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 اإلهداء

 امرأتان اثنتان، أوالهما هز ت سريري، وثانيتهما هز ت قلبي...

 أوالهما أنا إحدى ثمار شجرتها، وثانيتهما كل  ثماري من شجرتها..

أمي وزوجتي ولكل  امرأة داعمة أهدي هذا الكتاب ألعب ر عن لكلتيهما 
 امتناني وعرفاني بالجميل..

.. وأبقاك  هللا زوجتي لتكوني لروحي  رحمك  هللا أم ي وجعلني خير ذكر لك 
د عتمتها.. ا يضيئها ويبد   مصباح 

 

 
 

 

 

 

 

 





 

 الشكر والتقدير

لقوانين، العادل الحمد هلل رب العالمين خالق الخلق بأحسن تقويم وأقوم ا
المقسط، الذي ال يضيع عنده مثقال ذرة، والصالة والسالم على خاتم 

بعد أن أكملت  ،لـه الطيبين الطاهرينآاألنبياء والمرسلين سيدنا محمـد و 
، ال يسعني إال أن أتقدم بشكري رأطروحتي هذه بعون من العلي القدي

العقبات  ل كل  وامتناني إلى بلدي الثاني لبنان الذي احتضنني؛ وذل  
والصعوبات أمامي، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الجامعة اإلسالمية متمثلة 

 برئيستها الدكتورة دينا المولى وكادرها، والسيما العاملين في كلية الحقوق،،

أدهم على هذه األطروحة، واالمتنان إلى أستاذي الدكتور المشرف فوزي 
نيالذي  من غير ضجر أو ملل، وكان بالرعاية األخوية، وتحملني  خص 

لتوجيهاته السديدة ومالحظاته القيمة األثر الواضح في إعداد هذا الجهد 
 العلمي. 

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة التي تفضلت بقراءة األطروحة فلهم مني 
 كل الشكر واالحترام.

 ومن هللا التوفيق والسداد

 





 

 المقدمة
لمواد المخدرة واستخدمتها في زمنة سحيقة بعض اأعرفت البشرية منذ 

فيون من نبات ألوقد استخلص ا الوصفات الطبية والطقوس الدينية،
ومنه صنع المورفين والهيرويين وكان ذلك في القرن التاسع الخشخاش، 

 عشر.
وفي بداية القرن العشرين لم تكن هناك أسس قانونية أو رقابة دولية على 

ت الحكومات على اإلجراءات الوطنية االتجار بالمخدرات وتداولها، واعتمد
لمكافحة ظاهرة المخدرات حسب ظروف كل دولة وامكاناتها البشرية 
والفنية، إلى أن أدرك المجتمع الدولي الخطر الذي تشكله ظاهرة المخدرات 

دمان إلن المستقر أن تعاطي المخدرات واعلى شعوب العالم، حيث بات م
الثروة البشرية ألي مجتمع، فشيوع إدمان عليها يشكل سبب ا رئيسي ا إلنهيار 

 المخدرات في أي مجتمع ينتج أمة تائهة مشوشة الوعي متعثرة االزدهار.
تمخض جهد  األمم المتحدة في مكافحة مشكلة المخدرات العالمية على لذا 

االتفاقية الوحيدة ثالث معاهدات دولية رئيسية لمراقبة المخدرات هي: 
اتفاقية ، و (2690)بصيغتها المعدلة في عام  2612للمخدرات لعام 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير ، و 2692المؤثرات العقلية لعام 
وهذه االتفاقيات  .2611المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

الهيئة الدولية لمراقبة و  لجنة المخدرات الثالث تسند مهام مهمة إلى
 (2).المخدرات

                                                           
 
 
صفحة االمم المتحدة االلكترونية الرسمية // االمم المتحدة وسيادة القانون // الموقع االلكتروني : (1)
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من أشكال الجرائم المنظمة العابرة  ال  وقد أصبح االتجار بالمخدرات شك
للحدود، وأصبحت هذه الجريمة التحدي األبرز ألجهزة العدالة الجنائية 

ة التجارة للدول كافة، ال سيما بعد ما شهده العالم من انفتاح اقتصادي وحري
 لحدود والحواجز بين الدول.ل وتالش  

أما في العراق فتتعاظم مشكلة انتشار المخدرات، لتصل إلى حدود قياسية 
في ما يتعلق بنسب التعاطي بين الشباب،  وانتشار تجارتها داخل البالد، 
حسبما تكشف مصادر رسمية، مما يضع المجمتع العراقي أمام  معضلة 

 اب.أكثر خطورة من اإلره

من دولة ممر للمخدرات إلى  ومما زاد في خطورة الوضع، هو تحول العراق
جري فيه صناعة المخدرات تدولة استهالك وإنتاج  للمواد المخدرة،  حيث  

وتطوير أنواعها، ال سيما صناعة مادة الكريستال التي تصنع في البيوت 
 العادية كما ثبت من التحقيقات الجنائية.

قم مشكلة المخدرات في العراق حدث نتيجة االنهيار الكبير مع العلم  أن تفا
جراء االحتالل  0222الذي أصاب مؤسسات الدولة العراقية بعد عام 

االميركي، وعدم إحكام األجهزة األمنية سيطرتها على معظم منافذ البالد، 
ا الحدود الجنوبية مع إيران التي تعد المصدر األول لعبور  خصوص 

لعراق. وتحدثت بعض المصادر الرسمية عن أرقام مخيفة المخدرات إلى ا
إلى  % 02بالنسبة إلى أعداد المتعاطين للمخدرات  تصل الى حوالي ال 
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بين صفوف الشباب في محافظات وسط وجنوب البالد، خصوصا    % 02
 .(2)عام ا 22و 20من فئات الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 

نون صدر في العراق هو قانون منع زراعة أول قا وعلى مستوى التشريع فإن
م، وتاله 2622( لسنة 20قنب الحشيشة الهندي و خشخاش األفيون رقم )

 تعديالتهما.م و 2621( لسنة 00العقاقير الخطرة والمخدرة رقم ) قانون 
 

، 2612ومن ثم صادق العراق على االتفاقية  الدولية للمخدرات عام 
لمشرع العراقي قانون مكافحة المخدرات وتنفيذا اللتزاماته الدولية سن ا

، وتضمن هذا القانون عقوبة اإلعدام  2610لسنة  11)القانون القديم ( رقم 
 على مروجي المخدرات.

 
( لمؤثرات العقلية )القانون الجديدصدر قانون المخدرات وا 0229وفي العام 

ي ، والذي حاول التماهي مع التطور التشريعي الدول0229لسنة  02رقم 
فيما يتعلق بظاهرة المخدرات، حيث استقى معظم نصوصه من االتفاقيات 
الدولية النافذة، وقد  نص القانون الجديد على تأسيس هيئة وطنية عراقية 
عليا للمخدرات والمؤثرات العقلية التي ستأخذ على عاتقها وضع 

ن االستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات، والتي من المفترض أ
 .(0)تكون مساهما حقيقيا في الحد من رواج المخدرات واالدمان عليها

                                                           
 
 
تصريحات نبيل الطائي قاضي التحقيق في جرائم المخدرات المنشورة على الصفحة االلكترونية لمجلس القضاء (1)

 .www:hjc.iq.comالموقع االلكتروني : //  0202 – 0 – 0االعلى العراقي بتاريخ 

مية لجمهورية العراق العدد المنشور في الجريدة الرس 0229لعام  02قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم  (2)
 .0229أيار  1بتاريخ  0001
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نشاء مديرية شرطة بمستوى قسم في كل إالقانون الجديد على  كما نص  
على  ونص  كذلكمخدرات والمؤثرات العقلية، محافظة تختص بمكافحة ال

 تأسيس مراكز لتأهيل المدمنين في وزارة العمل.
فإن تعاطي المخدرات ينتشر في العديد من الدول  أما على النطاق االقليمي

خرى لم ألاالدول العربية  ن  أمصر ولبنان والمغرب واليمن كما  العربية منها
 .(2)تسلم من شر هذه اآلفة

سرائيلي بنشر المخدرات بين أوساط الشعب إلكما ثبت قيام االحتالل ا
 .(0)نوياتهالفلسطيني بقصد تخدير هذا الشعب وتفتيت قواه وتحطيم مع

 أهداف الدراسة 

 تهدف هذه الدراسة  للوصول إلى األهداف التالية : 
   ،تبيان سياسة  المجتمع الدولي في مكافحة االتجار بالمخدرات

مواجهتها اال قدرة على طورة ظاهرة المخدرات التي ال والحد من خ
 على مستوى عالمي.

  االقليمي في إلقاء الضوء على أهم صور وأشكال التعاون الدولي و
 مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

  تبيان االطار التشريعي العراقي لمكافحة المخدرات ومدى تماهيه مع
 التشريعات الدولية .

                                                           
 
 
 .1، ص 2692أحمد امين الحادقة، الندوة الدولية العربية حول ظاهرة تعاطي المخدرات، القاهرة،  )2(
 . 02، ص 2691السنه الثامنة  261جليل حيدر، العراق بلد بال حشيش، مجلة الف باء، العدد  )0(
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 وتحليل  مشكلة  المخدرات في العراق، تشخيص الواقع الحالي لحجم
 المجتمع العراقي. على آثارها السلبية

 ي مكافحة حات التي يمكن أن تسهم فلى بعض المقتر إ لفت االنتباه
داء الدولة العراقية في مكافحة ناجعة أظاهرة المخدرات وتطوير 

 وفعالة لمشكلة المخدرات والحد من مخاطرها.
  تحقيق تراكم معرفي مناسب لتوسيع و تدقيق البحث في هذا الميدان

 كهدف علمي .

 إشكالية الدراسة : 
ي سنطرحها في هذه الدراسة تنحصر إنطالقا مما سبق فإن اإلشكالية الت

ا في السؤال التالي:  أساس 
ة عالميا للحد ــــ ما مدى إحاطة المشرع الوطني العراقي بالسياسات المعتمد

جراءات الجزائية واالجتماعية إلا من ظاهرة المخدرات؟؟  وما مدى فعالية
 رض الواقع ؟أية  لمكافحة ظاهرة المخدرات على العراق

 ، يمكن االستعانة باألسئلة الفرعية التالية: شكالية المذكورة أعالهمعالجة اإلول
 

  ؟مشكلة المخدراتما هي مالمح السياسات  العالمية لمواجهة 
  ؟ الدولي لمكافحة تجارة المخدرات  ما هي آليات التعاون 
  كيف عالجت الدولة العراقية مشكلة المخدرات تشريعيا واجتماعيا ؟ 
  ارة المخدرات في القانون العراقي؟ و ما هو جما هي أركان جريمة ت

 ؟ تكييفها الجنائي
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 حة للحد من ظاهرة هل استفاد العراق من التجارب الدولية الناج
 ؟المخدرات

  ؟ اجه مشكلة المخدرات دون دعم دولين يو أهل يمكن للعراق 

 منهج الدراسة :  
  من تعتمد هذه الدراسة على عدة مناهج تتكامل جميعا في االقتراب

ظاهرة المخدرات وكيفية التعامل معها بما يحقق أهداف الدراسة 
التحليلي إلبراز كيفية معالجة المشرع العراقي  المنهج الوصفيأولها: 

من حين  المنهج المقارن لجريمة االتجار بالمخدرات، مع استخدام 
آلخر من خالل توضيح موقف المشرع المصري واللبناني  

تقييم مدى تحكم المشرع العراقي  في  بالخصوص حتى يسهل علينا
 اإلحاطة بأبعاد هذه الجريمة الخطيرة.

 
 الفروض العلمية للدراسة : 

 
 لى فرضيتين علميتين أساسيتين هماتعتمد هذه الدراسة ع : 

 
 قيات الدولية مسايرة التوجه العام في االتفا : إن   الفرضية األولى

حكام التشريعية سوف يؤدي إلى تحديث األ الخاصة بالمخدرات،
الوطنية  العراقية وتنظيمها وانسجامها مع التحوالت الدولية وبشكل 
خاص النظر لجريمة المخدرات في إطار ما يعرف بالجرائم  المنظمة 

 (.ال، الجرائم االلكترونية ... الخالعابرة للحدود )كجرائم تبييض األمو 
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 ت المقارنة وعلى الدراسا: إن التركيز على النماذج و  الفرضية الثانية

الخصوص التجارب المقارنة بين الدول، من شأنه أن يساعد المشرع 
 الوطني على اإلحاطة بهذه الجريمة بشكل أفضل وانجع.

 خطة الدراسة 

لدراسة موضوع ظاهرة المخدرات وسبل مكافحتها تم تقسيم الموضوع 
 :وذلك على الشكل كاآلتي إلى مقدمة وبابين وخاتمة

 .ظاهرة المخدرات والجرائم المرتبطة بها: الباب األول

 ل إلى فصلين: و  ألوقد قسم  الباب ا

 : ماهية ظاهرة  المخدرات.الفصل األول

 تناولت بالدراسة المخدرات من الزراعة الى التعاطي . الفصل الثاني 

 :  مكافحة ظاهرة المخدرات والحد من انتشارها .الباب الثانياما 

 صلين:الباب الثاني إلى ف وقسم

 : مكافحة ظاهرة المخدرات على الصعيد الدولي.الفصل االول

: الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة المخدرات على الصعيدين الفصل الثاني
 االقليمي والوطني .
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في متن هذه الدراسة نماذج  من اجتهادات المحاكم في العراق  وقد عرضنا
والى النتائج واالقتراحات ولبنان وبعض الدول العربية، ثم تطرقنا للخاتمة 

 والتوصيات  التي توصلنا إليها
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ل الباب   األوَّ
 ظاهرة المخدرات والجرائم المرتبطة بها

تعتبر ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية من بين الظواهر التي انتشرت  
األخيرة في أغلب المجتمعات، وقد نتج عنها العديد من النتائج  في اآلونة

سلبية على الفرد والمجتمع ككل، ولم تقتصر هذه الظاهرة على بلد معين ال
بل امتدت إلى جميع بلدان العالم وحسب ظروف تلك البلدان )االجتماعية، 
واالقتصادية، والتربوية ...الخ( وأصبح تهريبها إلى الدول عن طريق النقل 

ن المنتجة إلى البري والبحري والجوي إليصال هذه المواد المخدرة من البلدا
البلدان المستهلكة، فاالتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 

اإلنتاج  :مصطلح دولي يشمل العديد من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
والزراعة، والتجارة، والتهريب، والترويج ويمتد معنى المصطلح ليشمل 

لك وفقا لما قررته المادة األدوات المستخدمة في انتاجه ووسائل نقله وذ
من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع  (2) الثالثة

من االتفاقية (0). والمادة الثانية2611بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 
 .2660العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 

                                                           
 
 
األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ( من اتفاقية 2المادة ) )2(

2611. 
 .2660( من االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 0المادة ) )0(
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ولي ة في العصر هذا وُتَعدُّ المخد رات من بين أهم  المشكال ت الد 
ابق إال  دول  الر اهن، ولم يكن األمر كذلك فيما مضى إذ لم تعان  في الس 
معدودة من هذه المعضلة، لكن ها اليوم انتقلت لتصبح مشكلة دولي ة عام ة ال 
رة أو نامية، فهي تطال بمخاطرها  ُتستثنى منها دولة كبرى أو ُصغرى، متطو 

 .البشري ة جمعاء

ن  هذه المشكلة ات خذت بمرور الوقت طابع ا تجاريًّا، فهي والمالحظ أ
ول الت ي  ُتزَرع في دول، وُتهر ب عبر دول  ُتسم ى ممر ات، لتصل إلى الد 

 تشك ل سوق ا استهالكيًّا لها.

شكال نباتات أو مواد خام أوع الهائل في أنواع المخدرات في إن التن
بة بمكان وضع تعريف أو كيميائية سامة وغير سامة يجعل من الصعو 

شامل وجامع للمخدرات، ولذلك سنحاول أن نضع ونكيف كل تعريف حسب 
التصنيف والقابلية ضمن الفقه أو التشريع ثم بعد ذلك نصنف أنواع 
 المخدرات المعروفة واألكثر انتشارا  ونذكر تأثيرها على الجسم والنفس معا.

نتناول في الفصل سوف يتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين، حيث سلذلك 
ل ماهية جريمة المخدرات وفي الفصل الثاني سوف نتناول أركان  ،األو 

 جريمة المخدرات.                                                                           
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 لالفصل األو
 ماهية ظاهرة المخدرات 

بالحديث عن لغرض البحث في ظاهرة المخدرات، البد لنا أن نتطرق 
هذه الظاهرة الخطيرة. بكامل أبعادها المتشابكة والمتداخلة، ومن جميع 
النواحي من خالل تعريفها وذكر لمحة تاريخية عنها، وذلك بتعريفها في 
اللغة والقانون والفقه وكذلك التعريف بأنواعها وأصنافها من مخدرات طبيعية 

ن جميع النواحي الصحية وصناعية وتخليقية وعلى األضرار التي تسببها م
 الخ.…. منية واالقتصادية ألخالقية واالجتماعية واألوا

تفاق اولكن من الصعب إعطاء تعريف شامل للمخدرات يكون محل  
رجال الشريعة والقانون وعلماء الطب بعد ما يتم التفرقة بين اآلراء فيما 

ع يدخل ضمن المواد المخدرة وما يخرج عنها، حيث يدخل البعض جمي
العقاقير التي تؤدي إلى ادمان أو تسكين اآلالم أو إحداث الشعور بالنشاط 

شكل ماده األسبرين، والكحول أو النوم أو بالهلوسة فيدخل ضمن هذا ال
 . ((2))المورفينو 

والحقيقة أن  المخد رات هي من أهم  وأقدم انواع الجريمة المنظ مة في 
ي ا عظيم ا تشترك كل  دول المجتمعات الحديثة، وقد باتت اليوم تشك   ل تحد 

ا في وجوب مواجهته.. ذلك أن  تأثيرها ال  العالم في تداعياته، واستطراد 
                                                           

 
 

ة السعودية، مكتبة العبيكان، سنة عبدالعزيز العليان، الجهود الدولية لمكافحة المخدرات، المملكة العربي ))2((
 .21،ص  2661
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يطال الفرد المتعاطي فقط بل هي تهز  بتداعياتها الخطيرة أركان الد ول 
ة وأن  من ينجرفون في موجتها هم في  وتنال من أمنها وازدهارها خاص 

باب ال  تي ينعقد عليها أمل الد ول بمستقبل أفضل.غالبي تهم من فئة الش 
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 المبحث األول
 التطور التاريخي لظاهرة المخدرات 

لقد تطورت مشكلة المخدرات والمشاكل الناتجة عنها والمتفرعة عنها 
عبر التاريخ الطويل، بالرغم من الجهود الدولية المبذولة والحثيثة من أجل 

مجال الزراعة والتصنيع والتهريب وأماكن تحجيمها وتغيير موقفها في 
تخزينها وخطوط التهريب واالتجار والتوزيع والتعاطي واتجهت معظم هذه 

لى إالتغيرات نحو المزيد من الخطورة، وتزايدت تهديدات زراعتها ووصولها 
نتاج المؤثرات العقلية وتصنيع أنواع جديدة أشد ضررا  في إالمنازل، وكذلك 

جرامية إلالعصابات ا رت حول العالم وفي الوقت ذاته فإن  مصانع سرية انتش
المنظمة لجأت إلى وسائل جديدة ومتطورة لتهريب المخدرات واستخدمت 
الوسائل العلمية التكنولوجية األكثر تطورا  بما فيها شبكات اإلنترنت 

 العالمية.

 في هذا المجال هو أن  المخد رات ليست أمراومم ا تجدر اإلشارة إليه  
مستحَدث ا في تاريخ البشري ة، فقد عرفها اإلنسان مذ وعى وجوده على سطح 

الحضارات في  هذه البسيطة، هذا وتشير المخطوطات القديمة إلى أن  أقدم
ومري ون، على سبيل المثال، العالم عرفت المخد   رات وقد استعملها الس 

عادة هم تأثير األفيون وذكروا في مخطوطات، ((2))وأطلقوا عليها اسم: نبات الس 
                                                           

 
 

، عمان، دار ومكتبة الحامد 2المراشدة، يوسف عبد الحميد ، جريمة المخدرات آفة تهدد المجتمع الدولي، ط ))2((
 .02، ص 0220للنشر والتوزيع، 
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على األعصاب وقدرته على تحقيق السعادة والمتعة، كذلك وصفوا آثاره 
وانتقلت تلك المعلومات الى البابليين ثم بالد  لناحية جلب الراحة لإلنسان،

 .((2))فارس ومصر

( عام ق.م كما 0022وعرفت أمريكا الالتينية المهلوسات منذ ) 
( 0922( عام ق م، فمنذ ما يقرب )222عرف الهنود القنب الهندي قبل )

 ام  أعام ق.م عرف نبات القنب الهندي لدى إمبراطور الصين )شن ننج( 
الثامن عشر والتاسع  يناكتشافها في القرن طات فقد تم  المنومات والمنش  

 . (0)(2119عشر وصنع في ألمانيا أول عقار منشط عام )

عام( 022رب )وعرف الكوكايين في أمريكا الالتينية منذ ما يقا
 الدينية. خالل الط قوس)ق.م( حيث يتم تعاطيه 

( 000حباش قديما ونقلوه إلى اليمن عام)ألأما القات فقد عرفه ا
الفراعنة المصريين هم أول من عرف المخدرات في منطقتنا  إن  ويقال 

بنبات الخشخاش والقنب ة العربية، ومن أهمها المواد المخدرة المتمثل
 .(2)الهندي

                                                           
 
 
ر ومكتبة الحامد، سنة ، عمان دا2مازن عبد هللا محمد عبد النبي احمد ،ادمان المخدرات والتفكك األسري، ط )2(

 .02م ، ص  0220
 .22،  20، ص 2660البداينة ذياب ، المخدرات آفة العصر الحديث، عمان، مطبعة الندى، سنة  )0(
الجبور جالل ، لمحة تاريخية حول المخدرات، محلة أردن بال مخدرات، مديرية االمن العام، ادارة مكافحة  )2(

 .02م ، ص  0220ن، سنة المخدرات، العدد الثالث عشر، حزيرا
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القول إن  اإلنسان قد عرف المخد رات منذ الق َدم لكن  هذه  خالصة
ر أم ا  مه الط بيعة من نباتات ذات تأثير مخد  المعرفة كانت محدودة بما تقد 
ناعي ة التي قام علماء الغرب بتطويرها وهي في  اليوم فهناك المخد رات الص 

 الواقع أكبر تأثير ا وأكثر فتك ا بالعقل اإلنساني.

ل: مفهو  المخدراتالمطلب األ   وَّ
 ن  أ، علما هناك عدة وجهات نظر قانونية بخصوص مفهوم المخدرات

وتجارة  سريعة وبجميع فعالياتها ترويجا   ةر بصور ظاهرة  تتقدم وتتطو  هذه ال
، جة لهامة المرو   المنظ    العصابات ن  أوتعاطيا  في عدة ميادين، خصوصا 

 وتطور وسائل التواصل.ساليبها وتستفيد من عصر العولمة أتطور 

لى تعريف إافرت جهودهم للوصول ضلذا تعددت تعاريف رجال القانون وت
وسنتطرق في الفرع األول إلى نشأه المخدرات، والفرع الثاني تعريف ، موحد

 المخدرات.

ل: نشأة المخدرات  الفرع األوَّ
وقد يكون وجودها  ،وجدت المخدرات ذات األصل النباتي منذ االزل

الخشخاش،  بذوراستعمالها ومن هذه األصناف  عداالنسانية، فشامنذ وجو 
القنب وأوراق الكوكا وانتشرت في العديد من الحضارات كالصين واليونان 

 .والرومان والعراق ومصر والهند
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وكان استعمالها مقتصر، لت أيضا  في مجال الطب الشعبيعم  ستُ او 
األفيو 2)) وو رقة الكوكانعلى المواد الطبيعية مثل الحشيش و )).

االشورييناأوال  : عند 

آالف السنين وعرفت لدى السومريين ارعه هذه النباتات  مضت على ز
االوائل وقد أ االغريق  يالد، وكذلك  آالف سنه قبل الم شيرُالقدامى منذ أربعة 

االديسا، وقد تم وصفها من لها في مواقع عديده في إلياذة هوميروس في 
عالج بعض االطباء القدامى في القرنين العاشر والحادي عشر ل قبل 

 .(0)كالمغص واالرق و االلم، اض

هذا ولم تغب عن اآلشوريين المعرفة العميقة بكثير من ممي زات 
سنه  022هيروديت منذ  ، وقد أورد منذ القرن الثامن قبل الميالدالمخد رات 

بحر االسود، في شواطئ ال تي سكنتالبربرية ال   تن قبائل السيأقبل الميالد 
بهدف ( بذور القنب الهندي )الحشيش قوم بحرق أراضي تركستان كانت ت

االشوريون  نبات كذلك اعتبر  .(2)االدخنة المتصاعدة منها استنشاق
ا للسعادة مثير ا للبهجة  الخشخاش  .مانح 

                                                           
 
 

، 2هاشم سرحان، أنماط تعاطي المخدرات في مجتمع اإلمرات، أبو طبي، منشورات المجمع الثقافي، ط(2) 
 -0، ص 2666، 2، وكذلك ناجي هالل، إدمان المخدرات، القاهرة، دار المعارف، ط 92-16، ص 2661

1. 
الجزء ،  قضاء ، اجتهادا ، تشريعا وفقها ،  لعربياساليب مكافحه المخدرات في الوطن ا،  محمود زكي شمس(0) 

 . 20، ص  2662، زكام رامي ، بدون رقم الطبعة ،  االول
 . 20محمود زكي شمس ، المرجع السابق ، ص (2) 
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أم ا قدماء المصريين فقد استعملوا الخشخاش ألغراض طب ي ة من مثل إيقاف 
: ثانياا   .ء لدى األطفال، واستعمله العرب لعالج حاالت الكآبةنوبات البكا
 عند االغريق

حالم المحاربين أ( كان يخترق ةإله النوم )مورفين أن  غريقية إلاساطير ألتروي ا
اسم الخشخاش  أطلقوكذلك . فيون ألخشخاش ا بأوراقيجعلها سعيدة عن طريق مداعبتهم ف

 .وإيرانا والعراق على طائفه شعبيه كانت تقطن جبال سوري

وفي  ،الجنوبية أمريكافي شيلي اللى إسبان إلدخله اأوفي القرن السادس عشر 
قل من قبل نُ القرن العشرين حيث  بدايةف الخشخاش في ر  الواليات المتحدة االمريكية عُ 

 .(2) فيهامريكية للعمل ألدخولهم الواليات المتحدة ا ين لدىالعمال المكسيكي

مصر على وجه الت حديد، فقد كان الحشيش )القن ب العربي،  فيما يخص  المشرق 
ستعمل ألغراض طبي ة فهو المسك ن لآلالم، وهو المخد ر أثناء العملي ات الهندي( يُ 

الجراحي ة، ولعل ه من المفيد اإلشارة هنا إلى أن  العرب عرفوا الحشيش بعد معركة قشجب 
على التتار ال ذين تركوا خلفهم الحشيش التي انتصر فيها أهل الشام مدعومين بجيش مصر 

ون خلفهم أذيال الهزيمة..   .(0)بعدما انسحبوا يجر 

فيون وذلك في ألدمان على اإلثار اآوائل الذين وصفوا ألي من العرب انالبيرو  دُّ عَ ويُ 
كما نجح ابن سينا في استعماله لعالج . (2)بعد الميالد 2222سنه  هبتأليفكتابه الذي قام 

 .مرضاه
                                                           

 
 

 ، دار حامد للنشر والتوزيع،  انه نهج المجتمع الدولي،  يوسف عبد الحميد المراشدة ، جريمة المخدرات(2) 
 . 02، ص  0220، مانالطبعة االولى ع

 .  20محمود زكي شمس، مرجع سابق ، ص (0) 
 9كليه الدراسات القانونية ، العدد  ، اساءه استعمال المواد المخدرة كمشكله اجراميه عقليه ، هشام محمد فريد(2) 

 . 226، صوان ، ص الحقوق جامعه اسيوط  ، كلية
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 وليفي المجتمع الد  : اا ثالث

الد ول التي تعتبر نفسها متقد مة، وتتصد ر واجهة ما اصُطل ح على  لطالما رأت
تسميته بالمجتمع الد ولي، لطالما اعتبرت هذه الدول أن  المخد رات ليست سوى آفة الد ول 

 ،ه االفةت خل ف وبالتالي فقد قد رت أن ها ستبقى بمعزل عن هذالمتخل فة حيث الجهل وال
 .(2)( من المتاجرة بالبشر )الرقيق االبيض تهم حينذاك هي الحد  وكانت مشكل

لى عقد إاستخدام المورفين في الواليات المتحدة االمريكية تم اللجوء  ساءةإوبسبب 
في شنغهاي في شهر شباط  2626سنه  فيوناتألتمر دولي لمناقشه مشكله اول مؤ أ

عة في ة الموق  فيون الدولي  ألالمخدرات هي معاهده ا مكافحةاتفاقيه ل لو  أوكانت  (،)فبراير
اكة فة الفت  ر العالمي حول القضاء على هذه اآليقظة الضمي تانكو  ،2620الهاي سنه 

 .فيون ألاتجاره  ةيد من دول العالم للصين في مواجهالعد ةومؤازر  ،والمجتمعبالفرد 

ن قبل الميالد حيث وصف في الف السنيآب الهندي فقد كان معروفا منذ ا القن  م  أ
ابن  فه.وعر  (0)قبل الميالد  0922ك( سنة نون شنالصيني ) مبراطورأللالكتاب الطبي 
 كذلكي في القرن السابع الهجري وعرفه ر عالجمخد  ك هول من وصفأالبيطار وهو 

نبات ا م  ،أفي عالج مرضاهم  وهالمصريون في القرن السادس عشر قبل الميالد واستعمل
الف سنه ومنها كولومبيا آمريكا الالتينية منذ ثالثة أفقد عرفته معظم دول  الكوكا

                                                           
 
 

 .26، ص  0220، الرياض ،  2ة ، طعربية للعلوم االمنيجامعه نايف ال،  االرهاب والمخدرات، عبد فتحي (2) 
،  2611زين العابدين مبارك ، الحشيش ، دار النشر بالمركز العربي للدراسات االمنية والتدريب الرياض ، (0) 

 . 21ص 
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عن ضا  الجوع والتعب تعوي إلزالة وكانت تستعمل. ((2))البيروواالكوادور وبلجيكا والبرازيل و 
 نسان.إلي جسم اها تقو  أن  لمواد الغذائية العتقادهم ا

 2626إلى العام  تعود تاريخيًّا  اتولوجية الدولية لتحريم المخدر ييدألا ن  أوالحقيقة 
يني ة، وقد تم  ذلك في إطار يون في شنغهاي ل حول االفو  ألالملتقى احين تم  عقد   الص 

 وبدعم من الصين. تلبية لمطلب الواليات المت حدة األميركية

لغايات الطبي ة والعلمي ة فقط لد ولي قضي ة استعمال المخد رات باصر القانون اوقد ح
ضوابط على تجارة  ا استعمالها لغايات الت رفيه وتغييب العقل، كذلك قام بفرضمجر م  

ذات  وليةفاقيات الد  من االت   عديدال تم  إبراممم حيث ألشراف عصبة اتحت إون فيألا
 (0)رات في العالم مكافحة جريمة المخد  ب األهداف المتعل قة

 :(2) ومن بين هذه االتفاقيات

  2602سنة اتفاقية الهاي لألفيون  -أ

  2600اتفاقية جنيف لألفيون سنة  -ب 

  2622م توزيعها لسنة يالمخدرات، وتنظ تصنيعمن  نيف للحد  اتفاقية ج -ج
عدم  ن  أغير  2621شروعة في المخدرات سنة نيف لردع التجارة غير الماتفاقية ج -د

، وبعد العصبةجهود  عرقلقد م دول عظمى لهذه االتفاقيات انضماوالحقيقة أن  
نقل إلى يهدف  كولو برام بروتإنية، قامت منظمة االمم المتحدة بالثاب العالمية الحر 

                                                           
 
 

،  2،ط في الناشر اخبار اليوم الكتب و المكاتب ، المواجهة والتعدد ، المخدرات واالدمان ،محمد عباس(2) 
 وما بعدها . 92،ص  2616القاهرة ، 

مختار شلبي، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، رسالة لنقل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية (0) 
 .11، ص 0220و 0222الحقوق، جامعة الجزائر، 

للمخدرات دار المطبوعات  محمد منصور الصاوي: احكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية(2) 
 .262- 211الجامعية، االسكندرية، بدون سنة طبعة، ص 
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مم في مجال مكافحة المخدرات الخارجة عن نطاق اتفاقية ألاختصاصات عصبة ا
 ولية.للرقابة الد   2622جنيف لسنة 

من زراعة المخدرات  لحد  برتوكول ل تم  إبرامفي نيويورك  2602في سنة و  
لى إرات وتهدف تفاقية الوحيدة للمخد  مم المتحدة االألبرمت اأ 2612سنة في و  ،وتنظيمها

 .(2) ولية في هذا الشأنتوسيع الرقابة الد  

لتطور قوانين المخدرات في  ةهد قانون المخدرات تطورات مشابهش لمانياأفي  وكذلك
ذا التطور الظاهرة له السمة فكانتات مشروع االتفاقيات الدولية، خطو لمواكب فهو ، العالم

ما يتعلق و أالجريمة  ريم والعقاب سواء ما يتصل بمحل  لمجال التج ع المستمر  وس  الت   يه
شكال االتصال غير المشروع بالمواد أفعال جديدة ومستحدثة من أريم وذلك بتج ها،بأركان
ركان جرائم أة بتشديد العقوبات المترتبة على و ما يتصل بمؤيدات الجريمأرة المخد  

 .(0)ت المخدرا

لمانية مجموعة قرارات ألمبراطورية األولى صدرت في اثناء الحرب العالمية األأو 
لمانيا على اية الحرب ذاتها صادقت متعلقة بمنع التعامل باألفيون ومشتقاته، وبعد نها

، حيث ن خالل توقيعها على معاهدة فرسايفيون مألالدولية بخصوص ا "هاك"اتفاقية 
ل سنة و  ألالمنعقدة في السابع من كانون ا ي في جلسته العامةصادق البرلمان االتحاد

نة ل سو  ألذلك صدر في الثالثين من كانون اعلى معاهدة فرساي الدولية، وك 2602
وبموجب هذا  02/2/2602 في خةفيون الدولية المؤر  ألقانون العمل باتفاقية ا 2602

دراج إالحقا  شتقاته، وقد تم  فيون ومألاستيراد وتصدير وتصنيع وتداول اع نالقانون م
                                                           

 
 

 .901، ص 2669عبد الفتاح مراد، شرح تشريعات المخدرات، نشر المؤلف، االسكندرية، مصر، سنة (2) 
ضوء ابحاث قوانين المخدرات الجزائية، دراسة مقارنة لقوانين المخدرات في المانيا، على السالك، كامل فريد (0) 

 .21، ص 0221لبنان  –بيروت  –علم االجرام والسياسة الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية 
تقديم البروفيسور أيكاردهورن، نقال عن كوتش ورالف لمجموعة القرارات المتعلقة بقانون المخدرات الجزائي، -

 وما بعدها. 22، ص 2661اكيسسينج، 
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فيون الدولية ألذا القانون استجابة التفاقية  االكوكايين الخام ضمن المواد المحظورة في ه
 .((2)) 26/0/2600في جنيف بتاريخ 

مة لناحية تشريع  هكذا انُتهَجت في سبعينيات القرن العشرين، سياسات متقد 
لة، المخدرات ا في الن واحي ذات الص  فصدر قانون جديد  لتعامل مع المدمنيناب تحديد 

تشديد  والذي تم  بموجبه، وهو القانون الساري حاليا   22/2/2610للمخدرات بتاريخ 
، كذلك أتاح هذا القانون للمدمن ان ُيعاَلج طبيعيًّا جرائم المخدرات الخطيرةعلى عقوبات ال

ن بعض القانون الجديد م ، ولم يسلم هذاونفسيًّا وحيوي ا قبل أن ُيعاد دمجه بالمجتمع
 .(0) ملتها عوامل التطورأالتعديالت المستحدثة التي 

 خامساا: في البالد العربية 

صدار تشريعات أسوة  بالغرب قامت الد ول العربي ة، بعد الحرب العالمي ة الثانية، بإ
بة لإلدمان عمليات صناعة وتصدير واستيراد المواد المسب  تضمن وضع  جزائية خاصة،

، كي يتم  استخدامها في المجال الط ب ي اتها تحت رقابة الدولةمالحها ومركب  ألويتها و وق
وائي حصر ا.   والد 

خشخاش األفيون ب الحشيشة الهندي و منع زراعة قن   العراق  قانون  سن  وبناء عليه، 
م 2621( لسنة 00المخدرة رقم )و م، وتاله قانون العقاقير الخطرة 2622( لسنة 20رقم )

 يالتهما.تعدو 

                                                           
 
 

 .26، ص 2661المرجع السابق، سنة مخدرات الجزائية، قوانين الالسالك، كامل فريد (2) 
وما بعدها، اهم التحديات التي طرأت على هذا القانون تجلت في قانون  22كاتس ورالف، المرجع السابق ص (0) 

  20/9/2669مكافحة االتجار غير المشروع بالمواد المخدرة بتاريخ 
ن العمل باتفاقية االتجار غير المشروع بالمواد المخدرة ، وقانو 6/6/2660وقانون التعديل قانون المخدرات في 

وقانون مكافحة االجرام في  2660/ 21/2في  0والقرار رقم  0/1/2662في  2611والمؤثرات العقلية لعام 
01/22/2660. 
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، وتنفيذا 2612رات عام صادق العراق على االتفاقية  الدولية للمخدكذلك 
، 2610لسنة  11قانون القديم ( رقم قانون مكافحة المخدرات )ال صدرأاللتزاماته الدولية 

صدر  0229ن هذا القانون عقوبة اإلعدام  على مروجي المخدرات. وفي العام وتضم  
 .0229لسنة  02انون الجديد ( رقم العقلية )الققانون المخدرات والمؤثرات 

وقد اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الرابعة المنعقدة في الدار 
د( النموذجيالقانون العربي ) 2611شباط  0و0البيضاء بتاريخ  عدلت معظم الدول  الموح 

اة من القانون المذكور ت قوانين جديدة مستوحالعربية قوانين المخدرات المطبقة لديها وسن  
(2). 

 :تياآلعلى رات المخد  بما في لبنان فقد نصت االحكام المتعلقة أ

لة 2601حزيران  21القانون الصادر في  .2  .بالمخدرات ذو الص 

لة 2601ايلول 1في 1000المرسوم رقم  .0  .المخدرات ةبتجار  ذو الص 

 .ب الشاميزراعه القن بتنظيم ويتعلق 2601اب  02القانون الصادر بتاريخ  .2

لة  091/2القرار  .0  .ةام  العة ح  الص   عن وزارة المواد النفسية الصادربذو الص 

ح ال يجوز في جميع الحاالت منفإن ه  2612سنه  الجاري ل وبموجب التعدي
لمصلحة رات وتباع لنقل المخد  ة وتصادر الوسائل المستعملة سباب المخففألالمحكوم عليه ا

 ةالخزين
                                                           

 
 

 .2662سنة  21منشور في الجزء االول العدد  20/0/2662في  0مثال قانون المخدرات السوري رقم  (2) 
المنشور في الجريدة  2616سنة  200المعدل بالقانون  2612لسنة  210المخدرات المصري رقم _قانون 

 .2612سنة  222الرسمية لجمهورية مصر العربية العدد 
  2662لسنة  9قانون المخدرات الليبي رقم -
  2619لسنة  01قانون المخدرات الكويتي رقم -
  2611لسنة  22قانون المخدرات االردني رقم -
 .2611لسنة  1قانون المخدرات لدولة االمارات العربية المتحدة رقم -
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جبارة للقضاء النهائي  االلبنانية المتعاقبة جهود   الحكومات بذلت 2616ومنذ عام 
بما يعرف )بالزراعات البديلة( بدعم من برامج االمم  هاعلى زراعة المخدرات واستبدلت

 نسانية.إلة امات الدولي  ( والمنظ  UNDF) المتحدة

لطات اللبناني ة حملة كبرى على مرو جي المخد را ت وبموجب هذه القوانين شن ت الس 
ار والمدمنين مم ا أد ى إلى نجاحها بشكل كبير في هذا المجال فاستحق ت تهنئة العديد  والت ج 

 ((2)).من المنظ مات الدولي ة والعربي ة المؤي دة لفكرة القضاء على المخد رات في لبنان والعالم

لنواب اللبناني القانون رقم عن مجلس ا صدر 2669ل و  ألكانون ا 06بتاريخ 
 22/20/2660رات المرتكبة قبل التاريخبمنح عفو عام عن جرائم المخد  ضي القا 111

رات العقلية رات والمؤث  ق بالمخد  المتعل   192القانون رقم  21/2/2661وكذلك صدر بتاريخ
م في عمليات صنع المخدرات ومن ي المنتجات الكيماوية التي تستخدأ السالئفو 
المخدرات في  آفةمن انتشار  للحد   آنذاكاللبنانية ي اتخذتها الحكومة جراءات الناجحة التإلا

والغاية منه هي " خضرألالمشروع ا"اسم:  عليه ُأطل قلبنان مشروع  تبن ي 2611سنه 
مس على سبيل المثال ال الحصر، التي يمكن لها  الت شجيع على الزراعات البديلة كدوار الش 

ن في تقليص المساحات التي كانت .. وهكذا نجح لبناان تحل  محل  زراعة القن ب الهندي
صة لزراعة الحشيش، لتنحصر فيما يقارب ال مم ا كان ُيزرع قبل ذلك.. وقد  %02 ـمخص 

قد مت الحكومة اللبناني ة آنذاك تقديمات جم ة للمزارعين تمث لت في الد عم الماد ي، والمكننة، 
 ول ي عملي ات الت سويق..اصيل بأسعار تشجيعي ة وتشراء المحم البذور و قديبار وتآلحفر او 

 .(2) من المزارع بأسعار تشجيعيه اشترتهنتاج و إلسعار اأت وكذلك رفع (0)

                                                           
 
 

 .2612سنه  2المجلة التربوية ال عددلور مغيزل _ االحكام القانونية اللبنانية المتعلقة بالمخدرات للمحامية ((2))
منشور في  _2690العربي لشؤون المخدرات الى المؤتمر االول لقاده الشرطة العرب مدير المكتب تقرير (0) 

 ة.جامعه الدول العربي_ وثائق ووقائع جلسات المؤتمر االول لقاده الشرطة واالمن) كتاب
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 د بتمويلتعه  رات قد مم المتحدة لمكافحه سوء استعمال المخد  ألوكان صندوق ا
 تنفيذه.للتعاون مع الحكومة اللبنانية ابالمشروع المذكور و 

لين عن تنفيذ المشروع وكان ُيدَعى قام أحد الخبراء المسؤو  2691وفي العام 
"سمكن" برفع تقرير إلى لجنة المخد رات أفاد فيه عن فشل المشروع فأوقف صندوق األمم 

 المت حدة معوناته إلى لبنان. 

 الحقيقة أن  أسبابا كثيرة دفعت إلى إيقاف هذا المشروع ومنها:و 

 موال التي تم  تخصيصها لتنفيذه.عدم كفاية األ -أ

 . 2690ي ة التي اندلعت عام الحرب األهل -ب

 .وتجار المخدرات وها مزارعيجنبرباح الطائلة التي كان ألا -ج    

 تقدمه.نعا لملبنان  من اتخاذ موقف معاد     -د    

لمواد المخدرة في لبنان ال بانتاج والمتاجرة غير المشروعة إلالزراعة وا ن مشكلةإ
 .(0) لمخدراتانتشار ا لخطر نامي ا متا ر  دزالت وستبقى مص

 تعريف المخدرات: الفرع الثاني
عوبة بمكان إيجاد تعريف شامل لتحديد المقصود بالمخد رات  الحقيقة أن ه من الص 
بب في ذلك  والمؤث رات العقلي ة سواء في القانون الد ولي العام، أم في القوانين الوطني ة، والس 

 .(2) ةوغير سام   ةكيميائية سام   مواد  نباتات و  هو التنو ع الكبير في المخد رات بين

                                                                                                                                                                      
 
 

_ لشؤون المخدرات. تعقيب ممثل الجمهورية اللبنانية العقيد جوزيف مجاعص على تقرير مدير المكتبة العربي(2) 
وما  201، ص الجزء الثانير البيضاء ، ، الداكتاب وثائق ووقائع جلسات المؤتمر العربي الثالث لقادة الشرطة

 بعدها.
 .09ص  ،2696عبد الوهاب عبد الرزاق ، بغداد ، سنه ق. المعهد القضائي في العرا، مشكله المخدرات(0) 
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بب فإن ه لدى إبرام يجري  التشريعات الوطنية، سن  و ة أاالتفاقيات الدولي ولهذا الس 
التي لية قعرات الالمؤث  رة و لمواد المخد  ل إلحاق هذه االت فاقي ات وتلك القوانين بلوائح جدولة 

 .(0) و القانون الوطنيأاالتفاقية الدولية  تتناولها

ساء أحول المواد التي إذا  التعريفات دارت كلو  رفها الفقه بتعريفات عديدهوقد ع
لتنسان استخدامها إلا  العامة.خطرا على صحته  شك 

قليال منها فيه  ن  أ ن صح  إو  " وهونوع من السموم" :نهاأب قد عرفها جانب من الفقهف
فقط وإن ما  عاطيمتعلى الليس  بالغ ضرردمان عليها ينجم عنه إلا ن  إف ،شفاء للناس

غيرة ومجتمعه الكبير  .(2)يشمل أسرته الص 

ر مادة ذات خواص معينة يؤث" المخد ر بأن ه: ف  عر  في جانب آخر من الفقه و 
 ،و نفسيا  أو ذهنيا  أالعالج ، تأثيرا  ضارا  بدنيا   غراضأ دمان عليها، في غير إلو اأتعاطيها 

 .(2) "خرآي طريق أو أالحقن  وأم و الش  أسواء تم تعاطيها عن طريق البلع 

                                                                                                                                                                      
 
 

المفتر مخدر لغة  يعني الكسل والفتور والمخدر يعني فاليختلف تعريف المخدرات باختالف النظر اليها (2) 
وفي القاموس ، تعني العقاقير المجلبة للنومفنيا  والمخدرات ر، شخص اي ضعف وفتويقال تخدر الوالمضعف، 

النوم او التخدير وفي الفارماكولوجي تعد العقاقير المخدرة تسبب  المواد التي :الطبي تعني العقاقير المخدرة
 )الخ( والمواد النفسية من العقاقير ذات التأثير على الجهاز العصبي المركزي لإلنسان

دار النشر بالمركز العربي ن _ جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقار _ محمد منخى عبد .اللواء الدكتور
 .200ص  2661المملكة العربية السعودية بالرياض _ للدراسات األمنية والتدريب 

واتفاقيه  2690سنة بروتوكول صيغتها المعدلة بوتلك االتفاقية  2612كانت االتفاقية الوحيدة للمخدرات سنه (0) 
قد ارفقت لكل منها اربع جداول مبين بها المواد المخدرة و المؤثرات العقلية موضوع  2692المؤثرات العقلية لسنه 

 2611وجاءت اتفاقيه االمم المتحدة لمكافحه االتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنه  ، االتفاقية
اما االتفاقية العربية لمكافحه االتجار  ، لمواد التي يكثر استخدامها في التصنيعابهما جدولين مدرج مرفق بها 

الجدول العربي الموحد  للمخدرات ق فقد ارف 2660غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في تونس سنه 
 موضوع االتفاقية . والمؤثرات العقلية والذي يشمل المواد غير المشروعة 

القاهرة، الطبعة  ،دار النهضة العربية، القسم الخامس_ شرح قانون العقوبات_ د مصطفىمحمود محمو (2) 
 .00_ ص  2690، السابعة
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العقاقير التي تؤثر على النشاط مجموعة من " :هايضا بأن  أوعرفت المخدرات 
 ".الذهني والحالة النفسية لمتعاطيها

مجموعه من العقاقير " هنالك تعريفات أخرى للمخد رات منها ما وصفها بأن ها:و 
مستمرة هيئه الصحة العالمية بصفة  بحصرهاو الصناعية تقوم أو الكيمياوية أالنباتية 

ثارها حسب آ و التغييرأ الحذفو أدراجها في جداول قابله لإلضافة ي إلالمشروع المحل  و 
النشاط الجسمي في لى خلل إحيث تؤدي ، ي والدوليالمجتمع المحل  الفرد و  علىة الضار  

ياسية سو  جتماعيةاو  قتصاديةاه و تعاطيها وتنجم عنها مشاكل صحي  لمحاله النفسية الو 
ال في إو قانونيا  أبها ماديا   صالويحظر االت  ، ي والدوليالمحل   ينوالمجتمعللفرد ه مني  أو 

ع في كل دولة وفقا  لما يتماشى مع قواعد القانون الدولي دها المشر  التي يحد   الحاالت
 .(0) "كافة دول العالمفي ل المادي والقانوني بتلك المواد االجتماعي التي تنظم االتصاو 

غط ي كل  جوانب المخد رات وبالتالي فإن ه ال يُ  واقع الحال أن  ُمجمل هذه الت عريفات
ا مشكورة تستحق  الت قدير  ليس بينها تعريف ال يطاله الن قد، لكن ها ُتعتبر، رغم ذلك، جهود 

وإن كانت سبل الوصول  ،سعيها لتحديد المقصود بالمخد راتكونها وح دت الهدف في 
  هدف متباينة.لتحقيق هذا ال

األمم في تصادي واالجتماعي ابعة للمجلس االقرات الت  المخد   ةفت لجنوقد عر  
 ةنو مسك  هة أمنب   حتوي على مواد  يو مستحضر أخام  ةماد   كل  " :هان  ألمخدرات بالمتحدة ا

                                                                                                                                                                      
 
 

عوض محمد، قانون الصفوات الخامس، جرائم المخدرات والتهريب الجمركي والنقدي، المكتب المصري (2) 
 .00، ص 2661الحديث، القاهرة، 

ستراتيجية مكافحة المخدرات دوليا ومحليا، دار النهضة العربية، القاهرة، اللواء الدكتور علي احمد راغب، ا(0) 
 .229، ص 2669
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من  ةلى حالإتؤدي أن و الصناعية أغراض الطبيعية ألاغير لذا استخدمت إ ،نهاأمن ش
 .(2) "ر بالفرد جسميا ونفسيا وكذا المجتمعض  ا يُ مم  دمان إلأو ا دالتعو  

نالحظ أن  هذا الت عريف يتضم ن إشارة إلى نوعين من المواد  المخد رة: الطبيعي ة أو 
ية والتي و التخليقأمن الموارد الطبيعية  التي يتم  تحضيرها ةوالمؤثرات العقلي   المواد الخام،

 .سواء بسواء رد والمجتمعالفويطال ضررها دمان إلب اتسب  

عقار  ي  أ" :هن  أر من الناحية القانونية بمم المتحدة المخد  مه األفت منظ  عر  كذلك 
 تبعا   ةدطار فئات محد  إفي  ال  و مجدو أ امدرج   ة ويكون دمان عليه بشداإليمكن استعماله و 

 .(0) "لذلك

ة مخد رة  هكذا يمكننا مم ا سبق من تعريفات أن نصل إلى استنتاج مفاُده أن   كل  ماد 
تؤث ر على العقل، سواء أكانت ذات مصدر نباتي طبيعي كالحشيش واألفيون أو كانت 

ة مخل قة ومصن عة كيميائي ا   ، تدخل في إطار المخد رات.ماد 

نسان في إلا هو يتعاطاأو عقار يستخدمه أ ةماد  كذلك فإن  المخد رات هي: "كل  
لى تدهور حالته إذلك  بعد ؤدييعتاد عليه ويدمنه و و العالجية ويأية غراض الطبألغير ا
اكون يسره و أة وعلى المجتمع بؤثر على حياته العام  ية والنفسية والجسمية و الصحي    مدرج 

 ".قانون مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليةة بضمن جداول مرفق

 ن، أسلوببالن سبة للمشر ع العراقي فقد ات بع، شأنه في ذلك شأن المشر عين اآلخري
ر في قانون ف المخد  عر  ولم يُ ، بالقانون  يتم  إلحاقهارة في جداول حصر المواد المخد  

 رالمخد   ن  أولى بألمادة افي الفقرة الثامنة من ال حيث ورد ،2610لسنه  11رات رقم المخد  
                                                           

 
 

القاهرة ، الطبعة االولى، دار اخبار اليوم، المواجهة والتحدي، المخدرات واالدمان، اللواء محمد عباس منصور(2) 
 .229، ص 2669

بدليل للمسؤولين عن ، انفاذ قوانين العقاقير المخدرةدليل االمم المتحدة للتدريب على  ،منظمه االمم المتحدة(0) 
 .0، ص القسم االول 2662اصدار برنامج االمم المتحدة الدولي بمكافحه المخدرات عام ، انفاذ القوانين
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حقين ل والثاني الملو  جة في الجدولين األدرَ من المواد المُ  ةو تركيبأة طبيعي   ةماد   كل  " هو
 ."بهذا القانون 

رة فأجاز في المخد    عن حصر المواد   ن اشئةع العراقي المسائل الالمشر   جن بتوكذلك 
يل الجداول من تعد 2610سنه ل 11ولى من قانون المخدرات رقم ألة امن الماد   21ة الفقر 

 .(2)ة ة الثالثة عشر خر وفقا ألحكام الماد  آلى إحين 

رة حصر المواد المخد    غالبي ة الت شريعات الحديثة نحوات جهت وكما سبق وأشرنا فقد 
، وخير مثال على ذلك المشر عان المصري والليبي، اللذان تجن با في جداول تلحق بالقانون 

االقانون ولم يعطيبالمواد المخدرة في جداول تلحق  حصراذكر تعريف للمخد رات، و   
 .(0) درتأثير مخ للمادة ذا كانإللقاضي الحق في تحديد ما 

الموقع عليها في نيويورك  2612لمخدرات لسنه وذهبت االتفاقية الوحيدة ل
 .لمواد المخدرةلالطريقة في بيانها  لى اتباع هذهإ 22/2/2612بتاريخ

 التعريف اللغوي الا:  وَّ أ

ها فلم ير  رت بهتست  ي أ ، الستر وتعني )خدر(من كلمه لغة ه مشتق  المخدرات لفظة 
ي لم تتحرك فيه ريح ولم يوجد فيه أي فترت ، وخدر النهار أظامه رت عخد نها، ومحدأ

                                                           
 
 

بانه لوزير الصحة اصدار البيانات الالزمة  2610سنه ل 11رقم المحذرات تنص المادة الثالثة من قانون (2) 
 .يذ هذا القانون او تعديل الجداول الملحقة بهالغرض تسهيل تنف

تطبيق احكام هذا القانون وكذلك في  )في على 2601لسنه  00نص المادة االولى من القانون الليبي رقم (0) 
الئحة بي يصدر بها جداول لتمن قانون العقوبات تعتبر مواد مخدره هي ا 220و 222تطبيق نصوص المادتين

 تعديل هذه الجداول بالحذف او التغيير او االضافة عند االقتضاء(  وللوزيرمن وزير الصحة 
، جمهورية مصر العربية، الطبعة 2612لسنة  210وكذلك نصت المادة االولى من قانون مكافحة المخدرات رقم 

 .0، ص 2690الثالثة، القاهرة، الهيئة العامة لشؤن المطابع االميرية، 
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 مشلول القدرة غير قادر على الت حر ك فهو جسد بال روحالمخدرات متعاطي و ، (2)روح 
 .رات من ستر وخدر وانتفاء للعقلالمخد   بسبب ما تحدثه فيه الميت يشبه 

 نتيجة لما الهعن القيام بأعم وتكاسله شخصف وفتور ضعهو ر لغة المخد  و 
 .(0)شياء ألق احقائبمعرفة ال ال ذي يمنع عنهالظالم والفتور  من يعتري عقله

و أغراض  طبيه بمفردها أ م في ستخدَ تُ  ةماد  بأن ه: "ر المخد   ف الفرنسيون وقد عر  
و أعصاب ألو األخاليا او وظيفة أ، وهي تعمل على تغيير حالة خرى مع مواد  أ بخلطها

 .(2) "كل الكائن الحي

ه جمع خدر وهذا اللفظ يطلق على المعاني المتقاربة وهي ن  أر بف المخد   ر   وكما عُ 
ذا إالتغطية، الظلمة، الغموض، البرودة ( فيقال برد العضو  )الضعف، الكسل، الخمول،

 .(0)يقدر على الحركة  استرخى فلم

 :  التعريف االصطالحي ثانياا 

ا بأن ه: ُر اصطالح  نهاك للجسم وتأثير إة يترتب على تناولها ماد   كل  " ُيعر ُف المخد 
، تجر ُمها القوانين الوضعي ة، ويؤد ي استخداُمها إلى اإلدمان على العقل حتى تكاد تذهبه

 ين، الكوكايين، القات( يفيون، المورفين، الهرو أل)الحشيش، ا ها:نواعأشهر أو   .(0) عليها"

                                                           
 
 

 .021، ص 2601االول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة،  الزمخشري اساس البالغة الجزء(2) 
 .22، ص 0222احمد ابو الروس، مشكلة المخدرات واالدمان، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، سنة (0) 
 .1، ص 0221، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، نبيل صقر، جرائم المخدرات في التشريع الجزائري (2) 
التعديالت لقانون السياسة الجنائية في جرائم المخدرات )دراسة مقارنه( في ضوء أحدث  ، فائزة يونس الباشا (0) 

 .00، ص 0222المخدرات الليبي، دار النهضة، الطبعة الثانية، القاهرة، 
 .02فائزة يونس الباشا، المرجع السابق، ص (0) 
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رات بأن ها: " و مستحضرة تحتوي على عناصر أم ة خاماد   كل  كذلك ُعر فت المخد 
لى حالة إتؤدي أن ألغراض غير الطبية والصناعية لمت خد  ذا ما استُ إهة من شأنها منب  

 .(2)بالفرد والمجتمع  دمان مما يضر  إلا

دمان عليها إلو اأنة يؤثر تعاطيها مادة ذات خواص معي  ": بأن ها فت المخدراتر  وعُ 
 .(0)ا بدنيا وذهنيا ونفسيا تأثيرا ضار  

حالة الذهنية لى التأثير على الإة يؤدي تعاطيها ماد   هي كل  فرة ا الجواهر المخد  م  أ
لشخص المتعاطي ل ي ةوالجسد ةوالعقلي   ةحالة الذهني  الخالل بإللى اإلإلنسان مما سيؤدي 

(2) . 

ي لإلدراك بصورة و كل  أمادة ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي  كل  بأن ها يضا أفت ر  وعُ 
 .(0)تحت تأثيرها المتعاطي لها يقع حتى في الخيال عيش وفتور في الجسم و  مؤقته

 ثالثاا:  التعريف العلمي 

ما نها إذا أناتها على عناصر من شمواد تحتوي مكو  ُعر فت المخد رات علميًّا بأن ها: "
ه ث في نفسيته وجسدحد  وتُ  ،نسان مكانا  إلفي جسم ا تأخذأن رة متكر   ةلت بصور عم  استُ 
جبارية. كما إعتمد ويعتاد عليها بصورة قهرية و ة بحيث يعضوية وفسيولوجية ونفسي  رات ثغ

                                                           
 
 

ص  2611عة والقانون، دراسة مقارنه، القاهرة، الطبعة االولى عزت حسنين، المسكرات والمخدرات بين الشري((2) 
219 . 

عوض محمد، قانون العقوبات الخاص، جرائم المخدرات، التهريب الجمركي والنقدي، المكتبي المصري (0) 
 .00، ص 2661الحديث، القاهرة، 

الجامعية، االسكندرية  مصطفى مجدي هرجيه، جرائم المخدرات في ضوء القمة والقضاء، دار المطبوعات(2) 
 .1، ص 0220،
 .22احمد ابو الروس، مرجع سابق، ص (0) 
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حالته الصحية والنفسية واالجتماعية، ويلحق الضرر بنفسه في ضرار جسيمة ألى إتؤدي 
 .(2) "وبأسرته وبالمجتمع ككل

هذا ، سواء أكان ها حالة اعتمادب على تعاطية يترت  ماد   كل  كذلك بأن ها: "وعرفت 
 "ام جسدي  أا نفسي   االعتماد

اضطرابات نفسية  هذا وتحصل بنتيجة توق ف المدمن عن تعاطي المخد رات
ضطرابات تسمية: "أعراض وأعراض جسدي ة يعاني منها المدمن وُتطلق على هذه اال

هي التي ف عليها بسهولة عراض التي يمكن التعر  وهذه األ "للحالة الجسديةاالنسحاب 
 .(0)ة عن الجسدية عتماد النفسي  تميز حالة اال

و أنسان لها إلعن تعاطي ا ينتجو كيمائية أي مادة طبيعية أبأن ها: "ا يض  أفت ر  وعُ 
 .(2) "و سلوكهأو وظائف جسمه أاستعمالها تغير في شخصيته 

 ا: التعريف الطبي للمخدرات رابعا 

ت العقلي ة، فكانت دلى األطب اء بدلوهم في مجال إيجاد تعريف للمخد رات والمؤث راأ
ة شملت في غالبي تها تحديد المواد التي يمكن لها، في حال أسيء  لهم تعريفات عد 

                                                           
 
 

 .1، ص 0221نبيل صقر، جرائم المخدرات في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  ((2))
ها اعراض االنسحاب هي مجموعه من االعراض والعالمات ذات الطبيعة العضوية والنفسية التي تختص ب((0))

غيرها، بحيث يكشف في سلوك المعتمد عن رغبة قاهرة في ان يتعاطى تلك عن  دون كل فئة من المخدرات 
المادة على اساس دوري ومستمر، بحيث يفقد الشخص كل حريته، وهي اعراض ال تظهر في حالة االعتماد 

للمادة المخدرة في هذه النفسي، ومع ذلك يكون لدى الشخص دافع نفسي يتطلب التعاطي المستمر او الدوري 
 الحالة.

، من 2611االدمان دراسة نفسية ألسبابه ونتائجه، دار المعرفة الجامعية، القاهرة،  –عفاف محمد عبد المنعم -
 .02-26ص 

ابو عمه عبد الرحمن محمود، حجم ظاهرة االستعمال غير المشروع للمخدرات، جامعة نايف العربية للعلوم  ((2))
 .21، ص 2661االمنية، الرياض 
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ة اإلنسان من الن احيتين الجسدي ة استعمالها، أ ن تكون ذات تأثير خطر على صح 
 ومن هذه الت عريفات: .(2) والن فسي ة..

مان عليها في غير دإلو اأنه يؤثر تعاطيها معي   مادة ذات خواص   هي كل   -أ
و أتعاطيها عن طريق البلع  ا  سواء تم  و نفسي  أا  و ذهني  أراض العالج تأثيرا ضارا  بدنيا  غأ 

 .(0)خر آطريق  ي  أو أو الحقن أ الشم  

دمان عليها إلا ن  إللناس، ف شفاءفي القليل  ن  أ ن صح  إو  ،مومنواع من السأهي  -ب
 .(2) ى المجتمع بشكل عام.على المتعاطي وعل ؤد ي إلى أخطار بالغةي

 التعريف القانوني للمواد المخدرةا:  خامسا 

لعل ه من المفيد اإلشارة في هذا المجال أن ه ليس هنالك تعريف قانوني للمخد رات، 
مسب بة لإلدمان وتترت ب عليها أضرار على  مواد ومركباتك ذلك أن  القانون ينظر إليها 

ة اإلنسان ارية في وقام المشر عون بتص، صح  نيفها ضمن جداول كل  حسب القوانين الس 
بالده، بمعنى أن  كل  دولة تقوم بتحديد المواد الممنوعة وتلك المسموح باستخدامها فما هو 

ا به في بلد آخر، ومعنى ذلك أن ه ليس هنالك من  ممنوع في بلد ما قد يكون مسموح 
من ذلك فإن  هنالك تعريفات ولكن على الر غم  .(0) دراتالمخ دولي موحد لكل  تعريف 

 قانوني ة لها منها:

                                                           
 
 

، القاهرة، (2)   .22، ص0220نبيل محمود حسن، الموسوعة الحديثة في المخدرات، تعريفها فقها وقضاء 
عوض محمد، قانون العقوبات الخامس، جرائم المخدرات، التهريب الجمركي، والتنفيذي ، الطب المصري (0) 

 .00، ص 2661الحديث، القاهرة ،
، 2690ن العقوبات الخاص، دار النهضة، الطبعة السابعة القاهرة ،محمود محمد مصطفى، شرح قانو (2) 

 .922ص
د. هاني عرموش، المخدرات امبراطورية الشيطان، التعريف، االدمان، العالج، دار النفائس للطباعة والنشر (0) 

 .20، ص 2662والتوزيع، شارع فردان، بيروت، لبنان، سنة 
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 "واجتماعيا   سديًّاضارا  نفسيا  وجنة تؤثر على الفرد تأثيرا  و مسك  أهة كل مادة منب  " هي:  -أ
(2). 

م لى عالإاقع تعطى شعورا  كاذبا  بالنشوة والسعادة والهروب من عالم الو مادة هي "كل    -ب
قراص أشكل  علىو أوريا  و بل  أو مسحوقا  ناعما  أو سائلة أالخيال وهذه المادة تكون صلبة 

 .(0)ر و كبسوالت وفقا  لطبيعة نوع المخد  أ

عة تقوم بحصرها بصفة مستمرة و الكيميائية المصن  أ''مجموعة من العقاقير النباتية هي  -ج
و أ و الحذفأدراجها في جداول قابلة لإلضافة إلي هيئة الصحة العالمية والمشروع المحل  

لى خلل في إي والدولي وتؤدي المحل   ينوالمجتمع ثارها الضارة على الفردآلالتغيير نظرا  
نجم عنها مشاكل صحية واقتصادية تو  ،النشاط الجسمي والحالة النفسية لمتعاطيها

 .(2) "الدوليو  يالمحل   ينمنية للمجتمعأاعية وسياسية و واجتم

الفقرة الثامنة من المادة في  2610لسنة  11خدرات العراقي رقم في قانون الم 
ن المواد المدرجة في و تركيبية مأة طبيعية ماد   كل  " تم  تعريف المخد رات بأن ها:ولى ألا

 ."ل والثاني الملحقين بالقانون و  ألالجدولين ا

تسري على جميع حكام هذا القانون أن  أالثة منه على ة الثنصت الماد  كذلك 
 ( الملحقة بالقانون.0،2،0،2ول )المخدرات المبينة في الجدا

                                                           
 
 

 .20، ص 2610، دراسة مقارنة، مطبعة االديب، بغداد، د. صباح كرم شعبان، جرائم المخدرات(2) 
جميل حنا مسيحة، االعتماد على المخدرات، وتنظيم اجهزة المكافحة سلسلة ابحاث الدارسين، معهد الدراسات (0) 

 .20، ص 2690، 20العليا لضباط الشرطة العدد 
 .229، ص 2669ر النهضة، القاهرة، علي احمد راغب، استراتيجي مكافحة المخدرات دوليا  ومحليا ، دا (2) 
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ضارا  نفسيا  ر في الفرد تأثيرا   نة تؤث  و مسك  أهة مادة منب   كل  " بأن ها:خرون آوعرفها 
 .(2) وجسميا  واجتماعيا  

 نواع المخدرات: أالمطلب الثاني
، فمنها ما ينتج من الزراعة مباشرة فتسمى مخدرات وفقا لطبيعتها  تتنوع المخدرات

و يسهم في أتصنيعها من قبل االنسان بنفسه فتسمى تخليقيه  ها ما يتم  طبيعية ومن
 (0)نسان إلميعها لها تأثير سلبي على صحة اصناعتها فتسمى نصف تخليقيه وج

ن ه من  ،هنالك في الجقيقة معايير متباينة لتصنيعها وأنواع عديدة منهاو  وبالتالي فإ
د،  عوبة بمكان حصرها في تصنيف محد  باختالف طريقة النظر  هاتصنيفاتتلف إذ تخ الص 

، فتم  لى تصنيف دولي واحد تتفق عليه جميع الدولإل وص  الت  من هنا نفهم عدم اليها، 
ما  تصنيفها في بعض الد ول بناء على طريقة إنتاجها، وصن فتها دول أخرى بناء على 

مرين معا: بناء على األ خرى صن فتها، واعلى الجهاز العصبيينتج عنها من تأثيرات 
دمان النفسي إلالعتماد واا ودول صن فتها بناء على مستوى ، ومستوى التأثيرطريقة اإلنتاج 

 .(2)للون ا كذلك حسبفت والعضوي، وصن  

رات حسب تصنيف مصدرها نواع المخد  ألى إق طر  الت   أم ا من وجهة نظرنا فنرى أن  
ولة والوضوح في العرض بالسهز هذا التصنيف )طريقة انتاجها( هو االجدى حيث تمي  

ة ويمكن من خالل هذا التصنيف  عصورة شاملة وموس  لمام بأنواع المواد المخدرة بإلوا
مم ا يجعلنا، كباحثين، قادرين على تقسيم حديثنا عنها إلى فرعين: الفرع  لمام بهاإلفهمها وا

                                                           
 
 

جامعة (2)  صباح كرم شعبان، جرائم المخدرات في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة، 
  21، ص 2699بغداد، 

 .22، ص 0220نبيل محمود حسن، الموسوعة الحديثة في المخدرات تعريفها فقها  وقضاءا ، القاهرة، سنة (0) 
 .29، ص2662كويفي، المخدرات واالنهيار، دمشق ، سنةعماد (2) 
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ل:  وشبه رات التخليقية لمخد  ا  :والفرع الثاني ،قاتهااع المواد المخدرة الطبيعية ومشتنو أاألو 
 .بيعيةط  ال

 رات الطبيعيةالمخد  : لوَّ الفرع األ 
مل كل منها اسما  علميا  نواع وفصائل متعددة، يحأرات المخد   ن  أن ذكرنا أسبق و 

عها ا نو أرة بجميع باته المختلفة والمتنوعة، والمواد المخد  فضال عن مشتقاته ومرك   خاصا  
 ذيتأثير من نوع خاص  يتسب ب كل  منها فيان و نسإلفي جسم اؤث ر شكالها تأصنافها و أو 
 راض معينة. عأ 

لموجودة في الطبيعة والتي هي مجموعة من النباتات ا" المخدرات الطبيعية: -أ
الة ينتج عن تعاطيها رة فع  ها على عناصر مخد  اتو مستخلصأو ثمارها أوراقها أتحتوي 

و أو عضويا  أدى المتعاطي اعتمادا نفسيا  رك لها قد تتن  أ، كما ي لإلدراكو كل  أفقدان جزئي 
 "الخشخاش"  "فيون ألا" " اناجو و الماريأب الهندي القن  " أشهر المخد رات الط بيعي ة:كالهما و 

 نواع المخدرات الطبيعية.أ وسيكون موضوع بحثنا في هذا الفرع هو. (2)"الكوكا"و "القات"و

 : الحشيش )القنب الهندي( الا وَّ أ

الحشيش من نبات  يتم  استخراج (0)رات الطبيعية يون من المخد  فألالحشيش وا 
ة تستخرج من أوراقه    (2) القنب الهندي أو أزهاره أو سيقانه، أو جذوره وبالتالي فإن  كل  ماد 

                                                           
 
 

وما  06، ص0229محمد مرعي صعب، جرائم المخدرات، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطبعة االولى (2) 
 بعدها.

د. ادوارد غالي الذهبي، جرائم المخدرات في التشريع المصري ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة االولى -
 وما بعدها. 21 ، ص2691

وما  00، ص 2611د. ادوارد غالي الذهبي، جرائم المخدرات، مكتبة غريب الطبعة الثانية، القاهرة، سنة -
 بعدها.

هاللي عبد هللا احمد ومحمد شنة، اصول علمي االجرام والعقاب، كلية الحقوق، جامعة البحرين، الطبعة (0) 
 وما بعدها. 60، ص 0221االولى 
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وتمتاز ( ب الهندي علميا  )كأنابيش ساتيناويعرف القن هذا النبات تعتبر من المخد رات،
، ُيزرع هذا القن ب في خرى بقصر ساقيها وكثرة فروعهاألب اشجيراتها عن شجيرات القن  

ض بالد حوض البحر االبيض فريقيا وبعإجزاء الجزيرة العربية و أبعض في و  الهند
أم ا أكثر البيئات مالءمة لزراعة هذه الشجرات والحصول منها على آثار مخد رة ، المتوسط

 .(0)تمتاز بحرارتها وجفافها النسبي  كبرى فهي تلك التي 

 ى في بلدان العالم بتسميات عديده منها.سم  الهندي يُ  بالقن   ن  ألى إومن المفيد اإلشارة 

 .الحشيش في بلدان منطقه الشرق االوسط 

 مريكية والمكسيك.ألنا في الواليات المتحدة ااهو ريالما 

 االثريان هب في بريطانيا. 

 .دجاني في جنوب افريقيا 

 .اكبانجا في الهند 

  ب العربي.الكيف في المغر 

 .)كمنجة في السودان ومصر ويسمى ايضا  )البانكو 

  (2)بنج في ايران. 

                                                                                                                                                                      
 
 

وما  202، ص 2610محمد، جرائم المخدرات فقها  وقضاءا ، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  عصام احمد(2) 
 بعدها.

 .129سعد السعدني، موسوعة القوانين الجنائية الخاصة، منشأة المعارف، االسكندرية، الطبعة االولى، ص (0) 
مكافحة، منشورات معهد الدراسات العليا العقيد جميل حنا مسيحة، االعتماد على المخدرات وتنظيم اجهزة ال(2) 

 .20لضباط الشرطة، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 
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اقخمسه أمتار و و متر  بينطول شجرة القنب  تراوحي تتكون من و  هي عمودي ة الس 
ما كان النبات أكثر لوكلما ارتفعت درجه حرارة الجو كل، لياف تستخدم في صناعه الحباا

 وقد يزيد على ذلك. أوراق سبعو  خمس بين عددها تراوح ياليد  كف  ب ة.. أوراقه شبيهةكثاف

دة عند بينهما بالعين المجر   مييزناث ويمكن التإو  ذكور ،ب صنفاننبات القن  و 
غيراكتمال نمو النباتات وظهور الزهور  خضر أمنها غالف زهري  لكل  و  ،ذات الحجم الص 

 ةارزة وظاهر بفا زهور الذكور م  أ ،وراقاألنثى النباتات غير ظاهره وتحويها أزهور فاللون، 
بذور لل منتجةناث الإلزهور ا ة تلقيحتتطاير مع الرياح لتتم عمليوتحوي حبوب اللقاح التي 

 .(2) ذات لون قاتمكثر استدارة و أ غير أن ها، ات القمححب  ب تي تأتي شبيهة ال

 الم منذ مئات السنينآلش واستعملوه كدواء لتسكين بعض اوقد عرف العرب الحشي
بن  في كتبه خالل القرن الثامن عشر هو جابر ذكرهل من استعمله من الحكماء و كان أو  و 

الهروي ق بن علي بو منصور موف  أفيما بعد القرن العاشر  كذلك ذكره ( حيان وسماه )البنج
واصف ا فائدته في ب القن   " ال ذي جاء فيه على ذكردويةألبنية عن حقائق األا"وله كتب منها 

.. أم ا في كتاب ألف ليلة وليلة ذي الشهرة لصداعال، وقدرته على تسكين اصنع الحب
 .(0)نسان والحيوان إلتخدير افي  الواسعة فقد جيء على ذكر فائدة دخان الحشيش

، بمعنى أن ه نبات حادي الجنس، أهو نبات خشن الملمس" تعريف مخد ر القن ب: 
لونا  من الذكر،  فتحأكثر فروعا  و أطول و أبكونها  أنثاه، وتتميز ىعلى حد نثى كل  أو  ذكر
قلب بينما زهرة الذكر ذابلة رخوة قاعدة على شكل  ذاتنثى معتدلة ومورقة ألزهرة ا أن  كما 

 .(2)ذات غالف زهري 

                                                           
 
 

 .21، ص2696عبد الوهاب عبد الرزاق، مشكلة المخدرات، المعهد القضائي العراقي، (2) 
 .6، ص 2692الدكتور وصفي محمد علي، المواد المسكرة والمخدرة، مطبعة مديرية االمن العامة، بغداد، (0) 
، ص 0229صالح محمد عبد الحميد، المراهقة والمخدرات، دار هيئة النيل العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، (2) 

 .20و 22
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 ليس سوى  ، ال ذي هوجوانا(البانجو )الماريخرى منها تسميات أ الهندي لقنبلو 
ر مخد   الستحصال علىا ويتم   كانت أم أنثى،  ذكر اب لشجره القن   ةف  زهار الجاوراق واألاأل

ا عن األشعة ب وتاقتالع شجيرات القن   عبر)البانجو(  ة بعيد  جفيفها في أماكن خاص 
 ةأطراف النباتات الجاف  المختلطة ببعض ة وراق الجاف  ألجمع ا المباشرة للشمس، ومن ثم  يتم  

صول على مخلوط عشبي جاف آالت بدائية للحهشة ويتم ضغطها )فركها( باأليدي أو بال
 . الذي يشبه خليط التبغ غير أن لونه يكون مائال إلى الخضرةبانجو وهو مخدر ال

ن من باسم  ُيعرف بلنبات القن   هوالزهور الجاف  وراق ألا هذا الخليط العشبي المتكو 
انا( في الماريجو  أو جواناريقيا كما يسمى )المار أن وجنوب )البانجو( في مصر والسودا

داجا طل ق عليه أسماء أخرى في دول العالم من مثل: مريكية وتُ ألواليات المتحدة اال
 ....رديتكو بهايج جانجا، و  مكونها،

أم ا طريقة تعاطيه فتكون عبر الت دخين: سجائر أو غليون، وأحيان ا يتم  مزجه بأنواع 
 .(2) كوكايينأخرى من المخد رات كال

ون المنعقد في جنيف في فيألليها مؤتمر اإي انتهى ة التلي  االتفاقية الدو  هفتوقد عر  
ثمرة من السيقان و المُ أفة المزهرة، ه الرؤوس  المجف  ن  أب 2600فبراير سنه التاسع عشر من 

 .(0)ته الصمغية ماد   يتم  استخراجالذي لم  "الكنابيس ساتيفا"ناث لنبات إلا

 .(2)قد أطلقت عليه في وطننا العربي مسم يات عديدة منها:و 

 الكيف: في مصر والمغرب والجزائر. 

                                                           
 
 

الدليل التعريفي حول حقائق العقاقير، مركز االستخبارات الوطنية، مركز بحوث الشرطة الشارقة، بدون سنه (2) 
 .02، ص نشر

 .262ه، ص 2020، 2ين الشريعة والقانون، دار الناصر الرياض، طالمسكرات والمخدرات ب ،حسنين عزت(0) 
 .62-62ه، ص  2022، 2، طبيروت ،دار النفائس ،المخدرات امبراطوريه الشيطان، عرموش هاني(2) 
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 في سوريا ومصر ولبنان :الحشيش. 

 .الجنزفوري: في السعودية 

 وقد أطلق  ا  زهار والسيقان المستعملة معألوراق واأليطلق هذا االسم على ا :البنج
 ..الشيكرانالعرب اسم البنت على نباتات 

 وراقألوازهار ألمن ا كل   يطلق هذا االسم على :الجانجا 

 السودان. :لبانجوا 

 تركيا. :الحقبك 

 المكسيك. :الجريف 

 فيون( ألثانيا: نبات الخشخاش )ا

هذه  ( وتنتج(palaver sominifirum هو: االسم العلمي لشجرة الخشخاش
ة اسم: أبو الن وم و الخشخاش أالفصيلة الخشخاشية  الشجرة أو ما ُيطلق عليه في أماكن عد 
 .(2)لما يحدثه من خدر ونوم  نظر ا 

جرة )الكبسولة( فيون من شجرة الخشخاش، ألويستخرج ا وذلك عبر تشريط ثمرة الش 
ل لونها إلى  باح ويتحو  مساء مم ا يؤد ي إلى خروج ماد ة صمغي ة بيضاء، تتجم د في الص 

 البني حيث يتم  جمعها قبل اشتداد درجة الحرارة... وتلك هي عجينة األفيون.

لى الهند إانتقل  ومنهاسيا الصغرى، آهو فشخاش صلي لنبات الخألطن االمو أم ا 
 .العالم في كاف ة أنحاءنتشر لينستان وتركيا والعراق وغيرها فغاأوإيران و 

                                                           
 
 

 .20- 22، ص 0222، 2بابكر كمال عمر، معا   لكشف مخاطر المخدرات، دارعرة، الخرطوم، ط(2) 
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 ، وتلك المسم اةالوس وتايلند وبورما: المثلث الذهبي وهيب مسم اة وتعتبر البالد ال
يون المحظور فألمصدر ا ،فغانستان، إيران، تركياأباكستان، ي: هو الهالل الذهبي ب

 )المهرب( في العالم اليوم.

.. وتمنع بعض الد ول زراعته في لبنان والمكسيكالخشخاش  هذا وتنشط زراعة
 (2)  كتركيا وإيران ما بعد الث ورة اإلسالمي ة.

فهي  استطراد اص في العالم و للخشخاش المرخ   ارع كبر ز أ بالن سبة للهند فهي اليوم
االطنان من األفيون  آالف إذ تنتجعه األدوية النظامية ص لصناالمخص   ألفيون اُتصد ر 

بشكل صارم المحصول  ومع أن  الحكومة تراقب وتشرف على عملي ة زراعة وجني، الخام
 (0)ة المحظورة سواق المحلي  أللى اإا من األفيون يتسرب قسم   إال  أن  

 ومن األفيون تنتج وُتشتق  مواد  مخد رة كثيرة منها:

 المورفين -

 روين اله -

 الكوكائين -

  :أهمهاا ا كيميائي  ب  مرك   خمسة وعشرينمن  أكثرعلى يشتمل األفيون و 

 - 2,  0( والفيباين )% 2-9,2( والباباترين )% 10-0( والنيكوتين )% 1-0المورفين )
2 %) (2) 

                                                           
 
 
 02-02راطورية الشيطان مرجع سابق صعرموش هاني، المخدرات إمب )2(
 02عرموش هاني، نفس المصدر أعاله ص  )0(
سمير محمد عبد الغني، مبادئ مكافحة المخدرات االدمان والمكافحة، دار الكتب القانونية، الطبعة األولى    )2(

 .99، ص 0226القاهرة 
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  .سكارإلاو التخدير، و التسكين،  وتتلخ ص تأثيراته بثالثة عناصر هي:

تين البدني ة والعصبي ة للمتعاطي، بالمقابل فإن  لألفيون آ  امة على القو  ثار ا هد 
ا متعبة له من مثل الو  نخفاض في االشعور بالغثيان و الو  لعابالفراز في إ زيادةأعراض 

 .)2(بالوفاة  وغالبا ما ينتهي األمرالتنفس  ءضغط الدم، وبط

ه بشكل مفاجئ، فتظهر علي األفيون  عن تعاطي منع المدمنأم ا في حال تم  
ة التعرق واإلسهال وارتفاع درجة المزاج و  الخوف وحدةالشعور بالتوتر و ك أعراض حاد 

 .(0)الحرارة والضغط وفقدان الشهية 

عن  ما يزيدة التي عرفها اإلنسان منذ رات الطبيعي  من المخد   األفيون  هذا وُيعتَبر
 .(2)خمسة آالف سنة 

ولدغات  م  مقاومة الس   فيته يس( فعال)جاليو الطبيب اليوناني الشهير  قد الحظو 
ونفس غريق إلا نوم)هينوس( عندإله الكان تمثال  رع، وقدوالص  داع الص   األفاعي، وعالج

 .()سومنوسعند الرومان  اإلله

ن عندما سقط جفكان نبات الخشخاش  إن  ظهورف ةالصيني  في األساطير ا أم   
 .(0)قطعها حتى ال ينام  تي)بوذا(  ال  

                                                           
 
 
 60ص 2662قارن، بدون دار النشر، عبد الفتاح محمود إدريس، حكم التداوي بالمحرمات، بحث منهجي م )2(
، 2696عبد الوهاب عبد الرزاق، مشكلة المخدرات، المعهد القضائي العراقي مدير مكتب شؤون المخدرات،  )0(

 بدون دار النشر 09ص
 وما بعدها 01، ص 2612صالح بهاوي، المخدرات، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى  )2(
المخدرات في المجتمعات العربية، الكويت مطبعة الحكومة، الطبعة الثانية ص  د. عايد علي عبد، احوال )0(

 وما بعدها  290
 وما بعدها 00ص  2611د.  إدوارد غالي الذهبي، جرائم المخدرات، القاهرة، مكتبة غريب الطبعة الثانية 
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ة تستخرج منه كالمورفين  ات صناعي  نات ومشتق  لى مكو  ويشتمل األفيون ع
ويتم  عليه اكثرها فأطات شيوعا و كثر المنش  أفهو   (0)أما المورفين  (2)والكوكايين والهيروين 

 .(2) ةقراص مستدير أو أعلى شكل مسحوق ناعم  إنتاجه

 ما يلي:بر في الفصل الثاني منها ض  األفيون المح ....فت معاهدةعر  قد و  

ة ات خاص  ل بعد مجموعة عملي  ر هو ناتج األفيون الخام المتحص  األفيون المحض  "
لى خالصة إي يقصد بها تحويله الغلي والتحميص والتخمير والتوالسيما بعد الذوبان و 

 .(0)خرى ألن ابقايا األفيون المدخ   رالمحض  صالحة لالستعمال ، ويشمل األفيون 

دة، كاالبتالع، والخلط مع يتم   وعن طرق تعاطي هذا المنتج فإن  ذلك بطرق متعد 
القهوة المغلي ة أو الت دخين ال ذي ُيعتَبر أقل  ضرر ا من الوسائل األخرى كون تسعة أعشار 

 (0) المورفين يتحل ل أثناء الحرق.
 

                                                           
 
 
 00لم يذكر تاريخ النشر ص  انور العمروسي، المخدرات، المحذرات، القاهرة، مطبعة الخانجي الطبعة االولى )2(

 وما بعدها
 2669/ 2/  06ق.م،  26لسنة  2921مجموعة أحكام النقض المصرية  )0(
المورفين في الجدول األول وعلى ذلك جعله من  2610لسنة  11وتضمن القانون المخدرات العراقي رقم  )2(

ورة في الجدول الملحق في قانون المخدرات المواد المخدرة المحرم تعاطيه واالتجار به وغيرها من األعمال المذك
 العراقي، أما الهيروين تتضمن في الجدول الرابع من قانون المخدرات العراقي

 وما بعدها 00انور العرموسي، مرجع سابق، ص  )0(
على أنه )يمنع زراعة نبات  2610لسنة  11أ/ نصت المادة الثانية من قانون مكافحة المخدرات العراقي رقم 

 ب ونبات خشخاش األفيون وجنيه الكوكا ونبات القات في العراق القن
( 2ب/ على السلطات اإلدارية أن تتخذ التدابير ألقتالع كل ما يصل عملها من النباتات الوارد ذكرها في الفقرة )

 (سواء كانت مزروعة بصورة غير مشروعة او برية واتالفها ذلك تحت اشراف اخصائيين من قبل وزاره الزراعة
احمد ابو الروس، مشكلة المخدرات واإلدمان، االسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة األولى لم يذكر  -

 وما بعدها. 20تاريخ النشر، ص 
احمد محمود خليل جرائم المخدرات والتعليق عليها بقضاء محكمه النقض المصرية واألحكام الدستورية العليا  )0(

 .02ص  0221بدون دار نشر، 
     48



 

 نبات الكوكا  ثالثا:

 2610لسنة  11رقم  يرات العراقى من قانون مكافحة المخد  ة األولت الماد  نص  
 (2)ا ر  ا مخد  الكوكا جوهر  اعتبار على 

وثمارها : أوراقها الكوكا على اعتبارالمصري رات قانون المخد   نص   كذلك 
  .ومسحوقها من جوهر المخدر

فبراير سنة  26يوم  جنيفوجاء أيضا في االتفاقية الدولية الموقع عليها في 
 :ما يليفي الفصل األول  2600

ق النبات وعلى أنواعها المختلفة وعلى فصيلة وراأيطلق اسم أوراق الكوكا على "
خرى من هذا النوع التي يمكن استخراج الكوكائين ألصناف األراق اوأو األيرينزوكيالسية 

 (0) .منها مباشرة أو يتحصل منها بواسطة تغير كيميائي

 كان موطنه أكثر من خمسة عشر قرنا و  نسان نبات الكوكا منذإلعرف اقد و 
 ..الكوكا شجرة مقدسة وقد اعتبرت حضارة األنكا، الالتينيةريكا بوليفيا وبيرو وأم

طة، والمخد رة فقد تم  استعمالها في المجاالت  ونظر ا لتأثيرات هذه النبتة الُمنش 
في الطقوس الدينية ، وكانت شجرة الكوكا  ، كذلك استعملتمن األمراض العالجي ة لكثير

 .(2)جهد وعطش وتعب  من ةب اإلنكا على مقاومة متاعب الحياعتساعد ش

في حالة الن قاء، أم ا في حال تم  مزجه مس والكوكا مسحوق أبيض اللون هش المل
خذ فإن  نقاءه يبهت ليت   كبر من خالله،في زيادة وزنه، وتحقيق ا لمكاسب أمع شوائب رغبة 

فرة.  لون ا مائال  قليال إلى الص 
                                                           

 
 
 .2610لسنة  11قانون المخدرات العراقي رقم  )2(
 وما بعدها. 06المحامي أنور العمروسي، المخدرات، مرجع سابق ص )0(
 220، ص 0222، سنة 2بابكر كمال، معا لكشف مخاطر المخدرات دار عرة الخرطوم، ط))2(
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م   أو الحقن، وقد يقوم بعض يتم  تعاطي مسحوق الكوال بطريقتين هما الش 
 .(2) ذاته األشخاص بمضغ أوراق النبات

نتاجها إيزة البيولوجية لنبات الكوكا في الم ن  إقول بعض العلماء )علماء النبات( وي 
و رغبة للحيوانات أغراء إ مادة الكيميائية والتي تكون أقل في هذه ال تأتي من المذاق المر  

نسبة الكوكايين في ورقة الكوكا  ن  أالمتعاطي للكوكا  ويمكن أن يتوقعى عليها تتغذ  التي 
مستويات الكوكا في الدم من  ، لتمنعئاسي   طعم الورق يجب أن تكون عالية نسبيا لتجعل 

 شديد.ال دماناإلإلى مستوى الذي يؤدي الاالرتفاع إلى 

والواقع أن ه يمكن تفسير قدرة الهنود في جنوب أميركا على السيطرة على مستويات 
ة الكوال بكونهم كانوا يكتفون بمضغ األوراق فاستطاعوا الحد  من  دة من التعاطي لماد  محد 

 (0) نسبة األضرار الناتجة عن هذا الت عاطي.

 رجللى إ في أواخر القرن الث امن عشر والكوكايين يعود االهتمام بشجرة الكوكاو 
خالصة  شتمل علىب يبصنع شرا وقد قام هذا الر جلأمريكي يدعى )جي سميا بيرتون( 

راب  م2111عام وكان ذلك  " شراب الكوكا كوال" اسم: أطلق عليهالكوكا و  وكان هذا الش 
ا في األسواق حت ى ال عام ُيستهلك بكثرة باد عاء أن ه يقو ي األعصاب، وقد ظل  مطروح 

ة  2622 ية ، فُعم ل على تنقنسانإلالكوكائين على الصحة العامة واحين تبي نت خطورة ماد 
ة الكوكائين لُيصار إلى نشره في أغلب دول العالم ولتصبح شركة  راب من ماد  هذا الش 

 .(2) الكوكاكوال واحدة من كبرى شركات المشروبات الغازي ة.

                                                           
 
 
خطار، حقائق، بدون سنة نشر، دليل المحل القومي لمكافحة وعالج االدمان بعنوان المخدرات، أحكام، ا )2(

 .22مكتبه كليه اآلداب، جامعه القاهرة ص
د. روبرت.ل. ديبونت، مكافحة العقاقير المؤدية لإلدمان، مترجمة من قبل د. وليد الترك، د. رياض عوض،  )0(

 وما بعدها 211، ص 2616االردن، مركز الكتب األردنية، الطبعة األولى 
 11اد المخدرة، مصدر سابق ص د. سمير عبد الغني، المو ))2(
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كثيرة أم ا  ط ه ومنش  قليله منب   ،رات الطبيعيةنواع المخد  أخر من آوهو نوع : القات  :رابعا
 الحبشةيزرع في و ، (2)ل األعمال والخمول وتعط   الكسل يؤد ي استهالكه إلىر، مخد  ف

 (0) م000ومنها انتقل الى اليمن عام 

المضغ  عن طريق تم  تعاطيهوالصومال، وي( )أفريقيايزرع في كينيا  والقات نبات
ذو المنشطة  العقاقير شأنه شأن غالبي ة والقات الغازية،المشروبات  وأأو مع الشاي 

ة الجسدي ة والعصبي ة لمتعاطيه.. ففي مراحل الت عاطي تأثيرات سلبي ة كبرى على ا ح  لص 
األولى يشعر المتعاطي بالن شاط، لكن بعد ذلك يلحظ لديه حالة من الهبوط في وظائف 

  الجهاز العصبي لديه.

 (2)لى جهد في زراعتها إرة التي ال تحتاج شجار المعم  األمن   فهي شجرة القاتبالن سبة ل

ات القات إذ تعتبره بعض الد ول من المخد رات في حين أن  وهنالك جدل بشأن نب 
وتتعامل معه بعض الد ول العربي ة واألفريقي ة على أن ه من  ،دوال أخرى ال تعتبره كذلك

  المخد رات.

