيــــن خصــــها بــــإجراءات خاصــــة تتعلــــق 

ـــــق  ـــــي ردع المجـــــر  والمحاكمـــــة ،والتحقي ـــــدرج ف ـــــتهج أســـــلوب الت حســـــب  ين وهـــــذامكمـــــا أن
ثـــــم  ،ثـــــم التـــــدابير العالجيـــــة ، ها بالتـــــدابير الوقائيـــــة أخطـــــورة األفعـــــال المجرمـــــة أيـــــن بـــــد

  .العقوبات الجزائية

<@3 وا���?$Yا����ي وإ��اءات : ا��()* ا#ول ��  . ا��

المتعلــــــق بالوقايــــــة مــــــن المخــــــدرات والمــــــؤثرات العقليــــــة وقمــــــع  04/18تضــــــمن القــــــانون 
 أحكامـــــاً وكـــــذا قـــــانون اإلجـــــراءات الجزائيـــــة ين بهـــــا االســـــتعمال واالتجـــــار غيـــــر المشـــــروع

ــــعامة المعروفـــــــــة فـــــــــي بـــــــــاقي  ــــن الـــــــــــقواعد اإلجرائيـــــــــة الـــــــ إجرائيـــــــــة خـــــــــــاصة تختلـــــــــف عـــــ
                                                 

شرا ولكنه ساعد بكل الطرق شلم يمن قانون العقوبات الشريك بأنه من  42ادة لقد عرفت الم -1 ترك اشتراكا مبا
كدت أ كما ،لكمع علمه بذنفذة لها مية أو المسهلة أو الر يالتحضالفاعلين على ارتكاب األفعال أو ل عفالعاون ا أو

من كثر أو ألواحد تماع جمكانا لالأو ن يقدم مسكنا أو ملجأ أمن اعتاد نه يأخذ حكم الشريك أبمنه  43المادة 
و جنحة بالعقوبة أجناية  يك فيبأنه يعاقب الشر  44كدت المادة أما ك ،.......يمارسون اللصوصية   ذينال شراراأل

ررة للجناية أو الجنحة    .المق
كمة ، مجلة المح2014-10-16بتاريخ  0889441ارجع في هذا الخصوص اجتهاد المحكمة العليا ملف رقم  -2

 .381، ص 02عدد  2014يا لسنة لالع
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الجــــرائم ، الســــيما فيمــــا يتعلــــق باالختصــــاص المحلــــي ، والبحــــث  والتحــــري عــــن الجــــرائم 
المخـــدرات  والتوقيـــف للنظـــر ، كمـــا أن التحقيـــق القضـــائي فـــي جـــرائموالتفتـــيش ومعاينتهـــا 

  .يتميز بإجراءات محكمة ومضبوطة

ص ا���)� :ا���ع ا#ول��l9ا:  

ـــــــــــمادة  ــــــــــالرجوع لل ـــــــــــقانون  35ب ــــــــــة مــــــــــن المخــــــــــدرات  18-04مــــــــــن الـ ــــــــــق بالوقاي المتعل
للجـــــــهات إن فــــــ والمــــــؤثرات العقليــــــة وقمــــــع االســــــتعمال واالتجــــــار غيــــــر المشــــــروعين بهــــــا

كــــل مــــن يرتكــــب جريمــــة مـــــن  متابعــــة ومحاكمـــــةاالختصــــاص فــــي القضـــــائية الـــــجزائرية 
 أو أجنبيـــــا مقيمـــــا بـــــالجزائر جـــــرائم المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقليـــــة ســـــواء كـــــان جزائريـــــا أو

ـــــري، ولـــــو كـــــل شـــــخص معنـــــوي خاضـــــع موجـــــودا بهـــــا أو خـــــارج اإلقلـــــيم  للقـــــانون الجزائ
رتكــــب فعــــال مــــن األفعــــال المكونــــة ألحــــد أركــــان الجريمــــة داخــــل يكــــون قــــد ا أو ،الــــوطني

ـــت األفعـــــــال األخـــــــرى قـــــــد تـــــــم ا قلـــــــيم الجزائـــــــرياإل ــــــــابها فـــــــي بــــــــلدان حتـــــــى وٕان كانــــ رتكـ
  .أخـرى
مــــن   3مكــــرر 40و ،2رركــــم 40و ،1مكــــرر 40و ،40و 37 مــــوادأنــــه بــــالرجوع للكـــــما 

وكــذا بــاألمر ، 141-04قــانون اإلجــراءات الجزائيــة المعــدل والمــتمم الســيما بالقــانون رقــم 
   :جراءات التاليةفقد جاء باإل، 042-20رقم 

ل أن االختصــاص المحلــي لوكيــل الجمهوريــة وقاضــي التحقيــق يتحــدد بمكــان وقــوع األصــ
الجريمــة وبمحــل إقامــة أحــد األشــخاص المشــتبه فــي مســاهمتهم فيهــا أو بالمكــان الــذي تــم 
في دائرته القبض على أحـد هـؤالء األشـخاص حتـى ولـو حصـل هـذا القـبض لسـبب آخـر، 

الســـيد وكيـــل الجمهوريـــة التحقيـــق و ختــــصاص المحلـــي لقاضـــي تمديـــد اال علـــى أنـــه يجـــوز
مــن بينهــا ، فــي بعــض الجــرائم  عــن طريــق التنظــيم ختصــاص محــاكم أخــرى،اإلــى دائــرة 

ــــــــريمة المــــــــنظمة عبـــــــرو جـــــــرائم المخـــــــدرات  وغيرهـــــــا مـــــــن الجـــــــرائم الحـــــــدود الوطنيـــــــة  الجـ
تنفيـــذي رقـــم المرســـوم الصـــدر  ، وقـــد 40و  37طبقـــا للمـــادتين الخطيـــرة المحـــددة حصـــرًا 

                                                 
ؤرخ في  14-04القانون رقم  -1 جزائيةاجراءون اإلنقالالمعدل والمتمم  2004-11-10الم الجريدة  ،ت ال

لرسمية     .2004لسنة  71عدد ا
ؤرخ في  04- 20مر رقم األ -2 جزائية تاوالمتمم لقانون اإلجراءعدل الم 2020- 08- 30الم لرسمية ال ، الجريدة ا

جزائية خر تعديل آوهو  2020لسنة  51د عد  .لحد كتابة هذا السطرلقانون اإلجراءات ال
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ـــــدل بالمرســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم ا 06-348 بــــــــين كيفيــــــــة تمديــــــــد يالــــــــذي  2671-16لمعـــ
ختصــــاص المحلــــي لــــبعض المحــــاكم ووكــــالء الجمهوريــــة وقضــــاة التحقيــــق فــــي بعــــض اال

تســـــمى هـــــذه المحـــــاكم بمحـــــاكم ذات االختصـــــاص و  الجـــــرائم بمـــــا فيهـــــا جـــــرائم المخـــــدرات
حســب المــادة ف، ي امحمــد ، قســنطينة ، هــران ، ورقلــةاإلقليمــي الموســع وهــي محــاكم ســيد

  : يكون تمديد االختصاص كما يليمن نفس المرسوم  6و 5و 4و 3و 2
محمــد ووكيــل الجمهوريــة وقاضــي التحقيــق المحلــي لمحكمــة ســيدي ايمتــد االختصــاص  -

والشـــلف واألغـــواط والبليـــدة والبـــويرة  الجزائـــر :إلـــى محـــاكم المجـــالس القضـــائية التاليـــةبهـــا 
  .سيلة وبومرداس وتيبازة وعين الدفلىوتيزي وزو والجلفة والمدية والم

ووكيــل الجمهوريــة وقاضــي التحقيــق بهــا  قســنطينةيمتــد االختصــاص المحلــي لمحكمــة   -
قســـــنطينة وأم البـــــواقي وباتنـــــة وبجايـــــة وتبســـــة  :إلـــــى محـــــاكم المجـــــالس القضـــــائية التاليـــــة

وجيجــــل وســــطيف وســــكيكدة وعنابــــة وقالمــــة وبــــرج بــــوعريريج والطــــارف وخنشــــلة وســــوق 
  .س وميلةأهرا
إلــى يمتــد االختصــاص المحلــي لمحكمــة ورقلــة ووكيــل الجمهوريــة وقاضــي التحقيــق بهــا  -

بســــكرة و الــــوادي تامنغســــت وٕاليــــزي و و  أدرارو ورقلــــة  :محــــاكم المجــــالس القضــــائية التاليــــة
  .غردايةو 
يمتـــد االختصــــاص المحلـــي لمحكمــــة وهــــران ووكيـــل الجمهوريــــة وقاضـــي التحقيــــق بهــــا  -

وســعيدة وتنــدوف وتلمســان وتيــارت  وهــران وبشــار :القضــائية التاليــة إلــى محــاكم المجــالس
ت والنعامـــــة وعـــــين تيموشـــــنت وســـــيدي بلعبـــــاس ومســـــتغانم ومعســـــكر والبـــــيض وتيسمســـــيل

  .وغليزان
ـــأن المرســـومنفـــس مـــن  06أكـــدت كمـــا  ـــيس الر  ب ـــرة ئ ـــذي تقـــع فـــي دائ ـــس القضـــائي ال مجل

بموجــــب أمــــر فــــي  بالفصــــليخــــتص ختصاصــــها اختصاصــــه المحكمــــة التــــي تــــم تمديــــد ا
اإلشـــكاليات التـــي قـــد يثيرهـــا تطبيـــق أحكـــام هـــذا المرســـوم وال يكـــون هـــذا األمـــر قابـــل ألي 

  . طعن

                                                 
ؤرخ في  348-06المرسوم التنفيذي رقم  -1 المتضمن تمديد االختصاص المحلي لبعض  2006-10-05الم

لرسمية عدد  ذي رقم يفم التنو سدل بالمر المع 2006لسنة  63المحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق، الجريدة ا
ؤرخ في  16-267 لرسمية عدد  ،2016-10- 17الم  . 2016لسنة  62الجريدة ا
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ا الموســـع صـــالحياتها واختصاصــــاته يذات االختصــــاص اإلقليمـــ موتمـــارس هـــذه المحـــاك
مــن طــرف وكيــل الجمهوريــة المخــتص إقليمــا  رســال نســخ المحاضــرإعــن طريــق  ةالموســع

خــذه لــرأي وبعــد أكمــة ذات االختصــاص الموســع هــذا األخيــر حللم يــةالجمهور  وكيــل إلــى
إذ كانـــت الجريمـــة تتعلـــق  جـــراءات فـــوراً اإلأن يطالـــب بملـــف الـــذي يتبـــع لـــه النائـــب العـــام 

ـــــرة المنصـــــوص عليهـــــا هـــــا مـــــن الجـــــرائبالمخـــــدرات وغير   40فـــــي المـــــادة حصـــــرًا م الخطي
المحكمــــــــة ذات  ، ولوكيــــــــل الجمهوريــــــــة لــــــــدىت الجزائيــــــــةاجــــــــراءكــــــــرر مــــــــن قــــــــانون اإلم

 االختصــــاص الموســــع أن يطالــــب بملــــف اإلجــــراءات خــــالل جميــــع مراحــــل الــــدعوى، فــــإذ
ا األخيـــــر أمـــــرا بـــــالتخلي عـــــن يصـــــدر هـــــذيـــــق كـــــان الملـــــف علـــــى مســـــتوى قاضـــــي التحق

  . وسعمال يختصاص اإلقليمالت لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة ذات اااإلجراء
�	
0
ا����رات �� >: ا���اوا����ي ا� ��  :ا��ـ�ع ا���%�
  :و;@

ضـــــــــــباط وأعـــــــــــــوان الشــــــــــــرطة الــــــــــــقضائية المنصــــــــــوص علــــــــــيهم فــــــــــي إلــــــــــى  باإلضـــــــــافة
مــــن قــــانون  42و  41 تينوالمــــادومــــا يليهــــا مــــن قــــانون اإلجــــراءات الجزائيــــة  12المــــادة 

ين يللمهندســـين  الـــزراع 18-04مـــن القـــانون  36أجـــازت المـــادة  ،1ومـــا يليهمـــا الجمـــارك
ـــــــــفتشي الصــــــــ ـــــــــانونا مــــــــن وصــــــــايتهم تحــــــــت ســــــــلطة ضــــــــباط وكــــــــذا لمـ ـيدلة الـــــــــمؤهلين قــ