  ةمشرشر ب بالحمرة خضر مشر  أأوراق تشبه أوراق الليمون لونها والقات  نبات ذو 
، ويمضغ القات (0)شجره عن المتر الواحد الد ارتفاع ال يزي .. ولها رائحة عطرية اجوانبه

 (2) الليونةلية الماء لزيادة إات أخرى ويضاف ا مع إضافة كمي  ويد  ويبتلع ر 

                                                           
 
 
، 0220د. راغب غالب غاني، حكم المخدرات في الفقه اإلسالمي مجلة الديالي، العدد الرابع والخمسون، )2(

 وما بعدها 20ص
، بدون 2عبد الرحمن مجيد، الشباب والمخدرات، في دول الخليج العربية الكويت، الربيعان للنشر والتوزيع ط )0(

 بعدها وما 00سنة نشر، ص 
سمير محمد عبد الغني، مبادئ مكافحة المخدرات، االدمان، المكافحة، دار الكتب القانونية، الطبعة االولى،  )2(

 .91 – 99، ص 0226القاهرة 
المستشار الدكتور اسامه محمد حسن الوجيز في خطر االنزالق للمخدرات، مكتبة دار النهضة، الطبعة األولى  )0(

 .00، ص0221
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ة مخد رة ذات ضرر كبير و  ة القاتين، وهي ماد  لقد ثبت علميًّا احتواء القات على ماد 
ة ح  اضطرابات في الدورة  :، تترك آثارا خطيرة على متعاطيها ومن هذه اآلثارعلى الص 

الكبد مع ظهور  تلفشلل في األمعاء و و  ،التهاب المعدةو  ضغط الدم، ارتفاعو  ،الدموية
ضعيف  .. كذلك يبدو واضحا للعيان أن  المدمن على القات يكون عراض الخمول الجنسيأ 

 .(0)الوجه وقليل النشاط  البنية ومصفر  

 قيةيخلتالمخدرات ال: الفرع الثاني
 المخدرات إلى صنفين: وتنقسم هذه

 أو ال : المخدرات التخليقية أو الصناعية.

 ثانيا : المخدرات شبه الطبيعية )نصف تخليقية(. 

 وسيتم شرحها بالتفصيل وكما يلي:

 أوَّالا: المخدرات التخليقية أو الصناعية:

ت نتاجها وتركيبها بطريقة كيميائية داخل المختبراإالتي يتم  هي المواد   تعريفها: 
لمخدرات ا شبيهة بآثار اثار  آث حد  ها تُ ن  أ غيرمن المخدرات الطبيعية،  ستخَرجةغير مفهي 

 .(2)دمان إلاالت التأثير العصبي والبدني واحمن مثل الطبيعية 

المخدرات  مشكلة" ه:حمد أبو الروس في كتابألى تعريفها وتقسيماتها إار شأوقد 
عندما  2621باتي ولم تكن معروفة حتى عام صل نأهي مواد ليست من " :الفق "دمانإلوا

                                                                                                                                                                      
 
 
مد ابو الروس، مشكله المخدرات واالدمان، دار المطبوعات الجامعية االسكندرية، بدون سنة نشر، د. اح )2(

 21ص
 .00ص 2691دار النهضة العربية،  2د. ادور غالي الذهبي، جرائم المخدرات، التشريع المصري، ط )0(
كندرية، دار الجامعة الجديدة، د. عصمت عدلي، الجريمة وقضايا السلوك االنحرافي بين الفهم والتحليل، اإلس )2(

 وما بعدها  206ص  0226الطبعة األولى 
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، وليس فيون ألالم بديال لمستخلصات اآللمانيا لتسكين اأاكتشف عقار صناعي جديد في 
مشابهة تماما للمخدرات الطبيعية  اثار  آث حد  يُ ه ن  أال إ له عالقة كيميائية بالمورفين الطبيعي

 أنواع : ةوهي ثالث" و االعتمادأاإلدمان ك

 المهدئات 
 لمنشطاتا 
 تهلوسامال 

 ولها تعريفات أخرى من بينها:

ة و المشتقة أمواد الطبيعية عه ال يتم استخراجها من الرة مصن  مخد   هي مطلق ماد 
يكون لها مفعول يشبه تركيبات كيميائية و وفقا لها وصناعتها داخل معمل قما يتم تخلين  إو 

ي عليها المواد المخدرة تأثير المخدرات الطبيعية، حيث تحمل المواصفات التي تحتو 
 (0) و نباتيأصل طبيعي أذات  ، وهي ال تحتوي على مواد  (2)الطبيعية

يكون نسان إلعلى ا تأثيرها غير أن  مراض ألفي عالج اأصال ستخدم أدوية تُ  يهو 
ا لتاثير  ومعادال  له.. ومع تشديد القوانين، وفرض الر قابة  رة الطبيعيةالمواد المخد  مشابه 

                                                           
 
 
، ص 0221اسامه محمد حسن، الوجيز في خطر االنزالق للمخدرات، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة،  )2(

09. 
الحالة النفسية المؤثرات العقلية لها تسميات عديدة، حيث يطلق عليها )المواد النفسية( والمواد المؤثرة على  )0(

)والعقاقير التخليقية( والمواد التي تؤثر على العقل. وإذا كان مفهوم المؤثرات العقلية  انها قد تكون طبيعية )ذات 
أصل طبيعي او ونباتي ( أو تخليقية )ال تحتوى اال على مواد مخلقة كيميائيا ( إال إن الشائع  أن المؤثرات 

الصيدلية .وكانت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع العقلية هي األدوية المستحضرة في 
( منها على انه يقصد بــ ) المؤثرات العقلية(  2م  قد نصت في المادة )2611بالمخدرات والمؤثرات العقلية  لسنة 

ثالث و الرابع اي ماده طبيعية كانت او صناعيه او اي منتجات طبيعية مدرجة في الجدول االول و الثاني و ال
ه ( على انه  -2م  وكانت هذه االتفاقية األخيرة قد نصت مادتها )2692من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 

يقصد  = بتعبير) المؤثرات العقلية( كل المواد سواء طبيعية أو تركيبية وكل المنتجات الطبيعية المدرجة في 
د الغني، مبادئ مكافحة المخدرات واإلدمان والمكافحة، استراتيجية الجداول األربعة المرفقة باالتفاقية . سمير عب

 10، ص 0226المواجهة، دار الكتب القانونية سنة 
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وجد المتعاطون  ،رة الطبيعية وتعاطيهاواد المخد  جار غير المشروع بالمعلى االت   والعقوبات
هكذا صار يتم  تهريبها إلى أسواق . آمن ا غير مشمول بالعقوبات بديال   العقلية المؤثرات  في

اتفاقيه في  عليها  وليةالرقابة الد   االستهالك، فأسيء استعمالها، وبانت أخطاُرها فتم  فرض
 المتحدة.مم ألا إطارفي  ةوالمعقود 2692لسنة  العقليةت المؤثرا

 :هينواع أ ثالثةالصناعية أو التخليقية الى  وتنقسم المخدرات

 المهدئات: -2

بي لإلنسان نشاط الجهاز العصفي طا  ث تأثيرا  مهب  حد  رة تخليقيه تُ وهي مواد مخد  
 .مةالمواد المنو  ، و المواد المهدئة: وتنقسم الى قسمين هي

 ئةواد المهد  الم -أ

ئات األلم التي يتم  إعطاؤها للمرضى وفق وصفة طبي ة بهدف تسكين األلم  إن ها مهد 
ة القلق واألرق لديهم، ويتم  استهالكها على شكل عقاقير تحت مسم يات   والت خفيف من حد 

 (2) ليسباراكس –اليفيريوم  –لفاليوم اأشهرها: 

 مجموعتين:  فيوتصنف المهدئات 

ر العصبي واالضطراب والغثيان وهي توصف لعالج التوت :ى مهدئات صغر  .أ
  .دمان على الخمرإلوا

ة الخطرة كانفصام الشخصية مراض العقلي  ألتوصف لعالج ا ى:دئات كبر مه .ب
ت نء وقد بي  ظهر ببطتثارها آ ن  أ ال  إ ..وعالج التوتر النفسي والقلق "السيزرفرينا"

 (1)اإلدمان  الجه بواسطتها إلى مرحلة إيصال من يتم  علها اثرا  في  ن  أالدراسات 

                                                           
 
 

، 2662عبد الفتاح محمد ادريس، حكم التداوي بالمحرمات، بحث فقهي مقارن، بدون دار نشر، سنة (2) 
 .226 – 221ص
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 :مةالمواد المنو     .2

 وهي مواد كيمياوية قادرة على جلب النعاس لمن يتناولها وتنقسم الى نوعين:

و أنسان ما بين مفعول قصير جدا  مثل )البرتروثال( إلتأثيره على ايتفاوت  النوع األول: 
و متوسط المفعول ألشياطين الحمر و اأ)السكيونال( المعروف بالفراولة  قصير وأشهرها

و أال( وجميعها تؤخذ على شكل أقراص و طويل المفعول مثل )الفيرونأمثل )االميثال( 
 كبسوالت وأحيانا على شكل سائل انبوالت.

 "المثاكوالون "و "الموندرات، وأشهر أنواعه: "من العقاقير التخليقيةوهو كذلك  :النوع الثاني 
ة تضمن لهم تأثير ا سريعا وقويًّا لدى تعاطيهم لهذا الن وع من قد وجد المتعاطون طريقو 

 .(0) العقاقير وهذه الطريقة هي سحق الحب ة واستنشاقها بدال من ابتالعها.

 طات المنش    .أ

م  استعمال بعضها في المجاالت  ة، يتم  نواع كثير أطات إلى المنش   لحديثالعلم اقس 
 لجهاز العصبي.للمهب ط ذي الت أثير ا "الفاليومكـ " العالجي ة 

طات ليست مس  و مصن عة من مواد  طبيعي ة إال  أن  تخرجة أومع أن  هذه المنش 
  المخد رات الطبيعي ة لناحية كونها تخد ر وتقود إلى اإلدمان تأثيرها يشابه ويعادل 

 .(2)واالعتماد عليها 

                                                                                                                                                                      
 
 

 .222سابق، ص عبد الفتاح محمد ادريس، بحث فقهي مقارن، مرجع(2) 
الدليل االرشادي للدعاة للتوعية بمخاطر االدمان للمخدرات الصادر عن صندوق مكافحة وعالج االدمان (0) 

 .222م، ص 2666والتعاطي، مكتبة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، القاهرة، 
الطبعة األولى بدون  احمد ابو الروس، مشكلة المخدرات واإلدمان، االسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، )2(

 وما بعدها. 26سنة، ص 
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طات فهم من فئات اجتماعي ة وثقافي   ة متنو عة، فقد أم ا من يدمنون على هذه المنش 
وء، وقد يكون فن ان ا  ل إلى مدمن نتيجة معاشرة رفاق الس  ا عادي ا يتحو  يكون المدمن شخص 
أو أديب ا أو سياسيًّا شعر أن ه يحتاج إليها لتنشيط ذاكرته، ثم أدمن عليها ولم يعد قادر ا على 

امة في جسده وعق هذا وتتباين   له..تركها، او الت خل ص منها من دون أن تترك تأثيرات هد 
 .(2)  الت أثيرات بين مخد ر وآخر والكمي ة التي أدمن عليها المتعاطي وكيفي ة تعاطيه لها.

ب زيادة في  النشاط الذهني هي مواد تسب  و  "األمفيتامينات"منشطات هنالك و 
 ولهاط فعاليته ه الجهاز العصبي المركزي وتنش  ألنها تنب   ،والبدني  وعدم الشعور بالتعب

وقد   ..، والبنتردرين، والميراناتوااليكسيورين ،والرينالين، االفمفينامين ة:مسميات عديد
شهر ألمفيتامين هو األا ن  ألاد  اسم )االمفيتامينات(  وذلك طلق البعض على هذه المو أ
 .(0) بينها االكثر استعماالو 

لعمل ا درة علىشاط الفكري والقالن   في زيادة على شكل تبد ىفت ،ثارها الضارةآما أ
ا يعود س مم  والعضلي وسعة التنف شاط العصبي  زيادة في الن  و ملل و أالمتصل دون كلل 

 .((2))بالضرر على متناوليها

 المهلوسات ج. 

ها مسميات لو  الفم على شكل حبوب يتم تعاطيها عن طريقفي العادة تكون و 
 (0) ..ر السحري الفط، الحامض ،قارب الحب ،غبار المالئكة شائعة مثل:

                                                           
 
 
ايمان محمد الجابري، القواعد المنظمة للتعامل المخدرات في دولة االمارات، االسكندرية، دار الجامعة  )2(

 وما بعدها 02، ص 0222الجديدة، الطبعة االولى، 
، ص 0221لعربية، القاهرة اسامه محمد حسن، الوجيز في خطر االترالف للمخدرات، مكتبة دار النهضة ا )0(

09 
 .226 – 221، ص2662عبد الفتاح محمد ادريس، بحث فقهي مقارن، بدون دار نشر، سنة (2) 
 .22/2/2612بتاريخ  00مجلة  1122محكمة النقض المصرية، الطعن رقم (0) 
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لي واالسترخاء العام لى االضطراب العقإالعقاقير تؤدي  مجموعة من هي تعريفها:
حامض  ،اليستيولوستين، نيالميساكلومنها: وهام وانفصام الشخصية والتشويش د األوتول  

وتشمل  ...تازوسينالبن ،البيسيكليمن :وهناك مواد أخرى مهلوسة مثل .. اللسيرجيك
امينات المهلوسة نس( واالميPCP-LSDابة الدولية عقاقير )المهلوسات الخاضعة للرق

 (2).والميسالين والسيلوساسين

ة": الت الي لها تعريف آخر هوو  مصادر طبيعية من  مشتق ة المهلوسات هي كل  ماد 
، وتكون ذات تأثير على في المعامل والمختبرات يتم  تصنيعها و من تركيبات كيميائيةأ

فيشعر بأن ه يرى أشياء أو يسمع أصوات ا غير موجودة في  طيها،الوظائف الجسدي ة لمتعا
 (0) "الهلوسة الحقيقة وهذا ما يوَصف بان ه حالة

( وهو مركب كيميائي من مركبات حامض LSDعقاقير )ال شهر هذهأومن  
لرائحة اللسيرجيك يجري تحضيره في المعامل والمختبرات على شكل سائل عديم اللون وا

لى إشكل صلب مع قطع الحلوى ويؤدي هذا العقار  علىالحصول عليه ويمكن  ،والطعم
م مع اختالل في اإلحساس اختالالت جسمية وشخصية وبعض الهلوسة وصعوبة في الكال

ضطرابات الويكون المدمن عرضة  ،ة عن األماكن والمسافاتطئالت خاوتخي   ،بالوقت
لى إ تعاطيهنقطاع المدمن عن ما يؤدي اك ،(2)و ارتكاب جريمةأنتحار التدفعه ل نفسية

السيلوسين( من المواد نو يكذلك يعتبر )الميسياكلو  ،القلق والكآبة والخوف الشديد من الموت
و يوضع في أكل مسحوق يوضع في كبسوالت للبلع بة للهلوسة وتكون على شالمسب  

                                                           
 
 

 .222د. عبد الفتاح محمد ادريس، بحث فقهي مقارن، مرجع سابق، ص (2) 
الحميدان، اهوال المخدرات في المجتمعات العربية، الكويت، مطبعة الحكومة، الطبعة  د. عايد علي عبيد(0) 

 وما بعدها. 216الثانية بدون سنة، ص 
السنة األولى للعدد  –مجلة دراسات اجتماعية  –اكرم نشأت إبراهيم: مشكلة المخدرات في الوطن العربي .(2) 

 ها.وما بعد-0ص  – 2666بيت الحكمة  –الثالث بغداد 
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ست  ات تدوم ما يقاربلوسوه وهامأن معبأ في حقن وينتج عن تعاطيه مسحوق بني داك
 (2)اعات س

 ((0)) كثير.... ( وغيرهاL.S.D) ميدأيل تيليزرجيك أهم هذه المواد حامض أ ومن 

د ير عنة التي تثمجموعة من المواد النفسي  لى إويستخدم مصطلح الهلوسة لإلشارة 
 هذه المواد بـ تسمية ويفضل البعض ،ن يصحبها هذيانأمن يتناولها بعض الهلوسات دون 

يته وتؤثر في ث تبدال  في درجة الوعي ونوعحد  ذه المركبات تُ وجميع ه (2)"المخادعات"
ر في الحياة من تغي   ما يحدثمع و تتشابه ألى درجة تتقارب إالعاطفة و  الحس  و  اكدر إلا

لها هو ما يمكن والذي يجعل هذه المركبات مرغوبة  .. لمريض عقليا  لدى اة ة والحسي  العقلي  
حاسيس الهلوسية من بصرية ألة من اوة على خلفي  من شعور بالنش به متعاطيها تحيط أن 

 .(0) ا ال واقع لهوسمعية مم  

 )النصف تخليقية(: المخدرات شبه الطبيعيةثانياا: 

هي مجموعة من المواد المستخلصة ، النصف تخليقية أوشبه الطبيعية المخد رات 
 تمل على وتشرة من نباتات موجودة في الطبيعة و المحض  أو الممزوجة أو المضافة أ

                                                           
 
 

الملحق بقانون المخدرات المصري وعليه أصدر وزير  2جميع هذه المستحضرات غير مدرجة في جدول رقم (2) 
تم بموجبها الغاء كل من جدول األول والثاني الخاص بقانون المخدرات وتم  2619لعام  060الصحة قرار رقم 

جديدة، وتم ادراج كثير من العقاقير التي صياغة مناسبة مع التطورات واالحداث لتالئم المستحضرات الطبية ال
ظهرت في تلك اآلونة وثم إضافة عقار بتنازوفتين الى الجدول رقم واحد الملحق بقانون المخدرات بموجب قرار 

. ادوارد غالي الذهبي، جرائم المخدرات، القاهرة مكتبة غريب الطبعة الثانية 2699لعام  219وزير الصحة رقم 
 ا.وما بعده 00، ص2611

ص  – 0226يوسف متولي يوسف، االدرة بالمبادرة للوقاية من الجريمة لم يذكر مكان النشر، الطبعة األولى (0) 
 وما بعدها. 202

 .20، ص 2661مصطفى سويف المخدرات والمجتمع، دار المعرفة الكويت، (2) 
 .022، ص2611ر، بغداد، ، دار واسط للنش0، ط 0علي كمال النفس، انفعاالتها وامراضها وعالجها، ج (0) 

58



 

الن فسي، أو العضوي، أو  ذات فعالية تقود من يتعاطاها إلى اإلدمانرة عناصر مخد  
ا..   كالهما مع 

تتسب ب فإن ها  (2) ا من إدراكهضافة إلى كونها ُتفقد المتعاطي جزء  وهذه المخد رات إ
هي ة ف ع حدقة العين وقصور وظائوالقشعريرة وتوس   وتسارع ضربات القلب، ،بفقدان الش 

وفي أحيان كثيرة قد تؤد ي إلى إصابة المتعاطي بمرض اإليدز، ال ذي تعتبر إحدى لى الكَ 
ث الحقن التي تنتقل بين متعاط  وآخر ن  مراض خطورة.اقلة معها أشد  األأهم  مسب باته تلو 

(0()2). 

والسيدرول  ايندوالكو المورفين والهيروين : يعيةهم المخدرات شبه الطبأ ومن 
 .الكراكوالكوكايينو 

يصل إلى المستهلك على و فاعلية  شد هاوأ انتشار ا ون فيألكثر مشتقات اأالمورفين: وهو  .أ
 وق ناعم أو أقراص مستديرة.. صورتين: مسح

                                                           
 
 

فرقد عبود العارضي، المخدرات ودورها في اجرام االنسان، مجلة رسالة الحقوق السنة الثالثة، العدد الثاني، ((2) 
 وما بعدها. 211، ص 0222الديوانية، 

 .26عبد الرحمن المصيفر، الشباب والمخدرات في دول الخليج العربي، الكويت الربيعان، ص -
دز او كما يطلق عليه مرض نقص المناعة المكتسب من الموضوعات المهمة جدا  على المستوى مرض االي(0) 

والداخلي والدولي ويعتبر من اخطر االمراض التي عرفته البشرية بسبب سرعة انتشاره وعدم وجود عالج 
ويتم  2612م للمرضى المصابين بهذا المرض ، وعليه اطلق تسمية طاعون القرن العشرين وتم اكتشافه في عا

انتقاله لألنسان عن طريق الممارسة الجنسية ونقل الدم وغسيل الكلى والحمل واللعاب ومن ثم يصاب بهذا 
المرض ويؤدي الى تدمير الجهاز المناعي ومن ثم يؤدي الى الموت الحتمي ، فهو بدوره يدخل الى نواة الخلية 

للفايروسات )االيدز( وتتحطم الخاليا المناعية في الجسم اللمفاوية ويفتت حمضها النووي وبذلك يتحول الى بؤرة 
وتقضي على المناعة . احمد حسني احمد طه، المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى االيدز، اإلسكندرية، 

 وما بعدها. 22، ص 0229دار الجامعة الجديدة، الطبعة األولى 
 وما بعدها. 20، ص2696، عالم الكتب، الطبعة األولى فاروق عبد السالم، سيكولوجية اإلدمان، القاهرة(2) 
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م المورفين في عالج حاالت  مساك إلسهال واإلالسعال وافي المجاالت الطبي ة ُيستخد 
ن اس في مختلف أنحاء ... وهو يتسب ب في إدمان فت اك شمل كثيرين من الوالحمى

 (1) المعمورة

وهو المادة شبه  .. يقغر إلالنوم عند ا لهإ " مورفيوس"من  " مأخوذ مورفين" سموا
تجتمع  شكل بلورات يتم  استخالصها منه علىفيون و ألا تي تتواجد فيية ال  القلوية الرئيس

 شديد المرارة..بيض خفيف الوزن لتؤل ف مسحوق ا أ

بصورة واسعة عام  م وبدأ استعماله في مجال الطب  2122 عام وقد تم  اكتشافه
مر الذي جعل عدد المدمنين عليه في تزايد متسارع بسبب ما تم  الت رويج له األ م 2190

من ان ه ال يؤد ي إلى اإلدمان في حال تم  أخذه عن طريق الحقن تحت الجلد.. ويتم  
 ة  ل القلويات تاركتحل  تء حتى فيون في حامض كلور الماألمادة ا استخراجه عبر تذويب

مرة  المورفين حامضية التي يستحصل منها على راسبكمية كبيرة من المادة ال ءهاورا
 .أخرى 

 :شكلعلى  المورفينويباع 

 المورفين كبريتاتأقراص او حبوب • 

 انبوالت المورفين• 

 الجاهزة  حقن المورفين• 

ومشتقاته والمخدرات  ألفيون ل تتصد ىتي القوانين ال   تم  سن  ومنذ القرنين السابقين 
 إذفيون، ألحد مشتقات اأ بر المورفينتعوي (2) األخرى حتى شملت معظم دول العالم

                                                           
 
 

عبد الحميد الشواربي، المستشار عزالدين الديناصوري، المسؤولية الجنائية لقانون المخدرات، لم يذكر مكان (2) 
 .02، ص 0221النشر، الطبعة األولى 
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قد ، و هذه الت سمية عليه ق اطل  مُ  هعن فصله 2121األلماني سير تبرر عام استطاع العالم 
هلية التي أللحرب اا إب انفي العمليات الجراحية الخاصة  ساعد االستخدام الطبي للمورفين

في الطبية برة إلاكذلك فقد ساهم اختراع ( 2112اندلعت في الواليات المتحدة االمريكية )
ة العليا في الواليات المحكم هذا وقامت ((0))تسهيل استخدام المورفين عن طريق الحقن

ال بوصفات إمورفين فيون والألصرف ا بإصدار حكم يمنع 2602يرلندية عام ألالمتحدة ا
 وضع الحكم قوانين وأنظمة وضوابط لصرف هاتين المادتين.طبية رسمية و 

ما يقارب  حدة منهاعلى شكل كتل متماسكة وزن الواغالب ا الخام  المورفينيأتي 
ة المورفين على شكل مسحوق  الكيلو والن صف، أو الى  92 ما بين  على .. وتحتوي ماد 

يتم  و األسمر الفاتح و ألى األبيض إ مائلذات لون وهي  ،المورفينمن كلوهيدرات  62
بين  على هذا الشكل ولكن بعض تهريبها ال ف تصير صلبة يفضل ضغطها كي المهر 
 (2) تتفتت

 ينيرو اله  .ب

انية كلمة يون كونهاالبعض يؤيد   ،(الهيروين) أصل الت سميةاختلف الفقه في 
موس كلمة من القا ( وهيHeroisthمن كلمة ) ةق  تمش اهن  أح ويرج   ،مشتقة من البطولة

 ... الطبي األلماني وتعني الدواء

ا ذ بكمي ات قليلة جدًّ  يأتي على شكل  (0)يمتاز هذا المخد ر بتأثيره القوي حت ى لو ُأخ 
ته توازي ثالثةبيض اللون بلوري أسحوق م  يصعب تذويبه في الماء ويسهل في الكحول، قو 

                                                                                                                                                                      
 
 

، ط 0221وكلية االهرام، سنة  محمد سهيل الفقي، جريمة االتجار غير المشروع بالمخدرات، مكتبة االنجلو(2) 
 .26 – 21، ص 2

 .26، ص0221محمد حسن الجابري، المرشد العملي والتطبيقي لجرائم المخدرات في العراق والخوف منها، (0) 
 .00– 00، ص2662هاني عرموش، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، سنة (2) 
 وما بعدها. 19، ص2666ات، القاهرة، دار المعارف الطبعة األولى، سنة ناجي محمد هالل، ادمان المخدر (0) 
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وكذلك أجمعت غالبي ة  تحضيرهتحظر  سن ت دول كثيرة قوانين، وقد ضعاف قوة المورفينأ
 .ويةدألحذفه من دساتير ا الد ول على 

(  2600 – 2620فيون لعام )ألعة على اتفاقية اولية الموق  الد   قد أد ت الجهودو 
ويقسم  مصر والعراق الد ول التي وق عت على هذه االت فاقية كدرات في لى انعدام هذه المخإ

 :اقسام ةالى ثالث الهيروين

 األسمر لهيروينا• 

 الجاف الهيروين• 

 (2) على شكل حبيبات الهيروين• 

 ةمن المورفين مباشر من أخطر أنواع المخد رات، ويتم  تحضيره  الهيروينيعتبر و 
 المورفين.ثيل أبحامض الخل الالمائي ويعطي ثاني معالجته عبر 

ات مر  لى ثالث مرت ين إبـ المورفينم تفوق قدرة العلى تسكين اآل الهيروينان قدرة 
حداث اإلدمان فقد منع  تصنيعه إوقدرته الفائقة على  ونظرا  لخطورته الشديدة ..كثرأو أ

الموجود في األسواق يصنع ويباع بشكل سري ومخالف  الهيروينكل  فإن  ، لذلك عالميا
 .(0)للقانون 

لة والمزيعال لس  ئة لالمهد  ك في تركيب بعض األدوية  داخال الهيروينلطالما كان 
لآلالم لكن  ذلك لم يستمر  إذ تم  منع تحضيره بشكل كل ي في عدد كبير من الد ول أهم ها 

 ليه.إر للمورفين وال حاجه طبيه ساس انه بديل مكر  أعلى  األميركي ة الواليات المت حدة

                                                           
 
 

عبد الحميد الشواربي، المستشار عزالدين الديناصوري، المسؤولية الجنائية في قانون المخدرات، لم يذكر مكان (2) 
 .22، ص 0221، سنة 2النشر، ط 

 .06– 01، لبنان، مرجع سابق، ص هاني عرموش، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت(0) 
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وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بأن تحذو دول العالم حذو الواليات المتحدة  
 صناعته.األمريكية وتحظر 

ا نجلترا وهنغاريإعة في إيطاليا وتركيا واليابان و ويصنع الهيروين بصورة مشرو  
نتج على نطاق واسع في يُ خرى، وكان قبل الحرب الثانية ألوبلجيكا وبعض البلدان ا

حيان بصورة ألسحوق ناعم أبيض اللون وفي بعض ايباع بصورة رئيسية بشكل مالصين، و 
 .(2) أم ا لونه فمائل إلى الر مادية، قراص صغير أو أبات مكع  

رة من صنف كانت المادة المخد   في حالد المشرع التركي على العقوبة وشد   
مورفين حسب ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة الو أالكوكايين أو المورفين  وأالهيروين 

 .(0) ( من قانون العقوبات التركي211) 

 :الكوكايين. ج

ل إلى الكوكايين، وقلنا سبق لنا في فصل سا   الكوكا بأن   بق أن أشرنا بشكل مفص 
سنه، و في عصور  في أمريكا الجنوبية منذ أكثر من ألفي ُعر فت نبتتهطبيعية،  مخدرات

                                                           
 
 

محمد سهيل الفقي، جريمة االتجار غير المشروع بالمخدرات كأحد جرائم القانون الدولي للبحار، الطبعة (2) 
 .02، ص 0221األولى، سنة 

شدد المشرع التركي عقوبة هذه األفعال ما إذا ارتكبت من قبل منظمات اجرامية شكلت لهذا الغرض، لكن (0) 
ن المشرع التركي لم يحدد المواد المخدرة كما هو الحال في القوانين االخرى، بل ان القضاء هو الذي يالحظ أ

يحدد فيما إذا كانت المادة من المواد المخدرة ام العكس من خالل االثبات العلمي، ولم ينظم جرائم المخدرات في 
 لعراقي والمصري قانون المخدرات، بل نظمها في قانون العقوبات على عكس المشرع ا

تافكة عباس توفيق، مبدأ االختصاص العالمي في القانون القضائي، رسالة دكتوراه، كلية القانون والسياسة، -
 وما بعدها. 00، ص 0221جامعة صالح الدين، 
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ُيمنع على العام ة  كا تعتبر شيئا ثمينا، وكاننكا كانت أوراق الكو ألازدهار قبائل ا
 (2) الدينعلى النبالء ورجال  استخدامها كي تبقى حكرا

 رات، وعليه نص  جاء تقرير لجنة نيويورك للنظر في أمر المخد   2620وفي سنة  
 اعتبارعلى  2610لسنة  11ع العراقي في الجدول األول من قانون المخدرات رقم المشر  

 . به وال يجوز تعاطيه واالتجاروأن ه مة الكوكايين من ضمن المخدرات المحر  

  حول الكوكايين: الدكتور روبرت ل. دوبونتما قاله  وهنا ال بد  من اإلشارة إلى
ف اطلب الكوكايين ال تبدأ، إذا تعاطيت الكوكايين توقف، اذا لم تستطع التوق   إذا لم تتعاط"

 (0)" المساعدة

وبية وطبقا للبيانات المنشورة مريكا الجنأدول في زراعة الكوكايين  اتوترجع بداي 
جنتين األر و بوليفيا و  ز في البيرو كانت تترك  و لماضي منتصف الخمسينات من القرن ا إلى

 .(2) واألكوادوركولومبيا و تشيلي و 

 ينالكودا . د

ُيعتَبر من المخد رات عالية الت أثير ويتم  استعماله في كثير من األدوية التي تعالج 
ئات وسواها.. يتم   ،(0) حاالت مرضي ة متنو عة من الكح ة والسعال إلى تسكين اآلالم والمهد 

                                                           
 
 

روبرت ل. ديبونت، مكافحة العقاقير المؤدية لإلدمان، مترجم من قبل د. وليد الترك، د. رياض عوض، كليه (2) 
 .وما بعدها 216، ص 2616لصيدلة، الجامعة األردنية، عمان، مركز الكتب االردني، سنة ا
 .وما بعدها 020روبرت ل. ديبونت، المرجع السابق، ص (0) 
محمد سهيل الفقي، جريمة االتجار غير المشروع بالمخدرات احترام القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص (2) 

01. 
 .10الشواربي، المستشار عز الدين الدناصوري، مرجع سابق، ص  دكتور عبد الحميد(0) 
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ينحصر استعماله في المجاالت الط بي ة ونادر ا ما ، من المورفين كيميائيا  استخالصه 
 .(2) ة طويلة من الزمنلى مد  إيحتاج  اإلدمان عليه كون  ُيستعمل بهدف الت عاطي

ة وقانونية سهولالتي يمكن أن ُيساء استخدامها نظر ا ل رةالمواد المخد   ين منوالكودا 
كيب الكثير من األدوية في الصيدليات ومن الممكن تر ذ يدخل في إالحصول عليه 

 طبية.الحصول عليه دون وصفة 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 

جرائم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في القانون االتحادي لدولة  دكتور ممدوح عبد الحميد عبد المطلب،(2) 
م األمنية، العدد اإلمارات العربية المتحدة، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، أكاديمية نايف العربية للعلو 

 .001، ص 0222، السنة الثامنة، 2الخامس والثالثون، ط
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 المبحث الثاني

 والوقاية منها هاعالجفي العراق وكيفية  ظاهرة المخدرات 

ل فيه على مختلف  0222كان االحتالل األميركي للعراق عام  نقطة تحو 
ة  المستويات، وفي مجال المخد رات ا انتقل العراق من كونه بلد ترانزيت لهذه الماد  تحديد 

ا لها، حت ى باتت مساحة وحجم  انتشار نحو دول الخليج، ليصبح مستهلكا وناقال ومصن ع 
باب في األحياء تجارة وتعاطيا   فيه المخدرات ا بين الش  ، كبيرة إلى حد  يثير الر عب، تحديد 

عبي ة حيث الفقر والبطالة والجهل  ..الش 

واضحة لمكافحة المخدرات المتكاملة و ال السياسات ويعاني العراق كذلك من غياب
التي تفرض العقاب  حكامألهناك اختالف في ا، فةحكام القضائيألسلبا  على اينعكس  مم ا

بين المتعاطي والمدمن  مييزمريض، أو التكو أتالف النظرة الى المتعاطي كمجرم نظرا  الخ
المشرع العراقي تبنى سياسة جنائية عقابية  أن  ى الرغم من عند فرض العقوبة، عل

 إصالحية.

ث عن إحصائية تتحد  لى هذا وقد أشارت مصادر مفوضية حقوق اإلنسان العراقية إ
 كصدرت بحقهم أحكام قضائية، هنا 2201موقوفا  و 0000سجين، ضمنهم  0120
 26تعاطوها بينهم  2091من بين هؤالء يمارسون أعمال المتاجرة بالمخدرات، و 2160
 (2).شابا  في أعمار صغيرة 02امرأة و

 202وقد أظهرت نتائج إحدى الد راسات التي أجريت على عي نة من المراهقين )
أن  رات عند المراهقين، لى تعاطي المخد  بهدف التعر ف إلى األسباب التي تؤدي إمراهق ا( 

                                                           
 
 

 . 2221سبتمبر  12عدد  –تقرير لصحيفة االندبندنت البريطانية عن انتشار المخدرات في العراق  (1)

66



 

بات الر ئيسي ة الرتفاع مستوى المسب   سري هي مني مفهوم الذات واإلهمال األتدن  التهميش و 
 (2).استعداد المراهقين لالنخراط في عالم تعاطي المخدرات

ونظر ا لالزدياد المضطرد في أعداد المتعاطين وفي مساحات انتشار المخد رات، 
لت إلى مشكلة عظيمة يصعب تجاوزها بشكل كامل ولكن يمكن  ة تحو  فإن  هذه الماد 

رها في حال صلحت النوايا وات حدت الجهود على المستويين الوطني تحجيمها والحد  من آثا
ولي ة والوطني ة.  والد ولي عبر المعاهدات واالتفاقيات الد 

ية إلىول بهدف تحديد اإلجراءات و  ةانتشار هذه الظاهرة الخطير  إلحاطة بالعوامل المؤد 
ن اجمة عن هذا ثار الآلارات و سباب تعاطي المخد  أسنعمل على توضيح  ،الكفيلة بالحد  منها

 :مطلبينضمن  التعاطي بالنسبة للفرد والمجتمع سواء بسواء

 المخدرات في العراقظاهرة مشكلة  -: لو  المطلب األ

 كيفية الوقاية منها وعالجها -: المطلب الثاني

ل: مشكلة ظاهرة المخدرات في العراق  المطلب األوَّ

حياة االجتماعية المعاصرة في العراق اليوم هم ظواهر الأ مشكلة المخدرات من  تعد      
لى جانب كلفتها المادية. وتتعاظم مخاطر هذه الظاهرة إا لما تمثله من خسارة بشرية، نظر  

ض بعض زمات االقتصادية، إذ تتعر ألت والحروب النزاعات المحلية، وافي ظروف األزما
االنحراف واالبتزاز. ومن  دة منالفئات الفقيرة، ألشكال متعد  شرائح المجتمع وتحديدا  

                                                           
 
 

(1) Ronald L , Simons &Joan F , Robreston (2616 ) the Inpact of parenting 
Factors , Deniant peers . and coping style upon adolescent drug use , Family 
Relation , Vol. 21 usue2. 

 

67



 

تعاظمت خالل السنوات العراق واجه ظروفا صعبة، استمرت لعدة عقود  ن  أالمعلوم 
ترافق تدهور البنى التحتية مع ضعف سلطة الدولة والضوابط االجتماعية، بما فاألخيرة، 

لتعليمي ك األسري، وتراجع دور النظام افيها القوانين واألعراف واتساع ظواهر العنف والتفك  
بة للسلوك ه بيئة مناسل ذلك كل  والتربوي، والبطالة والفقر والهجرة والتهجير، وقد شك  

 رات بأصنافها العديدة. تعاطي المخد   المنحرف وال سيما 

هذا وقد اهتم ت الحكومات العراقية المتعاقبة على العراق منذ نشأته بموضوع المخد رات     
صدر أول قانون عام كان أن و  الكفيلة بالت صد ي لها، إذ وعت أخطارها وسن ت القوانين

ا نظيف ا خاليا 0222 العراق حتى عام ظل  ف. 2622  ةالعراق ثالث سن  و  .من المخدرات. بلد 
ة تقضي الماد   ال ذي، 2610همها القانون الصادر عام قوانين خاصة بالمواد المخدرة أ 

 ل  من يتعاطى المخد رات أو يتاجر بها..بإنزال عقوبات شديدة بك)أوال / ب(  20القانونية 
دة العقوبة لذاتها بل  تأهيل و  لردع تحقيق العدالة واولم تكن الغاية من هذه القوانين المشد 

  .كي يعود إلى مجتمعه معافى من آثار المخد رات فيصلح الفرد ويصلح المجتمعالمتعاطي 

رة ط مختلفة من المواد المخد  والعراق من بين دول غرب آسيا التي تنتشر فيها أنما   
ل إساءة استخدام الكحول شك  تُ فيونية، بينما ألستخدام المواد اكثر فيها إساءة اتوالعقاقير، إذ 

 مصدرا  للقلق في البلدان المجاورة الشمالية.  

رة ت المشاكل واالضطرابات المتعلقة بتعاطي المواد المخد  وحتى وقت قريب ظل      
على سوء استخدام الكحول، وأدوية الوصفات الطبية،  بصورة رئيسة مقتصرة

زاد انتشارها في السنوات الثالث  تيالكريستال( وحبوب الكبتاكون، ال  والميثامفيتامين )
األخيرة ال سيما في المحافظات الجنوبية. في الوقت نفسه ما تزال المعايير االجتماعية 

 استخدام هذه المواد.  على تشجع والال تؤيد  القية للمجتمع العراقيوالمعتقدات الدينية واألخ

وضع ال سبب ا في ترد ي لمجتمع العراقيعاشها التي االمتتالية زمات ألا وكانت    
للسيطرة على تجارة المواد عبر  رصودة اإلمكانات والموارد المفبقيت االقتصادي للبالد، 
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في ظل  أمر ا بالغ السهولة االتجار بالمخدرات وبيعها األمر ال ذي جعلالحدود محدودة، 
 محاربة اإلرهاب.  بسبب توجيه الجهود نحواألمني الهش الوضع 

ومم ا يزيد األمور سوءا في العراق هو إساءة استخدام األدوية التي تعطى من خالل     
البنزوديازيبينات،  وصفة طبي ة، ولعل  أبرز العقاقير التي يطالها سوء االستخدام هي:

وقد لوحظ، باالستناد إلى بيانات  .(2)طات، الترامادول وغيرهاكودايين، المنش  بنزهكسول،  ال
ة، كثرة في استهالك هذه األدوية لألسباب اآلتية: ح    وزارة الص 

الضغوط النفسية التي يعاني منه المجتمع بسبب اإلرهاب )داعش(،   فضال  عن  
ه العراق في الوقت الظروف االجتماعية واالقتصادية غير المستقرة والتي تواج

 الراهن.
 رشادية التنظيمية لوصف األدوية.إلضعف تنفيذ الدالئل والمبادئ ا 
 ضعف تنفيذ الدالئل والمبادئ االرشادية التنظيمية في السيطرة على بيع األدوية. 

سوء استعمال الكحول  ن  أالميدان، تظهر بما ال يقبل الشك وهنالك دراسات مستخلصه من 
معضلة صحية واجتماعية خطيرة في السنوات يكون سبب ا في تشك ل ة ربما ر والمواد المخد  

 القادمة. 

وقد سبق لنا أن ذكرنا أن  العراق كان في وقت غير بعيد خالي ا من المخد رات، غير أن      
ل من خالله سرعة  تهذا الواقع تغي ر بعد االحتالل األميركي، وحل  بدال منه واقع مؤلم سج 

استخدام المواد  ، كذلك تسارعت وتيرةتشار المخد رات تعاطيا لها وات جارا بهامضاعفة في ان
وكذلك  ،و صفر واحدأوحبوب الكبتاكون  (0)المثامفيتامينية أو ما يطلق عليه الكريستال

                                                            
 

 .  0220المسح االسري الوطني لتعاطي المخدرات في العراق، حزيران - (2)

، هو الشكل المسحوقي لالمفيتامينات، وغالبا  ما يتم تعاطيه عن طريق Methamphetamineالكريستال - (0)
ان يتعاطى عن طريق الشم والحقن.  وهو مسحوق عديم اللون والرائحة. أسمه مشتق من تشابه  التدخين، ويمكن

 مظهر الشظايا الصغيرة للزجاج او الكريستال. 
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زيادة في مادة الحشيشة وهو ما يستوجب االنتباه والتشديد على وضع برامج وقائية 
 موبوءة.وعالجية السيما في المناطق ال

الت لت المعد  اذ سج  رة، لقد شهد العراق ارتفاعا  ملحوظا  في مساحة وحجم المواد المخد      
وفق تقرير صادر  (2)0220-0220دمان المواد األفيونية خالل األعوام إزيادة في نسبة 

 : 0221رات الثالث والمنشور عام عن مجموعة العمل االجتماعية الوبائية العراقية للمخد  
 
عوا  ألدمان المواد االفيونية لإلى إل من اإلدمان الدوائي رات التحو  ( مؤش  1جدول) 

4112-4112 
 %    4112 دمانإلنوع ا        

 
4112     % 

 21 02 دمان الدوائيإلا      1
 26 02 فيونيةألدمان المواد اإ     4
 02 00 دمان الكحولإ     3
 0 0 ة الموادي  بق       2
 
العراقية للمخدرات  مجموعة العمل المجتمعية الوبائيةفي تقرير  ورد  4112عا  في الو 

 : (4)الرابع
 4112اتفق الخبراء على تنامي حجم مشكلة المخدرات في العراق منذ عا   -1

 .4112قياساا بعا  
                                                           

 
 

 –منشورات جامعة بغداد  –المخدرات واالمن االنساني في العراق  -دكتور عدنان ياسين مصطفى  - (2)
eco.nahrainunive.edu.iq  //:http 

 س المصدر اعاله .نف (2)
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ب وسط والجنو أل ان الكحولي في محافظات الفرات ادمإلمالحظة انخفاض مشكلة ا -4
 دمان على المخدرات.إلفي نسبة امقابل ازدياد ملحوظ 

دمان على المواد االمفيتامينية )الكريستال والكبتكون( في وسط إلازدياد نسب ا -3
 وجنوب العراق ال سيما محافظة البصرة.

ما تزال المنافذ الحدودية بين العراق وإيران في البصرة وميسان والكوت وديالى  -2
الكريستال،  سية للمخدرات )مثل المعابر الرئيوالمياه اإلقليمية للخليج ت

 الكبتاكون، الحشيشة، الترياك، الهروين، األرتين وغيرها( 
رصد تهريب كميات كبيرة من مادة الكبتكون واآلرتين من المنطقة الغربية التي  -2

 لى محافظات الوسط والجنوب.إبة رهابي مهر  إل تحت سيطرة داعش ا كانت
المتعاطفين معهم في المناطق رصد تعاطي مادة الكبتكون عند عناصر داعش و  -6

 الخاضعة لسيطرتهم ال سيما في محافظة نينوى.
 لى استخدا  المروجين لألحداث وصغار السن لتوزيعإتوفرت معلومات تشير  -2

نظار، وكذلك استخدا  البيوت وربما توجد أل المخدرات وبشكل فردي ال يلفت ا
 شبكات للتوزيع داخل المقاهي والجامعات والمدارس. 

 
 0220ل االعوام ارتفعت بشكل ملحوظ خال تعاطي المخدراتنسبة  ن  الحظ هنا  أون
 .مقارنة باألعوام السابقة 0229ل من عام و  ألوالثلث ا 0221و 
 

 مجموعة العمل المجتمعية الوبائية العراقية للمخدرات الرابعتقرير الوارد في ( 4جدول )
ات تعاطي المخدرات في محافظ التيبين تصاعد معد  والذي  (1) 4112المنشور عا  
 .الدراسة الثالث

                                                           
 
 

 –منشورات جامعة بغداد  –المخدرات واالمن االنساني في العراق  -دكتور عدنان ياسين مصطفى  (1)
eco.nahrainunive.edu.iq  //:http 
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 المتهمين    السنوات           المحافظة          
 4112             البصرة         

            4112 
           4116 

 4112ل من و  أل الثلث ا      

     321 
     641 
     636 
     344 

 4112            ميسان         
           4112 

           4116 
 4112ول من أل الثلث ا 

 
    161 
    322 
    162  

 4112           ذي قار         
          4112 
          4116 

 4112ل من و  أل الثلث ا  

4114 
4312 
4341 

111  
 

ل: آثار المخدرات الفرع  األوَّ

سيكون  وانتشارها على مساحة البالد  ال شك  في أن  استفحال مشكلة تعاطي المخد رات
بالغ األثر في البنية الفردي ة واالجتماعي ة سي ما وأن  المخد رات بشكل عام تترك تأثيرات 

ا وفكرا يمكن تلخيصها بالن قاط اآلتية:  وخيمة في المتعاطي جسد 

  اضطرابات وأمراض جسدية/ اضطرابات شديدة في القلب/ اضطرابات في الجهاز
 .ليف الكبد/ التهابات المعدة المزمنالهضمي/ت

 دراك الحسيإلاألحاسيس/ غياب للعقل واضطراب امشاكل ب 
 مشاكل بالتفكير والتركيز واالنتباه 
 سلوك عدائي 
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 هلوسة 
 اضطرابات النوم 
 اضطرابات القلق واالكتئاب 
 لى الموتإي ن تؤد  أمكن ي 
 اضطرابات جنسية 
  مشاكل في الشهية والوزن 
 عبالضعف والشعور بالت 
 تغير بالشخصية 
 التهابات في خاليا الدماغ وتآكلها 

ة    ة، فماد  هذا مع لفت الن ظر إلى أن  لكل  نوع من أنواع المخد ر أعراضه الخاص 
 الكريستال التي ينتشر تعاطيها بشكل الفت

 في: أعراضها وتاثيراتها تتركز 
 التأثيرات النفسية: -1

 تزيد الطاقة والحيوية 
 تزيد الرؤية والوضوح 
 تزيد الكفاءة 
 تزيد الشعور بالقوة الجنسية 
ا على المستوى  ن يكون الشخص أكثرأتزيد من القدرة على   نجاح 

  االجتماعي. 
 تحسن المزاج 
 بالنشوة شعور ا تعطي 

 التأثيرات الجسدية:-4

 تقلل الشهية مع فقدان الوزن  
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 تقلل النوم 
 تؤدي الى أمراض في الجهاز التنفسي والقلب 
 تلف االسنان 
 ات سقوط صرعيةنوب 
 ألم في الرأس 

 األعراض االنسحابية بعد زوال مفعولها:-3      

 االكتئاب 
 زيادة النوم 
 صعوبة التركيز 
 القلق 
 اضطراب في الذاكرة 
 ضعف جسدي 
 ضعف جنسي 
 اشتياق الستعمال المادة من جديد 
 لى أعراض ذهانيه إن يؤدي أيمكن  

 

 االثار االجتماعية: -2

ة من الخالفات المزمنة وضياع األبناء، وارتفاع تفكك أسري ومساحات واسع 
 معدالت الطالق 

 .عسرلى الإسرة من اليسر ألا نقلآثار اقتصادية قد ت 
 .األسرةفراد أءات الجنسية على القيام بأفعال مشينة كاالعتدا 
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في العراق تم انشاء "اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات وسوء استخدام العقاقير 
. ويرأس اللجنة وزير الصحة 0220زارة الصحة وبقرار من مجلس الحكم عام برئاسة و 

األمن الوطني، وزارة الداخلية، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي،  وممثلين عن مستشارية
وزارة العمل والشؤون  ،ء االعلى، وزارة الشباب والرياضةوزارة العدل, مجلس القضا
ني الشيعي والس   ينمانة بغداد وممثلي الوقف، أوزارة الخارجية ،االجتماعية, جهاز المخابرات

فضال  عن عضوية المستشار الوطني للصحة النفسية ومدير برنامج المخدرات ومدير 
ركزت اللجنة على لدائرة الفنية لوزارة الصحة وقد معهد الطب العدلي وممثل من ا

 الموضوعات واإلنجازات االتية:

 اللجنة الوطنية العليا فحة المخدرات تحت اشراف كتابة مسودة قانون مكا
الذي وضع هيكلية في الجريدة الرسمية و  رش  نُ قراره في البرلمان و إوالذي تم 

لى اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الصحة وعضوية إ
 اجتماعات سنويا 1-0مدراء عامين من وزارات مختلفة، وتجتمع اللجنة 

 مانة العامة لمجلس الوزراء. ألم توصياتها من خالل اويتم تعمي
  انشاء لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية العليا في جميع محافظات

العراق برئاسة مدير عام دائرة الصحة وعضوية ممثلين من مختلف 
 الوزارات. 

   سب حاجة رات والمؤثرات العقلية وحتم تحديث الجداول الخاصة بالمخد
حدة المعني بالجريمة والمخدرات والهيئة مم المت  ألحديثات مكتب االبالد وت

 الدولية لمراقبه المخدرات.

الحقيقة أن  استفحال انتشار المخد رات في العراق يوجب تكاتف الجهود في عمل 
دة ،تعاوني متكامل .. .فالت حدي مشترك وبالتالي فإن ه يتطل ب اعتماد نهج ذي محاور متعد 
تبادر إلى األذهان أن  مثل هذه القضي ة ذات الت أثيرات والد وافع المتشعبة وال ينبغي أن ي

التشريعية والقضائية وإنفاذ  تينالسلط يمكن أن تناط بوزارة الصحة فقط، بل ينبغي إشراك
75



 

.. كل  من هذه الهيئات يةالشرعي والحكومات المحل   القانون، والوزارات المعنية والطب  
دور المنوط بها في صناعة القرار وقبول النتائج في مجال الت صد ي ينبغي لها أن تقوم بال
   لهذه الظ اهرة الخطرة.

 في العراق الفرع الثاني: أنواع المخدرات

هــــات األنــــواع الجديــــدة والســــريعة االنتشــــار فــــي محافظــــات الدراســــة تعكــــس توج   إن  
حافظــات، متزامنــة سياســية واقتصــادية واجتماعيــة تســتهدف النســيج االجتمــاعي فــي تلــك الم

والفقــــر(، إذ تتفاعـــل مجموعــــة مــــن  صـــحةمـــع تــــدني مؤشـــرات التنميــــة البشـــرية )التعلــــيم وال
خلفتهـــا ظـــروف النـــزاع وفقـــدان  التـــي العوامـــل االجتماعيـــة والنفســـية واالقتصـــادية والسياســـية

ع مجتمعـي، رهـاب وعنـف وتصـد  إمات األمنية  وما اعقبه من ظروف السيطرة على المنظو 
 ن  إ، إذ 0220عـراق، ال سـيما بعـد عـام ب علـى مصـراعيه لـدخول هـذه اال فـة الـى الفتح البـا

الـدول المجـاورة،   ها فـيأقـل مـن أسـعار باتت أسعار بعض المواد المخدرة )الكريستال وغيره( 
حت ـى تفـاع مسـتويات البطالـة والفقـر، شكل حافزا  لعمليـات التـرويج والمتـاجرة فـي ظـل ار مم ا 
ساسـية ألد القاعـدة اسـري والمنظومـات القيميـة للشـباب التـي تعـألنسـيج ايهدد تماسـك ال بات

 ألي جهد تنموي.  

  اإلدمــان غلــى المــواد المشــتق ة مــن األفيــون: أن   2رقــم المعطيــات فــي الجــدول هــذا وتبــي ن    
ومن ثـم  جـاءت ( %01,0)من خضعوا للبحث احتل  الن سبة األعلى بين  الكريستال تحديدا،

 وجــاء اإلدمــان الــدوائي باســتخدام ..الكبتــاكون وصــفر واحــد ك( %20,0)رة: الحبــوب المخــد  
المخـدرة فقـد كانـت  بالن سبة لبـاقي المـواد(. أما %6,6المرتبة الثالثة )ليحتل  مادة الترامادول 

 (.%0,6) ليسج ل الكوكئين النسبة األعلى بينهامتواضعة  تعاطيها نسب
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 مل المجتمعيةة الوبائيةة العراقيةة للمخةدرات الرابةعمجموعة الع الوارد في تقرير( 3جدول )
  .يبين أنواع المخدر الذي يتعاطاه المبحوثينوالذي (1) 4112الصادر عا  

 % العدد      نوع المخدر         
 01,0 022 كريستال 1
 20,0 202 حبوب مخدرة 4
 2,0 0 هيروين 3
 2,6 0 حشيشة 2
 2,0 0 أفيون  2
 6,6 02 تراما دول 6
 0,6 22 كوكائين 2
 2,1 9 أخرى  6
 222 020 المجموع 

أنواع المخدر الذي يتعاطاه المبحوثين
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 طريقة تعاطي المخدر: : ولىالفقرة األ 
أن  ( 0البيانــــات فــــي الجــــدول ) أظهــــرتتعــــاطي المــــواد المخــــدرة، فقــــد  بالن ســــبة لطريقــــة    

نســــب ومــــن ثـــم  جــــاءت ( %09,0) التعـــاطي عــــن طريـــق الســــوائل ســــج ل النســـبة األعلــــى:
 (.%2,2ل نسب استخدام الحقن سوى )، بينما لم تسج(%02,0االستنشاق )
مجموعة العمل المجتمعية الوبائية العراقية للمخدرات تقرير الوارد في ( 2جدول )

 يبين طريقة تعاطي المخدر والذي 4112المنشور عا   (1)الرابع
 % العدد طريقة التعاطي 
 09,0 006 سوائل 2
 02,0 212 استنشاق 0
 2,2 0 الحقن 2

 222 020 المجموع 

 مصادر الحصول على األموال: : نيةالفقرة الثا

لها الفرد    ر ا ومصدرها  ، في بلد ما،من البديهي أن  كمي ة األموال التي يحص  تشك ل مؤش 
من هنا فإن  االنقطاع في الموارد أو ، على الحالة االقتصادية واالجتماعية التي يخضع لها

ي ة ويقل ل من جودة ندرتها أمر يؤد ي إلى رزوح ا نوعي ة حياتها ويعيق و ألسر تحت أعباء ماد 
 .تفاعلها االجتماعي.

ومع تنو ع مصادر الحصول على المال في نمط الحياة الحديثة، إال  أن  األسرة تظل     
.. كذلك فإن  وضع متطلباتهم الحياتيةألفراد كي يحصلوا على التمويل المصدر الرئيس 

رورة عزله عن أسرته ومجتمعه، بل الفرد المدمن في مؤس   سة إصالحي ة ال يعني بالض 
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والوضوح. وبدرجات مختلفة من الشدة   قائمة مع األهل واألصدقاءينبغي أن تبقى العالقة 
ا فإن  للعالقات التي يقيمها مع المودعين. ذلك هو يقيم عالقات جديدة ك . واستطراد 

على عملي ة إصالحه بعضها إيجابي  آثارا الشخص ال ذي يخضع للعالج من اإلدمان
يبة مع المودعين، ولذلك فان تعزيز عالقاته بأسرته، وإقامة عالقات ط  وبعضها سلبي،

أمور قد تشك ل عامال مخف ف ا من ثقل  رة في المؤسسة،الضوابط المقر  على  بناءوالتصرف 
ز ا ل العقوبة لدى المدمن  . يجابية عن ذاتهإلتصوراته اومعز 

من أسرهم أعلى نسب لتمويل المبحوثين كانت  ن  أ( 0المعطيات في الجدول )تظهر    
صلوا على أموالهم من ( ح%26,0فراد العينة، مقابل )أ( من مجموع %12,2بلغت )

( من %0,1عمال الخاصة. بينما أشار )أل( كانت من ا%22,0) ن  أاألصدقاء، و 
 المبحوثين أنهم حصلوا على األموال عن طريق السرقة. 

 
مجموعة العمل المجتمعية الوبائيةة العراقيةة للمخةدرات تقرير الوارد في ( 2جدول )       

 موالألمصادر الحصول على ا والذي يبين (1)4112المنشور عا   الرابع
 %        العدد         المصادر    
 22,0      00        عمل خاص 1
 12,2      090        سرةألا 4
 0,2       22        قاربألا 3
 0,1       02        سرقة 2
 26,0        10        صدقاءألا 
 222       020        المجموع 
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 تأثير البيئة االجتماعية:: ثالثةالفقرة ال

ا من أهم     هـو البيئـة االجتماعيـة التـي يعـيش  مجـاالت الدراسـة الميدانيـة، إن  واحد 
 فــي الغالــب مــن األصــدقاء ســواء فــي األحيــاء أو فــي المقــاهي.. ضــمنها الفــرد والتــي تتشــك ل

ــق فــي دراســة وتحليــل نتــائج هــذا المجــال أن  للبيئــة المكاني ــة أكبــر و  قــد تبــي ن مــن خــالل الت عم 
.. وقــد يكــون هــذا التفاعــل إيجابيًّــا يقــود إلــى وتفــاعلهم االجتمــاعي ة األفــرادفــي حيــا  األثــر

 بي نـــتلقـــد و   (2) ســـلبيًّا يـــؤد ي إلـــى االنحرافـــات الســـلوكي ةانتهـــاج ســـلوكي ات ســـوي ة وقـــد يكـــون 
( قـــد تـــأثروا بأصـــدقاء %10,2مـــا يقـــارب ثلثـــي المبحـــوثين ) ن  أ  1رقـــم معطيـــات الجـــدول 

المنطقـــة فكـــانوا الســـبب فـــي توجـــه المتعـــاطي للمخـــدرات، تليهـــا نســـبة المبحـــوثين المتـــأثرين 
سرة فقد بلغت نسبتهم ألو اأالمنطقة (. أما زمالء %01,2بتهم)بأصدقاء المقاهي  بلغت نس

 ( على التوالي..%0,1و  0,1%)
 مجموعة العمل المجتمعية الوبائية العراقية للمخدرات الرابعتقرير الوارد في  (6جدول )  

 يبين من كان السبب في توجه المتعاطي للمخدرات والذي (4)4112المنشور عا  
 %           العدد         السبب 
 0,1         02         رةسألا 2
 0,1         02         زمالء المدرسة 0
 10,2         096        أصدقاء المنطقة 2
 01,2         220        أصدقاء المقاهي 0

                                                           
 
 
شواق عبد الحسين عبد، العالقة المجتمعية التبادلية بين البيت والمدرسة، مجلة مركز البحوث والدراسات ا - (2)

 02ص  .0222، العدد السادس عشر، 0التربوية، جمهورية العراق، وزارة التربية، المجلد
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 222          020        المجموع 
 

من كان السبب في توجه المتعاطي للمخدرات
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ت فــي وعنـد االستفســار عــن مــدى ســهولة حصــول المتعـاطين علــى المخــدر، أظهــرت البيانــا
( %02,2) ســهولة فــي الحصــول علــى المخــدرات بلغــت  نســبة مــن يجــدون  أن  ( 9الجـدول )

لـــى صـــعوبة إ( أشـــاروا %21,1مـــا، مقابـــل ) لـــى حـــد  إوا وجـــود صـــعوبة ( أكـــد  %00,0) ن  أو 
 الحصول على المخدر. 

 مجموعةة العمةل المجتمعيةة الوبائيةة العراقيةة للمخةدرات الرابةعتقريةر الوارد في (2جدول )
 يبين مدى سهولة الحصول على المخدروالذي (1) 4112شور عا  المن

 %          العدد     االجابة      
 02,0        296      سهل    2
 00,0        212      صعب الى حد ما   0
 21,1         90       صعب   2
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 222          020       المجموع     
 

 صول على المخدر: مصادر الح: رابعةالفقرة ال

( 1البيانــات فــي الجــدول ) وضــحتر أمصــادر الحصــول عــن المخــد   بحثنــا فــي لــدى
 ن  أجـار، و ر مـن الت  هم يحصلون على المخـد  ن  قالوا إ( من المبحوثين %02أعلى النسب ) أن  
دهم بالمخـــد رات، ولعل هـــم يأخـــذونها مـــن ( 20,0%) قـــالوا إن هـــم ال يعرفـــون الجهـــة التـــي تـــزو 

ألســباب تتعلــق بضــعف ســلطة القــانون والنظــام  لكــن هم ال يريــدون التصــريح بــذلكالمــرو جين 
الـــذي ال يـــوفر لهـــم مظلـــة حمائيـــة آمنـــة فـــي منـــاطقهم وهيمنـــة للـــوالءات الفرعيـــة وانفـــالت 

( مـن المـذاخر، وهـؤالء %1يدليات و )( يحصلون عليها من الص  %20العصبيات. مقابل )
  المبحوثين من مدمني المواد الدوائية.

 مجموعة العمل المجتمعيةة الوبائيةة العراقيةة للمخةدرات الرابةعتقرير الوارد في  (6جدول )
 يبين مصادر الحصول على المخدر والذي (1) 4112المنشور عا  

 % العدد      المصدر 
 20,2 00      الصيدليات 2
 1,2 01      المذاخر 0
 02,2 219      تجار 2
 20,0 200      جهات مجهولة 0
 2,0 20       أخرى  0
 222 020       المجموع 
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 األسباب الرئيسة للتعاطي:: خامسةالفقرة ال

ال شك  في أن  ما تعر ض له العراقي ون من ضغوط نفسي ة واجتماعي ة واقتصادي ة نتيجة     
ذلك قد  الن زاعات والتفجيرات واإلرهاب ال ذي حط  رحاله في أرض الر افدين، ال شك  أن  

فالمشاكل  ،قسم ا من األفراد على حاف ة االنحراف أو أن هم قد وقعوا في شباكه وضع 
تعصف دون هوادة والحلول غائبة وال سبيل لدى البعض سوى الهروب من الملل والفراغ 

وهنالك من وقع في . تعاطي المخدراتواآلفاق المسدودة إلى فضاءات وهمي ة من خالل 
يرة لآلخرين في أجواء مشج عة على ذلك توف رها المقاهي والكازينوهات شباك المخد رات مسا

 مجتمعي عن تلك الممارسات.غض  نظر تطبيق القانون و وسط ضعف في 

وجود بعض المشكالت والممارسات السلوكية  ن  ألقد أظهرت بعض الدراسات  
لنفسية للفرد األوضاع ا كبير فيلى توتر إلتي تسود في المجتمع اليوم تؤدي السلبية ا

و أيجابي إلضعف التفاعل ا ن  إالسلوكية. إذ  هممارساتاألمر الذي ينعكس سلبا على 
 السلوك السوي   إلى رشادهمإفيز لألبناء و شجيع والتحة الت  سرة وقل  ألجواء اأانعدامه في 
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ه االنفعالي تؤثر في بناء شخصية الفرد ونمو   .. كل ها أموروضعف االلتزام الديني
وقع البعض منهم في أسرته، مما ألك باعتباره نتاج المجتمع ومرآة عي والنفسي ذواالجتما

 .(2)براثن االنحراف

( الذي يبين األسباب والدوافع الرئيسة 6المعطيات في الجدول رقم )هذا وقد أظهرت      
 ن  أا من وجهات نظر عينة المبحوثين، للتعاطي وزيادة االنحرافات السلوكية للعينة بأكمله

للمتعة والتسلية،  على انتشار ظاهرة المخدرات اعتبارها مصدرا   محف زةالعوامل ال طليعةفي 
ران ها  تساعد في عمليات االندماج مع األصدقاء واالقن  أن أكدوا على فراد مم  ألتليها نسبة ا

 المبحوثون.    عيشهاالم والمعاناة التي يآلومن ثم المساعدة في تقليل ا

ا هذا وقد تطو رت ا لن ظرة إلى تعاطي المخد رات فلم تعد بنظر من يتعاطونها سلوك 
ر من الت قليد ومغامرة انحرافي ا بل هي بنظرهم نمط حياة جديد  ووسيلة للشعور بالت حر 

  .(0)غياريخوضونها بحث ا عن كل ما هو جديد ومتمايز عن األ

 راقية للمخدرات الرابعمجموعة العمل المجتمعية الوبائية العتقرير الوارد في (1جدول )
 لى تعاطي المخدرإاألسباب التي دفعت والذي يبين (3) 4112المنشور عا  

 
 

 
 سبابألا

 
 دائماا 

 
 لى حد ماإ

 
 كال

 
 

 
الوسط 

 
الوزن 

                                                           
 
 

لي، االنحرافات السلوكية في الوسط الجامعي: دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة بغداد، ، أالء مجيد ع- (2)
 . 0221جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، 

(2) ) Drugs and Bechavior cause effets ,and treatment  2661Segal , Bernard (
gardener press , INC ,NEW YORK & LONDON  

 مرجع سابق –المخدرات واالمن االنساني في العراق  -ياسين مصطفى  دكتور عدنان (3)

84



 

 
 ت

  % العدد % العدد % العدد
 المجموع

   % 

 المئوي  المرجح

 61.62 4.22 111 21.1 441 24.1 166 6.4 42 مصدر مهم للمتعة 1
تساعد في  4

االندماج مع 
 صدقاءألا

36 6.6 126 21.6 444 21.4 111 4.23 61.11 

تساعد في تقليل  3
 آالمي

34 2.2 112 22.2 416 22.1 111 4.21 61.33 

تساعد في نسيان  2
 مشاكلي

26 11.
6 

112 22.1 113 22.2 111 4.32 26.33 

تقلل من شعوري  2
 باالكتئاب

41 6.2 442 24.3 126 21.1 111 4.32 26.11 

تساعد في  6
التخلص من الملل 

 والفراغ

41 6.2 432 23.1 121 31.2 111 4.33 22.62 

الرغبة في التجربة  2
 واالستطالع

22 14.
2 

412 21.2 162 32.6 111 4.42 22.11 

تساعد على النو   6
 بشكل أفضل

22 14.
2 

441 24.6 
 

121 32.6 111 4.44 22.11 

 
ذه النتائج ما هي إال  انعكاس لما يعيشه المجتمع العراقي من والحقيقة أن  ه   

خ، أزمات متواصلة ومتراكمة سي رافقه النسيج االجتماعي والمؤس   كان من نتيجتها تفس 
نقص في تمويل هذه المؤسسات ودعم خططها في التعليم والتدريب والصحة واإلصالح 
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احتالل داعش لبعض  تلتالتي  ظروف السنوات األخيرة،  شهدت كذلك فقد. ...وغيرها
مختلف من فراد في المحافظات الجنوبية و جنوح عدد كبير من األات الغربية، المحافظ

عم ا تعر ض  وتعاطيها.. ناهيك  رةصناف جديدة من المواد المخد  ألترويج ال نحوعمار ألا
الدراسي  بالتسر  و  ةسري والفقر والبطالألك اتفك  له العراقي ون من مشكالت متنو عة كال

 يطرة وحكم القانون.هيمنة الوالءات الفرعية وضعف الس  و والهجرة 

وأخطر ما في األمر أن  ممارسة تعاطي المخد رات باتت علني ة يراها المجتمع ويغض      
دة للن سيج االجتماعي في بلد  الن ظر بصمت فال يت خذ موقف ا من هذه الممارسات المهد 

 . واالستمرار يحاول لملمة أشالئه للن هوض

ضت ن تمخ  ادين األخيرين مخاطر العولمة بعد لقد تعاظمت خالل العق 
ش الحكم األخالقي، وتقويض لى تضييق هامبالفعل إت يادة االنحراف، ألنها أد  عن ز 

د الكثير من . وتعم   (2)2661خالق العامة بتعبير جورج سوروس عام ألصرح ا
إحاطة هذه الممارسات  ،ماعية وربما سياسيةفية واجتالمجتمعات الحديثة ولدوافع ثقا

م مع بعضها اآلخر، على الرغم بمساحة من الغموض وعدم الوضوح وخلط بعض المفاهي
عية ومخالفة للعادات والقيم ل تهديدا  للقواعد االجتماشك  يبعض الممارسات السلوكية  ن  أمن 

 . (0)عراف السائدة ال سيما في مجتمعاتنا الشرقية المحافظة ألوا

وبما أن  الفصل بين كل  تلك المشكالت غير ممكن، فإن ه من المفترض االت جاه نحو    
يرات التي سياسة اجتماعية جديدة ذات منطلقات تأخذ في االعتبار كل المتغل الت أسيس

                                                            
 

جورج سوروس، أحد كبار الالعبين في األسواق المالية العالمية. أنظر: فرنك جيز لتشنر وجون بولي، - (2)
وحدة الجوانب الثقافية والسياسية واالقتصادية، ترجمة فاضل جكتر، مركز دراسات ال-العولمة الطوفان أم اإلنقاذ

 .  00العربية، بيروت، ص

مؤيد عبد السادة راضي , اضطرابات الشخصية المضادة للمجتمع وعالقته بإيذاء الذات، رسالة ماجستير  -(0)
 0, ص0222غير منشورة , كلية اآلداب , جامعة بغداد , 
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المؤسسي  ذات األهمي ة على المستوى االجراءات ، ذلك أن  غياب شهدها المجتمع العراقي
مؤشرات التنمية البشرية مما ينعكس على  في لى تدن   إن يؤدي أشأنه و المجتمعي، من أ

 نوعية الحياة وفرص استدامتها.  جودة 

سات اإلصالحي ة فإن  هنالك ضعف ا في االستجابة   فيما يتعل ق بالمؤس 
 يتعل ق بالمجتمع. والتفاعل معها ألسباب بعضها يتعل ق بها وبعضها

سات اإلصال -أ ة منها عدم حي ةما يتعل ق بالمؤس  سات مشاكل عد  : تبرز في هذه المؤس 
تصنيف النزالء على ف صالحية البناء، وضعف الخبرة لدى المعنيين بعالج المتعاطين،

أسس علمية ومنع اختالط أصنافهم مع بعضها، يجعل تحقيق العدالة صعبا، لكنه يجعل 
التي تعيش هاجس دارات المؤسسات إ ن  أة بمستقبل الشخص ممكنا. السيما و التضحي

يذاء وعلى إلات تنطوي على درجات من العنف والى ممارسإن تنزلق أاألمن، يمكن 
 من.ألتهاك للقانون باسم الحفاظ على اان

فتبقى  ا للنجاح.صالحية فرص  إلللمؤسسة ا المجتمع ال يوفر  ما يتعل ق بالمجتمع: -ب   
ارع اكثر جذب ا   .. ع.امتيازات مؤسسة االيدا  من مغريات الش 

سة إلى بيئة مساهمة في تعقيد   ل المؤس  هكذا ووفق ا لهذه المعطيات تتحو 
ل  لوك المنحرف والر فع من مستوى مخاطره بدال من ان تكون بيئة حل  للمشكلة، ويتحو  الس 
سات بأنواع جديدة من االنحرافات وبشكل مت صل..   المجتمع والشارع إلى رافد يمد  المؤس 

 ف أو غياب برنامج الرعاية الالحقة.ضع كل  ذلك في ظل  

هل ألضعف الرقابة والمتابعة من قبل ا ن  أ( 22أظهرت المعطيات في الجدول )   
الرئيسة المساعدة على  ةوالبطالة والفراغ الذي يعيشه الشباب كانت من بين العوامل الثالث

ولية وضعف انتشار المخدرات في مجتمع الدراسة،  تليها قرارات منع المشروبات الكح
ى المخد     ر. سلطة القانون وسهولة الحصول عل
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 رات الرابعمجموعة العمل المجتمعية الوبائية العراقية للمخد   تقرير الوارد في  (11جدول )
 راتدة على انتشار المخد   يبين العوامل المساع   والذي (1) 4112المنشور عا  

 
 
 
 ت

 
 العوامل المساعدة

 
 دائماا 

 
 لى حد ماإ

 
 كال

 
المجم

 وع
   % 

 
الوس
ط 

المرج
 ح

 
الوزن 
العد % العدد % العدد المئوي 

 د
% 

ضعف الرقابة والمتابعة  1
 هلألمن قبل ا

31 2.1 12
1 

31.
2 

43
4 

23.
2 

111 4.2
6 

64.1
1 

41 2.2 34 البطالة  4
4 

26.
6 

11
1 

23.
6 

111 4.3
2 

21.1
1 

الفراغ الذي يعيشه  3
 الشباب

12 3.1 42
2 

26.
4 

12
3 

31.
1 

111 4.3
6 

26.6
1 

.14 26 منع المشروبات الكحولية 2
1 

12
3 

31.
1 

41
2 

22.
4 

111 4.3
2 

26.1
1 

.12 61 ضعف سلطة القانون  2
1 

16
1 

21.
2 

11
3 

22.
2 

111 4.3
1 

26.6
2 

سهولة الحصول على  6
 المخدر

31 1.1 43
1 

23.
4 

16
2 

32.
6 

111 4.4
1 

26.3
3 

التصنيع المحلي للمواد  2
 المخدرة

26 13.
2 

43
2 

22.
1 

12
1 

34.
2 
 

111 4.1
1 

23.1
1 
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العوامـل التــي تسـاعد علـى انتشــار  أهـم   ن  أأعـدتها وزارة الداخليـة العراقيــة لقـد أظهـرت دراســة 
انخفــاض المســتويات التعليميــة وضــعف فــرص الحصــول علــى العمــل الالئــق  هــو راتالمخــد  

 .    (2)لى اإلدمان هربا  من الفقر والعوزإان الثقة بالنفس مما يدفع البعض وفقد

سات       وهنالك معضلة كبرى تتعل ق بكل  سجين وموقوف في المؤس 
سات، وهي مشكلة يصعب إيجاد  اإلصالحي ة أال وهي تعاطي المخد رات داخل هذه المؤس 
الحلول الكافية المانعة لها، إذ تتضافر عوامل كثيرة تؤم ن وجودها واستمراري تها من هذه 

ال ذين يتخذون من وعروض بعض العاملين  لمخد راتل حاجة بعض المودعين العوامل
من أفراد القوة  الترويج تجارة تدر  عليهم ماال هم يحتاجون إليه، ويكون هؤالء في الغالب

 سر المودعين.أبعض أفراد من جرائية وموظفي الخفارات، و إلا

ما رغم وجود  لى حد  إلى المؤسسة ممكن دائما إر دخول المخد   إن    
رة مثل مادة مكمن الخطورة في تعاطي بعض المواد المخد   . إن  (0)لرقابةالضوابط وا

ص نون الفر صالحية يتحي  إان عليها، وحين يودعون في مؤسسة )الكريستال( سرعة اإلدم
 ر.ة مخد  و حب  أللهروب لمجرد الحصول على جرعة 

ســات اإلصــالحي ة أال    وهــي  تبقــى اإلشــارة إلــى جانــب مهــم فــي نمــط الحيــاة فــي المؤس 
سـات لعلمهـم مر أوقات فراغ الموَدعين وهو أ ا لإلدارات التنفيذي ة فـي هـذه المؤس  يشك ل هاجس 

أن  تطبيــق بــرامج ترفيهي ــة وعلمي ــة واجتماعي ــة هادفــة يســاهم فــي انتشــال هــؤالء المــدمنين مــن 
بـــؤرة اإلدمــــان ويســــاهم فــــي إعــــادة دمجهــــم فــــي المجتمــــع كــــذلك يســــاهم فــــي خفــــض الت ــــوت ر 

ســــةوالت خفيــــ إشــــغال وقــــت المــــودع  ن  إ. ولــــذلك يمكــــن القــــول ف مــــن المشــــاكل داخــــل المؤس 
                                                           

 
 

 26مخدرات و  20وزارة الداخلية، قيادة شرطة محافظة البصرة، دراسة حول النزالء المحكومين وفق المادة - (2)
 .0229في سجن البصرة المركزي، 

 . 0222صندوق األمم المتحدة للسكان، أطفال في نزاع مع القانون، مجموعة باحثين، - (0)
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وللمجتمـع سـواء  بنشاطات مفيدة ومنتجة، ينطوي علـى مصـلحة مزدوجـة للمـودع وللمؤسسـة
 .بسواء

المؤسسـات اإلصـالحية فـي منطقـة الدراسـة تخلـو مـن  ن  أالمالحظة الميدانيـة تظهـر  إن      
دارات إمعظــم جهــد  ن  أفــي مجــاالت التــرويح. ويبــدو  واضــحةبــرامج مخططــة وذات أهــداف 

ة تلفزيــوني وطني ــ ات بــث  المؤسســات ينصــب علــى اســتمرار تشــغيل التلفزيــون لمشــاهدة محط ــ
ــــأة رضــــي  أ  ةالســــاحات المتاحــــة فــــي المؤسســــات محــــدود ن  أة فضــــائية واحــــدة. ومــــع و محط 

 تفيدون منها.بعض المودعين يس ن  إدوات والتجهيزات فألالمساحة فقيرة من حيث ا

 

 ن والمشكالت التي تعرض لها المتعاط: سادسةالفقرة ال

الت فاعل بين األفراد يجري فيها مفتوحة  اتساح ات البشري ة سوى المجتمع تليس    
سات ا فإن ه في أي  ، وضوابطه،ولكل  مجتمع ثقافته، والمؤس  وأساليب معيشته.. واستطراد 

تتعل ق بحاجات مادي ة يريدون إشباعها فال  مجتمع يمكن لألفراد أن يواجهوا مشكالت
الضوابط وقد ينحرفون نتيجة لذلك عن ، يقدرون بسبب الظ روف التي يعيشها مجتمعهم

نها اإلنسان عن ذاته هي   تي تحكم عالقاتهم..ال   ورة التي يكو  من ناحية أخرى فإن  الص 
تتضمن كيفية وصف   فاق التعامل معها، إذآلشخصية و األساسية لفهم ا إحدى الر كائز

يجابا إو أا لى ماذا يطمح وما هو المتوقع منه، ثم الحكم على الذات سلب  إالمرء لنفسه، و 
 (2)خرين عنه.آلدراكه لتصورات امن ثم  إو 

قسم ا كبير ا من المشاكل التي يواجهها المدمنون على المخد رات ُيعتبر الحقيقة أن     
ا ويمكن مالحظته بمجر د الن ظر إليهم، لكن  نسبة عالية من المدمنين ال ذين شملهم  واضح 

                                                            
 

(2)-Merton, R. and Nisbet, R., Contemporary Social Problems, N. Y., Harcourt, 
2692, p.202                        
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من أجل ذلك سيكون تركيزنا على ما صر ح به . البحث رفضوا الكالم عن مشاكلهم
الشعور بالذنب وتأنيب الضمير، يليها  طليعتهايأتي في  المبحوثون من معاناة، ومشاكل 

قدرتهم على احتمال النقد ، ومن ثم  هنالك عدم حالة االنزعاج الشديد من الذهاب للعمل
 (.    22)الجدول  الذي وجهه إليهم معارفهم نتيجة لتعاطيهم المخد رات

ا المشــكالت التــي وهنالـك      تحصــل فــي نطــاق أســرة المــدمن، وهــذه المشــكالت خطيــرة جــد 
د نواة المجتمـع ونعنـي بـذلك األسـرة،  فالمخـد رات تسـتنزف مـوارد األسـرة اقتصـاديًّا، كونها تهد 

لـى المشـكالت إات مـع األقـارب واألصـدقاء وصـوال  سـري وتـوتر العالقـألالعنف ايك عن ناه
يشــك ل أحــد أبــرز تعــاطي المخــدرات  أن   .. أضــف إلــى ذلــكمــع الجيــران والمجتمــع المحلــي.

طني األمريكـي انتشار الجريمة في المجتمـع، وقـد أظهـرت دراسـة قـام بهـا المعهـد الـو  عوامل
مريكيــة قــاموا بتعــاطي ألالســجناء فــي الواليــات المتحـدة ا مـن %92 أن  عـن حــاالت اإلدمــان 

سـجناء مـن مرتكبـي جـرائم العنـف  0من أصـل  2 ن  أرات بشكل منتظم قبل سجنهم، و المخد  
 .  (2)رارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المخد  

سات اإلصالحي ة لنضيف أن       المودع عـن ذاتـه وعـن فعلـه  تصورات نعود إلى المؤس 
االعتراف بالـذنب، قـد يـوفر حصـانة صالحه فالشعور بالندم، بعد إة في عملية هميأ تكتسب 

الشـــعور بالـــذنب يعــزز االتجاهـــات نحـــو التوبـــة  ن  إ ..لــى االنحـــراف.إ ةخالقيــة تمنـــع العـــودأ
( %61) ن  أحـداث الجـانحين ألظهـرت دراسـات أخـرى عـن اأوقد  والرغبة بالتصرف السليم.

ـــى مـــ ـــدم عل ـــة يشـــعرون بالن ـــوه مـــن فعـــل جـــانح. مـــا يعنـــي ا مـــن العين ـــوف   ن  أارتكب ـــت بل ر الس 

                                                           
 
 

د.عبد الكريم زاير الموزاني، آثار المخدرات النفسية والمجتمعية وأساليب العالج، جامعة البصرة، كلية - (2)
 ز0229-0221التربية للعلوم اإلنسانية، 
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يكونـوا أعضـاء فـاعلين فـي للـى صـوابهم إ يعيـدهمن ألى الطريـق الصـحيح يمكـن إإلرشادهم 
 .(2)مجتمعهم

رات مجموعةةة العمةةل المجتمعيةةة الوبائيةةة العراقيةةة للمخةةد  تقريةةر الةةوارد فةةي (11جةةدول )  
ض لهةةا كالت واالضةةطرابات التةةي تعةةر  يبةةين المشةة والةةذي (4) 4112المنشةةور عةةا   الرابةةع

 المبحوث بعد التعاطي
 
 
 
 ت

 
 المشكالت

 
 دائماا 

 
 لى حد ماإ

 
 كال

 
 
 

المج
 موع
   % 

 
الوسط 
 المرجح

 
الوزن 
العد المئوي 

 د
العد % العدد %

 د
% 

الشعور بالذنب وتأنيب  1
 الضمير

31 2.1 162 32.
6 

43
1 

22.
1 

111 4.26 64.6
2 

ن االنزعاج الشديد م 4
 الذهاب للعمل

21 11.
2 

121 31.
4 

41
2 

21.
3 

111 4.36 21.3
3 

انتقادات من قبل األصدقاء  3
 أو أحد افراد العائلة

36 6.6 446 24.
2 

16
6 

36.
2 

111 4.31 26.6
2 

سرة ألاستنزاف موارد ا 2
 االقتصادية

21 16.
1 

111 22.
1 

16
2 

36.
1 

111 4.44 22.1
1 

23.3 4.41 21.1232.111 12.441 62 سرةألفراد اأمشكالت مع  2

                                                           
 
 

جنوح االحداث من وجهة نظر االحداث المنحرفين، حيالن بن هالل الحارثي، أثر العوامل االجتماعية في - (2)
 .0222جامعة نايف للعلوم االمنية، رسالة ماجستير في العلوم االجتماعية، 
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2 1 1 3 3 
توتر العالقة مع األصدقاء  6

 والزمالء
22 13.

1 
432 22.

6 
12
1 

34.
3 

111 4.11 23.1
1 

مشكالت مع الجيران  2
 والمجتمع المحلي

22 12.
1 

442 21.
6 

13
6 

31.
3 

111 4.12 21.3
3 

تجاوز على القانون  6
 والنظا 

12 44.
2 

446 24.
2 

11
1 

42.
1 

111 4.13 62.6
2 

 
ح ي والن فسي، فناهيك        ال شك  في أن  المدمن شخص مضطرب على المستويين الص 

حة الجسدي ة ال تلتقي مع اإلدمان، هنالك االضطراب النفسي الذي يتجل ى   عن كون الص 
رات عديدة  يمارس عمال ال  كذلك هو ،نها هذا االنقطاع بين المدمن وأسرتهم في مؤش 

و أالتجار لضحية  منه وضاع تجعلألالجتماعية وقد يتعرض المعايير ايتوافق مع 
 المساومات.  

حدود ومضامين  و حزبية في رسمألت عوامل عشائرية خيرة، تدخ  ألوفي السنوات ا
المودعين ال يحيطون بالحدود الدنيا من المعارف السياسة  ن  أتلك العالقات، مع 

بون لها خارج إطار الوعي ة وهم يتعص  و حزبية معينأ. لقد ورثوا صفات قبلية والعشائرية
مبحوثا ( من مجموع أفراد  020) ن  أأظهرت معطيات الدراسة الميدانية بمضامينها. لقد 

مشكالت صحية.  وعند لضوا قد تعر   مبحوثا ( في المحافظات الثالث 020العينة البالغ )
على أ  ن  أاه عام ( كاتج20البحث في طبيعة تلك المشكالت، أظهرت البيانات في الجدول )

ت في االضطرابات الجنسية نسب المشكالت الصحية التي تعرض لها المبحوثون تجل  
وضعف شهية الطعام مع فقدان الوزن وسيطرة األوهام على تفكير الشخص فضال  عن 
اضطرابات النوم وهذه أبرز آثار تناول مادة الكريستال التي باتت تنتشر بشكل سريع في 

 محافظات الدراسة.
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 مجموعة العمل المجتمعية الوبائية العراقية للمخدرات الرابعتقرير الوارد في ( 14جدول )

 ن وض لها المتعاطة التي تعر  حي  يبين المشكالت الص   والذي  (1)4112المنشور عا  
 
 
 
 ت

 
 المشكالت الصحية

 
 نعم

 
 لى حد ماإ

 
 كال

 
 

 المجموع
% 

 % العدد % العدد % العدد

واس اضطراب الح 1
 )سمع، بصر، شم وذوق 

61 32
.4 

13 23
.3 

24 11.2 111 

36 26 اضطراب النو  4
.3 

116 21
.4 

41 13.2 111 

34 61 إصابات وجروح 3
.1 

21 34
.6 

26 32.3 111 

24 113 اضطرابات جنسية 2
.6 

64 46
.6 

21 16.6 111 

ضعف في شهية الطعا   2
مع فقدان الوزن/ 
 األوها  الفكرية 

113 22
.1 

62 21
.2 

42 11.6 111 

الضعف العا  والشعور  6
 بالتعب النسبي    

61 21
.2 

62 21
.2 

31 16.1 111 

مشاكل االنتباه والتفكير  2
 والتركيز 

11 26
.1 

62 31
.2 

31 12.2 111 
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31 62 اضطرابات تشنجية 6
.4 

114 22
.2 
 

26 44.3 111 

اضطرابات القلق  1
 واالكتئاب 

14 24
.6 

13 23
.3 

31 13.1 111 

ال يعيش في عالم صالحية، إلفي المؤسسة ا وهنا ال بد  من اإلشارة إلى كون الموَدع     
ت، أو هناك ترتيبا أن  وال شك  خاص  به وحده بل هو مضطر  للتعامل مع أناس عديدين،

.. في .فئة من هؤالء الناس وترتيبات في التعامل مع فئة أخرى مع حدود، للتعامل 
سة ال حدود بينه و  لكن  عالقته بأفراد القو ة اإلجرائية  بين غيره من الموَدعينالمؤس 

كذلك فإن  األمر  تخضع لدرجة من التنميط، وبالموظ فين غالب ا ما تكون محكومة بقواعد 
 .يتعل ق باألطراف األخرى وبمستوى تقب لهم واحترامهم له.

مون ينظ   ون المودعف، ليس سهالصالحية إلفي المؤسسات ا عيشال الحال إذ ا أن   واقع    
مع وهذا قد يوقعهم في حالة صدام و مصلحية، أية، و محل  أسس عشائرية، أعالقاتهم على 

عن تلك التي  صالحيةإلالحياة  في المؤسسة ا .. ففي العمق تختلفخرى.أمجموعات 
سة اإلصالحي ة يحتاج المودع إلى من يحميهتظهر على السطح. ويحتاج إلى  . في المؤس 

 ة الدوار الجنسي  ألا  ، ناهيك عن أن  راتمخد  ، سجائر احتياجاته الممنوعة:  من يؤمن له
دارة تفاصيلها إلعالقات تبقى في الظل فال تدرك ابعض ال، و تختفي، بل يعاد تنميطها

جرائية تبقى في الظل إلفراد القوة اأهناك عالقات ما بين المودعين و  ن  أكما  .. ومضامينها
 يضا. أ

أن الجهات المسؤولة  ب وألسباب كثيرة أخرى نجد ان  من واجبلكل  هذه األسبا
سة اإلصالحية من ممارسات تمس  حياة  تولي اهتمام ا أكبر لما يحصل بين جدران المؤس 

اد مضادات يجإة اليومية بهدف البحث االجتماعي والمالحظ المودعين، وذلك من خالل
لى مجتمع إارة أخرى يجب النظر محتملة. وبعبو للصراعات الاللعالقات غير السوية، 
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العالقات بين أفراده تنطوي على  ن  أدوار و أله مجموعة من المنزالت واصالحية بوصفإلا
 ن للسلطة.توزيع معي  

 والعالج ،راتكيفية الوقاية من المخد  : المطلب الثاني
مل أساسها الع استراتيجيات وقائية على اعتمادسياسة الجنائية الحديثة مفهوم ال  يقوم 

بال مخد رات، وال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل إزالة األسباب ظروف حياة  على إيجاد
ن الشخصية والتي تسهم في تكويالتي أد ت بالشخص أو األشخاص إلى اإلدمان عليها، 

 .(2)جرامية إلا

ا فإن   هي التي تهتم  وتقي وتحمي فتمنع  السياسة الوقائية المتكاملة والمثلىواستطراد 
ومثل هذا األمر ال يتحق ق بشكل  ريمة، وال تنتظر وقوع الجريمة حتى تعالج نتائجها..الج

 و الحد  أرات القضاء على مشكلة المخد   نجح فيسياسة اجتماعية ت مجد وفع ال إال  باعتماد
و المتعاطين أالتي تحول دون وصول الجناة  ساليبألالنظم وا" :ا المنع فيقصد بهم  أمنها، 

جهزة المكلفة بمهام مكافحة الجرائم بصورة عامة وجرائم ألجرائم بواسطة الى ارتكاب إ
 ."رات على وجه الخصوصالمخد  

ستخلص تُ صوص القانونية التي الن   ةصياغ ىاهتمام علماء القانون الجنائي علولقد انصب 
هرة هتمام الكافي لدراسة الظااال او ن يولألعقاب دون قة بالجريمة وامنها النظريات المتعل  

مر يدخل في صميم ألهذا ا ، الن  سباب والدوافعألجرامية دراسة علميه لبحث اإلا
، بإقرارها اا خاص  ت به المدرسة الوضعية اهتمام  جرام ، وهذا ما اهتم  إلاختصاص علماء ا

ن أهم هذه المبادئ أ جرامية، ومن إلة امن المبادئ القانونية الخاصة بمعالجه الظاهر  اعدد  
لى ارتكاب الفعل إ ببيئةتتصل  ةهو شخص دفعته ظروف خارجي   المذنب خصالش  

                                                           
  

د. بدر السيد علي )الجريمة الوقائية والمكافحة والعالج( مقال منشور في المجلة الجنائية القومية، المجلد (2) 
، تصدر عن المركز القومي للبحوث الجنائية، الجمهورية العربية المتحدة، 2612السادس، العدد االول مارس 

 .22ص 
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اإلجرامية ضوة المسؤولية القانونية القائمة على معيار الح ن  إفالمؤثم وبالتالي جرامي إلا
(2). 

وفي هذا اإلطار يمكننا تشبيه ظاهرة تعاطي المخد رات بظاهرة المرض المعدي 
ايتهم منه ينبغي ات خاذ إجراءات وقائي ة وعالجي ة ال ذي ينتشر بين الن اس وبالتالي فإن ه لحم

وكذلك ينبغي العمل على اعتماد تدابير شاملة بعيدة المدى تعالج مسب بات هذا المرض 
 .(0)المنتشر وتحد  من انتشاره..

  نص  عليهما  بالمخدرات حس علىدمان إلعاطي والت  لالكامل مل العالج تويش 
 210المادة  01/2/2661تاريخ 190قلية اللبناني رقم رات العقانون المخدرات والمؤث  

 : تيةآلعلى المراحل الثالث ا( تدابير العالج والرعاية)

في هذه المرحلة تتم  إزالة الت سم م اإلدماني من جسم المدمن، ويحصل ذلك  :المرحلة األولى
ات ة ، وتكون هذه المصح ات خاضعالصحة العامة ةمتخصصة معتمده من وزار  في مصح 

 .القوى العامة ةويكون المرضى فيها تحت حراس ،المستشفيات لنظام

في  وتتم تعاطيال ةتهان النفسي لعادر مرحله العالج والتخلص من اال المرحلة الثانية:
 من وزاره الصحة العامة. ةعيادات نفسيه اجتماعيه معتمد

لى الحياة إودة المدمنين على الع ةلى مساعدإمرحله تكميليه ترمي  :المرحلة الثالثة
شخاص أ و لدىألالندماج في المجتمع وتتم في مؤسسات رعاية  تأهيلهمالطبيعية و 

 .الشؤون االجتماعية ةطبيعيين معتمدين من وزار 
                                                           

 
 

دار  2690الطبعة الثانية لسنه ، النظرية العامة (،لمدخل واصولهالجنائي ا ، )القانون دكتور علي راشد(2) 
 .00، صالقاهرة، النهضة العربية

 ،والعلم والشريعة والقانون الوطني( جرائم المخدرات في المجتمع) القاضي زهير عبد الصاحب حسين العلي(0) 
 ، ص.0220، المكتبة القانونية بغداد شارع المتنبي سنه دراسة مقارنة
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ة  من قانون المخد رات اللبناني، تت سم باألهمية كونها تتعاطى مع  210نالحظ هنا أن  الماد 
سم خط ة واضحة ومدروسة لعالجه عبر المدمن على أن ه مريض ينبغي معالجته، وتر 

 .(2) مراحل تبدأ بإزالة السموم من جسمه وتنتهي بإعادة دمجه في المجتمع.

وبما أن  ظاهرة تعاطي المخد رات ليست وليدة العصر الحديث بل هي ظاهرة قديمة 
 حول المرجع المعتمد للحد  منها، فهل هي افقهي   ع إلى قرون بعيدة، فإن  هنالك جدالترج

م ظاهرة قانوني ة محض تتم  معالجتها من خالل سن  القوانين والت شريعات التي تحد  منها؟ أ
 اختصاص  لباحثين االجتماعيين والنفسيينينبغي أن ُيترك لطبيه و  ةاجتماعي ةهي ظاهر 

أم أن  األمر أبعد من ذلك بكثير، وهي ظاهرة جيوسياسي ة  ؟ومكافحتها لهاوضع حد 
تراتيجية سياسيه على اس لسياسي ة وال يمكن معالجتها إال  من خالل مرتبطة باألحداث ا

 .(0) قليمي مما يؤدي الي تقليل حجمها ومكافحتها وتجنب اخطارهاإصعيد دولي و 

  من توف ر البدفحداث السياسية ألبكل ا على عالقةتلك الظاهرة فكرة أن  ؤيد نونحن 
بل فحسب تها كونها جريمة ليست وطنية ومحارب اين الكل لمنع انتشارهبمشاركة حقيقية 

ج ي ككل، ومن الواجب وضع براملالمجتمع الدو  للحدود وتمس   ةبر اهي جريمة دولية وع
 لى فرعين:إعاطيا . وعليه سنقسم هذا المطلب دمانا  وتإو  ة  وقائية وعالجية لمكافحتها تجار 

ى المستوى المحلي أو رة علية من تعاطي المواد المخد  ئالوقاالوسائل  ل:و  الفرع األ 
 .الوطني

 ت.من انتشار المخدرا د  الوسائل والتدابير الوقائية الدولية للح الفرع الثاني:
                                                           

 
 

مع دراسة مقارنه في االدمان واالتجار الغير ( المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، )الدكتور مصطفى العوجي(2) 
 .009، ص2662بيروت الطبعة األولى، سنه  ،دار الخلود للصحافة والطباعة والتوزيع والنشر ،مشروع

المركز القومي  ، مجلةس القاهرةالمؤتمر السنوي الخام، افاق جديده في مواجهه االدمان ،مصطفى سويف(0) 
 وما بعدها. 09، ص 0222للبحوث االجتماعية والجنائية سنه 
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 ي والوطنيالمحل   رة على المستويينالمخد   الوقاية من تعاطي المواد  : لو  الفرع األ
نواعها، تعتبر من المشكالت ذات أن  تعاطي المواد المخد رة على أ ال شك  في

بة، فهي تطرح قضايا اجتماعي ةاأل ي ة ترمي بظاللها على وقانونيه وصح   بعاد المتشع 
تت سم بالجدي ة حلول يجاد المجتمعات التي ُتبَتلى بها.. وبالتالي فإن ه ال بد  من العمل على إ

 عليها..  والقضاء منها في سبيل الحد   والصوابي ة 

فهي أكثر خطرا  مجتمعات والد ول،وال يخفى ما لهذه الظ اهرة من أخطار تعيها ال
ا للوجود اإلنساني يضاهي تهديد األسلحة الن ووية.. من  ،من جرائم اإلرهاب وتمث ل تهديد 
 آن واحد للوقاية من هذه الظاهرةفي  ةوصلب ةومتماسك ةقوي ةسياس هنا ينبغي اعتماد

ا وللمجتمع دوره يؤد ي فيها كل  عنصر من عناصر المجتمع دورا منوط ا به، فلألسرة دوره
يه في مسار المواجهة مع هذه  ولة وأجهزتها دورها ولإلعالم كذلك دور ينبغي أن يؤد  وللد 

د الفرد والمجتمع نشر ثقافة التوعيةاآلفة عبر  نتيجة تعاطي المواد  من المخاطر التي تهد 
 . (2)ة رة والمؤثرات العقليالمخد  

تعاطي المواد المخدرة  في شركوقوع األساسية لمنع الالركيزة هي فالوقاية إَذا 
ه ما يزال هناك اختالط بين هذا ن  أال إ هذه األهمي ة للوقايةومع  ،والمؤثرات العقلية

 .و التقليلأ والتخفيفعالج الخرى مثل المواجهة و ألغيره من المصطلحات او المصطلح 
ات العقلية ر رة والمؤث  المواد المخد   علىدمان إلتعاطي واالالوقاية من هو ما يهمنا  أن  وبما 

 إلىفراد ألابب على الشروط والظروف التي تؤدي محاوله التغل  بأن ها: "فقد عرفها البعض 
و هي أ. ((0))ةو سلوكيات شاذأقانونيا جرائم  بأعمال تعد  يام الق وة أاتباع سلوكيات منحرف

له كانت و مضاعفات لمشكأظهور مشكله معينه، ل تحسبا  نقوم به  له طفعل مخط   كل  "
                                                           

 
 

، دار المكتب الجامعي الحديث ،مكافحه تعاطي المخدرات بين العالج والتجريم ،دكتور عماد فتاح اسماعيل(2) 
 .091، ص 0229القاهرة سنه  الكتب والوثائق القومية،

عمان مكتبه المنار الطبعة االولى ، ، احكام الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالميةحسانادكتور محمد ابو (0) 
 وما بعدها  200، ص 2691
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و المضاعفات المترتبة أو الجزئية للمشكلة ألى اإلعاقة الكاملة إما يؤدي بصال أقائمه 
 .(2)"عليها

 علىدمان إلالسياسة الوقائية من تعاطي ا هذا وقد طفت أفكار كثيرة حول مفهوم
ة إذ يرى البعض أن  سن  الت شريعات والقوانين المانع ،رات العقليةرة والمؤث  المواد المخد  

في  ،ااستهالكها ويحمي الناس من آثاره يمنعلتعاطي المخد رات سيشك ل عنصر ا وقائيًّا 
جراءات تتناول إلمن ا حزمة ليست سوى سباب الوقائية ألا حين يرى البعض اآلخر أن  

ن في ب وقوع المتعاطيو تجن  أرة برامج وقائية تؤدي الى منع الوقوع في تعاطي المواد المخد  
خرى بعد شفائهم منها.. وهنالك من يرى أن ه ينبغي العمل على تحسين شراكها مر ة أ

ي ذلك يؤد  والمدمنين على المخدرات و  نالصحي للمتعاطيواالقتصادي و  المستوى المعيشي
قوط في مهاوي  لى الحد  ا  .(0) دمانإلالتعاطي وا من الس 

 وسنوضح ذلك بالتفصيل فيما يلي:

 ة األسرية والوطنيةوالا: التدابير الوقائية والعالجيأ

ختلف النظرة االجتماعية للناس تو  ،اجتماعيه ونفسيه ةرات ظاهر المخد   تعد   
حسب زاءها إفعال االجتماعية ألردود ا تتباين كذلكو  ،المتعاطين باختالف المجتمعات

من المسموح به تعاطي  فعلى سبيل المثال كان في السابق، المكانظروف الزمان و 
يتوجب على الفرد  فبات ، لكن ها فيما بعد جر متيات المتحدة األمريكيةفي الوال المخد رات

ذلك دون  وال يتم   .(2) ثارهاآويتعلم كيف يسيطر عليها ويعرف  ،ن يحذر من المخدراتأ
                                                           

 
 

، ص 2661سلسله عالم المعرفة، الطبعة االولى سنه  ،الكويت ،المخدرات والمجتمع ،دكتور مصطفى سويف(2) 
 وما بعدها. 200

الطبعة ، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ،الرياض ،ةمفاهيم الوقاية من الجريم ،ابراهيم رجب د.(0) 
 وما بعدها. 0، ص 2666االولى سنه 

متطلبات نيل  ،بحث مقدم الي مجلس المعهد القضائي ،جريمة تعاطي المخدرات، ايهاب زهير عبد الصاحب(2) 
 .06، ص 0220درجه الدبلوم العالي في العلوم القضائية سنه 

100



 

ن أالتي يجب جراءات إلجتماعي في تطبيق نوع معين من ااال العلمياالستناد للبحث 
نين التي الموقف العلمي في كشف القوا تخذيُ ن أزم حوال العلمية ويلألتتفق بالضرورة مع ا

، تحكمها تعرف على القوانين التيالي أ ،و ظواهر المجتمعأتحكم الظواهر الطبيعية 
مادية واإلنسانية دراسة واقعيه ويقوم بدراسة فالموقف العلمي المذكور يدرس الظواهر ال

وليس في ضوء  الطبيعة والمجتمعشياء وقوانين حركتها الداخلية في ضوء ألالعالقات بين ا
 .(2)ب المعلومات العقلية فحسالمبادئ المنطقية و 

ن  من هنا فإن  مفهومنا للوقاية من مطلق جريمة يعني حكما بذل الجهود لمنع تكو 
خصي ة اإلجرامي ة يعني، كذلك، العمل تعاطي المفهوم الوقاية من  فإن   وبناء عليه .(0) الش 

خصي   ن الش  ا فإن  الوقاية هي على منع تكو  ة الخطرة، واستطراد  ة لتعاطي هذه الماد  ة المستعد 
تي تؤد ي بالفرد إلى انتهاج أسلوب العوامل ال  والتي تكافح الوقائية الناجحة ات خاذ الت دابير 

من  ،من عمر اإلنسان التعاطي، وهنا ال بد  من اإلشارة إلى أهمي ة التوعية في وقت مبكر
الخصائص التي من عبر تخليص الفرد  ل التكوينيةمكافحة العوامخالل االت جاه نحو 

ا مهي أ للتعاطي.. واالجتماعي ة التي تعني العمل  مكافحه العوامل على  تجعل منه شخص 
بالجماعة ومبادئها ونظمها وإذا كانت العوامل االجتماعية ذات صلة بالجماعة  لةص  الذات 

شخصيه الفرد هي حصيلة امتزاج  ن  إذ إرد عني انها ال تعمل من خالل الففهذا ال ي
 الخاصة.الفردية االستعدادات مع المؤثرات االجتماعية 

 .(2)ة االجتماعيتتجه لمكافحه العوامل الفردية و  التي إذا تلك السياسة الوقائية الناجحة هي
                                                           

 
 

، ص 2692بدون سنه ، القاهرة ،الندوة الدولية العربية ،اسباب تعاطي المخدرات ،ر نعيم احمدالدكتور سمي(2) 
291. 

 .1، ص0220القاهرة، سنه  ،دون دار نشر، بمقدمه في دراسة السلوك االجرامي ،الدكتور احمد محمد خليفه(0) 
، 2692سنه  ،القاهرة، لية العربيةاسباب تعاطي المخدرات الندوة العلمية الدو ، الدكتور سمير نعيم احمد(2) 

 .219ص
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غيرة التي من  وال نغفل هنا عن دور األسرة التي هي نواة المجتمع والبيئة الص 
ن شخصي ة اإلنسان فاألسرة الن اجحة التي تقوم على المبادئ السليمة قادرة على خاللها  تتكو 

اء على المستوى الجسدي والنفسي فال يكونون رهائن العوامل  ا أصح  أن ُتنشئ أفراد 
تهم من ذواتهم خ سري وتوفير مناألتحقيق الترابط امن هنا أهمي ة ، الخارجي ة بل يستمد ون قو 

بناء وشغل لألالمتابعة المستمرة لى الرعاية و إضافه إمألوف ومتوازن  اجتماعي وعاطفي
وجه الصرف أبالقدوة الحسنه وتنظيم  مسكوالت  صدقاء السوء أوقات الفراغ والبعد عن أ

 .(2)واالهتمام بالتوعية الدينية السليمة  ،المادي للفرد

ا فإن ه سيكون من المفيد إشراك اآلباء واألم هات في  برامج الت وعية للوقاية واستطراد 
 .من المخد رات والمؤث رات العقلي ة فمتى صلح األهل صلح األبناء وصلح حال المجتمع

لتحقيق سرة ألالتي البد من مراعاتها من قبل اجراءات إلاوهنا نشير إلى أبرز 
 الستفادة من برامج الوقاية وهي:  ا

سباب التي ألرة واى المواد المخد  دمان علإلسرة بالمعلومات عن التعاطي واألتثقيف ا -أ
دون الوقوع في التعاطي لهذه المواد ، ذا الطريق المجهول والوقاية منهلى سلوك هإي تؤد  

 .السامة
 .بين أفرادهاسس المحبة والتسامح أ لضمان بنائها علىسرية ألالعالقات ا عزيزت -ب
ئهم والمراحل العمرية صدقاأبناء، ومعرفة ألفي الحديث مع ا هاتم  ألباء واآلمشاركة ا -ج

لى إخول الد   يبهمهم والصدمات التي تعترضهم وكيفية تجنوالمشاكل التي تطرأ مع نمو  
 فة المخدرات(.آهذا الطريق المهلك )

سرة على كيفية االكتشاف المبكر لإلدمان على المخدرات والتعامل بجدية ألتدريب ا -د
 مع هذه الحاالت.

                                                           
 
 

، ص 2222د. عبد الكريم نصار اساسيات علم االجرام والعقاب، اربيل، جامعة جيهان، الطبعة االولى سنة (2) 
 وما بعدها. 201
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وتعزيز  سرألكون مهمتها تثقيف اتسري ألبالعنف ا ةتأسيس مكاتب تشبه تلك الخاص   -هـ
 دمان عليها.إلبخطورة تعاطي المخدرات وا الوعي

كون لها تأثير يدوية الطبية وخاصة تلك التي ألسر على كيفية استخدام األتدريب ا -و
 دمان. إلعلى ا

الل باختصار فإن ه ينبغي إشراك األهل في عملي ة الوقاية والر قابة والمتابعة من خ
 .(2) التنشئة السليمة لألبناء ومتابعتهم وحمايتهم من خطر المخد رات وسواها..

بناء من ألا من المعايير الهامة لحماية اكما تبين العديد من الدراسات االجتماعية عدد  
حل دمان عليها في المراإلاالنحراف في تعاطي المخدرات وا ة مشاكل االنحراف ومنهاكاف  

مالحظة ما قد بناء ومتابعة سلوكهم و ألومنها معيار عدم التمييز بين ا ،العمرية المختلفة
، وكذا خالقية في كافة السلوكياتألك بالقيم والمبادئ الدينية وامس  ، والت  ريطرأ عليه من تغيي

معيار متابعتهم في المراحل التعليمية المختلفة والعمل على توجيههم التوجيه الصحيح في 
دمان إلبناء من خطر األبشكل كبير في وقاية ا هم فهذه المعايير تسهمكافة مناحي سلوكيات

(0). 
 دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الوقاية من تعاطي المخدرات  اا: ثاني

سات تضطلع بأدوار مهم ة في مجال الت ربية والت نشئة  إلى جانب األسرة هنالك مؤس 
لمجتمع وحماية أفراده من مختلف اآلفات ونعني صالحها يقود إلى صالح اوبالتالي فإن  

سات المدارس والمعاهد والجامعات التي يمكنها أن تؤد ي دور ا فع اال في الت وعية  بهذه المؤس 
  على مخاطر المخد رات.

محاء يمكن أن يكون ذا أثر كبير في  يني ة الس  من جهة أخرى فإن  االلتزام بالقيم الد 
ي هذه الظ   ماوي ة وتحر مها من منطلق الحد  من تفش  اهرة التي تنهى عنها كل  الديانات الس 

                                                           
 
 

 وما بعدها. 222ابراهيم نافع، في بيتنا مدمن كيف نمنع الكارثة، بدون مكان نشر وبدون سنة نشر، ص (2)
ار الدكتور اسامة محمد حسن، الوجيز في خطر االنزالق في خطر المخدرات، مكتبة دار النهضة المستش(0) 

 .12، ص 0221العربية، القاهرة، الطبعة االولى، سنة 
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واء كونها تؤد ي إلى الدور  للجانب الديني  ن  أ، فنرى اإلضرار باإلنسان وبالمجتمع على الس 
 .(2) الكبير في هذا المجال

لضغوط والقلق شباع االحتياجات الشرعية بمعناها العام وتالفي اإالعمل على  ن  إ
مات فراد والجماعات والمنظ  ألض لها ازمات التي يتعر  ألوا ،ةمواقف الشدالزائد و 

لمشكالت الشخصية ب الوقوع فريسه اوتجن   تالفي أمر يمكن من خالله ،والمجتمعات
 .مراضألواالجتماعية وا

ة المشكلة، وال  عو وقو أقبل حدوث  يبدأ العمل الوقائي إذ ا  على فعل  يكون رد 
كذلك فإن  مبدأ درهم وقاية خير من  ،في المدخل العالجي لهي الحا المشكالت كما

، ففي الوقاية توفير للوقت قنطار عالج ينطبق بشد ة في موضوع التصد ي آلفة المخد رات
في  شك ل مساهمةي ناهيك عن كونه  ،عام شكلبلعبء العالجي وتخفيف ل والجهد والت كلفة

عاني من عجز واضح في جميع الدول تي ترشيد استخدام موارد الرعاية االجتماعية والت
 .وخاصه النامية منها

االوقاية ستؤد ي   ةوبالتالي زياد ،لى خفض عدد الذين يعانون من المشكالتإ حكم 
ا من االحترام ق مزيد  تحق   كذلك فإن ها  ،انتاجيتهم ةالناس باألمان والطمأنينة وزياد شعور

نتاج بدال من إلو اأوفير طاقتهم في الدراسة لديهم وتتحافظ على القدرة اإلنسانية للناس و 
 .(0) مانإلداوقوعهم فريسه لو يضيع وقتهم في المستشفيات أن تضيع في المشكالت أ

ة وغير لمؤسسات والجهات الحكومي  نطالق ا من ذلك فإن نا سنفرد حي ز ا من بحثنا لا
د المخدرة والمؤثرات العقلية الموا حبائل وقاية من الوقوع فيالثقافة المعني ة بنشر ة الحكومي  

 : وهي
 

                                                           
 
 

سناء عبد الوهاب الكبيسي، التنشئة االجتماعية في رياض االطفال، رسالة الدكتوراه، كلية اآلداب، جامعة  (2) 
 بعدها. وما 22، ص 2661بغداد، 

، تجارب اجنبية وعربية ناجحة في مكافحة مشكلة تعاطي وادمان المخدرات ا.د. مدحت محمد ابو النصر،(0) 
 01، ص 21ج0، حلوان، سنة المكتبة العصرية

104



 

 المؤسسات التعليمية في الوقاية من المخدرات  -1
سات الت عليمي ة والتربوي ة ولعل ها أهم ها على اإلطالق كونها  المدرسة واحدة من المؤس 

د الفرد منذ نعومة اظفاره وترافقه في مراهقته  وبالتالي فإن ها تؤد ي دور ا فاعال في تنشئة تتعه 
ان سوي ال ينزلق إلى مهاوي الرذيلة التي تعد  المخد رات في طليعتها.. وهي من حيث إنس

ا نراها تؤد ي دورا حيويًّا وشديد الفاعلي ة وذلك من  سة تعليمي ة وتربوي ة في آن مع  كونها مؤس 
الحة على مختلف المستويات  خالل اهتمامها بأبناء الوطن وتثقيفهم وتربيتهم التربية الص 

القيم والمبادئ  وغرس  أو ديني ةنية ف وأرياضية أو ثقافية و أاجتماعية كانت سواء 
 .(2)كياتهم و األخالقية الحميدة في نفوس الطالب وتوجيههم التوجيه السليم في كافه سل

ينبغي توظيفها  التيهم الوسائل أ سة التعليمية من المؤس  وبناء عليه فإن ه يمكننا اعتبار 
ويمكن تحقيق الوقاية من الدرجة الثانية كذلك من  ،األسرة بعدات في الوقاية من المخدر 

الصحيين الختصاص النفسيين واالجتماعيين و صين من ذوي اخالل قيام كل من المتخص  
 .(0) رةب المواد المخد   كيفيه تجن   تعليمهمالطلبة و  على نشر الثقافة الوقائية ب

سلوكيات في تغيير حداث إ في سبيلل ها الواسع هي كل جهد مبذو التربية في معنا إن   
تشكل ف الفردض لها ساليب التربية السليمة التي يتعر  أأم ا  ، فراد المجتمعلدى أ ةغير مرغوب

 ،تماعية المختلفة كتعاطي المخدراتمراض االجألمن الوقوع في مشاكل االحصن الواقي 
ليها إوكل أولة التي سات التربوية المسؤ حدى المؤس  إالمدرسة بصفتها  ن  أ وهذا معناه

سرة الذي يكتسب منه ألطار الثاني بعد اإلعدادهم، باعتبارها اإ بناء و ألالمجتمع تربية ا
دور فعال في هذا المجال ال يمكن ، وتقوم المدرسة بنماط سلوكهمأبناء قيمهم ومثلهم و اال

التنشئة  وسائطال بوجود نوع من التنشئة المستمرة بينها وبين إحوال ألل من احافي   ن يتم  أ
                                                           

 
 

، القاهرة، مكتبه النهضة العربية، الوجيز في خطر االنزالق للمخدرات ،المستشار الدكتور اسامه محمد حسن(2) 
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 لذاتية وتقدير الذات ، والتي تهتم بالعوامل النفسية مثل الكفاءة ااالجتماعية في المجتمع
 .(2)لسيطرة عليها وتفهم ظروف الحياة وا

 دور المؤسسة الدينية 

ين أخالق عالية، الدين مثل  ين رضا وقناعة، الد  ين محب ة، الد  ين تسامح، الد  الد 
سات الديني ة أن تكون ذات دور فع ال في عليا وقيم راقية... وب ناء عليه فإن ه ال بد  للمؤس 

ليمة،  رر بالفطرة اإلنساني ة الس  ن العبادة ألي  دين فأماكمجال مكافحة كل  ما ُيلحق الض 
سات التعليمي ة والتربوي ة األخرى انتمت قادرة أ ، ن تؤد ي دور ا ال يقل  أهمي ة عن دور المؤس 

، زيدون تميمن الطبقات االجتماعية  لعمرية وكل  الفئات ا رة على احتواءفدور العبادة قاد
يني ة بمجملها تدعو إلى و  هي قادرة على الت أثير اإليجابي بكل  فئات المجتمع، فالد عوات الد 

حفظ الكرامة اإلنساني ة واالبتعاد عن كل  ما يمكن أن يحط  من هذه الكرامة وال شك  في أن  
يرفض الدين أن  م العوامل التي تنحدر باإلنسان واإلنساني ة إلى مهاو  المخد رات في سل  
 .(0) ينحدر الناس إليها

ما  االبتعاد عن كل  و  سالمية إلطفال المسلمين التمسك بالشريعة األوالبد من تعليم ا
من  ءعين لحماية النشهم. الن االلتزام بالدين خير ماتمجتمعللهم وألسرهم و  هو مضر  
 كافة الجرائم، وخاصة المخدرات.  الوقوع في

                                                           
 
 

) preventing  2661PETERS , RAY DEV & Mcmahon , Robert (:  2المصدر رقم (. (1)
childhood disorder , subestante , abuse and delinquency . sage publications Inc . 

London .  ) 

د. خيري احمد الكباش، أثر االنحراف االخالقي على تماسك االسرة والعنف ضد المرأة وكيان المجتمع،  (0) 
 .00بدون سنة النشر، ص  2االسكندرية، ط
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في هذا اإلطار، فهي بدون  المساجدعن دور همية أ  يقل   ال ذي ال الكنيسة  ردو  ناهيك عن
شخاص بخطورة جريمة ألعمال السيئة وتوعية األنشر ثقافة االبتعاد عن ا شك  تستطيع

 .(2)بهارات واالبتعاد عنها وتجن  المخد  

 رات والمؤثرات العقلية من المخد  سات العمل في الوقاية دور مؤس   -0
قيل إن  الر أس الفارغ ملعب الشيطان، وبالت الي فإن  الر أس الممتلئ بمشاغل الحياة البن اءة 
ز شعور اإلنسان بذاته وبقدرته  ال مكان للشيطان فيه.. من هنا فإن  العمل المنتج ال ذي يعز 

عن عقول أبنائنا وأجسادهم..  على العطاء يساهم مساهمة كبرى في دفع أذى المخد رات
سات التي توجد فرص عمل للشباب دور ا كبير ا في هذا اإلطار..  .لذا فإن  للمؤس 

سات من أ ن تسعى إلى نشر التوعية التي تضمن عدم لجوء كذلك ال بد  لهذه المؤس 
ي تكون فيها ساعات العمل في الحاالت التتعاطي المخدرات، خاصة إلى الكوادر الوطنية 

 .ذا ما كان العمل مضني ا يتطل ب بذل جهود كبيرة إلنجازه.يرة وإكث
 لى التعاطي وغالبا  ما تتميز بصفتين إوف العمل هي التي تدفع العاملين وظر 

دمان إللتعاطي والدافعا   شك لسا  لدى الفرد باالغتراب مما يحساإتولد تلك الظروف  -أ 
 رات العقلية.رة والمؤث  على المواد المخد   

لنفسي لى تزايد التوتر اإجة الجهود في العمل وعدد ساعاته تؤدي تلك الظروف نتي - ب
 ..تعاطي بالمخدراتلالنجرار بات جاه والملل مما يتيح فرصة 

كوزارة العمل والضمان  ونتيجة لهذه العوامل يجب على المؤسسات الحكومية 
ذلك من خالل االستفادة من ، و فةآللى الوقاية من هذه اإيجاد برامج تؤدي إماعي، االجت

رات والكشف المبكر مع العيادات الملحقة بالشركات والمصانع والقيام بتحليالت المخد  

                                                           
 
 

ات اجتماعية، السنة االولى، الدكتور أكرم نشأت ابراهيم، مشكلة المخدرات في الوطن العربي، مجلة دراس(2) 
 وما بعدها.  20، ص 2666بغداد، بيت الحكمة سنة  0-2العددان 
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لى إوف السيئة في بيئة العمل والسعي لى مواجهة الظر إضافة إتوفير فرص العالج، 
 .(2)تحسين تلك البيئة من حيث موازنة عدد ساعات العمل ونوع العمل فيها 

 المخدرات  ي  في الوقاية من تعاطدور االعال -3
يدخل اإلعالم بكل  تجلياته ووسائله كل  البيوت، ال بل يقتحمها، وبالتالي فهو قادر على 

تأدية دور  ى فعل العكس.. فبإمكانه إذانشر التوعية وثقافة االت زان بقدر ما هو قادر عل
فيما د هذا الدور ويتجس    في حماية األفراد من خطر الد خول في عالم التعاطي واإلدمان..

 يلي:
 مدروسة.العلمية الدراسات السس أعالمي على إلالعمل ا قومن يأيجب  -أ

 .عليا يمكن االقتداء بهالخلق مثل  براز القدوة الحسنة في المجتمعإ العمل على -ب
فالم( ألمال الدرامية مثل )المسلسالت واصلة باألععالمية المت  إليجب مراجعة المادة ا  -ج

 .فيها متعاطو المخد رات في صور جذ ابة تغري الناشئة بتقليدهم.فال يظهر 
خطورة االنزالق للمخدرات  من العمل على توجيه دور وسائل االعالم للقيام بحمالت توعية -د

 .(0)براز هذه المشكلة وطرق الوقاية منها إدمان عليها و إلوا
فراد أفة الوقائية بين يمكن نشر الثقا عالمية التي من خاللهاإلن بيان الوسائل اويمك

عالمهم بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية من خالل الصحافة المقروءة إلالمجتمع 
ستوجب تلغة التخاطب ذلك أن   .المرئيةوالمحط ات ذاعات المسموعة إلااللكترونية واو 

يصال إ هة لكل فئة بغيةختيار البرامج الموج  الافيا  ا  وثقيتصنيف الشرائح االجتماعية تعليم
هل أ د منها يمع وجود اللهجة العامية لكي يستفاالبتكار بصورة واضحة يفهمها الجميع 

 . (2) لم يتلق وا التعليم الكافي مم نقضية والنواحي ألالقرى وا
                                                           

 
 

الدكتور عماد فتاح اسماعيل، مكافحة تعاطي المخدرات في العالج والتجريم، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (2) 
010. 

 .10ت، مرجع سابق، ص المستشار الدكتور اسامة محمد حسن، الوجيز في خطر االنزالق للمخدرا(0) 
وما  292، ص 2661د. مصطفى سويف، المخدرات والمجتمع، الكويت، عالم المعرفة، الطبعة االولى سنة (2)
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إن  البرامج اإلعالمي ة الجاذبة للمشاهد، والتي تحكي لغته وتنطق باسمه وتحسن توعيته 
ن الر ذائل لهي قادرة دون شك  على تأدية دور فع ال في إلى مخاطر المخد رات وسواها م

 .(2) التوصل إلى حماية األفراد والمجتمع ككل من خطر اإلدمان.

 ادعة للوقاية من المخدرات.دور الدولة في وضع السياسات التشريعية الر   -0
هل يمكن مواجهة الت صد ي لظاهرة اإلدمان دون أن يتم  تأثيمها وتجريمها من خالل 

والقوانين التي ت شريع؟ بطبيعة الحال فإن  مثل هذا األمر مستحيل وبالت الي فإن  للتشريعات ال
تسن ها الدولة في هذا اإلطار الد ور الوازن في محاربة آفة المخد رات وحماية المجتمع 

 من تعاطي المخدرات. العديد من القوانين التي تحد   إقرار ولهذا تم  منها... 

صالح إيجابية نحو إلهم الخطوات اأ هذا الخطر من ل ادعةلتشريعية الر  السياسات ا وتعد  
من مصدري وجالبي  العقاب على كل   لتشد دومواجهة المشكلة، وقد جاءت هذه السياسات 

 (0)المخدرات والمتاجرين فيها 

 دور االجهزة المعنية بالوقاية ومكافحة المخدرات. -0
ت دورا  دارة العامة لمكافحة المخدراإلخاصة ا معنية بمكافحة المخدرات،االجهزة ال ؤد يت

زارات العرض والطلب على المخدرات وذلك بالتعاون مع الو  خفضهاما  في مجال 
 :والجهات ذات الصلة من خالل

 خفض العرض  -أ
ة المخد رة التي ُتعَرض سواق أفي  ونعني به بذل الجهد في سبيل التقليل من كم ي ة الماد 

  ، وفي هذا اإلطار تعمل الدولة ضمن ثالثة أطر أساسي ة:راتللمخد  التجارة غير المشروعة 
                                                           

 
 

د. علي بن فايز الجحني، االعالم االمني والوقاية من الجريمة، الرياض، اكاديمية نايف العربية للعلوم (2)
 وما بعدها. 66، ص 0222ة االولى سنة االمنية، مركز الدراسات والبحوث، الطبع

المجلة الجنائية القومية الصادرة عن المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، ظاهرة ادمان المخدرات (0) 
 .262عدد خاصا ، ص 
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لاإل  جهود المكافحة. : طار األو 
 حكام القانون.أعمال إ  : إلطار الثانيا
 قليمية الخاصة بالمخدرات.إلمشاركة في االتفاقات الدولية واال : إلطار الثالثا

 الطلب خفض   -ب 
رات من خالل تطبيق القانون وتقديم الخدمات فض الطلب على المخدخلى إتهدف الدولة 

حول أضرار تعاطي المخد رات عالمية إلللمدمنين وتكثيف جهود التوعية االعالجية 
 (2)واإلدمان عليها.

 من انتشار المخدرات الوسائل والتدابير الوقائية الدولية للحد  : الفرع الثاني
المصلحة على  تمث ل اعتداء  بعض الجرائم تكون ذات طبيعة عالمي ة، بمعنى أن ها 

لمجتمع العالمي والتي يحميها القانون الدولي العام ل ذات األهم ي ة بالن سبةالعليا  و القيمأ
اقواعدهب و أاالختصاص العالمي  إلمبد .. وبالت الي فإن  هذا الن وع من الجرائم يكون خاضع 

هذه على مرتكبي  وتفسير ذلك أن  من حق  كل  دولة أن تقبض، حق العقاب ةعالمي
م أو راضيها وضمن حدودها الوطني ة بغض الن ظر عن جنسي اتهالجرائم وأن تعاقبهم على أ

   .المكان ال ذي ارتكبوا فيه جريمتهم

قليمية القانون إخروجا  على مبدأ يعتبر العقاب  حق   ةلمي  امبدأ عوالحقيقة أن  
ومع ذلك فإن  مبدأ عالمي ة راضيها، أى الدولة علة هم مظاهر سيادأ الجنائي والذي يعد من 

العقاب يتيح للدولة أن تتشارك المصلحة أو المصالح مع غيرها من الد ول في مجال 
سم بالطابع العالمي، التي تت  ذات الطبيعة العادية، مثل جرائم المخدرات  مكافحة الجرائم

بالمخدرات ر المشروع ساس عالمية حق العقاب في جرائم االتجار غيناهيك عن أن  أ
 ةتوجب معاقبا يسد مصالح وقيم المجتمع الدولي مم  هذه الجرائم تهد  إلى كون يرجع 

ل ، فهذه الجرائم تشك  و جنسية مرتكبيهاأعن محل ارتكاب الجريمة مرتكبيها بغض النظر 
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والثقافية ة البشر ورفاهيتهم وتلحق الضرر باألسس االقتصادية تهديدا  خطيرا  لصح  
 .(2) ة الد ولكاف  والسياسية ل

ا خطير ا يطال  لة فإن  االت جار غير المشروع بالمخد رات يشك ل تهديد  في المحص 
مختلف دول العالم، وبما أن ه خطر عابر للحدود فإن ه ال بد  من كسر الحدود لمعاقبة من 

ا فإن  مبدأ عالمي ة العقاب ُيعتبر فع اال في هذا اإلطار،  وبذلك  يقوم بهذا الفعل.. واستطراد 
عمد إلى إنزال أقصى العقوبات وأقساها في حق  المرتكب ن تأول الد   كاف ةعلى نبعي ي

، ويعد هذا من قبيل تحقيق فعاليات بغض  الن ظر عن جنسي ته وعن مكان ارتكابه لجريمته
 التعاون الدولي في التصدي لجرائم المخدرات غير المشروعة.

  : إلى وسنتطرق فيما يلي

ولية مات الد  )المنظ   المخدرات علىولية المساهمة في الرقابة ة الد  جهز ألا والا:أ
 صة(.المتخص  

 درات.عترض التعاون الدولي في مجال الرقابة على المخ  تالتحديات التي  ثانياا: 

)المنظمات الدولية  المخدرات علىجهزة الدولية المساهمة في الرقابة ألا:أوال  
 صة(.المتخص  

ول وينحصر فاق بين الد  ت  البا تم  إنشاؤهاولية التي لد  الهيئات ا تتمث ل فيو 
على تحقيق التعاون بين الدول  ، وتعملالوثيقة المؤسسة لهابما ورد في  اختصاصها

 . (2)ولية ن الد  و و الشؤ ألمرافق و شأن من اأعضاء في تنظيم مرفق ألا

                                                           
 
 

محمد سهيل الفقي، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي االستاذ (2) 
واالحصاء والتشريع، جريمة االتجار غير المشروع بالمخدرات كأحد جرائم القانون الدولي لالتجار، مصر جامعة 

 .206و 201، ص 0221عين شمس، الطبعة االولى سنة 
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 من بين هذه المنظ مات تلك التي تهتم بالمخد رات ومنها:و 

  WHO(0)صحة العالمية منظمة ال  -2
ة بأن ها: ديباجة دستور المنظمةتنص    ح  لية الحالة البدنية والعق" على تعريف للص 

ح ة بكل  عناصرها هي حق  أساسي لكل    "واالجتماعية الكاملة لإلنسان وعلى أن  هذه الص 
 إنسان.

ألمان انطالق ا من هذا الت عريف فإن  الهدف الر ئيس لهذه المنظ مة هو تحقيق ا
حي للشعوب والر فع من مستوى هذا األمان إلى الحد  األقصى الممكن، وبالت الي فإن   الص 

 عليها لتحقيق ذلك العمل على الت صد ي لظاهرة المخد رات واإلدمان عليها.

ة حية واالجتماعي  وتعمل هذه المنظمة على زيادة فعالية نظم توزيع الخدمات الص  
ومنخفضة التكاليف لمدمني المخدرات  الةج وتأهيل فع  ساليب عالأستحداث عن طريق ا

لعالج عن طريق طويلة المدى للوقاية وا ااستراتيجيات وخطط   ،ي المنظمةأ ،وهي تضع
 ولية. ألالرعاية الصحية ا

دمان على إلة في مجال اولي  يضا  بالتنسيق بين البحوث الد  أوتقوم المنظمة 
عن طريق تبادل المعلومات الخاصة بدراسة وباء  رات وتصنع برامج فعالة للوقايةالمخد  

                                                                                                                                                                      
 
 

فقي عبد، السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات، نذر الخطر وعالمات التفاؤل، المملكة  اللواء الدكتور / محمد(2) 
، وما 221ه، ص 2022العربية السعودية، وزارة الداخلية، مركز ابحاث مكافحة الجريمة، الكتاب السابع، 

 بعدها. 
دولي للصحة في نيويورك بناء  على دعوة من المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، عقد مؤتمر (0) 

يونيو من نفس العام بأقرار الوثيقة المؤسسة )الدستور(  00، وأنهي اعماله في 2601يونيو سنة  26بتاريخ 
لمنظمة الصحة العالمية، وتعتبر المنظمة احدى الوكاالت المتخصصة المرتبطة بمنظمة االمم المتحدة وتتعاون 

 ة.معها في كل ما يتصل بحق االنسان في الصح
القاهرة  –والدكتور ابراهيم العناتي: دراسات في القانون الدولي العام، دار الثقافة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع 

 .026م، ص2666سنة 
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ر برامج تدريب مناسبة للعاملين في مجال عالج على الصعيد الدولي كما توف   ،دمانإلا
 المدمنين.

لة ( WHOمنظمة الصحة العالمية ) هذا وتسعى من خالل الد راسات ذات الص 
د فيما وتستطيع المنظ مة في  إخضاع مواد جديدة للرقابة الدولية،إلى  هذا اإلطار أن تحد 

أو فيما إذا كان  ،مسب بة لإلدمان أم أن ها ال تكتنز هذا الخطرالمادة الجديدة  إذا كانت
ة صحية واجتماعية تبرر ، بحيث تشكل مشكلن يساء استعمالها في المستقبليمكن أ

 تحت الرقابة الدولية. هاوضع

 .(2)المخدرات من الناحية الصحية وتنظم المنظمة المؤتمرات االقليمية لمناقشة مشكلة 

 (: UNESCOمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )ألمة امنظ    -0
من الدوليين في ألخدمة السالم وا ورد في دستور هذه المنظ مة أن  من أهم  أهدافها

 ، في سبيلالتربية والعلوم والثقافة في مجاالتالتعاون  حفيز الد ول علىت عبرالعالم، 
نسان، وضمان حرياته إللعدالة ولسيادة القانون وحقوق احترام العالمي لاال تعزيز

 ..ساسيةألا

المتكاملة الذي تبذلها  في الجهودوبناء عليه فإن  لهذه المنظ مة إسهامات إيجابي ة، 
 مم المتحدة في مجال التصدي لمشكلة المخدرات.ألمنظمة ا

                                                           
 
 

عقد ندوه لومن ذلك دعوه المكتب االقليمي لمنظمه الصحة العالمية منطقه شرق البحر االبيض المتوسط (2) 
عن طريق تعاطي  (ات الوقاية من خطر انتشار فيروس نقص المناعة )االيدزعلميه دوليه للدراسة استراتيجي

اكتوبر سنه  21الى  21فندق ميريديان هيلبوس بالقاهرة خالل الفترة من بعقدت الندوة  – المخدرات بالحقن
 دول، وكانت برئاسة الوفد المصري. ةومثلت في الندوة عشر  2660

م، مطابع االهرام، 2660فحة المخدرات بجمهورية مصر العربية سنة التقرير السنوي لإلدارة العامة لمكا-
 .216، ص 2660كورنيش النيل، القاهرة 
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عية الن شء في المدارس حول شكل أساسي على تو ب(2)اهتمام اليونسكو  ترك زوقد 
ونتائج اإلدمان عليها، كذلك شج عت على البحث العلمي في هذا أخطار المخد رات 

 المجال وعملت على نشر نتائج األبحاث.

 .(0)( FAOغذية والزراعة العالمية )ألمنظمة ا -2
أم ا ، حدةمم المت  ألمة ابمنظ   ذات االرتباطصة من الوكاالت المتخص  هي  الفاو

 تحقيقمال  في أ ،رفع مستويات التغذية والمعيشةو األساسي لها فهو محاربة الجوع  الهدف
رة وسعيدة مكتفية حياة متحر   ضمن لكل  فرد يعيش على هذه الكرة األرضي ةيعالمي سالم 
أم ا في مجال مكافحة المخد رات فإن  هذه  .. بعيدا  عن الجوع وسوء التغذية غذائيا  

راعات الن افعة المنظ مة تعمل على تشج راعات البديلة في سعي حثيث إلحالل الز  يع الز 
ل مشاريعها ويشرف  الكوكا( –الخشخاش  –القنب ) (2) محل  زراعة النباتات المخد رة ويمو 

 .رات ومنع الجريمةولي لمكافحة المخد  مم المتحدة الد  ألبرنامج ا عليها في هذا اإلطار،

 (0)( OLTمنظمة العمل الدولية ) -0
                                                           

 
 

م وبدأت عملها  2600نوفمبر سنة  20اتفق على انشاء هذه المنظمة في مؤتمر دولي عقد في لندن في (2) 
 تبطة بمنظمة االمم المتحدة، م وهي احدى الوكاالت المتخصصة المر 2601رسميا  في الرابع من نوفمبر سنة 

 . 000االستاذ ابراهيم العناتي، دراسات في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 
حيث تم التصديق على دستورها  2600اكتوبر سنة  21تأسست منظمة االمم المتحدة لألغذية والزراعة في  (0) 

 في مؤتمر االمم المتحدة الذي عقد في كيوبك )كندا(.
 . 002ذ الدكتور / ابراهيم العناتي، مرجع سابق، ص االستا

اللواء الدكتور، محمد فتحي عبيد، السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات، نذر الخطر وعالمات التفاؤل، مرجع (2) 
 .222سابق، ص 

من ل في تحقيق مستوى مأمو منذ عصر النهضة الصناعية ، وبعد ان ثبت عجز المنظمة القانونية المحلية (0) 
وقد نجحت الجهود  ، ظهرت الحاجه الى مستوى تنظيم على مستوى دولي لهذه الحمايةللعمال الحماية القانونية 

) معاهدة فرساي (  الدولية في الوصول الى هذا التنظيم في معاهده السالم التي انهت الحرب العالمية االولى
الث عشر منها االحكام الخاصة بإنشاء منظمة تضمن الجزء الثم ، حيث  2626ابريل سنة  22التي ابرمت في 

الحرب ب منظمه العمل الدولية تمارس نشاطها رغم نشو ، وضلت  العمل الدولية والتي عرفت بدستور المنظمة
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الصعيد الدولي لى حوال العمل والعمال عأتحسين بة مة الدولي  هذه المنظ   م  تهت
م تعاون ا  الحالة االقتصادية واالجتماعية،في ستقرار اال تحقيقلتهدف و  وهي تساهم وتقد 

رات السابقين وتدريبهم بإعادة تأهيل متعاطي المخد   ل تي تختص  عداد البرامج اإ في  فع اال
 لمهني في مواقع العمل.اليحق قوا، االندماج 

 الدفاع االجتماعي لبحوثمم المتحدة ألمعهد ا -0
مخططي السياسات ل رشاداإلتقديم  الغاية منهامشروعات  بتنفيذيقوم هذا المعهد 

رات من جميع راسات العالمية لمشكلة المخد  رات المختلفة، كالد  المخد   اكلفي مجال مش
يها والمتاجرين رات وزارعمن مهربي المخد  ودراسات عن موقف القانون الدولي  الجوانب.

من مشكلة  لى نتائج علمية تسهم في الحد  إل ، والتوص  ، وفي جميع الوجوهفيهاوالمتعاملين 
 .(2)رات المخد   

 :المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )انتربول( -1
 وتعدُّ  عضاء،أليرادات الدول واإ عن تها المتميزةارادإي لها (0)منظمه دوليه نتربول ألا

 .(2)ولي العام القانون الد   شخوصشخصا  من 
                                                                                                                                                                      

 
 

م تقرر فصل دستور المنظمة عن  2600) فيالدلفيا ( سنة  وفي مؤتمر العمل الدولي عقد في،  العالمية الثانية
 بعض التعديالت علية .معاهدة فرساي وادخال 

م كانت منظمة العمل الدولية هي اول وكالة 2601بعد قيام منظمة االمم المتحدة وبدء ممارسة نشاطها سنة  
 متخصصة ترتبط بمنظمة االمم المتحدة.

ة اللواء الدكتور سمير عبد الغني استاذ القانون الجنائي، اكاديمية سعد العبد هللا للعلوم االمنية، خبير مكافح
المخدرات، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية، الصفة االولى، دار شتات 

 .202، ص 0222للنشر والبرمجيات، مصر، المحلة الكبرى، سنة 
لكيميائية، اللواء الدكتور سمير عبد الغني، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف ا(2) 

 . 202مرجع سابق، ص 
سبتمبر ، ضم  9الى  2م حيث عقد مؤتمر دولي في الفترة من  2602ترجع نشاه منظمه االنتربول الى عام (0) 

مندوبي سبع دول من بينها مصر، اسفر عن تأسيس اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ومقرها فينا ، وكانت تلك 
زة الشرطة في مجال تعاونها لمكافحة الجريمة وكان نشاطها قاصرا  على الدول اللجنة تعمل على التنسيق بين اجه
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 هي:  مهم ة ثالثة عناصر وتتوف ر في األنتربول

 رادة الذاتية( إل)ا الكيان المتميز الدائم 
 د نظامها القانوني )دستور المنظمة(تعد  و  هئنشاإلى اتفاقية دولية في إالستناد ا. 
 ها.عدم انتقاصها من سيادة الدول المشتركة في عضويت 
 ن المنظمة من االجهزة التالية: وتتكو

المنظمة، وهي السلطة في عضاء األي الدول وبمند كل   وتضم   الجمعية العامة:  -أ
ر التوصيات والقرارات ألعضائها صداإو  ةبتحديد السياسة العام ص  وتخت هاالعليا في

 معالجة تلك التوصيات والقرارات. حول سبل
س المنظمة ونوابه عنصرا  هم رئي ثالثة عشر نوتتكون م اللجنة التنفيذية:  -ب

ة للمنظمة من بين مندوبي الدول عضاء تختارهم الجمعية العامأ الثالثة وتسعة 
على تنفيذ قرارات الجمعية  فهو اإلشرافهذه اللجنة  أم ا اختصاصطراف، ألا

 .القيام بهاالتي تفوضها  صاتالعامة، ومباشرة كافة التخص  
، لهادارات الدائمة إلاومن مة مين العام للمنظ  ألا تتأل ف من مانة العامة: ألا -ج
 ادور   هو يؤد يرات، و د  جار غير المشروع بالمخمكافحة االت  ب يختص   قسم فيهاو 

حصائيات شهرية تتبادل إمن خالل ما يصدره من نشرات و  ا في هذا المجالهامًّ 
افة المعلومات حول فيها الدول التي تنتشر فيها هذه التجارة غير المشروعة ك

و أخفائها، ومعامل تحويلها إماكن أوالطرق التي يتبعها ممارسوها، و  الوسائل
 المعلومات التي تسهم في تحقيق فعالية المكافحة. تصنيعها، وكل  

                                                                                                                                                                       
 

االوربية ثم انعدام النشاط اثناء الحرب العالمية الثانية ، وبعد الحرب العالمية الثانية عقد مؤتمر في بلجيكيا خالل 
واصبح اسمها المنظمة م جدد نشاط اللجنة وتم نقل مقرها الى باريس 2601يونيو سنة  6الى  1الفترة من 

الدولية للشرطة الجنائية ، حيث قامت الجهة العامة المنظمة في دورتها الخامسة والعشرين المعقودة للفترة من 
 م بوضع دستور المنظمة واصبح نافذا  بعد تصديق الدول عليه . 2601يونيو سنة  22الى  29

درات دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، اكاديمية الشرطة، الدكتور علي راغب، السياسات الجنائية لمكافحة المخ(2) 
 .262، ص 2660كلية الدراسات العليا، القاهرة، 
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مركزية وطنية مكاتب  ورد في نص  دستور المنظ مة قرار بإنشاء المكاتب الوطنية : -د
أم ا تنظيم هذه المكاتب فأمر تقوم به كل  دولة  (2)لة عضوقليم كل دو إللشرطة الدولية في 

، وبين ة بما فيها جهاز مكافحة المخدراتقوانينها الوطنية لمكافحة الجريمو  بما يتالءم
. ويضطلع االنتربول بدور خرى ألنتربول المنتشرة في الدول االمنظمة والمكاتب المركزية لإل

و ألمجرمين، سواء كانوا متهمين هاربين تبادل المعلومات وتسليم اهام في مجال 
 (0)راتمم المتحدة في مجال مكافحة المخد  ألجهزة اأنتربول مع أل، ويتعاون انمحكومي

 ق المعلومات وتوفير التدريب لضباط هذه االجهزة .ويعمل على تحسين تدف  
ة لبلجيكي  تت خذ من العاصمة ا وهو منظمة دولية حكومية مجلس التعاون الجمركي : -2

فيهتم  بعملي ة ، مة الشرطة الجنائية الدوليةمنظ   دور ا مقارب ا لدور يؤدي  بروكسل مقرًّا لها،
اءات جر إلاتخاذ ا بهدفبينها،  فيما وبتسهيل تبادل المعلومات، جهزة الكماركأالتنسيق بين 

 ، ومن ضمنها عملي ة تهريب المخد راتشكال التهريبأالمناسبة للقضاء على مختلف 
 .رات العقلية والسالئف الكيميائيةؤث  والم

يعقد وهو م ، 2600عام المنذ  شكل فع ال التنسيق ب عملي ةمجلس هذا البدأ   
تتضمن كل ما هو جديد التي دورية ويقوم بإصدار الن شرات ال، عامين قليميا  كل  إمؤتمرا  

صدي لكل لتفي عالم االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية حتى يمكن ا
  . محاوالت التهريب بفاعلية

 
                                                           

 
 

 . 220اللواء الدكتور محمد منخي عيد، السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات، مرجع سابق، ص (2) 
ات االنتربول والتي تعقد في تشارك مصر )االدارة العامة لمكافحة المخدرات( بصفة دائمة سنويا  في مؤتمر (0) 

ديسمبر  20/ 2الى  22مدينة ليون في فرنسا مقر المنظمة الحالي ومن ذلك المؤتمر الذي عقد خالل الفترة من 
م والذي دارت اعماله حول الجريمة المنظمة خاصة فيما يتعلق بعمليات تهريب المخدرات وغسيل االموال 2661

 همية تعزيز التعاون والتنسيق الدولي برصد ومتابعة واحباط االجرام المنظم.على الصعيد الدولي، والتأكيد على ا 
التقرير السنوي لإلدارة العامة لمكافحة المخدرات. جمهورية مصر العربية، القاهرة، مطبعة االهرام، كورنيش 

 .200م، ص 2661النيل، سنة 

117



 

 التحديات التي قد تعترض التعاون الدولي في مجال الرقابة على المخدرات.ثانياا: 

ولي ة التي تستهلك ميزانيات هائلة لم  سات الد  قد يقول قائل إن  كل  هذه المؤس 
.. لكيميائيةة والسالئف الي  عقوالمؤثرات التستطع أن تجن ب العالم مخاطر المخد رات 

يات عظيمة تستوجب أن يقف المجتمع  ا ودونها تحد  والحقيقة أن  المهم ة ليست سهلة أبد 
يات التي تعرقل مسيرة المجتمع الدولي في مكافحة الدولي بحزم تجاهها ، ومن التحد 

 المخد رات:

 التحديات الصحية  -2
 التحديات القانونية  -0
 التحديات الوقائية  -2
 تحديات العولمة  -0

 ى النحو التالي: بحث هذه التحديات بالتفصيل عل وسيتم

 التحديات الصحية:  -2
السياسي عالن إلابة على المخدرات والتي دعمها اتلزم االتفاقيات الدولية للرق

 .(2)عالن لخفض الطلب على المخدرات إلفي ذلك ا عليها بالمبادئ العامة المنصوص

ات العقلية لألغراض الطبية ن تضمن توفير العقاقير والمؤثر أويجب على الدول 
 والعلمية.

و أليا  لمنع تعاطي المخدرات وخفضه ن تتخذ جميع التدابير الممكنة عمأوعليها 
 .قضاء تامًّاالقضاء عليه 

                                                           
 
 

م 2661ثنائية العشرين المعقودة في عام يبين االعالن الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها االست(2) 
 السياسات االستراتيجيات ذات االولوية الرامية الى خفض الطلب على المخدرات على نطاق عام.
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خرى في أعادة تأهيلهم ودمجهم مرة إ ر خدمات عالج متعاطي المخدرات و ن توف  أو 
ثار الصحية واالجتماعية آلا من الة للحد  ن تضع تلك الدول تدابير فع  أمجتمعاتهم، و 

 السلبية لتعاطي المخدرات.

يا كبيرا قد ال تكون الد ول  التزامات كبيرة مفروضة على الد ول يشك ل تأمينها تحد 
توفير الرعاية في سبيل تها احكوم كافحت الغني ة قادرة عليه فما بالك بالد ول النامية التي 

 ى عن ذلك... وبعضها يعجز حتولية لسكانها.ألالصحية ا

م، 2692م واتفاقية سنة 2612اتفاقية سنه  تم  وضع  عندما عدا عن ذلك فإن ه 
يدز( وال فيروس إلس نقص المناعة البشرية )فيروس اعرف على فايرو لم يكن قد تم الت  

ه ال توجد في هذه االت فاقي ات إشارات إلى وبالتالي فإن   التهاب الكبد الوبائي من النوع )ج(
كما ال توجد  ضين ال لذين يشك الن استنزاف ا لألجهزة الصحي ة على مستوى العالمهذين المر 

نواع العدوى التي تنتقل عن طريق الدم ألى مشكلة إشارات في هاتين االتفاقيتين إ
ة الدولية هذه حي  والمرتبطة بتعاطي المخدرات عن طريق الحقن، ولم تتبين للسلطات الص  

 نينات. في منتصف الثما ال  إلة الص  

وبعد ذلك شجعت الحكومات على توسيع القدرات العالجية واتخاذ التدابير الالزمة 
 .(2)مراض عن طريق الدم ، بغية التصدي لهذه المشكلة ألمن انتقال ا حد  لل

نون جنائي دولي معاهدة قا قبل كل  شيءم التي هي 2611اقية اتف كذلك ال تشير
 الالزمةطراف باتخاذ التدابير ألتلزم اإذ ، رة عام ةإال لمام ا وبصو  لى القضايا الصحيةإ

                                                           
 
 

تقرير المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال العقاقير واالتجار الغير مشروع بها المنعقد في فينا للفترة من (2) 
 الفصل االول، الباب)أ(. -A -19-2-21نشورات االمم المتحدة رقم البيع )م 2610يونيو سنة  01الى  29

 . 216المخطط الشامل المتعدد لتخصيصات االنشطة المقبلة في ميدان مكافحة اساءة استعمال العقاقير الفترة 
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 هدفؤثرات العقلية والتقليل منها بللقضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والم
 . (2) .الر ابعة عشرة(من المادة الر ابعة لفقرة التخفيف من المعاناة البشرية )ا

ضمان توافر  ىفي األساس إل 2692وسنة  2612سنة  ااتفاقيت هذا وتهدف
طبي الغير طبية والعلمية، ومنع االستعمال غراض الألاقير الخاضعة للمراقبة لتلبية االعق

 لهذه العقاقير.

رة مثل المورفين حة العالمية الحصول على عقاقير مخد  مة الص  وتعتبر منظ  
 ه،ور ساسية للمنظمة المذكأللى القائمة النموذجية لإلدارة اوالكودين المدرجين كالهما ع

نسان المبينة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية إلحق من حقوق ا وهي
فرص الحصول على  ن  أذلك تفيد منظمة الصحة العالمية بواالجتماعية والثقافية ومع 

دولة من مئة وخمسين كثر من أو شبه معدومة في أدوية الخاضعة للمراقبة معدومة ألا
ما يقرب من  ن  أفي تلك المنظمة ، في حين  اضو  دولة ع مئة وثالث وتسعينصل أ

 .(0)مريكا الشمالية أبا و و ور أللمراقبة تستهلك في دوية الخاضعة ألفي المئة من اتسعين 

ة االحتياجات فيونية لتلبيألوفيرة من مواد الخام ا كمياتوبالرغم من وجود 
ع فإن  دوال عديدةالعالمية،   يتم  استخراجهااسية التي سألدوية األنطاق توافر ا تمنع توس 

 . (2)من تلك المواد 
                                                           

 
 

ات العملية ال يوجد تعريف متفق عليه للحد من الضرر، ولكنه عموما  يعتبر اخذ طائفة من التدابير والسياس(2) 
الهادفة الى الحد من االثار السلبية لتعاطي المخدرات، والتي ال تشمل بالضرورة االمتناع عن تعاطيها، ونعتقد 

 ان الهدف من اي برنامج للوقاية من تعاطي المخدرات ينبغي ان يكون االمتناع عن تعاطيها. 
اكاديمية سعد العبد هللا للعلوم االسالمية، مطبعة دار  اللواء الدكتور سمير عبد الغني، استاذ القانون الجنائي، (0) 
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تتم  برنامج عالجي  ضمنال إ خالصة القول أن ه ينبغي منع تقديم العقاقير البديلة 
االمتناع عن تناول هذه العقاقير  هو الوصول إلىمنه األسمى  كون الهدفطبيا  وي مراقبته

مج مع تدابير تكون فع الة في كذلك فإن ه يجب أن يترافق هذا البرنافي نهاية المطاف، 
 القنوات المشروعة. عبراءة استعمال العقاقير وتسريبها سإ الحد  من

 التحديات القانونية:  -4
ولي ة لمراقبة المخد رات ذاتي ة التنفيذ فمن  ،في غالبي ة دول العالم االت فاقيات الد 

وذلك نين وطنية، ونصوصها في القانون الداخلي بموجب قوا المفترض أن ُتدَرج أحكامها
: "تطبيق ا للمبدإ القانون ولي ال ذي ينص  على أن  حية الحصرية لتعريف دولة الصال لكل  ي الد 

قدرة قيات الدولية نصا  قاطعا  على حكام االتفاأبعض  كذلك تنص    "راضيهاأالجرائم على 
ة بها فنرى تعابير من نوع طرافألا  إلخ... "تؤثر"و أ "تقدم"  على ات خاذ قرارات خاص 

يالء "إ هذا وقد ورد في نصوص ات فاقي ات أخرى ما يشير إلى شرط وقائي هو:
بمبادئها الدستورية والمفاهيم و رهنا  أدارية إللنظمها الدستورية والقانونية واالمراعاة الواجبة 

 . (2) "ساسية لنظامها القانونيألا

 كل   ن  إ، ف(0)م 2616سنة نا لقانون المعاهدات ليمن اتفاقية في 01ووفقا  للمادة 
دولة تعاقدت على . وال يجوز لذها بحسن نيةملزمة ألطرافها وعليهم تنفي ةمعاهدة نافذ

ة وجود نقص في القانون لتمس العذر لعدم احترام تلك االلتزامات بحج  تن أالتزامات دولية 
 الداخلي. 

القانون الدولي  بين وهنا نلحظ أن ه تبد ت في العديد من الد ول فجوات قانوني ة 
...  في الوقت ال ذي ُأق ر ت بورقة الكوكا ةحكام المتعلقألنون الوطني فيما يتعلق بتنفيذ اوالقا

                                                           
  

غني، استاذ القانون الجنائي، اكاديمية سعد العبد هللا للعلوم االمنية، التعاون اللواء الدكتور: سمير عبد ال (2) 
 .200الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مرجع سابق، ص 
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االستغناء التدريجي عن زراعة الكوكا  كان المبدأ القائم هو أن  ، 2612اتفاقية  فيه 
، وسيشك ل ذلك قليميةإلا والد ولنديز ألللشعوب التي تعيش في منطقة ا امرا  مفيد  سيكون أ

على المستوى الد ولي وبصور  جار بهالكوكايين واالت   اعةللقضاء على صن وسيلة ناجعة
 . غير شرعي ة..

وينبغي ان تكون مراقبة المخدرات متوافقة تماما  مع احترام حقوق االنسان وهي 
ازة االتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات ال تقبل بوجود حق في حي كذلك بالفعل، لكن  

 رات العقلية ما لم تكن تستخدم ألغراض طبية وعلمية. و المؤث  أرة العقاقير المخد   

 ة: ي  ئالتحديات الوقا -2
نواع أكثر أ هي، عالميًّا، من  حشيش ...، الالبانجو، والماريجوانا :اتالقنب   بما أن  

ط وثيق .. فإن ها ذات ارتباالشباب المتعاطين والمدمنين في صفوفرات انتشارا  المخد  
يات الوقاية األولي ة للشباب والفئات العمري ة األخرى التي يطالها خطر التعاطي  بتحد 
باب من هذا الخطر هي في طليعة أهداف  واإلدمان.. من هنا فإن  حماية فئة الش 

، طراف في االتفاقيةألدول االن تتخذ أ، تنص على (2)فاتفاقية الطفل مثال   المعاهدات.. 
واالجتماعية والتربوية دارية إلا في ذلك التدابير التشريعية واالمناسبة بم جميع التدابير

و أرة على العقل رة والمواد المؤث  خد   طفال من االستخدام غير المشروع للمواد المأللوقاية ا
 .بطريقة غير مشروعة واالتجار بها نتاج مثل هذه الموادإطفال في ألمنع استخدام ا

ض الوقاية من وضع البحوث لغر ب اوكبير   ااالهتمام عالي  وفي القرن الماضي كان 
كالًّ  ن  أب على الشباب في األمم الت حدة جريتوقد وجدت دراسة أ ،خطر تعاطي المخدرات

 غيابوت االجتماعي واالقتصادي الملحوظ، و التفاالحرمان االجتماعي والعزلة، و من 
 .راتى تعاطي المخد  إل مل تقود.. كل ها عوامجتمعيةالو أجتماعية االحماية الشبكات 

طر ألدراجها داخل اإبرامج الوقاية واستمراريتها و كذلك أشارت الد راسة ذاتها إلى أن  
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تشكل مسار تطور التي من عناصر البنية الهيكلية  احاسم اوقائيًّ  اعنصر   ٌيعت َبر  التعليمية
 . (2)الشباب 

ت عاطي واإلدمان ال ترتبط ن  معضلة التطراد  فإن  من المفيد المالحظة أواس
بالضرورة بعمر معي ن.. فال يخفى على أحد ما تكتنزه الحياة الحديثة من ضغوطات 

يات تعتبر محف زة على التعاطي.. كذلك فإن  الر غبة الشديدة في الن جاح لدى فئة  وتحد 
ا  الشباب تحديدا تعتبر عامال ع  باب رض الشاالعتماد على المساعدة الدوائية، ويتعمشج 

عطاء صحتهم ما تستحقه من إ فراد على ألمما يحتم تشجيع ا ،عاليةبوجه خاص لضغوط 
 قيمة واهتمام. 

مم ألالحظ المدير التنفيذي لمكتب ا  0229 – 2661واخر السنوات العشر افي 
حرز في استخدام الوقاية كجزء من مم القد  الت   ن  أحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المت  

حوال، على الرغم ألحسن اأمشكلة المخدرات كان متواضعا  في المية لمواجهة التدابير الع
 . (0)دخال بعض التحسينات عليه إمن 

عالمية في عام إ الت حمذت ها نف  ن  أ( ب %60عضاء ) ألفادت معظم الدول اأفقد 
 .(2)الت حمفادت بتقييم نتائج تلك الأنصف تلك الدول فقط  ن  أ ال  إم ، 0229

رات على أن   الحقيقة أن  و  ها رات يمكنبرامج الوقاية من تعاطي المخد   هنالك مؤش 
  : آلتيةفي الحاالت ا ان تحق ق الفائدة المرجو ة منها 

 . (2)دمان الكحول والتبغ إخرى مثل أترتبط بالوقاية من مشاكل سلوكية عندما  -أ
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، اعن طبيعة تعاطي المخدرات ومدى انتشاره ةلى معلومات موثوقإعندما تستند  -ب
دمان والعوامل الوقائية التي تسود في إلالخطر الكامنة وراء التعاطي وا وعوامل

 المجتمع.
 ليشتمل باإلضافة إليها على سبل تعل م راتالوقاية المخد    سلوبأ تجاوز عندما ي -ت

 ذلك أن   ،وفي هذا اإلطار يمكن لألسرة أن تؤد ي دور ا فع اال، (0)المهارات الحياتية 
 .تعزيز الروابط االجتماعية تكون غالب ا ذات فائدة وقدرة علىن الديتدخالت الو 

لى المزيد من إعقلية واالجتماعية، يمكن الوصول من خالل الخدمات الصحية وال -ث
النفسي الدعم  تحتاج إلىسر التي ألئات المعرضة للخطر من الشباب واالف

 .واالجتماعي واالقتصادي
ية فإن ه من الواضح أن  حمالت الوقاية على الر غم من قدرتها على نشر التوع   -ج

لوك اإلدماني لدى المتعاطين لذا ينبغي أن  اإلعالمي ة ال تقدر وحدها على تغيير الس 
ستوى القاعدة على ميكون هنالك تنسيق ناشط بين هذه الحمالت واألنشطة المقابلة لها 

 .(2) الشعبية
 تحديات العولمة  -2

 لفترة التي تظه رت فيها بشكل واضح هيمنة بدايات القرن الواحد والعشرين هي ا
ة رات العقلي  رات والمؤث  في نقل المخد  ، وقد ساهمت هذه العولمة على العالمكظاهرة  العولمة

سرعة تنقل البشر في وسائل  ناهيك عن، لكيميائية بين الدول بسرعة خارقةوالسالئف ا
بشر بين القارات كل يوم وال سيما الف الآليثة ومنها الطائرات التي تنقل ااالنتقاالت الحد
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، مما ادى الى انتشار المخدرات لى دولة اخرى إو دول العبور أالدول التي تنتج المخدرات 
 .(2)في العالم وهذا يثير ما يسمى مجتمع الخطر في عصر العولمة 

وكان من نتيجة ذلك أن ُطر َحت في األسواق العالمي ة أنواع جديدة من المخد رات 
. مع العالمي المعولمالمجت العالم على معرفة بها من قبل، فهي مواد استحدثها لم يكن 

رات التي تنتقل كما ينتقل البشر بسرعة  هكذا بتنا في الوقت الحالي، في زمن عولمة المخد 
يه شبكة  ولة الواحدة.. هذا ناهيك عن الد ور ال ذي تؤد  فائقة حول العالم وضمن إطار الد 

.. هذا بيئة وفضاء عاما  جديدا  مطلقا غير مسبوق في تاريخ اإلنسانية األنترنت في إيجاد
انتشار  نه أن ُيسه لشأ األمر ال ذي من فكارألالمعلومات وا الفضاء ال ذي تتدف ق عبره

 .(0) دون استثناءمن ومخيف في جميع دول العالم  تنوعسريع وم بشكلرات و المخد  

مناخ والتدهور البيئي والفيضانات ر الخرى مثل الفقر وتغي  أوهناك مشاكل 
ساسية، وفي ألاوالجفاف والبحث عن مصادر جديدة للطاقة في حالة نقص المواد الغذائية 

لى عدم االستقرار االجتماعي إتؤدي التي ولية، وكثير من العوامل ألسعار المواد اأتضخم 
 و الهجرة.أسي، وينتج عنها موجات من النزوح والسيا

حاالت النزوح  ن  أثار الوبائية للكوارث في بروكسل، بآلا ويفيد مركز بحوث
 269 ثرت في نزوح وهجرةأعاصير الفيضانات واأل :الناجمة عن الكوارث البيئية مثل

 .(2)را  منها ر  ضسيا اكثر القارات تآم وكانت 0229مليون شخص عام 

 اميةول الن  الد أضف إلى ذلك ما تؤد ي إليه الحروب من تدف ق لال جئين تدفع ثمنه 
 العدد اإلجمالي من % 12 بشكل خاص  إذ إن  األفقر بين هذه الد ول تقوم باستقبال

                                                           
 
 

 . 210اللواء الدكتور: سمير عبد الغني، مصدر سابق، ص  (2) 
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ئ في نهاية عام مليون الج 22,0مم المتحدة كان هناك ألبيانات افبناء على ، لالجئين
كلهم تقريبا  من و ، باكستان حوالي ثالثة ماليين منهميران و إم ، تستضيف  0229

مليون الجئ عراقي بسبب الوضع السياسي  2,0تستضيف سوريا  ، في حينفغانستانأ
 .(2)مني المتدهور في العراق واأل

ال شك  في أن  مثل هذا األمر يضع الد ول المستضيفة أمام تحدي ات كبرى من و 
ولي ة في مجال   رات.المخد    ةمكافحه ومراقببينها القدرة على الوفاء بالتزاماتها الد 

يدلة، فتبيع الصيدلياتوهنا يكبر ويتعاظم  وتوز ع من  دور األنترنت في مجال الص 
بكة العنكبوتي ة الطبي ة، تلك التي تخضع منها للمراقبة، وتلك التي ال  الموادكل   خالل الش 

مر مفيد في تسهيل عملي ة وصول الدواء إلى ها.. قد يقول قائل إن  مثل هذا األتخضع ل
ة في المناطق الشاسعة  ،طالبيه التي تتوز ع فيها الصيدليات والمستشفيات في أماكن خاص 

ه لبعض الصيدلي ات التي ال يهم  كثيرة التباعد، لكن  مثل هذا األمر يسه ل في الوقت ذات
صحابها سوى الكسب الماد ي أن توصل المواد  المخد رة بسهولة فائقة للفئات القابلة أ

  للسقوط في مهاوي التعاطي واإلدمان.

نترنت أة صيدلي 20 قامت مريكية ألي الواليات المتحدة اففإن ه لمثال فعلى سبيل ا
ات الهيدروكودون  خالل سنة من منتج عةمليون جر  61كثر من أصرف بغير مشروعة 

و الفئات أللشباب بالنسبة ن نعي كمي ة الخطر نتيجة لذلك ويمكننا هنا أ .. م0221
 . (0)خرى ألعيفة االض  

بهدف  ق امنس   غي للمجتمع الد ولي أن يت خذ موقف ا عالميًّا لهذه األسباب وسواها ينب
، نترنتألارة بصفة غير مشروعة في صيدليات ومواقع بيع العقاقير المخد  ظاهرة صدي للت  ا

                                                           
  

م، الالجئون وطالبي اللجوء 0229مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين، االتجاهات العالمية لسنة  (2) 
 م(.0221والعائدون والمشردون داخليا  وعديمي الجنسية )جنيف يونيو 
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ية ول بشأن منع بيع المواد الخاضعة للمراقبة الدولووضع مبادئ توجيهية للحكومات والد  
 . (2)نترنتألابشكل غير مشروع وعبر 

االتفاقات  لضمان فاعلي ة النتائج المستخلصة الخالصة فإن ه باإلمكان تحديد  في
  : بما يأتيرات مخد  الدولية لمراقبة ال

ة فيما يتعلق رات وخاصتوظيف المزيد من االستثمارات في مجال الوقاية من المخد    -أ
 ضة للخطر. خرى المعر  ألبالشباب والفئات ا

في سبيل تعزيز  الدولي والوطني )الداخلي(، يننونبين القا العمل على ردم الهو ة  -ب
 رات،وفي إطار االتفاقيات الدولية لمراقبة المخد    التزاماتهاالوفاء ب قدرة الد ول على

ت عليه االت فاقي ات  . وطبعا أن يكون لدى الدول نية حقيقي ة صادقة في تطبيق ما نص 
 لموادغير المشروع لبيع ال االستفادة من المبادئ التوجيهية للحكومات بشأن منع -ت

 طريق االنترنت.عن  الخاضعة للمراقبة
رات ولية المعاصرة للرقابة على المخد  دعم كافة السبل لضمان تنفيذ االتفاقات الد   -ث

(2612 ،26692 ،2611.) 
 المعنية بمكافحة الجرائم ومن بينها المخد رات على أنواعها.  دعم جميع المبادرات  -ج
 
 
 
  

                                                           
 
 

المبادئ التوجيهية للحكومات بشأن منع بيع المواد الخاضعة للمراقبة الدولية غير المشروع من خالل االنترنت (2) 
 م(.0226)منشورات االمم المتحدة لعام 
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 الفصل الثاني
 اتأركان جرائم المخدر  

ريفات وتباينت التعت اختلف تختلف تعريفات الجريمة في الفقه الجنائي، ولكن مهما
ا وهو أن   فإن   مه القانون فعل أو امتناع عن فعل جر  " هي: الجريمة محورها يبقى واحد 

 .(2)"عن إنسان مسؤول هر و صد وفرض له عقابا  في حال

 ومن تعريفات الجريمة نختار:

ر له عقابا  إذا مه القانون وقر  أو سلبي جر  هي كل سلوك خارجي إيجابي " -أ
 .(0) "صدر عن إنسان مسؤول

من الرابعة من المادة الت اسعة عشرة ع العراقي الجريمة في الفقرة ف المشر  عر    -ب
مه القانون ف جر  تصر   " كل   المعدل، بأن ها 2616لسنة  222م قانون العقوبات العراقي رق

 االمتناع مالم يرد نص على خالف ذلك".كان إيجابيا  أم سلبيا  كالترك أو سواء 

 أن يتحق ق فيه والحقيقة أن ه لكي يدخل أي  سلوك إنساني في باب الجريمة ينبغي 
 أنواع الجرائم وهما: ركنان عام ان  تندرج تحتهما كل  

ليه من الجاني من نشاط ملموس وما يترتب ع ويتمثل فيما يقوم به  :مادي 
 تؤد ي إلى الجريمة. نتيجة وعالقة سببية

 .(2)وتوف ر إرادة القيام به لديه ذلك النشاطعلم الجاني ب يتمث ل في :معنوي  
                                                           

 
 
 .200، ص 2691، بغداد، ، دار الحرية للطباعة2، شرح قانون العقوبات الجديد، ج حميد السعدي )2(

، ص 2610سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة الرسالة، الكويت، (0) 
220. 
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من حيث تكوينها،  لطبيعة بقي ة الجرائم  لكن  جريمة المخد رات تت سم بطبيعة مغايرة
رة فلكي تتوافر لدينا شروط حصولها يجب أن يتوافر لدينا ركن ثالث  ة المخد  هو الماد 

ة المخد رة . والتي بدون وجودها ال يمكن الحكم بوجود جريمة مخد رات هكذا تكون الماد 
مفترضا  لكونه سابقا  في وجوده على وجود الجريمة وعليه ينصب السلوك اإلجرامي،  ركن ا

 .(0) فهو سابق بالوجود على فعل الجاني وسلوكه

ة المؤثالمخدرات و جرائم  إن  محور  التي إن وجدت  رةالمخد   رات العقلية هو الماد 
. لذلك يتعين لقيام أي جريمة من جرائم تكون هنالك جريمة، وإن لم توجد ينتفي وجودها.

 0229لسنة  02ة رقم رات العقلي  رات والمؤث  رات المنصوص عليها في قانون المخد  المخد  
رات ص عليها في قانون المخد  رة" وكذلك الجرائم المنصو أن يكون موضوعها "مادة مخد  

 . 192/2661ة والسالئف رقم رات العقلي  والمؤث  

المخدرات والمؤثرات العقلية ليست نوعا  واحدا  بل أنواع كثيرة متعددة لم كذلك فإن  
يتناولها المشرع كلها بالتجريم وإنما اقتصر على بعضها تبعا  لخطورتها. وقد أشار المشرع 

دها على سبيل الحصر في رات والمؤثرات العقلية لهذه المواد وحد  د  العراقي في قانون المخ
رات العقلية رات الطبيعية والمؤث  نة من المخد  الملحقة بالقانون وهي مكو   ةالجداول العشر 

ة الخامسة من قانون المخدرات في الماد  للبناني المشرع انص  والسالئف الكيميائية، وكذلك 
اللبناني  انعلم يغفل المشر  .. كذلك  داول األربعة.على حصر هذه الجرائم في الج

لها  والعراقي آفاق التطور العلمي والتكنولوجي وما قد يكشفه العلم في المستقبل من مواد  
نفس تأثيرات المخدرات الطبيعية أو التركيبية الواردة في الجداول الملحقة بالقانون فأعطى 
                                                                                                                                                                       

 

، ص 0229، مطبعة العاتك، بغداد، 0القسم العام، ط  -فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات(2) 
القسم العام، نظرية الجريمة، منشور  -، شرح قانون العقوباتوكذلك أنظر: على عبد القادر القهوجي  .29

؛ أنظر أيضا : محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، 06، ص 0221الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 .00، ص 2610القسم العام، دار النهضة العربية، بيروت، 

 .60، ص 2610، بغداد، 2وحة دكتوراة، ط دراسة مقارنة، أطر  -صباح كرم شعبان، جرائم المخدرات )0( 
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ضافة أو قة بقانون المخدرات وذلك باإللوزير الصحة صالحية تعديل الجداول الملح
 .(2) الحذف

لبي ة ل رة في الجداول حصر المشرع للمواد المخد  على أن  من إحدى النتائج الس 
ة ال َيرُد ذكرُ  الملحقة بالقانون  ها في الجداول ال تدخل في باب الت جريم ولو هي أن  كل  ماد 

ادر كانت ذات تأثير مخد ر ويؤد ي تعاطيها إلى اإلدمان .. وبالتالي فإن ه ليكون الحكم الص 
ة المضبوطة بحوزته ملحوظة في جداول  ا ينبغي أن تكون الماد  بحق المتعاطي صحيح 

إذا على أن ه: "بهذا الحكم إذ نص   القضاء العراقي في قرار حديث له القانون.. وقد أخذ
انون المخدرات ة المضبوطة وظهر أنها ليست من المواد الملحقة بقد نوع الماد  تحد  

فيقتضي على المحكمة المختصة أن تحكم بالبراءة أو اإلفراج بحسب وقائع الدعوى 
وأدلتها، وهذا البيان ضروري، وإذا خال حكم اإلدانة منه فال يتحقق ركن من أركان 

 .(0)الجريمة وهو ركن المحل"

رح في في الفصل  " مادة المخدر" ركن المحل  وبما أن ه قد سبق لنا أن وف ينا الش 
جريمة الجلب  :، األولنإلى مبحثيفإن نا سوف نعمد إلى تقسيم هذا الفصل األول، 

جريمة اإلنتاج والتجارة والحيازة  :واالستيراد والتصدير والزراعة للمخدرات، والثاني
 والتعاطي للمخدرات.

                                                           
 
 

وتعديالته، وأنظر كذلك  192/2661من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف اللبناني رقم  9المادة  )2( 
 .0229لسنة  02من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم  06الفقرة الثانية من المادة 

، 2006/0221، العدد 0/6/0221الهيئة الجزائية األولى، الصادر بتاريخ قرار محكمة التمييز االتحادية،  (0)
 غير منشور.
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 المبحث األول
 والتصدير والزراعة للمخدرات. جريمة الجلب واالستيراد 

مشر ع العراقي، والمصري، واللبناني ة جريمة المخد رات، عمد كل  من الخطور نظر ا ل
 .(2)إلى تخصيصها بقانون خاص  هو قانون المخد رات

ترتب عليها تواقعة قانونية  الستيراد والتصدير والزراعة جرائم الجلب واهذا وُتعَتبر 
ا األولية ودراسة عواملهآثار جزائية، وقد حرص الفقه على تحليل الجريمة بشكل عام إلى 

سم بالبساطة . وقد استقر الفقه على تقسيم ثابت ألركان الجريمة يت  عامل على حدى كل  
 .(0)والوضوح، فهو يقيم الجريمة على ركنين أحدهما مادي واآلخر معنوي 

جرائم الجلب  التي تقوم عليها ركانونحن، في هذا المبحث سنعمد إلى تبيان األ
وذلك ضمن مطلبين  رة لهاالعقوبة المقر   .. كذلك سنبي نير والزراعةواالستيراد والتصد

لهما أركان  وثانيهما، رة لهاوالعقوبة المقر  أركان جرائم الجلب واالستيراد والتصدير  أو 
 جريمة زراعة المخدرات.

 لمخدرات.المطلب األول: أركان جريمة جلب واستيراد وتصدير ا
عينها هدف بلدان العالم نصب أ  ات في كل  القوانين والتشريع وضعت غالبي ة 

األغراض بطرق غير مشروعة ولغير  المخدراتالت صد ي لعملي ات جلب واستيراد وتصدير 
رات محل التجريم ح أنواع المخد  ض  و ن وتمن اعتماد آليات تعي   من هنا كان ال بد   العالجية،

بصاحبها في جرم   و ال بد  كذلك من تحديد األفعال التي ترمي بموجب القانون،
رات العقلية لهذه والمؤث   راتقانون المخد   على ذلك في المشرع العراقيرات، وقد نص  المخد  

                                                            
 

، ص 0220، 2عطية فياض، جريمة غسل األمالوال في الفقه اإلسالمي، القاهرة، دار النشر للجامعات، ط (2)
212. 

دار الثقافة، عمان، ط القسم العام،  -فخري عبد الرزاق الحديثي وخالد حميد الزعبي، شرح قانون العقوبات (0)
 .10، ص 0226، 2
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ملحقة بالقانون وهي مكونة من عشرة جداول   في د الماد  المجر مة عبر حصرهاحد  المواد ف
في رع اللبناني نص  المش رات الطبيعية والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية، وكذلكالمخد  

 رات على حصر هذه الجرائم في الجداول األربعة.المادة الخامسة من قانون المخد  

مادة وُيعد  02ن من المكو   0229لسنة  02نص القانون العراقي األخير المرقم 
 .تطورا  على القوانين السابقة عليه

ن من و  0229العراقي لسنة القانون  رقة على إصدااألعوام الساب وقد شهدت المكو 
ة،   تكن القوانين السابقة مخدرة لم نتاج وتصنيع مواد  إتطورا  في إحدى وعشرين ماد 

 .يهاتغط

عت " من حلقة المواد  التي يجر مها المؤثرات العقلية" :إضافة مصطلح وقد وس 
ة من اإلدمان اإلدمان على المواد الطبية ك القانون، فبات الت جريم شامال ألنواع مستجد 

تترك في المدمن مفعوال وآثار ا معادلة  ،راتالتدخل ضمن مفهوم المخد  غم ان ها التي ر 
رات من العقاقير التي توصف الفاليوم وغيرها  مثل حبوب ،لتلك التي تتركها المخد 

  .. نفسية مراضمن يعانون من أل

 إلىفي الفصل التاسع منه فتطر ق  ،لجديد الطرق الوقائيةالقانون ا ولم يغفل
 .معالجة المدمنينللية آالتي تضمنت ( و 02,26ر معالجة المدمنين" المواد )"تدابي
مراجعة عيادة بم المدمن لز  يُ  أنالتي أعطت للقاضي سلطة /ب( 26)في المادة  كذلك
 .نفسية

ته السابعة والمؤثرات العقلية في رات قانون المخد   نص  فقد  بالن سبة للعقوبات ماد 
و أو جلب أاستورد "كل من بجن المؤبد و الس  أعدام إلا والعشرين، على إنزال عقوبة

و أرة ا ينتج عنه مواد مخد  و زرع نبات  أرة ع مواد مخد  و صن  أنتج أو أرة ر مواد مخد  صد  
ته الثامنة والعشرين  كذلك فقد استحدث ."مؤثرات عقلية ( عقوبة 10)القانون في ماد 
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ماليين دينار وال تزيد عن  عشرة ال تقل  عنمة مالية بغرارن المقت وأالسجن المؤبد 
و أرة مخد   ك مواد  و تمل  أو باع أو اشترى أمن حاز او أحرز  مليون دينار لكل   ثالثين

 .2(ع على تعاطيهاشج  و سهم أو أة رات عقلي  مؤث  

كان الفاعل قد  في حاللعقوبة ل د دظرف مشكذلك اشتملت العقوبات على 
ا في مجال كان ال لفي حاو أ ،ةكثر من مر  ألارتكب الجريمة  مرتك ب للجريمة موظ ف 

 أو إذا كان المرتك ب         مكافحة االت جار بالمخد رات أو االستخدام غير المشروع لها..
ا ة بأمن الدولة الداخلي و كان فعله متالزما  مع جريمة مخل  أة في عصابة دولي   شريك 

  لجريمته مسل ح في ارتكابهخدم العنف المسل ح أو غير الاستفي حال  وأ ،و الخارجيأ
توقد  رة الجهة الضابطة للمواد المخد   على منح (00) الر ابعة واألربعون  المادة نص 

 إذا ما تم   على ُمضاعفة المبلغر و صادَ كيلو غرام مُ  بلغ مليون دينار لكل  مبأنواعها 
 .إلقاء القبض على المتهم الهارب وبحوزته مواد مخدرة

ة المخدرات كمي  بناء على  ،المتاجرين بينالعقوبات القانون في  ذلك مي زك
ض عليهم وهم يتاجرون بها إذ ال يمكن إلحاق العقوبة ذاتها بمن يحمل في ب  قُ التي 

من مادة في جعبته كيلوغرامات جيبه حب تي هلوسة على سبيل المثال ومن 
 .الكريستال

                                                           
 
 

(، وبتاريخ 0229/ج/11قرار محمكمة جنايات نينوى االتحادية العراقية، بعدد )وفي  (1
( من قانون 2/ب/2/20، قضت بتجريم المتهم )خ.أ.ج( وفق المادة )م، غير منشور20/2/0229

ة سبع سنوات مع احتساب المعدل والحكم عليه بالسجن لمد 10( لسنة 11مكافحة المخدرات رقم )
 موقوفيته وإتالف المادة المخدرة المضبوطة من قبل رئاسة صحة نينوى.
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لقوانين العالمية من ه ونصوصه يضاهي اهذا القانون بمواد   ن  إخيرا يمكن القول أو 
م حلوال وطرق قد  بل المجرمين ببإنزال العقوبات  جهة مكافحته للظاهرة فهو لم يكتف  

 .وقاية وعالج

 02رات العقلية العراقي رقم رات والمؤث  ع العراقي في قانون المخد  المشر   كذلك فإن  
 ( منه على استيراد20و22و20و22و22و6و 1في المواد ) نص  قد  ، 0229لسنة 

رة بصورة مشروعة ووضع الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها وتصدير المواد المخد  
رات بصورة عند استيراد وتصدير المخدرات وكذلك عالج جلب واستيراد وتصدير المخد  

ر من استورد أو جلب أو صد   د كل  غير مشروعة حيث عاقب باإلعدام أو بالسجن المؤب  
سالئف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير األحوال التي  مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو

 .(2)أجازها القانون 

رات طرق إلى أركان جرائم الجلب واالستيراد والتصدير للمخد   الت   في الخالصة فإن  
ركنها المعنوي.  كذلك يتطل ب توضيح ة المعاقب عليها.. ي  يتطلب توضيح األفعال الماد  

ب إلى فرعين، نبين فيه كل من الركن المادي والركن وبموجبه سوف نخصص هذا المطل
 لجريمة االت جار بالمخد رات.. المعنوي 

 الفرع األول: الركن المادي لجريمة جلب واستيراد وتصدير المخدرات.
حال فإن  الر كن الماد ي للجريمة يتمث ل بالمظهر الخارجي لها، بمعنى أن ه بطبيعة ال

لوك الجرمي ال ذي ارتكبه   حق  بارتكابه له العقاب القانوني سواء كان فعالالجاني فاستالس 
الركن المادي يعتبر من الماديات المحسوسة في العالم الخارجي. . بمعنى أن  (0)اأو امتناع  

                                                           
  

، الوقائع العراقية، 0229لسنة  02قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم  09الفقرة األولى من المادة (2)
 .00، ص 0001/0229رقم العدد 

 2العراق، ط -القسم العام، دار الطباعة الحديثة، البصرة -العراقي غالب الداودي، شرح قانون العقوبات(0)
 .219، ص 2611
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من هنا فإن ه في أي ة جريمة سواء أكانت جريمة عادي ة أم جريمة تتعل ق بالمخد رات، فإن ه ال 
د من خاللها أن ه ي، بمعنى بد  من توافر الر كن الماد   ي ات تتجس  اإلرادة ينبغي أن تتوافر ماد 

 .(2)"ال جريمة بغير ركن مادي" اإلجرامية لفاعلها ومرتكبها إذ إن ه 

ا فإن  مجر د األفكار ال تصنع جريمة ما لم يعب ر عنها صاحبها بفعل   واستطراد 
أو التصميم عليها أو كشفها للغير  ة إن  مجر د الت عبير عن فكر  .ماد ي يجر م عليه القانون..

مها ال تخرج في هذه الحالة عن نطاق اآلراء ما لم تصل إلى مرحلة األفعال التي يجر  
 .(0)القانون 

الر كن  01في المادة  2616لسنة  22العقوبات العراقي رقم وقد عر ف قانون  
نون أو االمتناع عن فعل مه القارتكاب فعل جر  "سلوك إجرامي باالماد ي للجريمة على أن ه: 

والقانون ال يعرف جرائم بدون ركن مادي، فالركن المادي للجريمة هو  أمر به القانون".
 "كل ما يدخل في كيانها وتكون له طبيعة مادية فتلمسه الحواس."