  .الـشرطة القضائية البحث عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومعاينتها
 22-06بعــد تعــديلها بالقــانون رقــم قــانون اإلجــراءات الجزائيــة مــن  16وقــد نصــت المــادة 

ات وبعــــض الجــــرائم ببحــــث ومعاينــــة جــــرائم المخــــدر أنــــه فيمــــا يتعلــــق فــــي فقرتهــــا األخيــــرة 
، لقضــائية إلــى كامــل اإلقلــيم الــوطنيختصــاص ضــباط الشــرطة اايمتــد  ،األخــرى الخطيــرة

ويعمــل هــؤالء تحــت إشــراف الســيد النائــب العــام لــدى المجلــس القضــائي المخــتص إقليميــا 
 16كمـــا أن المـــادة  ويعلـــم وكيـــل الجمهوريـــة المخـــتص إقليميـــا بـــذلك فـــي جميـــع الحـــاالت،

ــــه يمكــــن لضــــباط الشــــرطة القضــــائية،مكــــرر مــــن نفــــس القــــا ــــى أن وتحــــت  نون نصــــت عل
كيــل الجمهوريــة المخــتص لــم يعتــرض علــى ذلــك و  مــا ســلطتهم أعــوان الشــرطة القضــائية،

أن يمــــددوا عبــــر كامــــل اإلقلــــيم الــــوطني عمليــــات مراقبــــة األشــــخاص الــــذين  ،بعــــد إخبــــاره

                                                 
أنه في إطار ممارسة حق تفتيش األشخاص وعند وجود "المعدل والمتمم  من قانون الجمارك 42تنص المادة  -1

يمكن  معالم حقيقية يفترض من خاللها أن الشخص الذي يعبر الحدود يحمل مواد مخدرة مخبأة داخل جسمه،
ن الجمارك إخضاعه لفحوص طبية للكشف عنها وذلك بعد الحصول على رضاه الصريح وفي حالة رفضه، األعو 

  ..........." يقدم أعوان الجمارك لرئيس المحكمة المختصة إقليما طلب الترخيص لذلك
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عـــض الجـــرائم رتكـــاب باه فـــيهم بشـــتبامبـــرر مقبـــول أو أكثـــر يحمـــل علـــى اال يوجـــد ضـــدهم
ل أشـــــــياء أو أمـــــــوال أو المخـــــــدرات أو مراقبـــــــة وجهـــــــة أو نقـــــــجـــــــرائم الخطيـــــــرة بمـــــــا فيهـــــــا 

  .رتكابهاااب هذه الجرائم أو قد تستعمل في رتكامتحصالت من 
 بفصــل رابــع تتمــةً  22-06بعــد تعديلــه بالقــانون رقــم الجزائيــة  اإلجــراءاتكمــا جــاء قــانون 

ي اعتــــراض المراســــالت وتســــجيل األصــــوات فــــ"للبــــاب الثــــاني مــــن الكتــــاب األول بعنــــوان 
، كمــا أضــاف فصــل خــامس 10مكــرر 65إلــى  5مكــرر 65مــن المــواد  ،"والتقــاط الصــور
اإلجـــراءات  ، وهـــذه18مكـــرر 65إلـــى  11مكـــرر 65 المـــواد مـــن" التســـرب"تحـــت عنـــوان 

 01-06كمــــــا جــــــاء القــــــانون رقــــــم  ،المخــــــدرات جــــــرائموتهــــــم كثيــــــرًا لهــــــا عالقــــــة مباشــــــرة 
يمكـــن أســـاليب تحـــري خاصـــة ب 1يـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه المعـــدل والمـــتممالمتعلـــق بالوقا

    .  إجراء التسليم المراقبخاصة على جرائم المخدرات  اتطبيقه
2222
ط ا��2222,ر )01?�إذ يمكــــن لوكيــــل  :ا>��2222اض ا���ا722228ت و&�2222F$� ا#+2222,ات وا�

قيــق الجمهوريــة فــي جــرائم المخــدرات أن يــأذن لضــباط الشــرطة القضــائية فــي مرحلــة التح
وســـــــائل االتصـــــــال الســـــــلكية  تراض المراســـــــالت التـــــــي تـــــــتم عـــــــن طريـــــــقاالبتـــــــدائي بـــــــاع

ـــذلك دون موافقـــة المعنيـــين الوال لتقـــاط وبـــث إجـــل مـــن أســـلكية ووضـــع الترتيبـــات التقنيـــة ل
يــات ملع، وتــتم هــذه الالجريمــةمكــان  لتقــاط الصــور لألشــخاص فــيوكــذا إوتســجيل الكــالم 

خــتص وٕاذا تــم فــتح تحقيــق قضــائي تــتم هــذه موريــة التحــت المراقبــة المباشــرة لوكيــل الجمه
  .اقبتهر موتحت المختص  العمليات بإذن من قاضي التحقيق

خطــــار بعــــد إيمكــــن لوكيــــل الجمهوريــــة المخــــتص وكــــذا لقاضــــي التحقيــــق : ا���2222Fب )02
ـــدما تقتضـــي ضـــرورات  وكيـــل ـــأو التحقيـــق أن التحـــري أالجمهوريـــة عن ـــه ي ذن تحـــت مراقبت

باســــتعمال عوانــــه هــــو أو أحــــد أم و قــــلشــــرطة القضــــائية والــــذي يلضــــابط اعمليــــة التســــرب 
نـــه فاعـــل معهـــم أو ٕايهـــامهم أمراقبـــة األشـــخاص المشـــتبه فـــيهم و هويـــة مســـتعارة مـــن أجـــل 

أشــهر قابلــة  أربعــة مدتــهب تحــت طائلــة الــبطالن بمســذن مكتــوب و ويكــون اإلشــريك لهــم 

                                                 
ؤرخ في  01-06القانون رقم  -1 ريدة رسمية عدد ، ج2016-02-20المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الم

ؤرخ في  05- 10، المعدل والمتمم باألمر رقم 2006لسنة  14 لسنة  50، جريدة رسمية عدد 2010- 08- 26الم
2010   . 
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يمكــن  والبهــا،  ويمكــن إيقــاف عمليــة التســرب فــي أي وقــت مــن طــرف مــن أذن ، لتجديــد
   .تاجراءمراحل اإلمن مرحلة  أي رب فيسلمتلية الحقيقة و هالر هاظإ

ف عن المواد  ـ ـ رق للكش ـ ط دة  ـ ـ ع ـيا  ل تعمل حا ـ س ما ت ـ ـ رة والمؤثرات ك المخد
الب البولاالعقلية منها  ـ ـ ك ـخدام ال ت  ةالكيماويليل ات الذكية والتحاليسية واآلس

بريةاالمطار  ات خاصة فير دفي أماكن ضبط المخ السريعة ذا وك ت والمعابر ال
ئر  يرة أو  تااالستطالع الجوي بواسطة طا ئرات الهصغ للكشف عن  يلكوبترطا

زرعتها وكذا  ،وكذا عن طريق األقمار الصناعية  النباتات المخدرة وتحديد مناطق 
خراج المواد المخدرة التي بلعها عائه الست ـ م تهم وأ ـ ـ م يل معدة ال ـ ـ س وكذا عن  ،غ

رات ، وقد أثبتت هذه الطر ريق تحليل لعاب المشتبه فيهم مستهلكط ق نجاعة ي المخد
يرة في عدة    .دولكب

03( *Oا���ا �$(F�هو تقنية من تقنيات التحري و البحث، التي يسمح بموجبها  :ا�
 من طرف هافاشتكالشحنة غير مشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية، بعد أن 

أراضي بلد أو أكثر، مصالح الشرطة أو ال جمارك، بمواصلة مسارها، و الخروج من 
شرافها،  ورها أو دخولها، بعلم السلطات المختصة في تلك البلدان، و تحت إ أو عب

ورطين معهم والقبض عليهم بهدف معاينة  المخالفات والكشف عن الفاعلين والمت
القانون من  02ت المادة قد عرف، و  نات المخدرات و المؤثرات العقليةحجز شحو 

مراقب" المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته جراء الذي يسمح بأنه اال "التسليم ال
مشبوهة بالخروج من اإلقليم الوطني أو المرور عبره أو  لشحنات غير مشروعة أو

مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما و  دخوله بعلم من السلطات المختصة أو تحت 
من نفس القانون  56، وقد أكدت المادة  "ين في ارتكابهية األشخاص الضالعكشف هو 

مراقب أو اتباع أساليب تحري خاصة كالترصد  بأنه يمكن اللجوء إلى التسليم ال
على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائية ) التسرب(اإللكتروني واالختراق 

  .  المختصة
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�$x: ا���ع ا����  :وا���� ا�

ــــخ  الجريمـــة متلـــبس تخاصـــة إذا كانـــقانونـــا ممكـــن  ماص وتلمـــس جســـدهإن تفتـــيش األشـ
 تينللمـــاد طبقـــاً مـــن طـــرف أعـــوان الجمـــارك  نئلـــك فـــي المطـــارات والمـــواذ كمـــا يـــتم ،1بهـــا
ـــانون الجمـــارك 42و 41 إذا كـــان محـــل ويمكـــن توقيـــف أي شـــخص فـــي الطريـــق  ،مـــن ق

أن خاصـــة منيـــة وكـــذا تفتـــيش الســـيارات فـــي الطـــرق والحـــواجز األشـــبهة مـــن أجـــل تفتيشـــه 
تم ضـــبطهم بهـــذه الطريقـــة خصوصـــا فـــي األمـــاكن المشـــبوهة يـــأغلـــب مجرمـــي المخـــدرات 

  .المخدرات وترويجها التي يتم فيها تعاطي
انون ومــــــا يليهــــــا مــــــن قــــــ 44لمــــــادة وطبقــــــا ل واألمــــــاكن المفروشــــــة أمــــــا تفتــــــيش المســــــاكن

طـــرف  بـــإذن مكتـــوب مـــنضـــباط الشـــرطة القضـــائية يـــتم مـــن طـــرف ءات الجزائيـــة اجـــر اإل
أن يـتم التفتـيش علـى  ،حسـب الحالـةالمخـتص إقليميـا أو قاضي التحقيق وكيل الجمهورية 

مــن الســاعة الخامســة صــباحا إلــى الســاعة ويكــون التفتــيش اإلذن لصــاحبه  ســتظهاربعــد ا
ق لـــــعلكـــــن عنـــــدما يت ،ت الجزائيـــــةءاجـــــرامـــــن قـــــانون اإل 47طبقـــــا للمـــــادة  الثامنـــــة مــــــــساء

يجــــــوز المحــــــددة حصــــــرًا خــــــرى األ الخطيــــــرة عــــــض الجــــــرائممــــــر بجــــــرائم المخــــــدرات وباأل
  .ب الوطنيار تفي كامل ال و نهاراً أ ليالً نة والحجز والمعاي شء التفتياجر إ

بعــــــد وزنهــــــا و  عقليــــــة توضــــــع فــــــي حــــــرزالمــــــؤثرات ال وعنــــــد ضبــــــــط الــــــــمواد المخــــــدرة أو
ذرت الكتابــة تغلــق األشــياء أو المســتندات المحجــوزة ويخــتم عليهــا إذا أمكــن ذلــك ، فــإذا تعــ

عليهــا فإنهــا توضــع فــي وعــاء أو كــيس يضــع عليــه ضــابط الشــرطة القضــائية شــريطا مــن 
  ،ت الجزائية المعدل والمتممءااإلجرا من القانون 45للمادة  الورق ويختم عليه طبقاً 

مـــن  ومـــا يليهـــا  79للمـــادة  كمـــا لقاضـــي التحقيـــق إجـــراء التفتـــيش والمعاينـــة بنفســـه طبقـــاً 
  . الجزائيةقانون اإلجراءات 

ظهــار الحقيقــة أو التــي أنهــا مفيــدة إل ىشــياء والوثــائق التــي يــر أللقاضــي التحقيــق حجــز او 
 1-84لمــادة طبقــًا لغيــر كانــت لــدى المــتهم أو لــدى ال ســواءً  فشــاؤها بســر التحقيــقإيضــر 

                                                 
جزائية التلبس في الجنح والجنايات إذ كانت ارتكبت في الحال أو  41المادة  وصفت -1 من قانون اإلجراءات ال

في ارتكابها في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة تبعه العامة عقب ارتكابها أو إذا كان الشخص المشتبه به 
تراض مساهمته في الجنحة أو الجناية، كما  بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو آثار أو دالئل تدعو إلى اف
توصف الجنحة أو الجناية بأنها متلبس بها إ ذا ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر 

 . الحال باستدعاء ضباط الشرطة القضائية إلثباتهافي 
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التــــي ســـــاعدت أو وال يقتصــــر حـــــق الحجــــز علــــى األشــــياء  ،ءات الجزائيــــةاجــــر قــــانون اإل
مل تلــك المخصصــة الرتكابهــا والتــي حصــلت منهــا الجريمــة بــل تشــت فــي ارتكــاب لاســتعم

ر الحجــز و ن يقــوم فــأي التحقيــق ضــاق وعلــى ،عملت لمكافــأة مرتكبيهــاتوكــذا تلــك التــي اســ
  .1حراز مختومةأ ا فيحصاء األشياء أو الوثائق المحجوزة ووضعهإب

  : ا��,�e%(� '$O: �ا<�ا���ع ا�

ضـــرورات إذا دعـــت  ط الشـــرطة القضـــائيةلضـــبا 18-04مـــن القـــانون  37تجيـــز المـــادة 
 بتـــدائي المتعلـــق بالبحـــث عـــن جـــرائم المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة ومعاينتهـــاالتحقيـــق اال

علــيهم تقــديم الشــخص ، ويتعــين ســاعة 48أي شــخص مشــتبه فيــه لمــدة  وا للنظــرفــأن يوق
وبعــــد أن يقــــوم وكيــــل  نقضــــاء هــــذا األجــــلاإلــــى وكيــــل الجمهوريــــة قبــــل  الموقــــوف للنظــــر

ـــــــجواب الشــــــخص المقـــــدم إليـــــه يجــــــوز لـــــه بـــــإذن كتـــــابي أن يمـــــدد حجـــــزه تساب الجمهوريـــــة
بعــد  )ســاعة 144 أيــام أي 06أي لمــدة (إلــى مــدة ال تتجــاوز ثــالث مــرات المــدة األصــلية 

ــــــحقيق ويجـــــوز بصـــــفة  مســـــبب دون  مـــــنح ذلـــــك اإلذن بقـــــرار ســـــتثنائيةافــــــحص ملـــــف التــ
ــــى النيابــــة ــــديم الشــــخص إل ــــه تق ــــانون اإلجــــراءات  51أيضــــا المــــادة  وكــــذا مــــا أكدت مــــن ق

  .الجزائية
M;
� ��ا�� ا����رات :ا���ع ا�� Y$?��  : ا�

جراء  يتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية بإحدى الطريقتين إما بناًء على طلب إ
تحقيق يقدمه وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه أو بناًء على شكوى المتضرر من 

فيتصل قاضي التحقيق المخدرات  جرائم، أما في 2دنيالجريمة مصحوبة بإدعاء م
وكيل الجمهورية عن السيد جراء تحقيق صادر طلب افتتاحي إل بالدعوى عن طريق

جزائية فإجراءمن قانون اإل 67المختص طبقا للمادة  الجريمة محل  ن كانتات ال
 ةمالئمسلطة الية وكيل الجمهور لف وازياً فيها جف جنحي فالتحقيق بعة ذات وصاالمت

شرة  في توجيه ملف جنح المخدرات جراءات االستدعاء إلى المحاكمة مبا عن طريق إ
وري  جراءات المثول الف ى التحقيق عن طريق عل أو إحالتهالمباشر أو عن طريق إ

طلب ومن خالل ال ،إذا كانت هذه الجنحة معقدة وغامضة جراء تحقيقطلب افتتاحي إل

                                                 
جزائر  -1 وزيع، ال  .88 ، ص2009أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومة للطباعة والنشر والت
كرات في قانون اإلطمحمد حزي -2 ري، دار هومةاجراء، مذ ئ جزا جزائية ال وزيعت ال  ،، للطباعة والنشر والت

جزائر   .59، ص 2007 ،الطبعة الثانية ،ال
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بس المؤقت مين الحهته مثل التماس إيداع المتالتماساالفتتاحي يجوز له أن يقدم ا
رها، مواجهاتالجراء وحجز المادة المخدرة وإ  مة المخدرات أما إذا كانت جري وغي

من قانون  66طبقا للمادة  فيها وجوبياً قيق القضائي ذات وصف جنائي فالتح
جزائيةاجراءاإل  ة علىمير التحقيق في هذه الجيام بفعلى قاضي التحقيق الق ،ت ال

  .الوصف الجنائي
ج .إ.ق 100ا للمادة طبقلحضور األول ايقوم قاضي التحقيق بسماع المتهم عند 

حراً توالفصل في الطلب الم كما له أن يضعه ، علق بحرية هذا الشخص إذ له أن يتركه 
لرقابة القضائية أو أن يضعه في الحبس المؤقت  تزامات ا واألمر بإيداعه تحت ال

تربية طبمؤسسة إعادة ا إذا كانت  ،زائيةججراءات الانون اإلمن ق 117قا للمادة ل
لرقابة القضائية غير كافية وكذا بالنظر لمدى خطورة الجرم ومدى  تزامات ا تقديم ال

لوسيلة اهو المؤقت أو أن الحبس  أمام قاضي التحقيق الضمانات الكافية للمثول المتهم
يرهادلة والشهادة يدة لحفظ األلوحا ن الوضع في الحبس المؤقت و كيو  ،1والضحايا وغ

مرة واحدة فقط في جنح المخدرات طبقا ل  125مادة للمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد 
ازة من أجل االستهالك  باستثناء جنحة زائيةججراءات الانون اإلق االستهالك أو الحي

المنصوص عليها  الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة
جزائر  18-04من القانون رقم  12بالمادة  ألن حدها األقصى إذا كان المتهم مقيما بال

جزائية 124للمادة  وهذا تطبيقاً أقل من ثالث سنوات    . من قانون اإلجراءات ال
محضر جرد النباتات بموجب المحجوزة  المخدراتبضبط قاضي التحقيق  ويقوم

رات عقلية حدد فيه كل التفاصيل طبقا ي والمواد المحجوزة والمصنفة كمخدرات أو مؤث
المحدد لكيفيات التصرف في النباتات  230-07من المرسوم التنفيذي رقم  02للمادة 

درة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية  والمواد المحجوزة أو المصا
شرعيين بها ثم يأمر قاضي التحقيق باقتطاع عينة ، 2وقمع االستعمال واالتجار غير ال

ويحرر محضر بذلك ات كافية من أجل إقامة األدلة ومعرفة المواد المحجوزة بكمي
                                                 

جزائية 123أنظر المادة  -1  .  وما يليها من قانون اإلجراءات ال
درة في  230-07المرسوم التنفيذي رقم  -2 المحدد لكيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصا

شرعيين بها، الج لرسمية عدد إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير ال ريدة ا
 .2007لسنة  49
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رة إن اقتضى ذه العينة ويضع ه جراء خب تحت تصرف الجهة القضائية من أجل إ
العقلية  ثراتثم بعد ذلك يأمر قاضي التحقيق بإتالف المخدرات أو المؤ  ، مراأل

شرة بعد اقتطاع العينات ما لم يكن  ، ويتم إتالفها  لسير اإلجراءات رياحفظها ضرو مبا
يرأسها وكيل الجمهورية ، أما المخدرات والمؤثرات العقلية التي يمكن من قبل لجنة 

طري والصيدلة يأمر قاضي التحقيق بتسيلمها إلى  استعمالها في الطب والطب البي
 ،ويحرر محضر بذلك أو علمية/المختصة التي تمارس نشاطات طبية و اتالمؤسس

 230- 07من المرسوم التنفيذي رقم  06،  05،  04،  03قا للمواد هذا طبكل 
    . أعاله

مـــــن  105ســـــماع المـــــتهم فـــــي الموضـــــوع طبقـــــا للمـــــادة يقـــــوم قاضـــــي التحقيـــــق بوبعـــــدها 
إجـــــــراء مواجهـــــــات بـــــــين المتهمـــــــين والشـــــــهود لـــــــه يمكـــــــن و ، زائيـــــــةججـــــــراءات الانون اإلقـــــــ

تحريـــــــر محضـــــــر  وكـــــــذا يمكنـــــــه، وهـــــــو حـــــــق مقـــــــدسمـــــــع احتـــــــرام دائمـــــــا حـــــــق الـــــــدفاع 
ـــــــة كـــــــون اســـــــتجواب إجمـــــــالي  جريمـــــــة المخـــــــدرات ذات وصـــــــف جنـــــــائي طبقـــــــا فـــــــي حال

ـــــــوم قاضـــــــــي التحقيـــــــــق بـــــــــإ مـــــــــن قـــــــــانون اإلجـــــــــراءات الجزائيـــــــــة، 208للمـــــــــادة  جراء ويقــ
يمكـــــــن أن ينـــــــدب ضـــــــباط الشـــــــرطة عـــــــن المـــــــتهم بنفســـــــه و وأخالقـــــــي بحـــــــث اجتمـــــــاعي 

ـــــة القضـــــائي ـــــى المـــــتهم كمـــــا يمكـــــن إ ، ذلكل ـــــة عل ـــــرة عقلي ـــــة وكـــــجـــــراء خب ـــــرة فني ذا أي خب
ـــــــــا  ،أخـــــــــرى ـــــــــه طبق ـــــــــة أن يتخـــــــــذ أي  143لمـــــــــادة لول ـــــــــانون اإلجـــــــــراءات الجزائي مـــــــــن ق

ــــــــة إ ــــــراه ضــــــــروريا لكشــــــــف الحقيق ــ ــــــــا للمــــــــادة جــــــــراء ي ــــــــانون اإل 68طبق ت ااءر جــــــــمــــــــن ق
انون مـــــن قـــــ 90كمـــــا يمكـــــن لقاضـــــي التحقيـــــق ســـــماع الشـــــهود طبقـــــا للمـــــادة ، الجزائيـــــة 

طبقــــــــــا أي شــــــــــخص لســــــــــماعه  حضــــــــــارإ وأواألمــــــــــر بضــــــــــبط  زائيــــــــــة،ججــــــــــراءات الاإل
ر اصــــــدلــــــه إ زمــــــن العدالــــــة يجــــــو  حــــــد المتهمــــــين فــــــاراً وٕاذا كــــــان أج ، .إ.ق 109للمــــــادة 

ــــــــه  ــــــــي حق ــــــــالقبض ف ــــــــاً أمــــــــر ب ــــــــ 119للمــــــــادة  طبق ــــــــةججــــــــراءات الانون اإلق ــــــــد  ،زائي وعن
رأى قاضــــــي  ، فــــــإنوبعــــــد تقــــــديم وكيــــــل الجمهوريــــــة لطلباتــــــه النهائيــــــة انتهــــــاء التحقيــــــق

أي جريمــــــة أو ال توجــــــد دالئــــــل كافيــــــة ضــــــد المــــــتهم أو  التحقيــــــق أن الوقــــــائع ال تشــــــكل
ـــــــأال وجـــــــه  ـــــــق أمـــــــرا ب ــي التحقي ـــــــزال مجهـــــــوال أصـــــــدر قاضـــــ ــــة ال ي ـــــــرف الجريمـــ كـــــــان مقت
للمتابعـــــــــة ، أمـــــــــا إذا كانـــــــــت جريمـــــــــة المخـــــــــدرات ذات وصـــــــــف جنحـــــــــي أمـــــــــر بإحالـــــــــة 

ـــــــانون طبقـــــــا للمـــــــادة  ـــــــا للق ـــــــى قســـــــم الجـــــــنح ليحـــــــاكم المـــــــتهم طبق ـــــــدعوى إل مـــــــن  164ال
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، أمـــــــــا إذا كانــــــــت ذات وصـــــــــف جنــــــــائي أمـــــــــر بإرســـــــــال  زائيــــــــةجال جـــــــــراءاتانون اإلقــــــــ
ملــــــف الــــــدعوى وقائمـــــــة أدلــــــة اإلثبـــــــات بمعرفــــــة وكيـــــــل الجمهوريــــــة إلـــــــى الســــــيد لنائـــــــب 
ــــــس القضــــــائي ليتخــــــذ اإلجــــــراءات وفقــــــا لمــــــا هــــــو مقــــــرر فــــــي البــــــاب  ــــــدى المجل العــــــام ل

  .زائيةججراءات الانون اإلمن ق 166الخاص بغرفة االتهام طبقا للمادة 

�$3 وا�@�7$3 و :()* ا��
	�ا�� �O,ا<$� ا���  .�دعإ��اءات ا���
.�3 وا�ا�

ري في القانون رقم  جزائ شرع ال أهمية بالغة للوقاية والعالج من  18-04لقد أولى الم
جراءات المتابعة  رها آفة تنخر جسد المجتمع ككل، ثم ضبط إ هرة المخدرات باعتبا ظا