. على أن  الفعل والنتيجة والعالقة السببية بينهماوللركن الماد ي ثالثة عناصر هي: 
هكذا فإن   جرائم السلوك المجرد، جرائم السلوك والنتيجة بل هي ليست من جرائم المخد رات

ا عالقة السببية أم   .(2) الجريمة تتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي ألنها من جرائم الخطر
في دراستنا للركن  أية صعوبات، لذا اقتصرنا في نطاق هذا النوع من الجرائم فال تثير

  والمؤثرات العقلية على الفعل الجرمي أو السلوك الجرمي. المادي في جرائم المخدرات
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 لوك الجرمي في جريمة الجلب واالستيراد والتصدير: أوالا: الس  

ه االستيراد بأن   ة العاشرة من المادة الثانيةف قانون المخدرات اللبناني في الفقر عر   
من  ةعشر  ةالفقرة الحاديفي "إدخال المواد الموضوعة تحت المراقبة إلى لبنان". و  عملي ة

ة ذاتها عر ف الت صدير على أن ه: " إخراج المواد الموضوعة تحت المراقبة من  الماد 
 .(2)لبنان"

 رة الخامسة من المادة األولى منهفي الفقكذلك عر ف قانون المخد رات العراقي 
ورية يمائية إلى جمهعقلية والسالئف الكرات ال"إدخال المخدرات والمؤث   عملي ة: هاالستيراد بأن  

ة ذاتها عر ف العراق". وفي ال التصدير بأنه "إخراج أو نقل المخدرات  فقرة السادسة من الماد 
من جمهورية العراق إلى دول أخرى أو بطريق  ؤثرات العقلية والسالئف الكيميائي ةوالم

على خالف  ت قرينةعادة التصدير إال إذا دل  الترانزيت( ويشمل تعبير التصدير إ المرور )
 .(0)ذلك"

قليم الدولة لمخد رة من الخارج وإدخالها إلى إأم ا الجلب فهو عملي ة استجالب المواد ا
تهريب "  ر ف الجلب بأن ه:وقد عُ  مة لالستيراد في القانون.ألحكام المنظ  بوسائل تخالف ا

د الدولة رات حدو ي المخد  تخط   لى داخلها" من هنا فإن  المخدرات من خارج حدود الدولة إ
رجع في تحديدها إلى قواعد القانون الدولي العام يجعل البرية أو البحرية أو الجوية والتي يُ 

 .(2)قةمن جريمة الجلب متحق  
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إلى استعمال لفظة الجلب فيما يتعل ق بالمخد رات ولم ولقد عمد المشر ع المصري 
الستيراد من معان قانوني ة يستعمل مصطلح االستيراد وذلك تجن ب ا لما يمكن أن يحمله لفظ ا

ُتسَبغ على المخد رات وبالتالي فقد وجد لفظ الجلب أوضح تعبير ا عن عدم قانوني ة إدخال 
ولة. الذي استعمل ق في ذلك بخالف المشر ع العراقي وقد وف   ،(2)المخد رات إلى أراضي الد 

ذلك اعتمد .. وهو في مصطلح االستيراد إلى جانب الجلب ولم يكن يقصد سوى الجلب.
ين مترادفتين تا كمفردملم يستعملهف المخدرات  في قانون  مبدأ الت مييز بين الجلب واالستيراد

واحد في هذا  على تعبير لذا فإن نا نرجو المشرع العراقي أن يقتصرمن حيث المعنى، 
 . رينالجمع بين التعبيالجلب وإم ا االستيراد ذلك أن ه من غير المنطقي  اإلطار، فإم ا

معناه جلب المخدر  النقض المصرية الجلب بقولها: "إن   محكمةهذا وقد عر فت 
إذن استيراده وهو معنى ال يتحقق إال إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص 
واستعماله الشخصي ملحوظا  في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل مصر يدل على 

تدرج بالعقوبة على جسامه الفعل ووضع كلمة ذلك منحى التشريع نفسه وسياسته في ال
 .(0)الجلب مقابل كلمة التصدير في النص ذاته"

والسادسة والسابعة والثامنة ولقد تناول قانون المخدرات العراقي في المواد الخامسة 
الشروط التي يجب وابط و ستيراد وتصدير المخدرات بصورة مشروعة ووضع الضمنه ا

مخالفة  كما نص على عقوبات شديدة في حال ،راتوتصدير المخد  ستيراد التقيد بها عند ا
"ال يجوز منح إجازة في فقرتها األولى على ان ه  ة العاشرةت الماد  نص  حكام، فهذه األ

 إال من الجهات اآلتية: لنقل المنصوص عليها في المادة الثامنةاالستيراد أو التصدير أو ا
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مراكز األبحاث العلمية المعترف بها والتي أ ـ دوائر الدولة والمعاهد العلمية و  
 رات العقلية. و المؤث  أختصاصها استعمال المواد المخدرة يتطلب ا

و غيرها التي أو الغذائيــــة أو الصناعية أصحاب معامل التحاليل الكيميائية أب ـ 
 . رات العقليةو المؤث  أي عملها استعمال المواد المخدرة يستدع

دوية التي يدخل في تركيبها مواد والمحال المجازة بصنع األ صحاب المصانعأجـ ـ 
 .(2)"رات عقليةرة او مؤث  مخد  

الواردة بالمادة باستيراد المخدرات  نالحظ هنا أن  قانون المخد رات العراقي قد سمح 
هذا بذلك.. و على إجازة خاصة من وزارة الصحة  الثالثة منه شريطة الحصول بشكل ُمسَبق

 المخدرات.ستيراد وتصدير ل الذي عالج فيه قانون المخدرات عملي ة األو هو األسلوب ا

ت استيراد بعض المخدرا وهنالك أسلوب ثان  حصر من خالله المشر ع العراقي 
ألشخاص المجازين والمؤسسات الحكومية بوزارة الصحة، والمتاجرة بها بالجملة والبيع با

 . األولىالمادة العاشرة في فقرتها وهذا واضح من نص 

مواصالت وال يشترط عمليات مادية تتم عبر جميع طرق الواالستيراد والتصدير 
جريمة الجلب أن يقصد الجاني استهالك أو توزيع المخدرات داخل حدود  القانون لتحقق

الدولة بل تتحقق الجريمة إذا كان الغرض من دخولها إقليم الدولة مرورها وتهريبها إلى 
مة الجلب تقع بمجرد إدخال المخدر الحدود اإلقليمية وأيا  كان دولة أخرى إذ إن جري

 .(0)الباعث على الجلب ألنه ال عبرة بالباعث في القصد الجزائي
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 ثانياا: الشروع في الجلب واالستيراد والتصدير:

روع بأن ه:  ة الخامسة واألربعون الماد عر فت "البدء من قانون العقوبات المصري الش 
صد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة في تنفيذ فعل بق

روع الفاعل فيها".  كذلك لحظ القانون اللبناني حالتين في هذا اإلطار هما المحاولة أو الش 
 ففي الحالة األولى: )المحاولة( يتم  فيها إيقاف نشاط الفاعل قبل البدء به ؛في الجريمة

الة الجريمة الخائبة والثانية ح ،عقوبات لبناني( 022وفة )م وهي حالة الجريمة الموق
 .(2)عقوبات( التي تم فيها التنفيذ دون تحقيق النتيجة المقصودة 022)المادة 

ي ولما كان البدء في التنفيذ وفقا  للمذهب الشخصي هو الفعل الذى يؤد
 

حاال 
حدود الدولة إلى  بتخطي ما كانت الجريمة ال تتم إالومباشرة إلى ارتكاب الجريمة، ول

الشروع يعاقب عليه في  ه يمكن القول بأن  الخارج في التصدير وإلى الداخل في الجلب، فإن  
ر المراد تصديره مع أحد الركاب قبل إقالع الطائرة جريمة التصدير، كما لو ضبط المخد  

قع خارج إلى الخارج، ولكنه غير معاقب عليه في جريمة الجلب ألن البدء في التنفيذ ي
قانون العقوبات العراقي ال يسري إال على األفعال التي تقع في حدود الدولة والقاعدة أن  

 

خارج هذا اإلقليم إال في حاالت إقليم الدولة، وال يمتد سلطانه إلى األفعال التي تقع 
دها المشرع في قانون العقوبات، وليس من بينها الشروع في الجلب والتصدير.استثنائية حد  

 

ويعد مرتكبا لجريمة الجلب أو التصدير المحظور كل من يصدر منه الفعل 
النقل لحسابه أو لمصلحته ولو  من يساهم فيه بالنقل أو من يتم   أو كل   ،التنفيذي في أيهما

من يشترك في أي فعل من  الم يصدر منه شخصيا  فعل النقل أو المساهمه فيه، أم  
األفعال بطريق االتفاق أو التحريض 

 

أو المساعدة فهو شريك فيه يستوي أن تكون عملية
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العملية  ة أو أن  ر بحيازته المادي  ت بمعرفة الجاني وكان المخد  تم  قد الجلب أو التصدير 
 .(2)ت لمصلحتهتم  

ة أطراف على جلب   من هنا فإن ه في حال تم  ات فاق جزائي بين طرفين أو عد 
ء باألعمال الت نفيذي ة لتحقيق هذا االت فاق فإن  المخد رات أو تصديرها من غير أن يتم  البد

المادة األمر ال ُيعتَبر جريمة مخد رات بل هو مجر د ات فاق جزائي ينتظم ضمن أحكام 
قت محكمة التمييز قرارا صادرا  صد سبق أن وقد، من قانون العقوباتالسادسة والخمسين 

من قانون العقوبات  01/2مادة م الانة المتهم وفقا  ألحكامحكمة الجنايات المتضمن إد عن
كان عضوا  مع بقية المتهمين المفرقة قضاياهم في اتفاق جنائي لغرض المتاجرة  بسبب أن ه

 .(0)بالمخدرات"

الجلب والتصدير وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق اإلثبات ويمكن إقامة  إن  
 الدليل عليها سواء ضبطت المواد المخدرة أم لم تضبط.

حراز، صورة للحيازة أو اإل اناالستيراد والتصدير يعتبر  إلى أن   فقهاءوقد لفت  هذا
وبات أشد من عقوبة الحيازة أو ولذلك فإن النص عليهما استقالال  والمعاقبة عليهما بعق

أو  ستيرادحراز ولو مع توافر قصد االتجار يثير التساول عما إذا كان يشترط في االاإل
ر محل مية المخد  يتعلق بكو يتطلب في اإلحراز أو الحيازة التصدير عنصر آخر ال 
والتصدير من ناحية، ستيراد إلى القول بأنه ال فارق بين اال الجريمة؟ ويذهب رأي آخر

الجلب والتصدير يقعان في مكان معين هو خط  أخرى، لكن   حراز من ناحيةوالحيازة واإل
االستيراد أو  ذلك نتيجة هامة هي أن   الحدود، أما ما عدا ذلك فهما متماثالن. ورتب على
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كال  من جريمة الجلب وجريمة ألن   .(2)ر ضئيلةمهما كانت كمية المخد   انيقع التصدير
التصدير ال تتحقق إال إذا كان المخدر المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله 

أو  إذا تحقق لدى الجالب قصد التعاطي ، بحيث ال تقوم جريمة الجلب(0)الشخصي
 االستعمال الشخصي.

معتبرين أن  االستيراد والت صدير لكن  بعض الفقهاء ذهبوا في ذلك مذهب ا آخر 
ولة كبيرة كانت كمي ة المخد رات أم  يقعان من المرتك ب بمجر د تجاوزه الحدود اإلقليمي ة للد 

د أو تصدير على أن نا نرى أن ه ليس بإمكاننا اعتبار حيازة المخد رات جريمة استيرا، ضئيلة
إال في حال كانت الكمي ة المستوردة أو المصد رة فائضة عن حاجة حاملها، وذلك عائد إلى 

على  في بسط الر قابة القانوني ةع رغبة المشر  تجريم في االستيراد أو التصدير هو ال أن  منشأ
رات د  انتشار المخ .. وذلك بهدف الت صد ي لظاهرةعمليات التجارة الدولية غير المشروعة

وتقدير ذلك يكون من اختصاص محكمة الموضوع طبقا  لسلطاتها  .. وليعلى المستوى الد  
 التقديرية ووفقا  لوقائع وظروف الدعوى. 

ومن حيث إن : "بما يلي قضت محكمة النقض المصرية وبناء على ما سبق فقد
 210رقم  من القرار بقانون  00و 22/2و 2و 0و 2الجلب الذي عناه المشرع في المواد 

رة والقضاء جارة الدولية من المواد المخد  ات الت  ملي  المعدل استهدف مواجهة ع 2612سنة ل
  .(2)على تهريبها وفاء  بالتزام دولي عام قننته االتفاقات الدولية المختلفة"
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والعقوبة  الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريمة الجلب واالستيراد والتصدير للمخدرات
 .هارة لالمقر  

 :لجريمة الجلب واالستيراد والتصديرأوالا: الركن المعنوي 

سبقت لنا اإلشارة إلى قيام الجريمة، مطلق جريمة، على ركنين، ركن ماد ي يتمث ل 
يات الجريمة، في  يتمث ل وركن معنوي ..  الذي تبرز به إلى العالم الخارجيأو المظهر ماد 

ا ومخط ط ا له وإم ا أن في إرادة الفعل الماد ي لدى المرتك ب فإم   ا أن يكون هذا الفعل مقصود 
ا عن طريق الخطأ غير ر  ن يكون صادعنى أيكون الفعل صادر ا عن غير قصد جرمي بم

 .(2)المقصود

باإلضافة ، ولكنها هوبهذا فالجريمة ليست ظاهرة مادية خالصة قوامها الفعل وآثار 
ي ات الجريمة ال ُترت ب ففي القانون الجزائي الحديث  كيان نفسي، إلى ذلك مبدأ يقول إن  ماد 

ي ات مسبوقة بتصو ر وتصميم وتخطيط، بمعنى  مسؤولي ة على المرتك ب ما لم تكن هذه الماد 
العناصر النفسية التي يتطلبها كيان الجريمة، وتجتمع هذه العناصر  تتوافر أن ه ينبغي أن 

 .(0)في ركن يختص بها هو الركن المعنوي 

ي كن الماد  ن للر  يكفي لوقوع الجريمة أن يرتكب شخص الفعل المكو  ال  من هنا فإن ه
أن يكون الشخص قد  ينبغيفي نموذجها القانوني، وإنما  للجريمة كما هو موصوف به

ارتكب الفعل المجرم، ولهذا ساد في القانون الجزائي مبدأ أن ال جريمة دون سلوك جرمي، 
شخص معين، هو مرتكب النشاط اإلجرامي فيها،  فال يكفي أن ُتسند الجريمة ماديا  إلى
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عن طريق رابطة السببية التي تربط السلوك والنتيجة، وإنما يلزم إمكان إسنادها إليه معنويا ، 
 .(2) بمعنى أن تتوافر بينه وبين تلك الجريمة رابطه نفسية

ء اتخذت "اإلرادة التي يقترن بها الفعل، سوابان ه المعنوي للجريمة  وقد عر ف الركن
صور القصد الجنائي، وحينئذ توصف الجريمة بأنها عمدية، أو اتخذت صورة الخطأ، 

 أن   ... ويتبد ى لنا من خالل هذا التعريف(0)وعندئد توصف الجريمة بأنها غير عمدية"
فعل الب الستيراد والتصدير ما هو إال  إرادة المرتك ب المقترنةكن المعنوي لجريمة االر  

ة المخد رةذالمرتَكب ال    .ي هو: استيراد أو تصدير الماد 

غة في بنيان الجريمة وقيام وللركن المعنوي في جريمة االستيراد والتصدير أهمية بال
ة الجزائية عنها، إذ األصل الثابت في التشريعات الجزائية الحديثة أنه ال قيام لي  ؤو المس

 .(2)كنولية عنها إال إذا توافر ذلك الر ؤ للمس للجريمة وال محل  

بالجاني  من الناحية النفسي ةالجريمة بارتباط الركن المعنوي بالمقابل فإن ه ال يقوم 
همية يجب أال  تتواجد عناصر تقل ل من أ بل ، فقط في صور العمد أو الخطأ غير العمدي

ن أو مجهذه االربطة النفسي ة كأ نون ا على سبيل المثال.. ألن  ن يكون المرتك ب صغير الس 
 .ا األمر سُيفق د الر ابطة الن فسي ة قيمتها القانوني ةمثل هذ

بها القانون، أي ال بد أن يكون مرتكبها  فالجريمة ال بد أن تصدر عن إرادة يعتد  
د السلوك معنويا  لمن قام به إال إذا توافرت سنَ متمتعا  بالقدرة على اإلدراك واالختيار، فال يُ 

، ويجب أن تتجه إرادة من قام بفعل االستيراد أو (0)لديه القدرة على اإلدراك واالختيار
 التصدير المخدر بطريقة مخالفة للقانون أي بطريقة غير مشروعة.

                                                           
 
 

 .066محمد عيد الغريب، ص (2)
 .09، ص1القسم العام، ط  -محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (0)
 .211ساهمة الجنائية في التشريعات العربية، ، صمحمود نجيب حسني، الم (2)
 .00، ص2أحمد عبد هللا بشير، القانون الجنائي العام، ج (0)
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ف ر تخل  إذا تخلفت اإلرادة اإلجرامية لالستيراد أو التصدير للمخد   فإن ه وبالتالي
 إرادية. السلوكيات غير المشروعة يجب أن تكون  إذا  أن   ةالركن المعنوي فيها، فالقاعد

في  عن مدلوله ر في جرائم االستيراد والتصدير للمخد   ال يختلف القصد الجزائي
 .(2)ن يكون المرتك ب قد قصد ارتكاب جريمته عن عمد، إذ يكفي أالقواعد العامة

م أو تركه ه "إتيان الفعل المجر  العام بأن   زائيالقصد الج وقد عر ف بعض الفقهاء 
من هنا فإن  القصد الجزائي يعني فيما يعنيه  .(0)م الفعل أو يوجبه"الشارع يحر   مع العلم بأن  

 إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها. إرادتهاتجاه و   علم المرتك ب بعناصر الجريمة

رات العقلية، هو ث  تصدير المخدر أو أحد المؤ إن القصد العام في جريمة استيراد و 
ت على انون العقوبات العراقيمن ق 22/2القصد الجرمي الذي عرفته المادة  أن   والتي نص 

ن للجريمة هادفا  إلى كو   توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المُ " :القصد الجرمي هو
 نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى".

القصد الجزائي العام في جريمة االستيراد والتصدير  فيتبين لنا من النص السابق أن  
رات، مع انصراف إرادته إلى ارتكاب النشاط اإلجرامي ة من المخد  الماد   يعلم الجاني أن   بأن

المتمثل في االستيراد من خارج الدولة إلى داخل الدولة أو التصدير من داخل الدولة إلى 
الشيء الذي  دولة أخرى، والعلم هو مطلق اإلدراك، ومعنى العلم هنا أن يعلم الجاني أن  

 .(2)ةرات العقلي  رة أو المؤث  من المواد المخد   هو اده أو تصديرهيريد استير 

هكذا فإن ه ال يقوم القصد العام إال  إذا اجتمع عنصران هما العلم واإلرادة، إذ 
 ينصرف المرتك ب إراديًّا إلى ارتكاب جريمته مع علمه بعناصر جريمته.

                                                            
 

 .206عبد الفتاح مراد، ، ص (2)
، دار الكتاب العربي، بيروت، 2عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا  بالقانون الوضعي، ج  (0)

 .026هـ، ص  2020
 .62ص ر غالي الدهبي، المرجع السابق، إدوا (2)
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ه بحسب األصل، ُمج رم علم مفترض ال سبيل إلى نفيك السلو  والعلم بأن   
 والمطلوب من حكم اإلدانة أن يثبت على أي نحو يراه توافر القصد المطلوب في حق  

 .(2)والحقيقة في واقعة الدعوى  ت فقفتراضه افتراضا  قد ال يا الجاني توافرا  فعليا ، فال يصح  

 ه إلى جانب العلم ينبغي توافر اإلرادة الحر ة الرتكاب الجرم، بمعنى أال  ذلك فإن  ك
سبب من  بأي   المتهم يكون المرتك ب مغصوب ا على ارتكاب جريمته، كذلك ينبغي أال  يتمت ع 

 .(0) وليةؤ حة أو بسبب من أسباب انعدام المسأسباب التبرير أو اإلبا

لة فإن ه ينطبق على جريمة االستيراد والت صدير في موضوع القصد  في المحص 
العلم واإلرادة، وسوف يتم  من توف ر لعنصري  الجنائي ما ينطبق على سواها من الجرائم

 توضيح العنصرين بالتفصيل على النحو التالي.

 :راتفي جريمة استيراد أو تصدير المخد  . عنصر العلم 1

عناصرها التي يتطلبها  ،يشترط لقيام القصد الجنائي علم الجاني بأركان الجريمة 
حتجاج بجهله البل من المتهم اال يقالقانون، والعلم بتجريم القانون هو علم مفترض، و 

بالقانون، والعلم الذي يجب توافره لقيام القصد الجنائي في هذه الجرائم هو العلم بكنه 
رة رة أو المؤث  المادة المراد استيرادها أو تصديرها من المواد المخد   المادة، أي بأن  

قصد الجنائي، فالعلم بالقانون التجريم الزما  لقيام ال العلم بنص   عد  ،وبذلك ال يُ (2)عقليا  
مفترض ال يقبل إثبات عكسه بعد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية ومرور المدة التي 

 .(0)يقررها القانون 

                                                           
 
 

 .06عبد الحميد الشواربي، البراءة في قضايا المخدرات، ص (2)
 .001كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، ص (0)
 .29إبراهيم راسخ، ، ص  (2)
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ا فإن ه يعود إلى صعوبة انون لهذه الجريمة أم ا سبب اعتبار العلم بتجريم الق  مفترص 
رتك ب البراءة في حال العجز عن فإن  إعطاء الم بمعنى آخر ،عدم وجود هذا العلم إثبات

ل تطبيق القانون ، ألنها تعط  المجتمع اإلثبات سيكون فيه مضر ة بالغة على مصالح 
 .(2)وُتَفوت أهدافه

 كون متوافرا  بتوافر علم الجاني بأن  يئي في جريمة االستيراد والتصدير والقصد الجنا
فإذا دفع المتهم بأنه ال يعلم باحتواء رة، من المواد المخد  هو ما يقوم باستيراده أو تصديره 

هو جهل بواقع بتحققه ينتفي القصد الجنائي، و ما ضبط معه من أقراص على مادة مخدرة، 
 ن على المحكمة إذا ما طرح هذا الدفاع أن تورد ما يبرر اقتناعها بعلم الجاني أن  ه يتعي  فإن  

كان حكمها باإلدانة معيبا  العقلية، وإال ما يحرزه من المواد المخدرة أو المؤثرات 
ة رها هي ماد  المادة التي يستوردها الفاعل أو يصد   وبالتالي فإن العلم بأن   .(0)بالقصور

 .(2)يجب إقامة الدليل على قيام العلم بهغير مفترض، و  رةمخد  

جرد بم رأو تصدير الجوهر المخد  القصد الجزائي في جريمة استيراد  ال يتوافر
ليل على دية، بل تحقق الحيازة الما مت هم بأن  ما يحوزه هو من علم الينبغي أن يتوافر الد 

ا فإن  ضبط ا، المواد  المخد رة التي يحظر القانون حيازتها لمت هم وفي حيازته مواد  واستطراد 
رة أمر يستدعي يثبت هذا القصد  ، حت ىصد لديه أو افتراضه في حقهالق إثبات توافر مخد 

 .(0)فعليا  ال افتراضيا  

                                                           
 
 

 .222نظرية العامة للقصد الجنائي، ص محمود نجيب حسني، ال (2)
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هنا ال بد  من اإلشارة إلى أن  العلم ال ذي يتطل به القانون يتلخ ص في علم الُمرتك ب 
رة ة المخد  الماد   بأن   أم ا فيما يخص  علمه ، بأن  ما يستورده أو يصد ره هو من المخد رات

 .(2)مدرجة ضمن الجداول الملحقة بالقانون فهو مفترض ألنه علم بالقانون 

أن  جريمة استيراد وتصدير المخدراتفر القصد الجنائي العام في ولهذا يشترط لتوا
، وهذا العلم ال بد أن يكون ةر ة مخد  يتوافر العلم اليقيني لدى المتهم بأن فعله يقع على ماد  

ل على محكمة الموضوع أن تدل   افتراضه، ولهذا فإن   ثابتا  يقينا  في حق المتهم، وال يصح  
، وال يغني عن ذلك ةر ة مخد  علم المتهم بأن فعله يقع على ماد  تدليال  سائغا  على توافر 

لقرينة قانونية  ءإنشا دُّ عَ ذلك يُ  ر سبب وجودها معه، إذ إن  مجرد ضبطها معه وأنه لم يبر  
 .(0) رة، وهو ما ال يمكن إقراره قانونا  ة المخد  مبناها افتراض العلم بالماد  

ة التي تم  ضبطها في بناء عليه فإن ه في حال ثبت المت هم على  نفي علمه بأن  الماد 
ة مخد رة ة غير مخد رة ، أوحيازته هي ماد  هذا الدفع  ، فإن   أن ه أخطأ عندما اعتبر هذه الماد 

عليه، قبوال  أو رفضا  وإال كان حكمها مشوبا  بالقصور  يكون جوهريا  وتلتزم المحكمة بالرد  
 .(2) في التسبيب

المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة وتوافر العلم من عدمه من 
 .(0)الموضوع من مختلف الظروف التي ُتعرض عليها

 
 

                                                           
 
 

 .22عبد الحميد الشواربي، البراءة في قضايا المخدرات، ، ص  (2)
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 :عنصر اإلرادة في جريمة استيراد أو تصدير المخدر. 4

ال شك  في أن  اإلرادة عنصر أساسي في ارتكاب الجريمة فهذه اإلرادة هي التي  
ه سلوك الجاني نحو اقتراف أعمال مخالفة  الح العامتوج  إن  اإلرادة  ،للقوانين ومؤذية للص 

بين الجريمة كواقعة مادية لها كيان خارجي، وبين اإلنسان الذي هنا تمث ل حلقة وصل 
 .(2) أو مجرم وال  عنها ويصفه بأنه جان  ؤ رت عنه، والذي يعتبره القانون مسصد

وهي واإلرادة هي نشاط نفسي اتجه إلى تحقيق غرض عن طريق وسيلة معينة، 
العنصر الثاني للقصد الجنائي، والمقصود بها إرادة تحقيق الواقعة المادية المطابقة، وهذه 
اإلرادة تختلف عن إرادية الفعل، إذ إن تلك اإلرادية تتحقق متى كان الفعل مرتبطا  باإلرادة 

، فمن يمسك شخصا  ويضغط عليه من خالل التهديد بقتله أو ي معنى خضوعه لسيطرتهاف
رة أو يجلب مادة مخدرة، فإن إرادية الفعل تكون أحد أفراد أسرته ليصدر مادة مخد  بقتل 

 .(0)منعدمة هنا، كما تنعدم من باب أولى إرادة تحقيق الواقعة

فمن  في النظرية العامة للجريمة، إن  إرادة الفعل ُتعتَبر من العناصر األساسي ة
خص المسؤول  د الش  وعن النتيجة التي أد ت  عن ارتكابهاخاللها يستطيع القانون أن يحد 

 ذلك أن الشارع غير معني   ،وبدونها ال تتكامل أركان الجريمة قانونيًّا، إليها هذه الجريمة
ة د، وهذه العالقة نفسي  ماديات الجريمة إال إذا ثبت قيام عالقة بينها وبين شخص محد  ب

 .(2) جوهرها اإلرادة

لقانون في مجال التجريم بوصفها ركنا  في بها اواإلرادة الواعية هي التي يتطل  
الجريمة وأصال  ثابتا  كامنا  في طبيعتها، وكأصل عام ال يجرم السلوك ما لم يكن إراديا  

القانون  قائما  على االختيار الحر، وعلى ذلك فالركن المعنوي يشترط إرادة إجرامية، ولكن  
                                                           

 
 

 .001محمد صبحي نجم، ، ص  (2)
 .16، ص0محمد فتحي عيد، جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن، ج (0)
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م فالقانون ال يجر   ،قانونا   ةادة معتبر بكل إرادة تتجه نحو الجريمة، بل يتطلب إر  ال يعتد  
اإلرادة ويجعل منها عنصرا  في القصد، ما لم يكن الجاني قد جعل من االعتداء على الحق 

 .(2) المحمي قانونا ، غرضا  يهدف إليه

خص عن الجريمة فعلى سبيل ، بناء عليه فإن  غياب اإلرادة ُيلغي مسؤولي ة الش 
رالمثال ال ُيجر م من أكر ه عل عت المخد رات في  ،(0)ى حيازة المخد  كذلك ال ُيجر م من وض 
 ألن  إرادة الفعل منعدمة في هاتين الحالتين.،  حقيبته دون علم مسبق منه

 . القصد الجنائي الخاص في جريمة استيراد وتصدير المخدرات:2

رتك ب أو في قانون الفقه الجنائي ال ُيقام اعتبار للباعث على ارتكابها في معاقبة الم 
ر ارتكاب الجريمة ،تبرئته وإلحاق األذى الجسدي والمعنوي باألفراد  ،فال شيء يمكن أن يبر 

عل له بالباعث ويج عالمشر   يهتم   حيانا أنولكن على الر غم من ذلك يحدث أ والمجتمعات،
استثنائية ينص عليها القانون، وعندئذ يدخل  حاالتأثرا  في قيام الجريمة، وذلك في 

 .(2)القصد الخاص :عث في عناصر القصد الجنائي، ويسمىالبا

رات أن يتوافر القصد الجنائي العام ه يكفي في جرائم المخد  ر قانونا  أن  فمن المقر   
باإلضافة إلى توافر الركن المادي فيها لتقع تحت طائلة العقاب، أما الباعث أو القصد 

ة ولي  ؤ س له تأثير على قيام المسيمة فليالخاص الذي يدفع بالمتهم إلى ارتكاب الجر 
الجنائية، وإن كان له تأثير في تقدير العقوبة، ومن ثم يجب على المحكمة إذا قضت 

رات ذات القصد الخاص كاالستيراد أو التصدير بقصد باإلدانة في جريمة من جرائم المخد  
  .(0)ل على ذلك بأسباب سائغةاالتجار مثال ، أن تقيم الدليل على توافره، وتدل  
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هم للركن علم واإلرادة المنصرفين إلى ارتكاب المت  لوإذا كان القصد الجنائي العام يقوم على ا
القصد الجنائي الخاص يقوم على العلم واإلرادة مضافا   المادي على اختالف صوره، فإن  

العلم واإلرادة يمتدان إلى نية خاصة، كاالستيراد والتصدير بقصد االتجار،  إليهما أن  
لمحكمة الموضوع السلطة في االستدالل على توافر القصد الخاص في أحوال المتهم و 

 .(2)وظروف الدعوى ومالبساتها

على توافر القصد الخاص  الملموس الدليل تقديمالمحكمة  خالصة القول أن  على
في الصورة التي يتطلبها القانون، سواء أكان قصد التصدير والجلب هو االتجار، وهي 

وضوعية تدخل في تقدير محكمة الموضوع، واالقتناع بما إذا كان قصد المتهم من مسألة م
االستيراد والتصدير هو االتجار، تعتبر مسألة تقدرها محكمة الموضوع من مختلف ظروف 

 .(0) الدعوى 

وبالتالي فالقصد الخاص هو قصد عام باإلضافة إلى اتجاه اإلرادة إلى غاية 
 .(2)اإلرادة إلى واقعة ال تدخل في البنيان القانوني للجريمةتتجاوز النتيجة، أي اتجاه 

وقد عبر المشرع عن تطلبه لهذا القصد بعبارة قصد االتجار، وبعبارة بقصد 
التعاطي أو االستعمال الشخصي، وقد رتب المشرع على توافر هذا القصد تقرير عقوبة 

 العام.رة في حالة االقتصار على القصد أشد أو أخف من تلك المقر  

د المشرع العراقي  في حال كان االت جار هو الغاية من عملي ة  العقوبة وقد شد 
ابعة والعشرين ا من قانون المخدرات  09الستيراد أو التصدير وذلك في المادة الس 

ت على ان ه 0229لسنة  02العقلية رقم والمؤثرات  ب باإلعدام أو بالسجن عاقَ : "يُ والت ي نص 
رة أو ر مواد مخد  كب أحد األفعال اآلتية: أوال : استورد أو جلب أو صد  المؤبد كل من ارت

                                                           
 
 

 .220إدوار غالي الذهبي، مرجع سابق، ص (2)
 .012كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، ص  (0)
 .112قانون العقوبات المصري، ص  أحمد عوض بالل، مبادئ (2)
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رات عقلية أو سالئف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير األحوال التي أجازها مؤث  
 .(2) القانون...."

قانون مكافحة المخدرات إذ  20دة في الما حذو العراقي المشرع المصري  وحذا 
آالف  ةثالثة آالف جنية إلى عشر  جن مع غرامة تتراوح بينجعل عقوبة اإلعدام أو الس  

رة لمن يستورد أو ُيصد ر مواد  مخد رة بهدف االت جار جنيه  .هي المقر 

 201المادة رات والمؤثرات العقلية والسالئف وفي لمشرع اللبناني في قانون المخدبالن سبة ل 
سنوات  0الشاقة لمدة ال تزيد عن عاقب على استيراد العقاقير الخطرة باألشغال منه فقد 

 . (0)ماليين ليرة 22و 0وبغرامة تتراوح بين 

 ااالتجار، ورتب  اهتماما  شديدا  بقصد  اقد اهتم  والمصري ع العراقي المشر   ظ أن  الحَ ويُ 
على توافره تشديد العقوبة في بعض الجرائم لتصل إلى اإلعدام في حاالت معينة، بي نها 

 السابقة.مصري  20و السابقة09المشرع في المادة 

جار غير المشروع أن يكون قصد المتهم هو تحقيق كما يشترط لوقوع االت  
رة من صور التعامل فيها، وهناك رأي ذهب إلى جار في الجواهر المخد  ويعتبر االت  (2)الربح

رة معناه أن يقوم الشخص لحسابه الخاص بمزاولة عمليات االتجار بالجواهر المخد   أن  
ة واحدة جار عملي  له، فال تكفي لثبوت االت   ةدة قاصدا  أن يتخذ منها حرفة معتادرية متعد  تجا

د وال عدة عمليات متفرقة في أوقات متقطعة ال اتصال بينها، وإنما يلزم فضال  عن تعد  

                                                           
 
 

وقد قضت محكمة جنايات ذي قار حكما  "بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على مدانين اثنين مع غرامة مالية  (2)
مقدارها عشرة ماليين دينار عن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها في مدينة الرفاعي" الصادر 

 م، غير منشور.20/2/0202بتاريخ 
 .201المادة  192/2661قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف اللبناني رقم  (0)
 .02، ورؤوف عبيد، ص 221إدوار غالي الدهبي، ص (2)
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فة معتادة د هو أن يكون الجاني قد كر س نشاطه بصالعمليات أن ينتظمها غرض محد  
 .(2)ش عن طريقهرتزاق منه والتعي  الل واللقيام بهذا العم

عراقي ال يكفي فيها القانون ال مذكورة فيرة الجريمة جلب المواد المخد   ذلك فإن  ك
بل ينبغي  ،في حيازته هو من المخد راتما  هو علم الشخص بأن  ال ذي القصد العام 

ة بين الن اس ويستوي في ذلك  ،إضافة إلى ذلك توافر قصد خاص  هو ني ته طرح هذه الماد 
أما  أن يكون الجالب قد استجلب هذه المواد  لحسابه الخاص  أم استجلبها لحساب سواه.. 

 أركان إذا كان الجوهر ال يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي فال تتوافر
 .(0) الجريمة

فال يكفي لقيام جريمة الجلب مجرد إدخال المخدر مع العلم بكنهه، وإنما يجب أن 
 .(2) توافر القصد الخاص لدى الجالب بأنه يقصد طرح المخدر وتداوله بين الناسي

ي رات للغير، وهو أمر ينصرف إلى مباشرة النشاط الماد  والتداول هو طرح المخد  
ر بين الناس ويبرز في فعل الجلب، وهنا ال بد بجانب توافر الذي يقصد به تداول المخد  

در الجلوب، وإرادة ذلك أن يقصد الجالب طرحه وتداوله القصد العام في العلم بكنه المخ
بين الناس، فإذا لم يقم القصد على ذلك وأقام الجالب دليله على جلبه للتعاطي واالستعمال 

ر عن الواقعة وصف جريمة الجلب وتوافرت قبله جريمة التعاطي أو سالشخصي، انح
  .(0) االستعمال الشخصي

 
                                                           

 
 

 .06عوض محمد، ص  (2)
 .212عبد الفتاح مراد، ص  (0)
 .12، ص 2حامد الشريف، شرح جرائم المخدرات، ج  (2)
 .202عصام أحمد محمد، ص  (0)
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 :اتر يمة استيراد وتصدير المخد  ثانياا: العقوبة المقررة لجر 

لعل  االت جار بالمخد رات هو من أكثر األفعال إضرارا باألوطان والمجتمعات، لذلك  
بإلحاق أقصى العقوبات واقساها بمن يرتكب هذا الفعل.. فاالت جار مختلف القوانين أقر ت 

القصاص حياة إذ وبالتالي فإن  في  وتفشيها في المجتمع بالمخد رات يؤد ي إلى انتشارها
م على فعله.  يمنع المرتكب عن إلحاق األذى ويجعل منه عبرة لسواه فال ُيقد 

ي كل من العراق إال  أن لكل تشريع منهجه في العقاب على هذا النوع من الجرائم فف
رات العقلية سياسة تشريعية تعتمد رات والمؤث  ن في قانون المخد  ومصر اتبع المشرعو 

 جار بها.كلما زاد انتشار هذه المواد واالت  االرتفاع بالعقوبة 

ابعة والعشرون  على  العراقي رات العقليةرات والمؤث  من قانون المخد  فقد نصت المادة الس 
يعاقب باإلعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية: "أوال : استورد ": أن ه

سالئف كيميائية بقصد المتاجرة بها في  رة أو مؤثرات عقلية أومخد   أو جلب أو صدر مواد  
 .(2)غير األحوال التي أجازها القانون...."

رات جريمتي الجلب والتصدير من أخطر جرائم المخد   أن   اعتبر المشرع المصري كذلك 
تجاوز تمنهما عقوبة اإلعدام والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف جنيه وال  فقرر لكل  
هذه العقوبة بين جلب أو تصدير  وى المشرع المصري فيألف جنية. وقد ساخمسمائة 

أو  0. وبين جلب أو تصدير نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (0)رالجوهر المخد  
 . (2)بذوره

                                                           
 
 

 .00، مرجع سابق، ص 0229لسنة  02قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم  09ادة الم(2)
 من قانون المخدرات المصري . 22الفقرة أ من المادة  (0)
 من قانون المخدرات المصري. 22الفقرة ج من المادة  (2)
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في عاقب ات العقلية والسالئف فقد رات والمؤثر ع اللبناني في قانون المخد  ا المشر  أم  
ة  ألشغال الشاقة لمدة ال تزيد عن خمس ر الخطرة باعلى استيراد العقاقيمنه  201الماد 

 . (2)ماليين ليرة 22و 0سنوات وبغرامة تتراوح بين 

قصَد االت جار ال ذي  في الجلب والتصديرهذا ويشترط القانونان العراقي والمصري 
هذا القصد ع نفسه في حاجة إلى اشتراط المشر  . ولم ير بدونه ال تكتمل أركان الجريمة

ن في لفظ الجلب أو ر ألنه معنى متضم  أو تصدير الجوهر المخد  بصدد جلب 
ألنه  ر أو بذوره إال  ع بصدد جلب أو تصدير النبات المخد  شر  ولم يذكره المُ  ،(0)صديرالت  

ذكر هذين الفعلين ضمن مجموعة أفعال تمثل صور التعامل في النبات المخدر فاشترط 
 قصد االتجار بالنسبة لكل منها.

في حال انتفاء    مرتكب الجلب أو التصدير د  من طرح السؤال حول عقوبةوهنا ال ب
ر في التداول.. واقع الحال فإن نا ر أو النبات المخد  قصد طرح المخد   قصد االتجار أي

 قع على الجاني عقوبة هذه الجريمة.وت  إحراز أو حيازة نكون هنا في صدد جريمة 

من الجلب واالستيراد والتصدير قد تم في  شترط لتوقيع العقاب أن يكون كل  لك يُ كذ
رة لهذه الجرائم يمكن عدام المقر  عقوبة اإل ح بها قانونا . ويالحظ أن  غير األحوال المصر  

حوال درجة وهي السجن المؤبد إذا اقتضت أ كمة أن تستبدل بها العقوبة األدنىللمح
 الجريمة رأفة القضاة.

 مخدرات.المطلب الثاني: أركان جريمة زراعة ال
على   أن تزرع مخد رات فهذا معناه أن ك منت ج لها، في المدلول الواسع للفظة "إنتاج"

كون اإلنتاج ال ذي يعاقب عليه القانون ال بالنص عليها استقالال  مراعيا  المشرع عني  أن  
                                                           

  

 .201المادة  192/2661قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف اللبناني رقم  (2)
، ص 01، رقم 20، مجموعة أحكام محكمة النقض س2610فبراير سنة  6نقص مصري، صادر بتاريخ  (0)
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ا فإن ه لو لم يتحق ق إال  بنضج الث مار وبروز المواد  المخد رة بشكل رع المش ينص   .. واستطراد 
إفالت أفعال خطيرة من   زراعة الن باتات المخد رة لكان من نتيجة ذلكجريم على ت صريح

القواعد  ا  كانتولم .(2) نتاج هذه الموادإاألنشطة الزراعية السابقة على  نعني بهاالعقاب و 
ة زراعة النباتات المنتج ألن   ،هذه النتيجة الخطيرة لعامة قادرة على تدارك ذلك وتجن با

رة تبعا  لذلك تدخل في نطاق األعمال التحضيرية. إذ هي ال تؤدي حاال  للمواد المخد  
ومباشرة إلى إنتاج هذه المواد، وإنما يلزم ذلك وقت طويل ورعاية دائمة متصلة ومهما 

الزراعة شروعا  في  اعتبار هذه األفعال فليس من شك في أن   أمكن الجدل في بعض
حال من األحوال تأثيم كل أفعال  ا فيال يتيسر معه اإلنتاج يثير صعوبات جمة

 .(0)الزراعة

في المادة رات العقلية رات والمؤث  ع العراقي في قانون المخد  المشر   وقد نص  هذا 
حراز ك أو إال يجوز زراعة أو استيراد أو تصدير أو تمل  "ه: على أن    02الثالثة والعشرين 

ليم أو تبادل أو التنازل عن النباتات التي ينتج عنها أو حيازة أو شراء أو بيع أو نقل أو تس
مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية منصوص عليها في الجدول األول الملحق في هذا القانون 

لألغراض  ها وبذورها أو التبادل بها أو التوسط في شيء من ذلك إال  جميع أطوار نمو  في 
ليها في هذا القانون ومنها العلمية وفي األحوال والشروط المنصوص عالطبية أو 
والقات والنباتات التي تشتمل على ذلك  األفيون ونبات القنب ونبتة الكوكاالخشخاش و 

 .(2)والمعدلة جينيا  والتي لها تأثير المخدر"

رات رات والمؤث  قانون المخد  من  200في المادة  ع اللبنانيفقد نص  المشر  وكذلك 
لتي تنتج عنها مخدرات وذلك سواء أكانت بشكل بذور أو : "جميع النباتات اعلى أن  العقلية 

                                                           
 
 

 .02ادوار غالي الرهبي، مرجع سابق، ص  (2)
 .01ص عوض محمد، مرجع سابق،  (0)
 .02-26ص  ، مرجع سابق،0229لسنة  02قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم  02المادة  (2)
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في سائر أطوار نموها، إذا كانت هذه النباتات من تلك المدرجة في الجدول األول المادة 
 من قانون المخدرات". 2فقرة  22معطوفة على المادة  200

ه: "ال يجوز رات على أن  من قانون المخد   01في المادة نص  ع المصري المشر  و  
 : "للوزير المختص  على أن   22/2المادة  ، وتنص  (2)0بالجدول رقم راعة النباتات المبينة ز 

نبات من النباتات الممنوعة  كومية والمعاهد العلمية بزراعة أيالترخيص للمصالح الح
ع ر المشر  زراعتها، وذلك لألغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك". ويقر  

تها باختالف قصد الجاني من الزراعة. ر عقوبات تختلف شد  النبات المخد  المصري لزراعة 
إذا  0الجدول رقم من زرع نباتا  من النباتات الواردة في  ل  ر العقاب لك/ج تقر  22فالمادة 

بقصد العقاب على زراعة هذه النباتات إذا كان  29كان ذلك بقصد االتجار، وتقرر المادة 
 ح بها قانونا ، بينما تقر  في غير األحوال المصر   خصيالتعاطي أو االستعمال الش

ة ر الماد 

ر أو التعاطي أو االستعمال جاالعقاب عن هذا الفعل إذا كان بغير قصد االت   21
 ح بها قانونا .وفي غير األحوال المصر   الشخصي

ة   
راعة كل ها انطالق ا من عملي  ومفهوم زراعة المخد رات واسع إذ يشمل مراحل الز 

 وتسميدها وري ها ذر البذور مرور ا بغرس الشتالت ورعايتها ب
  

وتقليمها وقلع النباتات الضار
ة 

وع فعل وق بمجر د  رةزراعة النباتات المخد  عنها وصوال إلى جني ثمارها.. وتتحق ق جريمة  
لم يتحقق ر أمإنتاج المخد   لم ينبت وسواء تحقق الزراعة سواء نبت الزرع أم

ة 
ة  .. إن  الجريم
تتحق ق بوقوع أي فعل من أفعال زراعتها.. من هنا فإن  زراعة النباتات المخد رة مجر م

 

 .في أي طور من أطوار نموها
                                                           

 
 

القنب الهندى ذكرا  كان أو أنثى بجميع  -2هي: " 0النباتات الممنوع زراعتها والواردة في الجدول رقم  (2)
الخشخاش  -0مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من األسماء التي قد تطلق عليه. 

جميع أنواع  -2ذلك من األسماء التي قد تطلق عليه. بجميع أصنافه ومسمياته مثل األفيون أو أبو النوم أو غير 
 القات بجميع أصنافه ومسمياته". -0الكوكا بجميع أصنافه ومسمياته.  -2جنس البابا فير. 
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ع المشر   ر أن  : "من المقر  بالتالي قضت محكمة النقض المصرية وفي هذا اإلطار 
الذي  0زراعة النباتات التي أدرجها بالجدول رقم  2612لسنة حظر في  قانون المخدرات 

الضبط ومعاقب عليها  رة ومنها النبات محل  ألحقه بالقانون والتي اعتبرها من النباتات المخد  
جار أو التعاطي أو االستعمال الشخصي بمقتضى نص في حالة زراعتها بغير قصد االت  

 ،2612لسنة  210من القانون المذكور والمعدل بالقانون رقم  21الفقرة األولى من المادة 
رة ومنها النبات محل الضبط ومعاقب عليها في حالة زراعتها بغير النباتات المخد  زراعة 

قصد االتجار أو التعاطي أو االستعمال الشخصي بمقتضى نص الفقرة األولى من المادة 
وزراعة النباتات المخدرة  2616لسنة  200من القانون المذكور والمعدل بالقانون رقم  21

بات فعل الزراعة أيا كانت النتيجة المترتبة على ذلك وسواء تحقق تعد جريمة تامة بمجرد إث
للجاني حصاد محصوله من النبات المخدر أم ال. فزراعة تلك النباتات مؤثمة في أي طور 

مادته  ر فيالمخد  على من أطوار نموها ومن ثم فال محل للبحث في مدى احتواء النبات 
 .(2)الفعالة"

ت طر ق إلى أركان جريمة زراعة المخد رات علينا أن نوضح من هنا فإن نا إن أردنا ال
كذلك علينا تبيان ركنها المعنوي. ، ة الُمجر مة والمستحق ة للعقابونبي ن األفعال المادي  

 ي الماد ين من الركنما كالًّ هذا المطلب إلى فرعين، نبين فيه وانطالق ا من ذلك فإن نا سنقسم
 .اتلجريمة زراعة المخد ر  المعنوي 

 لجريمة زراعة المخدرات. الفرع األول: الركن المادي
ككل  الجرائم فإن  المظهر الخارجي لجريمة زراعة المخد رات هو ال ذي يشك ل ركنها 

يعاقب عليه القانون سواء كان فعال   السلوك الجرمي الخارجي الذي الماد ي.. وما هو إال  
ماديات تتجسد فيها  أن تتمظهر على شكل ولكي تتحق ق مطلق جريمة ينبغي .(0)اامتناع أم

                                                           
 
 

 .96، ص00، س 20/2/2669ق جلسة بتاريخ  10لسنة  02026الطعن رقم (2)

 .219سابق، ص القسم العام، مرجع  -غالب الداودي، شرح قانون العقوبات العراقي(0)
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اإلرادة اإلجرامية لفاعلها ومرتكبها استنادا  إلى القاعدة التي تنص على أنه "ال جريمة بغير 
 .(2)ركن مادي"

د في سلوك يجر مه القانون   من هنا فإن  مجر د األفكار ال تصنع جريمة ما لم تتجس 
أمور ال تعدو  ة أو التصميم عليها أو كشفها للغيراالعتقاد بفكر من هنا فإن  . وُيعاق ب عليه

دت في أفعال يجر مها القانون  ل إلى جريمة في حال تجس   .(0)كونها آراء تتحو 

الركن الماد ي  01في المادة  2616لسنة  22قانون العقوبات العراقي رقم  وعر ف
عن فعل أمر به  مه القانون أو االمتناعرتكاب فعل جر  للجريمة بأن ه: "سلوك إجرامي با

يدخل في كيانها وتكون  واستطراد  فإن  القانون ال ينظر في جرائم بدون ركن ماد يالقانون". 
 ة فتلمسه الحواس.له طبيعة مادي  

ثالثة عناصر تتمثل بالفعل والنتيجة والعالقة  وكما هو معروف فإن  للركن المادي 
ائم السلوك والنتيجة ولكنها من جرائم السببية بينهما. إال إن جرائم المخدرات ليست من جر 

. (2) السلوك المجرد، فالجريمة تتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي ألنها من جرائم الخطر
م  ية صعوبات، لذلك تأما عالقة السببية في نطاق هذا النوع من الجرائم فال تثير أ

العقلية على الفعل  االقتصار في دراستنا للركن المادي في جرائم المخدرات والمؤثرات
  الجرمي أو السلوك الجرمي.

 

 

                                                           
 
 

 .0012-006القسم العام، مرجع سابق، ص -فتوح الشاذلي وعلي القهوجي، شرح قانون العقوبات (2)
 .012-006فتوح الشاذلي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  (0)
 .20ص ، 2692، 2ادور غالي الرهبي، جرائم المخدرات في التشريع الليبي، ، المكتبة الوطنية، ليبيا، ط  (2)
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 زراعة المخدرات: السلوك الجرمي في جريمةأوال : 

ُيعتَبر  ، وهو في حالة زراعة المخد رات القيام بفعل مادي السلوك الجرمي بيتطل 
 وسواء جرامي سواء نبت الزرع أم لم ينبتسلوك إذاته  ه بحد  بمجرد فعل الزراعة ألن   متحق ق ا

 .حت ى لو تم  عدم تحق ق اإلنتاج بإرادة الز ارع، رة أم لم يتحق قة المخد  ق إنتاج الماد  تحق  

الث الثة  في المادةرات العقلية رات والمؤث  ع العراقي في قانون المخد  المشر   وقد نص  
حراز أو ستيراد أو تصدير أو تملك أو إه: " ال يجوز زراعة أو اعلى أن  منه  02 والعشرين

ة أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تبادل أو التنازل عن النباتات التي ينتج عنها حياز 
 ة منصوص عليها في الجدول األول الملحق في هذا القانون رات عقلي  رة أو مؤث  مخد   مواد  

لألغراض  ط في شيء من ذلك إال  التبادل بها أو التوس  في جميع أطوار نموها وبذورها أو 
مية وفي األحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الطبية أو العل

والقات والنباتات التي تشتمل على ذلك  ب ونبتة الكوكاالخشخاش واألفيون ونبات القن  
 .(2)"روالمعدلة جينيا  والتي لها تأثير المخد  

ل بناء عليه فإن  الركن المادي في جريمة زراعة النباتات المخد رة يتبلور من خال
ة القانوني ة وال قيمة في هذا  رع، بمعنى زرع نبات من النباتات المذكورة في الماد  عملي ة الز 

حظر الزرع  لكمية المزروعات، مادامفي إجراء عملية الزرع، وال  اإلطار للطريقة المعتمدة
عشرة  ة الحاديةرات العراقي والماد  نون المخد  قامن   02الثالثة والعشرين  د في المادةالوار 
رات المصري، لم قانون المخد  من  01والثامنة والعشرين رات اللبناني قانون المخد  من  22

هذا  في تكوين الجرم. المزروعات أو طريقة زرعها أو حتى مكان زرعها  كميةل يعط أهمي ة
 (0) .ده االجتهاد اللبناني في قرار حديث لهما أك  

                                                           
 
 

 .02-26، مرجع سابق، ص 0229لسنة  02قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم  02المادة  (2)
غرامات والتي ضبطت من منزله وهي على شكل  1المتضمن: "حيث إن كمية حشيشة الكيف البالغة  (0)

منها أمام منزله ثم قام باقتالعها  نباتات مفرومة خضراء اللون، كان المتهم المذكور قد أقدم على زراعة "شتول"
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رحلة عن الم لى وقوع الجرم بغض  الن ظري واللبناني عالعراق انعد المشر  أك   لككذ
 .التي بلغها الزرع

ا زراعة هذه النباتات  انال يعتبر ما )المشر عان العراقي واللبناني( هفإن   واستطراد 
زراعة هذه النباتات ال  أن   جريمة تامة على الرغم من وعا  بإنتاج المادة المخدرة بلشر 

 .(2) درةتؤدي حاال  ومباشرة إلى إنتاج المواد المخ

 رات العراقي في حد  الجدول الملحق بقانون المخد  في  اردةوفعل الزراعة للنباتات الو 
ت شجيراته، وتقع الجريمة من ذاته تأثيم، وبه تقع الجريمة كاملة سواء نبت الزرع أو جف  

باب أولى سواء تحقق إنتاج أو لم يتحقق وذلك ألي سبب، ولو بفعل إرادي من جانب 
 .(0)الزارع نفسه

                                                                                                                                                                      
 
 

قد نصت  192/61من قانون المخدرات رقم  200وفرمها فأنتجت هذه الكمية المضبوطة... وحيث أن المادة 
على أن األحكام الجزائية تطبق على جميع النباتات والمواد الموضوعة تحت المراقبة ومنها المواد الشديدة 

ل الخطورة الممثلة بنباتات وسواد ال جدولين األول والثاني... وحيث أن القنب قد ورد في الجدول األول المعد 
باعتباره من نوع المواد الشديدة الخطورة...  200والملحق بقانون المخدرات المذكور، فيكون مشموال  بأحكام المادة 

لتي عددتها.... وحيث أن من القانون ذاته قد حظرت زراعة نبتة القنب وسواها من النباتات ا 22وحيث أن المادة 
من قانون المخدرات نفسه قد حظرت بدورها النباتات وبذور النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة  22المادة 

في الجدول األول، كما حظرت إنتاجها وصنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها وحيازتها وإحرازها واقتناءها 
المذكورة إلى حظر بصورة عامة على كل عمل أو إجراء مهما كان نوعه وتملكها واستخدامها.. لتنتهي المادة 

المشار  22و 22يتعلق بها... وحيث أن الجزاء المترتب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادتين 
من قانون المخدرات". للمزيد أنظر قرار محكمة التمييز الجزائية  2001إليهما أعاله قد نصت عليه المادة 

، الرئيس رياشي والمستشاران زنهور 0/1/0222، الصادر بتاريخ 021انية، الغرفة السادسة، قرار رقم اللبن
 وسعد.

المعدل، مطبعة  2610لسنة  11عبد الوهاب عبد الرزاق، الموجز في شرح قانون المخدرات العراقي رقم  (2)
 .26، ص 2691دار العربية للطباعة، 

 .09عوض محمد، المرجع السابق، ص  (0)
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ذلك ال ُيعتبر فعال  ر القن ب في أرض شخص مصادفة فإن  لكن في حال نبت مخد  
 .(2) مع ثبوت أن ه لم يقصد زراعتها. ،جرميًّا وال يترت ب عليه عقاب

األفعال السابقة على  اعالج قد ع العراقي واللبنانيالمشر   إلى أن   ةال بد من اإلشار 
رة في جميع أطوار نتج عنها مواد مخد  تات التي تا إلى حظر زراعة النبانضج الثمار فأشار 

ع من إطار جريمة زراعة المخد رات لتكون شاملة (0)نموها أو بذورها ، وهو بهذا يكون قد وس 
بين النبتة فال تمييز وفي أي مرحلة من مراحل نمو الزراعة  لكل  األنشطة التي تتطل بها

عنها وإذا قلنا بذلك فإنها  جافا  أو منفصال   وجود النبات قائما  أو ملتصقا  باألرض أو وجوده
إلى نتيجة غير منطقية، وهي أن تخرج من دائرة التجريم حصد شجيرات النبات  تؤدي

وكذلك بذورها وبذلك ال يمكن  ة المخدر.هذه مرحلة الزمة الستخراج ماد   وتجفيفها، مع أن  
 .(2) لموادأن تفلت من العقاب أفعال الزراعة السابقة على إنتاج هذه ا

المخدرات العراقي األفعال السابقة على إنتاج المادة أما قبل ذلك فلم يعالج قانون 
 20المخدرة عن طريق الزراعة في قانون منع زراعة قنب الحشيشة وخشخاش األفيون رقم 

حيث نصت  2610لسنة  11واستمر الحال مع قانون المخدرات السابق رقم  2622لسنة 
القنب ونبات خشخاش  : "تمنع زراعة نباتن هعلى أ صدور القانون  الفقرة األولى وقت

 الكوكا ونبات القات في العراق". األفيون ونبتة

ع العراقي قصور ا تشريعي ا في هذا اإلطار عمل على ردمه من المشر   وعندما لحظ
عة ابة الر  في الماد   نص  إذ  2611لسنة  261رات رقم المخد  التعديل الثاني لقانون خالل 

 نبتةب على تجريم أفعال: "زراعة نباتات القنب وخشخاش األفيون والقات و  -/ أوال  ةعشر 
                                                           

 
 

 .620محمد خالد ويوسف خالد، ص (2)
 200، وأنظر كذلك: المادة 0229لسنة  02من قانون المخدراتوالمؤثرات العقلية العراقي رقم  02المادة  (0)

 .192/61قانون المخدرات والمؤثرات العقلية اللبناني رقم 
 .202صباح كرم شعبان، مرجع سابق، ص  (2)
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الكوكا أو نقل نبات من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك 
 .(2) بقصد االتجار"

 لمحاولة في جريمة زراعة المخدرات:ثانياا: ا

الحالة التي يباشر فيها الفاعل بتنفيذ الركن المادي " عر فت المحاولة الجرمية بأن ها 
رادته، رغم يجة الجرمية للفعل لسبب خارج عن إللجريمة، إال أنه يفشل في تحقيق النت

 ."تصميمه على تحقيقها

 : وتندرج المحاولة الجنائي ة تحت نوعين هما

قة بارتكاب : في هذه الحالة تكون كل  األعمال الجرمية المتعل  تامةالمحاولة ال -أ
 الجريمة قد حصلت ولكن الن جاح لم يحالف المرتك ب ألسباب خارجة عن إرادته.

: في هذه الحالة يكون الُمرتك ب للجريمة قد بدأ بتنفيذ الر كن ناقصةالمحاولة ال -ب
الماد ي لجريمته لكن ه لم يستطع الوصول بها إلى خواتيمها التي يبتغيها ألسباب تقع خارج 

 .((0)) إرادته.

من  201أحكام المحاولة في جرائم المخدرات في المادة  اللبناني عالج المشرع
عقوبات فيقتضي  022و 022. وقد عطفت المادة المذكورة على المواد (2)قانون المخدرات

 جنايات المخدرات. رات فيما خص  تطبيقهما على جرائم المخد  
                                                           

 
 

ع هذا القانون هي مرور مدة طويلة على تشريع قانون منع زراعة قنب كانت األسباب الموجبة لتشري (2)
لسنة  00وقانون العقاقير الخطره والمخدره رقم  2622( لسنة 20الحشيشة الهندى وخشخاش األفيون رقم )

وتعديالتهما اللذين صدرا في حينه لتنفيذ أحكام االتفاقية السابقة ولظهور بعض النواقص نتيجة تطبيق  2621
قوانين الحالية ولضرورة ضم أحكام أخرى اقتضتها الضرورة وتبديل تلك التي لم تعد تتفق مع ما هو وارد في ال

ورغبة في جعل هذه األحكام متمشية مع أحكام االتفاقية. للمزيد أنظر:  2612االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
 .202-202صباح كرم شعبان، مرجع سابق، ص 

 .02ثم عالية، الوجيز في جرائم القسم الخاص، منشورات ألفا، مرجع سابق، ص سمير عالية وهي (0)
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ت  الفقرة الثالثة كذلك    محاولة كل  على أن  " راتمخد   201من المادة  2نص 
عاقب عليها خالفا  ألحكام رات يُ شائنة منصوص عليها في قانون المخد   الرتكاب جنح أو

المحاولة في جنحة المخد رات ُتشَمل  أن  م ا يعني في هذا اإلطار م. "عقوبات 020ة الماد  
 ل ذي يقضي عقوبات، وا 020المادة  نص  بالعقاب وذلك بخالف المبدأ العام ال ذي يكر سه 

شارت المذكورة أ 020ة الماد   مع اإلشارة إلى أن    بعدم العقاب على المحاولة في الجنح،
في القانون يعاقب على المحاولة في الجنح، ونص المادة  إلى استثناء، وهو وجود نص  

 رات هو مثال على االستثناء المذكور.فقرة مخد   201

لحظت أفعاال تهدف بشكل مباشر إلى قد  ((0))عقوبات 022والمالحظ أن المادة 
ا فإن  ، ارتكاب الفعل المجر م تعتبر واقعة عندما  في مثل هذه الحاالت المحاولة واستطراد 

أي  ،يكون الفاعل قد باشر في تنفيذ الركن المادي للجريمة، وال يدخل وفق هذا المفهوم
 .((2))األعمال التحضيرية للجريمة ،ضمن المحاولة

يكون على خالف ذلك وتعتبر األعمال التمهيدية أو التحضيرية األمر  إال أن  
عتبار فعل المحاولة واقعا  عندما يكون الجرم من جرائم مة بمثابة بدء التنفيذ بالنسبة الللجري

 المخدرات.

                                                                                                                                                                       
 

، فقرة أخيرة، أن المحاولة تعتبر محققة بمجرد القيام بعمليات مالية تمهيدا  إلرتكاب 201وقد اعتبرت المادة  (2)
ا المقصود هو مادية. فتعتبر الجريمة. ال بد في البداية من اإلشارة إلى أنه ورد على سبيل الخطأ عبارة مالية بينم

 المحاولة محققة بمجرد قيام الفاعل بعمليات مادية تمهيدا  إلرتكاب الجريمة.
 

 
، 2/2/2602وتعديالته، الصادر بتاريخ  202قانون عقوبات لبناني مرسوم اشتراعي رقم  022المادة  (0)

 12-10ص  0220، 2منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط 
انون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، دار الخلود للصحافة والطباعة والنشر غسان رباح، ق (2)

؛ سمير عالية وهيثم عالية، الوجيز في جرائم القسم الخاص، منشورات 296، ص 2666، 2والتوزيع،بيروت، ط
 .02ألفا، مرجع سابق، ص 
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الفقرة  س بنص  ع في نطاق المحاولة الجرمية المكر  وتبرير ذلك ينطلق من التوس  
رتكاب ال القيام بأعمال مادية تمهيدية ت التي اعتبرت أن  رامخد   201األخيرة من المادة 

عقوبات التي ال تعتبر المحاولة  022الجريمة يجعل المحاولة متحققة خالفا  لنص المادة 
رتكاب الجريمة، وال تدخل األعمال التمهيدية منذ البدء بأفعال ترمي مباشرة ال قة إالمتحق  

 ضمن هذه األفعال.

دة كأن  د  لنافي هذا اإلطار ال بو  يتم  ضبط شخص من التساؤل حول حالة محد 
 فعل الزرع المشار إليه؟ بناء علىهل ُيَجر م ف، بحوزته بذور لديها الني ة بزرعها

ل  رع ال يتحق ق أو بمعنى آخر ال يشك  واقع الحال أن  الر كن الماد ي لجريمة الز 
 ر مها القانون.نشطة زراعي ة يجلة إذا لم يكن المرتك ب قد شرع بأمحاو 

هنا ينبغي أن يكون قد تم  ضبط المرتك ب وقد شرع في تنفيذ الر كن الماد ي 
رعبمعنى ، للجريمة فإن ُضبطت في حوزته بذور دون  ،أن ُيضَبط وقد باشر في عملي ة الز 

فال ُيعاقب على جرم  عمال  تحضيريا  للجريمة، المباشرة بزراعتها يتم  اعتبار هذه الحيازة
رع ال القانون العقابي  أن   ومن المعروف مبدئيًّا .وُيعاقب بجرم الحيازة للمواد الممنوعة.. الز 
في  الُمرتك ب ة في المنجرم أو المجني عليه، وال بالوسيلة التي استعملهابصفة خاص   يعتد  

بالجريمة  الخاص   النص   الزمان أو المكان اللذين تم  اقترافها فيهما. لكن  الجريمة، وال ب
مفترضا  أو شرطا   ا، فيشترط عنصر  مسماة قد يتجاوز المبدأ السابق في بعض األحيانال

دة تقوم  مسبقا ، أو يتطلب صفة خاصة في الفاعل أو المجني عليه، أو يوجب وسيلة محد 
ة أو ع للعقاب على جرم الزراعة أن تكون الماد  تطلب المشر  ، كذلك فقد (2) بها الجريمة

 رة.مخد  البذرة من المواد ال

                                                           
 
 

 .021سمير عالية، الوسيط في شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  (2)
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ة للمحاولة  في جرائم المخد رات على وجه الت حديد وضع المشر ع أحكام ا خاص 
دا  عمل مادي يقوم به الفاعل تمهي كل  مية فعمد إلى توسيع نطاقها لتكون شاملة لالجر 

عقوبات لبناني  (2) (022)لتطبيق أحكام المادة  هنا رتكاب الجريمة، وبالتالي ال مجالال
نطاق الزمني للمحاولة الجرمية في جرائم المخدرات، ويكون الفاعل الذي في إطار تحديد ال

 كذلك فقد رة قد دخل طور المحاولة الجرمية. يضبط وبحوزته بذور منتجة لنباتات مخد  
د المشر ع العراقي عقوبة عاقب عليها في هذا على الشروع بارتكاب أي من الجرائم الم حد 

 .(0)لجريمة التامةا القانون مدخال  إياها في إطار 

في إطار إن  هذا التوج ه صائب كون البذور المضبوطة غير قابلة لالستعمال إال  
ولكي يكون الر كن الماد ي  .القيام بفعل الزرع مم ا يشي بنية الفاعل ،نباتات محظورة زراعة

نون أن تكون المزروعات من المواد المدرجة في الجدول الملحق بقا للجريمة مكتمال ينبغي 
 المخدرات.

ه بمجرد حصول الزرع، يعتبر الركن المادي للجريمة ومن المهم اإلشارة إلى أن  
مكتمال ، وال يشترط حصول نتيجة معينة كنمو النبتة أو حصول الحصاد، وال يجب أن 
يفهم من ذلك أن هذه الجريمة شكلية، أي تتحقق بمجرد حدوث الفعل ودون حصول 

ا ه بحصول الزرع تعتبر نتيجة الجرم متحققة، أم  رم الزرع، وأن  النتيجة، بل أن الجرم هو ج
 نمو النباتات أو حصادها أو بيعها فهي من آثار الجريمة التي من الممكن أن تشكل، بحد  

قاء د إلبمجر   وما دامت الجريمة تقع وتتم   ذاتها جريمة مستقلة عن جرم الزرع المشار إليه.
جاني أن يكون قد عدل باختياره عن االستمرار في ال البذور في األرض فإنه ال يجدي

                                                           
 
 

قانون عقوبات لبناني نص على أن: "كل محاولة الرتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى  022المادة  (2)
 اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل...".

، مرجع سابق، ص 0229لسنة  02 الفقرة السادسة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 20المادة  (0)
22. 
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العدول االختياري ال ينتج أثره في عدم قيام الجريمة إال قبل أن  رعاية النبات، ذلك أن  
 .(2) تكتمل أركان الشروع فيها، أما بعد اكتمالها فال قيمة لهذا العدول

زراعة من قبيل ال عد  وبالتالي فقواعد الشروع ال تسعف في تجريم الزراعة، إذ تُ 
األعمال التحضيرية فقط، نظرا  ألنها تستغرق وقتا  طويال  قبل أن تقع عملية اإلنتاج، ولذلك 

تجريم فعل في ع ال تصلح بدءا  في تنفيذ إنتاج المخدر، ومن هذا المنطلق رأي المشر  
 .(0) الزراعة

العنصر  حوقد يقوم زارع بإتالف زرعه كي ال يطاله العقاب لكن  هذا العمل ال يم
رع ،المادي للجريمة ، وال يؤثر هذا الدافع في تكوين كذلك فإن ه ال قيمة للباعث على الز 

المتهم  ن  في أحد قراراتها حيث ورد فيه: " إالجرم. وهذا ما أكدته محكمة التمييز الجزائية 
رات المركزي بأنه هو الذي أقدم على زراعة يعترف صراحة لدى مكتب مكافحة المخد  

ب الهندي عندما كانت ال تزال تالف نبتات القن  إ رض بنبتة القنب الهندي...، وحيث أن  األ
من قانون  22المادة  سنتمترات ُيبقي العنصر المادي للجريمة متحققا ، ذلك أن   0بعلو 

تحظر زراعة خشخاش األفيون ونبتة الكوال ونبتة القنب وبصورة  192/61المخدرات رقم 
لتي تنتج عنها مخدرات وذلك سواء أكانت بشكل بذور أو في سائر عامة جميع النبتات ا

العناصر الجرمية لهذا الفعل تكون متحققة بمجرد القيام بزراعة  أطوار نموها، بحيث أن  
تلك النبتات سواء أكانت تلك الزراعة بشكل بذور أو في سائر أطوار نمو النبتة، وحيث أنه 

ق العناصر رة أي تأثير على تحق  و النبتات المحظليس للدافع الذي حمل على زراعة تلك 

                                                           
 
 

 .22فوزية عبد الستار، شرح قانون مكافحة المخدرات، مرجع سابق، ص  (2)
 .00إدوار غالي الدهبي، المرجع السابق، ص  (0)
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تالفه المتهم األسباب المخففة بالنظر إلالمحكمة ترى منح  الجرمية لهذا الفعل. وحيث أن  
 .(2) رة وهي في طور نموها...."و المزروعات المحظ

ر تالف النبتات المحظ  إ : "حيث أن  وقد تضم ن قرار آخر لذات المحكمة ما يلي
تالف يشكل ون إبقاء قسم منها د زيل عن فعل زراعتها صفته الجرمية علما  أن  زراعتها ال ي

فعل المتهم الثابت بحقه  وحيث أن   ء...،عابحد ذاته العنصر المادي للجرم موضوع االد  
رات التي تعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عنه في مخد   200يشكل جرم المادة 

التي تحظر زراعة جميع النبتات التي تنتج  ذاته نون القامن  22فقرة األولى من المادة ال
يوجب رد   اها، مم  رات وذلك سواء أكانت بشكل بذور أو في سائر أطوار نمو  عنها المخد  

وبالتالي اعتبار فعله منطبقا  على المادة  201طلب الدفاع اعتبار فعله منطبقا  على المادة 
 . (0)وتجريمه سندا  لتلك المادة 200

 .رة لهالعقوبة المقر  رات واالثاني: الركن المعنوي لجريمة زراعة المخد  الفرع 
 أوالا: الركن المعنوي لجريمة زراعة المخدرات:

لهما ماد ي  سبق لنا أن أشرنا إلى كون الجريمة بصفة عام ة تقوم على ركنين، أو 
ي ات الجريمة وثانيهما  رجيأو المظهر الذي تبرز به إلى العالم الخا يتمظهر من خالل ماد 

 هما: صورتين تتبلور هذه اإلرادة فيو  ساسه إرادة المرتك ب القيام بالفعل الماد يمعنوي أ
 .(2) الخطأ غير المقصودو القصد الجرمي 

                                                           
 
 

، الرئيس لبيب 22/20/0220، تاريخ 61/0220قرار محكمة التمييز الجزائي، غرفة أولى، رقم القرار  (2)
 س شبطيني العم والياس نايفة.زوين، والمستشاران الي

، الرئيس لبيب زوين، 26/2/0221، تاريخ 22/0221قرار محكمة التمييز الجزائي، غرفة أولى، رقم القرار  (0)
 والمستشاران اليس شبطيني العم والياس نايفة.

 .000القسم العام، مرجع سابق، ص  -سمير عالية، شرح قانون العقوبات (2)
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ي ا أساسه الفعل  بناء عليه فإن ه ال يمكن بشكل قاطع اعتبار الجريمة نشاط ا ماد 
 يقضي مبدأ  القانون الجزائي الحديث أقر  وقد  كيان نفسي، إن ها باإلضافة إلى ذلك ،وآثاره

ي ات ، اولية وال تستوجب عقاب  ؤ مس ُترت ب الوحدها بأن ماديات الجريمة  بل ينبغي لهذه الماد 
العناصر النفسية التي يتطلبها كيان الجريمة، وتجتمع هذه العناصر في ركن  أن تترافق مع

 .(2)يختص بها هو الركن المعنوي 

ن للركن المادي ع الجريمة أن يرتكب شخص الفعل المكو  ولذلك ال يكفي لوقو 
للجريمة كما هو موصوف به في نموذجها القانوني، وإنما يلزم أن يكون الشخص قد 
ارتكب الفعل المجرم، ولهذا ساد في القانون الجزائي مبدأ أن ال جريمة دون سلوك جرمي، 

تكب النشاط اإلجرامي فيها، فال يكفي أن ُتسند الجريمة ماديا  إلى شخص معين، هو مر 
عن طريق رابطة السببية التي تربط السلوك والنتيجة، وإنما يلزم إمكان إسنادها إليه معنويا ، 

 .(0) بمعنى أن تتوافر بينه وبين تلك الجريمة رابطه نفسية

"اإلرادة التي يقترن بها الفعل، سواء  نقول إن ه: المعنوي للجريمةالر كن  وفي تعريف
القصد الجنائي، وحينئذ توصف الجريمة بأنها عمدية، أو اتخذت صورة  ةور اتخذت ص

  .(2) الخطأ، وعندئد توصف الجريمة بأنها غير عمدية"

إرادة الجاني التي  ما هو إال   الزراعة الركن المعنوي لجريمة  أن   من هنا يت ضخ لنا 
في أي الت أثير المخد ر  زراعة أو استيراد أو تصدير نبات من النباتات ذاتالتقترن بفعل 

 .طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة

                                                           
 
 

 .2النظرية العامة للقصد الجنائي، مرجع سابق، ص  محمود نجيب حسني، (2)
 .066محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص (0)
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ولية ؤ لغة في بنيان الجريمة وقيام المسأهمية با الزراعةوللركن المعنوي في جريمة 
نه ال قيام للجريمة وال الجزائية عنها، إذ األصل الثابت في التشريعات الجزائية الحديثة أ

 .(2) الركن ولية عنها إال إذا توافر ذلكؤ محل للمس

ة إسناد اإلرادة إلى الجاني أو المرتك ب )الر كن المعنوي( ينبغي أال   كذلك فإن ه لصح 
تكون هذه اإلرادة مشوبة بما ُيفقدها قيمتها القانوني ة كأن يكون المرتك ب، على سبيل 

  سناد فعل اإلرادة الحر ة إليه.ن، أو أن يكون مجنون ا ال يمكن إالمثال، صغيرا في الس  

 بمعنى أن يكون تد بها القانون،  إرادة يع يكون المرتك ب صاحب أن  إذ ا  ال بد
متمتعا  بالقدرة على اإلدراك واالختيار، فال يسند السلوك معنويا  لمن قام به إال إذا توافرت 

ولية ؤ الالزمة لتحمل المس إلرادةر عنه بالديه القدرة على اإلدراك واالختيار، وهو ما يعب
بطريقة  ةر المخد   بأي فعل من أفعال زرع النباتات، ويجب أن تتجه إرادة من قام (0)ةالجزائي

 مخالفة للقانون أي بطريقة غير مشروعة.

ف الركن المعنوي لمخدر تخل  ا نباتاللزرع فت اإلرادة اإلجرامية وبالتالي إذا تخل  
 ية.لوكيات غير المشروعة يجب أن تكون إرادالس   إذا  أن   ةفيها، فالقاعد

في القواعد  عم ا يدل  عليهر لمخد  ا زراعة القصد الجزائي في جرائم وال يختلف 
ويعرف بعض  .(2) يكفي فيه القصد العام المطلوب في كل الجرائم العمديةإذ العامة، 

الفقهاء القصد الجنائي العام بأنه "إتيان الفعل المجرم أو تركه مع العلم بأن الشارع يحرم 
فالقصد الجزائي يعني العلم بعناصر الجريمة، مع اتجاه اإلرادة إلى  .(0)الفعل أو يوجبه"

 تحقيق هذه العناصر أو قبولها.
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رات العقلية، هو القصد ثلمخدر أو أحد المؤ ا زراعةإن القصد العام في جريمة 
: "القصد الجرمي بالقول إن  من قانون العقوبات العراقي  22/2الجرمي الذي عرفته المادة 

ن للجريمة هادفا  إلى نتيجة الجريمة التي يه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكو  هو توج
 وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى".

ة  من قانون المخد رات والمؤث رات العقلي ة اللبناني  الركن  200كذلك فقد عر فت الماد 
ها: المعنوي في جريمة زراعة المخد رات والمؤث رات العقلي ة بأن ه القص "كل  د، فجاء في نص 

 من أقدم عن قصد".

ا لفعله من هنا فإن ه ال يمكن اعتبار الفعل المجر م جريمة ما لم يكن فاعل ه قاصد 
ت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل ز تجاو  وتعتبر الجريمة مقصودة، ولوعالم ا بنتائجه، 

 . (2)مخاطرةل بالأو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقب  

: تجريم " وقد جاء في نص  حديث أقر ه االجتهاد اللبناني تأكيد لذلك إذ نص  على أن 
رات فقرة مخد   22 الحادية عشرة لى المادةإا زراعة النباتات التي تنتج عنها مخدرات سند  

 ن  أالجريمة من الجرائم المقصودة. و  ا كون ، يفترض زراعة هذه النباتات قصد  0و 26
انت على ها كن  أدلى مرسلها بأهم هو الرسالة النصية التي الوحيد المساق ضد المت  الدليل 

عالن براءة إ ا، مما يقتضي ثبات زراعة الماريجوانا قصد  إلسبيل المزاح، فال تكفي 
لى إا عدم طعن النيابة العامة بحق متهم ال يجيز زيادة مقدار عقوبته سند   ن  إالمتهمين. 

 .(0)"ات جزائيةصول محاكمأ 220المادة 

                                                           
 
 

ن ، منشورات زي2/2/2602وتعديالته، الصادر بتاريخ  202/2602عقوبات لبناني، رقم  216مادة  (2)
 .06، بيروت، ص 0220، 2الحقوقية، ط

، الرئيس 01/29/0221، الغرفة السادسة الجزائية، تاريخ الجلسة: 0221/ 221تمييز جزائي حكم رقم :  (0)
 جوزف سماحة واألعضاء فرنسوا إلياس وليلي رعيدي، 
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وينبغي في هذا اإلطار  : العلم واإلرادة.ويشتمل القصد على ركنين أساسيين هما
ن للركن المادي للجريمة مع إلى ارتكاب الفعل المكو   أن تكون إرادة الجاني مت جهة

 .(2)انصراف علمه إلى عناصر الجريمة

ةأم ا العلم فُيقَصد به أن يكون الجاني عالم ا بما تحويه الم  (0) موضوع التجريم اد 

وأن  حيازتها وزراعتها واالت جار بها  من النباتات المنتجة للمخدرات بمعنى أن ه يعلم أن ها
 .ُيعتبر نشاط ا مجر م ا ُيعاقب عليه القانون 

أن  قانون المخدرات والمؤثرات العقلية اللبناني 200ويقتضي كما أشارت المادة 
المادة الجاري عليها الزرع  ها أو المتدخل عالما  أن  يكون فاعل الجريمة أو الشريك في

 موضوعة تحت المراقبة.

المادة موضوع الفعل الجرمي موضوعة تحت  وبالتالي، يجب أن يعلم الفاعل بأن  
 .زرعها المراقبة ومحظرُ 

وعلمه بأن  المواد التي في  وهنا ال بد  لنا من التساؤل حول أهمي ة إدراك المت هم
 ركن المعنوي متوافرا ..ال في الجدول األول كي يكون حوزته داخلة 

أن يطال العلم، كما هو واضح من المادة  ولإلجابة على ذلك نقول إن ه ينبغي
 لعلم الُمرتك ببعد ذلك  موضع الجرم تحت المراقبة وال قيمة المشار إليها، وضع المادة

وبالتالي فإن ه ال حالتين ممنوع، بانتماء المادة إلى الجدول األول أو الثاني، فاألمر في ال
ة التي  ر لمنح الجاني أسبابا تخفيفي ة لمجر د كونه ال يعلم إلى أي  جدول تنتمي الماد  مبر 

 .جر م بسبب جيازته لها
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واإلرادة تتمثل باتجاه إرادة الفاعل إلى القيام بعملية الزرع أي إلى تحقيق النتيجة 
 الجرمية.

رادته في القيام د بحوزة الفاعل يشكل دليال  على إالموا د وجود هذهمجر   والحقيقة أن  
ى حيازة هذه المواد، والمقصود هنا بالمواد التي يؤدي زرعها إل بعملية الزرع، طالما أن  

غاية مشروعة، خاصة إذا  ، أو أليإنتاج مواد مخدرة، ال يمكن أن ُتستخَدم لغايات أخرى 
 كانت تدخل ضمن مواد الجدول األول.

 بعدم توافر القصد الجنائي قضت محكمة النقض المصرية  على ذلك وبناء 
أن يقوم الدليل على الجانى بأن ما يحرزه هو من  ل ينبغيبمجرد الحيازة المادية للمخدر ب

 .(2) الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا  

نية ال أما افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة فهو إنشاء لقرينة قانو 
يمكن إقراره قانونا  ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا  

 .(0) ال افتراضيا  

د ينبغي تحقق القصد  كذلك فإن ه إلى جانب القصد العام في جرم الزراعة المشد 
/ 01و 09رات المنصوص عليها في المواد جرائم جنايات المخد   والحقيقة أن  كل  ، الخاص

ة هي حصر ا من  جرائم القصد الخاص رات العقلي  رات والمؤث  أوال  وسادسا  من قانون المخد  
تجار المنصوص في تلك المواد وبالتعاطي واالستعمال الشخصي باال ال ذي يتمث ل

  .(2) من نفس القانون  20المنصوص عليه في المادة 

                                                           
 
 

 .060، ص 10، رقم 09، مجموعة أحكام محكمة النقض، س0221/إبريل/26نقض مصري  (2)
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جرائم جنايات ع العراقي أن يحصر لمشر  بناء عليه فإن نا نرى أن ه كان من األفضل ل
جار في صور النشاط اإلجرامي المنصوص عليها في المخدرات ذات القصد الخاص باالت  

هو  ذلك ، وتعليلعلى القصد العام بقية جرائم جنايات المخدرات قائمة واعتبار 09المادة 
 القصد العام،تفاء بتحقق لقيام الجريمة وعدم االك أن  فكر القصد الخاص واشتراط تحققه

ما كثرت شروط الشيء قل وجوده وفي كل  من شأنه أن يؤد ي إلى  صعوبة تحقق الجريمة، ف
الحاالت التي يشترط فيها المشرع تحقق قصد خاص معناه إضافة عنصر جديد للواقعة 

 .(2) اإلجرامية األمر الذي يستبعد حصولها فتستبعد مسؤولية الشخص عنها تبعا  لذلك

 ة المقررة لجريمة زراعة المخدرات:أوالا: العقوب

دة  ت مختلف القوانين على عقوبات مشد  على  بما أن  القصاص حياة فقد نص 
ة  رات العقليةجرائم المخدرات والمؤث   ا تلك الجرائم التي يقصد مرتكبها االت جار بالماد  وتحديد 

لت العقوبة  المخد رة وهو في الحقيقة ال يتاجر إال بحياة الن اس وبمستقبل الوطن، فلرب ما شك 
ل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.  القصوى أسلوب ا زاجرا يخيف من تسو 

إال  أن لكل تشريع منهجه في العقاب على هذا النوع من الجرائم ففي العراق اتبع 
المشرع العراقي قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سياسة تشريعية تعتمد االرتفاع بالعقوبة 

ابعة والعشرون  فقد نصت المادة جار بها.ازداد انتشار هذه المواد واالت  كلما  من  09 الس 
عاقب باإلعدام أو بالسجن المؤبد كل : "يُ على أن ه العراقي ةرات العقلي  قانون المخدرات والمؤث  

ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات  اآلتية: "... ثالثا : زرع نبات من ارتكب أحد األفعال

                                                           
 
 

، ص 0222محروس نصار الهيتي، النتيجة الجرمية في قانون العقوبات، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  (2)
222. 

173



 

و استورد أو جلب أو صدر نباتا  من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها عقلية أ
 .(2) بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير األحوال التي أجازها القانون..."

: على أن ه رات العقليةرات والمؤث  /أوال  من قانون المخد  01كذلك نصت المادة 
قت وبغرامة ال تقل عن عشرة ماليين دينار وال تزيد على د أو المؤ جن المؤب  يعاقب بالس  "

ثالثين مليون دينار كل من أرتكب أحد األفعال اآلتية: أوال : حاز أو احرز أو اشترى أو 
 2رات عقلية أو سالئف كيميائية مدرجة ضمن جدول رقم رة أو مؤث  باع أو ملك مواد مخد  

نتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو من هذا القانون أو نباتا  من النباتات التي ت
سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو 
توسط في شيء من ذلك، بقصد االتجار فيها بأية صورة وذلك في غير األحوال التي 

 .(0) أجازها القانون"

جار هي اإلعدام أو السجن المؤبد أو االت  فالعقوبة األصلية لجريمة زراعة المخدرات بقصد 
 المؤقت.

د في  2612لسنة  210نافذ رقم قانون مكافحة المخدرات المصري ال كذلك فقد تشد 
وذلك نظر ا للمستوى الفظيع ال ذي على جرائم المخدرات بقصد االتجار،  إقرار العقوبات 

جزاءات عقابية رادعة حديد ار المخدرات في مصر فكان الزم ا وضروريًّا  تانتشوصل إليه 
  .لكافة النشاطات المتعلقة بالمخدرات بقصد االتجار

لة  لقد أقر  القانون عقوبة اإلعدام والغرامة على كثير من األفعال الجرمية ذات الص 
ة الثالثة والثالثون  جار بالمخدراتبنشاطات االت    من القانون  22، وقد وردت في الماد 

                                                            
 

، دار السيسبان، مرجع 0229لسنة  02من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم  09المادة  (2)
 .00ق، ص ساب

، دار السيسبان، المرجع 0229لسنة  02من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم  01المادة  (0)
 نفسه.
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غرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه ن على عقوبة اإلعدام فيها وعلى أربع حاالت نص  القانو 
من  اكل من زرع نبات   -وال تتجاوز خمسمائة ألف جنيه وهذه الحاالت هي: "...... ج

( أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو 0النباتات الواردة في الجدول )
ك بذوره وكان ذلك بقصد االتجار أو اتجر فيه بأيه سلمه أو نقله أيا  كان طور نموه وكذل

 .(2) ح بها قانونا ...."صورة وذلك في غير األحوال المصر  

ة المذكورة آنف ا يت ضح لنا بأن  زراعة المخد رات لغير قصد  من خالل نص  الماد 
جن  .ةوالغرام االت جار بها ال يوجب عقوبة االعدام بل تكون العقوبة في هذه الحالة الس 

 قبل تعديلهاكانت قد تجاهلت  21المادة  وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن  
د منها هو ذا لم يكن القصإالنباتات المخد رة  زراعةتجريم   2616لسنة  200بالقانون 

ا في هذا اإلطاراالت جار أو التعاطي األ ة وان ه يستحيل  ، (0)مر ال ذي جعل الفقه ُمنتَقد   خاص 
قانون ولذلك جاء ال ..واحتراما  لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ،مجال التجريم القياس في

راعة بحد  ذاتها جريمة ُيعاقب عليها القانون.  الجديد ليصح ح الخلل وليعتبر الز 

 فقد كان أقل   2661لسنة  192رات العقلية اللبناني رقم رات والمؤث  أما قانون المخد  
ت من القانونين العراقي والمصري فقد عاقب في المادتين شدة في عقوبة جرائم المخدرا

مليون  222مليون إلى  00األشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من بعقوبة  همن 201و 200
لة بالمواد التي وصفها بتعبير هوليرة لبناني    ة على مجموعة األفعال الجرمي ة ذات الص 

شديدة  فنص  على التالي: ".... عةزراعة النباتات الممنو  " وعنى بهاشديدة الخطورة"
أو تسهيل استعمالها بطريقة غير مشروعة أو إعداد أو إدارة مكان الخطورة وبيع تلك المواد 

لتعاطيها بمقابل أو استغالل فندق أو منزل أو مطعم أو مشرب أو جمعية أو مرقص،... 
وبات أو من رخص إلخ الستعمال المواد شديدة الخطورة وذلك إضافتها إلى أطعمة أو مشر 

                                                           
 
 

 .2616لسنة  200من قانون مكافحة المخدرات المصري رقم  22المادة  (2)
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له بحيازتها وتصرف فيها لغير غرض الترخيص أو استعمل وصفة طبية وهمية من أجل 
 .(2) "الحصول عليها أو تحرير وصفة طبية لصرف هذه المواد على سبيل المجاملة

اه إلىاهذا وال يقتصر الت جريم على المتعاطي أو الت   الطبيب الذي  جر فقط بل يتعد 
دخل في إطار االستعمال ألغراض ال تية بمواد شديدة الخطورة يسلم الغير وصفة طب

 ة وهمية.مدير المختبر أو الصيدلية الذي يسلم تلك المواد بوصفات طبي  و العالجي، 

د القانون اللبناني في العقوبات على جرائم المخد رات حت ى وصلت العقوبة  وقد تشد 
ابق، بينما لم يكن دةإلى األشغال الشاقة المؤب   فيها لمحاكم  يسمح أو يتيح  القانون الس 
 الحكم في قضايا المخدرات ألكثر من سبع سنوات وبغرامات متدنية نسبيا .يات االجن

تعتبر جناية "الجريمة  لبناني على أن  العقوبات من قانون ال 296المادة  تنص  وقد 
 .(0) "يريةأو جنحة أو مخالفة، حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جناحية أو تكد

يعتبر في الوصف القانوني الحد األعلى للعقوبة األشد وتتابع المادة المذكورة بأنه 
 المنصوص عليها قانونا .

نوع من أنواع الجنايات، ألن القانون الجريمة هي  استنادا  إلى ما تقدم يتبين أن  
 .(2) ورها عقوبة جنائيةدة، وهي بديعاقب عليها بعقوبة األشغال الشاقة المؤب  

  

                                                           
 
 

، 2661لسنة  192من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف اللبناني رقم  201و 200المادتين  (2)
 ،.21/2/2661الصادر بتاريخ 

، مرجع سابق، ص 2/2/2602وتعديالته، الصادر بتاريخ  202/2602من عقوبات لبناني، رقم  296 (0)
09. 
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  المبحث الثاني
 .للمخدرات جريمة اإلنتاج والتجارة والحيازة والتعاطي

ت لسنة  02رات العقلية العراقي رقم رات والمؤث  من قانون المخد  الت اسعة  المادة نص 
ك أو حيازة أو إحراز أو بيع أو شراء : "ال يجوز... إنتاج أو صنع أو تمل  هعلى أن   0229

رات عقلية أو سالئف كيميائية أو المتاجرة بها أو صرفها أو ة أو مؤث  ر مخد   أو تسليم مواد  
ط في شيء من ة صفة كانت أو التوس  وصفها طبيا  أو المقايضة بها أو التنازل عنها بأي  

ذلك إال لإلغراض الطبية أو العلمية وفي األحوال والشروط المنصوص عليها في هذا 
 .(2) القانون"

من قانون مكافحة  00الخامسة والعشرين  مادةفي ال ري ع المصالمشر  نص  وكذلك 
جوهر أو  ه: "ال يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أيالمصري على أن  المخدرات 

 في المادة الثانية من  (". كذلك نص  2مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم)
ك أو يحرز أو.... إال في شخص أن ... يمل ه: "يحظر على أيعلى أن   ذاته القانون 

 األحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به". 

ر  ة االكل  من اإلنتاج والحيازة أو المشرع لهذا ويقر  د  حراز عقوبات متباينة في الش 
را  أو مادة مخدرة، وباختالف القصد االنتاج أو الحيازة أو االحراز نباتا  مخد   محل   بتباين
 .اأو تعاطي   لدى الجاني تجارة  فر المتوا

جريمة اإلنتاج والتجارة والحيازة والتعاطي ولذلك سوف نبين في هذا المبحث 
، نتطرق في المطلب األول إلى والعقوبة المقررة لها وذلك في إطار مطلبين للمخدرات

أركان ى إلوالعقوبة المقررة لها، وفي المطلب الثاني أركان جريمة إنتاج وتجارة المخدرات 
 جريمة حيازة وتعاطي المخدرات.
                                                           

 
 

 .20-22، مرجع سابق، ص 0229لسنة  02من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم  6المادة  (2)
177



 

 

ل:   .أركان جريمة إنتاج وتجارة المخدراتالمطلب األوَّ
 

ة جريمة تقوم بشكل عام أي  هي مثل   جريمة اإلنتاج واإلتجار بالمخدراتال شك  في أن  
 .(2) ن هما الركن المادي والمعنوي على ركنين أساسي ي

 فإن    من جرائم القانون الخاص  هي خدرات جريمة اإلنتاج واإلتجار بالمبما ان  و 
الجريمة وتتحقق، وبدون هذه المادة ال  رة وعليه تقومالركن الخاص فيها هو المادة المخد  
، لكون وجوده سابقا  لوجود الجريمة، امفترض   ار ركن  نكون أمام جريمة، ولقد اعتبر المخد  

 .(0) عل الجاني وسلوكهوعليه ينصب السلوك اإلجرامي، فهو سابق بالوجود على ف

ترتب عليها آثار واقعة قانونية ت تجار بالمخدراتاالنتاج واالجرائم هذا وُتعتَبر 
 ة ودراسة كل  تحليل الجريمة بشكل عام إلى عواملها األولي  جنائية، وقد عمد الفقه إلى 

م الفقه التقليدي . على حدىعامل  ها تقسيم ا بسيط ا واضحا فيجعل أركان الجريمةويقس 
 .(2) معنوي ال ي والر كنماد  ال قائمة على ركنين هما: الر كن

ا  اإلنتاج واإلتجار بالمخدرات يفترضأركان جرائم  وعليه فإن  الت طر ق إلى حكم 
ص ركنها المعنوي. وبموجبه سوف نخص   ة المعاقب عليها، وكذلكي  توضيح األفعال الماد  

 .لهذه الجريمة كن المادي والركن المعنوي من الر  ذا المطلب إلى فرعين، نبين فيه كالًّ ه

                                                           
 
 

 .122حسن صادق المرصفاوي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص  (2)
 .60صباح كرم شعبان، مرجع سابق، ص  (0)
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 ل: الركن المادي لجريمة اإلنتاج والتجارة بالمخدرات.الفرع األوَّ 
أي فعل  رات مالم يصدر عن الفاعل نشاط أو سلوك إرادي  تقوم جرائم المخد  ال 

باعتباره عنصرا  من عناصر الركن المادي سواء أكانت الجريمة عمدية أم غير عمدية، أي 
، (2)متناع عن فعل أمر به القانون المه القانون أو ارتكاب فعل جر  اسلوك إجرامي ب أنه

والواقع هو أن  ما يخرج الجريمة من الفكر إلى أرض الواقع هو ركنها الماد ي وهي بدونه 
ش في رأس صاحبها انطالق ا من ذلك فإن  الجريمة بشكل عام، ما ، تبقى مجر د فكرة تعش 

لوك هي اإلضرار يقوم به إنسان  اطهي إال  سلوك أو نش بحقوق  وتكون نتيجة هذا الس 
 .(0)ومصالح يحميها القانون أو تعريضها للضرر

من سلوك وعالقة سببية ونتيجة جرمية وبما كن المادي في هذه الجريمة يتكون فالر 
 العالقة السببية ال تثير أية صعوبه لخضوعها للقواعد العامة في قانون العقوبات أن  

رتكاب ارات تتحقق بمجرد النتيجة في جرائم المخد   رتكاب السلوك ألن  االنتيجة مفترضة بو 
 .(2)الفعل المادي ألنها تعتبر من جرائم الخطر

، أي السلوك لجريمة اإلنتاج في التشريع العراقي وفق المادة (0)ويتمثل الفعل المادي
أن نحدد صور السلوك المادي ومن خاللها يمكن  ا، والتي تتحدث عن الجرائم وأركانه20

شتراك أو محاولة يقصد من خاللها إنتاج أو امتناع عن فعل أو افعل أو  كل  " :هللجرائم بأن  
 ."تصنيع المخدرات

                                                           
 
 

 .01المعدل المادة  2616لسنة  222قانون العقوبات العراقي رقم (2)
، 2619علي  خلف، وسلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، العراق، (0)

 .221 -219ص 
، 2610، 2صباح كرم شعبان، جرائم المخدرات: دراسة مقارنة، مطبعة األديب البغدادية المحدودة، العراق، ط (2)
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 .292، 0221سمير عبد الغني، جرائم المخدرات، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر،  (0)
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"فصل األفيون وأوراق  بالن سبة لإلنتاج فقد عمد القانون العراقي إلى تعريفه بأن ه: 
جميع العمليات غير " :هتصنيع بأن  ال ".. وعر فالقنب وأرتيج القنب عن نباتاته االكوك

رات إلى رات ويشمل ذلك التنقية وتحويل المخد  اإلنتاج التي يحصل بها على المخد  
ر األول وصنعا  للمخدر رات أخرى ويعتبر تحويل المخدرات إلى أخرى تحويال  للمخد  مخد  

 ."الثاني

 :ه، بأن  0222سنة رات لع الفلسطيني اإلنتاج في قانون المخد  ف المشر  عر   كذلك فقد
 ذلكتها األولية"، كة عن أصلها النباتي أو من ماد  رات العقلي  رة أو المؤث  فصل المواد المخد  "

رة مخد   ات غير اإلنتاج التي يتم الحصول بها على مواد  جميع العملي  " :هنع بأن  ف الص  عر  
ر ر أو المؤث  يل المخد  ستخراج والتركيب واإلدخال، وتحو الة وتشمل التنقية وارات عقلي  أو مؤث  

العقلي إلى أية صور أخرى منه، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل 
 .(2)الصيدليات بناء  على وصفة طبية"

رة ستحداث المادة المخد  ا بناء على ما سبق فإن  المقصود باإلنتاج هو عملي ة
ومن األمثلة على ذلك  .. رة لم تكن موجودة من قبلد  ة مخماد   العمل على خلق بمعنى

.. بالنسبة ات الخشخاش الناضجة بعد تجريحهااألفيون الخام من رؤوس ثمار نب استجالب
في سبيل عدة مواد بين مزج لصناعة المواد  المخد رة فإن  المقصود بها هو عملي ة ال

مادة  .. ومن األمثلة على ذلكرةة المخد  يحتوي على الماد   ب جديد مرك  حصول على ال
 .(0)ماكستون فورت التي تنتج من بعض العناصر الكيميائية المختلفة عنهاال

ولم يوضح المشرع العراقي المقصود باالستخراج أو الفصل مستندا  بذلك إلى 
االستخراج  أن  مفهوم االستخراج أو الفصل رغم  إعطاء مفهوم واسع للصنع بحيث يشمل

                                                           
 
 

 .0222من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  2راجع المادة  (2)
 .210، ص 0229محمد مرعي صعب، جرائم المخدرات، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، (0)
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قيقيل بمعناها العملية صنع أو تحو والفصل ال يشترط لتحققها أية  المشرع  بعكس، د 
حكام إنتاج المواد المخدرة في فصل خاص أي كان أكثر توفيقا  بقيامه بحصر المصري الذ
، عليه نرى بأن يتم تعديل القانون العراقي بإضافة تعاريف دقيقة لالستخراج 20في القانون 

 .ينجتهاد القضائي  اللفصل وعدم ترك أمر ذلك للفقه واوا

أو  ي ةاإلنتاجاألنشطة  وه جرائم إنتاج المخد راتلركن المادي في ا إن  لب  
ها في كل   نشطةنتيجة هذه األالفصل أو الصنع، و  تلك ال تي تدخل في إطار أو ي ةاإلستخراج

اإلنتاج يعني كافة من هنا فإن  ، (2)الوجود حي ز رة إلىة المخد  لماد  هي خروج االنهاية 
ية من أصلها رات العقلرة والمؤث  ل على المواد المخد  العمليات التي تؤدي إلى الحصو 

ا فإن  مطلق النباتي،  الحصول على األفيون من  تكون نتيجته هيسلوك إنساني واستطراد 
الرؤوس المثمرة لنبات الخشخاش الناضجة بعد تجريحها، والحشيش من نبات القنب، وورقة 

 .(0)الكوكا من نبات الكوكا، يدخل في مدلول اإلنتاج

إنتاج مستحضر طبي يدخل في تركيبه مواد مخدرة نوع من  ع أن  ولقد اعتبر المشر  
 جار من الجهة اإلدارية، حيث نص  االتجار، وتطلب للقيام به الحصول على ترخيص باالت  

ه "ال يجوز في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في على أن   عالمشر  
ة  من لحصول على الترخيص المنصوص عليه في الماد  تركيبها جواهر مخدرة إال بعد ا

 القانون نفسه".

                                                           
 
 

 .201عوض محمد، المرجع السابق، ص  (2)
، وكذلك القانون 2690م والمعدلة ببروتوكول عام 2612وهو ما عرفته به االتفاقية الوحيدة للمخدرات عام (0)

 .2611العربي الموحد لعام 
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ستخراج هو تحليل مادة قائمة بطريق عزل عناصرها واإلبقاء على الجزء الوا
صورة االستخراج كفعل من األفعال المادية المتصلة بالمخدرات  المخدر منها، ونالحظ أن  
 .(2)صلع في المادة من لفظ الفيندرج تحتها مقصود المشر  

خلق المادة المخدرة  ولفظ افنتاج في المواد  سالفة الذ كر يشتمل على مدلول أساسه 
، فكل  األنشطة والعملي ات ال تي تؤد ي إلى هذه النتيجة تدخل في حيز الوجود خراجها إلىوإ

 األسلوب ال ذي استعان به المرتك ب وأي ا كانت المواد  أو التركيبات أيا  كان  مدلول اللفظ
 .(0)بطريقة آلية أو يدوية في ذلك ان تتم  العملي ة سواء، الكيميائي ة التي استغل ها لتحقيق ذلك

ستخراج أو فصل اه إنتاج بينما هو في الحقيقة ي بأن  والواقع أن وصف الفعل الماد  
ى بين هذه الصور او يوجب نقضه، إذ إن القانون قد سأو صناعة ال يعيب الحكم وال 

م هذه األفعال سالفة البيان والتي تؤدي في النهاية ع جر  كم، كما أن المشر  األربع في الح
 .(2)ةإلى إبراز وجود المادة المخدر 

ا و  فصل العمليات يتم قيها إلى  ان كالهمافإن اإلنتاج واالستخراج يحتاجاستطراد 
األفيون  إستخراج مثال على ذلك ، شتمل عليهاة التي تة األصلي  الماد  و المادة المخدرة بين 

ريح سيقان شجرته، واستخراج الحشيش من نبات جنبات الخشخاش عن طريق ت همما يفرز 
 .(0)ب الهنديالقن  

                                                           
 
 

 .010ح مراد، المرجع السابق، ص الفتا عبد (2)
 .91عصام أحمد محمد، المرجع السابق، ص (0)
 .01إبراهيم راسخ، المرجع السابق، ص (2)
 .020أنور العمروسي، المرجع السابق، ص (0)
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ل واالستخراج جميع العمليات غير اإلنتاج والفص" المقصود به هوصنع فلبالن سبة ل
دة مخدرة إلى ماالمادة ال تنتقل بها رات، أو التيعلى المخد   من خاللهاالتي يتم الحصول 

 .(2)مخدرة أخرى، مثل صنع األمفيتامينات والباربيتورات وتحويل المورفين إلى هيروين

ة إلى حي ز الوجود،   هكذا فإن  جريمة صنع المواد  المخد رة ال تتحق ق إال  بخروج الماد 
أهمي ة في هذا اإلطار ألي  فعل سابق قام به الجاني او للوسيلة التي استعملها لتحقيق وال 

أن و يدوية،  ومن استعمل وسيلةوسيلة آلية من استعمل القانون  هكذا يتساوى أمام ،هدفه
طالما أن  المزج بين رة رة أو غير مخد  ة التي يستخدمها الجاني مخد  األصلي   تكون المواد  

ة المخد رة أو المؤث ر  هذه المواد  أو فصلها ستكون نتيجته واحدة هي الحصول على الماد 
 .(0)العقلي

يعتبر الجرم حاصال  يجب أن يكون القائم بفعل اإلنتاج أو الصنع أو  ولكي
رات العقلية أو السالئف؛ غير حاصل على رة أو المؤث  االستخراج أو فصل المواد المخد  

 .(2)دة في قانون المخدراتترخيص من المرجع المختص ووفق األصول المحد  

ع  لم يضع تعريفا ، إكتفاء  شر  جار والتعامل في المخدرات فإن المت  فيما يخص  اال
، والمقصود بالتعامل هو "كل تصرف قانوني يراد به إنشاء (0)بما هو متعارف في شأنه

التجريم في  أساس أن   ويبي ن هذا التعريفر أو نقله أو انقضائه"، حق عيني على المخد  
لى ترتيب إسلوك مادي يهدف في الوقت ذاته بل هو ليس سلوكا  ماديا  خالصا ، التعامل 

 .(0)ن ذلك باالتصال بالمخدر أو لم يقترن بهقتر اأثر قانوني معين، سواء 
                                                          

 

 
 .12محمد فتحي عيد، جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص (2) 

 .00الدهبي، المرجع السابق، ص إدوار غالي (0)
 .222محمد مرعي صعب، جرائم المخدرات، ص (2)
 .22أحمد محمود خليل، المرجع السابق، ص (0)
 .220عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص (0)
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ولكن هذا األثر يعتبر منعدما  من الناحية القانونية، وذلك لوروده على محل غير 
مشروع ومخالف للنظام العام، وبالتالي فهو ال يحدث أي أثر قانوني، فالمشرع يوجب أن 

 .(2)تعامل فيه، وإال كان العقد باطال  يكون محل العقد صالحا  لل

 صور التعامل التي حظرها قانون المخد رات كثير من األنشطة ويدخل في إطار
األعمال المادية  ار والمبادلة والتنازل، وكذلكجفات القانونية مثل البيع والشراء واالت  صر  الت  ك

 مثل النقل والتسليم.

إذ ال بيع دون شراء وال  ،صنوان ال يفترقانالبيع والشراء ال يختلف اثنان على أن  و 
يعتبر القانون شراء المخد ر جريمة تستوجب العقاب وهي تختلف عن و شراء دون بيع، 

، وإن كان ال يشترط قانونا  النعقاد البيع والشراء أن يحصل جريمة اإلحراز او الحيازة
 ر للمشتري، تسليم المخد   بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تحق قهذه الجريمة ت التسليم، فإن  

لو كان التسليم ملحوظا  في هذه الحالة لكانت الجريمة دائما  جريمة إحراز، ولما كان هناك ف
 .(0)من محل للنص على العقاب على الشراء مستقال  عن اإلحراز

مقابل أو حق مالي  ءالبائع أن ينقل للمشتري ملكية شي لز معقد يُ " :هوفالبيع أم ا 
وهذا العقد منظور إليه من جانب البائع على أنه عقد بيع أما بالنسبة للمشتري ثمن نقدي، 

 .(2)"فهو عقد شراء

فاق على شرائه تكون هناك ت  الر بعد تمام اتسليم الشخص المخد  في حال تم  
رة، والجريمة الثانية هي جريمة شراء جريمتان تامتان؛ الجريمة األولى هي حيازة مادة مخد  

                                                           
 
 

عبد الفتاموسي أبو ملوح، مصادر اإللتزام، المصادر اإلرادية والمصادر غير اإلرادية، جامعة األزهر، (2)
، وكذلك ُأنظر: نبيلة رسالن، عقد البيع، جامعة طنطا، كلية الحقوق، مصر، 201، ص 0222، 2فلسطين، ط 

 .220. ح مراد، المرجع السابق، ص 202، ص 2669

 .02 -00عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق، ص (0)
 .220عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص (2)
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بالثمن كامال  وقت  سترد البائع منه المخدر بعد ذلك بسبب عدم وفائهالو  حتى، (2)رالمخد  
ة المخد رةتسليمه ا  .لماد 

رة المواد المخد  بجار والتعامل مة لالت  ع العراقي األحكام المنظ  تناول المشر   ذلك فقدك
عامل فيها الت منع، و 0229المؤثرات العقلية لسنة رات العقلية في قانون المخدرات و أو المؤث  

 ترخيص من الجهات اإلدارية.إال ب

فهناك ات جار مشروع ُيعتَبر نشاط ا  اينبغي اإلشارة هنا أن ليس كل  ات جار مجر م
كون صاحبه قد استحصل من الجهات اإلداري ة على ترخيص بمزاولته، لقد وعى قانوني ا 

وأدرك في الوقت ذاته المشر ع الحجم الهائل من الخطورة ال ذي تشتمل عليه هذه المواد، 
.. وانطالق ا من هذا اإلدراك وذاك الوعي األشخاصناعات ولبعض في بعض الص   أهمي تها

ذلك شروط وحاالت معينة وألشخاص محددين، كوحصرها باالتجار  قوننة عملي ة عمد إلى 
ا من التداول بها..منع   .أشخاص 

رة ال يعدو أن المخد  االتجار في المواد " أن  وقد قضت محكمة جنايات ميسان ب
يكون حيازة مصحوبة بقصد االتجار، فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة 

 .(0)"إلى جانب داللته الظاهرة منها

كذلك فقد منع القانون عملي ة المبادلة في حال كان موضع التزام واحد من 
ة مخد رة أو مؤث ر ا عقليًّا أو نبات ا من  النباتات المخد رة.. وقد عر فت المبادلة المتعاقدين ماد 

التبادل من المتعاقدين بمقتضاه بأن ينقل إلى اآلخر على سبيل  عقد يلتزم كل  على أن ها: "
 .(2) "ملكية مال ليس من النقود

                                                           
 
 

 .92إدوار غالي الدهبي، المرجع السابق، ص (2)

 ، غير منشور.6/2/0202قرار لمحكمة جنايات ميسان، الصادر بتاريخ (0)
 .222عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص (2)
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ى ف يتخل  تصر  " هنالك أسلوب آخر من أساليب االت جار هو التنازل وتعريفه أن ه: و 
كما  هوو  "ر العقلي عن ملكيته إلى شخص آخررة أو المؤث  ة المخد  لماد  لبموجبه المالك 

مقابل، ألنه إذا وجد  من دون عن المخدرات لشخص آخر  تنازليتبين من ظاهر اللفظ ال
 .(2)المقابل النقدي فهو بيع وشراء، وإذا وجد المقابل غير النقدي فهو تبادل أو مقايضة

مادي يقوم به الناقل  ن خالل نشاط متم تالنقل عملي ة  ُيالحظ في هذا اإلطار أن  و 
رة وإال كان النص لحساب غيره، وهو يفترض أن المتهم ليس حائزا  أو محرزا  للمادة المخد  

أن ينقل المتهم  اعلى جريمة النقل لغوا ، ومن أمثلة النقل الذي ال يتضمن حيازة أو إحراز  
مة النقل من الجرائم جري يحرز مادة مخدرة مع علمه بذلك، وتعد   افي سيارته شخص  

ة تشمل جميع األفعال أو الجريمة المستمر   لىمحاكمة الجاني ع ، وبالتالي فإن  (0)المستمرة
ت الحالة ستمر  افيها، فإذا  الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات  

 .(2)نهاالجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته ع

بيعا أو شراء أو  التعامل في المخدراتالقانون يحظر فإن  انطالق ا من كل  ما سبق 
إال  في حال االستحصال على ترخيص بهذا الت عامل من الجهات  مبادلة أو نقال ..

ا مشروعة..  ة في هذه الحالة يكون الت عامل مشروع ا كون الغايات تكون أيض   .(0)المختص 

ضوعي وللقاضي كامل الحرية في بحث توافره وإثباته دون رقابة والتعامل أمر مو 
د محكمة الموضوع ال تتقي   ر أن  ه من المقر  عليه في ذلك من محكمة النقض، كما أن  

م، ومن واجبها أن هَ د إلى المت  هام على الفعل المسنَ ت  الوصف الذي تسبغه سلطة ابال
                                                           

 
 

 .290إبراهيم راسخ، المرجع السابق، ص (2)
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ق عليها نصوص صافها، وأن تطب  ص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأو تمح  
 .(2)القانون تطبيقا  صحيحا  

لية و الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريمة اإلنتاج والتجارة بالمخدرات والمسؤ 
 الجزائية.

 ما هو القصد الجزائي؟  

د في إرادة للسلوك الموصوف في نموذج الجريمة وللحدث المحد  إن ه باختصار: "
ج ذاته مالبستها للسلوك عي بكافة العناصر التي يتطلب النموذهذا النموذج، يقترن بها و 

 .(0)"عتباره جريمةا في سبيل 

تجاه االعلم بعناصر الجريمة مع "ه: أن   هو زائيلقصد الجهناك تعريف آخر لو 
صورتي القصد كما هو واضح على  فهذا التعرييشتمل ، و "اإلرادة إلى تحقيقها أو قبولها

يتوافر  إلى تحقيق عناصر الجريمة بشكل مباشرتجاه اإلرادة بافحتمالي، الالمباشر وا
بصورة غير مباشرة إلى قبول تحققها يتوافر  عندما تتجه هذه اإلرادةالقصد المباشر، و 

 .(2)القصد االحتمالي

 غالبي ةالخطأ استثناء، و ف، ولب ها واألصل فيها الجرائمجوهر  زائيالقصد الجوُيعتبر 
دهاإمكاني ة تمييز ، و اعمد  إن ما تقع الجرائم   حالة اإلرادة من الفعل المادي، ففي الخطأ تحد 
الخطأ حال القانون، أما في  جر مة بموجبإلى  نتيجة مُ  مت جهة إرادة الجاني كون العمد ت

 .(0)جهت إلى الفعلت  اإلى تحقيق نتيجة جرمية وإن  كون مت جهةاإلرادة ال ت فإن  
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بوته فعليا  وال يصح القول يجب أن يكون ثلذا  ة،من أركان الجريم زائيوالقصد الج
و كان استخالصا  سائغا  عن ع صراحة، أعليها المشر    إذا نص   ضة إال  ة المفترَ ولي  ؤ بالمس

رة في ستقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد واألصول المقر  اطريق 
ه اإلنسان ال ُيسأل بصفت   ديثة أن  ر في التشريعات الجزائية الحهذا الشأن، إذ من المقر  

ا يكون لنشاطه دخل في وقوعه من األعمال التي نص القانون على فاعال  أو شريكا  إال عم  
مه القانون، وال مجال تجريمها، سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو االمتناع الذي يجر  

 .(2)مها القانون ولية المفترضة في العقاب إال استثناء  ووفق الحدود التي رسؤ للمس

القصد الجزائي  العراق،في المحكمة الجنائية المركزية فت عر  انطالق ا مم ا سبق فقد 
قتراف الفعل المادي، ويقتضي امن الجرائم العمدية يقتضي تعمد  بقولها: " القصد الجنائي

 .(0)بة على هذا الفعل"فوق ذلك تعمد النتيجة المترت  

لقانون قد أقر  بشرط توافر القصد الجزائي لدى بناء على هذا الت عريف فإن  او 
جار بالمخدرات، فجميع األفعال المادية في جريمة االت  و  عند قيامه بجميع األنشطة المرتك ب

 .(2)ح لهم الشارع باالتصال بالمخدر عمديةاألفعال التي تصدر من أشخاص لم يصر  

ب ينفي عنه صفة بطبيعة الحال فإن  عدم وجود القصد الجزائي لدى المرتك  و 
 ال ذي بانتفائه تنتفي  الجريمة العمدية، المجرم المتعم د ذلك أن  القصد الجزائي أحد اسس

ه في بعض على أن   في الجريمة، فهو ليس ركن اعمدية، أما الباعث  الجريمة بوصفها
د قصوجود حين يتطلب  كولية الجزائية، وذلؤ ع للباعث أثرا  في المسجعل المشر  األحوال قد 

                                                            
 

 .22في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص حسن المرصفاوي، المرصفاوي (2)
 22أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة االتحادية، أحكامها "بالسجن لمدة (0)
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خاص في الجريمة، ولمعرفة ما إذا كان شرط التجريم هو القصد الجزائي العام أو القصد 
القانون، فهو في بعض األحوال قد يذكر صراحة ضرورة  الجزائي الخاص، ُيرجع إلى نص  

 .(2).صد خاصتوافر ق

ل الجنايات عمدية، ك أن  هي في التشريعات الجزائية المعاصرة  إن  القاعدة األولية
من هنا فإن  الر كن ، استثناء في ذلك ختالف أنواعهااجنايات المخدرات على  تيسلو 

 .(0)صور القصد الجزائي يتخذ المعنوي  فيها 

هنا ال بد  للمحكمة عندما تحكم باإلدانة في جريمة االت جار بالمخد رات أن تأخذ 
مل على تبيان نوع بعين االعتبار في حكمها إظهار القصد من الحيازة أو اإلحراز، وأن تع

خصي،  ي حال رد  الجاني الحكم وفالقصد من اإلحراز هل هو االت جار أم االستعمال الش 
خصي فإن  على  عن نفسه بقوله إن  قصد الحيازة بالن سبة إليه لم يكن إال  االستعمال الش 

ا أو قبوال   على شريطة االعتماد  المحكمة في هذه الحالة ان تتعامل مع إقراره هذا رفض 
رات منطقي ة تكون مستقاة   .(2)أوراق الدعوى وظروفها مبر 

وكما تحدثنا سابقا  فإن الباعث على ارتكاب الجريمة ال يعتبر من عناصر القصد 
الجزائي، وعلى ذلك تقع الجريمة ممن أحرز المادة المخدرة مع علمه بطبيعتها ولو كان 

، فالحكمة (0)ينه وبين والديهالباعث على ذلك هو الرغبة في دخول السجن لخالف ب
التشريعية من تجريم المخدرات في القوانين المتعاقبة والرغبة في وضع حد الستعمال تلك 

 المواد المخدرة؛ تفترض عدم اعتبار العلل والبواعث المؤدية إلحراز تلك المواد.
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طلب وعليه يتوافر القصد الجزائي بمدلوله العام في توافر العلم واإلرادة، وقد يت
ج في العقوبات ووازن دا  خاصا ، ذلك أن قانون المخدرات قد تدر  صالقانون بجانب ذلك ق

منها  د لكل  بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة، وحد  
 .(2)العقوبة المناسبة

القصد  م الدليل على توافرالمحكمة أن تقد   فإن ه ينبغي علىوبناء  على ما تقدم 
جار أو التداول أو بها القانون، سواء أكان قصد االت  الخاص في الصورة التي يتطل  

االستعمال الشخصي، وهو مسألة موضوعية تدخل في تقدير محكمة الموضوع، واالقتناع 
الستعمال الشخصي هو ابما إذا كان قصد المتهم من الحيازة هو االتجار أو التداول أو 

 .(0)الموضوع من مختلف ظروف الدعوى  رها محكمةمسألة تقد  

وبالتالي فالقصد الخاص هو القصد العام باإلضافة إلى اتجاه اإلرادة إلى غاية 
 .(2)تتجاوز النتيجة، أي إتجاه اإلرادة إلى واقعة ال تدخل في البنيان القانوني للجريمة

المشرع ر  أق، وقد "جارقصد االت  " تعبير:القصد ب به لهذاوقد عبر المشرع عن تطل  
من تلك المقررة في حالة االقتصار على القصد  أشد  هي عقوبة توافر هذا القصد  في حال 

تجاه إرادة المتهم إلى ا" أم ا تعريف القصد الخاص في جريمة االت جار بالخد رات فهو:العام، 
من هم خذ المتطرح المواد المخدرة للتداول للغير دون تمييز، لقاء أجر معين، حتى لو لم يت  

 .(0)له مهنةاالتجار 

ية موضوعية وليست واقعة ماد  هو رة جار في المواد المخد  االت   بناء عليه فإن  
المرتكب، وجودها وإثباتها يترتب عليه تغيير في الوصف القانوني للفعل  على أن  قانونية،
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مخدرة أو  من مواد عرض ما يمتلكه ب في كل  مر ة يقوم فيها المرتك بالواقعة  تتحق ق هذهو 
وهنا ينبغي اإلشارة إلى أن العرض ال يعني حكم ا البيع دون ، اآلخرينمؤثرات عقلية على 

أي صورة من صور التعامل في هذه المواد  سواه من أساليب التعامل والت داول فهو يشمل
 .(2)مثل الرهن والمقايضة والسمسرة وغيرها

جار يتوافر لدى االت  بصد ق"ال قد قضت محكمة جنايات النجف االتحادية بأن  و 
للبيع للغير  ر العقلي  ر أو المؤث  ته اإلجرامية إلى طرح المخد  الجاني متى انصرفت ني  

منفعة، وال يشترط أن يكون الجاني قد حصل  مان هذا المقابل عينا  أم نقدا  أبمقابل، سواء ك
ر لحساب مخد  على المقابل لنفسه، فيصح القول بتوافر قصد االتجار في حق من يبيع ال

الغير سواء تم بأجر أو تبرعا ، وسواء تمكن الجاني من الحصول على المقابل أم لم 
ين على سبيل الدعاية رة على بعض المدمنة مخد  يتمكن، فمن يوزع بالمجان عينة من ماد  

 .(0)"جارعلى الشراء يتوافر في حقه قصد االت   اوحتى ُيقبلو 

من  تحقيق الربح شروع أن يقصد المتهمالماالتجار غير ومن شروط تحق ق جريمة 
ي ا كالمال على سبيل المثال أو، خالل هذا االت جار  ويستوي في ذلك أن يكون هذا الر بح ماد 

معنويا  كتوفير وظيفة أو منفعة معينة، حتى لو كان هذا الربح المعنوي غير مشروع 
 .(2)كممارسة جريمة الزنا مع إحدى النساء

ي الجواهر المخدرة من صور التعامل فيها، وهناك رأي ذهب إلى جار فويعتبر االت  
أن يقوم الشخص لحسابه الخاص بمزاولة عمليات  جار بالجواهر المخدرة االت   معنى أن  

ة واحدة جار عملي  تجارية متعددة قاصدا  أن يتخذ منها حرفة معتادة له، فال تكفي لثبوت االت  
طعة ال اتصال بينها، وإنما يلزم فضال  عن تعدد وال عدة عمليات متفرقة في أوقات متق
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د هو أن يكون الجاني قد كر س نشاطه بصفة معتادة العمليات أن ينتظمها غرض محد  
 .(2)للقيام بهذا العمل واإلرتزاق منه والتعيش عن طريقه

حقق كلما كان تقديمها رة يت  جار في المواد المخد  ت  الا في حين رأى فقهاء آخرون أن  
 .(0)ده القانون التجاري ر بمقابل، وأنه ال يجوز التزام المعنى الضيق لالتجار الذي حد  للغي

حسمت محكمة  إذع، صد المشر  قهو الذي يتفق و لحقيقة أن  هذا الر أي هو ال ذي وا
لتوافر أركان الجريمة  يه: "يكفالنقض المصرية هذا الخالف الفقهي عندما قضت بأن  

د ، مجر  2610لسنة  26 ممن القانون رق 20األولى من المادة المنصوص عليها في الفقرة 
رة جار في المواد المخد  رة، ولو لم يتخذ الجاني االت  االتجار في المواد المخد   دتوافر قص

 .(2)حرفة له، إذ لم يجعل القانون االحتراف ركنا  من أركان هذه الجريمة"

قصد الخاص لدى المت هم هو أن  الهنا ينبغي على المحكمة أن تبي ن لدى حكمها 
ا ويعتريه القصورو االت جار  ن نقضه إذا لم ، ويتعي  هي إن لم تبي ن ذلك يكون حكمها ناقص 

 توضح هذا القصد في حكمها.

ا كان ه "لم  ها بأن  قضت محكمة النقض المصرية في حكم لما أسلفناتأكيد في و 
جار بها قد م استعمالها واالت  في شأن مكافحة المخدرات وتنظي 2610لسنة  26القانون رقم 

ة حين اختط عند رة من الجرائم ذات القصود الخاص  جعل جريمة زراعة النباتات المخد  
ج فيها، كان الزم ذلك وجوب استظهار القصد ة تهدف إلى التدر  الكالم على العقوبات خط  

الجاني  لمالخاص في هذه الجريمة لدى المتهم، وال يكفي مجرد القول بتوافر الزراعة وع
بأن ما زرعه من النباتات المخدرة، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات 

                                                           
 
 

 .06مد، المرجع السابق، ص عوض مح(2)
 .02رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص (0)
 .102، ص 02/22/2612ق، جلسة 02لسنة  2111نقض جنائي مصري، الطعن رقم (2)

192



 

الخشخاش المخدر بقصد االتجار في غير األحوال المصرح بها قانونا ، وطبقت الفقرة 
من غير أن تستظهر توافر القصد  2610لسنة  26من القانون رقم  20الثانية من المادة 
د االتجار لدى الطاعن، فإن حكمها يكون مشوبا  بالقصور ويتعين نقضه الخاص وهو قص

 .(2)واإلحالة

د م ألسلوب جار في إثباته قصد االت  ال يحتاج و  اإلثبات، ولمحكمة  أساليبمن حد 
دليل دون أن تكون ملزمة باألخذ بدليل  الموضوع أن تستلهم عقيدتها في هذا الشأن من أي  

ا، وكذلك ضبط أدوات االتجار، أو ية المضبوطة أو تنوعهكبر حجم الكمك، (0)بعينه
 عتراف المتهم ذاته باإلتجار.ا 

ا وت وطة رات المضب"كمية المخد   قضت محكمة التمييز األردنية بأن   فقد  لذلك أكيد 
جار رات تمهيدا  لنقلها للسعودية لغاية االت  أنهما حازا المخد  ب ت همينتعزز ما ورد باعتراف الم

دعاء بأنهما حازا المخدرات للمتاجرة بها، وال يرد ار أركان جريمة حيازة ونقل البها، يوف
 .(2)"رات بقصد التعاطيالمخد  

على أن ه كون الكمي ة المضبوطة كبيرة أو صغيرة ال يشك ل دائما دليال يعتد  به على 
لمواد جار في ااالت  " ، وفي ذلك قضت محكمة التمييز األردنية أن  توافر قصد االت جار

عدم تقديم  رة من عدمه واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وعليه فإن  المخد  
ل ه األو  قطعة حشيش في منزل المميز ضد   62وجود  النيابة الدليل الكافي الذي يثبت أن  
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جار مكتفية بكبر حجم الكمية المضبوطة كقرينة على قصد وحيازته لها كان بقصد االت  
 .(2)يثبت هذا القصد"االتجار، ال 

 

 المطلب الثاني: أركان جريمة تعاطي المخدرات.
رة من المشكالت الجسيمة في مكافحة التعامل تعتبر ظاهرة تعاطي المواد المخد  

ت بها سائر التشريعات المقارنة وأفردت هتم  ا ر المشروع في هذه المواد، والتي واالتصال غي
ة، باعتبارها المشكلة الرئيسية في جرائم المخدرات لها نظاما  خاصا  في قوانينها الداخلي

 والمحور الذي تقوم عليه مكافحتها.

، على أن نا قادرون على تعريفه التعاطي والحقيقة أن  المشر ع لم يضع تعريف ا لمفهوم
غراض غير ألر مادة أو نبات وسيلة كانت وأيا  كان نوع المخد   ةر بأي  استعمال المخد  بأن ه: "

 .(0)"عالجيةطبية أو 

معاقبة كل من حاز أو " :رات العراقي علىقانون المخد  ع في المشر   نص   هذا وقد
رة أو زرع نباتا  من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخد  

النباتات أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو االستعمال 
ص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقا  لم يثبت أنه قد رخ  الشخصي، وذلك كله ما 

 ألحكام هذا القانون".
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لالمرجع ال تعتبر المحكمة هي هناو  تحديد قصد المتهم من حيازته للمادة  مخو 
على جار رة، وهل هو بقصد التعاطي واالستعمال الشخصي أو لقصد آخر كاالت  المخد  

قديرية، ولها أن تستخلص ذلك من ظروف سلطتها الت مستعملة بذلك، سبيل المثال
المادة  كمي ةة لكل متهم، و ، وكذلك من الظروف الشخصي  ىومالبسات كل قضية على حد

 .(2)همع تي تم  ضبطهاال  

ة المخد رة، كذلك هو و  خصي للماد  الت عاطي بشكل عام يحمل مدلول االستعمال الش 
لة والتي نص  عليها ال قانون كالت حريض على الت عاطي، يشمل مختلف األنشطة ذات الص 

وتسهيله، واإلدارة واإلعداد، وتهيئة المكان للتعاطي.. وقد اعتبر المشر ع كل  هذه اإلفعال 
مجر مة، ال بل اعتبر كالًّ منها جريمة مستقل ة، وذلك في محاولة منه للحد  من ظاهرة 

 .انتشار المخد رات وتعاطيها

بل سعى إلى أو االستعمال الشخصي، الت عاطي يكتف  بتجريم فعل لم إذا ع المشر  ف
لة وإن لم تكن تعتبر تعاطي ا فقد يفتح شخص بيته  ،تجريم بعض األفعال ذات الص 

لمتعاطي المخد رات بهدف االستفادة المادي ة دون أن يكون هو متعاطي ا.. وقد ُيحر ض 
..  لقد جر م ةدون ان يتعاطى هو هذه الماد  شخٌص مجموعة من الشب ان على التعاطي 

ا بذلك التجريم التحوطي السابق للحد من ظاهرة تعاطي  المشر ع مثل هذه األفعال قاصد 
 المخدرات.

ل جريمة وهذا ما يدعونا لتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع األو  
و صه لجرائم إدارة أنخص  فتعاطي المخدرات وتقديمها أو تسهيل تعاطيها، أما الفرع الثاني 

 وفق ا لما يلي:ى التعاطي، وذلك إعداد أو تهيئة مكان التعاطي والتحريض عل
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 جريمة تعاطي المخدرات وتقديمها أو تسهيل تعاطيها.ل: الفرع األوَّ 
 ستعمال الشخصي للمخدرات:جريمة التعاطي أو االأوَّالا: 

ته، ورب ما إلى حد  أن نا ال نحتاج إلى تعريفه لنفهم مدلوالإن  فعل الت عاطي واضح 
.. على أن ه ال في أغلب التشريعات كما  لهذا الن شاطيضع المشرع العراقي تعريفا   لملذلك 

 الرجوع إلى أقوال الفقه وأحكام القضاء.ضير في هذا اإلطار من 

ر العقلي رة أو المؤث  "تناول المادة المخد   :هالفقهاء فعل التعاطي بأن   بعضف عر  لقد 
أو الحقن أو االستنشاق أو  وسيلة، سواء عن طريق الشم   ةجسم بأي  وذلك بإدخالها إلى ال

 .(2)كمية كانت" البلع أو التدخين أو االستحالب أو غيرها، وذلك ولو لمرة واحدة وبأي  

أو بالوسيلة المستخدمة ريقة التعاطي بطبناء على هذا الت عريف فإن ه ال عبرة 
ل تكرار الجرم ليس شرط ا  فإن   كذلك ،لتحقيقه لتحق قه فُيعتبر متعاطي ا من قام بالفعل ألو 

افع إلى الت عاطي ويستوي في الت جريم من تعاطى في  ،(0)مر ة.. كذلك فإن ه ال عبرة في الد 
 لمزاج أو لتسكين األلم أو للجنس، فكل ذلك ال يهم.اأم تلبية   سبيل إشباع للرغبة

ل ة يتمث  رات العقلي  رات والمؤث  م في جريمة تعاطي المخد  السلوك اإلنساني المجر  إن  
ة أو السالئف، أو رات العقلي  رة أو المؤث  ة من المواد المخد  نبات أو ماد   في تعاطي أي

 .(2)استعمالها استعماال  شخصيا  

وتتميز جريمة تعاطي المخدرات بأنها جريمة وقتية تنتهي بانتهاء فعل التعاطي، 
ب ترت  تستلزام أن االتجريم دون  هليه وحدمادي من مجرد سلوك ينصب عويتألف ركنها ال

 .(0)عليه نتيجة خاصة، كما أنها جريمة خطر ألنها تعرض المصلحة المحمية للخطر
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ا فإن  جرم الت عاطي ال ُيصن ف في إطار جرائمو   بل هو السلوك والنتيجة،  استطراد 
النتائج سواء  دون نظر إلىالشارع بتحقيق السلوك ، حيث يكتفي دمن جرائم السلوك المجر  

، والسلوك اإلنساني هنا يتمثل باستهالك المتعاطي للمادة المخدرة أيا  تحق قت أم لم تتحق ق
 .(2)كان نوعها

رات تشك ل الر كن األساسي في كل  جرائم اقع الحال أن  جريمة تعاطي المخد  و 
راعة ولما   تهريب...االت جار والكان المخد رات األخرى، فلوال التعاطي لما كانت الز 

 .المتكاملة الحلقة اإلجرامية كل  هذهي للمخدرات هو بمثابة المحرك لفالمتعاط

جتماعيا  وأمنيا  ابة هذه اآلفة مرك   ومما يزيد األمر تعقيدا  لدينا في العراق أن  
ل اإلسقاط االجتماعي، فتؤدي رات إحدى مداخل جريمة تعاطي المخد  ومكانيا ، حيث تشك  

 سلب ا المشاكل األسرية، مما ينعكسي حاالت الطالق و والجرائم وتفش   ىنتشار الفوضاإلى 
 على المجتمع ككل.

 عقوبة الحيازة هيستقال  بذاته، وإذا اقترن بالحيازة تكون ويعتبر التعاطي فعال  م
 .(0)واجبة التطبيق، وال يلزم من الحيازة التعاطي وكذلك العكس، و األشدالعقوبة 

ه فيها قصد االستعمال الشخصي يقصد به حاالت ال يتج   بعض الفقهاء، أن   ى وير 
ح به سمخر ال يغرض آ ر بنفسه، وإنما الستعماله في أي  هم إلى تعاطي المخد  المت  

 .(2)القانون، كاستعماله في تجارب كيميائية دون إذن مسبق مثال  
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يضع شرط المكان لتحق ق  ع العراقي لمالمشر   إلى أن   ، في هذا اإلطار،ونشير
خص بالت عاطي في منزله، أو في الشارع، ج ريمة التعاطي، فسواء لدى القانون أن يقوم الش 

 .او في السي ارة، او في مستوَدع تحت األرض...

 ثانياا: جريمة تقديم المخدرات للتعاطي أو تسهيل تعاطيها:
تقديم المخدرات للتعاطي إعطاء المادة المخدرة يمكننا تعريف هذا الفعل بأن ه: "

لغير، لكي يتعاطاها أو يستعملها إستعماال  شخصيا ، وهو أمر ال يتحقق إال بقيام الجاني ل
بفعل أو أفعال إيجابية بهدف التيسير لشخص يقصد تعاطي المخدرات وتمكينه من تحقيق 

 .(2)"هذا القصد، وذلك بوضع المخدر تحت تصرفه ورهن مشيئته

ة المخد رة أجر د ُيعتَبر جرم الت قديم للتعاطي متحق ق ا بمو  و المؤث ر أن يتم  تقديم الماد 
في هذه الجريمة  تعاطيإن  ال، ويستوي في ذلك أن تتم  عملي ة الت عاطي ام ال، العقلي لآلخر

ة المخد رة بمقابل أو بدون كذلك فإن   ،ال ُيعتبر شرط ا لتحق قها ه ال عبرة في أن يتم  تقديم الماد 
هم المت   ه متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن  ن  ، وعلى ذلك فقد قضي بأ(0)مقابل

ذلك ينبغي معه  ل عندما رآه يتعاطاه، فإن  هم األو  الثاني قد أخذ قطعة الحشيش من المت  
مه له أو سهل تعاطيه، ويكون الحكم الذي اعتبر أن القول بأن هذا األخير هو الذي قد  

صي فحسب قد طبق القانون تطبيقا  إحرازها كان بقصد التعاطي أو االستعمال الشخ
 .(2)صحيحا  

تعاطي المخدرات، عن ُجرم حيازة و  مستقل ةجريمة تقديم المخدرات للغير ُتعتبر 
ز لجرم تقديم مواد "إرتكاب الممي   قضت محكمة التمييز األردنية بأن   بناء على ذلك فقدو 
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ل جريمتين مستقلتين وال وجرم حيازة عقار خطر وتعاطيه فعال ، يشك ،رة للغير بمقابلمخد  
 .(2)تالزم بينهما ماديا  ومعنويا "

المقصود منه هو مجمل األفعال التي يمكن أن تسهيل التعاطي ف فيما يخص  مفهوم
من تعاطي المخدر أو  يقوم بها شخص في سبيل تمكين شخص أو أشخاص آخرين

ترض طريق ت التي تعبتذليل العقبا يقوم فالجاني في هذه الحالة هو من المؤثر العقلي، 
 .(0)خطوات معينة من شأنها تمكين المتعاطي من تحقيق غايته عبرالراغب في التعاطي، 

ر وغالبا  ما يتم تسهيل التعاطي أو االستعمال بنشاط إيجابي، ومثال ذلك أن يحر  
الطبيب تذكرة طبية لصرف مادة مخدرة لشخص معين بغير حق، وكذلك الشخص الذي 

ص المكان لذلك، لمخدرات من التعاطي في منزله دون أن يكون قد خص  ن متعاطي اُيمك  
 أو أن يقدم لغيره األدوات الالزمة للتعاطي.

وبذلك يشمل تسهيل التعاطي تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص ما 
لتمكينه من تعاطي المخدر أيا  كانت طريقة المساعدة، كالطبيب الذي يعطي أحد المدمنين 

ذكرة طبية لصرف مادة مخدرة دون أن يكون مريضا ، أو تغاضي رجل الشرطة عند ت
مشاهدته ألشخاص يتعاطون المخدر في مكان يسيطر عليه كنوع من النشاط السلبي، 

عملية التعاطي حتى تقوم به جريمة تسهيل التعاطي وسواء  ويشترط في هذه الحالة أن تتم  
 .(2)أكان ذلك بمقابل أو دون مقابل

بأن "جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة تتطلب جنايات واسط وقد قضت 
تيسير تحقيق الغير لهذا القصد، أو قيام الجاني بالتدابير الالزمة لتسهيل تعاطيه وتهيئة 
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الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية له لتمكينه من تعاطي المخدرات أيا  
هذه المساعدة، ولكن ال يشترط أن يكون الجاني قد تولى تهيئة أو كانت طريقة أو مقدار 

 .(2)تخصيص مكان لتعاطي المخدر"

إدراك المرتك ب ب ، مرتبط حكم اق القصد الجزائي في جريمة تسهيل التعاطيتحق  إن  
تعاطي هيل ووعيه لجريمته، بمعنى أن ه يعلم بأن  ما يقوم به من أنشطة يدخل في باب تس

، المخد ر أو طبية  وصفةالطبيب الذي يصرف كمثل  المؤث ر العقلي من دون وجه حق 
ا بذلكلغير مرض يستحقها  ويستطيع ، (0)عملي ة الت عاطي لطالب الوصفة تسهيل قاصد 

روف ظ القاضي في هذا اإلطار أن يستنبط هذا العلم وهذا اإلدراك للفعل من خالل
نات حكمه توافر هذا مدو   في سُيبي نى ذلك ما دام يا  إليراه مؤد   وفق ا لماالدعوى ومالبساتها 

 .(2)القصد توافرا  فعليا  

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يشترط لقيام جريمة تسهيل التعاطي أن يكون هناك 
مقابل مادي لها، حيث تقع الجريمة بصرف النظر عما إذا كان فاعل جريمة تسهيل 

يمته من عدمه، ويجب أن يالحظ أن التعاطي قد حصل على مقابل مادي أو معنوي لجر 
جريمة تسهيل التعاطي تستقل تماما  عن جريمة إحراز أو حيازة المادة المخدرة، فمن يسلم 
آخر سيارته للتعاطي فيها قد ال يحوز مواد مخدرة، ومع ذلك تقوم بحقه جريمة تسهيل 

 .(0)التعاطي
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داد الرصافة االتحادية الجنائية المركزية بغمحكمة القضت  بناء على ما سبق فقدو 
رة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هي جريمة "جريمة تسهيل تعاطي المواد المخد   بأن  

ر بقصد التعاطي، وتختلف كل منها عن األخرى في ة عن جريمة إحراز المخد  مستقل  
 أو بعض ماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل  مقو  

 .(2)أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتما  في قيام الثانية"

جرائم إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان التعاطي والتحريض على الفرع الثاني: 
 .التعاطي

 أوَّالا: جرائم إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان للتعاطي:
عام عمد بقصد الحد  من أخطار تعاطي المخد رات على األفراد والمجتمع بشكل 

تعاطي  تسهيلنشاط من شأنه  كل  المشر ع إلى الت جريم ومن قم  إقرار عقوبات على 
المخدرات على أية صورة تتم، فنص في الفقرة.. من المادة... من القانون رقم لسنة 

د أو هيأ مكانا  لتعاطي كل من أدار أو أع" :بشأن الجواهر المخدرة على معاقبة 0229
 ".المخدرات

جاء مطلقا ، فهو ينطبق على كل حالة ُيجه ز فيها مكان  هذا النص  كون نظر ا لو 
 معين لتعاطي المخدرات، يستوي أن يكون عاما  أو خاصا ، بمقابل أو دون مقابل، كما أن  

ه ليس ثمة ما ت العامة كالمقاهي والمالهي، وأن  هذا النص ينطبق على أصحاب المحال  
ة المخدرة للتعاطي، أو تسهيل تعاطيها كتقديم الماد  يمنع أن ينطوي الفعل على وصف آخر 

 .(0)أو إحرازها أو حيازتها، مع ضرورة توافر القصد الجزائي
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أو أدار أو هيأ مكانا   قد أعد  ُمرتك ب الفقرة السابقة أن يكون ال نص   تفعيلويشترط ل
 لتعاطي المخدرات على وجه التخصيص، وافتقاد شرط تخصيص المكان للتعاطي ينفى

 تعاطي المخدر بين أكثر من شخص في منزل أحدهم أو مقر   إعمال الفقرة السابقة، فإذا تم  
عمل مع صديق مثال ؛ فال يتحقق فعل اإلعداد أو اإلدارة أو التهيئة لمكان بقصد تعاطي 

 .(2)المخدرات وإنما يتحقق في هذه الحالة فعل اإلحراز وحده

 ل  نشاط ذي صلةك ل في إطار اإلدارة تختلف عن تهيئته، إذ يدخ المكان وإدارة
وتحديد من ، الفتح واإلغالقد حديد مواعيتواإلشراف عليه وتوجيه التعاطي و  بتنظيم المكان

 .(0)تعيين العمال القائمين على خدمة المتعاطين ذايدخل ومن ال يدخل وك

اد لمو لتعاطي ال هدفوإفراده لتحقيق  المكان تخصيص أم ا الت هيئة فالمقصود بها
بمعنى أن  إفراد مكان في  رات العقلية حتى وإن تم فيه أي نشاط آخر،رة أو المؤث  المخد  

البيت وتهيئته لعملي ة الت عاطي، أو تخصيص زاوية في محل  تجاري للتعاطي وغير ذلك.. 
ا فإن ه ال يشترط أن يتم اإلنفراد بتعاطي المواد  كل ه يدخل في إطار تهيئة المكان.. واستطراد 

 .(2)أنشطة أخرى للتعاطي في  مخدرة فقط في هذا المكان، فقد يستخدم هذا المكان المعد  ال

وهنالك كذلك تخصيص المكان ويعني كما هو واضح من اللفظ أن يقتصر 
  ويستوي في ذلك  استعمال مكان ما في معظم األوقات على تعاطي االخرين للمخد رات، 

دة من الن اس أو أن يكون  أو لمجموعةذا المكان لشخص بعينه، تم  تخصيص هأن ي محد 
ا لكل  من أراد الت عاطي الطارق، كذلك يستوي  معرفةمغلقا  ال يفتح إال بعد ، أو كان مفتوح 

 .(0)موقع هذا المكان والشكل الذي يتخذه
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من أدوات  ،ون بما قد يحتاج إليه المتعاط تمويله وتجهيزه هوإعداد المكان و  
الجوزة لمن يتعاطي الحشيش، أو اطي األفيون أو المورفين، أو يتعالتعاطي كالحقن لمن 

دة من الناس ن، ويتم تخصيص المكان إما لمجموعة محد  يالهيرو  ىلمن يتعاط أدوات الشم  
للتعاطي في صورة كوخ بين  أو لشخص على انفراد، ويستوي أن يكون المكان المعد  

 .(2)في الصحراء خيمةة في مرآب أو في مقهي أو سيار الحقول أو غرفة في منزل أو زاوية 

فقد يكون  ومثل هذه الجرائم تعتبر متحق قة حت ى لو لم يكن المت هم هومالك المكان
ا فإن  هذه الجريمة ممكنة الوقوع وتجر م أمام القانون  مستأجر ا أو مستثمر ا له.. واستطراد 

 كذلك فإن ه  على المكان..سواء أكان المت هم مالك ا أم مستأجر ا أم مستولي ا بوضع اليد 
 .(0)يستوي أمام القانون شكل المكان نفسه أو موقعه أو حجمه

عتَبر متحق قة في حال قام شخص بإعداد أو جريمة اإلعداد أو التهيئة ال تُ  أن   على
ة مخد رة بحيث يكون  تهيئة غرفة او زاوية في بيته أو مركز عمله لغرض تعاطي أي  ماد 

ا عن مرمى نظر في العمل، فهذا المكان ليس  أو رؤسائه سيهو أفراد أسرته أو مرؤ  بعيد 
 .(2)معدا  وال مهيئا  الستقبال الغير

 مجر مةر من أعمال التهيئة العتبَ ما يُ  دة ُيتَرك تقديراي كل  األحوال فإن ه في العف
 .(0)ب عليه من محكمة النقضلقاضي الموضوع بغير معق   لك،ذر كعتبَ قانونا  وما ال يُ 

جرائم إدارة وإعداد وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات إنما تكون  رى البعض أن  وي
بمقابل يتقاضاه القائم عليه، وإذا دان الحكم المتهم دون أن يبين هذا األمر فإنه يكون 
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الجريمة تكون تسهيل تعاطي  فإن   ال  هناك مقاب معيبا  بالقصور، أما إذا لم يثبت أن  
 .(2)المخدرات

لة  نجمل القول بأن  جرائم تهيئة وإدارة وإعداد أمكنة للتعاطي غير في المحص 
ما بمعنى أن  الن شاط اإلجرامي فيها يظل  مستمرًّا طالالمشروع تعتبر من الجرائم المستمر ة 

هذه الجريمة عندما يوقف الُمرتك ب نشاطه ألي  سبب كان  أن  المرتك ب يقوم به، وتتوق ف
، أو نتيجة ضبط األجهزة األمني ة المولجة باألمر له سواء فعل ذلك بصحوة ضمير منه

ا ذاألحكام الخاصة به لكاف ة فإن ها تخضع من الجرائم المستمرةبما أن  هذه الجريمة هي و 
 .(0)النوع من الجرائم

 ثانياا: جريمة التحريض على تعاطي المخدرات:
نزل العقوبة م المشرع التحريض على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأجر  

على مرتكبها، وال يكفي للوجود القانوني لهذه الجريمة توافر ركنها المادي، بل يلزم أن 
 تكون الواقعة المادية غير مشروعة، وهي ال تكون كذلك إال إذا انتفت أسباب اإلباحة.

خلق فكرة معينة لدى الشخص أو أم ا تعريف الت حريض فهو: "الت حريض هو 
إلنتاج  ق التحريض بفعل أو قول كاف  غية التأثير عليه العتناقها، ويتحق  تحبيذها في ذهنه ب

 " عليهأثره في نفس المجني 

وُتعتَبر جريمة الت حريض واقعة بمجر د حصوله بين طرفين هما الجاني والمجني 
سواء في ذلك أحق ق الت حريض الغاية أو النتيجة المرجو ة منه أم لم يحق قها..كذلك فإن   عليه

ة مس ؤولي ة الت حريض تطال المحر ض حت ى لو كان قد سبق للمجني عليه أن تعاطى ماد 
رة أو مؤث ر ا عقليًّا.. ابق لهذه المواد  ن  أ ذلك مخد   أم ا ال يرفع عنه حماية القانون، تعاطيه الس 
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ائم على الت عاطي وسواس مستمر   المجني  نحرافايد من يز  تبرير ذلك فهو أن  الت حريض الد 
 (2)يه ويبعد عنه إمكاني ة اإلصالح.عل

جه إلى نفسية ض ذو طبيعة نفسية، فهو يت  نشاط الُمحر    أن  يظهر لنا مم ا سلف 
ا إياه إلى مهاوي اإلدمان فيه من خاللهار الفاعل كي يؤث   والفرق بذلك واضح بين  ،دافع 

اره يستعين نشاطه ونشاط الفاعل، إذ يغلب أن تكون لنشاط الفاعل طبيعة مادية، باعتب
 .(0)بقوانين الطبيعة لكي يحقق فعله على نحو مباشر النتيجة اإلجرامية

حصول  تقدير التحريض، فإن   بلفظ عمد إلى تبيان المقصودالقانون لم ي بما ان  و 
لةمن الظروف ُيعتَبر  انتفاءهالتحريض أو  هذا بالوقائع والتي تفصل فيها محكمة  ذات الص 

ا فإن همن محكمة النقض، و  ب عليهاالموضوع بغير معق أن يثبت الحكم يكفي  استطراد 
 .(2)نة لهعليه أن يبين األركان المكو  ليس تحقق التحريض، و 

نشاط المحر ض من األنشطة الخطرة كونه يطال المستويين الماد ي والن فسي، و 
ن وينتج عنه ما يتعل ق بكل  من هذين المستويين.. ويظهر الت أثير الن فسي للمحر ض م

خالل تأث ر الفاعل وات جاه إرادته نحو ارتكاب الفعل المجر م، أم ا التأثير الماد ي للمحر ض 
 .(0)فيتجل ى في الجرم ال ذي ارتكبه الفاعل نتيجة لهذا الت حريض

انها بغض يريمة، أو الجرائم المعاقب على إتن للجحريض هو الفعل المكو  الت   فمحل  
لتحريض لكي يكون جنائيا  ومعاقبا  عليه ال بد أن يهدف إلى تها، فاالنظر عن عقوبتها وشد  

قترافه، ويترتب على ذلك إيقاع العقوبة احر ض الرتكاب ما يحرم إتيانه و توجيه إرادة المُ 
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ا  على ارتكاب جريمة معينة، أو جرائم على فاعله، لذلك يجب أن يكون التحريض منصب  
 ا  وذا تأثير حاسم.دة بعينها، وأن يكون هذا التحريض جديمحد  

ذلك فإن الفعل الذي يقوم به الُمحر  ض هو نشاط نفسي يعتمد فيه انطالق ا من و 
على قوة تأثيرة على الشخص المحر ض، ومدى استعداد األخير للقيام بالجريمة بناء  على 

تحبيذ فكرة الجريمة لدى الشخص  ادة منههذا التحريض، كما يعتمد على عوامل متعد  
وافعها والتهوين من شأن العقبات التي قد تعترض طريقه حال تنفيذه الجريمة، أو وتبرير د

ل من خطورة أعراضها، وبذلك تقع أن يوضح له فائدة هذه المواد لجسمه وصحته ويقل  
 .(2)جريمة التحريض تامة

ا فإن  الوسيلة التي تم  من خاللها الت حريض على الفعل ليست بذات أهمي ة و  استطراد 
ق ق الجريمة فقد يتم  هذا الت حريض عن طريق القول أو الكتابة أو الن ظرة... ال عد  في تح

وال إحصاء لألساليب التي يمكن لمحر ض أن يستغل ها في هذا اإلطار وهذه األساليب تتعد د 
وتتنو ع بحسب شخصي ة المحر  ض وقدراته وبحسب شخصي ة المحر ض وتبع ا لنوعي ة العالقة 

 .(0)بينهما
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 الباب الثاني
 من انتشارها رات والحد  مكافحة ظاهرة المخد   

ال شك  في أن  المخد رات ليست ظاهرة محلي ة تتعل ق ببلد ما دون سواه من بلدان 
ي ا للمجتمع الد ولي بأسره، جار الدولي غير المشروع االت  و  العالم.. بل هي ظاهرة تشك ل تحد 

عتبر  من المشكالت الكبرى والمعق دة التي يواجهها العالم، يُ في المخدرات والمؤثرات العقلية 
 يجية فع الة. هدفا  كبيرا  يتطلب استراتتشك ل  حت ى باتت مواجهتها

التصدي لها منذ بداية  وقد وعى المجتمع الد ولي عمق وخطورة هذه المشكلة فبدأ
ولية لمراقبة وتوقيع أول معاهدة د (2)2626القرن الماضي بعقد مؤتمر دولي في سنة 

 . 2620المواد المخدرة سنة 

مهام إعداد  األمم كأول منظمة دولية أوكلت إليهاعصبة  تم  إنشاء 2606وعام 
اإلتفاقيات الدولية وتنظيم الرقابة على تطبيقها، إلى غاية إنشاء هيئة األمم المتحدة خلفا  

وير رة وتعزيز وتطلتباشر االختصاص المتعلق بمكافحة العقاقير المخد   2600لها عام 
العديد من المعاهدات  هذه المنظمة تم  توقيع ، وفي ظل  التعاون الدولي في المجال ذاته

إبرام االتفاقيات المعاصرة بشأن  حتى 2602إلى غاية  2601روتوكوالت بداية من ب
 .(0)2611تفاقية وانتهاء  با 2612ا باتفاقية مكافحة هذا االتجار بدء  
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قد استطاع أن  التنظيم الدولي على مستوى التشريعات الدوليةهذا  والحقيقة أن  
تفاقيات الدول إلى عقد اقليمي والمحل ي، إذ بادرت ن ذا تأثير كبير على المستويين اإليكو 

ريعات الوطنية كي تتمك ن من التش ن  ، وتعزيز سَ 2660منها االتفاقيات العربية لسنة 
سارت العراق ة والتي رات والمؤثرات العقلي  المخد  جار الدولي غير المشروع في ت  التصدي لال

 .ولبنان على الن هج ذاته

جار غير المشروع في في هذا الباب إلى مكافحة االت   فإن نا سنتطر ق وعليه 
المخدرات والمؤثرات العقلية على ضوء االتفاقيات الدولية واإلقليمية في فصل أول، 

سات الوطنية في مكافحة االتجار ة والمؤس  ي  مات العربدور المنظ  لونخصص الفصل الثاني 
 ة.رات العقلي  رات والمؤث  غير المشروع في المخد  
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  الفصل األول
 مكافحة ظاهرة المخدرات على الصعيد الدولي

ا جب ارة في ميدان الت صد ي للت جارة غير المشروعة  لقد بذل المجتمع الد ولي جهود 
وذلك من خالل اآلليات القانونية التي وضعها بداية من  قلي ة،في المخد رات والمؤث رات الع

لكن  الن جاح التام والن اجز لم يكن من نصيب  ،2611إلى غاية  2692ثم  2612اتفاقية 
يستدعي هذه الجهود، فالمخد رات تواصل انتشارها في مختلف دول العالم األمر ال ذي 

 . لي ة في سبيل القضاء على هذه اآلفةقليمية وحتى المحمضاعفة الجهود الدولية واإل

ن ال بد على المجتمع الدولي وبغية الوصول إلى مكافحة متكاملة لهذه اآلفة، كا
ة في هذا ولي  ال، وبناء على االلتزامات الد  ي والفع  التدابير الالزمة للتصدي الجد   أن يت خذ

لة في مكافحة المخدرات نشاء هيئات وأجهزة دولية تختص أصات المبادرة إلى إالمجال، تم  
والمؤثرات العقلية، ومنها ما يضطلع بهذه المهمة من خالل أنشطته المختلفة وهو ما 

مات غير الحكومية التي تعمل على صة، إلى جانب المنظ  يعرف بالمنظمات المتخص  
 ة بشكل مباشر.رات العقلي  رات والمؤث  مكافحة المخد  

إلى إنشاء مثل هذه  ا وآسيا وأمريكادول أوروب قليمي بادرتعلى المستوى اإل
األمر بالنسبة للدول العربية التي عمدت إلى مواجهة التحديات األمنية في األجهزة، و 

رات العقلية من خالل جار غير المشروع في المخدرات والمؤث  المنطقة وعلى رأسها االت  
 مات.إنشاء مكاتب ومنظ  

لمطلوب في مجال مكافحة االت جار وبما أن  كل هذه الجهود لم تحق ق االختراق ا
ع على حساب  غير المشروع في المخد رات، والمؤث رات العقلي ة ال تي ظل  سوقها في توس 

ة األفراد وأمن المجتمعات كان ال بد   من  إعادة النظر في السياسات الُمعتمدة في  صح 
عف ومكامن الفشل..  اعتماد  والعمل على المواجهة وذلك عبر استكشاف مواطن الض 

، وإشراك مختلف الفاعلين في المكافحة على المستوى  ى المستوى الدولي سياسة متكاملة عل
209



 

المحلي، وعليه سنحاول من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على االتفاقيات الدولية 
ة في رات العقلي  واإلقليمية ودورها في مكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤث  

نتناول بالدراسة في المبحث الثاني األجهزة الدولية واإلقليمية ودورها في مبحث أول، و 
 رات العقلية.مكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤث  
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 المبحث األول
ة على ضوء رات العقلي  رات والمؤث  جار غير المشروع في المخد  مكافحة االت   

 ةة واالقليمي  االتفاقيات الدولي  

لقد استفحلت جريمة االتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل غير 
يستحيل  ها جريمة دولية عابرة للحدودمشروع في المجتمع الدولي بأسره، وأيقنت الدول بأن  

أبرمت الدول العديد  سبيل الت صد ي لهذه الظ اهرة ، وفيعلى أي ة دولة أن تكافحها منفردة
دولية التي تستهدف كلها قصر االستخدام على االستعماالت العلمية من االتفاقيات ال

 .(2)إلى يومنا هذا 2620والطبية بداية من سنة 

 لعل  األخطار الكبرى المترت بة على تعاطي المخد رات والمؤث رات العقلي ة واالت جار 
حم ل أعبائها غير المشروع بها، قد وضعت الد ول أمام مسؤولي ة عالمي ة ال مناص لها من ت

في سبيل الوصول إلى مجتمع دولي خال من  بذل الجهد والتعاون  فكان عليها المبادرة إلى
آفة المخد رات، وقد عملت الد ول العربي ة على وضع إطار قانوني للمواجهة بينها وبين آفة 

 .(0)عنى بهذا المجالإتفاقية عربية تُ  المخد رات فأبرمت فيما بينها

م بحثنا في هذا اإلطار إلى مطلبين متناولينبناء عليه فإن ن في المطلب  ا سنقس 
ة على ضوء رات والمؤثرات العقلي  جار غير المشروع في المخد  األول مكافحة جريمة االت  

االتفاقيات الدولية، لنخصص المطلب الثاني لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات 
 اإلقليمية.والمؤثرات العقلية على ضوء االتفاقيات 
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المطلب األول: مكافحة جريمة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات 
 العقلية على ضوء االتفاقيات الدولية

قبل بداية عصر التنظيم الدولي وإنشاء عصبة األمم كأول منظمة دولية عامة سنة 
تشجع هذه  ، كانت تعتبر تجارة المخدرات تجارة قانونية مشروعة، فكانت بريطانيا2626

التطورات التي حدثت في  التجارة في منطقة الشرق األقصى، بيد أن  الوضع تغير بعد
تصاالت والمواصالت التي سمحت لتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية أن تمتد أنشطة اال

لتشمل جميع قارات العالم، وتزايدت في مناطق أخرى مثل أوروبا الغربية والشرقية واليابان 
، هذا الوضع دفع بالدول لبحث سبل مواجهة هذه المشكلة (2)من الشرق األوسطوأجزاء 

 ل، واستمر التنسيق حتى إبرام أو  2626المشتركة ومثل ذلك بداية لعقد مؤتمر دولي سنة 
، وتوالت بعد ذلك االتفاقيات إلى حين إبرام 2620إتفاقية دولية في هذا المجال عام 

ل: خالل ، وعليه سنحاول من2611إتفاقية  االتجار الدولي غير المشروع في  الفرع األو 
الجهود الدولية في فترة ما قبل األمم المتحدة،  قلية، اإلضاءة علىالمخدرات والمؤثرات الع

 للجهود الدولية في عهد هيئة األمم المتحدة. هخصصنأما الفرع الثاني ف

في المخدرات  الفرع األول: الجهود الدولية لمكافحة االتجار غير المشروع
 والمؤثرات العقلية ما قبل هيئة األمم المتحدة

ها في أولى خطواتسارت البشري ة لتنظيم الدولي المعاصر في حقبة  سابقة  ل
جار الدولي غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكانت االت  مواجهة ومكافحة 

مر شنغهاي سنة عقد مؤت ن خاللرة مالبداية لوضع رقابة دولية على هذه المواد المخد  
 بتكوين اللجنة الدولية لألفيون،  وصوال إلى ، وال ذي أد ى إلى إرهاصات مهم ة بدءا2622

 .2621تفاقية قمع االتجار عام ا
                                                           

 
 

 .02أسامة حسن، ...، ص (2)
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 : 1111أوالا: اللجنة الدولية لألفيون عا    

 وجه ت حكومة الواليات المتحدة األمريكية دعوة لعقد مؤتمر دولي لدراسة وسائل
منع إساءة استعمال األفيون ومشتقاته، وكان ذلك في الصين في مدينة "شنغهاي" في 

لت فيما بينها لجنة  ،(0)دولة ةثالث عشر  ، وحضر المؤتمر ممثلو(2)2626فبراير عام   شك 
ن يوما  ة وعشريست   وقد عمل المؤتمرون على مدى ،(2)"لجنة شنغهاي لألفيون" ُسم يت بـ

وقد صدرت عن هذا المؤتمر مجموعة  ،(0)استعمال األفيون ومشتقاته لدراسة مراقبة إساءة
 من القرارات هي والت وصيات هي:

 .بشكل تدريجي على تدخين األفيون ضرورة القضاء  -
اتخاذ التدابير الرامية إلى القضاء على تهريب األفيون ومشتقاته خاصة منع  -

 جار فيه أو تعاطيه.ت  إليها، أو تمنع اال دول التي تمنع دخولهالتصدير إلى ال
 خاذ إجراءات حازمة لمراقبة صناعة وتوزيع المورفين وسائر مشتقات األفيون.ت  ا -
توجيه نداء إلى الحكومات صاحبة االمتياز أو المستعمرات في الصين للتعاون في  -

 القضاء على التجارة غير المشروعة لألفيون ومشتقاته.

مالحظتين اثنتين إحداهما سلبي ة ، نالحظ، من خالل قرارات المؤتمر وتوصياته
رة من تجارة األفيون دون سواها، وثانيتهما أن   تتمث ل في قصر نتائجه على الد ول المتضر 

                                                           
 
 

سمير عبد الغني، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية، المرجع السابق، (2)
 .11ص 

رتغال وروسيا هي: الواليات المتحدة األمريكية وانجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا والمجر واليابان والب(0)
 .06وسيام وهولندا وإيران، قاسي سي يوسف، المرجع السابق، ص 

سمير عبد الغني، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية، المرجع السابق، (2)
 .16ص 

 .06قاسي سي يوسف، المرجع السابق، ص (0)
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 عمال المواد المخدرة، فقادت إرهاصاته إلىأول بوادر منع إساءة استهذا المؤتمر شك ل 
 توقيع أول إتفاقية دولية فيما بعد.

 :1114لدولية الهاي عا  ثانياا: إتفاقية األفيون ا

رغم محدودية ما أسفر عنه مؤتمر شنغهاي، إال أن ه ولد في المجتمع الدولي رغبة 
رات والمؤثرات العقلية من خالل اجتماع الدول في مواصلة التصدي لظاهرة المخد  

ديسمبر سنة  2ريخ مرة ثانية في الهاي بتا -عدا النمسا والمجر –المشاركة في المؤتمر 
استخدام ، والتي قصرت (2)تفاقية دولية في مجال مكافحة المخدراتعقد أول ال 2622

يين ر الكوكاأخضعت مخد   ، كذلك(0)ة والشرعيةي  حتياجات الطب  األفيون ومشتقاته على اال
 .(2)ةولي  ألول مرة للرقابة الد  

ي غير المشروع ف جاراالت   كذلك فقد أقر ت هذه االت فاقي ة أساليب ووسائل لمكافحة
 كون كفيلةإصدار قوانين ت فرضت على الدول األطرافو ، المخد رات والمؤث رات العقلي ة

إنتاج  كذلك ألزمتها بمراقبة، فقط األغراض الطبيةبتحديد استخدام المخد رات في إطار 
ا حفزت هذه االت فاقي ة الدول على الت عاون في سبيل  وبيع وتصدير هذا المخدر،  ا وأيض  أيض 

على الدول تفاقية .. ومن ثم  فقد فرضت اال(0)تدريجي على عادة تدخين األفيون لقضاء الا

                                                           
 
 

 .211محمد الصاوي، المرجع السابق، ص (2)

، جامعة نايف العربية للعلوم 220محمد منصور، الرقابة الدولية على المخدرات، مجلة األمن والحياة، العدد (0)
 .02، ص 0221األمنية، 

 .02قاسي سي يوسف، المرجع السابق، ص (2)

 .262محمد الصاوي، المرجع السابق، ص (0)
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يتم من خاللها استيراد التي تحديد الموانئ والمدن والوكاالت  األطراف أن تعمد إلى
 .(2)وتصدير األفيون 

، (0)تفاقية فصال  خاصا  يدعو األطراف إلى تطبيق بعض العقوباتكما تناولت اال
لت تفاقيةاال وبهذا تكون هذه  ل سند قانوني دولي يتخذ كل  هذه القرارات لمواجهة أو   قد شك 

ا صارمة على عملي ةاالستعماالت غير المشروعة لألفيون وم  استيراد  شتقاته ويضع قيود 
 ظام التراخيص، كما عهدتلن باألفيون  المتعاملين هذه االت فاقي ة أخضعتاألفيون.. لقد 

ئف مثل تبادل المعلومات بشأن القوانين الصادرة والبيانات لدولة هولندا ببعض الوظا
 .(2)رةقة بتجارة العقاقير المخد  المتعل  

ز ها لم تدخل حي  فاقية إال أن  ت  نتها هذه االه ورغم األحكام التي تضم  وجدير بالذكر أن  
 .(0)دولة 11ة إليها وبلغ عدد الدول المنضم   2696وحتى عام  (0)2602النفاذ إال في عام

 :1142ثالثاا: إتفاقية األفيون الدولية جنيف 

اث استحد ت الد ول  تسعى  إلىبدأحت ى الحرب العالمية األولى، ما أن انتهت 
ئت عصبة األمم لهذا لم واألمن الدوليين، الس   جهاز دولي جديد تكون مهمته حماية فُأنش 

                                                           
 

 
 .0262من اتفاقية األفيون الدولية الهاي سنة  0أنظر المادة (2)

 .2620أنظر الفصل الخامس من إتفاقية األفيون الدولية الهاي سنة  (0)

سمير عبد الغني، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية، المرجع السابق، (2)
 .12ص 

ز النفاذ، ولم يتحقق ذلك إال ويرجع ذلك إلى قيام الحرب العالمية األولى الذي حال دون دخول تلك اإلتفاقية حي(0)
والذي اعتبرت التصديق عليها  2626من إتفاقية فرساي للسالم لسنة  061، والذي اعتبرت المادة 2602سنة 

 .211تصديقها على إتفاقية الهاي لألفيون، أنظر: محمد الصاوي، المرجع السابق، ص 

 .12...، ص  ،2محمد عيد، جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن، ج(0)
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وتحليل الصعوبات  ةدراسلغرض مؤتمرين دوليين  وقد عقدت العصبة األممي ة ،(2)الغرض
إبرام إتفاقية جنيف لألفيون  وأسفر هذان المؤتمران عنتفاقية الهاي، التي أعاقت  تنفيذ ا

لجنة مركزية دائمة  بحضور سبع وثالثين دولة، التي تم  بموجبها تأليف 2600 في عام
تها على اية لمكافحة المخدرات وانعكاسمدى فاعلية األنظمة المحل   ا سنويا  حولم تقرير  تقد  

نوعية  ، وتعتبر هذه االتفاقية قفزة(0)حركة التجارة غير المشروعة إلى مجلس عصبة األمم
 :لما تضمنته من أحكام يمكن تلخيصها باآلتيفي هذا المجال 

قان اإلنات للرقابة يفة المزهرة أو السدي أو الرؤوس المجف  ب الهن  القن   إخضاع -
 الدولية.

ة المشروعة للمخدرات بين الدول المصدرة والمستوردة جارة الدولي  الت   حركة مراقبة -
 وفق صورة محكمة لنظام شهادة التصدير واالستيراد.

إنشاء نظام التقديرات، حيث أوجبت على الدول إرسال تقديرات عن كمية المواد  -
 المخدرة المراد جلبها ألغراض طبية أو علمية. 

شريعات لقصر صناعة المواد الت سن  األطراف في االتفاقية ب أن تتعهد الدول -
 .(2)المخدرة، وأن توقع عقوبات لكل مخالف لهذه النصوص

وبلغ عدد  2601سبتمبر  00ز التنفيذ في فاقية دخلت حي  ت  نشير إلى أن  اال

 .(0)2612أعضائها سبعة وسبعين دولة حتى عام 
                                                           

 
 

كأول تنظيم دولي مهتمه حفظ السلم واألمن الدوليين وحل  2626إبريل  01تم إقرار ميثاق عصبة األمم في (2)
النزاعات الدولية بالطرق السلمية وهي منظمة ذات بعد سياسي وطبيعة قانونية عامة، أنظر: نصر الدين 

 .69، ص 0220، 2ر، الجزائر، ط األخضري، أساسيات القانون الدولي العام، دار بقليس للنش

 .02قاسي سي يوسف، المرجع السابق، ص(0)

 .2600أنظر المادة األولى من إتفاقية األفيون الدولية جنيف عام (2)

 .262محمد الصاوي، المرجع السابق، ص(0)
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 :1131تفاقية صنع المخدرات وتنظيم توزيعها جنيف رابعاا: ا

كمي ات كبيرة من المخد رات المرخ صة لتنتشر كالن ار في الهشيم حصل أن تسر بت 
حصول ذلك، األمر  اللجنة االستشارية لألفيون في سوق االت جار غير المشروع، وقد أك دت 

 إلى عقد مؤتمر عام يكون جوهر مناقشاته هو: 2622ة عام بالجمعية العام  ال ذي حدا 
وكان من  "االستعمال الطبي والعلميكيفية تحديد صناعة المخدرات وحصرها في "

رة وتنظيم توزيعها، إبرام إتفاقية جنيف لتحديد صنع العقاقير المخد  إرهاصات هذا المؤتمر 
رات بما تجارة المخد   على أحكام تنظ مفاقية ت  وقد اشتملت اال، (2)2622يونيو  22وذلك في 

 :تها االتفاقية فهية، ام ا أهم المبادئ التي أرسى االحتياجات الطبي  ال يتعد  

نظام التقديرات اإلجبارية، الذي يفرض على جميع الحكومات تقديم تقديرات  -
مخالفة للكمية  الحتياجاتها من المواد المخدرة في المجال العلمي والطبي، وأي  

 ض الدولة للحصار.دة، يعر  المحد  
ة خاص  لفحص التقديرات ال "هيئة اإلشراف على المخدرات"إنشاء جهاز دولي هو  -

 باالحتياجات الطبية والعلمية.
فاقية مع فرض عقوبات رادعة ت  يذ أحكام االحث الدول على إصدار قوانين لتنف -

 على المخالفين لهذه األحكام.
حظرت على المصانع استجماع ما يزيد عن الكمية التي تحتاجها في التصنيع  -

 لمدة ستة أشهر.
عة رات المصن  رات الخام والمخد  ضرورة قيام الدول بوضع تقرير عن كمية المخد   -

 ات المخزونة.والكمي  
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 .(2)رةأوجبت إتالف الكميات المصادرة وتحويلها إلى مواد غير مخد    -
تخابر الدول مع السكرتير العام لعصبة األمم عن المصانع المتواجدة في أقاليمها  -

صنع ف الممع ذكر اسم المصنع وعنوانه وكمية المخدرات التي ينتجها وإال توق  
 .(0)عن التصنيع

 ووق عت عليها حوالى  2622يونيو  6ز التنفيذ اعتبارا  من حي  ات فاقي ة جنيف دخلت  
 .(2)2696عام 

خامساا: إتفاقية عصبة األمم لقمع االتجار غير المشروع بالمخدرات الضارة 
 :1136جنيف 

، وقعت في تفاقية خاصة بالرقابة على المخدرات قبل الحرب العالمية الثانيةآخر ا
ب رتكَ ، بهدف تدعيم الوسائل المؤدية إلى إدانة الجرائم التي تُ 2621يونيو  01سويسرا في 

، وهي آخر عمل قانوني ينجز تحت رعاية عصبة األمم (0)تفاقية السابقةمخالفة ألحكام اال
 :ن أهم األحكام التي استحدثتها االتفاقية، وم(0)في هذا المجال

من يقوم  تشريعات لتوقيع عقوبات صارمة  ضد  كل   سن  ول األطراف بد الد  تعه   -
 باستخراج وصناعة وجلب واستيراد العقاقير، وضبط ومصادرة العقاقير المخدرة.

                                                           
 
 

من إتفاقية صنع المخدرات وتنظيم توزيعها جنيف عام  21-29-21-20-0الفقرة  22 -20لمواد أنظر ا(2)
2622. 

 من نفس اإلتفاقية السابقة. 02أنظر المادة (0)

 .00قاسي سي يوسف، المرجع السابق، ص (2)
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 تجريم زراعة وحصاد أي مخد ر خاضع للرقابة. -
عليها محاكمتهم ول التي ترفض هذا النظام لد  .. وبالن سبة  لنظام تسليم المجرمين -

 داخل محاكمها.
بمبدأ عالمية العقاب الذي يسمح للدول بمحاكمة األشخاص دون النظر أخذت  -

 لجنسياتهم ومكان وقوع الجريمة.
أوجبت على كل دولة إنشاء جهاز مركزي لضبط جرائم المخدرات يكون على  -

إتصال بالهيئات األخرى في باقي الدول، على أن يتم تبادل المعلومات عن حالة 
 لك حددت اإلتفاقية ثالث طرق لتبادل المعلومات:، وفي ذ(2)االتجار والمتاجرين

ة في كل دولة عن طريق مكانتها االتصال المباشر بين السلطات المختص   -أ
 المركزية.

 االتصال المباشر بين وزراء العدل بالدول المعنية. -ب
االتصال بواسطة السلك الدبلوماسي أو القنصلي لمخاطبة السلطة التي تعينها  -ج

 .(0)الدولة األخرى 

لة فإن  هذه اال ارتكزت في قراراتها بشكل أساسي على مبدإ    فاقية قدت  في المحص 
ظاهرة االتجار غير المشروع في  وذلك كأسلوب ناجع للحد  من ،التعاون والتنسيق الدوليين

 ة.رات العقلي  رات والمؤث  المخد  

                                                           
 
 

سمير عبد الغني، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية، المرجع السابق، (2)
 .96 -91ص 

سمير عبد الغني، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية، المرجع نفسه، ص (0)
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ت العقلية في الفرع الثاني: الجهود الدولية لمكافحة االتجار في المخدرات والمؤثرا
 عهد األمم المتحدة

وتم  إنشاء األمم المت حدة في الرابع والعشرين من  2626انهارت عصبة األمم عام  
ر نظام الرقابة الدولية على المخدرات يتطو  وفي عهدها ُعم ل على   2600أكتوبر عام 

د باعث أو جر  ، وعصر التنظيم هذا دفع بمبدأ التعاون الدولي من كونه مالعقلي ةوالمؤثرات 
، (2)أصل من أصول العالقات الدولية إلى دائرة المبادئ القانونية التي ال يرقى إليها الشك

أصدرت الجمعية العامة قرارها ال ذي يحمل  2601وفي التاسع عشر من نوفمبر من العام 
نقل اختصاصات عصبة األمم المتحدة إلى منظمة األمم وال ذي نص  على  00الر قم 

ل لتحقيق (0)راتومن بين هذه االختصاصات مكافحة المخد   المتحدة ... وفي سبيل الت وص 
تابعة للمنظمة من بينها المجلس االقتصادي واالجتماعي  الغايات ذاتها تم  إنشاء أجهزة

 رات.الذي جعلته المسؤول األول على الرقابة على المخد  

ل دورة له عقدها أنشأ  2601فبراير  فياالقتصادي واالجتماعي المجلس  وفي او 
جهود منظمة األمم المتحدة في مكافحة االتجار  ، لتتتابع بعد ذلك(2)"لجنة المخدرات"

إعداد  ، وقد نتج عن هذه الجهودالدولي غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
 :ر العابر للحدودمكافحة هذا االتجابهدف بروتوكولين وإبرام عدة إتفاقيات 
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رات البروتوكوالت الخاصة بمواجهة االتجار غير المشروع في المخد  أوالا: 
 ة:رات العقلي  والمؤث  

رات العقلية، رات والمؤث  جار غير المشروع في المخد  الت  في حربها المفتوحة على ا
 ثنين هما:األمم المت حدة بروتوكولين ا أصدرت

رات الخارجة عن ابروتوكول با -1  1131تفاقية سنة ريس إلخضاع المخد 
 :1126للرقابة الدولية عا  

ر ال ذي لحق بكل  مناحي الحياة تقد مت رات صناعة المخد   في موازاة الت طو 
أنواع جديدة  وتصنيع اكتشافبشكل هائل ومخيف، فتم  في هذا المجال  ةرات العقلي  والمؤث  

لصحة سارعت لجنة المخدرات باالشتراك مع هيئة الذا لم تكن خاضعة للرقابة الدولية، 
هذه األصناف الجديدة من المخدرات دون أن يعرقل  العالمية إلعداد اتفاقية تطال ببنودها

نوفمبر ذلك في الت اسع عشر من  ، وبالفعل تم  (2)ذلك صناعة وتوزيع العقاقير العالجية
للرقابة الدولية،  2622تفاقية خضاع المخدرات الخارجة عن نطاق افي باريس إل 2601

وثمانين  اويضم حوالي خمس   2606روتوكول ساري المفعول في ديسمبر وأصبح هذا الب
 دولة.

منحه لمنظمة الصحة  وظهرت أهمية هذا البروتوكول من خالل الدور الحيوي الذي
، وما يميزه (0)تفاقية السابقةر جديد ضمن أحكام االسلطة إدراج أي مخد   العالمية، إذ سل مها

رة الموجودة بل يمتد تطبيقه إلى قط على العقاقير المخد  مجال تطبيقه ال يسري ف أيضا  أن  
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مة وبتوقيع هذا البروتوكول أصبحت منظ  ، (2)كتشافه في المستقبلر جديد يمكن اأي مخد  
ة المواد الخاضعة قائم ر علىمخد   إدراج أي   هي التي تتول ى ة العالمية للهيئة الدوليةالصح  
 .للرقابة

 :1123بروتوكول نيويورك لألفيون  -4

زراعة الخشخاش بل  اقيات الدولية السابقة لم تطل تفبالن ظر إلى أن  غالبي ة اال
رة إلى الخشخاش هو المصدر  هذا مع العلم أن   ر األفيون،مخد   اكتفت باإلشارات المتكر 

وقد تنب ه المجتمع الد ولي إلى ذلك  األساسي لكافة المشتقات والمستحضرات األفيونية،
مع  ويتناسب من زراعته وتنظيم تسويقه بما يتالءم فاقية للحد  إعداد إتفعمل على 

 ..(0)االحتياجات العلمية والطبية

من زراعة نبات  ة السادسة من بروتوكول نيويورك للحد  لماد  قد سمحت او  
 التجار فيه بالجملة واستعماله،الخشخاش وتقييد وتنظيم إنتاج األفيون وتجارته الدولية وا

: "اتحاد الجمهورية بإنتاج األفيون بهدف الت صدير وهذه البلدان هي فقط لسبعة بلدان 
 يا"، "الهند"، "يوغسالفيا"، "اليونان". تركتية"، "إيران"، "بلغاريا"، "السوفيا

زراعة  لمراقبةوقد فرض هذا البروتوكول على البلدان أن تنفذ نظاما  شامال  
ت الماجار فيه، إذ واستعماله واالت   الخشخاش منه على ضرورة اتخاذ التدابير  دة الثالثةنص 

 :اآلتية

 ى تنظيم زراعة األفيون.دولة جهازا  حكوميا  يتول   كل   أن تنشئ -
                                                           

 
 

سمير عبد الغني، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية، المرجع نفسه، ص (2)
90. 

 .020محمد الصاوي، المرجع السابق، ص (0)

222



 

 دها الجهاز.أن تقتصر الزراعة على مناطق معينة يحد   -
إلى  المحصول بكاملهتسليم المسموح بزراعتها ويتم    رخصة المساحة د كل  تحد   -

 الجهاز بغرض البيع.
 .(2)لجهاز لألفيون زراعة وتصديرا  واتجارا  احتكار ا -
دولة وال ينبغى  وضع البروتوكول حدا  أقصى لكمية األفيون التي تحصل عليها كل   -

 ر كل ما يزيد عن هذه الكمية محرما .الها تجاوزه، واعتب

لة  بالمخدرات،  البروتوكول لقد امتاز هذا رامة في أحكامه ذات الص  بالحزم والص 
توقف عن إنتاج األفيون، لكن  تنفيذ لل  20المنتجة مهلة خمسة عشر عاما وأعطى الدول 

ألفيون عليه، إذ لم توق ع رة لعدم تصديق جميع الدول المصد  هذا البروتوكول تعرقل نظر ا ل
 .(0)عليه سوى إحدى وست ون دولة

ثانياا: الصكوك الدولية المعاصرة لمواجهة االتجار الدولي غير المشروع في 
 رات والمؤثرات العقلية:المخد

إرتأت األمم المتحدة تجميع مختلف األحكام القانونية والمبادئ التي تضمنتها 
الصكوك الدولية السابقة في مجال المخدرات في وثيقة واحدة، غير أن ظهور مواد جديدة 

 ، واألمر2692إلى الساحة الدولية دفع باألمم المتحدة مجددا  إلى إعداد وثيقة أخرى سنة 
رات رات والمؤث  خد  ملم يقف عند هذا الحد بل ظهرت جرائم أخرى مرتبطة باالتجار في ال

العقلية ما جعل المجتمع الدولي يواكب هذه التطورات من خالل اتفاقية جديدة سميت 
 بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وسنرى تفصيال  لذلك كاآلتي:
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 :1161اإلتفاقيات الوحيدة للمخدرات عا   -1

لت جهود عالمي ة للحد  من  مع بدايات الن صف الث اني من القرن الت اسع عشر ُبذ 
ي المخد رات، وكان من نتيجة هذه الجهود توقيع عدد من اإلتفاقيات الدولية  ظاهرة تفش 

ن تصنيع المخدرات الحد مكذلك شملت هذه االت فاقيات ، (2)شملت األفيون ومشتقاته والقنب
، (0)دون سواها األغراض الطبية والعلميةاالت استخدامها في إطار وتوزيعها وتحديد مج

زراعة ، وتنظيم (2)رات العقليةرات والمؤث  من االتجار غير المشروع في المخد   والحد  
ة في وثيقة واحدة، ابقفاقيات الس  ت  نتها االر جمع كافة األحكام التي تضم  قد تقر  رات، و لمخد  ا

ر المجلس االق وبناء عليه ( 01-ياء )د 116تصادي واالجتماعي لألمم المتحدة بقراره قر 
تفاقية وحيدة للمخدرات، عقد مؤتمر مفوضين إلقرار ا  2601يوليو  00المؤرخ في 

، واتخاذ ما يلزم لمراقبة المواد الخام، وانعقد فعال الهيئات المعنية بمراقبتهاوتخفيض عدد 
، وقد ضم المؤتمر ممثلين عن 2612س مار  00فبراير إلى  00مؤتمر األمم المتحدة من 

ولية المعينة صة والهيئات الد  ن عن الوكاالت المتخص  ثالث وسبعين دولة إلى جانب ممثلي
 22تفاقية في إقرار اال ت الموافقة على المشروع وتم  ، وتم  (0)مات غير الحكوميةوالمنظ  

أهم األحكام التي  بين، وفتح الباب للتوقيع عليها من طرف الدول، ومن (0)2612مارس 
 تفاقية ما يلي:تضمنتها اال

                                                           
 
 

 .2600وجينيف عام  2620إتفاقية األفيون عام (2)

 .2622إتفاقية جينيف عام (0)
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 سريان نظام التقديرات يشمل جميع المواد المخدرة.  -
رات وتوزيعها على الكمية الكافية الالزمة تفاقية استعمال المخد  قصدت اال -

 لألغراض الطبية والعلمية.
بدء الدول األطراف في تقدير الكميات الالزم من المخدرات التي تستهلك في  -

 ألغراض الطبية والمساحات المخصصة لذلك.ا
إلزام صناع المخدرات بالحصول على رخصة دورية تحدد فيها أنواع وكميات  -

 صنعها. درات التي يحق لهمالمخ
 فاقية أنها تنهي عند نفاذها أحكامدت االتإنهاء المعاهدات الدولية السابقة: حيث أك   -

 .(2)المعاهدات السابقة
تفاقية ومع مراعاة أنظمتها الدستورية والقضائية في اال أن تقوم الدول األطراف -

اتخاذ الترتيبات الالزمة على الصعيد الوطني لتنسيق التدابير الوقائية بواإلدارية 
 .(0)الرامية لقمع االتجار غير المشروع وتبادل المساعدة الالزمة في ذلك

ا  ل أن تعير - ص المتورطين عالج وتأهيل األشخاالدول األطراف اهتماما  خاص 
رات والمستحضرات التي جداول لقوائم المخد   ةتفاقية أربع، كما أرفقت باال(2)بذلك

 .2610ديسمبر  22، ودخلت اإلتفاقية حيز النفاذ في (0)تنطبق عليها األحكام
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ل لال  -4  :1124تفاقية الوحيدة للمخدرات البروتوكول المعد 

تينيات من القرن العشرين  بلدان العالم  في كثير المخدراتي تصاعد تعاط، في الس 
فكان على العالم أال  يقف مكتوف األيدي أمام هذا الت حد ي فاندفع المجتمع الد ولي ، بشكل

، وبعد دراسة مستفيضة لما (2)2612فاقية الوحيدة للمخدرات عام ت  لتعديل أحكام اال
ول بإجراء تعديالت تمخ ض عنه تطبيق هذه االت فاقي ة من نتائج وبناء القتراح بعض الد  

 2699أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة قراره رقم  ، (0)عليها
بالدعوة إلى عقد مؤتمر مفوضين للنظر في  2692مايو  02( المؤرخ في 02 -)د

إلتفاقية الوحيدة للمخدرات ، وبالفعل تم تعديل ا(2)التعديالت المقترح إدراجها على اإلتفاقية
مارس  00والتي تجيز ذلك، وتنفيذا  لذلك أبرم البروتوكول في  09ة الماد   على نص   بناء  

 ما يلي: 2690تي جاء بها بروتوكول التعديالت ال ، وأهم  (0)بجنيف 2690

ات من خالل زيادة عدد أعضائها من تعزيز سلطات الهيئة الدولية لمراقبة  المخدر  -
 .(0)عشر ةعضوا  إلى ثالث أحد عشر

 .(2)تخب األعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديدين -
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اتخاذ اإلجراءات ضد اإلفراط في استعمال المخدرات من خالل ضمان الكشف  -
 .(0)السريع عن األشخاص المعنيين وتوفير الرعاية الالحقة وإدماجهم إجتماعيا  

وال ذي أك د على  ،2690بموجب بروتوكول  ة الوحيدةفاقي  ت  هكذا تم  تعديل اال
الت صد ي لظاهرة انتشار المواد المخد رة في مختلف بلدان العالم، عبر العمل على تعفيف 

قد دخل البروتوكول ، و الط لب على المواد المخد رة بموازاة العمل على تخفيف الطلب عليها
، وبلغ 2690يناير  21ز النفاذ في حي   2612رات لعام ة الوحيدة للمخد   فاقي  ت  المعد ل لال

 .(2)0220ول المصادقة مائة وثمانين دولة سنة عدد الد

 أم ا اهم  بنود االت فاقي ة فكانت: 

 رات على األغراض الطبية والعلمية .اقتصار استعمال المخد   -
 .ها واستخدامهااستيرادها وتصديرها وتوزيعنتاج المخدرات والحد  من من ا الحد   -
 .م المجرمينرات وقوننة نظا  تسليقوننة العقاب على جرائم المخد   -
 .ا  الرقابة الدولي ة على المخدراتتوسيع نظ -
 .مية العقاب وعالج مدمني المخدراتمبدأ عال تفعيل -

وقد ورد في االتفاقية األممية للمخدرات نص يلزم جميع البلدان بان ال يتعدى انتاجها 
صة  فيون سة أطنان من األالسنوي خم  . فقط لألغراض الطبية تكون مخص 
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 :1121مؤثرات العقلية عا  إتفاقية ال -3

ولي ال ذي كان يعمل منذ عقود على  في ستينات القرن الماضي انتبه المجتمع الد 
ا  الت صد ي لظاهرة انتشار تعاطي المخد رات والمؤث رات العقلي ة إلى أن  جهوده لم تحق ق نجاح 

انتشرت بشكل مفرط في هذا اإلطار وأن  المخد رات والمؤث رات العقلي ة قد أفلتت من عقالها و 
لنقاش ظاهرة إساءة في اوساط الناس وفي مختلف البلدان.. لذا كان ال بد  من وقفة دولي ة 

المواد الطارئة على تعاطي المخدرات واإلتجار بها على نحو غير مشروع، استعمال 
 وكانت المبادرة من خالل منظمة الصحة.

في المؤتمرات الدولية بداية من وكانت قد أثيرت مشكلة استعمال المؤثرات العقلية 
، ولكن  لجنة المخدرات رفضت إدراجها ضمن الرقابة واكتفت بوضع 2600سنة 

فاقية ت  العليه حتى إبرام اهو األمفيتامينات تحت الرقابة المحلية، واستمر األمر على ما 
ول الجداضمن فق األطراف على عدم جواز إدراج هذه المواد ت  ، حيث ا2612الوحيدة سنة 

نات وعقاقير الهلوسة فرض سك  هات والمُ ، غير أن  تزايد إساءة استعمال المنب  (2)الملحقة
ما أن ه ثبت عدم جدوى إجراءات الرقابة المحلية، وفي رات ال سي  نفسه على لجنة المخد  

رت في ر  تم وضع مشروع االتفاقية، التي حُ  (0)2611دورتها الثالثة والعشرين في يناير 
 تفاقية ما يلي:، وأهم ما تضمنته هذه اال2692اير فبر  02

فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول األول فإنها حظرت استعمالها إال فيما  -
 يخص األعمال العلمية والطبية.