جرائم من أجل ردعهم وجعلهم القضائية وتسليط أقصى العقوبات على مرتك بي هذه ال
  . عبرة  في المجتمع


�$3 وا�@�7$3: ا���ع ا#ولO,ا<$� ا���  : ا�

جرام  والحد منها والوقاية قبل المخدرات والمؤثرات العقلية من أجل مواجهة 
نوع من التدابير الوقائية والعالجية  18-04نص القانون وقوعها  على ثالثة أ

  :وهي
اإلعفاء من ) 3األمر بالعالج المزيل للتسمم، ) 2 ،عة القضائيةعدم المتاب) 1 

  .1العقوبة
01 (3$�
W?3 ا�@>
�  :>�م ا��

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع  04/18يهدف القانون رقم 
االستعمال واالتجار غير المشروعين بها إلى تشجيع المدمنين على العالج من 

ال  بأنهمنه  06تقريره لمبدأ عدم المتابعة القضائية إذ تنص المادة اإلدمان، وذلك ب
لوا إلى العالج الطبي الذي وصف  تمارس الدعوى العمومية ضد األشخاص الذين امتث
إلزالة التسمم وتابعوه حتى نهايته وال يجوز أيضا متابعة األشخاص الذين  لهم 

غير مشروع إذا اثبت أنهم خضعوا استعملوا المخدرات أو المؤثرات العقلية استعماال 
 لعالج مزيل  للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم

ويستفيد من عدم المتابعة القضائية مستعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية أي 
  :المستهلك في الحاالت اآلتية

                                                 
جزائي الخاص،جالو  أحسن بوسقيعة، -1   .449، ص سابقمرجع  يز في القانون ال
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  .ة التسمم وتابعه حتى نهايتهإذا امتثل إلى العالج الطبي الذي وصف له إلزال -
 .مزيل للتسممالعالج لثبت أنه خضع لأإذا  -
  .منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهإذا اثبت أنه كان تحت المتابعة الطبية  -

ت أو المؤثرات العقلية وال يجوز أيضا متابعة األشخاص الذين استعملوا المخدرا
ج مزيل للتسمم أو كانوا تحت ير مشروع، إذا ثبت أنهم خضعوا لعالاستعماال غ

  .المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم
لرجوع للمرسوم التنف من  06الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة  229- 07ذي رقم يوبا

ى على عدم ممارسة الدعو منه  02في المادة نجده ينص ، 181-40القانون رقم 
استعمل  أن شخصاً  ل تقرير طبيرية من خالو العمومية إذا تبين لوكيل الجمه

م معالج المزيل للتسلع قد خضع لو ر المؤثرات العقلية استعمال غير مشالمخدرات أو 
اريخ  فيقرر وكيل الجمهورية حفظ  2لوقائع المنسوبة إليهاأو المتابعة الطبية منذ ت

  .  الملف وعدم تحريك الدعوى العمومية

درة المواد وا لنباتات المحجوزة، إن اقتضى األمر بأمر وفي جميع الحاالت يحكم بمصا
قرة األخيرة  من رئيس الجهة القضائية المختصة بناء على طلب النيابة العامة طبقا للف

  . 18-04من القانون رقم  06من المادة 
02( ��F�  ا#;� <
�@7ج ا����� �)

كيل السيد و  لمزيل للتسمم إما على مستوى النيابة ممثلة فيايكون األمر بالعالج 
جزائي ملف ورية إذا كان الالجمه على مستواه والدعوى العمومية لم تحرك بعد ، ال

  . أو قاضي الحكم وٕاما أن الملف على مستوى قاضي التحقيق أو االحداث
02 -01- 3>
�,ى ا�%$F; D(<:  

يل كو فإنه إذا تبين  لأعاله  229-07رقم  يذيم التنفو سمن المر  03المادة فحسب 
ل المخدرات أو المؤثرات العقلية أن شخصا استعمل ملف المتابعة الجمهورية من خال

                                                 
لرسوم التنفيذي رقم  -1 ؤرخ في  229-07ا من القانون رقم  06يحدد كيفيات تطبيق المادة  2007- 07- 30الم

مال واالتجار غير المشروعين بها، جريدة المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستع04-18
 . 2007لسنة  49رسمية عدد 

جزائي الخاص،جالو  أحسن بوسقيعة، -2  . 450،451 ص ، صسابقرجع م يز في القانون ال
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دمان يأمر بفحصه من طرف طبيب اإل حتمالة اع يجعله في حالو ر غير مش استعماالً 
  : مختص وهنا نكون أمام حالتين

-  3�
مر إذا تبين بعد الفح :ا��W,ع �)@7ج Dا#و�ا�� ه وكيل ص أن الشخص مدمن يأ
  .سسة المتخصصة التي يحددهاؤ ج مزيل للتسمم بالمية بمتابعة عالر و الجمه


<@3 ا�( 3$ -�ص الطبي أن حالة الشخص ال حإذا تبين بعد الف :ا��
�3 ا��
	$3 ا��
لجمهورية بوضعه اللتسمم داخل مؤسسة متخصصة يأمر وكيل  مزيالً  تستدعي عالجاً 

ررة للفحص الطبي   . تحت المتابعة الطبية للمدة الضرورية المق
من نفس المرسوم التنفيذي يقدم الطبيب  05و  04لتا الحالتين وحسب المادتين وفي ك

اريخ بداية هذا العالج أو المتابعة الطبية  المعالج لوكيل الجمهورية شهادة طبية تحدد ت
والمدة المحتملة لنهايتها ويراقب الطبيب المعالج سير العالج المزيل للتسمم أو المتابعة 

ية المختص بالحالة الصحية للمعني، وفي حالة ر و م وكيل الجمهلم بانتظاعويالطبية 
انقطاع العالج أو المتابعة يعلم مدير المؤسسة أو الطبيب المعالج وكيل الجمهورية 

ورا   . ف
م تسلم للمعني شهادة طبية تثبت أنه خضع للعالج المزيل للتسمعند انتهاء العالج 
مهورية الذي يقرر جخ منها إلى كيل اللمتابعة الطبية وترسل نساالمزيل للتسمم أو 

من نفس المرسوم ، أما عمليًا  06ممارسة الدعوى العمومية وهذا ما أكدته المادة عدم 
، أما بالنسبة للمواد المخدرة المحجوزة في يصدر وكيل الجمهورية مقرر بالحفظف

د ورية مجرد طلب لرئيس المحكمة يلتمس من خالله مصا رة الملف فيقدم وكيل الجمه
         .    النباتات والمواد المحجوزة


�I ا#�Qاث -02- 02O أو Y$?��
�I ا�O ى,�F; D(< �K�ا� �I
Oو :  

لقاضي التحقيق أو قاضي األحدث  18- 04من القانون رقم  07أجازت المادة 
جنحة  ون وهيمن نفس القان 12مرتكبي الجنحة المنصوص عليها بالمادة إخضاع 

ازة من أجل االستهالك الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية  االستهالك أو الحي
للعالج المزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المتابعة الطبية  بصفة غير مشروعة

ت بواسطة خبرة طبية متخصصة أن حالتهم ، إذا ثبممالئم لحالتهالتكييف الوٕاعادة 
  .الصحية تستوجب عالجا طبيا
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يبقى األمر اضي التحقيق أو األحداث في الملف وحتى وٕان انتهى التحقيق وتصرف ق
، وحتى تقرر الجهة القضائية المختصة العالج نافذا عند االقتضاءهذا الذي يوجب 
  .بخالف ذلك

وهي قسم الجنح أو قاضي للجهة القضائية المختصة بأنه يجوز  08المادة  أكدتكما 
غرفة االحداث على االحداث على مستوى المحاكم أو غرفة الجنح والمخالفات أو 

لزام مستهلكي المخدرات أو المؤثرات العقلية مستوى المجلس القضائي بأن تحكم  بإ
إزالة التسمم وذلك بتأكيد أمر  ئزيها من أجل االستعمال الشخصي بالخضوع لعالج  وحا

ره قاضي التحقيق أ قرارات مشمولة بالنفاذ و قاضي األحداث أو تمديد آثا وتكون هذه ال
  .االستئناف وأالمعارضة رغم المعجل 

إما يجري لتسمم المزيل لالج العأن  18- 04من القانون رقم  10المادة  وقد أكدت
، ويتعين )طبيةالمتابعة حالة ال( وٕاما خارجيا) حالة عالج(داخل مؤسسة متخصصة 

 طة القضائية بسير العالج ونتائجهعلى الطبيب المعالج أن يعلم بصورة دورية السل
وزاري مشترك بين شروط سوتحدد  قرار  الداخلية وزير ير العالج المذكور ب

وزير المكلف بالصحةوالجمعات المحلية    .ووزير العدل حافظ األختام، وال
على أنه إذا أمر قاضي التحقيق أو  18-04من القانون رقم  11فيما نصت المادة 

مر  جراء  لتسمم، مزيل ل اقبة طبية أو الخضوع لعالجالجهة القضائية المختصة المتهم بإ
مراعاة أحكام المادة  قرة  01مكرر  125فإن تنفيذ هذه اإلجراءات تتم مع   07-02الف

جزائية التي تجيز لقاضي التحقيق األمر بوضع المتهم تحت  من قانون اإلجراءات ال
تزامات  لرقابة القضائيةال ، إذ أنه على قاضي التحقيق عند األمر بإخضاع المتهم ا

مراقبة طبية أو ل لرقابة القضائية المشابهة ل تزامات ا مراعاة ال عالج مزيل للتسمم عليه 
من  01مكرر 125من المادة  07و  02لهذا األمر والمنصوص عليها بالفقرتين 

جزائية وه    :  يقانون اإلجراءات ال
قرة ( عدم الذهاب إلى بعض األماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق -   ). 02الف
جر  - سيما عالجي حتى وٕان كان بالمستشفى ال اءات فحصالخضوع إلى بعض إ

إزالة التسمم  قرة (بغرض    ).07الف
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قرار الخضوع للعالج المزيل لامتناع المتهم وفي حالة  أكدت المادة تسمم لعن تنفيذ 
من  12أنه تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة  18-04من القانون رقم  09

رار العقوبة تنفيذ األمر بالعالج المزيل  نفس القانون ويمكن إن اقتضى األمر ق رغم إ
  . للتسمم أو المتابعة الطبية من جديد

   :ا|>�
ء ;: ا�@?,<3 )03

أنه في حالة خضوع المتهم للعالج المزيل   18-04من القانون رقم  08أكدت المادة 
من نفس القانون يمكن للجهة القضائية المختصة  07للتسمم المنصوص عليه بالمادة 

من  12للمتهم المتابع بالجنحة المنصوص عليها بالمادة  1أن تحكم باإلعفاء من العقاب
ازة من أجل االستهالك الشخصي  نفس القانون وهي جنحة االستهالك أو الحي

  .للمخدرات أو المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة

م ا���ا�$3ا���ع ا��
	� إ��اءات اKQ#3 وا�.
  : )ا��دع( ���

  : اءات ا���
.�3إ��) 01

شرة االتهام اإن النيابة العامة هي جهة االدع شرع سلطة مبا ء التي خول لها الم
ضد بتحريك الدعوى العمومية أمام القضاء ومطالبته بتسليط عقوبة أو تدبير احترازي 

ويمكن للنيابة العامة ممثلة في ، 2قتضاًء لحق المجتمع في العقاباب الجريمة كتمر 
حالة المتهم على المحاكمة أن يتخذ عدة طرق إل في جرائم المخدرات وكيل الجمهورية

، هذه المتهمبالنظر لطبيعة الجرم ووصفه وخطورته وتشعبه وبالنظر أيضا لسن 
   :الطرق هي

  
  

                                                 
جزائي العام ،حسن بوسقيعةأ -1 من قانون العقوبات  52أجازت المادة ( 278،279 ص ص ،الوجيز في القانون ال

م الجريمة وهو ما يسمى بنظام اعفاء المتهم من العقوبة رغم قيإانون على سبيل الحصر حددة في القفي حاالت م
به ومن ثم يعفى الجاني من انذاية عن الجاني رغم ثبوت نيمحو المسؤولية القانو  معفاء من العقوبة وهو نظااإل

ار  وقد ........ بالمنفعة االجتماعيةت وثيقة الصلة بالسياسة الجنائية و االعقاب ليس بسبب انعدام الخطأ وٕانما العتب
ش ئري على االعذار المعفية من العقوبة على سبيل الحصر وهي ثالثة أو أربعر نص الم جزا ضفنا إليها أة إذا ع ال

قرابة  غلمبلارات العقلية وهي عذر ثت والمؤ االحالة الخاصة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمخدر  ، عذر ال
 ). دمانإلة ، وعذر العالج من ائلية ، عذر التوباالع

ئري  اإلجراءات قانون في لمستحدثا ،شمالل علي -2 جزا هومة للطباعة والنشر  دار ،-واالتهام االستدالل -ال
وزيع، جزائر، الت  .166ص  ،6201  ال
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01 -01- 3�.

�3 ا�� 
�Vة >)D ا���Q|ا:   

دللنيابة العامة الحق في إحالة المتهم المتا نها ت خاصة البسيطة مار بع بجنح المخ
لو  شرة مضحة والثابتة على الاوا جر و حاكمة مبا   : ناءيذلك عن طريق إ

ئري ا :��,ريات ا���,ل ا>: ط��Y إ��اء: ا|��اء ا#ول جزا ستحدث المشرع ال
جراء وري أمام المحكو ثت الماإ المعدل والمتمم  02-15ة بموجب األمر رقم مل الف

جزائيةءالقانون اإلجرا من قانون  07مكرر 339مكرر إلى  339المواد من  1ت ال
جزائية والذي تم بموجبه  جراء التلبس ااالجراءات ال خطار كطريق من طرق إستبدال إ

جرا ،المحكمة الجنحية بالدعوى جراءء من وهو إ يابة وفق نت المتابعة التي تتخذها الاإ
من قانون  339، وقد أكدت المادة 2مالئمتها اإلجرائية في إخطار المحكمة بالقضية

جزائية المعدل والاإلجراء تمم أنه في حالة كون الجنحة متلبس بها ولم تكن مات ال
جراء تحقيق قضائي ورياجراءإاتباع  ،القضية تقتضي إ لرجوع لهذه  ، ت المثول الف با

 ءاللجو للنيابة ليها نجد أنها حددت جملة من الشروط لكي يسمح تلمواد التي لالمادة و 
، 3هذه الجنحة متلبس بهاأن وصف جنحي و  ذات تتمثل في كون الوقائع :جراءإللهذا ا

جراء تحقيق قضائي فيها وأن وأن تكون جنحة  بسيطة واضحة وثابتة وال تستدعي إ
ت اجراءتستدعي إوالقضية ال ضمانات كافية للمثول أمام القضاء  دمالمتهم فيها ال يق

ح بتطبيق هذا اإلجراء على جنو حداث الجانحين ، يا األاتحقيق خاصة مثل قض
لرجوع للواقع العملي بالمحاكم نجد أنه يطبق  في جنح االستهالك غالبا المخدرات وبا

ازة من أجل االستهالك الشخصي  التسليم والعرض بطريقة غير وكذا جنحة والحي
جرة بالمخدرات إذا كانت الكمية المضبوطة قليلة  ،عةو ر مش طبقا وكذا جنحة المتا

  . 18-04رقم  من القانون 17،  13،  12 وادملل
  
  

                                                 
ؤرخ في  02- 15األمر رقم  -1 جزائية، جريدة رسمية  2015- 07- 23الم المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات ال

 67، جريدة رسمية عدد 2015-12- 13المؤرخ في  17- 15والموافق عليه بالقانون رقم  2015لسنة  40د عد
 .   2015لسنة 

 .70، ص2015لسنة  25العدد  ، منظمة المحامين لناحية سطيف،مجلة المحامي -2

جزائية 41ارجع للمادة في الجنح والجنايات التلبس حالة  -3  . من قانون اإلجراءات ال
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�	

ء ا�� 
�V: ا|��اء ا��<��  : >: ط��Y إ��اءات ا89

باشر في كل الجنح حتى ولو توفر في الجنحة طريق االستدعاء المتلجأ النيابة إلى 
جزائيو شروط المثول الف رأت في ذلك حسن سير اإلجراء ،ري أو األمر ال ت ما اإذا 
   . 1بنص خاصفيها ستجب التحقيق يعدا الجنح التي 

شرة في قسم الجنح وتخطر العامة يابة النوتقوم  هم عن طريق المتبجدولة الملف مبا
االستدعاء المباشر وتكلفه بالحضور للجلسة المحددة ليحاكم طبقا للقانون وفقا للمادة 

جزائية وما يليها 334 درا ما تحال جنح  ، أمامن قانون اإلجراءات ال عمليا فإنه نا
  . المخدرات بهذا اإلجراء

01 -02- Y$?��3 ;: �0
ت ا��
Q|ا :  

ئري تتشكل جهات التحقيق في الجهاز القضائي  جزا من قاضي التحقيق وغرفة ال
ق في الجنايات المرتكبة من حداث وقاضي التحقيق المكلف بالتحقياضي األاالتهام وق

  . طرف األطفال
جرائم عن طريق طلب افتتحرك النيابة العامة الدعوى العمومية في بع تاحي ض ال

جرائم المخدرات ذات الوصف اتحقيق خلقاضي الجراء تحقيق موجه إل صة في 
دتين ي التي يكون التحقيق فيها وجوبيا وكذا في بعض الجنح المعقدة طبقا للمانائالج
جزائيةاجراءون اإلوما يليهما من قان 67 ، 66 وبعد انتهاء التحقيق يحيلها  ،ت ال

  :الحالة التحقيق حسبقاضي 
صف جنحة من جنح المخدرات يأمر قاضي التحقيق تأخذ و نت الوقائع إذا كا �

لمادة وفقا لنص اليحاكم المتهم طبقا للقانون بالمحكمة قسم الجنح  أمام بإحالة الدعوى
جزائيةاجراءمن قانون اإل 164   .  ت ال
قاضي الحقيق درات أمر إذا كانت الوقائع تأخذ وصف جناية من جنايات المخ �

لدعوى وقائمة أدلة االثبات بمعرفة وكيل الجمهورية للنائب العام لدى بإرسال ملف ا
تهام الالخاص بغرفة ا بت وفقا لما هو مقرر في البااجراءاذ اإلالقضائي التخ المجلس

قرار إرها و والتي بد 166طبقا للمادة  لجنايات احالة أمام محكمة تحيل الملف بموجب 
  . ليحاكم المتهم طبقا للقانون

                                                 
 . 174سابق، ص علي شمالل ، مرجع  -1
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جريمة أو ال توجد دالئل كافية ضد المتهم أو ال  ةل أيال تشكقائع ذا كانت الو أما إ �
من قانون  163متابعة طبقا للمادة لهوال أمر قاضي التحقيق بأال وجه لجيزال المتهم م

جزائيةاجراءاإل   .ت ال
جرائم المخدرات حدثاً إأما  جزائي المحدد بعد لم يبلغ  ذا كان المتهم في  لرشد ال سن ا
يز بين فنم 1سنوات أو يساويها) 10(وتجاوز العشر كاملة سنة ) 18(ية عشر بثمان

   :حالتين
جرائم المخدرات ذات الصف الجنحي فإن � ملف يحال من طرف النيابة ال فبالنسبة ل

طبقا  جوبياً و  هنا  والتحقيق ، جراء تحقيقلقاضي األحداث بموجب طلب افتتاحي إل
اء التحقيق يحيله بموجب ههذا األخير وبعد انت ، من قانون حماية الطفل 64للمادة 

 89إلى  56من لمواد كما هو محدد في اقانون لحداث ليحاكم طبقا للقسم األ أمر إحالة
 كمحالقاضي حداث هو المحقق وهو لتذكير أن قاصي األمع ا الطفل،حماية من قانون 

في  يشترك أن ة التي ال يجوز للقاضي المحققخالفا للقواعد العام في نفس الوقت
  . 2في نفس الملف الذي نظر فيه كمحقق جلسة المحاكمة

جرائم المخدرات ذات الوصف الجنائي اأما  � حدث لمرتكبة من طرف األبالنسبة ل
رئيس من طرف يعين فإن قاضي التحقيق المختص في التحقيق في مثل هذه الجنايات 

ة من قبل األطفال طبقا للمادة بتكالمجلس القضائي يكلفه في التحقيق في الجنايات المر 
قرة  61 من قانون حماية الطفل ، وبعد انتهاء التحقيق فإذا كانت الوقائع ثابتة  04ف
واجد على مستوى محكمة مقر تب أمر إحالة إلى قسم األحداث الموجل الملف بمييح

قرة  59المجلس القضائي طبقا للمواد  من قانون حماية الطفل  79ـ  78،  02ف
بقا للقانون، أما إذا كانت الوقائع غير ثابتة أو ال تشكل أي جريمة أصدر أمر ليحاكم ط

           .  من قانون حماية الطفل 78بأال وجه للمتابعة طبقا للمادة 

م ا���ا�3$ ) 02KQ#ا��دع(ا :(  

ررة للجنح وع جرائم المخدرات بين عقوبات مق وزع العقوبات المقررة ل  تباقو تت
ررة للجن ة، كما حدد عقوبات الشخص وحدد العقوبات األصلية والتكميلي ،ياتامق

                                                 
لرسمية عدد المتعلق بقانون حماية الطفل،  12-15من القانون رقم  02رجع للمادة ا -1 لسنة  39الجريدة ا

2015.  . 
جزائية من قانون اإل 38أنظر المادة  -2  . لمعدل والمتمماجراءات ال
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فردها بظروف تخفيف خاصة وحالة عود محددة المعنوي وكذا إعفاء وتخفيض  ، كما ا
   . من العقوبة بشكل خاص

ئري في القانون رقم  جزا شرع ال خرج الم ات ر دوقاية من المخمتعلق بالال 18-04لقد 
شرعيجواالت المعوالمؤثرات العقلية وقمع االست اعد العامة و ن بها عن القيار غير ال

العقوبات االصلية في جعلت  التيبات و من قانون العق 05المنصوص عليها في المادة 
مادة الجنح الحبس مدة تتجاوز الشهرين إلى خمس سنوات وطبق قاعدة ما عدا 

خرى إذ جعل بعض الجنح عقوبتها م  الحاالت التي يقرر  شددة قد فيها القانون حدود أ
  . سنة حبس 20تصل إلى 

  :ا�@?,<
ت ا#+)3$ -01- 02

خرى جنائية جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية لعقوبات جنحية وأ   .تخضع 

ت ا��%�3$ -01-01- 02>,?@(� 3 F%�
>:  

ارها   غرامة ويختلف مقد تتعلق بالجنح ويطبق عليها عقوبات الحبس وال
  .باختالف صورها

ازة من أجل االستهالكاالستهالك أو الجنحة  - الحبس من ب يعقب عليها الشخصي حي
غرامة من ) 02( إلى سنتين) 02(شهرين  دج أو بإحدى 50.000دج إلى 5000و ب

 ). 12ة الماد(  هاتين العقوبتين
الحبس من ب يعاقب عليها الشخصي التسليم أو العرض للغير بهدف االستعمالجنحة  -

  ،دج500.000دج إلى 100.000رامة من غسنوات وب) 10(إلى عشر ) 02(سنتين 
) 20(إلى عشرين ) 02(ضاعف الحد األقصى للعقوبة لتصبح العقوبة من سنتين وي

رات العقلية على قاصر أو معوق أو  سنة إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤث
تربوية أو التكوينية أو الصحية  مراكز التعليمية أو ال شخص يعالج بسبب إدمانه في ال

  ).13المادة (و االجتماعية أو داخل الهيئات العموميةأ
جرائم المخدرات يعاقب عليها بالحبس من  - جنحة عرقلة االعوان المكلفين بمعاينة 

 دج200.000دج إلى 100.000غرامة من سنوات وب) 05(خمس إلى ) 02(سنتين 
  )14المادة (
في المواد الغذائية  التسهيل ، ووضع المخدرات( تسهيل للغير االستعمال جنحة  -

رات عقلية بدون  والمشروبات، تقديم وصفة طبية على سبيل المحاباة ، تسليم مؤث
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وصفة أو بوصفة صورية، محاولة الحصول على المؤثرات العقلية بوصفة صورية 
غرامة من ) 15(شر سنوات إلى خمسة ع) 05(من خمس يعاقب ) قصد البيع سنة وب
 ). 16و 15لمادتين ا(دج 1.000.000دج إلى 500.000