                                                           
 
 

 .202عالء الدين شحاتة، المرجع السابق، ص (2)

سمير عبد الغني، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية، المرجع السابق، (0)
 .220ص 
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 .(2)اشترطت الحصول على ترخيص خاص لصنع هذه المواد واإلتجار فيها -
تجار في المواد المدرجة أوجبت على األطراف تقديم تراخيص لصنع أو استيراد واال -

الدول أن ال تصرف هذه المواد إال  ي والثالث والرابع، كما ألزمتفي الجدول الثان
 بناء  على وصفة طبية.

منحت الدول استثناء  في السماح للصيادلة منح هذه المواد بكميات صغيرة ودون  -
 .(0)ول األطرافدها الد  وصفة طبية ألغراض طبية تحد  

لنشرات المصاحبة للعبوات لضمان سالمة مستعمل تلك اشترطت تضمين ا -
 .(2)المؤثرات، كما حظرت أن توجه هذه اإلعالنات إلى عامة الجمهور

ضرورة احتفاظ شركات التصنيع واألشخاص المأذون لهم اإلتجار والتوزيع  -
 .(0)لها المتلقيو بسجالت تبين بالتفصيل الكميات المصنوعة والمختزنة واسم المواد 

ام نظام إذن التصدير واالستيراد على كل عملية تصدير أو استيراد يحدد فيه استخد -
تي تتم فيها ، والكمية المطلوبة والمدة الدبدقة اسم وعنوان المصدر أو المستور 

 .(0)ستيرادعملية التصدير أو اال
سمحت للدول األطراف حظر واستيراد أي مادة، ولها في ذلك أن تخطر األمين  -

 .(1)العام
                                                           

 
 

 .2692 من إتفاقية 9أنظر المادة (2)

 .2692من إتفاقية  6أنظر المادة (0)

 من اإلتفاقية نفسها. 22أنظر المادة (2)

 من اإلتفاقية. 22إنظر المادة (0)

 من اإلتفاقية.  20إنظر المادة (0)

 من اإلتفاقية. 22إنظر المادة (1)
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ار نظام التفتيش على المصدرين والمستوردين والموزعين وكذلك على إقر  -
 .(2)سات الطبيعية والعلمية والمخزونات والسجالتالمؤس  

تلتزم الدول بإرسال تقارير دورية عن التعديالت التي تجريها على قوانينها وأنظمتها  -
تعمال إلى األمين العام وما تطلبه لجنة المخدرات من معلومات حول إساءة اس

المؤثرات العقلية واالتجار غير المشروع بها على مستوى أقاليمها وكذا ضخامة 
 .(0)الكميات والوسائل المستخدمة من جانب التجار غير الشرعيين

أن تتخذ الدول كل التدابير الكفيلة بمنع إساءة استعمال المؤثرات العقلية والتعرف  -
 .(2)إدماجهمعلى األشخاص المعنيين ومعالجتهم وتأهيلهم و 

خاذ الترتيبات الالزمة ت  الدستورية والقانونية واإلدارية اإيالء أنظمتها أن تقوم الدول ب -
الرامية إلى مكافحة االتجار غير المشروع عن طريق تبادل المساعدة بين الدول 

 .(0)والمنظمات الدولية
ريمة تفاقية بمثابة جإتيان فعل عمدي مخالف ألحكام اال ضرورة اعتبار الدول -

تستدعي فرض العقاب المناسب، مع اتخاذ التدابير الالزمة إلعادة التأهيل 
 .(0)والعالج

                                                           
 
 

 من اإلتفاقية. 20إنظر المادة (2)

 لعقلية.بشأن المؤثرات ا 2692من إتفاقية 21أنظر المادة (0)

 من اإلتفاقية. 02أنظر المادة (2)

 بشأن المؤثرات العقلية. 2692من اإلتفاقية  02أنظر المادة (0)

 من اإلتفاقية. 00أنظر المادة (0)
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ادس والعشرين منحي  رات العقلية تفاقية المؤث  دخلت ا أغسطس  ز التنفيذ في الس 
من بينها  (2)دولة 211ما يقارب  0220ة إليها حتى عام م  غ عدد الدول المنضوبل 2691

 العراق ولبنان.

ناعي ة الكبرى الُمنت جة للمؤث رات العقلي ة هذه االت فاقي ة، ألن ها وقد ع ارضت الد ول الص 
ا مهمًّا إذ تقل ل من حجم إنتاجهم لهذه المواد، تضر  بهم و من وجهة نظرهم،  تحرمهم مورد 

 .(0)من مواردهم االقتصادي ة 

غرة قانوني ة كانت ونحن عندما ندرس بنود واحكام هذه االت فاقي ة نالحظ أن ها سد ت ث
االت فاقي ة الوحيدة للمخد رات قد أغفلتها إذ قصرت أحكامها الر قابي ة على المخد رات في حين 

حاجة طبي ة وعالجي ة لهذا  االتجار غيرأسقطت إتفاقية المؤثرات كل  ات جار بهذه المؤث رات 
  االت جار.

غير ت األثر النفسي و اع العقاقير ذاكان هدف هذه االتفاقية اخضفقد وبالتالي 
 فيون والكوكايين والحشيش للرقابة الدولية .المرتبطة باأل

إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات  -2
 :1166العقلية عا  

الط لب عليها يزداد مم ا  إنتاج المخد رات والمؤث رات العقلي ة في تصاعد مضطرد،
ر مسبوق في مجاالت االت جار بها.. هكذا يتعاظم الت هديد للمجتمع يؤد ي إلى نشاط غي

                                                           
 
 

 .29رشيدة بن صالح، المرجع السابق، ص(2)

، المرجع السابق، سمير عبد الغني، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية(0)
 .222ص 
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ة البشر العقلي ة والجسدي ة ويطال بالمقدار نفسه  سس األالبشري تهديد يطال صح 
 االقتصادية والسياسية للمجتمع... 

بين  األمم المتحدة، وهي التي ترى ترابط ا عضويًّاقلق  هذه العوامل مجتمعة حر كت
هذا االتجار  ر المشروع وما يتصل به من أنشطة إجرامية أخرى بسبب ما يدوراالتجار غي

هياكل الحكومات،  إفساد وتلويث مات اإلجرامية قادرة علىالمنظ   من ثروات طائلة تجعل
طريق تعزيز التعاون في مجال مكافحة االتجار عن  كان ال بد  من خطوة تقوم بها بات جاه

المسائل الجنائية، من خالل عقد ونية للتعاون الدولي في الوسائل القانالبحر، وتمكين 
رات القانونية فاقية شاملة وفع الة تهدف إلى مكافحة االتجار غير المشروع وتجنب الثغت  ا

 .(2)تفاقية السارية في مضمار مراقبة المخدرات والمؤثرات العقليةالتي غفلت عنها اال

المؤرخ  26/202المتحدة في قرارها بت الجمعية العام ة لألمم سبيل ذلك طل وفي
ألولوية أن تشرع في إعداد ، وعلى سبيل ا(0)من لجنة المخدرات 2610ديسمبر  20في 

الجوانب التي  جار غير المشروع في المخدرات، وتناول مختلفت  فاقية لمكافحة االت  مشروع ا
 تفاقيات السابقة.لم تتطرق إليها اال

تفاقية قد مؤتمر األمم المتحدة العتماد اع وبناء على طلب األمم المت حدة تم  
لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في قصر "توي هوفبورغ" 

                                                           
 
 

 .2611ديباجة إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام (2)

 6من ميثاق األمم المتحدة، وقرار المجلس  11من المادة  2والفقرة  10من المادة  2وذلك مع مراعاة الفقرة (0)
. أنظر الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة العتماد إتفاقية لمكافحة 2601فبراير  21( المؤرخ في 2 -)د

، فيينا، الوثيقة 2611ديسمبر  02نوفمبر إلى  00االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، من 
 (.(E/Cone- 10/20، الوثيقة 2660الرسمية، المجلد األول، األمم المتحدة، فيينا، 
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هم  ، ومن أ (2)بحضور مميز 2611ديسمبر  02نوفمبر إلى  00بفيينا في الفترة من 
 تفاقية ما يلي:األحكام التي انطوت عليها اال

ق باالتجار ة التي تتعل  قة بسلسلة من األفعال العمدي  اءات المتعل  تحديد الجرائم والجز  -
غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، فأوجبت على كل طرف مع مراعاة 
مبادئه الدستورية، اتخاذ ما يلزم من تدابير لتجريم مجموعة من األفعال منها: 

ات والمؤثرات العقلية، زراعة وإنتاج وحيازة وشراء وصنع ونقل وتوزيع المخدر 
وتنظيم وإدارة وتمويل هذه األفعال، وتحويل األموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة 

 .(0)رتكابها، وإخفاء أو تمويه حقيقة األموالإحدى هذه الجرائم واالشتراك في ا من
أن يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير إلنشاء إختصاص قضائي في مجال الجرائم  -

 إذا ما:  2تها المادة التي تضمن
 إذا ارتكب الجريمة في إقليمه.  -2
لة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب أو على متن سفينة ترفع علمه، أو طائرة مسج   -0

 الجريمة.
 أو ارتكب الجريمة أحد مواطنيه.  -2 
 .(2)أو على متن سفينة تلقى الطرف إذنا باتخاذ اإلجراءات ضدها" -0

من  (2)خاذ ما يلزم من إجراءات لمصادرة المتحصالتأن يتعين على الدول ات -
تفاقية، والوسائط المستخدمة في ارتكابها، وأن الجرائم المنصوص عليها في اال

 .(0)ع بسرية العمليات المصرفيةتأمر بتقديم السجالت المصرفية، وأن تمنع التذر  
                                                           

  
 .2 -0لختامية لمؤتمر األمم المتحدة العتماد اإلتفاقية، المرجع السابق، ص الوثيقة ا(2)

 .2611من اإلتفاقية  2أنظر المادة (0)

 من اإلتفاقية. 0أنظر المادة (2)
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ها في ص عليفاقية إلى تفعيل نظام تسليم المجرمين في الجرائم المنصو ت  دعت اال -
 .(2)تفاقيةاال

أن تلتزم الدول األطراف بتبادل المساعدة القانونية في مراحل التحقيقات  -
والمالحقات واإلجراءات القضائية خاصة في أخذ شهادة األشخاص، تبليغ األوراق 
 القضائية، إجراء التفتيش والضبط، فحص األشياء وتفقد المواقع، اإلمداد

ير النسخ األصلية والصور المصادق عليها من بالمعلومات واألدلة، وتوف
 .(0)الت للحصول على أدلةالمستندات والسجالت، وتحديد كنه المتحص  

تقديم المساعدة إلى دول العبور، وال سيما البلدان النامية عن طريق برامج التعاون  -
 .(0)التقني

وانين دعت األطراف إلى إتاحة استخدام التسليم المراقب وفق ما تسمح به الق -
فاقية بأنه أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من ت  لداخلية، وعبرت عنه االا

رات والمؤثرات العقلية بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره المخد  
أو إلى داخله بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها بغية كشف هوية األشخاص 

 .(1)واردة في اإلتفاقيةالمتورطين في ارتكاب الجرائم ال
                                                                                                                                                                      

 
 

يقصد بتعبير المصادرة حسب اإلتفاقية " التجريد والحرمان الدائم من األموال بأمر من محكمة أو سلطة (2)
 الفقرة )و( من االتفاقية نفسها. 2دة مختصة أخرى، أنظر الما

 من اإلتفاقية. 0أنظر المادة  (0)

 من اإلتفاقية. 1أنظر المادة (2)

 من اإلتفاقية. 9أنظر المادة (0)

 من االتفاقية. 22أنظر المادة (0)

 .2611من إتفاقية  22أنظر المادة (1)
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درجة مأن تتخذ الدول األطراف ما يمكنها من التدابير لمنع تحويل استخدام المواد ال -
دول األول والثاني لغرض الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات جفي ال
 .(2)العقلية

طرف ما يلزم من تدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة  أن يتخذ كل   -
 .(0)لمؤثرات العقلية وعلى الطلب غير المشروع عليهاللمخدرات وا

فق مع القانون الدولي أن تتعاون الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن وبما يت   -
 .(2)جار غير المشروع عن طريق البحرللبحار على منع االت  

ه قضي ة المخد رات  ل نص  دولي يعالج في بعض مواد  ت عتَبر بنود هذه االت فاقي ة أو 
لة ودقيقة تعتبر في جزء منها بمثابة المن  قولة عبر البحار، وقد اشتملت على احكام مفص 

 درات والمؤثرات العقلية.تفاقية بحرية مصغرة لمكافحة تهريب المخا

رات للمخد   ةفي القضاء على التجارة غير المشروع رغبته المجتمع الدوليلقد ترجم 
اب نص   رات العقلية  عبروالمؤث   لسد جميع منافذ  عة عشرة التي تتضم ن محاولة المادة الس 

رات رات والمؤث  التهريب التي يمكن أن تلجأ إليها العصابات في استيراد وتصدير المخد  
 فاقيات السابقة.ت  العقلية، وهو ما غفلت عنه اال

وما يالحظ حول هذه اإلتفاقية أن ها اعتبرت األموال والمتحصالت مصدر تمويل 
جار الدولي غير المشروع في ت  الحكومية المتخصصة في مكافحة اال للهيئات الدولية

 .(0)المخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا يحسب لها

                                                           
 
 

 من اإلتفاقية. 20أنظر المادة (2)

 قية.من اإلتفا 20أنظر المادة (0)

 من اإلتفاقية نفسها. 29أنظر المادة (2)

 .2611من اإلتفاقية  0أنظر المادة (0)
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ة كانت وراء   لدى قراءتنا لديباجة هذه االت فاقي ة نالحظ دوافع مشروعة وملح 
وافع الحركة الن اشطة المؤث رات لالت جار غير المشروع بالمخد رات و  إبرامها.. واهم  هذه الد 

العقلي ة، هذا االت جار ال ذي طال بتأثيراته المضر ة دول العالم كل ها من دون استثناء.. ولكن نا 
في المكافحة وهو  امهم   اجزء  فاقية قد أغفلت ت  على الر غم من كل  ذلك نالحظ أن  هذه اال

الدولي في سبيل  معرفة طبيعة هذه الجريمة، فرغم الجهود الدولية التي بذلتها لجنة القانون 
مجال إضفاء صفة الدولية على هذا النوع من اإلجراء، نجد أن  آخر إتفاقية دولية في هذا ال

ة، إلى جانب ذلك لم تتضمن تفاقيفي االثغرة قانونية  قد أغفلت ذلك، وهو ما يمكن اعتباره
 .(2)تفاقية نظام التحفظات، غير أنها نصت على نظام اإلعالنهذه اال

فاقية إلى تتبع األموال وعدم التذرع بسرية المصارف، ت  ى، بادرت االمن جهة أخر 
تفاقية بالعالقة الوطيدة بين ما يدل على إيمان واضعي االعلى شيء فإن   وهذا إن دل  

م األخرى االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وبين صور اإلجرام المنظ  
تفاقية األمم المتحدة لمكافحة ا المجتمع الدولي في اوالتي نظمه ض وغسيل األموال،يكتبي

 .0222الجريمة المنظمة عبر الحدود لعام 

، وقد 2662نوفمبر ز النفاذ في الحادي عشر من فاقية حي  ت  هذا وقد دخلت اال
، 0229حتى عام  نضمام إليها، وقد بلغ عدد الدول المنضمة إليهاى االبادرت الدول إل

  .(0)د األوروبيتحادولة زائد اال 210

                                                           
 
 

 .2611من اتفاقية  0الفقرة  20أنظر المادة (2)

محمد عيد، مقومات التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، األكاديميون للنشر والتوزيع، أكاديمية نايف (0)
 .01، ص 0221، 2ة، ط العربية للعلوم األمنية، السعودي
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ة في مجال مكافحة فاقية الدولي  ت  دة لال ة المؤي  ثالثاا: مالمح االستراتيجية العالمي  
 ة:رات العقلي  رات والمؤث  المخد  

منذ ما قبل التنظيم الد ولي، حت ى قيام األمم المت حدة التي أبرمت العديد من 
ات العقلي ة التي عصفت وال زالت االت فاقيات في سبيل الت صد ي لجائحة المخد رات والمؤث ر 

تعصف بالمجتمعات اإلنساني ة في شرق األرض وغربها، شمالها وجنوبها...بذل المجتمع 
ا كبرى بهدف القضاء على اال رات رات والمؤث  جار غير المشروع في المخد  ت  الد ولي جهود 

ر في  ة.. ولكن على الر غم من كل  هذه الجهود ظل ت دائرة هذه المشكلةالعقلي   تت سع وتتطو 
فاقيات ت  أبعادها ووسائلها.. مم ا استدعى تضافر الجهود وتكاثفها، بالت وازي مع تنفيذ اال

واتخاذ  اتوعقد مؤتمر  ،الدولية وتبني استراتيجية دولية لمراقبة إساءة استعمال المخدرات
 قرارات.

 1161االستراتيجية الدولية لمراقبة إساءة استعمال المخدرات عا   -1

لبت الجمعية الع امة من لجنة المخدرات أن تبحث في إمكانية وضع برنامج ط
، وحاولت لجنة (2)مدروس لالستراتيجية والسياسات الدولية لمكافحة إساءة استعمال العقاقير

ستعين بآراء توضعها لهذه االستراتيجية أن تجمع خبرتها في هذا المجال، و  المخدرات لدى
رات، حدة لمكافحة إساءة استعمال المخد  صة وصندوق األمم المت  مات المتخص  الدول والمنظ  

ة إلى ، وإيمانا  من الجمعية العامة بالحاجة الملح  (0)ول كانت ضعيفةإال أن  مبادرات الد  
رات والطلب عليها، وعليه تب نت استراتيجية عالمية فع الة وشاملة لمنع ومكافحة تجارة المخد  

                                                           
 
 

، منشورات األمم 2699ديسمبر  21الصادر بتاريخ  0الفقرة  20/200أنظر قرار الجمعية العامة رقم  (2)
 .212المتحدة، ص 

 .62قاسي سي يوسف، المرجع السابق، ص (0)
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ية لمكافحة إساءة استعمال العقاقير ضمن برنامج عمل واعتمدت االستراتيجية الدول
 . (2)خماسي

 1162رات وإساءة استعمال العقاقير جار بالمخد  ت  إعالن مكافحة اال  -4

دورتها الت اسعة والثالثين عب رت الجمعي ة العام ة عن قلق المجتمع الد ولي إزاء  في
عوب في مختلف أنحاء الكرة األرضي ة من مخاما  طر نتيجة انتشار المخد رات تواجهه الش 

والمؤث رات العقلي ة وإساءة استعمال العقاقير، مع ما يؤد ي إليه هذا االنتشار، وهذه اإلساءة 
ا، من هنا اعتمدت  عوب وفي فئات الشباب تحديد  من إعاقة للر فاه الماد ي والمعنوي لدى الش 

تاسعة والثالثين إعالن في دورتها ال ، 2610الرابع عشر من ديسمبر عام  الجمعي ة في
أكد ت  ، ال ذي بموجبه 2610ل العقاقير لسنة مكافحة االتجار بالمخدرات وإساءة استعما

بتأييد صلب من المجتمع على الط ابع الدولي لهذه المشكلة وبالت الي فإن  حل ها ال يكون إال 
 :، وعليه أعلنت أن  (0)الدولي بأسره

ل نشاطا  إجراميا  دوليا  العقلية مشاكل خطيرة، تشك  رات رات والمؤث  جار في المخد  ت  لال -
 يستدعي إيالءه اهتماما  عاجال  وأولوية قصوى.

رات والطلب عليها بشكل غير مشروع يعوق سبيل اإلنتاج غير الشرعي للمخد   -
م االقتصادي واالجتماعي ويشكل تهديدا  ألمن البلدان، ينبغي مكافحته بجميع التقد  

 القانونية والمؤسسية على جميع األصعدة.الوسائل المعنوية و 
رات مسؤولية جماعية، ال سيما على الدول المتضررة جار بالمخد  استئصال االت    -

 جار غير المشروعين.ت  ن المشاكل المتعلقة باإلنتاج واالم
                                                           

  
مم ، منشورات األ2612ديسمبر  21، الصادر بتاريخ 2الفقرة  21/211أنظر قرار الجمعية العامة رقم (2)

 .000المتحدة، ص 

/ 200، وثائق األمم المتحدة 2610ديسمبر  20إعالن مكافحة اإلتجار بالمخدرات وإساءة استعمال العقاقير، (0)
26 /A/ResK  202، ص 26، الجمعية العامة، الدورة. 
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على الدول أن تقوم بتطبيق الصكوك القانونية لمكافحة اإلتجار غير المشروع في  -
العقلية، وإتخاذ تدابير إضافية لمكافحة المظاهر الجديدة لهذه المخدرات والمؤثرات 

 الجريمة.
بتكثيف الجهود وتنسيق االستراتيجيات الرامية  على الد ول األعضاء أن تتعهد  -

جتماعية المشكلة عن طريق برامج تشمل بدائل اقتصادية وا للسيطرة على هذه
 .(2)وثقافية

 
جار غير ت  إساءة استعمال المخدرات واال عني بمؤتمر األمم المتحدة الدولي الم -3

 1162المشروع بها عا  

تعاظم حجم الت جارة غير المشروعة للمخد رات والمؤث رات العقلي ة بشكل أثار مخاوف 
هذا الموضوع في تقريره مين العام لألمم المتحدة، إلى طرح ألودفع با، المجتمع الد ولي

عقد مؤتمر ، والذي دعا فيه إلى 1026المتحدة خالل عام حول عمل منظمة األمم 
 02/200تنفيذا  للوالية المستندة له من الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها  (0)دولي

وله استنباط إجراءات عالمية النطاق للتصدي 2610ديسمبر  22المؤرخ في  ، والتي تخ 
 .(2)والدوليةرات، بمختلف أنواعها ومستوياتها الوطنية واإلقليمية لمشكلة المخد  

وكان عقد  2619ر عقد مؤتمر دولي على المستوى الوزاري في فيينا عام تقر  هكذا 
ق بمكافحة خطر ول فيما يتعل  السياسية للد   هذا المؤتمر بمثابة تعبير كتعبير عن اإلرادة

                                                           
 
 

 .202إعالن مكافحة اإلتجار بالمخدرات وإساءة استعمال العقاقير، المرجع السابق، ص (2)

 .61سي يوسف، المرجع السابق، ص قاسي (0)

 .20محمد عيد، مقومات التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، المرجع السابق، ص (2)
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وأصدرت بشأنه الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها االستثنائية العشرين  ،(2)المخدرات
مات ، حيث أهابت بالحكومات والمنظ  2619ديسمبر  29المؤرخ في  00/220قرار رقم ال

أن تراعي عند وضع برامجها في إطار هذا المخطط بوصفه مرجعا للتوصيات التي تبين 
التدابير العملية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير وفع ال في مكافحة إساءة استعمال 

، وقد تقرر اإلحتفال سنويا  بيوم (0)جار غير المشروع بهماالمخدرات والمؤثرات العقلية واالت
تجار غير المشروع افحة إساءة استعمال المخدرات واالحزيران بوصفه اليوم الدولي لمك 01
 .(2)ابه

صات من أربعة فصول تغطي كافة د التخص  المخطط الشامل المتعد  هذا ويتأل ف 
 ميادين مشكلة المخدرات وهي:

 منه. لب غير المشروع للقضاء عليه أو الحد  الط   كيفية التأثير في -
 المجاالت العلمية.من تدفقها وقصر استخداماتها ب رات والحد  المخد   مراقبة مصادر -
 التدابير واإلجراءات الواجب اتخاذها. -
 المخدرات وإعادة تأهيلهم. نيعالج مدم -

الصعيد تباعها على داف المنشورة واإلجراءات الواجب اوقد حدد كل فصل األه
لى سات األكاديمية وغيرها، أما عة والمؤس  الوطني من جانب الحكومات والرابطات المهني  

                                                           
 
 

، الجمعية 2619حزيران  01المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال العقاقير واإلتجار غير المشروع بها، (2)
 .009، ص 2619، نيويورك، Res/A/200/02العامة لألمم المتحدة، وثائق األمم المتحدة، 

 .261محمد الوكيل، المرجع السابق، ص (0)

 .060المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال العقاقير واإلتجار غير المشروع بها، المرجع السابق، ص (2)
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مات اإلقليمية قع على عاتق المنظ  الصعيد اإلقليمي والوطني فإن  تنفيذ هذه اإلجراءات ي
 .(2)مات الدولية خاصة أجهزة هيئة األمم المتحدةالحكومية وغير الحكومية والمنظ  

تتيح إعاقة  مختلف اإلجراءات التي على هذا المخط ط نقول إن ه شامل ل في تعليقنا
كذلك فإن ه من خالل طرحه  لمخدرات في حلقتي العرض والطلب،غير المشروعة لتجارة ال

سات  لتجارة المخد رات من حيث كونها مشكلة دولي ة، وعبر تفعيله لدور كل  من المؤس 
ولي ة شك   االوطني ة واإلقليمي ة والد  جار تاركية والتعاون في القضاء على االعلى التش ل تاكيد 

غير المشروع.. كذلك فإن  هذا المخط ط أفرد حي زا لمسألة مهم ة هي عالج المتعاطين 
 وسيلة لعالج المجتمعات وتخليصها من آفة المخد رات.. 

 1111االستراتيجية العالمية لمكافحة المخدرات لعا   -2

صت خص   2662فبراير 02مم المتحدة دورة خاصة في عقدت الجمعية العامة لأل
شخصية من كافة  202لبحث سبل مكافحة المخدرات في العالم، شارك فيها ما يقارب 

رئيس حكومة، حيث وافقت الجمعية العامة على إعالن سياسي  02دول العالم، من بينهم 
ة دولية ب خط  يدعو الدول األعضاء إلى إعطاء األولوية لمكافحة المخدرات إلى جان

 .(0)تهريب المخدرات ومواجهة زيادة استهالكهاللت صد ي ل

 اإلعالن السياسي: 2,2

وقد هدف اإلعالن السياسي إلى تحقيق أمرين  هما تكثيف التعاون الدولي 
 اإلعالن إلى: ول في هذا االتجاه، ودعاجهود الد   ومضاعفة

                                                           
 
 

 .21محمد عيد، مقومات التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، المرجع السابق، ص (2)

 .016الدين شحاتة، المرجع سابق، ص  عالء(0)
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ية أولوية عالية من جانب منح مكافحة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقل -
 الحكومات والمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية.

توسيع نطاق التعاون الدولي لمكافحة الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية  -
 إنتاجا  وعرضا  وإنجازا .

 .من التجارة غير المشروعة اقتصادي ا وصحي ا واجتماعي اول المتأثرة لد  مد  يد العون ل -
 ستعمال المالي والمصرفي، وتحسين فعالية العالج والتأهيل.االءة منع إسا -
 ة.رات العقلي  رات والمؤث  جار غير المشروع في المخد  ت  إدانة جميع صور جريمة اال -
الالزمة للقضاء على  اتمواصلة الجهود الوطنية في المكافحة، وتقوية اإلجراء -

 ة.ي  رات العقلرات والمؤث  الطلب غير المشروع على المخد  
 تكثيف الجهود في مجاالت الصحة والتثقيف واإلعالم. -
م إلى البلدان النامية، وتسهيل التدفقات زيادة التعاون االقتصادي والتقني المقد   -

 التجارية التي تدعم وضع خطط عملية إليجاد دخل بديل لها.
عقد األمم المتحدة لمكافحة إساءة  0222و 2662إعالن الفترة بين عامي  -

المخدرات من خالل إتخاذ إجراءات وطنية وإقليمية ودولية للنهوض بتنفيذ  استعمال
 .(2)البرنامج العالمي

 برنامج العمل العالمي: 2,0

ذي  ي مخطط شاملتبن  نف الذ كر ذاته، قامت الجمعية العالمية بوفي المؤتمر اآل
دة، لألنشطة المقبلة في إطار الت صد ي لظاهرة إساءة استعمال ا صات متعد  لمخدرات، تخص 

 وقد اشتمل  البرنامج الن قاط االتية:

القضاء على الطلب غير المشروع ت بهدف إساءة استعمال المخدرا الت خفيف من -
 ة.رات العقلي  رات والمؤث  على المخد  

                                                           
 

 
 .1، ص A/Res/S- 0/29، الوثيقة رقم: 2662فبراير  02للجمعية العامة،  29قرار الدورة االستثنائية (2)
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 عالج مدمني المخدرات وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع. -
 رات العقلية.مراقبة المعروض من المخدرات والمؤث   -
لية في جميع مراحلها من رات العقجار غير المشروع بالمخدرات والمؤث  ت  قمع اال -

 التوزيع.االتجار إلى 
 رات.جار غير المشروع بالمخد  ت  فحة آثار األموال المتأتية من االاتخاذ تدابير لمكا -
 تعزيز األنشطة القضائية والقانونية بما في ذلك إنفاذ القوانين. -
جار غير المشروع بواسطة ت  ألسلحة والمتفجرات واالحة تحويل ااتخاذ تدابير لمكاف -

 .(2)السفن والطائرات والمركبات
ول التي تسيطر عليها عصابات لد  على مد  يد العون لالبرنامج كذلك فقد حث  

-بوليفيا -كلومبيا -ولية إلنتاج المخدرات وتصنيعها وترويجها )بيروالتهريب الد  
 

بما  اقتصاديات هذه الدول ك بهدف تنميةلبنان( وذل -تايالندا -الوس -ابورم
 .(0)تلغي حاجتها إلى زراعة المخد رات أو االت جار بهايضمن لها إيجاد بدائل 

االستراتيجية العالمية الثانية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعا   -2
1116 

ل 0221 تم  اختيار العام للجمعية العامة لألمم المتحدة  رة العشرون في الدو 

 

يكون
مؤثرات العقلية، عام القضاء على المخد رات وال

 

وقد اعتمدت لتحقيق هذا الهدف استراتيجي ة
  إعالن سياسي ومبادئ توجيهية وتدابير لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.تقوم على 

 

                                                           
 
 

 .6 -1للجمعية العامة، المرجع السابق، ص  29قرار الدور االستثنائية (2)

 .092عالء الدين شحاتة، المرجع السابق، ص (0)

243



 

 1166اإلعالن السياسي  2,2

رقم التثنائية تحت دورة اس ت الجمعي ة العام ة لألمم المت حدة فيعقدان 2661عام  
دولة،  210ت فيها "القمة العالمية للمخدرات"، وشاركوقد أطلق على هذه الد ورة اسم  ،02

مات الحكومية وغير الحكومية.. وفي هذه الد ورة عدد كبير من المنظ  ناهيك عن ممث لين ل
عاطي مكافحة إنتاج وبيع وتوزيع وت إطار ز أعماله فياإلعالن السياسي الذي رك  ُأطل ق 
إليها هذا  مشروع، ومن أهم  المبادئ التي دعارات والمؤثرات العقلية بشكل غير المخد  

 اإلعالن:

 إنشاء آليات إقليمية ومحلية تقدم تقارير دورية إلى لجنة المخدرات. -
إيالء اهتمام خاص لالتجاهات الناشئة في صنع المخدرات االصطناعية واالتجار  -

 مشروع.لى نحو غير بها واستهالكها ع
البرامج الوطنية إلنفاذ و بإرساء أو تعزيز التشريعات  0222القيام بحلول عام    -

 خطة العمل المعتمدة في الدورة.
 .(2)جار بالمخدراتت  افحة غسل األموال المتأتية من االبذل جهود لمك -
أن تلتزم الدول بتقليل اإلنتاج وخفض الطلب على المخدرات وأن تكون سنة  -

 ء على المخدرات.سنة القضا 0221
 :المبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات 2,0

ورة العشرون للجمعي ة العام ة لألمم المت حدة  )االستثنائي ة(  2661كذلك فقد أقر ت الد 
قد تضم ن هذا ، و (2)إعالنا  خاصا  بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات

ا أهم ها:  اإلعالن بنود 
                                                           

 
 

 02، الصادر بتاريخ: Z/Res/S- 0/02معية العامة، الدورة االستثنائية العشرون، الوثيقة رقم: أنظر قرار الج(2)
 .2 -0، منشورات األمم المتحدة، ص 2661أكتوبر 
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لى الدوام من الناحية السياسية واالجتماعية والصحية والتربوية، تتعهد الدول ع  -
 باالستثمار في برامج خفض الطلب.

اعتماد نهج تشاركي يسهم فيه المجتمع المحلي الستبانة الحلول الصالحة وصوغ  -
 برامج مالئمة.

 .(0)ون استعمال المخدرات والمؤثرات العقليةالسعي إلعادة إدماج من يسيئ -

ر الالزمة لتعزيز التعاون الدولي على مواجهة مشكلة المخدرات التدابي 2,2
 العالمية:

 رتكزت الخطة على الجوانب التالية:ا

األمفيتامينية، تبقى  المنشطاتبالنظر إلى تسارع وتيرة المشكالت الناتجة عن  -
العالمي بها محدودة، وعليه يجب إيالؤها أولوية عليا وأن تصبح بندا   مسألة الوعي

 رات.ول أعمال لجنة المخد  في جد
خفض الطلب على المنشطات األمفيتامينية غير المشروعة: حيث توشك إساءة  -

استعمال تلك المنشطات أن تصبح جزءا  من التيار الرئيسي للثقافة االستهالكية 
ينبغي على الهيئات الدولية تحديد وتوثيق الممارسة الجيدة في مجال الوقاية من 

شطات األمفيتامينية، كما يجب على الدول تحري األبعاد إساءة استعمال المن
 االجتماعية والصحية إلساءة استعمال هذه المنشطات.

تقديم معلومات دقيقة عن المنشطات األمفيتامينية: لقد ساهم التطور التكنولوجي  -
في إتاحة المعلومات عن المنشطات وطريقة صنعها وأساليب إساءة استعمالها، 
                                                                                                                                                                      

 
 

سمير عبد الغني، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية، المرجع السابق، (2)
 .11ص 

 02، الصادر بتاريخ: Z/Res/S- 0/02جمعية العامة، الدورة االستثنائية العشرون، الوثيقة رقم: أنظر قرار ال(0)
 .0، منشورات األمم المتحدة، ص 2661أكتوبر 
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وع في مشاورات على األصعدة الوطني واإلقليمية والدولية مع وعليه يجب الشر 
ممثلي وسائط اإلعالم بغية ترويج اإلنضباط الذاتي، وإنشاء خطوط هاتفية طارئة 

 للتبليغ عن الشبكات اإلعالمية التي لها صلة بالمخدرات غير المشروعة.
لمراقبة العرض، الحد من المنشطات األمفيتامينية: تستهدف االستراتيجية الرئيسية  -

صنع  حيث ينبغي على السلطات المختصة تعزيز جهودها الخاصة بغية مكافحة
 جار بها على نحو غير مشروع.ت  المنشطات األمفيتامينية واال

تعزيز نظام المراقبة للمنشطات األمفيتامينية وسالئفها: حيث يجب على الهيئات  -
عقوبات وإجراءات مناسبة لصنع الدولية تحسين األساس التقني للمراقبة واستحداث 

 .(2)هذه المواد

المطلب الثاني: دور األجهزة اإلقليمية في مكافحة جريمة االتجار غير 
 المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

 مة واحدة أو حتىيجمعها إقليم أو منظ   مات إقليميةمنظ  يضم المجتمع الدولي 
ا  في تعبير اإلقليمية، لكن مع مرور الوقت كان الفاصل الجغرافي أساسمصالح مشتركة، و 

أخذ مفهوم المنظمات اإلقليمية يتطور ويتسع ليشمل دوال  في مناطق إقليمية مختلفة أو 
 .(0)حتى مصالح إقتصادية وسياسية مختلفة

ستكشاف التعريفات الموضوعة لمفهوم: المنظ مات اإلقليمي ة اونحن إن أردنا 
ا وتنو ع ا فيها د  "منظمات تضم في عضويتها دوال   ومن هذه الت عريفات أن ها: سنلحظ تعد 

                                                           
 
 

، الصادر بتاريخ: A/Res/S- 0/02أنظر قرار الجمعية العامة، الدورة االستثنائية العشرون، الوثيقة رقم: (2)
 .0 -2مم المتحدة، ص ، منشورات األ2661أكتوبر  02

، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2سهيل القتالوي، موسوعة المنظمات الدولية، نظرية المنظمة الدولية، ج (0)
 .20، ص 0222، 2ط 
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ما  تشترك فيما بينها بروابط تاريخية وجغرافية وحضارية أكثر من غيرها، تهدف إلى حل  
 .(2)لم واألمن الدوليينقد ينشأ من منازعات بالطرق السلمية لدعم الس  

تكون داعمة  إقليمية قيام تنظيمات شج ع على األمم المتحدةوالحقيقة أن  ميثاق 
وقد نص   المتمثلة أساسا  في حفظ السلم واألمن الدوليين،ألهداف وغايات األمم المتحدة 

ولكن  إلنشاء المنظ مات اإلقليمي ة  .(0)ىالفقرة األول 00المادة الميثاق على ذلك من خالل 
 شروط وضوابط اشتمل عليها الميثاق وهي:

 تقع في منطقة جغرافية معينة.العامل الجغرافي: أي الدول التي  -
 .(2)العامل السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي المشترك -
 مسايرة المنظمات اإلقليمية لمبادئ وأهداف األمم المتحدة. -
 .(0)أن يتم إنشاؤها بموجب إتفاق دولي له صفة االستمرارية والدوام -

ت وأهداف كبرى تسعى في مجملها إلى تحقيق غايا المنظمات اإلقليميةهذا وإن  
الدولية بالطرق السلمية، ناهيك عن اجتراح الحلول المنازعات  حل  يأتي في طليعتها 

صياغة تصادية ومحاربة الجريمة بشكل عام.. والعمل على االجتماعية واالقللمشاكل 
التشريعات الوطنية التي تكفل للمجتمع الدولي المواجهة الفع الة لألنشطة اإلجرامية التي 

                                                           
 
 

، ص 0221، 2أماني جرار، منظمات األعمال التنموية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ط (2)
020. 

، 0229، 2التكامل االقتصادي المغاربي والتكتالت اإلقليمية الراهنة، دار الخليج، األردن، ط  محمد بوبوش،(0)
 .22ص 

 .21 -29سهيل القتالوي، موسوعة المنظمات الدولية، المرجع السابق، ص (2)

ا ، مجلة منظمات االتحاد اإلفريقي نموذج -حنان ظهير، المنظمات الدولية واإلقليمية "دراسة وصفية تحليلية"(0)
 .212، ص 0221أغسطس  22، 0العلوم اإلجتماعية والطرق التعليمية، العدد 
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ا ألسباب ذات صلةالن اش ، بهدف ضمان أكبر قدر من االستقرار تالمخدراب ئة تحديد 
 .(2)االقتصادي الوطني

على غرار األجهزة الدولية العاملة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، 
ظهرت إلى الوجود أجهزة إقليمية تضطلع بذات الدور، سواء على مستوى قارة أوروبا أو 

ريكا، وعليه سنحاول تسليط الضوء على هذه األجهزة، حيث نخصص الفرع آسيا وحتى أم
األول للمجلس األوروبي ودوره في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وندرس منظمات 

 آسيا وأمريكا في الفرع الثاني.

 الفرع األول: المجلس األوروبي ودوره في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يضم الدول األعضاء في كبير تكتل  فإن  المجلس األوروبي كما هو معروف
يه بنوع من التفصيل، تسليط الضوء عل وبي، وسنسعى في موضوعنا هذا إلىاالتحاد األور 

يه في مجال  مكافحة االتجار الدولي غير فنبي ن نشأته وبناءه الهيكلي والد ور ال ذي يؤد 
 المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

 : نشأة المجلس األوروبي:أوالا 

من  2606مايو  0يرجع إنشاء المجلس األوروبي إلى إتفاقية جماعية أبرمت في 
طرف عشرة أعضاء من االتحاد األوروبي منها: بلجيكا والدانمارك وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا 

                                                           
 
 

عالقته باألنشطة اإلجرامية األخرى، دار نهضة مصر  -صوره -تعريفه -عبد المجيد عبد المجيد، الفساد(2)
 .20، ص 0220، 2للنشر، مصر، ط 
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عد ذلك ة ب. لتفتح باب العضوي  (2)لكسمبورغ وهولندا والسويد والمملكة المتحدة والنرويجو 
 .(0)لدول أخرى 

 أم ا أهداف هذا المجلس فتتلخ ص في ثالث نقاط:

ة المثل وتعزيز حمايل لوحدة بين الدول األوروبية، هذه الوحدة الالزمةتحقيق ا  -أ
 المبادئ المشتركة.

تطوير التقدم االقتصادي واالجتماعي، وذلك من خالل إبرام االتفاقيات ذات  -ب
ائل االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلدارية والعلمية االهتمام المشترك في المس

 .والقانونية

 تطوير حقوق اإلنسان والحريات األساسية.   -ج

 ثانياا: البناء الهيكلي للمجلس األوروبي:

له.. إذ  وفي سبيل تحقيق أهداف المجلس األوروبي تم  العمل على هيكلي ة مدروسة
ي تعمل معا بشكل متكامل وفي إطار تسيير المهام وعة من األجهزة التمجم يقوم على 

  وهي: المطلوبة

 

                                                           
 
 

(2)BIRTE WASSENBERG? HISTOIRE DU CINSEIL DE L’EROPE, edition du conseil 
de L’EUROPE, Paris, 0222, p. 22. 

وقد انضمت بعد ذلك عدة دول منها: اليونان وتركيا واسلندا وألمانيا والنمسا وقبرص وسلوفينيا والجمهورية (0)
 ال تيفا. -أندورا -التشيكية ولوفاكيا ورومانيا
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 الجمعية العامة: -1

عضاء، وتجتمع مرة كل سنة، أم ا مهام ها عن الدول األ ينتتألف من ممثلوهي 
راف على اختصاصاته الرئيسية خاصة في شأغراض المجلس واإل فتنحصر في تحقيق

 مة.تحقيق األمن ومكافحة الجريمة المنظ  

 لجنة التنفيذية:ال -4

 تعمل على تنفيذ برامج المجلس لتعليمات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.

 مكاتب المجلس: -3

عمل بالموازاة مع المجلس على ي كل الدول األعضاء في المجلس، وتتتواجد ف
 (2)المستوى الوطني للدول األعضاء في تحقيق األهداف العامة

مكافحة االتجار الدولي غير المشروع في ثالثاا: دور المجلس األوروبي في 
 المخدرات والمؤثرات العقلية:

المجلس األوروبي تكت ل إقليمي كبير ومنظ م وبالتالي فإن ه قادر على تأدية دور مهم  
نة له  ة وأن  الد ول المكو  في مجال الت صد ي لظاهرة المخد رات والمؤث رات العقلي ة، خاص 

المشكلة.. وقد شارك هذا الت كتل في كثير من األعمال  عانت وال زالت تعاني من هذه
 الدولي ة الهادفة إلى الت صد ي لمعضلة المخد رات ومن هذه األعمال:

 من خالل برامج وأعمال المجلس: -1

 ويظهر ذلك جليا  من خالل:
                                                           

 
 

واآلفاق المستقبلية "دراسة مقارنة"، دار النهضة فايزة الباشا، السياسة الجنائية في جرائم المخدرات، الواقع (2)
 .001، ص 0222، 2مصر، ط  -العربية، القاهرة
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 الخطة الخماسية لمكافحة المخدرات: -

كافحة المخدرات، ة مكثفة لمللقيام بحمل وضع المجلس األوروبي خط ة خماسي ة
د ضمن الخط ة أدوار راء الصحة العامة في سبيل القيام علماء االجتماع وخبل وُحد  

اإلجراءات الضرورية للوقاية من المخدرات وأخذ االحتياطات الالزمة من أجل االكتشاف ب
ج حاالت إساءة استعمال المخدرات.. وكانت طليعة إجراءات المبكر لحاالت اإلدمان وعال

تضمنت صغار تجار المخدرات وإجراءات المراقبة وعالج  2691 ة الخماسي ة سنة الخط  
 المدمنين ومرتكبي جرائم المخدرات.

 إنشاء مجموعة عمل لدراسة إساءة استعمال المخدرات: -

 لهذه المجموعة هدفان تعمل على تحقيقهما:

لة -أ لى أوروبا،     فرين إبمشاكل المدمنين والمسا دراسة وتبادل المعلومات ذات الص 
  وضع سياسية وقائية. -ب

جتمع ، كما ا2691مارس إلى بداية شهر إبريل سنة  06ية من وكانت البدا
دول أوروبية، باإلضافة إلى  ن القضاة وعلماء االجتماع من عشرمجموعة م

 .(2)المنظمات الدولية

 وقررت المجموعة خالل سنتين القيام بـ:
 للجنة من األمم المتحدة وباقي المنظمات دراسة المعلومات الواردة إلى ا

 الدولية.

                                                           
 
 

وهذه الدول هي: ألمانيا الفيدرالية، بلجيكا، الدانمارك، فرنسا، إيطاليا، هولندا، إنجلترا، السويد، سويسرا، تركيا، (2)
 منظمة الصحة العالمية، األنتربول.
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   نة من المسافرين الذين يتعاطون المخدرات وسبق لهم وضع نموذج لعي
 السفر للخارج.

 (2)اإلحاطة بالمعلومات المتوفرة لدى البعثات الدبلوماسية. 
 

 إنشاء مركز الرصد األوروبي المعني بالمخدرات واإلدمان عليها: -

ر تق 2662 في حزيران مان صد األوروبي المعني بالمخدرات واإلدإنشاء مركز الر  ر 
ئ لتحقيقها وهي  :عليها، ولهذا المركز أهداف ُأنش 

  توفير معلومات موثوقة على مستوى االتحاد األوروبي حول المخدرات
واإلدمان عليها، من أجل إعطاء الدول األعضاء فكرة إجمالية عن 

 ر الالزمة.المخدرات تساعد على اتخاذ التدابي
   ارتفع  ول األعضاء التيالد   تحسين نوعية البيانات وقابليتها للمقارنة في كل

المعلومات كما  وكيفا  على  عددها إلى ثمان وعشرين دولة، وتحسين نوعية
 .(0)سواءحد 

 من خالل الهيئات التابعة للمجلس األوروبي:  -4

لة ب المؤثرات العقلية في الدول رات و تعاطي المخد  تسارعت وتيرة التطورات ذات الص 
لدان األوروبية، وقد تعزيز التعاون والتنسيق بين الباألمر ال ذي نب ه إلى ضرورة األوروبية 

 :تم  ذلك عبر
                                                           

 
 

 .201 -200، المرجع السابق، ص 2وإجراءات مكافحة المخدرات، ج  أحمد الحادقة، أساليب(2)

هارتنول، دراسة المؤسسات األوروبية لالنتشار الوبائي للمخدرات "الخلفية التاريخية والمؤشرات الرئيسية، نشرة (0)
تحدة، ، األمم الم0و 2، العددان 00المخدرات، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المجلد 

 .06 -01، ص 0222نيويورك، 
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 :1121مجموعة بومبيدو  -

وبي حدثت من من أهم التطورات التي شهدتها فترة الثمانيات على الصعيد األور 
روبي، وسميت هذه المجموعة نسبة إلى االقتراح التابعة للمجلس األو خالل مجموعة بومبيد 

امي ، الر 2692الذي تقدم به الرئيس الفرنسي السابق "جورج بومبيدو" في شهر أوغسطس 
اكل جلس أوروبا لتقييم طبيعة ونطاق مشتفاقا  جزئيا  ملحقا  بمإلى تعزيز التعاون والتنسيق ا

 .(2)رات على الصعيد المحليالمخد  

من األهداف في مجال مكافحة  تحقيق حزمةبومبيدو إلى هذا وترمي مجموعة 
 المخدرات والمؤثرات العقلية منها:

  تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان األوروبية في مجال مكافحة المخدرات
 رات العقلية.والمؤث  

 ائية مشتركة.إعداد دراسات وق 
   حة صات في مجال الصخص  دة الت  إعداد برامج تعاونية مشتركة متعد

 .(0)2610والتعليم واإلعالم وإنفاذ القوانين، وكان ذلك في أكتوبر 
   رات.صلة بالمخد  إنشاء نظام للتبليغ عن الطوارئ والوفيات المت 
  دراسة السلوكيات الخطيرة واإلصابة بفيروس نقص المناعة بين متعاطي

 المخدرات بالحقن الذين لم يخضعوا للعالج.
                                                           

 
 

هارتنول، دراسة المؤسسات األوروبية لالنتشار الوبائي للمخدرات "الخلفية التاريخية والمؤشرات الرئيسية، (2)
 .01المرجع السابق، ص 

(0)Hamish Sinclair, demandes de traitement des consommateurs de drogues: 
influence surles politique et les pratiques, edition du conseil de I ‘Europe, 
Strasbourg, 0221, p. 12.  
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 رات لرصد الطلب على العالج من ى مؤش  إنشاء نظام لإلبالغ يستند إل
 .(2)تعاطي الهيرويين والكوكايين

 منظمة الشرطة األوروبية: -

هو صاحب فكرة  "هيلموت كوهل" بمناسبة قمة "لوكسمبورغ" المستشار األلماني
رطة األوروبي ة وقد طرحها في التاسع والعشرين من حزيران ، 2662 إنشاء منظ مة الش 

ا شبيه   وقد حظيت هذه م، الفيدرالي األلماني لمكافحة اإلجرام المنظ  ا بالن موذج لتشك ل نموذج 
تفاقية ماستريخت، وفي الفكرة بنجاح قاد إلى الت صديق عليها بمقتضى المادة األولى من ا

لى مستوى االتحاد مهمة خلق نظام لتبادل المعلومات عأنيطت بها  2660فبراير 
رات التجار غير المشروع في المخدرات والمؤث  مكافحة اإلرهاب وا األوروبي في سبيل

 .(0)الهاين جرائم اإلجرام الدولي المنظم، أم ا مقر ها ففي العقلية، وأي جريمة م

 تعمل المنظمة على التحقيق في الجرائم التالية:

جرائم  -االتجار بالمخدرات -اإلرهاب -الهجرة غير الشرعية -"االتجار بالبشر
 جرائم البيئة". -االتجار باألسلحة -تزوير األموال -لجنسي لألطفالاالستغالل ا -االنترنت

تعمل منظمة الشرطة األوروبية على:ف رات والمؤثرات العقلية،أما في مجال المخد  
 

 .التحليل المنهجي لسمات االتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية 
 رات لمؤث  الكامنة وراء تجارة المخدرات وا ةوضع نماذج لألعمال التجاري

 العقلية.
                                                           

 

 
هارتنول، دراسة المؤسسات األوروبية لالنتشار الوبائي للمخدرات "الخلفية التاريخية والمؤشرات الرئيسية، نشرة (2)

 .01المخدرات، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المرجع السابق، ص 

أحمد طعيبة وليكة حجاج، الهجرة غير الشرعية بين استراتيجيات المواجهة وآليات الحماية، دفاتر (0)
 .06، ص 0221، جامعة قاصدي مرياح، ورقلة حزيران 20السياسيةوالقانون، العدد 
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  تعزيز الشراكة بين السلطات الوطنية وباقي المنظمات الدولية العاملة في
 ة.رات العقلي  رات والمؤث  مكافحة المخد  

  الدعم التشغيلي إلنفاذ القانون.و تحليل االستخبارات الجنائية 

ول وحدة المخدرات أوروبول، أنشأت منظمة اليورب 2662حزيران وفي الثاني من 
ة على رات العقلي  رات والمؤث  ة بالمخد  إعداد التقارير الخاص  يطت بهذه الوحدة مهم ة وأن

 .(2)المستوى األوروبي

 

 المرصد األوروبي للمخدرات واإلدمان: -

، وهو 2660ح في لشبونة بالبرتغال عام ت  فتُ وا 2662تم  إنشاء هذا المرصد عام 
تزويد  تحاد األوروبي، أم ا مهم ته فهييشك ل واحدة من الوكاالت المركزية ال تي تتبع لال

رات رات والمؤث  الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بنظرة واقعية عن مشاكل المخد  
 ، ويكون ذلك عبر مجموعة من األنشطة هي:ةالعقلي  

 .متابعة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية في أوروبا 
   ثرات العقلية.رات والمؤ صلة بالمخد  إيجاد حلول للمشاكل المت 
  تقديم معلومات عن الممارسات الجيدة للدول األعضاء في مجال المخدرات

 والمؤثرات العقلية.
 .تقييم المخاطر المرتبطة باألنواع الجديدة من المؤثرات العقلية 
 رات والمؤثرات العقلية.ار المبكر بشأن المخد  إدارة نظام اإلنذ 

                                                           
 
 

(2)Maria juisa cesoni, ies dispositifs de jutte contre ies organization crimineiies, 
academia press, 0220, p. 20.  
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 التحاد األوروبي لرصد وتقييم تطوير أدوات ووسائل الدول األعضاء في ا
 .(2)سياساتها الوطنية

الفرع الثاني: منظمات آسيا وأمريكا ودورها في مكافحة االتجار الدولي غير 
 المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

سيكون جل  هدفنا في طرحنا لهذا الموضوع هو القيام بدراسة تفصيلي ة للدور ال ذي 
يه منظ مات آسيا وام يركا في مكافحة االت جار الدولي غير المشروع بالمخد رات، تؤد 

 ..الهيكلي اهه المنظمات وبنائنشأة هذوسنضيء على 

أوالا: منظمات آسيا ودورها في مكافحة االتجار الدولي غير المشروع في 
 رات العقليةرات والمؤث  المخد  

 ة، فناهيك عن كونهاأهمي ة كبرى في مجال المخد رات والمؤث رات العقلي   منطقة آسيال
ها.. وبناء على في ةغير المشروع ةسوقا  بارزا  للتجار نتاج المواد، ُتعتبر المصدر الرئيسي إل

خاذ اإلجراءات ات   ذلك فقد سعت دول القار ة بشكل حثيث إلنشاء أجهزة تكون قادرة على
من خالل هذه الالزمة لمكافحة جريمة االتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وسنحاول 

ص الجزء األول لمنظمة خطة كولومبو، في نخص  دراسة نماذج من هذه المنظمات فالفقرة 
حين نخصص الجزء الثاني لمنظمة جنوب شرق آسيا كمثالين بارزين لمكافحة التجارة غير 

 رات العقلية.المشروعة للمخدرات والمؤث  
 

                                                           
 
 

، تاريخ www.emacdda.europa.euالموقع اإللكتروني الرسمي للمرصد األوروبي للمخدرات واإلدمان: (2)
 .2/9/0202الدخول للموقع: 
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غير المشروع في في مكافحة االتجار الدولي منظمة خطة كولومبو ودورها  -1
 رات والمؤثرات العقليةالمخد  

ال تزال االتجاهات في مجال تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية تشهد تغيرات في 
ل التعاطي من األفيون إلى جنوب شرق آسيا خاصة الهند وبنجالديش ونيبال، إذ تحو  

بالنسبة  ذاته راألمق إلى الحقن، و لت بعده أشكال التعاطي من التنش  ين، وتحو  الهيرو 
 .(2)آسيا التي كانت تنتج األفيون فبات هذا الم خد ر يستبدل بحقن الهروينلجنوب شرق 

لت دافع ا الت خاذ إجراءات تضمن الت صد ي  ادمة وغيرها كثير شك  هذه الحقائق الص 
كان ذلك من خالل إنشاء منظمة خطة رات العقلية، فاالتجار بالمخدرات والمؤث  لظاهرة 
 .كولومبو

 نشأة المنظمة: -

 2602 من العام في يناير ،كمنظمة دولية حكومية ،منظمة خطة كولومبو نشأت
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدان جنوب شرق أم ا الهدف من إنشائها فكان: 

 . (0)آسيا

وفي سبيل أن تنجح المنظ مة في تحقيق الهداف المرسومة لها، تم  تزويدها بلجنة 
مجلس التعاون الفني ومكتب تترأسه  ناهيك عن، ها الرئيسيجهاز ة هي بمثابة استشاري

مستشار لدى دول خطة كولومبو، مهم ته عي ن  2692في عام ة للمنظمة. و األمانة العام
لة بمكافحة الجهو  ودعم مساندة  االستعمال غير المشروع للمخدرات،د اإلقليمية ذات الص 

                                                           
 
 

 .026 -021ص  عالء الدين شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات، المرجع السابق،(2)

(0)  Shheri Akita, gerold kroze wski, and shoshi, firste published, routledge, new 
yourk, 0220, p. 2. 
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ع وتنسيق برامج وإعداد حلقات وندوات دراسية على وض وهو في الوقت ذاته يعمل 
 .(2)تتعلق بالمواد المخدرة

 ان يحق ق أهداف ا كثيرة أهم ها: المستشار في خطة كولومبووقد استطاع 

  تنظيم حمالت إعالمية توعوية للجمهور من أجل التعريف بالمخدرات
 وآثارها، مع تنظيم حلقات علمية.

 خدرات.إقامة هيئات وطنية متخصصة في الم 
  إسداء المشورة حول مكافحة المخدرات، ومساندة الجهود المبذولة من الدول

 األطراف.
 .إنشاء مراكز لتدريب العاملين في حقل مكافحة المخدرات 
  تبادل المعلومات الخاصة عن مصادر المواد المخدرة لإلتجار غير

 .(0)ائمالمشروع فيها، أو حول األشخاص المعتقلين الذين ارتكبوا هذه الجر 
 نمادج عن نشاط المنظمة: -

طالما ان  الغاية من إنشاء منظ مة خط ة كولمبو كانت الت صد ي لألخطار التي 
تمث لها المخد رات فقد كانت اولى خطوات هذه المنظ مة هي مد  يد العون للد ول التي 

دها أخطار المخد رات.  تتهد 

 منظمة خطة كولومبو والتعاون مع باكستان: -

، تحت 2690اوغسطس  22إلى  00ستان من وة عمل وطنية في باكُأقيمت ند
عنوان "الوقاية من إساءة استعمال المخدرات في باكستان ومراقبتها"، ونشر تقرير عن هذه 

                                                           
 
 

 .210، المرجع السابق، ص 2أحمد الحادقة، أساليب وإجراءات مكافحة المخدرات، ج (2)

 .009عبد اللطيف بشير، المرجع السابق، ص (0)
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رات ى المكتب الباكستاني لمراقبة المخد  ن التوصيات التي خرجت بها الندوة وتبن  الندوة تضم  
دولة  وة التي تعتبر أول محاولة جادة تقوم بهالندة كولومبو معا  توصيات امة خط  ومنظ  

 باكستان لدراسة مسألة المخدرات.

 منظمة خطة كولومبو وعالج المدمنين في تايالندا: -

قامت المنظ مة بإجراء دراسة حول مدمنين تلقوا العالج في مراكز المعالجة، وقد 
د رات وسمات البيئة خلصت هذه الد راسة إلى العالقة الوثيقة بين اإلدمان على المخ

خص المدمن، ناهيك عم ا يعانيه من مشاكل شخصي ة  االجتماعي ة التي يعيش فيها الش 
 .(2)كذلك خلصت إلى أن  عدد المدمنين في تايلند في تزايد مستمر، وعائلي ة

 

 منظمة خطة كولومبو والشراكة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية: -

د من المبادرات التي تستهدف مشكلة المخدرات تضطلع خطة كولومبو أيضا  بعد
تشمل خدمات ومرافق العالج وإعادة التأهيل والرعاية الصحية الالحقة، بالشراكة مع 

ي والتدخل المبكر، مات غير حكومية ومجتمعات محلية، والتثقيف الوبائحكومات ومنظ  
 نفاذ القانون.وتدريب موظفي إ

 اإلصدرات التعليمية: -
المجلة الدولية " المخد رات قامت منظ مة خط ة كولومبو بإصدارفي حربها على 

"، وذلك في سبيل إيجاد منبر للوقاية والعالج من إضطرابات تعاطي مواد اإلدمان
 .(0)الكتابات العلمية في مجال مكافحة المخدراتُيعنى ب

                                                           
 
 

 .211، المرجع السابق، ص 2ب وإجراءات مكافحة المخدرات، ج أحمد الحادقة، أسالي(2)

 .92، المرجع السابق، ص 0222الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، تقرير (0)
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منظمة جنوب شرق آسيا ودورها في مكافحة االتجار الدولي غير المشروع  -4
 رات العقلية:ات والمؤث  في المخدر 

عتبر مناطق جنوب شرق آسيا من المناطق الرئيسية إلنتاج األفيون في العالم تُ 
من انتشار ظاهرة  ، ورغبة من الدول المنتجة في الحد  (2)ث الذ هبيوخاصة دول المثل  
وكان ذلك من خالل المناسبة ت ه المناطق، سارعت إلتخاذ اإلجراءاالمخدرات في هذ

 مة جنوب شرق آسيا.إنشاء منظ

 نشأة المنظمة: -

، وهذه في بانكوكقامت خمس دول بإنشاء منظمة جنوب شرق آسيا، 2619عام 
ن وإندونيسيا وسنغافورة وماليزيا.. انضم ت إليها فيما بعد خمس تايلندا والفلبي الد ول هي:

رقي ة. أم ا أهداف هذه  دول أخرى هي: فيتنام والوس، وكمبوديا، وبورما، وتيمور الش 
 ةالثقافي   عاون بين الدول األعضاء في المجاالتتعزيز الت المَنظ مة، بطبيعة الحال،

لة في  .(0)ة...واالقتصادي   ةوالسياسي   إضافة إلى أهداف كثيرة أخرى سنأتي عليها مفص 
 سياق دراستنا..

 الهيكل التنظيمي للمنظمة: -

مجملها الهيكل  تتكون "األسيان" من مجموعة من الهيئات واللجان شكلت في
 التنظيمي للمنظمة وهي:

                                                           
 
 

فيتنام، حيث ذاع صيت هذه الدول في إنتاج األفيون،  -ميانمار -الوس -دول المثلث الذهبي هي: تايلندا(2)
نتشار المخدرات، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم أنظر: محمد عيد، األنترنت ودروه في ا

 .90، ص 0222، 2األمنية، ط 

(0)  Kham vorapheth, I’asean de I’az (histoire, geopolitique, personnages), 
I’harmattan, Paris, 0229, p. 9.  
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وهو السلطة العليا في المنظمة، يتكون من رؤساء الحكومات في  اجتماع القمة: .2
 الدول األعضاء، وتجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الدول األعضاء سنويا  بشكل دوري،  يجتمع وزراء خارجيةالمؤتمرات الوزارية:  .0
 دارة شؤون التعاون االقتصادي. ويجتمع أيضا  وزراء االقتصاد إل

وتتكون من رئيس خارجية البلد المضيف وسفراء الدول األعضاء،  اللجنة الدائمة .2
 وتجتمع مرة كل شهرين بشكل دوري.

ومقرها "جاكرتا" بأندونيسيا، ويختار األمين العام  2691ُأنشأت عام  األمانة العامة .0
 عضاء.للمنظمة بشكل دوري كل ثالث سنوات من الدول األ

: يتم التعاون بين الدول األعضاء في الشؤون االقتصادية عن طريق خمس اللجان .0
لجان هي: لجنة الغداء والزراعة والغابات ولجنة التمويل والبنوك ولجنة الصناعة 

 .(2)والتعدين والطاقة والنقل والمواصالت ولجنة التجارة والسياحة
 :أهداف المنظمة -

 من األهداف هي: آسيا على تحقيق مجموعةتنصب  جهود منظمة جنوب شرق 

  التخلص من الزراعة غير المشروعة لخشخاش األفيون من خالل اعتماد
 برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية إلبادة المحاصيل بشكل مرحلي.

 التجار غير المشروع في المواد المخدرة والكيماويات القضاء على ا
 رة.المستخدمة في تقنية الهيرويين وإنتاج العقاقير المخد  

 .خفض الطلب على العقاقير المخدرة 
  مواجهة مشكلة نقص المناعة بإساءة استعمال المخدرات عن طريق الحقن

 .(2)في الوريد
                                                           

 
 

ة في مقومات التجربة وتحدياتها وإمكانات االستفادة على الشرعة، اآلسيان وتجربة التعاون اإلقليمي "دراس (2)
 .19، ص 2666، الجزائر، أوغسطس، 1، العدد، 0منها"، مجلة إنسانيات، المجلد 
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إقامة  والصين قرارا  مشتركا  بتسهيليان اتخذت اآلس وتحقيق ا لهذه األهداف ات خذت
اآلسيان منطقة خالية من المخدرات في موعد نية تربط جميع البلدان، كي تكون شبكة تعاو 

 .0220أقصاه 

ات تعاون رابطة أمم جنوب "عملي   وتهدف خطة العمل ال تي ُأطلقت عليها تسمية
 العقاقير المخدرة عبر ضاء علىا  على العقاقير الخطرة" إلى القشرقي آسيا والصين رد  

تعزيز برامج التنمية البديلة ومشاركة المجتمعات في القضاء على المخدرات، وقد ُأنشأت 
 .(0)لذات الغرض فرقة خاصة للتنمية البديلة

 آلية تنفيذ أهداف المنظمة: -

يتولى برنامج األمم المتحدة للرقابة على المخدرات تنفيذ برامج منظمة جنوب شرق 
من خالل اتفاقات الحقة، كما تنظم اجتماعات دورية لدراسة وضع الرقابة آسيا، وذلك 

رات في المنطقة وكذا اإلجراءات التي يجب القيام بها للقضاء على االتجار على المخد  
 .(2)غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ولدراسة الخطط المستقبلية

  

 

                                                                                                                                                                      
 
 

 . 022 -020عالء الدين شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (2)

ت والتعاون اإلنمائي، المجلس االقتصادي لجنة المخدرات، دور التنمية البديلة في مكافحة المخدرا(0)
 .0، ص 9/0222/ 29، فيينا، وثائق األمم المتحدة، 0222إبريل  29إلى  1، من 01واالجتماعي، الدورة 

 .022عالء الدين شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (2)
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ة االتجار الدولي غير المشروع في ثانياا: منظمات أمريكا ودورها في مكافح
 رات والمؤثرات العقليةالمخد  

المخد رات والمؤث رات العقلي ة خطر غزا العالم بأسره، وبطبيعة الحال فإن  قار ة  
قضي ة عالمي ة تكتسب مكافحتها  بالتالي فقد باتتو  تشك ل استثناء  في هذا اإلطارلم أميركا 

 .(2)بأسره لنسبة للعالمباأهمي ة بالغة بالنسبة للمنظمة و 

نتاجا  واستهالكا  وخاصة مادة رات إوشهدت أواخر الثمانينات انتشارا  كبيرا  للمخد  
الكوكايين في دول أمريكا الشمالية والجنوبية، وحتى دول أمريكا الوسطى والكاريبي لم تسلم 

روبا ومن من هذا الزحف للمواد المخدرة، حيث أصبحت تمثل مناطق عبور لها من وإلى أو 
 باتجاه أمريكا الشمالية وأوروبا. أمريكا الجنوبية

لجنوبية في منطقة دول أمريكا ابناء على ما سبق فإن نا سنحاول اإلضاءة على 
منظمة الدول حول دراسة الفقرة األولى، ومن ثم  فإن نا سنسعى في الفقرة الث انية إلى  تقديم 

 األمريكية.

رها في مكافحة االتجار الدولي غير منظمة دول أمريكا الجنوبية ودو  -1
 رات والمؤثرات العقلية:المشروع في المخد  

لت  انتشرت المخد رات بوتيرة متسارعة في دول أميركا الجنوبي ة، حت ى أن  دولها تحو 
كذلك باتت لزراعة القنب وشجرة الكوكا وخشخاش األفيون والهرويين، إلى مصدر رئيسي 

نشر هذه المواد الخطرة في مختلف أنحاء العالم وفي أوروبا هي الموز ع الر ئيسي ال ذي ي
 منظمة دول أمريكا الجنوبية. ، األمر ال ذي استدعى إنشاء(0)وأميركا على وجه الت حديد 

                                                           
 
 

 .11، ص 0220الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، تقرير (2)

 .021يوسف المراشدة، مرجع سابق، ص (0)
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 نشأة المنظمة:  -

بعد األبعاد الخطيرة التي أخذتها التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات 
ت لجنة الخبراء لتلك البلدان في اجتماع عقد في بيونس العقلية في أمريكا الجنوبية، تقدم

، باقتراح 2690ديسمبر سنة  20غاية نوفمبر ل 06الفترة الممتدة من إيرس األرجنتينية في 
، 2692إبريل سنة  09مة تهدف للقضاء على هذه المشكلة، وتم ذلك فعال  في إنشاء منظ  

 ر أن يكون مقر  ، وتقر  2691مارس  01 هذا االتفاق لم يدخل حيز النفاذ إال في غير أن  
 .(2)مة دول أمريكا الجنوبية في العاصمة األرجنتينيةمنظ  

 البناء الهيكلي للمنظمة: -

ولي ة التي تتأل ف من أجهزة  تعينها على شأنها في ذلك شأن كل  المنظ مات الد 
 تحقيق أهدافها فإن  هذه المنظ مة تتال ف من الجهزة اآلتية: 

ن عن الدول من ممثلي يتأل فو هو الهيئة العليا في المنظ مة ة:مؤتمر المنظم -أ
السنة ليؤد ي مهاما منها  وضع السياسة العامة  يجتمع مرة فياألعضاء فيها، 

 تعيين اللجان الفنية المتخصصة.في برامج المنظ مة، و 
يتكون من ممثلين عن الدول األعضاء بدرجة سفير، مة: مجلس المنظ   -ب

لس ونائبه لمدة سنة، يعمل المجلس على دراسة المسائل وينتخب رئيس المج
 مة أو اجتماع وزراء الخارجية.التي يعرضها عليه مؤتمر المنظ  

يترأسها أمين عام، ينتخب من طرف المؤتمر ويساعده األمانة الدائمة:  -ت
عدد من الموظفين، وهي بمثابة جهاز إداري مكلف بالسهر على تنفيذ قرارات 

ات واللقاءات المتعلقة بمشكلة المخدرات، كما يعمل أيضا  على المؤتمرات والندو 

                                                           
 
 

 .201قاسي سي يوسف، استراتيجية مكافحة المخدرات على المستويين الدولي والغربي، المرجع السابق، ص (2)
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جمع المعلومات والتواصل مع المنظمات الدولية في مجال مكافحة المخدرات 
 .(2)والمؤثرات العقلية

ن يصة، تتألف من اختصاصيلجان فنية متخص   هيالهيئات المتخصصة:  -ث
واألبحاث حول إجراء الدراسات ويقتصر عملها على من الدول األعضاء، 

 .(0)المسائل الفنية المشتركة للدول األمريكية
دور منظمة دول أمريكا الجنوبية في مكافحة االتجار الدولي غير المشروع في  -

 ة:رات العقلي  رات والمؤث  المخد  

رات إنتاج المخد   إن  أحد أهم  اهداف منظ مة دول أميركا هو الت صد ي لظاهرة
وانطالق ا من أهمي ة هذا الهدف فقد كث فت ، غير المشروع بهاار ة واالتجرات العقلي  والمؤث  

دول أميركا الجنوبي ة جهودها لمواجهة هذه الظ اهرة عبر إيالء االهتمام الالزم للبواعث 
والثقافية لهذه المشكلة لذا رسمت المنظ مة استراتيجي ة  الثقافية واالجتماعي ة واالقتصادي ة

 عملها وفق ا لآلتي:

  رة من خالل رفع المستوى من عرض المواد المخد   على الحد  العمل
 المعيشي وتحسين الخدمات االجتماعية.

   رات خاصة في مجال طرد ة بمكافحة المخد  توحيد التشريعات الخاص
رات رة والمؤث  طين في التعامل غير المشروع بالمواد المخد  ر األجانب المتو 

                                                           
 
 

 -201قاسي سي يوسف، استراتيجية مكافحة المخدرات على المستويين الدولي والغربي، المرجع السابق، ص (2)
206. 

 -201راتيجية مكافحة المخدرات على المستويين الدولي والغربي، المرجع السابق، ص قاسي سي يوسف، است(0)
206. 

265



 

قة، والوعد بمنح مكافآت مالية ة ومنع المهربين من دخول دول المنطالعقلي  
 .(2)لكل من يساعد في كشف هذه الجرائم

  وضع برامج تكوينية للموظفين العاملين في مجال إنفاذ القانون لالستفادة
 من التقنيات الحديثة في المكافحة.

   يين والقيام بعمليات ة حول عمليات ضبط الكوكاتبادل المعلومات الخاص
 مشتركة.

 (0)من زراعة شجرة الكوكا قدر اإلمكان العمل على التقليل. 
خمس لجان لمكافحة  في سبيل تحقيق وتنفيذ سياسة المنظ مة تم  تشكيلو 

 المخدرات والمؤثرات العقلية زراعة وإنتاجا  واتجارا  وهي:
   رات رات والمؤث  لجنة لالهتمام بالجانب التشريعي في مجال المخد

 العقلية.
  المشروع في المخدرات والمؤثرات لجنة الرقابة على االتجار غير

 العقلية.
 .لجنة تنفيذ برامج التربية الوقائية 
 .لجنة عالج وإعادة تأهيل المدمنين 
  لجنة إجراء الدراسات والبحوث في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية

 .(2)واقتراح الحلول المناسبة للحد منها

                                                           
 
 

 .022رشيدة بن صالح، المرجع السابق، ص (2)

 -006قاسي سي يوسف، استراتيجية مكافحة المخدرات على المستويين الدولي والغربي، المرجع السابق، ص (0)
022. 

 .022 رشيدة بن صالح، المرجع السابق، ص(2)

266



 

جار غير مكافحة االت  في مجال  دور ا فع اال  منظمة دول أمريكا الجنوبية  لقد أد ت
المجلس االقتصادي  وتقدير ا لفاعلي ة دورها قام المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية،

صفة مالحظ في االجتماعات التي تعقدها لجنة بمنحها  واالجتماعي لألمم المتحدة
 .(2)راتالمخد  

ر المشروع في منظمة الدول األمريكية ودورها في مكافحة االتجار الدولي غي -4
 المخدرات والمؤثرات العقلية:

لم والتنمية في حفظ الست شعار تح 2162ول األمريكية سنة مة الد  منظ  تم  تأسيس 
نحن ، و مقرًّا لها الواليات المتحدة األمريكيةاألمريكيتين، وقد ات خذت من واشنطن في 

ا في مكافحة إعطاء لمحة عن هذه المنظمة وعن دوره سنسعى من خالل دراستنا إلى
 رات العقلية.المخدرات والمؤث  

 البناء الهيكلي للمنظمة: -

مة على الدول المستقلة من نصف الكرة الغربي تقتصر العضوية في المنظ  
لألعضاء في األمم المتحدة، وتضم حوالي خمس وثالثين دولة، تسهر على حماية 

 الية:األهداف والمبادئ المشتركة للمنظمة، وتتكون من األجهزة الت

 فإن  من ميثاق المنظمة بناء على المادة الر ابعة والخمسين الجمعية العامة:  -أ
 أم ا مهم اته فهي:، هاالجهاز األعلى فيهي ة الجمعية العام  

 .ظمةالسياسة العامة للمن هي رسم  -
 وظائف األجهزة التابعة لها.تحديد  -
 مها بقي ة األجهزة.ظمة والبت  في التقارير ال تي تقد  جدول أعمال المنتحديد   -

                                                           
 
 

 .2612إبريل  22، الصادر بتاريخ 229/2612قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة رقم: (2)
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 تحديد الميزانية العامة للمنظمة، والموافقة عليها.  -
ست عامفي الدول األعضاء بالتناوب،  عقد الجمعية دورات عادية سنوي ةوت   وقد تأس 

2619. 
وتنحصر مهام هذا الجهاز في النظر اجتماع التشاور لوزراء الخارجية:  -ب

بحضور ممثلين عن الدول في المشاكل العاجلة ذات االهتمام المشترك، 
 األعضاء، ويجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وهي  على الت أسيس لها ميثاق المنظمة هي مجالس عمل المجالس:  -ت
المجلس الدائم ومجلس البلدان األمريكية، لجميع األعضاء الحق في التمثيل 

على تحقيق التنمية المتكاملة بين الدول  ي هذه المجالس، وتعملف
 .(2)اءاألعض

ُتعتَبر الهيئة اإلداري ة للمنظ مة، وتت خذ من واشنطن مقرًّا األمانة العامة:  -ث
إعداد يتم  انتخابه لمدة خمس سنوات، ومهم ته هي عام على رأسها أمين  لها

 .(0)خدمات التوثيق لباقي األجهزة المنظمة وتقديمتقارير عن عمل 
 مة.استشارية في المنظ  هي هيئة اللجنة القانونية للبلدان األمريكية:  -ج
هي تعمل على تعزيز واحترام وحماية حقوق اللجنة المركزية لحقوق اإلنسان:  -ح

 اإلنسان بين الدول األعضاء في المنظمة.

                                                           
 
 

(2)  Andres Ordonez Buitrago, organization of American states: moving the Americas 
foruard? Analysis of successes and faailures of the oats in human rights, democracy 
and conflict resolution, journal of international law, vol.0, 20, Colombia, July- 
December 0222, p. 220- 222. 

(0)  Guiseppe Schiavone, international organizations dictionary and directory, 0 end 
ed, macmiland reference, londondon, 2611, p. 020.  
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دور منظمة الدول األمريكية في مكافحة االتجار الدولي غير المشروع في  -
 رات والمؤثرات العقليةالمخد  

ة رات العقلي  رات والمؤث  مشكلة المخد  لت صد ي لبالء حسنا في مجال امة المنظ  أبلت 
إنشاء لجنة ب غير المشروع بهما، وقد بدات المنظ مة نشاطها في هذا المجال واالتجار

اللجنة في  ، وقد ضم ت عذه2611حة تعاطي المخدرات سنة البلدان األمريكية لمكاف
 .(2)ا وعشرين دولةعضويتها تسع  

ووج هت سعيها نحو مكافحة "إعالن عمل"  ن يبتب المنظمة قامت 2662وفي سنة 
لة ة ة العام  مت الجمعي  تقد  ومن ثم  فقد به،  غسل األموال والحد  من الجرائم ذات الص 
لصياغة نموذج للوائح العقلية لسنة  "سيكاد"لمنظمة الدول األمريكية بتوصية إلى لجنة 

بـ "اللوائح النموذجية ، وفعال  قامت اللجنة بصياغة قوانين نموذجية سميت (0)2611
رات والجرائم لة من االتجار غير المشروع في المخد  المتعلقة بجرائم تبييض األموال المتحص  

لة ا للجهود هصدر بيان عن المنظمة أكدت فيه دعم 2660. وفي سنة (2)بها ذات الص 
أكتوبر مة ميامي شهر التي تبذلها اللجنة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي ق

نة نفسها رات والجرائم ذات ول األمريكية خطة عمل لمكافحة المخد  مة الد  ت منظ  تبن   من الس 
لة ، اجتمع الوزراء المختصون بمكافحة غسيل األموال في 2660بها، وفي ديسمبر  الص 

 ة عمل لمكافحة غسيل األموال.مة الدول األمريكية وأقروا خط  منظ  

                                                            
 

، 2مفيد الدليمي، غسيل األموال في القانون الجنائي )دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط (2)
 .001، ص 0221

 .202عادل السيد، المرجع السابق، ص (0)

عيسى الفي الصمادي، استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في اإلطار الدولي واإلقليمي والوطني )مكافحة (2)
 2، جامعة أحمد درارية، أدرار، الجزائر، 9، العدد 2يل األموال نموذجا (، مجلة دراسات قانونية، المجلد غس

 .01، ص 0229فبراير 
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ة الدول أقر ت الدول األعضاء في منظم 2661 في التاسع والعشرين من مارس
ت على بنود ذات صلة بتطوير آليات  األمريكية إتفاقية هي األولى من نوعها إذ نص 

تفاقية األمريكية حول المساعدة ، كذلك أصدرت المنظ مة مشروع اال(2)مكافحة الفساد
بالتجميد  دة ذات صلةإجراءات متعد   في المسائل الجنائية والتي أقر ت القانوينة المتبادلة

ة للدول عقد اجتماع قم  تم   2661إبريل . وفي الرابع عشر من (0)والتحفظ على األموال
ء بإنشا بشيلي، وقد التزم رؤساء الدول في هذا االجتماعاألمريكية في مدينة سان ديجو 

 . (2)الدول األمريكيةمركز لتدريب القضاة في 

باستخدام في أمريكا الجنوبية  ت التي تنشطمات االتجار بالمخدرامنظ  واستمر ت 
لبلدان لجنة ا مر الذي حث  هريب الكوكايين، األاكتشاف ت مخاطر سفن غواصة للتقليل من

نموذجي بشأن السفن الغواصة وشبه الغواصة الذاتية الدفع صياغة قانون األمريكية على 
 .(0)، بغية التصدي لهذه المشكلة0222سنة 

يها على أن  كل  هذه الج هود التي بذلتها وال زالت تبذلها منظمات أمريكا في تصد 
لم يقد ر لها الن جاح القاطع والن اجز، فال زالت ، راتجار غير المشروع في المخد  ت  لظاهرة اال

ا تعاطيه، ال زالت ناشطة داخل المنطقة إنتاجا   زراعة الكوكايين وتجارته واستطراد 
                                                           

 
 

محسن أحمد، اآلثار االقتصادية واالجتماعية للجريمة المنظمة ومحاوالت مواجهتها إقليميا  ودوليا ، ورقة عمل (2)
، 2611نوفمبر  21إلى  20المنظمة وأساليب مكافحتها"، في الفترة من مقدمة للحلقة العلمية حول "الجريمة 

 .202، ص 2666معهد التدريب بأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 

 .226عادل السيد، المرجع السابق، ص (0)

ومحاوالت مواجهتها إقليميا  ودوليا ، المرجع محسن أحمد، اآلثار االقتصادية واالجتماعية للجريمة المنظمة (2)
 .202السابق، ص 

 .60، ص 0222تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، تقرير سنة (0)
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يا  من خالل تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وتصديرا ، وهو ما يمكن مالحظته جل
 .(2)سنويا  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 

 .19 -11، ص 0229تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، تقرير سنة (2)
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 المبحث الثاني
رات جار غير المشروع في المخد  الهيئات الدولية ودورها في مكافحة االت   

 ةرات العقلي  والمؤث  

وافع و هل تكفي االت فاقي ات الدولي ة واإلقليمي ة للت   بة الد  ئج النتاصد ي لظاهرة متشع 
؟ هل تكفي هذه االت فاقيات لمواجهة مشكلة تطال مختلف فئات المجتمع كظاهرة المخد رات

 في كل  أقطار األرض؟

بطبيعة الحال فإن  اإلجابة على هذا السؤال هي الن في، ولذلك تطل ب األمر في 
مات إنشاء أجهزة ومنظ   إطار المواجهة الكبرى مع المخد رات زراعة وإنتاجا وتسويقا...

 ي لهذه المشكلة.دولية وإقليمية، لتساهم هي األخرى في التصد  

فعلى المستوى الدولي أخذت هيئة األمم المتحدة على عاتقها مهمة الرقابة الدولية 
رات والمؤثرات العقلية، ركة االتجار غير المشروع في المخد  وإحكام السيطرة على ح

، بالمؤازرة هناك أجهزة 2601داية سنة ة منذ بولتحقيق ذلك بادرت إلى إنشاء أجهزة دولي  
دولية ذات اختصاص محدود تعمل جنبا  إلى جنب مع المنظمات الحكومية وغير 
الحكومية، في إحكام الرقابة على التجارة غير المشروعة في المخدرات والمؤثرات العقلية 

 على مستوى العالم.

 لتابعة لألمم المتحدة، فنضيء  دولية ااألجهزة ال بناء عليه فإن نا سنتناول بالد راسة
األجهزة الدولية لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات على ل في المطلب األو  

، ونخصص المطلب الثاني لألجهزة الدولية لمكافحة 2611والمؤثرات العقلية قبل إتفاقية 
 .2611االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية بعد اتفاقية 
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لمطلب األول األجهزة الدولية لمكافحة االتجار غير المشروع في ا
 1166المخدرات والمؤثرات العقلية قبل إتفاقية 

على عاتقها مهم ة الت صد ي لالت جار غير هيئة األمم المتحدة  منذ نشأتها وضعت
 طليعتهاوهي تقوم بذلك عبر أجهزتها الرئيسية وفي  المشروع بالمخد رات والمؤث رات العقلي ة،

على مكافحة سوء استعمال  العامة لألمم المتحدة، التي تسعى بشكل حثيثالجمعية 
ة خطرة كالمخد رات ُيعتَبر مشكلة ذات أبعاد راتالمخد   وء في االستعمال لماد  ، كون هذا الس 

دة: الجمعية العامة  وثقافي ة، وصحي ة.... وقد اناطت اقتصادية واجتماعية وتربوية، متعد 
مهمة وال ذي هو الجهاز الثاني رتبة في األمم المتحدة  س االقتصادي واالجتماعيلمجلبا

المجلس  لها على المستوى العالمي، وبناء  على ذلك قاممكافحة المخدرات وتنظيم استعما
جار غير المشروع في أربعة أجهزة ذات اختصاص أصيل في مكافحة االت  بإنشاء 

تلتها شعبة  2601ابتداء عام  لجنة المخدراتد أنشئت وق ،(2)المخدرات والمؤثرات العقلية
إنشاء صندوق األمم  رات، وصوال  إلىالهيئة الدولية لمراقبة المخد   المخدرات، ومن ثم  

 .2692المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات سنة 

 الفرع األول: لجنة وشعبة المخدرات

عليه ميثاق  ماعي الذي نص  يعتبر المجلس االقتصادي واالجتلجنة المخدرات:  .1
األمم المتحدة أحد أهم منابر األمم المتحدة التي تعنى بالمسائل االقتصادية 

،وفي أول (0)صل بها من مسائل كمسألة المخدراتواالجتماعية الدولية، وما يت  
                                                           

 
 

بي للدراسات األمنية والتدريب، ، المركز العر 2أحمد الحادقة، أساليب وإجراءات مكافحة المخدرات، ج (2)
 .206 -201، ص 2662، 2الرياض، السعودية، ط 

 .019عادل مشموشي، المرجع السابق، ص (0)
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القاضي  26/ 22أصدر قراره رقم  2601/ فبراير/ 01اجتماع له بتاريخ 
 بإنشاء لجنة المخدرات.

صة التابعة للمجلس إحدى اللجان الفنية الرئيسية المتخص  نة المخد رات ولج
الهيئة التي وهي كذلك ، (2)له عتبر بمثابة المستشار األولتُ و ، االقتصادي واالجتماعي

عقاقير الخطرة األخرى بتجارة األفيون وال نة عصبة األمم االستشارية التي ُتعنىخلفت لج
 .(0)2602 التي تم  إنشاؤها عام 

خمسة  من ، 2601لجنة المخدرات لدى إنشائها، عام تأل فت أ. تشكيل لجنة المخدرات: 
من بين أعضاء هيئة األمم المتحدة.. وقد تضاغف عددهم حت ى   عشر عضوا  يتم  انتخاُبهم

، وتكون العضوية في اللجنة لمدة ثالث (2)ثالثة وخمسين عضوا  إلى  2660وصل عام 
 ار أعضاء لجنة المخدرات التمثيل الكافي للبلدان اآلتية:سنوات، ويراعى في اختي

 الدول المنتجة الهامة لألفيون وأوراق الكوكا. -
 الدول الهامة في صنع العقاقير. -
إساءة استعمال العقاقير واالتجار بها بشكل غير مشروع فيها الدول التي تشكل  -

 .(0)مشكلة هامة

يا  في دورات منتظمة إلى غاية سنة وكانت لجنة المخدرات منذ إنشائها تجتمع سنو 
 تخللها دورة استثنائية إذا ما دعاجتماعها العادي على سنتين تبا، حيث بدأ العمل 2616

                                                           
  

 .090محمد كريم، المرجع السابق، ص (2)

 .201محمد رمضان محمد، المرجع السابق، ص (0)

عضوا   02، و6922عضوا  سنة  22، 2611عضوا  سنة  00، 2612عضوا  سنة  02حيث كان عددهم (2)
 .060، أنظر: عالء الدين شحاتة، المرجع السابق، ص 2610سنة 

 .201محمد رمضان محمد، مرجع سابق، ص (0)
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االجتماع بناء  على قرار من لمشكلة المخدرات إلى ذلك، ويتم  تردي الوضع العالمي 
 .(2)المجلس االقتصادي واالجتماعي

وأساليب المساهمة مهمة إعداد شروط المتحدة بالجمعية العامة لألمم  هذا وتناط 
تفاقية الوحيدة ر األعضاء فيها، استنادا  إلى االعضاء األمم المتحدة وغيالمالية للدول األ

 .(0)2612للمخدرات سنة 

لةب. اختصاصات لجنة المخدرات:   يحق  للجمعي ة النظر في كل  القضايا ذات الص 
 :ل اآلتية على وجه الت حديد، في المسائ2612بأهداف إتفاقية سنة 

 .(2)تعديل الجداول وفقا  للمادة الثالثة -
لةالهيئة الدولية لمراقبة المخد   تنبيه -  .(0)بوظائفها رات إلى القضايا ذات الص 
تفاقيات الدولية وتبادل المعلومات ذات لتوصيات الالزمة لتنفيذ أحكام االوضع ا -

 .(0)الطابع العلمي والتقني
تفاقية الدولية إلى القرارات التي تتخدها غير األعضاء في اال ت أنظار الدوللف -

نطبيق هذه  اللجنة والتوصيات التي تعتمدها لتنظر هذه الدول في إمكانية
 .(2)القرارات

                                                           
  

 .212أحمد الحادقة، أساليب وإجراءات مكافحة المخدرات، المرجع السابق، ص (2)

 .2612من اإلتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة  1المادة  (0)

الفقرة )ه( من إتفاقية  02والمادة  2692من إتفاقية  2والمادة  2612ة )أ( من إتفاقية الفقر  1أنظر المواد (2)
2611. 

 .2611الفقرة )ج( من إتفاقية  02و 2612الفقرة )ب( من إتفاقية  1أنظر المادتين (0)

الفقرة )ب(  02و المادة  2692الفقرة )أ( من إتفاقية  29والمادة  2612الفقرة )ج( من إتفاقية  1أنظر المواد (0)
 .2611من إتفاقية 
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في مهم ة اإلشراف والرقابة على لمجلس االقتصادي واالجتماعي مد  يد العون ل -
 .(0)تفاقيات الدولية في مجال المخدراتتنفيذ اال

تقديم المشورة للمجلس في المسائل المتعلقة بالرقابة على المخدرات والمؤثرات  -
 .(2)ما دعت الضرورة إلى ذلكالعقلية، وإعداد مشاريع إتفاقيات دولية كل  

هي واحدة من  أجهزة األمم المتحدة التي تتبع ألمينها العام، شعبة المخدرات:  .4
، كأمانة 2601 دورة له عامدي واالجتماعي في أول المجلس االقتصا أنشاها

 ، لتنتقل بعد ذلك2696ها جنيف حتى سنة عامة للجنة المخدرات، كان مقر 
 .(0)لجنة المخدرات  ينا، بعدما سبقتها إلى ذلكإلى مدينة في

إلى مد  يد العون للجنة المخدرات خالل أدائها لعملها، شعبة المخدرات وتسعى 
 للهيئة الدولية للرقابة على المخدرات أوكلتالتي  المهامكذلك هي تقوم بتيسير شؤون 

في  وتنسيق األعمال واألبحاث التي يسهم بها الباحثون من سائر الدول مهم ة إنجازها،
 ، وتصدر شعبة المخدرات أربعة أعداد في السنة من "نشرة المخدرات"،(0)مجال المخدرات

بالمخدرات  لةوتتضمن هذه النشرة مقاالت حول مختلف نواحي البحوث ذات الص   
ر المستجد  والمؤث   لمكافحة الدولية والوطنية ال تي في مجال ا رات العقلية، وكذلك حول الت طو 

، رات العقليةرات والمؤث  جار غير المشروع في المخد  االت  على ظاهرة إلى القضاء  تهدف 

                                                                                                                                                                      
 
 

 .2611الفقرة )و( من إتفاقية  02والمادة  2612الفقرة )د( من إتفاقية  1المادة (2)

 .000محمد الصاوي، المرجع السابق، ص (0)

 .209محمد رمضان محمد، المرجع السابق، ص (2)

 .090محمد كريم، المرجع السابق، ص (0)

 .012ص محمد الصاوي، المرجع السابق، (0)
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لةوهي نشرة أسبوعي ة تبث  المعلومات ذات  "الرسالة اإلعالمية" وتصدر عنها كذلك  الص 
ة  رات العقلية وتوزعبالمخدرات والمؤث    .(2)لغاتبعد 

 تتكون الشعبة من أربعة أقسام تنظيمية هي:

مهم ة على قدر هذا القسم يؤد ي أ. قسم تنفيذ المعاهدات وأمانة لجنة المخدرات: 
عاهدات الدولية لمراقبة معالجة وصياغة اإلخطارات بمقتضى المكبير من األهمي ة هي 

لةنشر القو ت، ناهيك عن المخدرا بمراقبة المخدرات،  انين والتشريعات الوطنية ذات الص 
ة لغاتوتجميع القرارات والتوصيات وتوزيعها على الجهات المعنية   .(0)مترجمة إلى عد 

يضم مجموعة من العلماء ذوي الخبرة في  ب. مختبر األمم المتحددة للمخدرات:
سكرتير العام لألمم المتحدة، ا، وهو جهاز يتبع المسائل تحليل المخدرات لمعرفة أنواعه

ديسمبر  الصادر عن الجمعية العامة في الر ابع عشر من  120بمقتضى القرار رقم  أنشئ
2600. 