ازتها أو عرضها إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أجنحة  - و صنعها أو حي
خراجها أو  هاأو وضع شرائها قصد البيع أو تخزينها أو است للبيع أو الحصول عليها أو 

وزيعها أو تسليمها بأي صفة كانت أو سمسرتها أ و شحنها أو نقلها عن تحضيرها أو ت
) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(لحبس من عشر يعاقب عليها باالعقوبة  بورطريق الع

غرامة من  سنة    ).17دة الما(دج 50.000.000دج إلى 5.000.000و ب
المخدرات يعاقب عليها  حجنة الحريض والتشجيع والحث على ارتكاب جنح -

قرة لتلك الجنة محل التحريض    .)22المادة (بالعقوبات الم
جرائم بالعقوبات ذاتهمثل روع في يعاقب على الش - ررة للجريمة التامةهذه ال    . ا المق
-02-01 -02 - 3$�

ت ا��%>,?@(� 3 F%�
>:  

  :السجن المؤبد وهيالمخدرات بجنايات يعاقب على جميع 
ازة أو عرض أو بيع أو  - جناية القيام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صناعة أو حي

خراجعرض للبيع أو حصول وشراء قصد  والتي تتم بواسطة ....البيع والخزين واست
جرامية منظمة المادة  قرة 17جماعة إ   ).02ف

المادة ( 17ادة تسيير أو تنظيم أو تمويل األنشطة المنصوص عليها في المجناية  -
18(. 
راد مخدرات أو مجناية  - المادة (ؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة تصدير أو استي

19.(  
زراعة ا -  ). 20المادة (لنباتات المخدرة جناية 
وزيع سالئف أو صجناية  - يزات ناعة أو نقل أو ت في بهدف استعمالها أو معدات تجه

أنها  هعلممع زراعة المواد المخدرة أو انتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة أو 
  ).21المادة ( لهذا الغرض ستستعمل

  . نايات المخدراتجناية التحريض والتشجيع والحث على ارتكاب ج -
جرائم بنفس عقوبة الفاعل األصلي   .  كما يعاقب الشريك في كل ال
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02 -02- 3$($�K�  .ا�@?,<
ت ا�

لزاميةوٕاما إما جوازية العقوبات التكميلية تكون    .إ
- 04نون رقم من القا 29ة أجازت الماد: ا�@?,<
ت ا���K$)$3 ا��,از�3 -02-01- 02
ـللجهة القضائية المختصة أن ت 18 ب   :قضي في حالة اإلدانة 
سنوات إلى عشر ) 05(الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية من خمس  -
  .سنوات) 10(
  .المنع من اإلقامة وفقا لألحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات -
) 05(سحب جواز السفر وكذا سحب رخصة السياقة لمدة ال تقل عن خمس  -

  .سنوات
ترخيص لمدة ال تقل عن خمس المنع من  - ازة أو حمل سالح خاضع ل ) 05(حي

  .سنوات
درة األشياء التي استعملت أو كانت موجهة الرتكاب الجريمة أو االشياء  - مصا

 أن علىمن نفس القانون  34، 33 ،32، في حين نصت المواد الناجمة عنها 
ارية درة اإلجب   . وليست جوازية المصا

ازل المفروشة ) 10(عشر الغلق لمدة ال تزيد عن  - سنوات بالنسبة للفنادق والمن
توح  ومراكز اإليواء والحانات والمطاعم والنوادي وأماكن العروض أو أي مكان مف

المستغل أو شارك في ارتكاب  كبارتللجمهور أو مستعمل من قبل الجمهور، حيث 
جرائم المنصوص عليها في المادتين    . من هذا القانون 16و  15ال

ــــــات والمــــــواد مصــــــادرة النباخــــــص وت :ا�@?,<222222
ت ا���K$)$3222222 ا|��ا;3222222$ -02-02-02 ت
، االمنشــــآت والتجهيــــزات واألمــــالك المنقولــــة والعقاريــــة أينــــًا كــــان مالكهــــوكــــذا  المحجــــوزة 

وكــــذا مصــــادرة األمــــوال النقديـــــة المســــتعملة أو المتحصــــل عليهــــا مـــــن هــــذه الجــــرائم مـــــع 
وطبقـــا ، 18-04 مـــن القـــانون 34،  33،  32 وادطبقـــا للمـــ 1مراعـــاة المالـــك حســـن النيـــة

مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة فإنـــه تصـــادر األشـــياء التـــي تشـــكل صـــناعتها  16للمـــادة 
واســــتعمالها أو حملهــــا أو حيازتهــــا أو بيعهــــا جريمــــة وكــــذا األشــــياء التــــي تعــــد فــــي نظــــر 

                                                 
، مجلة المحكمة 2014-06-19بتاريخ  0793034الخصوص اجتهاد المحكمة العليا ملف رقم  ارجع في هذا -1

  .334، ص 01عدد  2014يا لسنة لالع
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مهمــا القــانون أو التنظــيم خطيــرة ومضــرة وفــي هــذه الحالــة تطبــق المصــادرة كتــدبير أمــن 
1يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية

.  
رتكابه إحدى ايجوز  للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب وبالنسبة لألجانب 

جرا ئري إما  18-04القانون  ئم المنصوص عليها فيال جزا من اإلقامة في اإلقليم ال
من اإلقامة في نهائيا أو لمدة ال تقل عن عشر سنوات يترتب بقوة القانون على المنع 

رج الحدود بعد انقضاء العقوبة ئري طرد المحكوم عليه إلى خا جزا طبقا  اإلقليم ال
   .من نفس القانون 24للمادة 

  :ا�@?,<
ت ا��?�رة �)��{ ا��@%,ي -03- 02

بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي، تعاقب المادة 
جرائم  2نويالشخص المع 18-04من القانون  25 الذي يرتكب جريمة أو أكثر من ال

مرا 17إلى  13المنصوص عليها في المواد  غرامة تعادل خمس  ت من هذا القانون ب
ررة للشخص الطبيعي غرامة المق جرائم المنصوص عليها في ، ال وفي حالة ارتكاب ال

تراوح من من هذا القانون يعاقب الشخص المع 21إلى  18المواد  غرامة ت نوي ب
، وفي جميع الحاالت يتم الحكم بحل  دج250.000.000دج إلى 50.000.000

  . سنوات) 05( تفوق خمسدة الأو غلقها مؤقتا لم) المؤسسة(الشخص المعنوي 
من العقوبة في حالة  18-04من القانون رقم  27شددت المادة : ا�@ــ,د -04- 02

جرائم المخدراتإذ ارتك 3العود ويحكم عليه كما تكابها التي سبق له ار  ب المتهم نفس 
  : يلي
  .سنة 20إلى  10السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقب عليها بالحبس من  -

                                                 
ئري على هدى المبادئ الدولية  -1 جزا نجيمي جمال ، دليل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات في التشريع ال

جزء ا -للمحاكمة العادلة  وزيع ال -لثانيال يتعلق برد ، فيما 2014طبعة الثانية دار هومة للطباعة والنشر والت
  .370،371 ص األشياء المحجوزة ص

شخاص المعنوية واألمكرر من قانون العقوبات بأنه باستثناء الدولة والجماعات المحلية  51المادة تنص  -2
جرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته  جزائيًا عن ال ؤوًال  الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مس

شرعيين جزائية للشخص المعنوي ال تمنع مساءلة  أو ممثليه ال عندما ينص القانون على ذلك، إن المسؤولية ال
 .  فعالي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس األالشخص الطبيع

ارجع المادة  -3  . مكرر من قانون العقوبات 54لتحديد مفهوم العود 
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سنة عندما تكون الجريمة معاقبًا عليها بالحبس من  20إلى  10السجن المؤقت من  -
  .سنوات 10إلى  05
جرائم األخرى -   . ضعف العقوبة المقررة لباقي ال

02 -05- '$���تطبيق  18-04من القانون رقم  26تستبعد المادة  :ظ�وف ا�
إلى  53المواد (من قانون العقوبات  53الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 

جرائم المخدرات ) 2006-12-20إثر تعديل قانون العقوبات في  4مكرر 53 على 
جرائم  فرد أحكامًا خاصةأ 18-04القانون رقم  وبالتالي فإن ،1والمؤثرات العقلية ب

جرائم المنصوص عليها بالمواد  منه إذ حرمت المادة  23إلى  12المخدرات السيما ال
  : ظروف التخفيف في الحاالت التاليةمنه المتهم من االستفادة من  26

  .إذا استخدم الجاني العنف أو األسلحة -
  .أثناء تأدية وظيفته ذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية وارتكب الجريمةإ -
إذا ارتكب الجريمة ممتهن في الصحة أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات أو  -

  استعمالها 
ة في وفاة شخص أو عدة أشخاص لمسالم بت المخدرات أو المؤثرات العقليةإذا تسب -

  . اهة مستديمةعحداث إأو 
   .تهار طو من شأنها أن تزيد في خ اً إذا أضاف مرتكب الجريمة للمخدرات مواد -

فردت ة بظروف التخفيف خاص أحكاماً  18-04من القانون رقم  28المادة  كما أ
ررة في القواعد العامة في قانون العقوباتتختلف عن تلك األحكام الم كدت أن ، إذ أق

ررة في هذا القانون غير قابلة للتخفيض إال حسب الشكل التالي   : العقوبات المق
ررة هي سنة سجنا عندما ) 20(ال يجوز النزول دون عشرون  - تكون العقوبة المق

  .السجن المؤبد
  كل الحاالت األخرى العقوبة في ) 2/3(جوز النزول عن ثلثا ال ي -

م عليه و كسعاف المحفإن القضاة عند إلمحاكم بافي الميدان العملي وما يالحظ 
كانت مثال  مة فإنيالمقرر للجر تحت ثلثي الحد األدنى بظروف التخفيف ال ينزلون 

جر   هو 18-04من القانون رقم  17ة ة بالمخدرات المنصوص عليها بالمادجنحة المتا
                                                 

جزائي الخاص -1  . 455مرجع سابق، ص  ،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون ال
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بسبع عليه  ف المتهم بظروف التخفيف يحكماسنة فعند إسع 20ى إل 10ا بين مالحبس 
اره سنوات كح) 07( دنى ثلثي الحد األقريب من د أدنى ال يمكن النزول دونه باعتب

   .سنوات 10الذي هو 
بأنه يعفى من  18- 04من القانون رقم  30كدت المادة أ :>�
ء ;: ا�@?,<3ا| -06- 02

ررة كل من بلّ العقوبة ال جرائم  غ السلطات اإلداريةمق أو القضائية بكل جريمة من 
   . في تنفيذها أو الشروع فيها البدءالمخدرات قبل 

بأنه تخفض  18-04من القانون رقم  31أكدت المادة  :&��$c ا�@?,<3 -07- 02
ن رض لها مرتكب جريمة المخدرات وشريكه إلى النصف إذا مكّ العقوبات التي يتع

ل األصلي أو الشركاء في نفس الجريمة بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاع
جرائم األخرى من  وتخفض العقوبات  لطبيعة أو مساوية لها في الخطورة،نفس اأو ال

من هذا ) قوبتها المؤبدالجنايات التي ع( 23إلى  18المنصوص عليها في المواد من 
  . سنة 20سنوات إلى  10القانون إلى السجن المؤقت من 
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 ـ�����ـ

نستخلص من خالل دراستنا هذه أن من بين أكثر الجرائم خطورة وانتشارا في العـالم  

التي لم يعد لها حدود وخرجت من إطـار الجـرائم العاديـة    , هي جرائم المخدرات

حيث لم تعد شكال من أشكال اإلجـرام البسـيط   , وأصبحت تعتبر من الجرائم المنظمة

, دول تواجه اليوم عصابات محلية ودولية منظمةيمارسه بعض األفراد بل أصبحت ال

كونهـا  , هذه الظاهرة التي يجب أن تستوقف اليوم الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتهـا 

المعني األول بهذه القضية نظرا للدور المنوط بها دستوريا في حماية النظـام العـام   

السـلطات  فالدولة وحدها مـن تتـوفر علـى    , أما على الصعيد الميداني, والمجتمع

كمـا وجـب أن   , واإلمكانيات الضرورية لمواجهة هذه اآلفة االجتماعيـة الخطيـرة  

وذلك لما لها مـن  , تستوقف أيضا سائر أفراد المجتمع الجزائري في كل مناحي حياته

 .انعكاسات اقتصادية واجتماعية متعددة وخطيرة

ر وقائيـة  كما استنتجنا بأن المجتمع الدولي خطى خطوات واسعة في وضـع تـدابي  

وعالجية من خالل آليات وإجراءات قانونية لمكافحة جرائم المخـدرات مـن خـالل    

النص على ذلك في االتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية وأن التعـاون الـدولي فـي    

مـن  , تسعى إليها الدول فرادى وجماعـات , مكافحة المخدرات أصبح ضرورة ملحة

  .جال مكافحة المخدراتخالل إبرام اتفاقيات ومعاهدات في م

  :وخالصة القول فإن األرقام والدراسات تبوح بأمرين أساسين

  .أن الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات كبيرة و على جميع المستويات: األول

أن السياسات المعتمدة إلى حد اآلن لم تنجح في الحد من هـذا المشـكل   : األمر الثاني

  .الذي يؤرق العالم وال يستثني أحدا
� �	�
  ا��

أن السياسة الوقائية والعالجية المثلى الجديرة باإلتباع والتطبيـق هـي التـي تهـتم     

, بالوسائل الكفيلة بالحماية والوقاية والمعالجة ومنع وقـوع الجريمـة فـي آن واحـد    

, وباتخاذ التدابير االحترازية الكفيلة بالحماية والوقاية من ارتكاب جـرائم المخـدرات  

معالجة المتعاطين إلزالة أسباب التسمم لديهم والحماية لن تكون مجديـة  والداعية إلى 

إالّ برسم سياسة اجتماعية تكفل القضاء على مشكل المخدرات دون وصول الجناة إلى 
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ارتكاب جرائم بواسطة األجهزة المكلفة بمهمة مكافحـة الجريمـة عمومـا وجـرائم     

  , المخدرات على وجه الخصوص

وكذا تطـور  , كما أن مشكلة المخدرات ال زالت تثير القلق وفقا للتقارير الواردة عنها

كما تؤكد الدراسات العالمية أن مشكلة تعـاطي  , أسواق المواد المخدرة بوتيرة سريعة

  .المخدرات في ازدياد بالرغم من الجهود الدولية لمكافحتها

ات الجزائري تم تعديلـه ليكـون   المالحظ أيضا أنه على الرغم من أن قانون المخدر

إالّ أنه لم يتطرق إلى تجارة المخدرات عن طريـق  , منسجما مع التطورات الحاصلة

  .كتجارة المخدرات عن طريق االنترنت, الوسائل التقنية الحديثة

أنه لم يحدد الكمية المحددة للمخدرات التـي   18-04كما يالحظ أيضا بالنسبة للقانون 

فمـا  , يز في إطار المتابعة بين الجنحة والجناية على حساب الكميةبموجبها يمكن التمي

  .يمكن اعتباره استهالك في الغرب يمكن أن يعتبر متاجرة في الشرق مثال
  ا�
����ت �

يجب الضغط على الدول التي لها دخل قومي من عائدات المخدرات وحثها علـى   -

كما أصـبحت  , راعة المخدراتتغليب الجانب اإلنساني من خالل المكافحة الفعلية لز

  .بعض الدول تستعمل المخدرات كوسيلة للضغط لتحقيق أهداف سياسية

وإدراج برامج تعليمية تتنـاول  , تكثيف الحمالت التوعوية في المدارس والجامعات -

وتشجيع العمل التطوعي وتنمية الوازع الديني وغرس , مشكلة المخدرات بكل جوانبها

يق تبسيط األساليب التوعوية ومخاطبة الفئات المستهلكة بطرق القيم األخالقية عن طر

 .مبتكرة وخالقة

العمل على توحيد التشريعات المتعلقة بتجريم المخدرات وعائداتها غير المشروعة  -

الناتجة عنها وتمويل اإلرهاب بواسطتها وحركـة رؤوس األمـوال    وتبييض األموال 

  . من وإلى الخارج
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  ***ا��ـــــــ��ــــــــــ�***
��ات ا���ر�� �� ا������� ا�����ة ����رات ��  ��!�� ا���رات وا���

 �"��1961      
قائمة المخدرات المدرجة في الجدول األول من االتفاقية الوحيـدة للمخـدرات    - 01

 1961لسنة 
 زوسينالميثا الهيروين الديمينكوكسادول البيتابرودين األستيلميثادول

  القنب وراتينج القنب األليبرودين

  ومستخرجات القنب

 وصبغة القنب

 الميثادون الهيدروكودون الديميفيبتانون

 الميثيلديزورفين الهيدرومورفينول الديميثيامبوتين الكونيتازين األلفاستيلميثادول

 يدرومورفينالميثيلديه الهيدرومورفون الديوكسافتيل بوتيرت ورقة الكوكة األلفاميبرودين

- الفينيلبيبر-4-المثيل الهيدروكسيبيثيدين الديفينوكسيالت الكوكايين األلفاميثادول

حامض  - 4

 الكاربوأكسيليك

مركزقش الخشخاش  األلفابرودين

وهي المادة الناتجة (

عن معالجة قش 

الخشخاش لتركيز 

 )مواده شبه القلوية

 الميثوبون األيزوميثادون الديبيبانون

االكجونين وأستراته  الديزومورفين يناألنيليريد

 ومشتقاته

 المورفيريدين الكيتوبيميدون

 المورفين اليفوميثورفان أثيلميثيامبوتين الدكستروموراميد البنزيثيدين

  ميثوبروميد المورفين اليفوموراميد األيتونيتازين الديامبروميد البنزيلمورفين

  وغيره من المشتقات

  المورفينية األزوتية

 .اسيةالخم

 أكسيد المورفين اليفوفيناسيلمورفان األيتوكسيريدين الديبثيلثيامبوتين البيتاستيلميثادول

 الميروفين اليفورفانون الفوريثيدين األيهيدرومورفين البيتاميبرودين

ميثوبروميد 

 المورفين

 النورليفورفانول النيكومورفين الميروفين أكسيد المورفين

 األكسيمورفين األكسيكودون األفيون ينالنورمورف النورميثادون

 الفينومورفان الفينازوسين الفينامبروميد الفينادوكسون البيثيدين

 الراسيميثورفان البروبيريدين البروهيبتازين البيمينودين الفينوبيريدين

 التريميبيريدين الثيبايين الثيباكون الراسيمورفان الراسيمورايد

 01الملحق رقم 
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جة في الجدول الثاني من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة قائمة المخدرات المدر -02

1961.  
الفولكوديين  األثيلمورفين الديكستروبروبوكسيفين األستيلديهيد روكوديين

 )مورفولينيليتيلمورفين(

  النوركوديين الديهيدركوديين الكوديين

  

دة للمخدرات قائمة المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث من االتفاقية الوحي -03

  1961لسنة 
 النوركوديين األثيلمورفين الكوديين األستيلديهيد ركوديين

  الفولكوديين الدكستروبروكسفيفبن الديهيدركوديين

  

قائمة المستحضرات المدرجة في الجدول الرابع من االتفاقية الوحيدة للمخدرات  -04

  1961لسنة 
 الهيروين الديزومورفين القنب وراتينج القنب

  

بالرجوع إلى الجداول األول والثاني والثالث والرابع من اتفاقيـة المـؤثرات العقليـة    

التي صادقت عليـه الجزائـر بموجـب    , م بمدينة فيينا1991-02-21المبرمة في 

  :تتمثل هذه المواد في ما يأتي, 1977-12-07المؤرخ في  177-77المرسوم رقم 

  المواد الواردة في الجدول األول -
  التسمية الدولية

 

NOMS COMMUNS  

 التسمية المتعارف عليها
DENOMINATIONS 

COMMUNES 

INTERNATIONALES 

 DOB BROLAMFETAMINE برولمفيتامين

 DET CATHINONE كاتينون

 PCE ETICYCLIDINE إتيسيكليدين

 ETRYPTAMINE  يتريبتامين

 LAD, LSD-25 LYSERGIDE ليسارجيد

 PSILOCYBINE  بسيلوسيبين

 PHP, PCPY ROLICYCLIDINE روليسيكليدين
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 MDA TENAMFETAMINE تينامفيتامين

 TCA TENOCYCLIDINE تينوسيكليدين

  المواد الواردة في الجدول الثاني -

 AMFETAMINE  أمفيتامين

 AMINEPTINE  أمينيبتين

 Dexamphétamine DEXAMFETAMINE ديكسامفيتامين

 Lévamphétamine LEVAMFETAMINE ليفامفيتامين

 MECLOQUALONE  ميكلوكالون

 Lévamphétamine METAMFETAMINE ميتامفيتامين

 METHAQUALONE  ميتاكالون

 METHYLPHENIDATE  ميتيلفينيدات

 PCP PHENCYCLIDINE فينسيكليدين

 PHENMETRAZINE  فينميترازين

 Racémate de راسيمات دو ميتامفيتامين

méthamphétamine 

RACEMATE  DE 

METHAMPHETAMINE 

 Acide barbiturique SECOBARBITAL سيكوباربيتال

 ZIPEPROL  زيبيبرول

  المواد الواردة في الجدول الثالث -

 AMOBARABITAL  أموباربيتال

 BUPRENORPHINE  بوبرينورفين

 BUTALBITAL  بوتالبيتال

 CYCLOBARBITAL  سيكلوباربيتال

 FLUNITRAZEPAM  فلونيترازيبام

 GLUTETHIMIDE  غلوتيتيميد

 PENTAZOCINE  بينتازوسين

 PENTOBARBITAL  بينتوباربيتال

  المواد الواردة في الجدول الرابع -

 ALLOBARBITAL  ألوبربيتال

 ALPRAZOLAM  ألبرازوالم

 AMFEPRAMONE  أمفيبرامون
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 AMINOREX  أمينوريكس

 BARBITAL  بربيتال

 benzphétamine BENZFETAMINE بنزيفيتامين

 BROTIZOLAM  بروتيزوالم

 CAMAZEPAM  كامازيبام

 CHILORDIAZEPOXIDE  كيلورديازيبوكسيد

 CLOBAZAM  كلوبازام

 CLONAZEPAM  كلونازيبام

 CLORAZEPATE  كلورازيبات

 CLOXAZOLAM  كلوكسازوالم

 CLORAZEPAM  كلورازيبام

 DIAZEPAM  ديازيبام

 ESTAZOLAM  إستازوالم

 ETHCHLORVYNOL  إتشلورفينول

 ETHINAMATE  إيتينامات

 ETHYLLOFLAZEPATE  إيتيلوفالزيبات

 N-éthylamphétamine ETILAMFETAMINE إيتيالمفيتامين

 PHENOBARBITAL  فينوباربيتال
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 03الملحق رقم 
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 04الملحق رقم 
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  �ا	�ــ�ا�ـــا	���در و� ����ــــ
  :����� ا	���در: أو�
 القرآن الكريم -01 �

 صحيح البخاري, صحيح مسلم"األحاديث النبوية  -02 �

 : والثنائية االتفاقيات الدولية -03 �

والمصادق عليها من طرف  1961االتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات لسنة  -

 1963-12- 11المؤرخ في  343-63قم الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم ر

 .66/1963الجريدة الرسمية عدد  -

لمبرمة ا )االتفاقية المتعلقة بالمواد العقاقيرية النفسية(اتفاقية المؤثرات العقلية  -

فيينا والمصادق عليها من طرف الجزائر بموجب ب 1971-02-21بتاريخ 

مية عدد الجريدة الرس 1977-12-07المؤرخ في  177-77المرسوم رقم 

 .1977لسنة  80

المعدل لالتفاقية  1972- 03-25المعتمد بجنيف بتاريخ  1972بروتوكول سنة  -

والمصادق عليه من طرف الجزائر بموجب  1961الوحيدة للمخدرات لسنة 

الجريدة  - 2002-02-05المؤرخ في  61-02المرسوم الرئاسي رقم 

 .10/2002الرسمية عدد 

حة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات اتفاقية األمم المتحدة لمكاف -

والمصادق  1988-12-20الموافق عليها في فيينا بتاريخ  1988العقلية لسنة 

 41-95عليها من طرف الجزائر مع التحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .07/1995الجريدة الرسمية عدد  – 1995-01-28المؤرخ في 

جار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليـة  االتفاقية العربية لمكافحة االت -

 .مطبوعات جامعة الدول العربية, 1994لسنة 

يتضمن التصـديق علـى   , 2007ديسمبر  01مؤرخ , 375-07مرسوم رقم  -

المتعلق بالتعاون في مجال األمن ومكافحة اإلجرام , االتفاق بين الجزائر وفرنسا
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ديسـمبر   09في  77ج ر عدد , 2003أكتوبر  25المنظم الموقع بالجزائر في 

2007.    