يتولى التنسيق بين أعمال العلماء من مختلف الدول في مجال أبحاث المخدرات 
عد ذلك بنشر نتائج هذه وتوزيع عينات عليهم إلجراء األبحاث العلمية عليها ليقوم ب

األبحاث لتستفيد منها الدول، ويقوم أيضا  بتدريب الباحثين من مختلف الدول، باإلضافة 
 .(2)إلى ذلك يسهم ماديا في إنشاء المختبرات على مستوى العالم

                                                           
 
 

، 2690جوان  20إلى  2692جوان  21تقرير األمين العام لألمم المتحدة عن أعمال المنظمة في الفترة من (2)
 .092( األمم المتحدة، نيويورك، ص A/1922) 2، الملحق رقم، 09الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، د. 

 .211لسابق، ص أحمد الحادقة، أساليب وإجراءات مكافحة المخدرات، المرجع ا(0)

 .010 -012محمد الصاوي، المرجع السابق، ص (2)
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ومهم ة هذا القسم في اسمه، تخفيض العرض  ج. قسم تخفيض العرض والطلب:
لة ب اإلحصائيات يع ونشرجمتبيقوم والط لب، فهو   التي تم  ضبطها رةالمواد المخد  ذات الص 

رات والمؤثرات العقلية، وتبيان مجاالت وأنماط في عمليات االتجار غير المشروع في المخد  
واتجاهات هذا االتجار..كذلك هو يقوم، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، بتنظيم 

لضمان أكبر رقابة وذلك تخفيض الطلب،  تي تتيحدورات تدريبية تهتم  باجتراح الحلول ال
 .(2)رات والمؤثرات العقليةعلى العرض والطلب غير المشروعين في المخد  ممكنة 

يتولى هذا القسم تنسيق البرامج الدولية د. قسم تخطيط البرامج والتنسيق واإلعال : 
اإلعالمية لشعبة الخاصة بالرقابة على المخدرات والمؤثرات العقلية، وإدارة البرامج 

 .(0)المخدرات من خالل مواد سمعية وبصرية وأخرى مطبوعة

دوارا مهم ة في مجال مكافحة أ شعبة المخدرات بأقسامها األربعة هذا وتؤد ي
  المخد رات هي:

ز أعمال السكرتاريا للجنة المخدرات، وتضع برامج  -  عملها.ُتنج 
ول األعضاء، وما يتصل الد   التقارير السنوية المتعلقة بالمخدرات من تتلق ى -

 بها من كمية المواد المضبوطة وعدد القضايا والمدمنين وسبل عالجهم.
إلى تقاريرها رفع وتلمخدرات ة حول الرقابة الدولية على ارير شاملاتق تضع -

رات والمجلس االقتصادي كل من األمين العام لألمم المتحدة ولجنة المخد  
 واالجتماعي والجمعية العامة.

لة بالمخدرات وتقترح حلوالتد -  لها. رس المشاكل ذات الص 

                                                           
 
 

 .219أحمد الحادقة، أساليب وإجراءات مكافحة المخدرات، المرجع السابق، ص (2)

 .290 -292أحمد الحادقة، أساليب وإجراءات مكافحة المخدرات، المرجع نفسه، ص (0)
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ة بالمخدرات مع الدول األعضاء في األمم المعلومات الخاص   تتبادل -
 .(2) المتحدة

 ق الجهود بين الدول األعضاء بشأن مكافحة المخدرات.تنس -
دار إذن االستيراد بأسماء الوكاالت الحكومية التي لها سلطة إص تحتفظ -

وص القوانين التي وضعتها طبقا ا، مع االحتفاظ بنصعهوالتصدير وتوز 
 تفاقيات.لال

إليها من صندوق   تقويم الالزم للمشروعات التي يتم  تحويلهابإعداد ال تقوم -
 األمم المتحدة، كونها تمثل مستشارا  لمديره التنفذي.

في مجال مكافحة  وحدة المركزية للتدريب، التي تنشطعلى إدارة ال تعمل -
 كما تقدم منحا  في هذا المجال.المخدرات، 

لدراسة المكونات الكيميائية  ام منح  رات وتقدعلى مختبر المخد   ُتشر ف -
 .(0)للمخدرات

 ق األمم لمكافحة المخدراتوالفرع الثاني: الهيئة الدولية للرقابة وصند

يتول ى مهم ة جهاز دولي  ، بطبيعة الحال،هيالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات:  .1
المعاهدات الدولية ال تي تختص  بمكافحة في التأك د من حسن تنفيذ  تتلخ ص

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة. المخدرات، وتتبع إداريًّا
الهيئة الدولية لمكافحة هي خليفة نشأة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات:  4.1

وهيئة  2600تفاقية لمركزية الدائمة المنشأة بمقتضى الكل من اللجنة ا
 .2612تفاقية سنة راف على المخدرات المنشأة بموجب ااإلش

                                                           
 
 

 .212 -201محمد رمضان محمد، المرجع السابق، ص (2)

 .210مد الحادقة، أساليب وإجراءات مكافحة المخدرات، المرجع السابق، ص أح(0)
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الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بموجب أحكام اإلتفاقية  بناء عليه فقد تم  إنشاء
وذلك بهدف التأك د من حسن وفعالية تنفيذ وتطبيق ، 2612الوحيدة للمخدرات سنة 

 ل مكافحة المخدرات.تفاقيات الدولية المبرمة في مجاالحكومات لال

أصدر المجلس فقد ، 2612فاقية ت  من ا 0الفقرة  00يقا  لنص المادة وتطب
، القاضي 2610مارس سنة بتاريخ الر ابع من  2221جتماعي قراره رقم االقتصادي واال
 . (2)2611مارس ن الثاني من ، اعتبارا  مكورة بمباشرة المهام الموكلة إليهابقيام الهيئة المذ

ت االكوين الهيئة: ت  4.1 في أحكام المادة التاسعة منها  2612دة لسنة تفاقية الوحينص 
لة والمادة الثانية   تشكيل الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.على بصيغتها المعد 

 :وينتخبهم المجلس وفق ا لما يلي، (0)تتشك ل منهم الهيئة ثالثة عشر عضوا   

ة من أو علوم العقاقير أو الصيدلالطب ثالثة أعضاء من ذوي الخبرة في  -
 حة العالمية.بين خمسة أشخاص ترشحهم منظمة الص  

حهم الدول األعضاء من بين أشخاص ترش   عشرة أعضاء يتم  اختيارهم -
 .(2)وغير األعضاء في األمم المتحدة

بصفتهم ال يتم  انتخاب أعضاء الهيئة كممثلين عن حكوماتهم، بل  -
 الشخصية.

 :ويراعى في اختيارهم
                                                           

 
 

 .006محمد الصاوي، المرجع السابق، ص (2)

من اإلتفاقية قبل  2الفقرة  6كانت الهيئة تتكون من إحدى عشر عضوا  قبل تعديل اإلتفاقية، انظر: المادة (0)
 التعديل.

 .2612من إتفاقية  6المادة (2)
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 الثقة والكفاءة والنزاهة والتجرد. -
المنع من مزاولة أي نشاط آخر من شأنه أن يعوق المباشرة النزيهة  -

 للوظائف.
يراعى مبدأ التمثيل الجغرافي العادل، بحيث تضم أشخاصا  من البلدان  -

 .(2)المنتجة والمصنعة والمستهلكة للمخدرات

ة والية أعضاء الهيئة  دة مد  ز إعادة انتخابهم، وُتعتبر والية ويجو بخمس سنوات محد 
ل جلسة يحضر فيها خلفه كذلك فإن  العضو ُيعتبر مستقيال في حال ، العضو منتهية في أو 

عضو  فصل أي  أن يللمجلس كذلك فإن ه يحق  ، تخل ف عن حضور ثالث دورات متواليات
س أن يقوم فإن  للمجلمنصب،  شغور أي   أم ا في حاللشروط المطلوبة، راه غير مستوف  لي

ة المتبقية  ، (0)بانتخاب خلف له ليؤد ي مهامه في المد 

ُيعتبر نصابها سنة، و  ها تجتمع مرتين كل  نظام الهيئة الداخلي، فإن  فيما يتعل ق ب
 .(2)مكتمال إذا حضر ثمانية من أصل أعضائها العشرة

فاقيات الدولية ُتناط بالهيئة مهم ة مراقبة حسن وفاعلي ة  تنفيذ االتوظائف الهيئة:  3.1
لة التنسيق مع الحكومات فيما يتعلق .. كذلك هي تتول ى راتبمكافحة المخد   ذات الص 

ما هو مشروع سواء أكانت هذه الحركة في إطار رات العقلية رات والمؤث  بحركة المخد  
بتجسيد اختصاصاتها وتحقيق ا لذلك فإن  الهيئة تتكفل ، ومسموح به أم كانت غير مشروعة

 رات، والتي تتمثل أساسا  في:ولوية في مجال الرقابة على المخد  ذات األ
                                                           

 
 

 .2612من إتفاقية  6المادة (2)

 من نفس االتفاقية السابقة. 22المادة (0)

 .22المادة (2)
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 مراقبة جميع حركة التجارة المشروعة بالمخدرات. -
رات من تصنيع واستيراد المخد   الحكومات التدابير الالزمة للحد   د من ات خاذالتأك   -

ب تسر  ة اإلجراءات لمنع بالكميات الالزمة لالحتياجات الطبية والعلمية، واتخاذ كاف  
 .نحو وجهة االتجار غير المشروعهذه المواد 

 رة المشروعة.د من معقولية احتياجات أعضاء األمم المتحدة من المواد المخد  التأك   -

ت عليها مختلف نص   ناهيك عن مهم ات أخرى تضطلع بها بموجب قرارات
 اآلتي:ويمكن اختصارها باإلتفاقيات الدولية 

 في هذا الجانب المهام اآلتية: وللهيئةتطبيق نظا  التقديرات:  .أ
تحديد المواعيد التي يجب فيها والطريقة التي ينبغي بها تقديم التقديرات  -

 وتقرير االستشارات الالزمة لذلك.
إلى  2612تفاقية الوحيدة لسنة في االدعوة الحكومات غير األعضاء  -

 .الزمة وفقا  ألحكام االت فاقي ة ذاتهاتقديم التقديرات ال
دة بالتقديرات الالزمة عن اآلجال المحد  ب أي دولة عن تزويدها  عند تخلف -

أي إقليم من أقاليمها، تقوم الهيئة بوضع هذه التقديرات بنفسها أو بالتعاون 
 فة.مع الحكومة المتخل  

دراسة التقديرات والتقديرات اإلضافية، ولها في ذلك أن تطلب المعلومات  -
م عنه التقدير.الالزمة الستكمال هذا التقدير من الب  لد أو اإلقليم الذي قد 

تقر  الهيئة التقديرات في أرع وقت ممكن وذلك لضمان حصر استخدام  -
دة والالزمة لالستخدامات الط ب ي ة  المخد رات في إطار الكميات المحد 
والعلمي ة، ويمكن تعديل هذا اإلقرار في إطار التوافق بين الهيئة والدولة 

ل إلى التوافق المطلوب بين الط رفين فإن  أم ا إذا ت ،المعنية به عذ ر التوص 
ة.   من حق  الهيئة ان تضع وتبل غ وتنشر تقديراتها الخاص 
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دة على األقل مرة في السنة، لضمان كفالة نشر التقارير في األوقات المحد   -
 .(2)تفسير تنفيذ اإلتفاقية

 :وذلك عبرتطبيق نظا  البيانات اإلحصائية:  .ب
ائل المسب الشكل اللذين يتوج ب بهما تقديم البيانات فيما يتعل قالطريقة و  تحديد .1

 :(0)تفاقية وهيمن اال 02التي تضمنها المادة 
 إنتاج المخدرات وصنعها. -
رات أخرى، والمستحضرات والمواد التي استعمال المخدرات في صنع مخد   -

 ال تتناولها اإلتفاقية.
 استهالك المخدرات.  -
 وقش الخشخاش.استيراد وتصدير المخدرات  -
 ضبط المخدرات والتصرف في الكميات المضبوطة. -
ديسمبر من السنة التي تتناولها البيانات  02مخزون المخدرات في  -

 والمساحة التي يتحقق من أنها تزرع بخشخاش األفيون.
إعداد البيانات اإلحصائية السنوية عن المسائل السابق اإلشارة إليها في  -

ة التي تتناول هذه البيانات، وبخصوص يونيو للسن 22موعد أقصاه 
استيراد وتصدير المخدرات وقش الخشخاش تقدم هذه البيانات إلى الهيئة 

 في غضون شهر بعد نهاية الفصل الذي تتناوله.
على الدول األطراف تقديم بيانات إحصائية عن المخزون الخاص،  -

 .(2)وبيانات مستقلة التي سحبت لسد حاجات السكان المدنيين
                                                           

 
 

لة ببروتوكول سنة  2612من إتفاقية سنة  20أنظر المادة (2)  .2690والمعد 

 من اإلتفاقية نفسها. 2الفقرة  22المادة (0)

 .2612من اتفاقية  02المادة (2)
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 تحقق من امتثال الدول ألحكام اإلتفاقية.ال .0
 للهيئة أن تطلب المعلومات الالزمة إليضاح البيانات اإلحصائية. .2
ال تختص اللجنة بطلب تفسيرات بشأن اإلحصاءات الالزمة لألغراض  .0

 .(2)الخاصة
تشرف الهيئة على  التدابير التي تتخدها الهيئة لضمان تنفيذ أحكا  اإلتفاقية: .ت

رات تنفيذ أحكا  اال  ا لهذه المهم ة فإن ها  1161ت فاقي ة الوحيدة للمخد  وتحقيقا
لة بات خاذ جميع اإلجراءات الضامنة لذلك، ومن هذه اإلجراءات:  مخو 

في حال تأك د للهيئة بأن  أحد األطراف قد انتهك احكام االت فاقي ة فإن  الهيئة  .2
لة أن تدخل في مفاوضات مع هذا الط رف وان تطلب منه تو  ضيحات مخو 

 حول هذا االنتهاك ال ذي تراه وفقا لمعطيات موضوعي ة.
الدخول في مشاورات مع الطرف الذي أصبح يشكل مركزا  لزراعة وإنتاج  -

 وصناعة المخدرات واالتجار بها، وطلب تقديم توضيحات منه على ذلك.
 أن يحظى طلب المعلومات والتوضيحات بالسرية التامة. -
لعالجية الالزمة لتنفيذ أحكام اذ التدابير ادعوة الحكومة المعنية باتخ -

 تفاقية.اال
من المسائل المشار لها أن تقترح على الحكومة المعنية إجراء دراسة مسألة  -

 وبالكيفية التي تراها مناسبة. 20)أ( من المادة  إليها في البند
في حال رأت الهيئة أن  الحكومة المعني ة بتقديم الت وضيحات ال تتجاوب مع  -

لة بلفتطلب أنظار الدول األطراف والمجلس واللجنة إلى تلك  ها فإن ها مخو 
 المسألة.

                                                           
 
 

 .2612من إتفاقية  0-2-0الفقرة  22المادة (2)

284



 

يحق للهيئة ان تصدر توصيات للد ول األطراف بالت وقف عن استيراد  -
لفترة محددة أو إلى  المخد رات او تصديرها للبلد غير المتجاوب مع مطالبها

 حين رضاء الهيئة عن ذلك البلد.
 .(2)قرير عن أي مسألة تتناولها أحكام هذه المادةيحق للهيئة نشر ت -
يجوز للهيئة تقديم المساعدة التقنية والمالية أو كلتيهما إلى الحكومة المعنية  -

ت الهيئة ، وتتخذ قرارا(0)تفاقيةي االضطالع بالتزاماتها بموجب االدعما لجهودها ف
 .(2)ئهاعضابأغلبية ثلثي مجموع أ  الصادرة بموجب المادة الر ابعة عشرة

ولي ة لمراقبة المخد رات ال تستطيع تحقيق المهم ات  انطالق ا مم ا سبق فإن  الهيئة الد 
كمية المخدرات طراف بنظام التقديرات السنوي حول تلتزم الدول األ الموكلة إليها إذا لم

 الالزمة لالحتياجات الطبية والعلمية.

ول   غالباا ما تحتاجعقاقير: صندوق األمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال ال .4 الد 
رات إلى  قابل تخفيض إنتاجها منها، على مخارجي ة مساعدات مالي ة المنتجة للمخد 

ا مقابال.. وقد كانت الد ول  قاعدة أن  حرمانها من أحد مواردها يستوجب تعويض 
المستهلكة للمخد رات ترى في هذا الط لب ابتزازا غير مقبول.. وفي بدايات 

تكون بدأت الدول تشجع على إنشاء جهاز جديد يات من القرن المنصرم السبعين
 .(0)المساعدة للبلدان النامية كي تت جه نحو زراعات بديلة مهمته توفير

                                                            
 

 .2612من إتفاقية  20المادة (2)

لة ببروتوكول سنة  2612مكرر من إتفاقية  20المادة (0)  .2690المعد 

 .2612من إتفاقية  1الفقرة  20المادة (2)

، 0229، 0و 2، العددان 06مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نشرة المخدرات، المجلد (0)
 .16، ص 0229منشورات األمم المتحدة، نيويورك، 
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لقد اقترحت بعض الدول وعلى رأسها الواليات المتحدة نشأة الصندوق:  .أ
األمريكية على لجنة المخدرات إصدار توصية للمجلس االقتصادي 

اعي بإنشاء صندوق خاص بمكافحة استعمال المخدرات، يعتمد على واالجتم
المواد التي تتقدم بها الدول والمنظمات والهيئات بعيدا عن ميزانية األمم 

 المتحدة.

وبناء  على تقرير لجنة المخدرات في دورتها االستثنائية المنعقدة في جنيف ما بين 
وضع خطة جماعية دولية لمكافحة إلى  ، والذي دعا(2)2692أكتوبر  2سبتمبر و 01

معية العامة قرارها الصادر في الخامس عشر من المشكلة المتزايدة للمخدرات، أصدرت الج
ل بالتبرعات كخطوة ، والذي رح ب بإنشاء صندوق لألمم المتحدة يمو  2692ديسمبر 

 . (0)أولية

م ، أعلن األمين العام لمنظمة األم2692مارس وفي السادس والعشرين من 
المتحدة عن إنشاء صندوق األمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات، كجهاز تابع 

رات مكافحة المخد   ، من أجل تمويل البرامج الهادفة إلىلألمين العام لألمم المتحدة
 .(2)ومساعدة الدول النامية

 من األهداف أهم ها: يهدف الصندوق إلى تحقيق حزمةأهداف الصندوق:  .ب
 عن طريق:في العرض: التأثير  .1

                                                           
 
 

 .022أحمد الحادقة، أساليب وإجراءات مكافحة المخدرات، المرجع السابق، ص (2)

، الوثيقة 2692ديسمبر  20، 2622، الجلسة العامة 0926الجمعية العامة، الدورة الخامسة والعشرين، القرار (0)
 .021، ص a/Res/0926رقم 

 .010محمد الصاوي، المرجع السابق، ص (2)
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رات والمؤثرات العقلية على االحتياجات عرض المخد  االقتصار في  -
 المشروعة.

رات رات والمؤث  عامل غير المشروع بالمخد  الت   القضاء على كل صور -
 العقلية، سواء  كان إنتاجا  أو تصنيعا  أو زراعة أو غيرها.

ضبط جرائم ة بتحسين ورفع مستوى أداء األجهزة المختص  العمل على  -
 .(2)رات، وتقديم المساعدات المالية والتقنية لهاالمخد  

 :عبرالتأثير على الطلب:  .4
العمل على إعداد برامج توعية )تعليمي ة وإعالمي ة( بهدف تنبيه الشعوب إلى  -

 .خطر المخدرات
عالج المدمنين وتأهيلهم لالنخراط من جديد في مجتمعاتهم فيكونون عون ا  -

 عالة عليها. لهذه المجتمعات ال
إجراء البحوث المرتبطة بالمخدرات سواء  من الجانب الكيميائي أو الطبي  -

 أو غيرها من المجاالت.
 .(0)مخد راتالتعاون بين أجهزة مكافحة ال في سبيل تعزيزعقد المؤتمرات  -

ندوق منذ إنشائه على نماذج عن المشاريع التي قا  بها الصندوق:  .ت عمل الص 
 ى:تقديم موارد تهدف إل

في سبيل لتنمية الريفية والتنفيذ لمشروعات نموذجية في مجال اتخطيط ال -
ة بلدان من ضمنها لبنان.  ضمان إنتاج محاصيل بديلة في عد 

تنفيذية الوطنية ال تي تعنى أداء اإلدارات واألجهزة ال العمل على تطوير -
 مثاال ( 2696بة العقاقير، )ماليزيا عام بمراق

                                                            
 

 .091ان كريم، المرجع السابق، ص محمد حس(2)

محمد عيد، المخدرات واستراتيجية المكافحة على المستويين العالمي والعربي، المجلة العربية للدراسات األمنية، (0)
 .06، ص 2619، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، يونيو 0، العدد 0المجلد 
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ل تنفيذ القوانين على المستوى الوطني، ومثال ذلك تدريب العاملين في مجا -
 .2690ما تم في تركيا سنة 

المساعدة في إعداد برامج معالجة وتأهيل المدمنين وهو ما حدث في  -
 .2691باكستان سنة 

اسة، ومثال ذلك استفادة  - مساندة التعاون اإلقليمي في المناطق الحس 
 .(2)2691األرجنتين وبوليفيا عام 

 

ك فإن  هذه الجهود المبذولة في مجال الت صد ي لظاهرة إساءة استعمال مع كل  ذل
ة بلدان وفي مختلف أصقاع األرض لم تحق ق النتيجة  المخد رات والمؤث رات العقلي ة في عد 
د، واستمر ت المخد رات بالتسر ب  ع والت مد  المرجو ة منها فاستمر ت تجارة المخد رات في الت وس 

ام.. إلى عقول وأجساد ال فحسب تقرير لهيئة الرقابة على  ن اس فاعلة فيها فعلها الهد 
مليار دوالر أمريكي في مقابل ميزانية  022، بلغ حجم التعامل 2662المخدرات عام 

 .(0)مليون دوالر 16بـ  نفسها  الفترة دت فيالصندوق التي حد  

دوق بما م ميزانية هذا الصنوعليه على الدول األطراف في األمم المتحدة دع
 ة حول العالم.رات العقلي  تجار بالمخدرات والمؤث  يتناسب وحجم اال

                                                           
 
 

ام بها صندوق األمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال لمزيد من التفاصيل حول نماذج المشاريع التي ق(2)
 .026 -021المخدرات، أنظر: أحمد الحادقة، أساليب وإجراءات مكافحة المخدرات، المرجع السابق، ص 

، 6علي راغب، ماهية السياسة الجنائية الدولية لمكافحة المخدرات، المجلة العربية للدراسات األمنية، المجلد (0)
 .00 -02، ص 2660معة نايف العربية للعلوم األمنية، يناير ، جا29العدد 
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ة لمكافحة االتجار غير المشروع في ألجهزة الدولي  : االمطلب الثاني
 1166المخدرات والمؤثرات العقلية بعد اتفاقية 

بداية التسعينيات ساد القلق في اوساط الجمعية العامة نتيجة  اتنأواخر الثماني 
و الت ال تي بدات تتجه إليها مشكلة المخد رات إذ إضافة إلى األخطار التي تمث لها للتح

بالن سبة لألفراد والمجتمعات والد ول فقد كان هنالك خيط صلة وطيد بين هذه المواد  المؤث رة 
ة.  ا استقرار بلدان عد  د   في العقل البشري وظاهرة اإلرهاب ال ذي كان قد بدأ يطل  برأسه مهد 

اء ذلك فقد بات من المسل م به أن  مجابهة المخد رات تستلزم  اعتماد نهج اكثر إز 
من أداء  ، وإقامة هيكل أكثر كفاءة وتنسيقا  في هذا الميدان، لتمكين األمم المتحدةشمولي ة

، وإذ ترى األمم المتحدة عدم كفاية األجهزة (2)التصدي لهذا الخطر الدور المركزي في
ك األجهزة بأجهزة دعم تلطر العالمي للمخدرات، فإن ها ترى ضرورة للخ الدولية في التصدي

 عمل األجهزة السابقة. أخرى تساهم في تفعيل

تجار غير المشروع تفاقية األمم المتحدة لمكافحة االومن هذه األجهزة المنشأة بعد إ
المخدرات في المخدرات والمؤثرات العقلية، برنامج األمم المتحدة للرقابة الدولية على 

 ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 الفرع األول: برنامج األمم المتحدة للرقابة الدولية على المخدرات

الهيئات أن تقوم بتعزيز دور أواخر الثمانينيات كان لزام ا على الجمعي ة العامة 
دف إلى تكامل المعلومات إنشاء نظام دولي أكثر فعالية، يه ية لمراقبة المخدرات، عبرالدول

                                                           
 
 

 .092، ص 2616ديسمبر  20، الصادر في 00/202، القرار رقم: 02قرار الجمعية العامة، الدورة العادية (2)
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والبرامج الهادفة إلى خفض الطلب غير المشروع وتقدير الموارد الالزمة لتنفيذ االلتزامات 
 .(2)الدولية بنجاح

قامت ربعين للجمعية العامة، أثناء الد ورة العادية الواحدة واألنشأة البرنامج:  .1
صادر في الر ابع وال 000/202 هذه األخيرة بإصدار قرارها ال ذي يحمل الر قم

وينص  هذا القرار على طلب موج ه إلى األمين ، 2616ديسمبر عشر من 
د من الخبراء يتوز عون بين البلدان  العام كي يعمد إلى اختيار عدد محد 

المشورة والمساعدة  لدان النامية على حد  سواء بهدف تقديمالمتقدمة النمو والب
 ع مسؤولي األمم المتحدة في سبيلم مأقصى، وبالتعاون التا لمدة سنة كحد  

 .(0)ص لمراقبة إساءة المخدراتتعزيز كفاءة هيكل األمم المتحدة المخص  

عن باإلعالن  1111ابريل وبناء عليه فقد قام األمين العام  في الثالثين من 
 21في الفترة الممتدة من وقد بدات هذه المجموعة عقد دوراتها مجموعة الخبراء، تأليف 

 ، آخذة  بعين االعتبار:(2)2662ونيو ي 06إلى 

صات لألنشطة المقبلة في مجال مكافحة المخطط الشامل المتعدد التخص   -
 .2619يونيو  01استعمال المخدرات في  ةإساء

برنامج العمل العالمي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها االستثنائية  -
 .2662فبراير 02في  ةالسابعة عشر 

لة ببروتوكول  2612يدة للمخدرات لسنة فاقية الوحت  اال - وبصيغتها المعد 
2690. 

                                                            
 

 .066عالء الدين شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (2)

 .090سه، ص عالء الدين شحاتة، المرجع نف(0)

 .066المرجع نفسه، ص (2)
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 .2692رات العقلية لسنة فاقية المؤث  ت  ا -
فاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات ت  ا -

 .(2)2611والمؤثرات العقلية لسنة 

، مواجهة تحدةـ "المخدرات واألمم المتقريره تحت عنوان:  الخبراءوقد أصدر فريق 
باقتراح األمين ترحيبها الجمعية العامة التحدي"، وفي دورتها الخامسة واألربعين، أبدت 

ص لمراقبة إساءة استعمال المخدرات، بتوحيد هيكل األمم المتحدة المخص  القاضي العام 
طلبت إلى األمين العام أن ينشئ برنامجا  وحيدا  ، 2662عام  00/296في قرارها رقم و 

، على أن (0)المخدرات تحت اسم "برنامج األمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات"لمكافحة 
يكون مقره في فيينا، وأن يدمج فيه على نحو كامل هياكل ومهام شعبة المخدرات وأمانة 
الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وصندوق األمم المتحدة لمكافحة إساءة المخدرات، وذلك 

 .(2)مم المتحدة للرقابة على المواد المخد رةبغية تعزيز فعالية األ

قام األمين الهيكل التنظيمي لبرنامج األمم المتحدة للرقابة على المخدرات:  .4
ة بتعيين موظ ف تكون رتبته: وكيل األمين العام لرئاس لألمم المتحدة العام

اير ين 2ابتداء  من  ويتول ى مهامه برنامج األمم المتحدة للرقابة على المخدرات
 ،وكان البرنامج يتكون من أربع شعب رئيسية وهي:(0)2662

                                                           
 
 

 .290، ص 2662ديسمبر  02، الصادر في 00/296، القرار  رقم: 00قرار الجمعية العامة، الدورة العادية (2)

أحمد العمري، جريمة غسل األموال: نظرة دولية لجوانبها اإلجتماعية والنظامية واالقتصادية، مكتبة العبيكان، (0)
 .221 ، ص0221، 2الرياض، ط 
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ويتبعها كل من أمانة الهيئة الدولية شعبة تنفيذ المعاهدات والشؤون القانونية:  .أ
 لمراقبة المخدرات، وأمانة لجنة المخدرات ودائرة الشؤون القانونية.

اتب اإلقليمية يتبعها كل من المكاتب الميدانية، والمك شعبة األنشطة التنفيذية: .ب
 :وهي 
 مكتب آسيا والمحيط الهادي. -
 مكتب أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق األوسط. -
 مكتب أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. -
 مكتب إفريقيا. -

من  ويتبعها أقسام قمع االتجار غير المشروع والحد  شعبة الخدمات التقنية:  .ت
 تبر والمساعدة القانونية والتدريب.عم العلمي والمخمن العرض، والد   الطلب والحد  

التنسيق بين الوكاالت واألنشطة  مهم تها هيو شعبة التعاون فيما بين المنظمات:  .ث
، شهد البناء التنظيمي لبرنامج األمم 2669المشتركة فيما بين المنظمات، وفي 

 بدأ يتجه نحو الالمركزية، حيثلى المخدرات تطورا  ملحوظا ، إذ المتحدة للرقابة ع
 . (2)الشعب ت أعدادصمكتبا ، وتقل   00وصل عدد المكاتب التنفيذية إلى ف

تعزيز ا  اختصاصات برنامج األمم المتحدة للرقابة الدولية على المخدرات: .3
ولي ة على المخد رات   لفعالية هيئة األمم يتول ى برنامج األمم المت حدة للر قابة الد 

 : (0)هيحزمة  من االختصاصات 
الهيئات الفرعية التابعة للجنة المخدرات والسيما الهيئة  خدمة مختلف -

الفرعية المعنية باإلتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة والمسائل المتصلة 
بها في الشرقين األدنى واألوسط واالجتماعات اإلقليمية لرؤساء األجهزة 

                                                           
 
 

 .022 -022عالء الدين شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (2)
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الهادي الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات في مناطق آسيا، والمحيط 
 وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية والكاريبي.

مد  يد العون في المجاالت القانونية التي تحتاج إليها الد ول غير األعضاء  -
أطرافا في إتفاقية األمم المتحدة لمراقبة العقاقير كي تتوج ه نحو ان تكون 

 المخدرة.
ة رات العقلي  ت والمؤث  راراسات التحليلية حول مشكلة المخد  نشر التقارير والد   -

 على مستوى العالم.
بإخضاع  ع منظمة الصحة العالمية في األمور المتعل قةالتنسيق م -

 رات والمؤثرات العقلية للرقابة الدولية.المخد  
االشتراك في مختلف البرامج واألنشطة التدريبية المتصلة بإنفاذ قوانين  -

 المخدرات والمؤثرات العقلية.
لةؤتمرات و تنظيم الم - بالمخدرات والمؤثرات في  الحلقات العلمية ذات الص 

 أنحاءالعالم والمشاركة فيها.
تنفيذ أنشطة التدريب على إنفاذ قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية على  -

 .(2)مستوى العالم
التعاون بين مختلف األجهزة المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات والمؤثرات  -

 العقلية.
 وتقدير نسبة تعاطي المخدرات في العالم. إنشاء نظام إلحصاء -
مساعدة لجنة التعاون مع األجهزة العاملة في إطار منظمة األمم المتحدة، و  -

 بمهامها. المخدرات على القيام

                                                           
 
 

 .19 -11أسامة محمد حسن، المرجع السابق، ص (2)
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دعم تنفيذ مشروعات التنمية البديلة وإنفاذ قوانين المخدرات والمؤثرات  -
 .(2)العقلية، ودعم برامج إعادة التأهيل والوقاية

 الثاني: مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الفرع

هو  من أهم  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةال شك  في أن  
يادة على المستوى العالمي  في مجال مكافحة االتجار غير المشروع في المكاتب ذات الر 

االتجار في الت صد ي لظاهرة وما هو دوره  ،.. فكيف نشأ هذا المكتبالمخدرات والجريمة
 غير المشروع في المخدرات.

م األمين العام نشأة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:  .1 قد 
ا يقضي ب دمج برنامج األمم المتحدة للمراقبة الدولية لألمم المت حدة اقتراح 

مم ى واحد هو مكتب األمع مركز منع الجريمة الدولية، تحت مسم   للمخدرات
ود جهفي إطار ، 2669سنة  بالمخدرات والجريمة، وقد تم  ذلك المتحدة المعني

 .(0)إلى إصالح األمم المتحدة ومبادرات األمين العام الهادفة
ومقر ه فيينا، ويعمل فيه ما مدير تنفيذي برتبة وكيل أمين عام،  ويرأس المكتب 

مكتبا  يشغ ل عشرين موظف من مختلف أنحاء العالم، وهو إلى ذلك  022يقارب 
 ميدانيا ومكتبين لالتصال في نيويورك وبروكسل.

بمهام ذات أبعاد تتعل ق  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةيقوم 
بالتوعية من مخاطر التعاطي للمخد رات في مختلف أنحاء العالم، ويسعى بشكل حثيث 

الدولي لمكافحة إنتاجها واالتجار العمل على الصعيد كذلك إلى تطوير وتنشيط مستوى 
                                                           

 
 

 .19 -11اسامة محمد حسن، المرجع السابق، ص (2)
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وتكون هذه  رات ومنع الجريمةبرامج لمراقبة المخد   بها، كذلك هو ُيعد  وينف ذ غير المشروع
 البرامج متناسبة مع حاجات البلدان المعني ة بهذه المواجهة.

حدة بعد أن كان يسمى مكتب األمم المتوقد طرأ تغيير في اسم هذا المكتب، 
ات ومنع الجريمة، أصبح يطلق عليه اسم مكتب األمم المتحدة المعني لمراقبة المخدر 

 .(2)0220أكتوبر  2بالمخدرات والجريمة في 

من ميزاني ته من خالل المساهمات التطوعية ال تي  %62يتم  تمويل المكتب بنسبة 
صت الجمعية العامة لميزانية المكتب ما بين السنتين خص   مات، كذلك فقدالحكو  تقد مها

تبرعات   عن تم  اإلعالن  0222مليون دوالر، وفي عام  00,1ما قيمته  0222و 0222
مليون دوالر، وبلغ اإلجمالي العام للتمويل بالتبرعات  000,6 اللمكتب بلغت قيمته

 .(0)مليون دوالر 019,2

كي تقدر على  األعضاء في يتول ى المكتب مد  يد العون للد ولمها  المكتب:  .4
 :ه كذلكوالجريمة واإلرهاب، ومن مهام  ة المخد رات الت صد ي لتجار 

رات وإجراءات مكافحتها في إصدار التقارير واإلحصاءات الخاصة بمشكلة المخد   -
 دول العالم.

ولي ة، وتطوير بناها الدول على تعزيز قدرات - التشريعية الوطنية  تنفيذ االت فاقيات الد 
 في مجال المخدرات.

 لهيئات المعاهدات.توفير الخدمات السكرتارية  -

                                                           
 
 

، الوثيقة رقم: 0220مارس  20، الصادر بتاريخ 0220ين العام لألمم المتحدة لسنة أنظر نشرة األم(2)
1/0220/St/Sgb 2، ص 2، الهامش رقم. 

، إدارة شؤون اإلعالم باألمم المتحدة، نيويورك، 0220األمم المتحدة، حقائق أساسية عن األمم المتحدة (0)
 .01، ص 0221
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تنفيذ مشاريع التعاون التقني والميداني لدعم الدول األعضاء في التصد ي للمخدرات  -
 والجريمة.

تحت  المحاصيل غير القانونية موضوعات التنمية البديلة، ووضعالعمل على إثراء  -
ولي ة  .(2)المراقبة الد 

أربعة أجهزة  علىالمكتب يقوم أجهزة المكتب ودورها في مكافحة المخدرات:  .3
 رئيسية هي:

تطوير وإدارة وتنفيذ وتنسيق أنشطة ب هي تتول ى مهام  ذات صلة شعبة العمليات:  .أ
على مختلف األصعدة: رات ومنع الجريمة، التعاون التقني في مجال مراقبة المخد  

ها يد العون الميدانية و ويتم  ذلك عبر مكاتبها ، الوطني ة واإلقليمي ة والعالمي ة مد 
من زراعة  ومات في عملي ة وضع وتنفيذ برامج تتوخ ى من خاللها الت خفيف للحك

المخدرات والمؤثرات العقلية، واالتجار بها، ووضع استراتيجيات لمنع الجريمة 
والسيطرة عليها، ووضع معايير مشتركة لتبادل المعلومات المتصلة بالمخدرات، 

مخدرات ووضع السياسات، مع وتوفير مستودع للخبرات الفنية لبرامج مراقبة ال
 وضع تخطيط استراتيجي وأدوات إعالمية بشأن المخدرات والجريمة.

 يمكننا تلخيص مهامها بالتالي:شعبة شؤون المعاهدات:  .ب
ة عن مسؤوليات األمين العام الناشئهي تتولى بالنيابة عن المدير التنفيذي  -

لة  ع الجريمة واإلرهاب.المخدرات ومنبمراقبة  االتفاقيات والصكوك ذات الص 
لة - بمكافحة الجريمة  تؤد ي مهام أمانة مؤتمر األطراف في االتفاقية ذات الص 

 مة عبر الحدود.المنظ  
خدمات األمانة العامة والخدمات الفنية للجنة المخدرات ولجنة منع  تؤم ن -

الة الجريمة والعدبالجريمة والعدالة الجنائية، ومؤتمرات األمم المتحدة المعنية 
 الجنائية.
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م المشورة والمساعدة ل -  دول األعضاء بشأن تنفيذ القرارات.لتقد 

 ية ذات الصلة.أحكام المعاهدات والقرارات الدولترصد وتنف ذ  -

 دولية ذات الصلة بالمخد رات.لمعاهدات التحف ز الدول على االنضمام ل -

تعزيز صورة  هم ةتتول ى هذه الشعبة مشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة:  .ت
المكتب وتنسيق أنشطته في مجال االتصاالت والشؤون العامة، وتنسيق التخطيط 

مات الدولية األخرى والقطاع االستراتيجي، وتعزيز التعاون بين الوكاالت والمنظ  
 الخاص والمنظمات غير الحكومية.

عبة عبر ات صاالت منتظمة إلى إجراء نوع بن اء من  تبادل كذلك تسعى هذه الش 
كذلك هي تقوم بعملي ة تقييم تقييم للبرامج  ،المعلومات بين الد ول والكيانات

 ألمم المتحدة وضمان تأمين المواردالتعاون مع معهد ا والمشاريع، ناهيك عن
 ألنشطة التعاون التقني.

لمدير التنفيذي وكبار تضطلع بمهم ة توجيهي ة إذ تسدي المشورة لشعبة اإلدارة:  .ث
ق العمل في الموظفين ف ي المسائل اإلدارية والتنظيمية، كذلك هي توجه وتنس 

انية والمحاسبة والموارد البشرية.. وإلى ذلك فإن ها تقوم بمهم ات اخرى  الميز قضايا 
 هي:

 دير التنفيذي لدى مجالس اإلدارة.تمثيل الم -
 التنسيق بين وكاالت األمم المتحدة. -

 شراف على تنفيذها.د البشرية واإلوضع سياسات الموار  -
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توفير تكنولوجيا المعلومات والخدمات الفنية إلدارة المعلومات إلى كيانات  -
 .(2)األمانة العامة لألمم المتحدة في فيينا

 اقرار   0222ديسمبر معية العامة لألمم المتحدة في الواحد والعشرين من الج أقر ت
خال تعديالت  مخدرات والجريمة وإدالمختص  بال م مهام مكتب األمم المتحدةإعادة تنظيب

الميزانية ين العام أن يخص  وطلبت إلى األموقد االستراتيجي، ذات صلة بإطارها 
احتياجات باهتمام خاص بحيث يضمن تامين  0222و 0220نامجية لفترة السنتين البر 

خدرات والجريمة من الموارد كي يقدر على القيام مكتب األمم المتحدة المعني بالم
 .(0)لمهم ات الموكلة إليهبا

  

 

 

 

 

                                                           
 
 

 .0 -0، المرجع السابق، ص 0220نشرة األمين العام لألمم المتحدة لسنة (2)

تحت عنوان: إعادة تنظيم  0222مارس  02، الصادر بتاريخ 1/009قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، رقم (0)
لها على اإلطار االستراتيجي، مهام مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتغيرات التي يلزم إدخا

 .A/Res/10/009الوثيقة رقم: 

298



 

 الفصل الثاني
 مكافحة ظاهرة المخدرات على الصعيدين اإلقليمي والوطني

ا ُيحتذى لتجربة  م، وعلى مدى عقود، نموذج  لقد استطاعت الد ول العربي ة ان تقد 
قدر العقلية والوقاية منها، وألن نا لن ن رات والمؤثراتفي مجال مكافحة المخد   عربي ة شاملة

في هذه العجالة البحثي ة أن نضيء على كل  الجهود اإلقليمي ة المبذولة في مجال مكافحة 
اعتبار أن  العراق شريك على التعاون اإلقليمي العربي ب المخد رات، فإن نا سنقصر دراستنا

 فاعل في هذا التعاون.

ى تقع عل ة في مكافحة جريمة المخدراتخذاالجراءات الوطنية المت  كما أن 
ة مسيطرة على ما كانت الحكوم فمتىالدولة،  ل ذي تعتمدهاتق النظام السياسي اع

قضاء و أتقليل  كون هنالكشديدة على االفراد سيال تهارقاب وفارضةكافة المجاالت 
على هذه الظاهرة، وهذا ما نراه واضحا  وجليا  في العراق، حيث تتفاقم هذه الظاهرة 

خاذ ات   قادرة على لحكومات المتعاقبةام تعد لفي، ب االنفالت االمني والسياسبسب
قليم كردستان إ.. وعلى العكس من ذلك نرى في ينة لمكافحة هذه الجريمةجراءات معإ

قد انحسرت إلى و التعاطي أبالمخدرات  ظاهرة االتجار أن  مني ألباالستقرار ا المتمت ع
 مستويات متدنية.

ل في هذا الفصلسنتناول في مبحث بناء على ما سبق فإن نا من الدراسة  نا األو 
مكافحة االتجار الدولي غير المشروع في التي ُبذلت وُتبَذل في سبيل الجهود العربية 

وء رات والمؤث  المخد   الجهود العراقية  على حث الثانيبفي الم رات العقلية، ومن ثم  نلقي الض 
 ت العقلية.لمكافحة االتجار الدولي غير المشروع في المخدرات والمؤثرا
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 المبحث األول
الجهود العربية لمكافحة االتجار الدولي غير المشروع في المخدرات  

 والمؤثرات العقلية

إقليمي ة تم  جهود  ولية لمكافحة المخدرات، معالجهود الد بطبيعة الحال فقد ترافقت
او تين، األمريكي أو أوروبا، بذلها في غير منطقة من العالم، في هذا المجال، سواء في

 .(2)ول العربيةمجموعة الد  

المنظمات  بالن سبة للد ول العربي ة فقد أبدت اهتماما كبير ا بهذه المشكلة يوازي اهتمام
منذ النصف الثاني من القرن يتبلور االهتمام بمشكلة المخدرات هذا بدأ وقد  (0)الدولية

الد ول العربي ة قد صادقت   وكانت غالبي ة (2)العشرين، أي بعد قيام جامعة الدول العربية

                                                           
 
 

 .092عالء الدين شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (2)

سمير عالية، دور البحث العلمي في تقليص اآلثار السلبية الناجمة عن تعاطي المخدرات، دور البحث العلمي (0)
، 2كز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ط في الوقاية من المخدرات، مر 

 .00، ص 0222

أنهت اللجنة التحضيرية العربية أعمالها وصاغت البروتوكول الخاص بقيام جامعة الدول العربية الذي أطلق (2)
بع التي حضرت المؤتمر ، حيث وقعت عليه الدول الس2600أكتوبر  9عليه اسم )بورتوكول اإلسكندرية( في 

التحضيري الذي عقد في شهر سبتمبر من نفس السنة، وعهد إلى لجنة فرعية سياسية بمهمة وضع مشروع 
وتم إقرار الميثاق باإلجماع من طرف ممثلي  2600ميثاق جامعة الدول العربية، حيث أنجزت أعمالها في ابريل 

، السعودية، اليمن( ودخل ميثاق جامعة الدول العربية حيز الدول السبعة )مصر، سوريا، لبنان، العراق، األردن
، بينما يكتمل التصديق المطلوب على ميثاق األمم المتحدة على 2600مايو  22التنفيذ بعد التصديق عليه في 
، لمزيد من التفاصيل أنظر: محمد المجذوب، التنظيم الدولي 2600اكتوبر  00جامعة الدول العربية إال في 

، ص 0229، 6والمنظمات العالمية واإلقليمية والمتخصصة"، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط  "النظرية
. وأنس الراهب، جامعة الدول العربية شرح في مستقبل وطن، الهيئة العربية السورية للكتاب، سوريا، 290

 .21، ص 0220
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األمم المتحدة، وقامت هذه الدول تفاقيات الدولية التي تم  إبرامها تحت سقف على كل اال
 .(2)بمجهودات كبيرة للتصدي آلفة المخدرات، وحماية الشعوب من آثارها المد مرة

بية سنتناول في هذا المبحث من الدراسة االستراتيجية العر بناء على ما سبق فإن نا 
رات العقلية في المطلب األول، لمخدرات والمؤث  المشروع باغير الشاملة في مكافحة االتجار 

لنتناول في المطلب الثاني دور جامعة الدول العربية في مكافحة االتجار غير المشروع في 
 رات والمؤثرات العقلية.المخد  

غير جار بية الشاملة في مكافحة االتالمطلب األول: االستراتيجية العر 
 .رات العقليةمشروع للمخدرات والمؤث  ال

في إطار المبادئ المنصوص عليها في اإلتفاقيات الدولية الصادرة بشأن مكافحة 
المخدرات، وعلى ضوء الشريعة االسالمية وتعاليمها وأحكامها، قامت األمانة العامة 

ستعمال غير المشروع لمجلس وزراء الداخلية العرب بإعداد استراتيجية عربية لمكافحة اال
، وعليه سنحاول من خالل هذا المطلب إعطاء فكرة عامة (0)للمخدرات والمؤثرات العقلية

 عن هذه االستراتيجية من خالل الخطط والمحاور التي تضمنتها .

جار الفرع األول: الخطط والمحاور االستراتيجية العربية الشاملة في مكافحة االت  
 راتغير المشروع في المخد  

وضع استراتيجية عربية لمكافحة أبدى مجلس وزراء الداخلية العرب رغبته ب 
األمانة العامة للمجلس قلية، فانبرت للمخدرات والمؤثرات العاالستعمال غير المشروع 

ة في الدول هذه االستراتيجية وتم تعميمه على جميع األجهزة المختص  لبإعداد مشروع 
                                                           

 
 

 .90عيسى القاسمي، المرجع السابق، ص (2)

 .226ئ مكافحة المخدرات، مرجع سابق، ص سمير عبد الغني، مباد(0)
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تم عرضه على مجلس وزراء الداخلية ومن ثم  ، (2)همالحظاتها بشأن األعضاء كي تسج ل
 90بقراره رقم  2611ديسمبر ة الخامسة المنعقدة في تونس في الثاني من العرب في الدور 

، أم ا أهم  منطلقات هذه االستراتيجي ة فهي أن  أي  دولة عربي ة لن تكون قادرة وحدها على (0)
مؤث رات العقلي ة، وأن  تعاون الد ول العربي ة فيما الت صد ي لظاهرة سوء استعمال المخد رات وال

لها إلى جبهة قوي ة قادرة على الت صد ي لهذه الظاهرة  القاتلة لألفراد والمجتمعات بينها سيحو 
 .(2)سواء بسواء.

: الخطط المرحلية لالستراتيجية العربية لمكافحة االستعمال غير المشروع  أوالا
 للمخدرات والمؤثرات العقلية: 

الصادر بتاريخ  90لية العرب رقم تنفيذ ا للفقرة الثانية من قرار مجلس وزراء الداخ
من دعوة الدول األعضاء ، الصادر عن دورته الخامسة، المتض2611ديسمبر  الثاني من
ها في االستراتيجية العربية لمكافحة االستعمال جراءات الكفيلة بتنفيذ ما يخص  التخاذ اإل

ات والمؤثرات العقلية، وتكليف األمانة العامة بمتابعة التنفيذ والتعاون غير المشروع للمخدر 
ة خطط (0)على نتائجه بالدورة السنوية لمجلس وزراء الداخلية العرب ، وبالفعل تم  اعتماد عد 

 دة لها وهي:مرحلية بحسب الفترات الزمنية المحد  

 
 

                                                           
 
 

، دار هومة للطباعة والنشر 0نصر الدين مروك، جريمة المخدرات في ضوء القوانين واالتفاقيات الدولية، ج (2)
 .000، ص 0221والتوزيع، الجزائر، 

 .202معتز عبد الحميد، المرجع السابق، ص (0)

 .90أحمد حويتي، المرجع السابق، ص (2)

 .012 -012دين مروك، المرجع السابق، ص نصر ال(0)
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 :1113 -1166الخطة المرحلية األولى لالستراتيجية العربية  .2

منية، مع جامعة نايف العربية للعلوم األ تول ت األمانة العامة للمجلس متعاونة
االستراتيجية العربية من مهام عليه  بإعداد مشروع هذه الخطة، بهدف تنفيذ ما تشتمل

الخطة األولى في الدورة السادسة للمجلس  بالجامعة، فاعُتم دتاألمانة العامة و ب متعل قة
، وشملت أهداف ا وبرامج 2619ديسمبر الصادر بتاريخ الثاني من  62ب القرار رقم بموج

ا وتأهيل   الت صد ي لظاهرة مجاالت متنو عة، في .. وقد المخدرات وقاية ومكافحة وعالج 
من ثم  خطط سنوية، و  على تنفيذ هذه البرامج بناء علىاألمانة العامة للمجلس عملت 

 .(2)لسنوية المتعاقبةته اادور ُعر ضت  نتائجها على المجلس خالل 

 :1116 -1112الخطة المرحلية الثانية لالستراتيجية العربية  .4

مات ومجاالت االستراتيجية العربية لمكافحة هداف ومقو  في سبيل التنفيذ األمثل أل
لمرحلية محتوى الخطة اب التزام ا، و االستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية

اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية عشرة الخطة  األولى لالستراتيجية،
لعربية للعلوم األمنية، بناء  تها األمانة العامة وجامعة نايف االمرحلية الثانية وفق صيغة أعد  

العرب  بموجب قرار مجلس وزراء الداخليةات ومقترحات الدول األعضاء، و مالحظعلى 
 .2660يناير ن والصادر بتاريخ الخامس م 022رقم 

على حزمة من األهداف التي ُيتوخ ى من خاللها خطة المرحلة الثانية هذا واشتملت 
ية رات في الدول العربية في مجال الوقاتطوير أساليب عمل أجهزة مكافحة المخد  

ومتابعة الجهود العربية اآليلة غلى  التعاون فيما بينها، والمكافحة والعالج، وتقوية أواصر
ية العاملة في الستراتيجية، والعمل على تعزيز التعاون بين الهيئات والمنظمات الدولتنفيذ ا

 مجال المكافحة، كذلك تضم نت الخطة حزمة من البرامج التنفيذية، التي تتول ى مهم ة
                                                           

 
 

 .206عبد العال الديريي، المرجع السابق، ص (2)
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وحددت  تنفيذها األمانة العامة للمجلس بالموازاة مع جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
ل من  يناير مدة الخطة بخمس  وتنتهي في الواحد والث الثين  2660سنوات تبدأ في األو 

 .(2)2661ديسمبر من 

 :4113 -1111الخطة المرحلية الثانية لالستراتيجية العربية  .3

 في إطار سعي مجلس وزراء الداخلية العرب لتنفيذ االستراتيجية العربية لمكافحة
والصادر  226رحلية الثالثة بموجب قراره رقم اعتمد الخطة المالمخدرات والمؤثرات العقلية، 

 من األهداف وهي: ، وتضمنت الخطة حزمة(0)2666سنة 

إلضاءة على المستوى ال ذي وصلت إليه الت جارة غير المشروعة ا -
 بالمخد رات في الوطن العربي. 

 العمل في أجهزة مكافحة المخدرات العربية. تحديث وتطوير طرق  -
ر تزامن ا مع دراسة المخد رات كمشكلة  - ع وتتطو   المستجد   التطور التقنيتتوس 

 رات العقلية.رات والمؤث  إنتاج المخد  مجال في 
تكامل بينها مل على إيجاد تشجيع جهود المنظمات غير الحكومية والع -

 وبين الجهود الرسمية.
دعم الجهود الرامية إلى مكافحة غسيل األموال المتأتية من االتجار  -

 .(2)رات العقليةبالمخدرات والمؤث  

                                                           
 
 

صالح السعد، جهود األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في مجال مكافحة المخدرات، المرجع (2)
 .212 -210السابق، ص 

 .22محمد عيد، االستراتيجيات األمنية العربية، المرجع السابق، ص (0)

 .222عبد العال الديري، المرجع السابق، ص (2)
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ت الخطة المرحلية الثالثة على كثير من البرامج ل وتحقيق ا هذه األهداف، نص 
 :ومن هذه البرامج التنفيذية في قسمها األول

ة بأجهزة مكافحة المخدرات. -  عقد االجتماعات الخاص 
 رات.ص للمخد  التعاون مع الدول العربية من خالل االستبيان المخص   -
 مدمنين وعالجهم.الرعاية الالحقة لل -
متابعة تطور عمليات المكافحة وتكنولوجيا الكشف عن المخدرات عبر  -

 مختلف المنافذ.
جار غير المشروع في متابعة عمليات غسيل األموال المتأتية من االت   -

 رات العقلية.رات والمؤث  المخد  
 السعي إلى تكثيف التواجد العربي الفاعل في المنظمات والهيئات الدولية. -

 ا القسم الثاني فيتناول:أم  

تنظيم دورات تدريبية وحلقات علمية تتناول طرق الكشف والتحليل المخبري  -
 للمخدرات.

انتشار المخدرات ودراسة حول تأثير  القيام بدراسات حول أثر الحروب في  -
 .(2)غسيل األموال على االقتصاديات الوطنية

د للخطة المرح ل من يناير  لية الثانية مدة زمنية تبدأولقد حد  وتنتهي  2666في األو 
 . 0222ديسمبر في الواحد والث الثين من  

 

 
                                                           

 
 

 .60 -62أحمد حويتي، االستراتيجية العربية لمكافحة المخدرا، المرجع السابق، ص (2)
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 :4116 -4112الخطة المرحلية الرابعة لالستراتيجية العربية  .2

اخلية العرب في دورته الحادية والعشرين الخط ة المرحلية  اعتمد مجلس وزراء الد 
تها األمانة ا لعامة وجامعة نايف العربية للعلوم الرابعة لالستراتيجية، بالصيغة التي أعد 

 نت الخط ة حزمة، وتضم  0220يناير  0الصادر بتاريخ  026األمنية، بموجب القرار رقم 
 من األهداف هي:

التعر ف على حجج ظاهرة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات  -
 اتها على المستويين العربي والدولي.العقلية ومستجد  

عي الجد ي - كافحة المخدرات في الدول يل دور الل جان الوطنية لمتفعل الس 
 العربية.

كل ب التي أنيطتالتنفيذية  كذلك اشتملت الخط ة على مجموعة من البرامج
وقد ، مهم ة تنفيذها من األمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية

ل من يناير   0220تم  وضع هذه الخط ة في إطار زمني يبدأ في األو 
 .(2)0221ديسمبر وينتهي في الواحد والث الثين من 

 :4111 -4112الخطة المرحلية الخامسة لالستراتيجية العربية  .2

تحاول الخطة المرحلية الخامسة لالستراتيجية العربية لمكافحة االستعمال غير 
حدث رات العقلية التركيز على قضايا الوقاية والعالج، وتوظيف أرات والمؤث  المشروع للمخد  

ة مجموعة من األهداف رات، وتستهدف الخط  التقنيات التكنولوجية في مكافحة المخد  
وبخصوص البرامج التنفيذية فقد أكدت على مواصلة االجتماعات والتنسيق بين األجهزة 
األمنية لمكافحة المخدرات، ومتابعة تنفيذ االستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات على 

                                                           
 
 

صالح السعد، جهود األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في مجال مكافحة المخدرات، المرجع (2)
 .211 -210السابق، ص 
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يذ عدد من الدراسات والبحوث حول حجم زراعة المخدرات والتسليم الدول األعضاء وتنف
 رات في المنطقة العربية.المراقب للمخد  

 :4114 -4111الخطة المرحلية السادسة لالستراتيجية العربية  .6

التي تفرضها المخد رات كمشكلة ينبغي تحديات لل غاية هذه الخط ة هي الت صد ي 
 الوقاية والمكافحة والعالج، وقد في مجاالت تكثيف العملإيجاد الحلول الن اجعة لها عبر 

ادسة تركيزها بات جاه إنجاز  وج هت الخط ة رات لقضايا المخد  المكث فة الدراسات المرحلي ة الس 
ان العربية خالل سنوات الخطة، كذلك ركزت الدورات التدريبية في البلدتي يتم  ضبطها ال

 على ما يلي:

 رات والمؤثرات العقلية.خد  الكشف الميداني عن الم -
 مكافحة جرائم غسل األموال. -
تنمية مهارات المشرفين التربويين في مجال التعامل مع متعاطي  -

 المخدرات.
 :4112 -4113الخطة المرحلية السابعة لالستراتيجية العربية  .2

طة المرحلية السابعة عن سابقاتها من الخطط لناحية سعيها هذه الخ ال تختلف
لة بالت صد ي لظاهرة سوء استعمال المخد رات واالت جار لتحقيق حزم ة من األهداف ذات الص 

وضع التدابير الرقابية على السالئف والكيماويات ومن هذه األهداف، غير المشروع بها 
رات، والتركيز على فئة الشباب والفئات المخد   ةعاوالمذيبات التي تستخدم في صن

 المدمنين وتأهيلهم ورعايتهم.. الجةالمستهدفة، وتطوير مراكز مع

ابعة تحقيق ا لهذه الخط ة  ومن ثم  من البرامج التنفيذية، تم  إقرار حزمة المرحلية الس 
ة عليها من ة في رات على التنمية المستدامالمخد   :مثل أثر تمت إضافة موضوعات مستجد 

307



 

مواقع لجار الشباب من استغالل عصابات االتفي صفوف توعية الوطن العربي، ونشر ال
 .(2)التواصل االجتماعي

رات تجارة المخد  العلمي فتسعى الخطة إلى إنجاز دراسات تتصل ب أم ا في الجانب
في ظل التغيرات العربية وأثر المخدرات على التنمية البشرية العربية، كما تحاول الخطة 

 تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع منها:

 فحة المخدرات.دور الجمعيات األهلية في مكا -
 العالقة بين المخدرات والجرائم المنظمة األخرى. -
 اآلثار االقتصادية للمخدرات على المستوى القومي. -
 تعاطي المخدرات بين الطالبات. -

وقد سطرت الخطة مجموعة من الدورات والحلقات العلمية للعاملين في أجهزة 
 .(0)المكافحة في الدول العربية

اتيجية العربية الشاملة في مكافحة االتجار غير المشروع ثانياا: المحاور االستر 
 في المخدرات:

رات والمؤث  المخد رات استعمال على رؤية شاملة حول سوء االستراتيجية اشتملت 
 مختلفة، وعملت على عدة محاور هي: اجوانب وأبعاد   العقلية طالت

جه المؤامرة في هذا اإلطار عملت االستراتيجية على تبيان و المحور الديني:  -1
 ،فيما يحصل من إغراق لشباب األم ة ال ذين يمث لون عماد مستقبلها بالمخد رات

األمر ال ذي يعط ل دورهم في نهضة جديدة لألم ة، وما يتطل به إدراك ذلك من 
                                                           

  
 .220ستراتيجية العربية لمكافحة المخدرا، المرجع السابق، ص أحمد حويتي، اال(2)
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تعاون في سبيل الت صد ي لهذا الخطر المحدق مع الت أكيد على دور المساجد 
يني سات اإلعالمية والث قافي ة والتربوي ة في وعلى د، في إيقاظ الوازع الد  ور المؤس 

 .(2)تعزيز إدراك الناس لمخاطر المخد رات..
في إطار هذا المحور دعوة صادقة إلى وضع استراتيجيات المحور األمني:   -4

مراقبة المشكلة ومتابعة تطوراتها والسيطرة على جوانبها وخطط تضمن 
ل الت عاون على المستويين اإلقليمي كافحة وعالجا، من خالالمختلفة وقاية وم

غير المشروعين طلب العرض و المن  لتطويق جوانب المشكلة والحد   والدولي
 .على المخد رات والمؤثرات العقلية

هة العرض، لقد كان الموقف حتى السنوات األخيرة هو مواجالمحور الصحي:  -3
ة، رات العقلي  ؤث  رات والممن مشكلة المخد   للحد   ولكن هذا البعد لم يكف  وحده

مستويات، يتمثل المستوى األول  ةلتتجه المكافحة لمواجهة الطلب ضمن ثالث
في منع وقوع التعاطي المؤدي إلى اإلدمان وهو أمر بالغ الصعوبة، أم ا 
المستوى الثاني فهو التدخل العالجي المبكر لمنع التمادي في التعاطي 

ستوى الثالث على التدخل والوصول به إلى مرحلة اإلدمان، ويرتكز الم
لمضاعفات لوقف المزيد من التدهور المتمثل باالعالجي المتأخر نسبيا، وذلك 

، وفي سبيل تحقيق ذلك، يجب تحسين الخدمة العالجية (0)العضوية والنفسية
 ات والعيادات وإقامة الندوات في التجمعات الشبابية.وإنشاء المصح  

                                                           
 
 

 -022نصر الدين مروك، جريمة المخدرات في ضوء القوانين واالتفاقيات الدولية، المرجع السابق، ص (2)
020. 

 -022ريمة المخدرات في ضوء القوانين واالتفاقيات الدولية، المرجع السابق، ص نصر الدين مروك، ج(0)
069. 
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سبيل الت صد ي لظاهرة انتشار المخد رات في المحور االجتماعي واالقتصادي:   -2
في الوطن العربي ال بد  من العمل وفق مستويين من اإلجراءات، المستوى 

ل هو اإلجراءات الوقائي ة وتتمث ل بـ:   األو 
 .جعل المخدذرات مطلب ا بعيد المنال بحيث ال يحصل الناس بسهولة عليها -
 ..التي تجر م التعاطي واالت جار. التشريعاتوضع  -
ه -  .سلبي لدى الجمهور تجاه المخد رات خلق توج 
 التربية الفكرية. -
 اكتشاف الحاالت المعرضة للتعاطي واإلدمان. -
 رعاية المتعاطين وتقليل عددهم. -

فيتمثل في اإلجراءات الوقائية بعيدة المدى، والتي تقتضي  م ا المستوى الثانيأ
لبناء االجتماعي لمواجهة الفقر العمل على إحداث المزيد من التغيرات التقدمية في ا

والتمييز، وبتوفير عمل لكل قادر عليه، وال يتوفر ذلك إال من خالل زيادة إنتاج المجتمع 
 إلى أقصى حد وتوفير مستويات تعليمية وصحية وسكنية مناسبة لكل أفراد المجتمع.

ع نالقوانين واالتفاقيات هو م بطبيعة الحال فإن  الهدف منالمحور القانوني:  -2
ا فإن  السبيل إلى  ،غير مشروع تعاطي المخدرات وتداولها بشكل واستطراد 

 :على ثالثة أنواع من األسس والضوابط تحقيق ذلك يرتكز

كافحة المخدرات التي األسس والمبادئ العامة في تشريعات مب الن وع األول: ويتمث ل
 :ينبغي ان تتوافر فيها الشروط اآلتية

 لصور واألفعال المؤثرة.على ا الوضوح واالشتمال -
 في التوصل إلى الغرض منه. الفعالية -

310



 

إال إذا كان عنصر اإليالم فيها  في العقوبة وهذه العدالة ال تتحق قعدالة ال -
 .(2)متناسبا  مع الجريمة

مر األس مواضع بعينها، المالحظات المتعددة التي تمويتمث ل في  الن وع الث اني:
تالفيها، فإنه يكون من الضروري تحديد الفعل المادي في كل  مراعاتها أوال ذي يتطلب إم ا 

صورة من هذه الصور اإلجرامية تحديدا دقيقا، يسهل معه على المحكمة استظهار توافر 
 إحدى الصور التي يتناولها التجريم وتوقيع العقوبة المقررة عليها.

ل تشريعات جايتناول دور جامعة الدول العربية وأعضائها في م النوع الثالث:
فاقيات الخاصة بها، من خالل إعداد األبحاث والدراسات والتقارير ت  مكافحة المخدرات واال

ة في الدول العربية وإصدار القوانين رات وتعميمها على األجهزة المختص  في مجال المخد  
ية حول المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وإبرام االتفاقيات الثنائية وإعداد دراسات سنو 

 .(0)المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية

يه المحور اإلعالمي:   -6 ا إغفال الد ور ال ذي يمكن لإلعالم أن يؤد  ال يمكن أبد 
في مجال مكافحة سوء استعمال المخد رات، فدوره محوري في نشر التوعية، 

الداخلية ، ولقد اعتمد مجلس وزراء (2)أهداف االستراتيجية تحقق كل  وضمان 
                                                           

 
 

 -126نصر الدين مروك، جريمة المخدرات في ضوء القوانين واالتفاقيات الدولية، المرجع السابق، ص (2)
102. 

بحث مقدم للندوة العلمية  هشام السنور، مجاالت التعاون العربي في الرقابة على المخدرات والمؤثرات العقلية،(0)
حول الرقابة على التجارة الدولية المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

 .296 -291، ص 0222، 2السعودية، ط  -أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

 -106ن واالتفاقيات الدولية، المرجع السابق، ص نصر الدين مروك، جريمة المخدرات في ضوء القواني(2)
102. 
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هذه  ، وتهدف(2)العرب خطة إعالمية عربية موحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات
أسسا رات، و إلى حماية وتحصين جميع فئات المجتمع من خطر المخد  الخط ة 

، وبهذا المعنى يكون لإلعالم (0)ووسائل للتنفيذ على المستويين الوطني والعربي
لشباب ال سيما حول إضفاء دور حقيقي وكبير من خالل فتح نقاش حقيقي ل

 الشرعية على المخدرات أو عدم تشريعها.
 %60تمثل المخدرات ذات األصل النباتي حوالي محور اإلنتاج الزراعي:   -2

من مجمل المخدرات التي يتم تعاطيها بصورة غير شرعية، وأهم هذه المخدرات 
دف ب الهندي واألفيون والكوكا بين مشتقاته، وفي هذا المجال تهالقن  

االستراتيجية إلى تحقيق أهداف عامة تتمثل في مجملها في تقليل العرض على 
رات ذات األصل النباتي، عن طريق مكافحة زراعتها وإحالل محاصيل المخد  

من  بديلة محلها، وتحقيق التنمية الريفية في مناطق زراعة المخدرات بما يحد  
 اإلقبال على زراعتها.

تمثل مشكلة المخدرات بأنواعها إحدى المشاكل المحور التربوي والثقافي:  -6
د وجود اإلنسان العربي في أهم مراحل عمره، إذ تتف شى في الكبرى التي تهد  

مكافحة هذه الظاهرة أثبتت القوانين عجزها عن مراحل المراهقة والشباب، ولقد 
ما لم يساندها في ذلك الجانب التربوي واالجتماعي والتعليمي، وعلى ضوء 

ط رت االستراتيجية عدة آليات لتنفيذ هذا المحور، وذلك من خالل إدراج ذلك س

                                                           
 
 

 بدورته الحادية عشر. 2660يناير  0بتاريخ  021وذلك بموجب قرار المجلس رقم (2)

 -022نصر الدين مروك، جريمة المخدرات في ضوء القوانين واالتفاقيات الدولية، المرجع السابق، ص (0)
069. 
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رات ضمن البرامج التعليمية، وإعداد برامج إرشادية موضوعات مكافحة المخد  
 .(2)ة لتمويل برامج المكافحةوتوعوية، إلى جانب إنشاء صناديق خاص  

غير المشروع  ونشير في ختام دراسة االستراتيجية العربية لمكافحة االستعمال
للمخدرات والمؤثرات العقلية أن ه تم  تعديلها في المؤتمر العربي الثالث والعشرين إلرساء 

، وما يمكن مالحظته حول هذه (0)0226أجهزة مكافحة المخدرات في عمان شهر حزيران 
بد  تراتيجية أن ها جاءت أكثر واقعية كونها لم تعتبر مواجهة العرض أمر ا مجزي ا، بل الساال

رات، وما يحسب لهذه االستراتيجية أنها جاءت شاملة من مواجهة الطلب على المخد  
طرت لها ال يمكن لالستراتيجية ومستوعبة لكل أبعاد المشكلة، ف أن تحقق األهداف التي س 

إال  إذا كان هناك وعي سياسي من الحكومات العربية يدعم ويسهر على تفعيلها في الوطن 
 العربي.

اني: السياسة التشريعية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع في الفرع الث
 .المخدرات والمؤثرات العقلية

د ميثاق جامعة الدول العربية األجهزة األساسية التي تتكون منها الجامعة،  لقد حد 
 ة، ويشكل المجلس الهيئة العليا واألداة الفع الةة واألمانة العام  وهي المجلس والل جان الخاص  

، وقد أشار ميثاق جامعة الدول العربية إلى الت عاون (2)التي تشرف على الجامعة وتسيرها

                                                           
 
 

 -100في ضوء القوانين واالتفاقيات الدولية، المرجع السابق، ص نصر الدين مروك، جريمة المخدرات (2)
101. 

 .20محمد فتحي عيد، االستراتيجيات األمنية العربية، المرجع السابق، ص (0)

 .210محمد المجذوب، المرجع السابق، ص (2)
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الذي أكده ميثاق األمم المتحدة بين المنظمات اإلقليمية والمنظمات األممية، والتي أكد ت 
 .(2)على كفالة األمن والسلم وتنظيم العالقات االقتصادية واالجتماعية

جامعة الدول العربية ومن بينها  غاة من وراء تاسيسو تحقيق ا لألهداف المبت
مكافحة الجريمة على المستوى العربي بشكل عام ومكافحة جريمة االتجار الدولي غير 

القضاء على هذه التجارة  ثرات العقلية بشكل خاص، وبهدفالمشروع في المخدرات والمؤ 
لة اجتراح الحلول لهذه عمدت الجامعة بشكل حثيث ودائم على محاو غير المشروعة، فقد 

ائكة وذلك عبر اعتماد هذه الجريمة  ية واستراتيجية تحد  من انتشارأدوات قانون المشكلة الش 
 في المجتمع العربي.

: القانون العربي النموذجي المو حد للمخدرات  إزاء المشاكل التي : 1166أوالا
تمر في االتجار غير تقابلها التشريعات الوضعية حول مشكلة المخدرات والتطور المس

المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، تحر ك المكتب العربي لشؤون المخدرات لعرض 
ه مجلس وزراء الداخلية (0)مشروع القانون المو حد للمخدرات في العالم العربي ، حيث وج 

عة في مدينة العربي جانب ا كبير ا من اهتمامه لمعالجة مشكلة المخدرات، فأق ر في دورته الر اب
د القانون العربي النموذجي الموح   01بقرار رقم  2611فبراير  0الدار البيضاء في 

تستهدي به الدول العربية عند وضعها قانون ا يكون هذا القانون بمثابة نموذج ، ل(2)للمخدرات
ا بشأن المخدرات، أو عند تعديلها مثل هذا القانون في حالة وجوده لديها  .(0)جديد 

                                                           
 
 

 من ميثاق جامعة الدول العربية. 2الفقرة  2المادة (2)

 .021محمد زيد، المرجع السابق، ص (0)

، ص 0220، 2معتز عبد الحميد، اإلرهاب وتجدد الفكر األمني، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، ط (2)
202. 

، 0أنظر: للنص الكامل القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات، المجلة العربية للدراسات األمنية، المجلد (0)
 .202، ص 2619، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 0العدد 
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بذلتها جامعة الدول العربية منذ  لجهود مت صلة اء هذا القانون كنتيجة مثمرةوقد ج
وقد تم  تشكيل لجنة قامت  ، 2602تأسيس المكتب العربي لشؤون المخدرات في مصر عام 

تقارير  ان وأعد تواليمن ولبن بزيارة الدول ال تي تنتج األفيون في الشرقين األدنى واألوسط
 حول حجم هذه التجارة.

ة فصول تتناول أحكام ا ويتكون القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات من تسع
رات العقلية، ولعل  أبرز ما تناوله تجار غير المشروع في المخدرات والمؤث  مختلفة لال

 :القانون هو الن قاط اآلتية

 صطلحات التيباأللفاظ والعبارات والم : اشتمل هذا الفصل على تعريفالفصل األول 
ر، مجاال  لال وردت في القانون، بغية  ، (2)جتهاد في التفسيرأال تصبح، في حال لم ُتفس 

 -النقل -التصدير -االستيراد -الجدول األول -رات العقليةالمؤث   -وهي )المواد المخدرة
 .(0)الصنع( -اإلنتاج

ل  من يقوم مشترط ا على كستيراد والتصدير والنقل، : تعل ق هذا الفصل باالالفصل الثاني 
لة بالمواد المخد رة والمؤث رات العقلي ة أن يستحصل على  بواحد من األنشطة ذات الص 

على األغراض الطبية والعلمية، مع ضرورة تقديم يكون مقتصر ا من وزير الصحة  ترخيص
طلب من المرخص له إلى وزارة الصحة، وعلى مؤسسة الجمارك تسليم إذن السحب من 

ه إلى وزارة الصحة، مع ضرورة قيد هذه اإلجراءات في سجل وزارة المر خص له وإعادت
 .(2)الصحة

                                                           
 
 

 .20محمد األلفي، المرجع السابق، ص (2)

 من القانون. 2المادة (0)

 .2611من القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات  1إلى  0أنظر المواد من (2)
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رات رة والمؤث  تجار في المواد المخد  : تناول هذا الفصل عملي ة االالفصل الثالث
 :كل  منمنح الترخيص ل العقلية، مانع ا

 المحكوم عليه بعقوبة جنائية. -
 القانون. المحكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا -
المحكوم عليه بإحدى الجرائم الواقعة على المال أو جرائم التزوير والشرف  -

 واألمانة..إلخ.
 من سبق فصله تأديبي ا من الوظائف العام ة ألسباب مخلة بالشرف. -

كما أك د على ضرورة العمل بهذه المواد في الصيدليات والمستودعات ومصانع 
 .(2)األدوية

رة وصرف الصيادلة للمواد المخد  ذا الفصل إلى الوصفات الط بي ة : تطر ق هالفصل الرابع
حتفاظ ز اال، كما أجاوصف هذه المواد لغير أسباب عالجي ةفحظر  والمؤثرات العقلية،

ات محدودة بغرض العالج، بكمي  باالحتفاظ لألفراد  ضها عند الضرورة الملحة، وسمحببع
 .(0)لمزاولة هذا النشاط ة للصيادلةواشترط وجود رخصة من وزارة الصح  

رة مخد   مواد   : عالج هذا الفصل مسألة الصناعات الط بي ة التي تدخل فيهاالفصل الخامس 
ماح بمزاولة هذه الصناعات بالحصول على ترخيص مسبق أو مؤث   رات عقلية، وربط الس 

 .(2)بذلك

                                                           
 
 

 .2611من القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات  20إلى  6أنظر المواد من (2)

 .02إلى  29أنظر المواد من (0)

 .2611من القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات  01ر المادة أنظ(2)
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باتات التي تنتج النباتات الممنوع زراعتها، حيث منع التعامل بالن : تناولالفصل السادس
رة إال بترخيص من وزير الصحة لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية، ومراكز مواد مخد  

 .(2)البحث العلمي وذلك لألغراض الطبية والعلمية

تسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبتها هذا الفصل اشترط  :الفصل السابع
 .(0)ارة الصحةفي سجل خاص من طرف وز وتسجيلها وتفتيشها 

العقوبات والتدابير التي يمكن فرضها على كل تجارة غير  الفصل الثامن: تطر ق إلى 
د العقوبة في حاالت رات العقلية، كما أجاز للمحكمة أن تشد  رات والمؤث  مشروعة في المخد  

 معينة وهي:

 العود أو التكرار في الجرائم التي تضمنها القانون. -
ظفين المنوط بهم مكافحة إساءة استعمال المواد إذا كان الجاني من المو  -

 المخدرة.
 .(2)إذا اشترك الجاني مع شخص قاصد الرتكاب الجريمة -

كما أجاز القانون اتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة المتعاطي، ومنع قيام الدعوى 
الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعالج، كما أجاز 

لزوجين أو أي من األقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب من لجنة اإلدمان إيداع هذه ل
 .(0)األطراف في مصحة للعالج، مع مراعاة السرية حول معالجة هؤالء

                                                           
 
 

 من القانون نفسه. 22أنظر المادة (2)

 .2611من القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات  22أنظر المادة (0)

 من ذات القانون. 29إلى  20أنظر المواد من (2)

 .2611الموحد للمخدرات  من القانون النموذجي 09 -02 -00 -26أنظر المواد (0)
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اللجنة الوطنية العليا الفصل التاسع: حث  هذا الفصل على إنشاء لجنة تحت مسم ى: " 
وضع السياسة العامة الستيراد المواد  ن مهمتها"، تكو قليةعرات اللشؤون المخدرات والمؤث  

رة وتصديرها ونقلها وزراعتها واالتجار بها ألغراض طبية، إلى جانب تنسيق التعاون المخد  
رات والمؤثرات العقلية وتحديد كمية المخدرات ة بشؤون المخد  بين الهيئات المختص  

 على إنشاء إدارة تحت ُمسم ىكذلك حث  ، (2)والمؤثرات العقلية التي يجوز التعامل بها
مالحقة في مهمتها رات العقلية" تتبع لوزارة الخارجية، وتنحصر "إدارة المخدرات والمؤث  

تها من الدول انظير م المنصوص عليها في هذا القانون بالتعاون مع المكتب العربي وبالجرائ
 .(0)العربية

هم أو يسهل ضبط كما أجاز القانون أيضا صرف مكافأة لكل شخص يرشد أو يسا
، ومنح لوزير الصحة حق تعديل الجداول الملحقة بهذا (2)المخدرات والمؤثرات العقلية

، كما تضمن القانون أيضا (0)ة في هذا المجالتفاقيات الدولي  القانون بما يتوافق مع اال
تصل المنقولة وغير المنقولة لكل من ا أحكاما خاصة تجيز للمحكمة الحجز على األموال

مخدرات والمؤثرات العقلية إتصاال غير مشروع، ولها أن تحقق في المصادر الحقيقية بال
 . (0)لألموال وأن تقضي بمصادرتها

 

                                                           
 
 

 من نفس القانون. 12أنظر المادة (2)

 من ذات القانون. 10 -10أنظر المادتين (0)

 من القانون ذاته. 92أنظر المادة (2)

 .91أنظر المادة (0)

 .2611من القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات  06أنظر المادة (0)
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ثانياا: اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
 :1112العقلية 

ء الداخلية مجلس وزرافي دورته الحادية عشرة التي تم  عقدها في تونس وافق 
 مخدرات والمؤثرات العقلية،العرب على االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع بال

دول األعضاء الوقد حث  ، (2)2660يانير  0الصادر بتاريخ  020وذلك بموجب قراره رقم 
دستورية لكل دولة طرف، وتال فت االتفاقية من  لقواعد الإلى التصديق عليها بناء على ا

د إلى الت صد ي لظاهرة  (0)ن مادةيباجة وست وعشريد االتجار غير تهدف بشكل محد 
التي لم مع التنب ه إلى مختلف جوانب المشكلة، تلك المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، 

على وجه  تتطرق إليها المعاهدات السارية في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية
 .(2)الت حديد

ف االتفاقية العربية تمتين أواصر التعاون العربي لمواجهة مشكلة من اهم  أهدا
المنسقة مع الجهود الدولية للحد  من تفعيل الجهود العربية المخدرات باختالف أوجهها، و 

 :هذه المشكلة، وقد اشتملت االت فاقي ة على أحكام هي على مستوى عال من األهمي ة منها

واألنشطة اإلجرامية الدولية المتصلة  حددت اإلتفاقية الجرائم والجزاءات -
ي دة إذا ما كان الجاني ينتمي لتنظيم عصاببها، وتضمنت أحكاما  مشد  

 .(0)أماكن التجمعاتواستخدم العنف وارتكب الجريمة في 
                                                           

 
 

لس وزراء الداخلية العرب في مجال مكافحة المخدرات، التعاون الدولي صالح السعد، جهود األمانة العامة لمج(2)
 .211، ص 0220، 2في مجال مكافحة المخدرات، األكاديميون للنشر والتوزيع، الرياض، ط 

 .222سمير عبد الغني، مبادئ مكافحة المخدرات، مرجع سابق، ص (0)

 .2660المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أنظر ديباجة االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير (2)

سمير عبد الغني، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية، المرجع السابق، (0)
 .021ص 
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رت االتفاقية االختصاص القضائي للدول األطراف في الجرائم الواقعة   - قر 
لمها أو طائرة مسلحة بمقتضى على إقليمها، أو على متن سفينة ترفع ع

قوانينها، ويمتد هذا االختصاص أيضا عندما يرتكب الجريمة أحد مواطنيها، أو 
على متن سفينة أذنت دولة شخص يقع محل إقامته المعتاد في إقليمه، أو 

عتالئها وتفتيشها واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة واألشخاص العلم با
أدلة تثبت التورط في االتجار غير المشروع بالمخدرات  والبضائع، للعثور على

 .(2)رات العقليةوالمؤث  
الت والوسائط المستخدمة في تضمنت اإلتفاقية أحكاما بمصادر المتحص   -

لت المتحصالت وبدلت  الجرائم واألموال المتحصلة منها أو التي حو 
 .(0)إليها

مين في الجرائم تسليم المجر  على أحكام تخص   اشتملت االتفاقية كذلك -
دة األطراف المنصوص عليها، كما دعت إلى إبرام اتفاقية ثنائية ومتعد  

 .(2)لتنفيذ إجراءات تسليم المجرمين وتعزيز فعاليتها
توحيد السياسات التشريعية ذات  حث ت االتفاقية الدول األطراف على -

المساعدة  العقلية، وعلى طلبالعالقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات 
قانونية المتبادلة التي تقتضي أخذ شهادة األشخاص وتبليغ األوراق ال

القضائية وإجراء التفتيش وفحص األشياء واإلمداد بالمعلومات واألدلة 
 .(0)وتحديد نوعية المتحصالت

                                                           
 
 

 .2660من إتفاقية  0أنظر المادة (2)

 .2660من إتفاقية  0أنظر المادة (0)

 .من االتفاقية نفسها 1أنظر المادة (2)

 .2660من إتفاقية  9أنظر المادة (0)
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دعت إلى تيسير التبادل السريع للمعلومات والتعاون فيما بينها بشأن جرائم  -
 .(2)سيق الفع ال بين األجهزة المختلفةالمخدرات والمؤثرات العقلية والتن

عمليات التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية بغية كشف  شج عت -
األشخاص المتورطين والمشتركين في عمليات التهريب، وأن يتم اإلتفاق 
بين األطراف لمراقبة مرور المواد الشبيهة المسربة إلى سوق االتجار غير 

 .(0)المشروع
دولة طرف ما تراه من التدابير لمنع الزراعة غير المشروعة  أن تتخذ كل -

للنباتات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وأن تتعاون على 
زيادة فعالية جهود القضاء على هذه الزراعة من خالل تقديم برامج تنموية 
ريفية لتوفير بدائل اقتصادية، وتحسين الظروف االجتماعية 

 .(2)واالقتصادية
أكد ت على تعاون الدول األطراف بما يتفق مع القانون الدولي للبحار على  -

منع االتجار غير المشروع عن طريق البحر، مع مراعاة عدم التدخل في 
صها القضائي وعدم حقوق الدول الساحلية وإلتزاماتها وممارستها الختصا

 لتزامات والممارسة.المساس بتلك اال
منع االتجار غير المشروع في المخدرات اهتمت بتطبيق تدابير ل -

والمؤثرات العقلية في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة، وأن تتخذ ما يلزم 

                                                           
 
 

 من االتفاقية نفسها. 6أنظر المادة (2)

 .22أنظر المادة (0)

 .20أنظر المادة (2)
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من إجراءات لمنع استخدام البريد في االتجار غير المشروع، وأن تتعاون 
 .(2)فيما بينها لتحقيق هذه الغاية

من  ة والمستمد  رات العقلي  ات والمؤث  ر د للمخد  تفاقية بالجدول الموح  وقد تم  إرفاق اال
تحدة وتعديالتها، على أن تصبح االت فاقي ة سارية المفعول بعد مضي تفاقية األمم الما

تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو االنضمام إليها من ثلث الدول  تسعين يوم ا على
 .(0)األعضاء في المجلس

ادي لمكافحة غسيل األموال عا  ثالثاا: القانون العربي النموذجي االسترش
4113: 

التعاون العربي في مجال مكافحة المخدرات، وقد ٌيعتَبر هذا القانون من أهم  نتائج 
جاء من تقرير أعمال وتوصيات المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة مكافحة 

زراء ، ووافق مجلس و (2)0220تموز  22 -22رات المعقودة بتونس خالل الفترة المخد  
 0222يناير  20 -22دورته العشرين التي عقدت بتونس خالل الفترة لعرب في الداخلية ا

وقد توز عت نصوص هذا القانون على  ،(0)260على مشروع القانون بموجب قراره رقم: 
ة جاءت كل ها  المواثيق اإلقليمية الدولية، في إطار ما تضمنته الصكوك و  تسع عشرة ماد 

الد ول صياغة  ليشك ل أسلوبا يمكن االقتداء به لدىلدول العربية، تعميمه على ا بهدف
                                                           

 
 

 .2660من اتفاقية  21 -20 -20أنظر المواد (2)

 من االتفاقية نفسها. 00أنظر المادة (0)

قلية والسالئف الكيماوية، المرجع السابق، سمير عبد الغني، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات الع(2)
 .020ص 

صالح السعد، جهود األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في مجال مكافحة المخدرات، المرجع (0)
 .216السابق، ص 
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تطوير وتحديث التشريعات الوطنية  لدى سعيها إلى  مكافحة غسيل األموال، أولقوانين 
مواد تتعلق بتعريف ، وقد اشتمل القانون على (2)ذات الصلة بمكافحة غسيل األموال
 ، كذلك حث  القانون على(0)ها ومضمونهاد ماهيتالتعبيرات الواردة فيه على نحو يحد  

التعاون الدولي من خالل تبادل المساعدة القانونية الثنائية أو متعددة األطراف في أغراض 
سماع شهادة األشخاص وتبليغ األوراق القضائية وإجراء التفتيش وفحص األشياء 

 .(2)والموقع

قديم المساعدة القانونية القانون للدول األطراف توفي مجال مصادرة األموال اجاز 
ة إلى التعاون الجهات المختص   موجودة في أراضي الدولة، كما دعا إذا كانت هذه األموال

تعزيز فعالية إجراءات منع وضبط جرائم غسيل  اتها في الدول األخرى، بهدفمع نظير 
وإجراء األموال من خالل إنشاء قنوات اتصال لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات، 

 .(0)التحريات بشأن جرائم غسيل األموال
رابعاا: القانون العربي النموذجي االسترشادي لمكافحة جرائم المخدرات المرتكبة 

 بواسطة األنترنت:

في الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في 
 000صدر القرار رقم  0226مارس  02و 00العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة بين 

                                                           
 
 

وأثره طايل المجالي، النماذج العربية والدولية في مكافحة غسيل األموال، أعمال الحلقة العلمية غسيل األموال (2)
 .20، ص 0220حزيران  22إلى  22في انتشار المخدرات، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، من 

 من القانون. 0أنظر المادة (0)

 .20أنظر المادة (2)

صالح السعد، جهود األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في مجال مكافحة المخدرات، المرجع (0)
 .216السابق، ص 
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بشأن اعتماد توصية المؤتمرات واالجتماعات التي نظمتها األمانة العامة للمجلس عام 
ن لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات ها المؤتمر العربي الثاني والعشرو وكان من بين 0221

 الذي طلب إلى األمانة العامة )المكتب العربي لشؤون المخدرات( تعميم مشروع القانون 
رات المرتكبة بواسطة االنترنيت على العربي النموذجي االسترشادي لمكافحة جرائم المخد  

الدول األعضاء إلبداء ما لديهم من مقترحات بشأنه على أن تتم صياغته على ضوء تلك 
 المقترحات.

 وقد توز ع المشروع على ثمانية مواد تضم نت:

 .تعريفا للمصطلحات الخاصة بالقانون   -

إنشاء مواقع  ال  جرمي ة قرر لها القانون عقوبات وغرامات ومن هذه األفعال:أفعا  -
 ض صغار السن عليها إلكترونيا،إلكترونية لنشر استخدام المخدرات وتعاطيها، وتحري

إنشاء مواقع إلكترونية بقصد االتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وبيعها في الدول و 
هذه المواقع لصالح عصابات منظمة مختصة باالتجار  المختلفة عبر المندوبين، وكانت

 .(2)غير المشروع، كما تضمن القانون عقوبة خاصة بالشريك واالختصاص القضائي

المطلب الثاني: دور جامعة الدول العربية في مكافحة االتجار غير 
 المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

الدول العربية للتصدي لظاهرة نشطت ، ماقتداء بسواها من الد ول على مستوى العال
لدول العربية قد االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكانت جامعة ا

 عدة أجهزة عربية من مختلف المنظمات واألجهزة األمنية والعلمية بغية أنشأت للهدف ذاته
 ة نشاطاتها تلك سنةالتصدي للظاهرة على اختالف أوجهها.. وقد بدأت الجامعة العربي  

                                                           
  

سمير عبد الغني، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية، المرجع السابق، (2)
 .002 -002ص 
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لتكر  سبحة إنشاء رات، المكتب العربي لشؤون المخد  حين عملت على إنشاء  2602
 األجهزة في مراحل الحقة.

بناء عليه فإن نا سنسعى  من خالل هذا المطلب إلى اإلضاءة  على األجهزة 
حيث نخصص  مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مجال في العربية ال تي أثبتت فاعلي تها

 مات العربية واألجهزة األمنية.الفرع األول للمكاتب العربية والفرع الثاني للمنظ  

 الفرع األول: المكاتب العربية ودورها في مكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات

لقد تنبهت جامعة الدول العربية منذ نصف قرن من الزمن إلى أهمية التعاون 
التحديات األمنية في المنطقة، وعلى رأسها االتجار غير المشروع  األمني العربي لمواجهة

رات العقلية، وكانت البداية من خالل إنشاء مكتب دائم لشؤون رات والمؤث  في المخد  
رات والمؤثرات بين من انتشار المخد   ، ثم مكاتب متخصصة للحد  2602المخدرات سنة 

تب ندرسها بنوع من التفصيل وفق ا لما لمكاالدول العربية، ولتسليط الضوء أكثر على هذه ا
 :يلي

: المكتب العربي لشؤون المخدرات:   هو يشك ل طليعة األجهزة العربي ة وقد انشأتهأوالا
 ة.رات العقلي  رات والمؤث  مكافحة المخد   ل العربية، كمنظمة إقليمية ُتناط بها مهم ةجامعة الدو 

ياسية الس اللجنة رار  أصدرتهتم  إنشاء هذا المكتب بموجب قنشأة المكتب:  .1
رين االسكندرية في السادس والعشلجامعة الدول العربية خالل اجتماعها في 

، وقد نص  القرار المذكور على إنشاء مكتب في 2602من اوغسطس سنة 
قد ، و (2)"المكتب الدائم لشؤون المخدرات" األمانة العامة بالجامعة تحت مسم ى

                                                           
 
 

سمير عبد الغني، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية، المرجع السابق، (2)
 .200ص 
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من تدفق مادة تجابة  للحكومة المصرية التي شكت ولم يكن هذا القرار إال  اس
 .(2)الحشيش واألفيون إليها من سوريا ولبنان عبر األردن

ومن بين االختصاصات التي منحت للمكتب هو مراقبة التدابير المتخدة من الدول 
األطراف في جامعة الدول العربية الخاصة بمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات بين الدول 

، على أن تقوم كل دولة عضو في الجامعة بإنشاء جهاز مماثل لمكافحة (0)العربية
 .(2)المخدرات

 ه ثم نقلومن ثم  ، ابتداء في القاهرة الدائم لشؤون المخدراتوكان مقر المكتب 
ا لمجلس وزراء الداخلية العرب منذ سنة  أواخر السبعينات إلى األردن، وأصبح تابع 

 .(0)العربي لشؤون المخدراتليصبح المكتب  ، وتغير(0)2612

في سبيل ضمان نجاح المكتب في تحقيق األهداف والمهم ات أجهزة المكتب:  .4
 :الموكلة إليه تم  إنشاء هيكلي ة تنظيمي ة للمكتب وفقا لما يلي

مجلس  على رأسها ممثل من دولة مصر، يتم  تعيينه من قبلاإلدارة العامة:  -أ
 م.الجامعة بناء  على ترشيح األمين العا

                                                           
 
 

 .220مكافحة المخدرات على المستويين الدولي والعربي، المرجع السابق، ص  قاسي سي يوسف، استراتيجية(2)

 .200محمد رمضان محمد، مرجع سابق، ص (0)

 .202محسن عبد الحميد، مرجع سابق، ص (2)

 .01محمد عيد، المخدرات واستراتيجية المكافحة على المستويين العالمي والعربي، المرجع السابق، ص (0)

 .202ي، مبادئ مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية، المرجع السابق، ص سمير عبد الغن(0)
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جامعة الدول تتأل ف من ممثلين عن الدول األعضاء في هيئة المكتب:  -ب
ص  ترشحهمو العربية،  في مجال دولهم من بين الكفاءات ذات الت خص 
 المخدرات.