يتضمن التصديق على , 2007ديسمبر  01مؤرخ في , 374-07مرسوم رقم  -

االتفاق بين الجزائر وايطاليا في مجال محاربة اإلرهـاب واإلجـرام المـنظم    

والهجـرة غيـر   , واالتجار غير المشروع في المخدرات والمـؤثرات العقليـة  

 09فـي   77ج ر عـدد  , 1999نـوفمبر   22الموقع بالجزائر في , الشرعية

    .2007ديسمبر 

يتضمن التصـديق علـى   , 2007ديسمبر  01مؤرخ , 375-07مرسوم رقم  -

المتعلق بالتعاون في مجال األمن ومكافحة اإلجرام , االتفاق بين الجزائر وفرنسا

ديسـمبر   09في  77ج ر عدد , 2003أكتوبر  25المنظم الموقع بالجزائر في 

2007.   

  .الجزائرية النصوص التشريعية والتنظيمية - 04  �

�ا��� ) أ� : ا	

المتضمن قانون اإلجراءات  1966-06-08المؤرخ في  155- 66األمر رقم  -

 .الجزائية المعدل والمتمم

المتضمن قانون العقوبات  1966-06-08المؤرخ في  156-66األمر رقم  -

 . المعدل والمتمم

متضمن قانون الجمارك ال 1979-07-21المؤرخ في  07-79القانون رقم  -

 .المعدل والمتمم

والمتعلق بحماية الصحة  1985-02-16المؤرخ في  05-85القانون رقم  -

  .1985لسنة  08، جريدة رسمية عدد وترقيتها المعدل والمتمم والملغى

المتعلق بحماية الصحة  1987-08-01المؤرخ في  17- 87القانون رقم  -

 .النباتية

المتعلق بالوقاية من  2004-12-25في المؤرخ  18-04القانون رقم  -

 –المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير الشرعيين بها 

 .83/2004الجريدة الرسمية عدد 
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يتعلق بالوقاية من تبييض  2005-02-06المؤرخ في  01-05القانون رقم  -

 . 2005ة لسن 11األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتها، الجريدة الرسمية عدد 

-20المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في  01-06القانون رقم  -

، المعدل والمتمم باألمر رقم 2006لسنة  14، جريدة رسمية عدد 02-2016

  . 2010لسنة  50، جريدة رسمية عدد 2010- 08-26المؤرخ في  10-05

ماية المتعلق بقانون ح 2015-07-15المؤرخ في  12-15القانون رقم  -

 .  39/2015جريدة رسمية عدد الطفل، 

الجريدة  –المتعلق بالصحة  2018-07-02المؤرخ في  11-18القانون رقم  -

 .2018/ 46الرسمية عدد 

 : ا	��ا#�" ا	! ����� ) ب

يتضمن تنظيم المواد  1976-11-23المؤرخ في  140-76 رقم المرسوم -

  .1977لسنة  01الجريدة الرسمية عدد  –السامة 

يتضمن إنشاء  1997-06-15المؤرخ في  212-97تنفيذي رقم الم مرسوال   -

لسنة  41لوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، الجريدة الرسمية عدد الديوان ا

-10-31المؤرخ في  354 -02بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل  ،1997

والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  2002لسنة  72يدة الرسمية عدد جر، ال2002

لسنة  21، الجريدة الرسمية عدد 2003-03-24المؤرخ في  03-133

- 05-31المؤرخ في  181-06والمعدل بالمرسوم الرئاسي رقم  2003

  .2006لسنة  36، الجريدة الرسمية عدد 2006

المتضمن تمديد  2006-10-05المؤرخ في  348-06مرسوم التنفيذي رقم ال -

ورية وقضاة التحقيق، االختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكالء الجمه

-16ذي رقم يم التنفوالمعدل بالمرس 2006لسنة  63الجريدة الرسمية عدد 

  . 2016لسنة  62الجريدة الرسمية عدد  ،2016-10-17المؤرخ في  267
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يحدد كيفيات  2007-07-30المؤرخ في  228-07تنفيذي رقم المرسوم ال  -

ة أو ألغراض طبيـمنح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية 

 .2007لسنة  49ية عدد الجريدة الرسمعلمية، 

يحدد كيفيات  2007-07-30المؤرخ في  229-07تنفيذي رقم المرسوم ال -

يتعلق  2004- 12-25المؤرخ في  18- 04من القانون رقم  06تطبيق المادة 

عمال واالتجار غير بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االست

 .2007لسنة  49الجريدة الرسمية عدد  ،ن بهاالشرعيي

الذي يحدد  2007-07-30المؤرخ في  228-07تنفيذي رقم المرسوم ال -

كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية ألغراض طبية 

 .2007لسنة  49 ية عدد، الجريدة الرسمأو علمية

يحدد كيفيات  2007-07-30المؤرخ في  230-07تنفيذي رقم المرسوم ال - 

التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من 

 الشرعيين بها،المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير 

 . 2007لسنة  49الجريدة الرسمية عدد 

  .النصوص التشريعية األجنبية - 05  �

يتعلق بالوقاية مـن  , 1992ماي  18في المؤرخ  52القانون التونسي رقم  - 01 -

  . المخدرات وعالج مستهلكيها وزجر التعامل غير المشروع بها

في شان مكافحة المخدرات وتنظيم , 1960لسنة  182القانون المصري رقم  -02 -

 .1960يونيو  13في المؤرخة في  131ج ر عدد , استعمالها واالتجار فيها

  : )��)�	'&� ا	%� ����� ا	��ا��: $����

  :ا	*!( - 01  �

أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، دار هومة للطباعة النشر  -

 .2008الجزائر الطبعة السادسة  –التوزيع 

أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص الجزء األول ، دار   -

 .21/2019الجزائر الطبعة  –هومة للطباعة والنشر والتوزيع 
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- ن بوسقيعة ، التحقيق القضائي ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعأحس  -

 . 2009الجزائر الطبعة الثامنة 

أسامة السيد عبد السميع، عقوبة تعاطي المخدرات واالتجار بها بين الشريعة  -

 .2008والقانون، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية 

منشورات  –ات الجزء الخامس المخدر –بدوي منار موسوعة القضايا الجزائية  -

 .2011زين الحقوقية، الطبعة الثانية 

بطاهر تواتي، الدفاع االجتماعي في مجال المخدرات في التشريع الجزائري،  -

 .التوزيع، الجزائر بدون سنةدار الغرب للنشر و

الجزء األول ،  –جياللي بغدادي االجتهاد القضائي في المواد الجزائية  -

الجزائر  –التصال والنشر واإلشهار وحدة الطباعة الرويبة المؤسسة الوطنية ل

1996 . 

قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع عبيدي الشافعي،  -

النصوص التطبيقية بملحق ال واالتجار غير المشروعين بها، االستعم

 التي صادقت عليها الجزائر واالتفاقيات الدولية والبروتوكوالت المكملة لها

 . عين مليلة، الجزائر 2008بتحفظ، دار الهدي للطباعة والنشر والتوزيع، 

 -واالتهام االستدالل -الجزائري  اإلجراءات قانون في المستحدث ،شمالل علي -

 .2016 الجزائر، هومة للطباعة والنشر التوزيع، دار

قوانين المخدرات الجزائية ، دراسة مقارنة لقوانين  ،كامل فريد السالك -

اث علم اإلجرام والساسة خدرات في ألمانيا والبالد العربية على ضوء أبحالم

 .، بيروت ، لبنان2006الطبعة األولى  الجانية، منشورات الحلبي الحقوقية،

فاطمة العرفي ، ليلى إبراهيم العواني ، جرائم المخدرات في ضوء الفقه  -

 .2010الجزائر  - ، عين مليلة، دار الهدىشريعاإلسالمي والت

 الجزائر الهدى، دار الجزائري، التشريع في المخدرات جرائم صقر، نبيل -

2006. 
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الجريمة المنظمة ، التهريب والمخدرات قمراوي  عز الدينو  نبيل صقر -

لنشر والتوزيع وتبييض األموال في التشريع الجزائري دار الهدى للطباع وا

  .2008عين مليلة الجزائر

في الجنح والمخالفات في التشريع الجزائري  نجيمي جمال ، دليل القضاة للحكم -

دار هومة للطباعة  -الجزء األول -على هدى المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة 

 . 2014والنشر والتوزيع الطبعة الثانية 

 دار الدولية، واالتفاقيات القوانين ظل في المخدرات جريمة مروك، الدين نصر -

 .2007 جزائر،هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، ال

لحسن بن الشيخ آث ملويا، المخدرات والمؤثرات العقلية، دار هومة للنشر  -

  .2010والتوزيع، الجزائر 

لعشب علي ، اإلطار القانوني لمكافحة غسل األموال ، ديوان المطبوعات  -

 .2007الجامعية 

محمد حزيط مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ، دار هومة  -

 . 2007الجزائر الطبعة الثانية  -ة النشر والتوزيع للطباع

محمد بن وارث مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص ،  -

، ص 2009الطبعة الرابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 

169. 

مكتبـة دار   , أحكامها ونصوصـها , االتفاقيات القضائية الدولية, مصطفى صخري -

 .األردن, 1988, 1ط , افةالثق

الجزء األول، دار العلوم  –منصور رحماني القانون الجاني للمال واألعمال  -

 .2012للنشر والتوزيع، عنابة 

 : وا	 /وات وا	/را#�ت وا	/ور.�ت ا	�-,ت - 02  �

دار النشر للمركز  -الجزء األول –أساليب وإجراءات مكافحة المخدرات  -

 .1991التدريب بالرياض العربي للدراسات األمنية و
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الدراسة الوبائية الشاملة لتفشي المخدرات في الجزائر ، مسح وطني شامل  -

حول انتشار اإلدمان على المخدرات في الجزائر، خالصة شاملة، وزارة 

 .العدل، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها

وطني شامل حول  الدراسة الوبائية الشاملة لتفشي المخدرات في الجزائر، مسح -

العدل،  انتشار اإلدمان على المخدرات في الجزائر ، خالصة شاملة وزارة

 .التقرير النهائي –الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 

 .، قسم الوثائق للمحكمة العليا 01العدد  2010مجلة المحكمة العليا لسنة  -

الوثائق والدراسات القانونية ، قسم  01العدد  2014مجلة المحكمة العليا لسنة   -

 .والقضائية بالمحكمة العليا

، قسم الوثائق والدراسات القانونية  02العدد  2014مجلة المحكمة العليا لسنة  -

 .والقضائية بالمحكمة العليا

 ، 2015لسنة  25العدد  ، منظمة المحامين لناحية سطيف،مجلة المحامي -

الندوة , في مجال مكافحة المخدراتالتعاون الدولي القانوني , عيسى القاسمي -

جامعة نايف العربية , العلمية حول التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات

, بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر, للعلوم األمنية

 .2005يونيو-22- 20الجزائر في 

  ا	%'��� 	��56ات وا4ط�و�2ت وا	�#��1ا - 03  �

مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء  -درات وطرق إثباتها جريمة المخ -

 .2007لسنة  15الدفعة 

مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء  –المخدرات بين التشريع والعقاب  -

 .2009لسنة  17الدفعة 

مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء الدفعة  –ارتباط المخدرات باإلجرام  -

 .2008لسنة  16

مذكرة لنيل إجازة المدرسة  –إلدمان على المخدرات المعالجة وإعادة التأهيل ا -

 .2009لسنة  17العليا للقضاء الدفعة 
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مذكرة تخرج بالمدرسة العليا  –دراسة نظرية وتطبيقية لظاهرة المخدرات  -

 .2006/2007للشرطة الدفعة 

تخرج  مذكرة -التحقيق في جرائم المخدرات في مكان سكني وغير سكني  -

 .2007لمحافظي الشرطة  21بالمدرسة العليا للشرطة الدفعة 

مذكرة تخرج بالمدرسة  -أهمية التسليم المراقب في مكافحة جرائم المخدرات  -

 . 2007للشرطة دفعة محافظي الشرطة العليا 

مذكرة لنيل , السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات في الجزائر, جيماوي فوزي -

جامعة , كلية الحقوق, يةفرع القانون الجنائي والعلوم الجنائ, شهادة الماجستير

 .2013-2012السنة الجامعية , بن عكنون 1الجزائر

, أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه في الحقوق, حاج شريف فوزية -
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