ون في من الوطن العربي، يضم  كفاءات  الفن ي: ي الجهاز اإلدار  -ت مختص 
لعام وفقا للنظام المدير ا رات العقلية، يعي نهمرات والمؤث  مجال مكافحة المخد  

 .(2)الداخلي
دور المكتب في مكافحة االتجار الدولي غير المشروع في المخدرات  .3

 والمؤثرات العقلية:

الواقع أن المكتب العربي لشؤون المخدرات هو أول جهاز أمني إقليمي عربي، بدأ 
د ، وبإنشائه بدأت مسيرة التعاون األمني العربي في الح2602عمله في شهر مارس سنة 

 من انتشار المخدرات.

في بداياته ونظر ا لغياب الت خطيط األمني بين الد ول العربي ة لم يقم هذا المعهد 
كما أنه لم يهتم بتقديم المساعدات الفنية للدول  راتاستراتيجية عربية لمكافحة المخد   بوضع

مجال من األهداف في  ، ومع ذلك فقد عمد المكتب إلى تحقيق حزمة وازنة(0)األعضاء
 :منها مخدرات والمؤثرات العقليةمكافحة ال

                                                           
 
 

قاسي سي يوسف، استراتيجية مكافحة جرائم المخدرات على المستويين الدولي والعربي، المرجع السابق، ص (2)
222. 

المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، عالء حسين التميمي، السياسة الجنائية العراقية لمكافحة االتعمال غير (0)
 .01، ص 0222يناير  0إلى  0، من 20، المؤتمر العلمي 02مجلة المنصور، العدد 
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أهمية التدابير واإلجراءات الواجب اتخاذها لتقليص تنبيه الدول العربية إلى  -
 .(2)عدد متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية

مراقبة التدابير المتخذة من الدول األعضاء في جامعة الدول العربية إلى  -
 .(0)مخدراتإنشاء مكاتب متخصصة لمكافحة ال

رات رات والمؤث  دة لتجار ومهربي المخد  إعداد القائمة العربية السوداء الموح   -
 توزيعها. ي عملي ةة على المستوى العربي وتول  العقلي  

 وضع أسس إدراج وحذف التجار المهربين من القائمة السوداء. -
 رات العقليةالمخدرات والمؤث   أوصى الدول العربية بضرورة توحيد قوانين -

 فيما بينها.
القضايا المتعلقة  طالب الدول األعضاء بتزويده بتقاير دورية حول -

بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بغية اتخاذ اإلجراءات المناسبة ضدها 
 وإخطار باقي األعضاء عنها.

 .(2)تبادل المعلومات عن المهربين والطرق التي يت بعونها في التهريب -
عمليات ضبط والتهريب التي جرت في تجنيذ المصادر والمساهمة في  -

 .(0)الدول العربية

 أما من ناحية التشريعات، فقد ساهم المكتب العربي لشؤون المخدرات في إعداد:

                                                           
 

 
محمد عيد، التعاون الدولي بين المؤسسات التربوية واألجهزة األمنية للحد من انتشار المخدرات، ندوة دورة (2)

ركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم المؤسسات التربوية في الحد من تعاطي المخدرات، م
 .02، الرياض، ص 0229إبريل  0إلى  0األمنية، من 

 .200محمد رمضان محمد، مرجع سابق، ص (0)

 .202سمير عبد الغني، مبادئ مكافحة المخدرات، مرجع سابق، ص (2)

 .01عالء التميمي، مرجع سابق، ص (0)
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 .2611القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات  -
رات االستراتيجية العربية لمكافحة االستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤث   -

 .2611مرحلية العقلية بخططها ال
االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات  -

 .(2)2660العقلية 

وقد قام المكتب العربي لشؤون المخدرات في مرحلة مجلس وزراء الداخلية العرب 
بجهود متميزة لخفض الطلب على المخدرات، حيث قام بإجراء دراسات إلحالل زراعات 

ت الحشيش في سهل البقاع بلبنان، كما سعى أيضا  إلجراء دراسة حول بديلة محل زراعا
اإلنتاج المغربي من الحشيش بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للرقابة على سوء 

، كما ساهم المكتب في تنشيط (0)ي لم يحق ق المبتغىاستعمال المخدرات، غير أن هذا السع
شترك في اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية لجنة الحدود الفرعية السورية التركية، وا

تجار غير المشروع في المخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين األدنى واألوسط باال
 .(2)من أجل منع تهريب األفيون التركي إلى العالم العربي

صة ودورها في مكافحة االتجار الدولي غير المشروع في ثانياا: المكاتب المتخص  
 رات العقلية:المؤث  رات و المخد  

ة على المستوى رات العقلي  رات والمؤث  استراتيجية مكافحة المخد   بهدف تعزيز فاعلي ة
ر مجلس وزراء الداخلية العرب  صة تشك ل في إنشاء أجهزة متخص   العربي، قر 

                                                            
 

 .000 -002ابق، ص عبد اللطيف بشير، المرجع الس(2)

 .22عالء التميمي، مرجع سابق، ص (0)

محمد عيد، االستراتيجية العربية لمكافحة االستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، المرجع (2)
 .6السابق، ص 
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 ينمكتبلذا تم  بناء على هذا القرار إنشاء  ،لعربي لشؤون المخدراتلمكتب امجموعهاعون ا ل
 العربي للشرطة الجنائية والمكتب العربي لإلعالم األمني:لمكتب هما ا

د هو ة: رطة الجنائي  المكتب العربي للش   .1 توثيق أنشئ هذا المكتب لهدف محد 
 األمن ومكافحة الجريمة بمختلف أوجهه..  التعاون العربي في مجال

عربية لألمانة يتبع مكتب الشرطة الجنائية النشأة المكتب العربي للشرطة الجنائية: -أ
 وزراء الداخلية العرب، ويت خذ من مدينة دمشق مقرًّا، يترك ز عمله في إطار العامة لمجلس 

لةتنظيم  ، ويتمتع المكتب (2)بين الدول العربية ،بالجرائم عملي ة تبادل المعلومات ذات الص 
الدول  بشخصية قانونية، يعمل على تأمين التعاون العربي بين مختلف أجهزة الشرطة في

 العربية.

يعمل المكتب على نشر األمن ومكافحة الجريمة دور المكتب في مكافحة الجريمة: -ب
 من خالل المهم ات اآلتية:

 تبادل الخبراء بين أجهزة األمن العربية. -
 تبادل الزيارات بين مسؤولي األجهزة األمنية. -
 عقد لقاءات لبحث المشاكل األمنية المشتركة. -
أو المحتمل  قة بجرائم المخدرات المرتَكبةانات المتعل  تخزين وتصنيف البي -

 ارتكابها في الدول العربية.
تزويد الدول األعضاء في جامعة الدول العربية بشكل دوري ومستعجل  -

 بالمعلومات الضرورية.
 توثيق البحوث والدراسات العربية الخاصة بمكافحة الجريمة. -

                                                           
 
 

 .209سمير عبد الغني، مبادئ مكافحة المخدرات، مرجع سابق،  ص (2)
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مجرمين وتزويد األجهزة األمنية القيام باإلحصاءات الالزمة عن الجرائم وال -
 بها.

تعزيز التعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة في مكافحة الجريمة،  -
 كالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

شراك عناصر أمنية عربية في أجهزة المنظمات الدولية بغية الحصول إ -
 على الخبرة.

امية لمكافحة تأكيد الحضور العربي في مختلف النشاطات الدولية الر  -
 .(2)الجريمة

المكتب العربي للشرطة الجنائية في مجال ولعل  من أهم  األنشطة التي قام بها 
إبريل سنة  00إلى  02بغداد ما بين في المؤتمر الرابع لقادة الشرطة  هعقدهو المخدرات 

ات لمشكلة المخدر  الكفيلة بالت صد ي سبل اللدراسة  وقد تم تخصيص هذا المؤتمر  ،2691
المكتب متابعة  وقد اوصى المؤتمر بان يتول ى، من مختلف أوجهها في الوطن العربي

 .(0)جرائم المخدرات في الوطن العربي

نسلط الضوء على هذا المكتب من خالل المكتب العربي لإلعال  األمني:  .4
 النقاط التالية:

                                                           
 
 

 .221 معتز عبد الحميد، مرجع سابق، ص(2)

قاسي سي يوسف، استراتيجية مكافحة جرائم المخدرات على المستويين الدولي والعربي، مرجع سابق، ص (0)
201. 
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دة ال يمكن مواجهة ظاهرة منتشر نشأة المكتب العربي لإلعال  األمني: -أ ة وفت اكة ومتعد 
رات والمؤث رات العقلي ة إال  عبر إشراك اإلعال  في المواجهة  األوجه كظاهرة المخد 

ا فإن ه ال بد  من العمل على اعتماد سياسة إعالمي ة ذات أبعاد وقائي ة توعوي ة  .(2)واستطراد 

ص إعالم متخص   الحقيقة أن  مثل ذلك األمر يعتبر مستحيل الت حق ق إال  عبرو 
يرتكز اهتمامه األساسي ضمن معالجة مجاالت محددة، وتقوم به مؤسسات إعالمية 

 .(0)متخصصة تعمل بها كوادر إعالمية مؤهلة

وإيمان ا من مجلس وزراء الداخلية العرب بدور اإلعالم في مكافحة الجريمة بشكل 
لإلعالم رات العقلية بشكل خاص، تقرر إنشاء المكتب العربي رات والمؤث  عام والمخد  

 رات في الوطن العربي.األمني ليكون مؤسسة إعالمية عربية تواجه ظاهرة المخد  

ويظهر مفهوم اإلعالم األمني في مسعى مجلس وزراء الداخلية العرب منذ إنشائه 
على إبراز الدور الحيوي للرسالة اإلعالمية في تحقيق األهداف األمنية، فقد كان لجهود 

رب فضل في إنشاء المكتب العربي لإلعالم األمني في دورته مجلس وزراء الداخلية الع
، والذي قرر أن 2662يناير من العاشرة التي عقدت في تونس ما بين الرابع والخامس 

 .(2)تكون القاهرة مقر ا له
                                                           

 
 

، جامعة نايف 212خليل البنا، سياسة إعالمية في مجال مكافحة المخدرات، مجلة األمن والحياة، العدد (2)
 .06، ص 2662العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

، أولويات تطوير اإلعالم األمني العربي "واقعه وآفاق تطوره"، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية أديب خضور(0)
 .6، ص 2666نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

عبد الرحيم حامد، مفهوم اإلعالم األمني في ظل التطورات التكنولوجية اإلعالمية، الجودة النوعية برامج (2)
، 0221، 2عربي، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ط اإلعالم األمني ال

 .01ص 
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هذا المكتب هيئة مستقلة، مسؤول أمام جهة عربية وصائية، ويضم ممثلين  ُيعتبر
الم األمني، األمر الذي يضمن تمثيل أعلى مستوى عربي عن جميع المكاتب القطرية لإلع

 من الخبرة واالختصاص في المجال اإلعالمي األمني والمجاالت المتعلقة به.

يؤد ي المكتب حزمة من المهم ات المها  األساسية للمكتب العربي لإلعال  األمني: -ب
 التي تشك ل قطب الر حى في عمله وهذه المهم ات هي:

 ضع فلسفة لإلعالم األمني العربي.العمل على و  -
 وضع استراتيجية عامة لإلعالم األمني العربي. -
 وضع السياسة اإلعالمية األمنية العربية. -
 تحديد وظائف ومهام اإلعالم األمني العربي. -
 .(2)وضع خطة مركزية لتأهيل الكوادر اإلعالمية العربية -
مية األمنية بين العمل على تحقيق التوازن والتعاون بين الجهود اإلعال -

 الدول األعضاء.
 التعريف بأنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب. -
وضع خطط عربية شاملة تستهدي بها الدول األعضاء في وضع خطط  -

 .(0)مماثلة، وتطوير هذه الخطط على ضوء المستجدات العربية

لعل  أهم   :رات العقليةرات والمؤث  دور المكتب العربي لإلعال  األمني في مجال المخد  -ت
حظيت بموافقة مجلس  الخطة اإلعالمية التي ما يمكن اإلشارة إليه في هذا المجال هو

                                                           
 
 

 .60أديب خضور، مرجع سابق، ص (2)

 .09 -01عبد الرحيم حامد، مرجع سابق، ص (0)
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وذلك بموجب  التي تم  عقدها في تونس، ةفي دورته الحادية عشر  وزراء الداخلية العرب
 . (2)2660والصادر بتاريخ الخامس من يناير  0221القرار رقم 

ط ة اإلعالمي ة ذات صلة بالمخد رات وتأثيرها وبطبيعة الحال فإن  اهداف هذه الخ
، وتوعية وبالتالي فهي تهدف إلى حماية مختلف فئات المجتمع من هذه اآلفة الخطرة

، وإعادة وخلق دوافع لديهم للت خل ص من اإلدمان عليها المتورطين بقضايا المخدرات،
ا ووسائل للتنفيذ على الم ستويين الوطني والعربي، تأهيلهم اجتماعي ا، وتضمنت الخطة أسس 

ة سنة، قابلة للتمديد بناء على وحددت الفترة  المستجدات، الزمنية للخطة اإلعالمية بمد 
 . (0)وحسب مقترحات الدول األعضاء والمكتب العربي لإلعالم األمني

وفي مجال تحصين المجتمع العربي من الجريمة، قامت بإعداد مواد إعالمية تركز 
من اآلثار السلبية للبرامج  بيلة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد  على غرس القيم الن

 . (2)ج للجريمةاإلعالمية التي ترو  

ا إلى تشكيل لجان فرعية متخصصة في المجاالت  كما عمد هذا المكتب أيض 
، ولجان خاصة تتولى إعداد مختلف الوسائل اإلعالميةاإلعالمية األمنية المختلفة وفي 

اسات لمواجهة العقبات والمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها الوطن العربي البحوث والدر 
 وعلى رأسها المخدرات والمؤثرات العقلية.

                                                           
 
 

مرجع  صالح السعد، جهود وإنجازات األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في مجال مكافحة المخدرات،(2)
 .219سابق، ص 

 .010عالء الدين شحاته، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص (0)

عبد المحسن أحمد، استراتيجيات ونظريات معالجة قضايا الجريمة واالنحراف في وسائل اإلعالم الجماهيري، (2)
، ص 0221، 2م األمنية، الرياض، ط اإلعالم واألمن، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلو 
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لبند الحادي عشر من الخطة المرحلية الرابعة لالستراتيجية العربية وتحقيق ا ل
وير على: "قيام المكتب العربي لإلعالم األمني بإعداد وتط لمكافحة المخدرات، والذي نص  

برامج وقائية شاملة ومتنوعة للتوعية بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية على الفرد 
ويات وإنتاج أفالم وإعداد دراسات... ومن األمثلة إصدار مطلمجتمع"، عمد المكتب إلى وا

"دراسة عن  تحت عنوان: 0220على هذه اإلصدارات واألفالم الد راسة ال تي أنجزها عام 
 0220التوعوي ال ذي تم  عرضه عام فيلم طي المخدرات"، وكذلك الا في تعااألفالم وأثره

 .(2) ة عن تعاطي المواد المخد رة.عنوان "تبصير المواطن العربي باألضرار الناتجتحت 

ة واألجهزة األمنية ودورها في مكافحة االتجار غير مات العربي  الفرع الثاني: المنظ  
 راتالمشروع في المخد  

ى مستوى عل الُمرتَكبة الجرائممعة الد ول العربي ة إلى الت زايد المتنامي في تنب هت جا
لة ا الجرائم ذات الص  رات العقلية.. فكان ال بد  لها رات والمؤث  المخد  ب الوطن العربي، وتحديد 

أنشأت إلى جانب  من أن تت خذ إجراءات تساهم في السيطرة على المخد رات وآثارها لذا
وسنحاول في هذا الفرع صة منظمات إقليمية عربية وأجهزة أمنية، المكاتب المتخص

دورها في مكافحة المخدرات والمؤثرات على مات واألجهزة و على هذه المنظ   اإلضاءة 
 العقلية.

: دور المنظ    رات: مات العربية في مكافحة االتجار غير المشروع في المخد  أوالا

القة بالمخد رات في الوطن العربي عمدت نظر ا للتزايد المتنامي للجرائم ذات الع
المنظمة  ومن ثم  أنشاتة للدفاع االجتماعي مة العربي  المنظ   إلى إنشاء جامعة الدول العربية

على هاتين الزراعية، ونحن سنسعى في هذا الجزء من الد راسة ان نضيء  العربية للتنمية
 العقلية. راتدورهما في مكافحة المخدرات والمؤث  على متين و المنظ  
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جامعة الدول العربية تنب هت الجريمة:  فاع االجتماعي ضد  المنظمة العربية للد   .1
والدول األعضاء فيها إلى التزايد المستمر للجريمة في الوطن العربي خاصة 

رات العقلية، أمر رات والمؤث  غير المشروع في المخد   الجرائم المرتبطة باالتجار
 عربية غايتها مكافحة الجريمة. جعلها تدرك أهمية إنشاء منظمة

وافق مجلس جامعة الدول الجريمة:  المنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد   نشأة -أ
، 2612في دورته المنعقدة في العاشر من إبريل  2110قم العربية بموجب قراره ر 

 .(2)الجريمة فاقية إنشاء منظمة عربية للدفاع االجتماعي ضد  ت  على ا

التي تقود الرتكاب الجرائم والطرق سباب األدراسة هم ات منها  وتناط بالمنظ مة م
أجهزة التعاون المشترك بين كذلك هي تعمل على ضمان ، و الفضلى للتعامل مع المجرمين

 .(0)التفاق على أن تكون القاهرة مقرا لهذه المنظمةاوقع قد الشرطة في الدول العربية، و 

 جريمة في مجال مكافحة الجريمة:أعمال منظمة الدفاع االجتماعي ضد ال -ب

ة الجنائية الدولية، لكن ذلك لم يترجم إلى سيرة للسياسكانت المنظمة منذ نشأتها أ
دوات وملفات األمر بالمنظمة إلى عقد لقاءات وناستراتيجيات واضحة المعالم، بل انتهى 

 دراسية وتوصيات عبارة من مبادئ توجيهية لوضع سياسة وقائية جنائية.

هتمت المنظمة بالدراسات العلمية وأصدرت مجلة علمية عربية محكمة نصف كما ا 
 سنوية لنشر الدراسات المتعلقة بالجريمة وهي "المجلة العربية للدفاع االجتماعي".
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وركزت المنظمة أيضا على التعريف بمبادئ الدفاع االجتماعي ضد الجريمة 
مة أيضا في مختلف اللقاءات وتطبيقاتها على مستوى الدول العربية، وشاركت المنظ

 العلمية التي نظمتها األمم المتحدة إلى جانب المنظمات الدولية واإلقليمية.

التعاون بين أجهزة األمن العربية من خالل  وكان للمنظمة أيضا دور في تعزيز
 .(2)2612ثم سنة  2690مؤتمرات قادة الشرطة واألمن العربي، وكانت البداية من سنة 

حظته حول عمل المنظمة أنها كانت مجرد توصيات ولقاءات، ألن ما يمكن مال
بعراقيل أهمها عدم وجود أجهزة تخطيط  طدم دائماوضع التوصيات قيد التنفيذ كان يص

نشغال جانب الكوادر البشرية المؤهلة، واوتنفيذ متخصصة في السياسة الوقائية، إلى 
 .(0)المسؤولين العرب بالشؤون اإلدارية

ل المنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة إلى غاية سنة واستمر عم
، صدر القرار رقم 2612، وفي الدورة الثانية لمجلس وزراء الداخلية العرب سنة (2)2610

القاضي بانتفاء الحاجة إلى وجود المنظمة، بعد انتقال اختصاصاتها ومكاتبها  00
صدر بعد ذلك قرار المجلس المتخصصة إلى مجلس وزراء الداخلية العرب، ثم 

 2611لسنة  2201االقتصادي واالجتماعي باألمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم 
 .(0)القاضي بحل وتوزيع اختصاصات المنظمة
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المنظمة العربية للتنمية الزراعية ودورها في مكافحة االتجار غير المشروع  .4
 في المخدرات والمؤثرات العقلية:

لمنظمة العربية للتنمية الزراعية  وذلك رغبة منها في ا لعربي ة،أنشات الجامعة ا
رعاية القضاء على زراعة النباتات المخد رة في الوطن العربي وتشجيع المزارعين على 

 زراعات بديلة.

في الخامس والعشرين سبتمبر  مر وزراء الزراعة العرب، مؤت ُعق دنشأة المنظمة:  -أ
بإنشاء منظمة التنمية الزراعية، وقد صادق  القاضيوات خذ قراره ، 2616سنة 

 0120مجلس جامعة الدول العربية على اتفاقية إنشاء المنظمة بالقرار رقم 
وقد ات خذت المنظ مة من مدينة الخرطوم ، 2692مارس  22الصادر بتاريخ 

 .(2)2690عملها سنة  السوداني ة مقرًّا لها، لتبدا
شاء المنظ مة حزمة من األهداف التي ورد في ات فاقي ة إنأهداف المنظمة:  -ب

 يترك ز السعي على تحقيقها من خالل إنشاء هذه المنظ مة وهذه األهداف هي:
 تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في القطاع الزراعي العربي. -
 تحسين وسائل وطرق استثمار الموارد الطبيعية على أسس علمية. -
 لزراعي المنشود بين الدول العربية.رفع الكفاية االنتاجية وبلوغ االكتفاء ا -
 تفاء العربي.يادة االنتاج الزراعي لتحقيق االكالعمل على ز  -
 تسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية. -
 .(0)دعم إقامة المشاريع والصناعات الغذائية -
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دور المنظمة في مكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات  -ت
 العقلية:

، وذلك حين طرح 2609المسؤولين في سنة مشكلة تعاطي القات باهتمام  حظيت
الك القات في لجنة المخدرات، فكان أن ستهمندوب مصر المشكالت المتوق عة نتيجة ال

دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى تقديم المساعدات المادية والعلمية والفنية لدولة 
 .اليمن للقضاء على مشكلة القات

المؤتمر اإلقليمي السادس الذي عقد  وكانت مشكلة القات قد أدرجت على جدول
ثل المنظمة على وأكد  ممحيث ، 2690رابع عشر نوفمبر سنة بالرياض من التاسع إلى ال

 .أهمي ة أن تستبدل زراعة القات بزراعات اخرى بديلة

ة والزراعة بإجراء مة األغذيتعمل المنظمة على التنسيق مع المكتب اإلقليمي لمنظ  و 
مسح شامل لمشكلة القات في كل من اليمن والصومال، إلعطاء صورة عامة عن حجم 

 المشكلة.

ودعت المنظمة إلى اتخاذ الدول العربية والمنظمات اإلقليمية كافة اإلجراءات 
 .(2)لمساعدة الدول على القيام ببرامج الزراعة البديلة

ة دوالر أمريكي إلجراء دراسة مسحي مبلغ خمسة وسبعين ألف وقد تم  تخصيص
 .(0)قليمي لمنظمة األغدية والزراعةللمشكلة بالتشارك مع المكتب اإل
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، اجتمعت لجنة التنسيق الفرعية للقطاع 2691وفي أواخر شهر إبريل من سنة 
إنشاء لجنة فرعية لتنسيق ب كتب العربي لشؤون المخدرات، وات خذت قراراالزراعي بالم
ة لمعالجة مشكلة القات، برئاسة مدير المكتب العربي لشؤون مات العربي  لمنظ  التعاون بين ا

 المخدرات وبحضور كل من:

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية. -
 المنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة. -
 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. -
 عمل العربية.منظمة ال -
 ية العربية.مجلس الوحدة االقتصاد -
 .(2)إدارة المنظمات باألمانة العامة لجامعة الدول العربية -

ية الزراعية المنظمة العربية للتنمنالحظ في دراستنا للمهم ات التي اضطلعت بها 
ا، أن ها كانت مقتصرة على معالجة مشكلة القات فإن  مساحة عملها انحصرت في  واستطراد 

ا لم فهي حكم  ، على وجه الت حديد اليمن والصومال لنبتة،ول التي تنشط فيها زراعة هذه االد  
ع أنشطتها بات جاه بقي ة الد ول العربي ة التي ال توجد فيها نبتة القات كالعراق على سبيل  ،توس 

موروثا شعبي ا  المثال، ناهيك عن ان  اليمن وهي موطن القات ال زالت تعتبر مضغ أوراقه
دول الكبرى الفاعلة في هيئة األمم المتحدة ومنها الواليات يبيحه القانون المحلي، كما أن ال

ا عن هذه المادة، األمر الذي يجعلها ال تكترث لها من حيث  المتحدة األمريكية بعيدة جد 
  المكافحة وال تسعى للتعاون الدولي بشأنها.
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مؤثرات ثانياا: األجهزة األمنية ودورها في مكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات وال
 العقلية:

شد  الهمم لمواجهته، ال شك  في أن  المخد رات والمؤث رات العقلي ة خطر يستدعي 
د الوجه واألبعاد فإن  المواجهة معه خاسرة إذا لم تكن مبني ة على  وألن  هذا الخطر متعد 

بعاد المخد رات ستراتيجي ة تطال مختلف مستويات وأدراسات معم قة ينتج عنها تبن   ال
مكافحة الجريمة وتحقيق األمن الداخلي واألمن لجرائم المرتبطة بها.. من هنا وفي سبيل وا

كمنظمة دولية أمنية العرب مجلس وزراء الداخلية يمي ببين البلدان العربية، تم  إنشاء اإلقل
 متخصصة تهدف إلى تحقيق التكامل األمني العربي.

شاء مجلس وزراء الداخلية برزت فكرة إننشأة مجلس وزراء الداخلية العرب:  -1
، 2699العرب في المؤتمر األول لوزراء الداخلية الذي عقد في القاهرة عام 

 2612مدينة الطائف السعودية عام مؤتمر الثالث للوزراء المنعقد في وفي ال
،واعتمد المؤتمر االستثنائي لوزراء الداخلية العرب في (2)تقرر إنشاء المجلس

ت النظام األساسي للمجلس، وتم   2610نة الرياض في شهر فبراير س
المصادقة عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية في دورته الثامنة 

بالقرار رقم  2610سبتمبر سنة  من والسبعين المنعقدة في الثالث والعشرين
تخذت كافة ا 2610الخامس عشر من ديسمبر سنة  ، وفي(0)0021

 .(2)ول العربية إلقرار النظام األساسياإلجراءات الالزمة من طرف جامعة الد
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إلى  22عقد المجلس أولى دوراته في عاصمة المملكة المغربية بالدار البيضاء من 
مة العربية للدفاع االجتماعي في ممارسة المنظ   المجلس محل   ، وحل  2612ديسمبر  20

 .(2)دراتمجمل االختصاصات المتعلقة بالتعاون العربي بمفهومه الشامل ومكافحة المخ

ديسمبر  9و 0وفي الدورة الثانية لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة ما بين 
الذي ينص على نقل المكاتب الدائمة الثالثة والتي كانت  00، صدر القرار رقم 2612

تابعة للمنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة، بمواقعها وموظفيها منع ا لإلزدواجية 
 هذه المكاتب هي:في العمل، و 

 مكتب مكافحة الجريمة. -
 المكتب العربي الدولي للشرطة العربية. -
 .(0)المكتب العربي لشؤون المخدرات -

يسعى المجلس إلى تحقيق هدف اختصاصات مجلس وزراء الداخلية العرب:  -4
مجال األمن ومكافحة الجريمة،  وتوثيق التعاون العربي في أساسي هو تطوير

 :وأهم  اختصاصاته هي
رسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك، وإعداد  -

 الخطط األمنية لتنفيذ هذه السياسة.
إنشاء الهيئات واألجهزة الضرورية لتنفيذ األهداف، وتشكيل لجان  -

 صة في المجاالت األمنية.متخص  
السنوي ه األمانة العامة للمجلس، والتقرير إقرار التقرير السنوي الذي تعد   -

 لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
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 اعتماد الميزانية العامة. -
 دعم األجهزة األمنية العربية. -
 .ذاته االختصاصل التعاون مع الهيئات الدولية التي تضطلع بتعزيز سب -

يتأل ف مجلس وزراء الخارجي ة العرب من تنظيم مجلس وزراء الداخلية العرب:  -3
سق عملها اضمان ا لسير العمل بشكل ناجح مجموعة أجهزة تشك ل في تنا

 :ومنتج، وهذه األجهزة هي
تونس،  هو الجهاز اإلداري والتنفيذي للمجلس، مقرهااألمانة العامة:  -أ

مرشحي الدول األعضاء لمدة بين من  ويرأسها أمين عام، يتم  اختياره 
ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويساعده في المهام أربعة أمناء مساعدين، 

 .(2)تقوم األمانة العامة بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلسو 

 ويقوم في نطاق األمانة مكاتب متخصصة هي:

 المكتب العربي لمكافحة الجريمة )بغداد(. -
 المكتب العربي للشرطة الجنائية )دمشق(. -
 المكتب العربي لشؤون المخدرات )عمان(. -
 ضاء(.المكتب العربي للحماية المدنية واإلنقاذ )الدار البي -
 .(0)المكتب العربي لإلعالم األمني )القاهرة( -

هي الجهاز العلمي لمجلس وزراء جامعة نايف العربية للعلو  األمنية:  -ب
الداخلية العرب، مقرها الرياض بالمملكة العربية السعودية، تعني بالتعليم العالي 

 .(2)والبحث العلمي والتدريب في المجاالت األمنية بمختلف جوانبها
                                                           

  
 .226خليل حسين، مرجع سابق، ص (2)

 .91محسن أحمد، مرجع سابق، ص (0)

 .266عالء الدين شحاته، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، مرجع سابق، ص (2)
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هو جهاز ملحق باألمانة العامة لمجلس االتحاد الرياضي العربي للشرطة:  -ج
، في 2691إبريل تم  تأسيسه في الخامس والعشرين من  ،(2)وزراء الداخلية العرب

راجتماع لقادة ا ل تنظيم رياضي فيه قيام أو   لشرطة واألمن العربي، والذي تقر 
أم ا الهدف الداخلية العرب، شرطي تحت اسم االتحاد ضمن أجهزة مجلس وزراء 

العاملين في أجهزة األمن والشرطة على من إنشاء هذا االت حاد فكان  تشجيع 
 .(0)وتنمية روابط األخوة بينهم على ممارسة األنشطة الر ياضي ة المستوى العربي،

هي شعبة تقوم الد ول األعضاء بإنشائها وترتبط من الن احية شعبة االتصال:  -د
ق معها، وقد تم   ةباألمانة العام   التنظيمي ة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتنس 

ا إلى المادة الثالثة عشرة  من النظام األساسي لمجلس وزراء الداخلية إنشاؤها استناد 
 .(2)العرب

دور مجلس وزراء الداخلية العرب في مكافحة االتجار غير المشروع في  -2
 المخدرات والمؤثرات العقلية:

مة االتجار غير المشروع في المخدرات باهتمام كبير من قبل مجلس حظيت جري
وزراء الداخلية العرب منذ إنشائه إلى غاية اليوم، وتنفيذ ا لنظامه الرامي إلى توثيق األمن 
العربي ومكافحة الجريمة، تنوعت جهود المجلس ما بين إصدار القوانين ووضع 

افحة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل الدول االستراتيجيات وتحديد اآلليات الالزمة لمك
 العربية.

                                                           
 
 

 .12محسن أحمد، مرجع سابق، ص (2)

عام ا على االتحاد الرياضي العربي للشرطة، "االنجازات والمعوقات"،  22لى مرور محمد عمران، أضواء ع(0)
 -0، ص 0229، كلية التدريب، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 0229نوفمبر  20إلى  22من 

2. 

 .12 -12محسن أحمد، مرجع سابق، ص (2)
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استفاد من الدراسات التي أجرتها المنظمات شارك و المجلس قد والحقيقة أن  
ومن توصيات اللجنة العربية كذلك استفاد ، ومعاملة المجرمين ومؤتمرات منع الجريمة

والتي دعت إلى  2616 ة شهر أغسطس سنةالثانية للدفاع االجتماعي والتي عقدت بالقاهر 
أن يكون التخطيط لمكافحة ظاهرة اإلجرام شامال  السياسة االجتماعية واإلصالحية 

 .(2)والوقائية والجنائية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 

 .022مة، المرجع السابق، ص عالء الدين شحاته، التعاون الدولي لمكافحة الجري(2)
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 المبحث الثاني
مكافحة االتجار غير المشروع في دور االجهزة الوطنية في العراق  

 بالمخدرات والمؤثرات العقلية

ة بها في التصد ي ألي ة اخلية د اتدولة سياس تعتمد كل   و جريمة أظاهرة خاص 
ن جرائم المخدرات من أة لسيادتها، وبما ضعماكن الخااألفي  وأراضيها أتقع على 

كون جراءات تإالدول على تشريع قوانين و  عمدت غالبي ةالظواهر غير القانونية، فقد 
ا لذلك فإن نا لو اجرينا متناسبة نون بين قامقارنة  وواقعها االجتماعي، وتوضيح 

لالحظنا ان  القانون العراقي خرى ألدول  تابعة قوانين 2610المخدرات العراقي لعام 
ا في اكثر القوانين تشد   هو  جرائم المخدرات. د 

في تقع  ي مكافحة جريمة المخدراتة فخذجراءات الوطنية المتوالحقيقة أن  اإل
متى ما كانت الحكومة فالدولة، ال ذي تعتمده  تق النظام السياسيعلى عامجملها 

لى تقليل إفراد سيؤدي ذلك رقابة شديدة على األ فارضةة على كافة المجاالت و مسيطر 
ا في العراق، حيث تتفاقم هذه ا وجلي  و القضاء على هذه الظاهرة، وهذا ما نراه واضح  أ

متلك لم تعد تلحكومات المتعاقبة ولن  امني والسياسي، الظاهرة بسبب االنفالت األ
قليم كردستان والذي إجراءات معينة لمكافحة هذه الجريمة على عكس إتخاذ إمكانية إ

 فيه هي و التعاطيأظاهرة االتجار بالمخدرات  نالحظ أن  مني فيتمتع باالستقرار األ
 .(2)خرى للعراق وبشكل عامقل بكثير من الجرائم األأ

                                                           
 
 

، 006عماد فتاح اسماعيل، مكافحة تعاطي المخدرات من العالج والتجريم، جامعة صالح الدين، اربيل ، ص (2)
 .0229سنة 
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زة الوطنية في العراق جهلى بيان االجراءات التي تتخذها األإوعليه سنتطرق 
، ودور ام غير ذلك جراءات وقائيةمن هذه الظاهرة، وسواء كانت تلك اإل لحد  ل

 االجراءات الجنائية بهذا الصدد.

لعل نا ال نبالغ إن قلنا إن  خطر المخد رات يكاد يضاهي أو يزيد على خطر 
ه اإلرهاب والجيوش التي قامت بغزو العراق وخر بت بناه التحتي ة ونسيج

االجتماعي... لقد وصل مستوى التعاطي واالت جار بالمخد رات في العراق إلى الحد  
 . مواجهةال عاجزة عن االجهزة الحكومة والوطنيةالذذي باتت معه 

فراد من ألقاء القبض على مجاميع و إتعلن السلطات عن في كل  يوم 
على مختلف أنواعها  .. فيما المخد رات والمؤث رات العقلي ةعصابات تجارة المخدرات

  تغرق الشارع العراقي آخذة سبيلها نحو جميع فئات المجتمع..

رات في المجتمع العراقي بشكل غير راء المخد  شستاخطورة وبالن ظر إلى 
منية ونواب جهزة األمات والجماعات المعنية واألرت العديد من المنظ  نبامسبوق فقد 

 اهرة والدعوة لوضع الحلول العاجلة لها.البرلمان للتحذير من خطورة تفشي هذه الظ

مرشح عن مدينة البصرة في وهو قر عضو البرلمان العراقي عدي عواد أوقد 
: "مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب العراقي  موقع محافظة البصرة كونها قائال  إن 

دت هلها، حيث شهأ لى نقمه على إل على البحر تحو   المنفذ العراقي الوحيد المطل  
بالمخدرات بشكل كبير حتى وصل  اتجار  وا الل السنوات الثالث الماضية دخو خال

 ".من المتعاملين والمتعاطين 0220ن كثر مأعدد الملقى القبض عليهم 

هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع البصري المعروف  ن  أال شك ضاف "أو 
ة الوطنية العراقية جهز الحكومة وجميع األ هذا ودعا عدي عواد" اا ومتدين  كونه محافظ  ب
لى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الظاهرة الخطرة والتي سوف تقضي على المجتمع إ
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زمة من الحكومة ومجلس النواب أا على تشكيل خلية الشباب ومشدد   فئةوخاصة 
منية للقضاء على هذه الجرائم خرى الوقائية منها واألجهزة الوطنية األالعراقي واأل

 ..عات والمدارسمرس الخطر وخاصة في الجاودقت ج أستفحلتالتي 

ا بهذا الموضوع اخلي ة العراقي ة تولي اهتمام ا خاص  تم  فقد والحقيقة أن  وزارة الد 
جهزة مع باقي األ متعاونةبمعالجة هذه الجرائم  ل، في كل  محافظة، دائرة تهتم  تشكي

ركزية بالموقف ويد الدائرة المويتم تز  .. شراف مدير شرطة المحافظةإالوطنية وب
 ..خرى حصائي اليومي بمعزل عن الجرائم األإلا

لم تمنع من  الوطنية والحكومية والبرلمانيةبأن  كل  اإلجراءات  يت ضح مم ا سبق
د ظاهرة تعاطي المخد رات واالت جار بها حت ى باتت خارجة عن السيطرة أم ا  تمد 

 أسباب ذلك فكثيرة منها:

 .الحدودية مع الدول المجاورة السيطرة على المنافذ فقدان -أ

 .منياالنفالت األ -ب

 .الشباب في صفوفالبطالة شراء ستإ -ج

 ..داري إلالفساد المالي وا -ج

قوية الدولة ُتعتبر مستحيلة في غياب الالسيطرة على هذه الظاهرة واقع الحال أن   
 وية.تفرض سيطرتها على حدودها البرية والبحرية والجالتي وطنية العادلة و الو 
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االستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات : ولالمطلب األ 
 العقلية

الةمعالجال يمكن تحقيق  إال  من رات العقلية رات والمؤث  جرائم المخد  ل ات فع 
لمكافحة االتجار غير المشروع و  ..ستراتيجية مدروسة ومتكاملة وشاملةاوضع  خالل

ال يكون كذلك إال  رات العقلية والسالئف الكيميائية ستعمال المؤثإبالمخدرات وسوء 
قليم من إمنتظمة في القليم والمحافظات غير إلد الخطط والبرامج لتنفيذها في اعداإب

  قليم وتكون واجباتها:إو أخالل لجان محلية ومشتركة تشكل في كل محافظة 

رات خد  ستعمال الماتخاذ االجراءات الالزمة لمكافحة ظاهرة تعاطي وسوء ا -أ
 صالحي والعالجي للمدمنين.إلت العقلية وفق المنهج العلمي واراوالمؤث  

ة والسالئف الكيميائية التي رات العقلي  رات والمؤث  تحديد كمية المخد   -ب
ا لألغراض و زراعتها سنوي  أنتاجها إ وأ نقلهاو أو تصديرها أستيرادها ايجوز 

 العلمية والطبية.
نوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف الس طنيتنظيم االحتفال الو  -ج

 و االتجار بها.أنشر التوعية العامة بمخاطر تعاطي المخدرات 
تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مختلف مجاالت االتجار غير  -د

ة مادية أالفائزين فيها مكاف ومنحجراء مسابقة سنوية إالمشروع بالمخدرات و 
 تشجيعية.جوائز و 

سات الصحية العراقية الخاصة بمعالجة نشاء وتطوير المؤس  إ قتراحا -هـ
 المدمنين. 

تشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة االتجار غير المشروع  -و
 بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
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تشكيل لجان متخصصة من خالل التعاقد مع الخبرات الوظيفة العراقية  -ح
ي شأن من شؤون أخرى متخصصة في أان ذات المؤهالت العلمية وكذلك لج

 المخدرات المؤثرات العقلية.

ة رات العقلي  رات والمؤث  وقد نصت المادة السادسة من مشروع قانون المخد  
 تحق ق األهداف االتية: لشؤون المخدرات تأسيس مديرية عامة على ضرورة العراقي 

 هذا القانون وضبط مرتكبيها.جر مة في مكافحة الجرائم الم -2
خرى في الدول األ ئهرات ومع نظراالتعاون مع المكتب العربي لشؤون المخد   -0

 قليمية.إلولية واوالهيئات الد  
و الصناعة أو النقل أالتصدير  وأستيراد القبة المجازين وفق هذا القانون بامرا -2

اإلجازة دة في لتزامهم بالضوابط المحد  او الحيازة لمواد مخدرة للتأكد من أ
 .المعطاة لهم

رات العقلية والسالئف الكيميائية التي يتم االتجار رة والمؤث  ضبط المواد المخد   -0
 بها.

 .ادل المعلومات مع الدول المجاورةتب -0
قليم إلي اتوجيه ومتابعة نشاطات مديريات شرطة مكافحة المخدرات ف -1

 .(2)قليمإ المنتظمة فيوالمحافظات غير 

على تأسيس مديرية شرطة ا أيض  ت الفقرة الثانية من المادة السادسة نص  و 
الخبرة واالختصاص في يكون من أصحاب ضابط  على أن يرأسهام قسبمستوى 

                                                           
 
 

 يراجع المادة السادسة من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العراقي. (2)
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ا بالمديرية ا بمدير شرطة المحافظة وفني  داري  إمجال شؤون مكافحة المخدرات وترتبط 
 .(2)رات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخليةالعامة لشؤون المخد  

س  شخاص المدمنين معالجة األلغاية نبيلة هي  2612عام  المركز الطبيُأس  
وحدة عالجية تأهيلية في مستشفى ابن  فيشك ل اد المخدرة والكحوليةعلى تعاطي المو 

 .(0)رشد لألمراض النفسية في بغداد

 اللجان الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق: ولالفرع األ 

ة في سبيل الت صد ي لظاهرة تت خذ الد ول في العادة إجراءات جزائي ة وغير جزائي  
.. ونحن .انتشار المخد رات والمؤث رات العقلي ة وتنامي الجرائم المرتبطة بهذه الظ اهرة

ي ظاهرة في مكافحة تفش   زائيةجراءات الجاإلسنتحر ى في هذا القسم من دراستنا 
 ..عقوباتلة لقانون الحلقة مكم  التي تشك ل رة والمؤثرات العقلية و نتشار المواد المخد  إ

دهماركان الجريمة وعقوبتها أإن    جراءات تكون اإلفقانون العقوبات  أمران يحد 
صول أقانون  دحد  ة لضبط الجريمة، فيلطات العام  تنظيم نشاط الس   بمثابة زائيةالج

مهام تنفيذ قانون  عهدت إليهاسات التي المحاكمات الجزائية العراقي الهيئات والمؤس  
 ما يلي: وضحوعليه ن زائيةمهام االجراءات الجالعقوبات والقيام ب

 دور مأموري الضبط القضائي . -:والا أ

ل مأمور الضبط القضائي ال يحق ل  خالالإ إذا حصلت واقعة تحدثال إالت دخ 
بمعنى آخر إذا ما قام شخص أو مجموعة داب العامة، و اآلأالنظام العام  في

                                                           
  

 ن المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق .راجع الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع قانو  (2)

 2612( لسنة 2نظام المركز الطبي لمعالجة االدمان الكحولي والمخدرات رقم ) (0)
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هي كسواها من الجرائم التي نص  خدرات جرائم الموبالن ظر إلى أن   بارتكاب جريمة.
عضاء الضبط أ ن إ، فالمشر ع العراقي على تجريمها واستنسب لكل  منها عقوبة

 .(2)القضائي يمارسون مهامهم تجاه جرائم المخدرات بموجب القوانين الداخلية للدولة

ال في إفراد ؤدي بمعرفة األتووظيفة الضبط القضائي في نظام االتهام ال 
تحددهم القوانين وتطلق عليهم  ناستثنائية وبشكل عام تؤدي بمعرفة موظفيحاالت 
ة التاسعة ع العراقي في الماد  المشر   فقد نص   ،(0)"مأموري الضبط القضائيمسم ى "

ل على المعد   2692( لسنة 02صول المحاكمات الجزائية رقم)أوالثالثين من قانون 
 :اء الضبط القضائي همعضأ  ن  أ

 المراكز والمفوضون. وور ومأمضباط الشرطة  -2
وحفظ  ينضبط المتهمو عن الجرائم التبليغ مختار القرية والمحلة في  -0

 شخاص الذين تجب المحافظة عليهم.األ
مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن  -2

مة هم في الجريو نو الطائرة ومعاأدارة الميناء البحري والجوي وربان السفينة إ
 التي تقع فيها.

 .لممنوحون سلطة التحري عن الجرائمبخدمة عامة وا فون شخاص المكلاأل -0

تي صالحياتهم ال   حدودعضاء الضبط القضائي تجاوز فإنذه ال يحق  ألوعليه 
دها لهم تالقانون وقد  حد  صول المحاكمات الجزائية أأ( من قانون 02المادة ) نص 

                                                           
 

 
د. محمد عودة الجبور ، االختصاص القضائي لمأمور الضبط، بيروت، الدار العربية للموسوعات، الطبعة  (2)

 وما بعدها . 01، من 2611االولى 

 . 01دة الجبور، المرجع السابق، صد. محمد عو  (0)
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عاء العام في حال د  اللمراقبة ا بط القضائيأعضاء الض   خضوعضرورة العراقية على 
ته القوانين قر  أما  بناء علىمحاسبتهم  حيث تتم   عن القيام بواجباتهم تقاعسهم
ا لذلك فإن ه في حال عثر (2)المحددة لدى  عضاء الضبط القضائيأ حد أ .. وتوضيح 

دةقم باإلجراءات القانوني  لم يفرات عقلية مؤث   أو مخدرةمواد  شخصما، على  ة المحد 
بجرم  مطالبة بمحاكمتهاللالدعاء العام  حينهاالمطلوب منه ات خاذها فإن ه يحق  و 

بموجب  واجباته ءداأو التقصير في أ واجب الموكل اليهالالقيام باالمتناع عن 
 القانون.

ن مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي جاء بشيء أوال شك 
لى إحيث تطرق  2610لسنة  11مخدرات العراقي رقم جديد مختلف عن قانون ال

جرائم عن لتفتيش جراء كافة التحريات واإعضاء الضبط القضائي الذين يحق لهم أ 
ا لعضو الضبط ا معين  ا مالي  غ  لبلى تخصيص المشرع العراقي مإضافة رات باإلالمخد  

 القضائي الذي يكشف عن جريمة المخدرات.

ت و  رات العراقي على ربعون من مشروع قانون المخد  ألالمادة الثالثة واقد نص 
ا ضافة إ  عضاء الضبط القضائي السابق ذكرهم وهم: أ لى إموظ فين جدد 

 .من الداخليقوى األ وضباط ومنتسب -أ
 .الجيش وحرس الحدود وضباط ومنتسب -ب
 .سواق الحرة والبريدالجمارك والموانئ والمطارات واأل وموظف -ت
 .وزارة الزراعة وموظف -ث

                                                           
 
 

عبد االمير العكيلي، اصول االجراءات الخيانة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، الجزء االول، بغداد،  (2)
 وما بعدها  010، ص2690مطبعة المعارف ، الطبعة االولى، 
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 مراقبةة، من الصيادلة وغيرهم الذين يعينهم وزير الصحة لوزارة الصح وموظف -ج
 .(2)تنفيذ هذا القانون 

قانون  فيدين لم يكتف بأعضاء الضبط القضائي المحد   إذا المشرع العراقيف
عضاء الضبط القضائي في مشروع قانون أ صول المحاكمات الجزائية، بحيث حدد أ

مبلغ قدره ال ذي قضى بمنح  2610عام س قانون المخدرات لالمخدرات،على عك
ا في مليون دينار عراقي للجهة الضابطة على المواد المخدرة ويكون المبلغ مضاعف  

حالة القبض على المتهم في جريمة المخدرات المصدق عليها في مشروع قانون 
 .(0)المخدرات العراقي

 :ذوعليه تكون الجهات والمؤسسات التي سوف تشارك في عملية التنفي

 .قوات حرس الحدود –القوات الجوية  –وزارة الدفاع  -
 مصلحة الكمارك .  –وزارة المالية  -

                                                           
 
 

 من مشروع قانون المخدرات العراقي  02راجع المادة  (2)

 ( من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على انه 00نصت المادة ) (0)

 على الجهة الضابطة للمواد المخدرة بأنواعها مبلغ مليون دينار يزن لكل كيلو غرام ، مصادر  -اوال :

يضاعف المبلغ المنصوص عليه في )اوال ( من هذه المادة في حالة القبض على المتهم المهرب ويحوز  -ثانيا :
 درة.المواد المخ

اربعون بالمئة من نسبة المكافآت  %02يمنع المخبرون عن جرائم االتجار بالمخدرات مكانة بنسبة -ثالثا :
المنصوص عليها في البندين )اوال ( و)ثانيا ( من هذه المادة اذا ترتب على االخبار واكتشاف الجريمة والقاء 

 القبض على المجرمين.

يها في البنوك )اوال ( و)ثانيا ( و)ثالثا ( من هذه المادة الى المشمولين عن تسليم المكافآت المنصوص عل -رابعا :
 طريق المحافظة المعنية وتحدد الية صرفها بتعليمات يصدرها وزير المالية.

354



 

 .دارة المركزية لشؤون الصيدلةإلا –وزارة الصحة  -
 .وزارة العدل -
 وزارة الحكم المحلي والمحافظات والمجال الشعبية. -
 .عالمإلوزارة ا -
 .وزارة الزراعة -
 .الصندوق االجتماعي للتنمية -
 .(2)لمدني )مؤسسة العمل التطوعي(المجتمع ا -

 :جراءات بصدد التحري والتفتيشاإل -ثانياا:

سمح ا قانونية تنصوص  ي صول المحاكمات الجزائية العراقأقانون أقر  
لة التحري عن الجرائم وخاصةبعضاء الضبط القضائي أل المخدرات منها ب ذات الص 

اصة بالتحري عن جرائم جراءات الخلى تلك اإلإلذلك نرى من الضروري التطرق 
جراءات الالزمة بصددها وتسليم المجرمين تخاذ اإلإالمخدرات والتفتيش عنها و 

  :جراءاتن من اإليهنالك نوع.. والحقيقة أن  هم العادلءجزا اللقضاء لينالو 
جراءات الخاصة بالتفتيش )التفتيش الوقائي اإلو جراءات الخاصة بالتحري اإل

 .والعالجي(

 اصة بالتحري االجراءات الخ-1

للناس ولألماكن حرمات تصونها  احترام ا لخصوصي ة المواطن، وألن   
ساتير والعراف واألديان السماوية..   االدعاء  على إعطاءالقانون العراقي  أتلم يالد 

                                                           
 
 

اللواء الدكتور حميد عبد الغني استاذ مساعد القانون الجنائي ، مبادئ مكافحة المخدرات االديان والمكافحة،  (2)
 .0226، سنة 011ة المواجهة، الطبعة االولى، دار الكتب القانونية، مصر، صاستراتيجي
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عملية التحري  فإن   ، وانطالقا من ذلك ماكنو األأشخاص في تفتيش األالحق  العام 
بمعنى غ قانوني ة على مسو  ني  لة بهذا الصدد دقيقة ومبمشك  والتفتيش من قبل اللجان ال

 .ان ه ينبغي ان تكون هنالك جريمة وأدل ة يؤخذ بها ليكون تفتيش

ن يكون مصدر التحريات من مرشدين سريين واختصاص ألحد أبد من  وال
 .منيين(عضاء الضبط القضائي وخاصة الضباط ورجال الشرطة السريين )األأ 

 هي:جراءات التفتيش إن لنا ومما تقدم يتبي

عضاء الضبط القضائي من ن يكون مصدر التحريات مرشد سري ألأ  -2
 الضباط ورجال الشرطة )السريين(.

لى إن يلتزم الضباط السريين بالتحري عن الوجه الحقيقي للوصول أالبد من  -0
 نتيجة حتمية.

لمهمة ضل الطرق بقيام مأمور الضبط القضائي بنفسه بمزاولة هذه اأفتباع إ -2
 ..لكشف وقائع الجريمة

عن  ان يمتنعو أ الضبط القضائي ي مأمور على  ترى المحاكم بصورة عامة بأن   -0
م لهم معلوماتالمصدر الذي  ذكر عن جريمة من الجرائم وخاصة جرائم  قد 

 .(2)المخدرات

( لسنة 206عاء العام العراقي رقم )د  الت المادة الثانية من قانون اوقد نص  
رى التي يعنيها القانون خلى الجهات األإضافة )لالدعاء العام( باإلنه أعلى  2696
 ما يلي:

                                                           
 
 

د. عبد الحميد الشواري، والمستشار عزالدين الديناصوري، المسؤولية الجنائية في قانون المخدرات ،  (2)
 ، ومابعدها.002، ص0221االسكندرية، منشأة المعارف ، الطبعة االولى 
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ا من مرجع ذن  أو أ، مالم يتطلب تحريكها شكوى قامة دعوى بالحق العامإ -أ
 مختص.

خاذ ت  االتحقيق فيها، و  ينبغيدلة التي أليات عن الجرائم وجميع امراقبة التحر  -ب
 .(2)ف معالم الجرائملى كشإ اإلجراءات التي يمكن لها ان تقودكل 

وجرائم  البحث عن الجرائم بشكل عام والتحري عنهالة الجهة المخو   فإن  وعليه 
خرى المحددة لى الجهات األإضافة إعاء العام رات بشكل خاص هي االد  المخد  

 .عضاء الضبط القضائي(أ بموجب القانون )

 .(0)لعقليةا لمكافحة المخدرات والمؤثرات اجراءات مهمة جد  وتكون تلك اإل

عاء العام القيام د  ه يكون من حق اإلن  إا فنف  آة المذكورة لى الماد  إا ستناد  او 
كوى عندما يبلغ بوقوعها ويكون قامتها على شإبالتحري عن الجرائم التي ال تتوقف 

 . ا أو مجهوال  ن يكون الشخص معلوم  ألى إضافة إو كتابة، أ مشافهةخبار إلا

عضاء أ حد أو تكليف أدلة م بنفسها بالتحري وجمع األعاء العاوتقوم هيئة االد  
 .(2)بط القضائي بذلكالض  

                                                           
 
 

 المعدل  2696( لسنة 206راقي رقم )قانون االدعاء العام الع (2)

 وما بعدها.200عبد االمير العكيلي، مرجع سابق ، ص (0)

 المعدل على انه  2692( لسنة 02( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )09نصت المادة ) (2)

لم بوقوع موت لمن وقعت عليه الجريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بال شكوى او ع -أ
 مشتبه به انه يخبر محاكم التحقيق او المحقق او االدعاء العام او احد مراكز الشرطة.

للمحتجز في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وجرائم التخريب االقتصادي االخرى ،   -ب
جراء التحقيق وللقاضي ان يثبت ذلك مع خالصة االخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم بأ
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 ة بالتفتيش )التفتيش الوقائي والعالجي( جراءات الخاص  إلا-4

جراءات التحقيق في الكشف عن الجريمة وفاعليها، إتعد عملية التفتيش من 
ددين بموجب شخاص محأال من خالل إجراء التفتيش وال يعطي القانون الصالحية إل

بعينالمادة  ل والتي صول المحاكمات الجزائية العراقي المعد  أمن قانون  الثانية والس 
و أق و المحق  أال من خالل قاضي التحقيق إجراء التفتيش إال يجوز " :نهأتنص على 

 يخوله القانون  نو مم  أوذلك بأمر من القاضي  " عضاء الضبط القضائيأ حد أ
 .(2)ذلك

الثالثة اكمات الجزائية بموجب المادة صول المحأقانون  ر  قأ كذلك فقد
بعين مر صادر أن يكون هناك أا بل البد من عتباط  ا جراء التفتيش إال يجوز "ه ن  أ والس 

عتداء على ا يشها ألن ذلك فتماكن وتا لدخول المساكن واألمن السلطة المختصة قانون  
ماكن دون النظر ش المنازل واألجاز القانون تفتيأوعالوة على ذلك  " حرمة المساكن

ن يكون في ذا طلب المساعدة مم  إذن التفتيش، لى الشروط التي ال بد من توفرها إلإ
ي حالة من حاالت الضرورة التي أو أو في الحاالت الطارئة كالحريق والغرق أداخله 

حالة جرائم  يستثنين أنه من الضروري على المشرع العراقي أونرى (0)"تستوجب ذلك

                                                                                                                                                                      
 
 

وفق االصول مستفيدا  من المعلومات التي تضمنها االخبلر دون بيان هوية المخبر في االوراق 
 االحقيقية.

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.90المادة ) (2)

 2692لسنة ( 02( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )2المادة الثالثة والسبعون الفقرة ) (0)
 المعدل .

358



 

و بعد وقوعها وخاصة الجرائم الخاصة أرتكابها اثناء أو أرات قبل وقوعها لمخد  ا
 .(2)حرازهاإبحيازة المخدرات و 

بعيننص المشرع العراقي في المادة   من ناحية اخرى فقد من  التاسعة والس 
ن أو عضو الضبط القضائي أللمحقق "ن أصول المحاكمات الجزائية على أقانون 

ا، ويجوز حوال التي ال يجوز له فيها القبض عليه قانون  في األ يفتش المقبوض عليه
ي مكان أو أن يفتش منزل المتهم أو جنحة عمدية مشهودة أوع جناية قله في حالة و 

شياء التي تفيد في كشف وراق أو األو األأشخاص تحت حيازته ويضبط فيه األ
لى نوع إالمشرع العراقي شار أ، و "تضح له من قرينه قوية بأنها موجودةاذا إالحقيقة 

لى الحيلولة دون وقوع إال وهو التفتيش الوقائي والذي يؤدي أخر من التفتيش آ
رتكاب إشخاص المشتبه فيهم والذي يخشى منهم الجريمة والقبض على األ

 .(0)الجريمة

جازت ألى مكافحة الجريمة قبل وقوعها، حيث إجراء يؤدي وهذا النوع من اإل
ن ألمن يقوم بمهمة القبض "صول المحاكمات العراقي أنون ( من قا229المادة )

ا مثل حامل لألسلحة من السكاكين فيتم نزع السالح ا وقائي  شخاص تفتيش  يفتش األ

                                                           
 
 

الدكتور عماد فتاح اسماعيل، مدرس في كليه العلوم السياسية جامعة صالح الدين، اربيل، دراسة مقارنة ،  (2)
 .001، ص0229، سنة 2ط

من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي )) للمحقق او العضو الضبط القضائي ان  96يرجع الى المادة  (0)
في االحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانونا  ويجوز له في حالة وقوع جناية او جنحة  يفتش المقبوض عليه

عمدية مشهودة ان يفتش منزل المتهم او اي مكان تحت حيازته ويضبط فيه االشخاص او االدوات او االشياء 
 التي تفيد كشف الجنحة اذا اتضح له من قرينه قوية انها موجودة فيه((.
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وينطبق ذلك على من لديه نية ارتكاب ، (2)"قبل قيام ذلك الشخص بارتكاب جريمة ما
على تجريمها، ففي هذه  إحدى جرائم المخد رات التي نص  القانون العراقي للمخد رات

بط القضائي أن يمنعوا وقوع هذه الجريمة وذلك عبر  الحالة ُيعتبر حقًّا ألعضاء الض 
مم ا يحد  من انتشار  ات خاذ خطوات وقائي ة من شانها الحيلولة دون حصول الجريمة

المخد رات والمؤث رات العقلي ة بين الن اس ويضمن الحماية لألفراد والمجتمع على حد  
 .سواء

رتكاب جريمة سواء او أالضبط القضائي بحدوث  ي وعليه فمجرد علم مأمور 
لى مكان الحادث إه ا التوج  و العيان فعليهم فور  أو الشكوى أكان عن طريق البالغ 

 ملقاء القبض على الجناة وتحويلهإوجمع المعلومات الالزمة بصددها لتسهيل عملية 
 .(0)لى النيابة العامةإ

تبار الت حري ات نوعصا من إجراءات االستدالل التي نص  القانون وهنا يمكن اع
  العراقي للمخد رات على مشروعي تها وضرورة القيام بها.

جراءات مجموعة من اإل" هو ستداللوبعد فما هو تعريف االستدالل؟ اال
لى جمع المعلومات في إالتمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية والتي تهدف 

                                                           
 
 

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ))لكل من قبض قانونا  على شخص ان 229المادة )يراجع  (2)
يجرده من األسلحة التي يحملها وعليه ان يسلمها في الحال الى من اصدر امر القبض او الى اقرب مركز 

 شرطة او الى اي فرد من افراد الشرطة((.

الشناوي، الموسوعة الذهبية في قضايا المخدرات ، المجلد الثاني، المستشار اسامة شاهين، المحامي سمير  (0)
 وما بعدها. 00االسكندرية ، مركز العدالة، الطبعة االولى ، دون سنة نشر، ص
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ة ما، لكي تتخذ سلطات التحقيق قرارها بناء  على ذلك ولغرض تحريك الدعوى جريم
 .(2)"زائيةالج

أن ه مجموعة من اإلجراءات الغاية اضح من خالل هذا التعريف لالستدالل و 
لة جمع المعلومات  منها هي دة جريمة ذات الص  مور المتعلقة وبيان كافة األ محد 

لى بيان معالم الجريمة إ جراءات االستدالل ال تهدف. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن  إبها
سلطات االستدالل تعمل وتجمع لكن   التحقيق االبتدائي.فتلك مهم ة لقاضي، ل

 .(0)المعلومات لسلطة التحقيق

جهزة الحكومية في مكافحة االتجار غير المشروع في دور األ: الفرع الثاني
 المخدرات

كردستان على قليم إفي العراق عامة و  المتعاطين والمدمنين فييتنامى عدد 
، والسبب واضح وجلي في ذلك، حيث تؤكد وزارة الصحة بشكل كبيروجه الخصوص 

لف مستخدم للمواد المخدرة والمؤثرات أن هناك ثمانية وعشرين أفي العراق وكردستان 
العقلية في العراق وكردستان، وغالبية المخدرات التي يستخدمونها هي )الترياك 

 .(2)يرانإا ما تأتي عن طريق وغيرها والتي غالب   (هيروين والكوكايينوال

 

                                                           
 
 

د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون االجراءات الجنائية، الجزء االول ، القاهرة ، دار الكهف العربية ،  (2)
 وما بعدها. 020ص ،0222الطبعة الرابعة، سنة 

 وما بعدها. 020د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق ، ص (0)

 .02/6/0220مقال منشور في صحيفة ياس الكردية من قبل ازاد محمد في  (2)
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 منية والداخلية.جهزة األاأل -:والا أ

منية في جمهورية العراق جهزة الداخلية واأللى األإمن الضروري التطرق 
رات العقلية والتي يكون ا في مكافحة جريمة المخدرات والمؤث  يجابي  إا والتي تؤدي دور  

عمال جريمة أ  عن رة فضال  ريمة االتجار غير المشروع بالمواد المخد  مصدرها ج
 خرى غير مشروعة.أ

ونحن لدى بحثنا حول جرائم المخد رات في العراق ال بد  لنا أن ننتبه إلى أن ه 
ا  رقام محدودةميركي للعراق لم تكن هنالك سوى أتاريخ الغزو األ 0222قبل العام  جد 

ن  االحتالل والغزو وما تبعهما من إجراءات وقرارات أ من جرائم المخد رات.. على
مدم رة ات خذها الحاكم من حل  الجيش العراقي، إلى حل  األجهزة األمنية.. كل ها امور 

ا إلى انتشار المخد رات والجرائم المتعل قة بها.   أد ت إلى انفالت أمني قاد حكم 

نواعها أائم المخدرات بكل خلو العراق من جر مم المتحدة رير األاتققد أك دت و 
لى تأسيس إق ع العراقي لم يتطر  المشر   ن  أومن المالحظ  .. شكالها قبل االحتاللأو 

حتواء العراق قبل اوتشكيل هيئات ولجان خاصة بمكافحة المخدرات وذلك بسبب عدم 
 2612القانون الذي شرع عام  ن  أ، و على مثل هذا النوع من الجرائم 0222عام 

ا بشؤون المخدرات في مديرية الشرطة العامة في وزارة ا خاص  ب  وضع فقط مكت
رة تالف المواد المخد  إجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة كإللى اإضافة إالداخلية، 

الفات والتجاوزات خرات بالممتالكها وكذلك تبليغ مكتب شؤون المخد  او أو بيعها أ
 التي تحدث.
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خطر الجرائم أمن  تجار بالمخدرات تعد  ن جرائم االألى إشار القانون أوقد 
و أموال  لجرائم غسيل األ غير مشروعة وتكون محال  مواال  أمشروعة التي تدر الغير 

 .(2)شتراك فيهاالا

بات من الواضح أن  انتشار المخد رات خطر يضاهي وقد يفوق خطر 
ء أثناء فالمدمن او المتعاطي يستطيع ان يرتكب أي  جريمة سوا اإلرهاب والعنف.. 

ة كي يتعاطاها في الحالتين هو شخص  التعاطي أو في معرض بحثه عن الماد 
ل لديه المخد رات إلى حاجة اولي ة تصغر أمامها كل المعوقات  مضطرب تتحو 

ا فإن ه قادر على ارتكاب أبشع الجرائم األوا د االستقرار األمني ستطراد  مر الذي يهد 
ولة  .(0)للد 

مة ر ما تعانيه المجتمعات الفقيرة والغنية المتقد  خطأرات من المخد   وتعد  
من الوطني للدولة كونها ا على األدها خطر  ابعفي أسواء وتكون  والنامية على حد  

 ريخية ويتعارض رواجها مع الشرائع السماويةامتدادات تامن مشكلة عالمية لها  اجزء
السنة النبوية ن الكريم و آسالمية في القر إلوالوضعية فقد حرمتها الشريعة ا

 .(2)باالجماع

                                                           
 
 

، القاهرة، 2616، سنة 2احمد منخي بهني، الخمر والمخدرات في االسالم، مؤسسة الخليج العربية، الطبعة  (2)
 .201ص

زار حسن ، اثر المخدرات على االمن االقتصادي في البصرة مجلة العربي للعلوم االقتصادية باسمة ك (0)
 .02واالدارية ، السنة التاسعة ، العدد السابع والعشرون ، ص

 .209احمد منخي، الخمر والمخدرات في االسالم، مرجع سابق ، ص (2)
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في الشباب نهش ين رواجا  للمخدرات أوتشير معلومات بعض المصادر 
( طفل في محافظة بغداد 2222كثر من )أن هناك أوالطفولة في العراق فيقدر ب

منية جهزة األعاله يتبين لنا بأن األأ ولما تقدم . (2)لوحدها مدمن على المخدرات
خرى لها الدور الكبير في مكافحة المخدرات والمؤثرات جهزة القوى الداخلية األأو 

فة هو تأسيس هيئة وطنية جراءات الداخلية لمكافحة هذه اآلالعقلية ومن ضمن اإل
عليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تكون برئاسة وزير الصحة وعضوية وكيل 

مانة العامة الوطني للصحة النفسية وكذلك تسهم )األ والمستشاروزارة الداخلية 
وزارة العمل  –الهيئة العامة للكمارك –وزارة المالية –وزارة العدل –لمجلس الوزراء

 –شرطة الكمارك –جهاز المخابرات الوطني –وزارة الزراعة –والشؤون االجتماعية
دعوة من رئيسها بتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة كل شهر و ( العدلي الطبمدير معهد 

 ما يلي:( من المشروع 0قرته المادة )أالهيئة وحسب ما هذه ه ليإهم ما تهدف أ ومن 

 ةلي  العقرات رات والمؤث  ة في شؤون المخد  ص  تنسيق الكامل بين الوزارات المختال -
هداف أ مات المجتمع المدني لتحقيق ن الجهات العربية والدولية، ومنظ  بيو 

 القانون.
تهم وتزويدهم بالخبرات في امنية وتطوير قدر تنظيم دورات تدريبية للمالكات األ -

 .(0)هذا المجال 

                                                           
 
 

لوقاية الشباب من آفة المخدرات ، مجلة البحوث  ناسو صالح سعيد، المرشد النفسي في المؤسسات التعليمية (2)
 . 061التربوية والنفسية، العددان السادس والعشرين والسابع والعشرين، ص

 .0229يراجع المادة السادسة من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  (0)
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رات ختصاص في مجال شؤون المخد  اخبرة و  يتأسيس قسم برئاسة ضابط ذ -
ا بوزارة الداخلية، المديرية ي  قتقليم و إلو اأا بمدير شرطة المحافظة داري  إوترتبط 

 (2)ةرات العقلي  رات والمؤث  ة لشؤون المخد  العام  

 وتعمل على ما يلي:الصحية سات المجالس والمؤس   -ثانياا:

شخاص المدمنين على تعاطي تأسيس المركز الطبي بهدف معالجة األ -أ
عالمية تأهيلية في مستشفى ابن إ وهو وحدة  2612عام  رات والكحول المخد  

عن طريق  لى المركز المختص  إدخال المريض إويتم  .(0)رشد لألمراض النفسية
مواعيد مسبقة ما عدا الحاالت الكحولية في مستشفى ابن رشد وب ةيادعال
 .(2)دخالإللضرورية والطارئة التي تستوجب اا

لى الردهة المغلقة إالسيطرة على المدمن غير ممكنة فإن ه ُيحال عادة ألن  و 
يطرة  مراض النفسيةفي مستشفى األ حيث يمضي فترة الحجر وتتحق ق إمكاني ة الس 

ويمكن إدخال المريض إلى المركز هذا  ،(0)عليه لينتقل بعدها إلى مرحلة العالج
  :بطريقتين

                                                           
 
 

 ؤثرات العقلية العراقي .الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع قانون المخدرات والم (2)

 .2612( لسنة 2نظام المركز الطبي لمعالجة االدمان الكحولي والمخدرات رقم ) (0)

الحاالت الطارئة حسب ما حدده النظام المركزي لعالج االدمان على المواد الكحولية والمخدرات وهي )حاالت  (2)
 الضطراب العقلي او التهيج الحاد(حالة ا –الهذيان االهتزازي، نوبات الصرع الكحولي المتكرر 

 .2612( لسنة 2يراجع نظام المركز الطبي لمعالجة االدمان الكحولي والمخدرات رقم ) (0)
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م بطلب خط ي  االدخال الطوعي او الخطي: -2 حيث يعي المريض مشكلته فيتقد 
  يعلن فيه رغبته بالعالج.

م بالطلب ذوو المريض المدمن من الد رجة األولى  االدخال االجباري: -0 هنا يتقد 
سة على عالقة به.  أو مؤس 

 مركز تأهيل المدمنين -ب

نه البد من أقانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي على  ينص مشروع
 ن ل والشؤون االجتماعية لمن يتعاطو تأسيس مركز لتأهيل المدنيين في وزارة العم

و أهم نفراج عإليه القانون، وال يجوز انواعها حسب ما نص علأالمواد المخدرة بكل 
خضاعهم إللجان المعنية بال من خالل قرار من المحكمة، وتلزم اإطالق سراحهم إ

في جميع المحافظات  ى خر أة، وفتح مراكز ح  لبرنامج تأهيلي بالتنسيق مع وزارة الص  
 :مر ومن واجبات هذا المركزوحسب ما يتطلبه األ

وتشغيلهم  هممؤهالتناسب و بين لتعلم مهنة تتوضع برنامج مناسب لتأهيل الراغ -
 .ضمن لهم العيش الكريمبما ي

 .(2)رة لهممج الرعاية الالحقة المقر  متابعة تنفيذ برا -
                                                           

  
 .0229لسنة  02المادة السابقة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المرقم رقم  (2)

 منين على تعاطي المخدرات.يؤسس في وزارة العمل والشؤون االجتماعية مركز لتأهيل المد -اوال :

يتولى المركز المنصوص عليه في البند ، و بن هذه المادة وضع برنامج مناسب لتأهيل الراغبين لتعليم  -ثانيا :
مهنة معينة تتالئم مع مؤهالتهم وتشغيلهم بما يؤمن لهم مورد دخل مناسب ومتابعة تنفيذ برامج الرعاية الالحقة 

 لهم.

تعين في تنفيذ برنامجه بأختصاص نفسيين ومرشدين دينين مؤهلي لمعالجة المدمنين بالمواد للمركز ان يس -ثالثا :
 المخدرة والمؤثرات العقلية. 
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 الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والجوية -ت

دة منافذ حدوديةككل  البلدان في العالم فإن  للعراق  منها ما هو بر ي ، متعد 
ومنها ما هو جو ي ومنها ما هو مائي.. وبطبيعة الحال فإن  الغزو وما تاله من 

دت حالة من الالستقرار والفلتان طالت منافذ قد أوجحروب اد ت إلى انفالت أمني 
ا ان  العراق بالقدر ال ذي طالت فيه شعبه وكل  أرضه.. وبالت الي فقد بات صعب ا جدًّ

ة في ظل   ة خاص  د عصابات وجو تخضع كل تلك المنافذ لمراقبة الجهات المختص 
ال بد  للجهات  ونظر ا لكل  ذلك فإن ه .. سلطة كبيرة في الحكومةوذات منفلته ومافيات 

ة أن تعمل على ضمان السبل الكفيلة باستعادة سيطرتها على منافذ البالد  المختص 
 وذلك من خالل:

 .ليات متطورة لتسهيل عملية الضبط آوضع وسائل و  -
 القبض على مهربي المواد المخدرة. -
 .فةتعزيز سلطة الدولة والقانون للسيطرة على مكافحة هذه اآل -
 فحة المخدرات الهيئة الوطنية لمكا -ث

ليها مهمة مالحقة جميع مرتكبي تجارة المخدرات إوهي الجهة التي توكل 
ال تؤد ي في الوقت الحاضر المهام المطلوبة هذه المؤسسة إال  أن  ، والمؤثرات العقلية

ة أسباب أهم ها:  منها وذلك لعد 

 .مني والسياسي في البلدعدم االستقرار األ -
 .مجتمع العراقينتشار البطالة بين فئات الإ -

                                                                                                                                                                      
 

 

( 22يكون المركز بمستوى قسم وبرئاسة موظف من ذوي الخبرة واالختصاص ولديه خدمة ال تقل عن ) -رابعا :
 عشر سنوات 
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إذ  إليها الموكلة المهاملقيام بلئة بالسلطة الكاملة والكافية عدم تمتع هذه الهي -
را أشخاص من ذوي الن فوذ أو أن هم  تغالب ا ما يكون مرتكبو جرائم المخد 

 .(2)تابعون لهم وتحت حمايتهم

زة جهأتأسيس مراكز و ل  محاوالتففيه بوادر قليم كردستان العراق إ فيما يخص  
جهزة ألال اإ لكن في الوقت الحالي ليس هنالكو ، خاصة لمكافحة المواد المخدرة 

رات في دائرة شعبة مكافحة المخد  "خاصة بمكافحة المخدرات تحت مسمى منية الاأل
ه الجمهور نحو االب "االسايش تعاد عن مع وجود بعض الجهزة التي تحاول أن توج 

رة التدخينمن لى اإلدمان كل  ما من شأنه أن يقود إ ،ومن (0)إلى تعاطي المواد المخد 
 جهزة:هم تلك األأ 

                                                           
 
 

 على انه  0229( لسنة 0عراقي رقم )( من قانون المخدرات ال00نصت المادة ) (2)

 تشكيل لجنة برئاسة قاضي من الصنف االول قسيمة محل للقضاء االعلى وضمان عن الجهات التالية. -اوال :

 االمانة العامة لمجلس الوزراء عضوا   -أ
 مدير شرطة الكمارك واالستخبارات عضوا   –وزير الداخلية  -ب
 عضوا  الهيئة العامة للكمارك  –وزارة المالية  -ت
 وزارة الصحة مدير المخابرات في معهد الطب العدلي عضوا   -ث
 ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات عضوا   -ج

تتولى اللجنة المنصوص عليه في البند )اوال ( من هذه المادة مهمة المتابعة واالشراف على ضبط وفحص  -ثانيا :
 عقلية والسالئف الكيميائية وحفظ وخزن واتالف المواد المخدرة او المؤثرات ال

ينظم عمل اللجنة المنصوص عليها في البند )اوال ( من هذه المادة بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة الوطنية  -ثالثا :
 لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

السجائر  واصدر برلمان كردستان قانون منع التدخين بحيث يعتبر اكثر صرامة وشدة ويعاقب كل من يدخن (0)
 ( عشرة االف دينار عراقي .22222في االماكن العامة ويغرم مبلغ )

 .0229( لسنة 22العراق رقم ) –يراجع قانون مكافحة التدخين في اقليم كردستان 
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 .رات في كردستانعلى لمكافحة المخد  المجلس األ -
 .سايش كردستانأشعبة المخدرات في  -
 .سايش المحافظاتألشعبة المخدرات في ا -

التعاون القضائي العراقي في مجال مكافحة االتجار غير : المطلب الثاني
 والمؤثرات العقلية المشروع بالمخدرات

ومنها جرائم المخدرات ، غير الوطنية، ن الجرائم المنظمةأال شك في 
ا في سبيل القضاء عليها أو الحد  منها وطنيًّا  تستدعي تضافر ا للجهود وتعاون ا مشترك 

امة تمس  كل  دول ، سواء او إقليميًّا أو دوليًّا سواء بسواء فتلك جرائم تلحق اضرارا هد 
 . العالم

مكافحة في وشك ل مساهم ا فاعال ا محوري  وفي هذا اإلطار أد ى العراق دور ا 
قليمية من خالل تبادل المعلومات إتفاقيات عربية ودولية و إجرائم المخدرات ووفق 
 .(2)القضائية بين تلك الدول

 :هم االتفاقياتأ ومن 

رة وتنظيم لى االتفاقية الدولية لتحديد صناعة العقاقير المخد  إنضم العراق ا -2
 .2622لسنة  2بموجب قانون رقم  2622توزيعها لسنة 

عين في جنيف في فيون الدولية والبرتوكول الموق  تفاقية األالى إنضم العراق ن -0
 .2622( لسنة 06بموجب القانون رقم ) 2600شباط سنة 

                                                           
 
 

 -29، ص2610، مكتبة آفاق عربية، بغداد ، 2د. صباح كرم شعبان ، جرائم المخدرات )دراسة مقارنة(، ط (2)
 . 02ص
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اتفاقية سنة شملها تلى البروتوكول الخامس بوضع العقاقير التي إ نضم  ا -2
 .2600( لسنة 0ة بموجب القانون رقم )ولي  طرة الد  تحت السي 2622

بموجب القانون  2612فاقية الوحيدة للمخدرات سنة ت  على االالعراق  صد ق  -0
ن المخدرات والتي هم االتفاقيات الدولية بشأأ وتعتبر من  2610لسنة  21رقم 

وجاءت بأحكام شاملة  2612مم المتحدة في نيويورك سنة ألعقدت في مقر ا
 .(2)االتفاقات السابقةالغية 

جار غير الشرعي مم المتحدة لمكافحة االت  تفاقية األالى إالعراق  نضم  ا -0
( لسنة 02بموجب قانون رقم ) 2601المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ب

2612(0). 

رمو( يعة في )بالالموق  لجريمة مم المتحدة لمكافحة اتفاقية األا ضعتوقد و 

ا للتعاون الجنائي ا عام  طار  إ 0222التنفيذ عام دخلت حيز والتي  0222لسنة 
قليمية والثنائية إلة اولي  االتفاقيات الد   في إطارا م  أ .(2)والقضائي الدولي في هذا الشأن

العراق تفاقية التعاون القضائي والمدني والجزائي والتجاري بين افنذكر ما جاء في 

:و  2601وتركيا لسنة  حدى الدولتين إالقضائية في  لطاتللس  " التي تنص  على أن 
وجاءت  .(0)"خرى في الدولة األالمختصة ستنابة السلطات القضائية االمتعاقدتين 

من الدول المرتبطة  ه لكل  ن  أعلى  2602نابة لسنة إلتفاقيات التعاون القضائي باإ
                                                            

 
، 0221، منشورات الجلبي الحقوقية، بيروت، سنة 2فريد السالك، قوانين المخدرات الجزائية، ط د. كامل (2)

 .20ص

 .21د. كامل فريد السالك، المرجع السابق، ص (0)

 .0229( لسنة 02وذلك بموجب القانون رقم ) 0229اتفاقية والبروتوكولي الملخص عام  (2)

 .2601ئي والمدني والجزائي والتجاري بين العراق وتركيا سنة ( من اتفاقية التعاون القضا20المادة ) (0)
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جراء قضائي بالنظر في تلك إرضها نيابة عنها في أن تباشر على أبهذه االتفاقية 
ة لسنة عالنات واالتفاقيات الدولي  إلتفاقية اا( في 9-1م وفق المادتين )الجرائ

2602(2). 

التعاون  يفي مجال على اعتماد الط رق الحديثةت االتفاقيات نص   ذلك فقدك
من مثل رات القضائي والجنائي المشترك لمكافحة جميع الجرائم ومنها جرائم المخد  

 جنبي ألغراض العقود.ألالحكم الجنائي اب دنابة، واالعتداإلم المجرمين باتسلي

 
 

 

 

                                                           
 
 

 .2602( من اتفاقية االعالنات واالنابات القضائية لسنة 1المادة ) (2)

 . 2602( من اتفاقية االعالنات واالنابات القضائية لسنة 9المادة )

على تقوم السلطات وتنص )يقدم طلب االنابة القضائية بالطرق الدوبلوماسية وينفذ على الوجه اال -أ
 القضائية المختصة بتنفيذ االنابة المطلوبة طبقا  لألمم ان القانون المتبعة لديها .

تحاط السلطة الدولية على مكان وزمان تنفيذ االنابة بالتنفيذ لكي يتاح للطرف ذي الشأن ان يحصر  -ب
 اداء مشاد شخصا  أو يوكل ما ينوب عنه .

 او اجراء ال يجيز قانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ.اذا كانت االنابة تتعلق بمفهوم  -ت
تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ االنابة ان يخاطب لحسابها ووفقا  لقوانينها الرسوم المقدمة ما عدا  -ث

 اتعاب الخبراء.
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 تسليم المراقب في جرائم المخدرات والمؤثرات العقليةال: ولالفرع األ 

يتم  هذا الت سليم بالتنسيق بين الد ول ووفق ا لطرق وأساليب علمي ة، وُيعتَبر نوع ا و 
جار من الت دابير الوقائي ة التي تسه ل عملي ات الكشف عن مرتكبي جرائم االت  

 .(2)بالمخد رات وعصابات الت هريب

اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة قد تم  الن ص  على هذا الن وع من الت سليم في و 
عليه في اتفاقية عام يكن قد ُنص  ولم  2611االتجار غير المشروع بالمخدرات لسنة 

 ما سبق.و  2612

غير حة االتجار مم المتحدة لمكافولى من اتفاقية األفت المادة األوقد عر  
سلوب السماح للشحنات غير الت سليم المراقب بأن ه: "أ2611المشروع بالمخدرات لعام 

ول والثاني و المدرجة في الجدولين األأالمشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية 
قليم إلى خارج إمواصلة طريقها بت محلها و المواد التي حل  أالمرفقين لهذه االتفاقية 

ة ن يتم ذلك بعلم السلطات المختصأ، على هلى داخلإو أكثر والمرور عبره أو أبلد 
رائم رتكاب الجاشخاص المتورطين في ألوتحت رقابتها للكشف عن هوية ا

  .(0)"ولى من المادة الثالثةألالمنصوص عليها في الفقرة ا

 :هما (2)وباالستناد إلى التعريف المذكور فإن  للت سليم المراقب شكالن
                                                           

 
 

ه مقدمة محمود منخي عبد ، جريمة تعاطي المخدرات في القانون المصري والقانون المقارن، اطروحة دكتورا  (2)
 .222، ص2612الى الكلية الحقوق ، جامعة القاهرة، سنة 

 .2611/ز من اتفاقية االمم المتحدة لألتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2م (0)

 .2611من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  2م/ (2)
372



 

 .ليم المراقب الداخليالتس -2
 .ارجيخالتسليم المراقب ال -0

هتمام دولي كبير ال باخيرة في السنوات األ" التسليم المراقب" سلوبوقد حظي أ
ر عتبَ سلوب يُ ن كان هذا األإرات واالتجار بها و ما في مجال جرائم تهريب المخد  سي  

والذي يقضي قليمية، إلقانون الجنائي وهو تطبيق مبدأ اصل في الا عن األخروج  
 .(2)قليم الدولة لسلطات قانونها الوطنيإقعة على بخضوع الجرائم الوا

 ومما يتفرع عن ذلك من :

 .(0)سماء المتعلقة بهالى ضبط تلك الجرائم واألإالتزام السلطات الوطنية المبادرة  -أ
 استخدمت فيدوات التي و من األأ لها بط هذه الجرائم سواء كانت محال  ضوت -ب

تكمن في  ةالحكم ن  إلة عنها فموال المتحص  و األأشياء كانت من األ وأارتكابها 
وقت  إلىالجرائم  بعضرجاء ضبط إالخروج عن هذا المبدأ ببعض األحيان في 

 قليم الدولة.إالحق داخل 
و ثنائية أطراف هذا النوع من التعاون يستلزم وجود اتفاقات دولية متعددة األ -ت

 ظمة.تمن
 .(2)وطنية تحكمهو بموجب قواعد قانونية و اءات خاصة جر إا تنظيم يض  أيستلزم  -ث

                                                           
  

مجلة جامعة العلوم القانونية  –التعاون الجنائي الدولي في مجال تسليم المراقب  –د. فاطمة شبيب السامرائي  (2)
 .2، ص0221للسنة السابقة  00والسياسية، العدد 

المعدل بشأن االختصاص االقليمي مع  2616لسنة  222( من قانون العقوبات العراقي رقم 9،1المادة ) (0)
 من ذات القانون. 22مة المخدرات تخضع لألختصاص الشامل بمقتضى المادة مالحظة ان جري

، 2662د. ماهر عبد شويش الدرة، االحكام العامة لقانون العقوبات، دار الحكمة للطباعة والنش ، الموصل،  (2)
 .201الى ص  221ص 
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 :م المراقب نوعانين التسلألى إشارة إللى اإومما ذكر البد 

 التسليم المراقب الداخلي  -2

ولة من بداية خط  سيرها إلى  حنة داخل غقليم الد  والمقصود به هو أن تبقى الش 
التي يتم  تهريبها أثناء  ومن األمثلة عليه أن يتم  كشف شحنة من المخد رات، نهايته

التي تعمد إلى تأجيل  ةالمختص  لى السلطات إيصل علمها ففي اقليم الدولة  دخولها
ضبطها وتترك لتواصل طريقها تحت المراقبة حت ى تصل إلى وجهتها النهائي ة وبهذه 
لطات من القبض على كل  من اشترك في عملي ة الت هريب بدال من  ن الس  الط ريقة تتمك 

ا امام هذا ان  ل القانون مانع  يقتصر القبض على الشحنة ومن يسوسها.. وال يشك 
بط في سبيل اكتمال عناصر  اإلجراء إذ ال يعدو كونه عملي ة تاجيل لعملي ة الض 

 .(2)التهريب، مم ا يتيح نتائج افضل

 التسليم المراقب الخارجي )الدولي( -0

مخدرات في بلد غير سلوب كشف عملية تهريب شحنات اليتم بموجب هذا األ
تمام إجل أبالغ البلد المستهدف بالشحنة من إولى بفتقوم األ ليهإة حنالبلد المرسلة الش

خرى لضمان سير الشحنة والمهربين ومرورهم عبر الدول عملية التنسيق مع الدول األ
 .(0)لى غايتهم ليتم ضبطهم هناكإحتى وصولهم 

                                                            
 

اليات الجنائية في مكافحة القاضي سالم عبد محمد، نائب رئيس محكمة استئناف صالح الدين االتحادية،  (2)
جرائم المخدرات، يحق مقدم الى مجلس القضاء االعلى وهو جزء من متطلبات الترفيه الى الصنف الثاني من 

 .0221، سنة 01اصناف العصان، بغداد، ص

، سنة النبذة نيويورك  – 222الوثيقة رقم  –دليل االمم المتحدة للتدريب على تنفيذ قوانين العقاقير المخدرة  (0)
 .6، اشارت اليها، الدكتورة فاطمة شبيب السامرائي، المرجع السابق، ص2، ص2662
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 يمهاوتنظمنية لتشريعها ألجراءات اإلير واتطوير التداب وفي هذا اإلطار تكمن أهمي ة
 .(2)بين الدول واالهتمام بعمليات التسليم المراقب

تفاقية في التسليم المراقب االبطراف ة والتعاون بين الدول األلسري  والحقيقة أن  ل
مم فاقية األت  احكام ألى إوبالرجوع  .. نجاح عملية التسليم المراقبإفي  وازنةهمية أ 

سليم المراقب تنشأ من القوانين الت   أحكام ن  أد نج 2611مخدرات لسنة المتحدة لل
مور ألثل ام من الدول هذه طراف واالتفاقات الثنائية والمتعددة بينالداخلية للدول األ

سلوب التسليم المراقب يتيح الفرصة أ ن  إ، (0)ة واالختصاص القضائي بين الدولالمالي  
كذلك هو متورطين بعمليات التهريب متلبسين، لالجهزة المكافحة في ضبط جميع ال

جهزة المكافحة من جمع كم كبير أن ة والتي تمك  جراءات المراقبة المستمر  إيفصل 
الرؤوس المدبرة  إلىف عر  الت   تيحوي ..يبووفير من المعلومات من شبكات التهر 

من ذلك تفاقات في هذا الشأن، الى عقد إت العديد من الدول أوالقبض عليها، وقد لج
تفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات الفعلية إ

 ن  إمن هذه االتفاقية ف الحادية عشرةوبموجب المادة  2611نا لسنة يواتفاقية في
 .(2)دارة الدول االطرافإسلوب التسليم المراقب رهن بأ

                                                           
 
 

 بيان دبي حول التخطيط والتعاون الستراتيجي في مجال مكافحة المخدرات. (2)

عبد اللطيف ابو هدمة ، االتجار غير المشروع في المخدرات ووسائل مكافحته دوليا  ، اطروحة دكتوراه مقدمة  (0)
 . 210، ص 2662كلية الحقوق جامعة محمد الخامس، الرباط ، سنة الى 

وتبقى ) االتفاق مع االطراف المعنية ان تعترض سبيل الشحنات غير  2611( من اتفاقية فينا لسنة 2)م/ (2)
المشروعة المتفق خضوعها للتسليم المراقب ، او ان يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويها من 

ات او المؤثرات العقلية او انزال او يستبدل كليا  او جزئيا  ، على ان تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل المخدر 
 حالة على حدة ، مع مراعاة المبادئ االساسية ينظمها القانون( 
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ت على الت   ولي ة فقد نص  سليم المراقب العديد من عدا عن االت فاقي ات الد 
االتفاقية  .. ومن هذه االت فاقي ات على سبيل المثال ال الحصراالتفاقيات االقليمية

لعقلية لسنة العربية لمكافحة االتجار واالستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات ا
 القانون العربي الموحدكذلك فقد اشتمل ، (2)الحادية عشرة منها وفي المادة 2661

ب صراحة سلو هذا األ على نص يسمح باستعمال 2611النموذجي للمخدرات سنة 
ة السبعين  .(0)منه وذلك في الماد 

العراق وعلى الرغم من تصديقه على العديد من االتفاقات  ن  أوالجدير بالذكر 
مكافحة االتجار بالمخدرات ا و ة بمعالجة الجريمة عموم  الدولية واالقليمية الخاص  

صول المحاكمات الجزائية أن الفصل التاسع من قانون ألى الرغم من ، وعخصوصا  
حكام التعاون الجنائي الدولي في أم ل قد نظ  المعد   2692( لسنة 02العراقي رقم )

سلوب أستخدام اا على ن التشريع العراقي لم يتضمن نص  أمجاالت مختلفة، غير 
خر في آ، وهنالك تعاون (2)خذت به تشريعات عربيةأ، في حين (2)التسليم المراقب

                                                           
 
 

وتضمنت )مع مراعاة المبادئ  2661( من االتفاقية العربية لمكافحة االتجار بالمخدرات لسنة 22)م/ (2)
ساسية لقوانين كل دولة ونظمها الداخلية، تعمل الدول االطراف على اتخاذ التدابير واالجراءات في حدود اال

امكانيتها، الجراء عمليات التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية، بغية كف هوية االشخاص المتورطين 
 هم(.والمشتركين في عمليات التهريب، واتخاذ االجراءات القانونية ضد

وتنص )يجوز لوزير الداخلية بناء على عرض  2611( من قانون الموحد العربي للمخدرات سنة 92المادة ) (0)
مدير شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبعد اعالم النائب العام ومدير الكمارك ان يسمح بمرور شحنة من 

ولة مجاورة تطبيقا  لنظام المرور المراقب، اذا الى ان المواد المخدرة او المؤثرات العقلية على اراضي الدولة الى د
 هذا التصرف سيساهم في الكشف عن االشخاص الذين يتعاملون على نقل الشحنة والجهة المرسلة اليها.

مالحظ قانون التصديق وانظمام جمهورية العراق الى اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  (2)
، وقانون تصديق االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة 0229( لسنة 02توكولين الملحقين رقم )الحدود والبرو 
، وقانون انضمام العراق الى اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع 0220( لسنة 66المنظمة رقم )

376



 

بموجب المادة  0222( لسنة 1قانون التعاون الكمركي رقم ) مارك بموجبجمجال ال
 .(2)هاذاتاالتفاقية من  الثامنة عشرةوكما جاء بالمادة  (0)االولى منه

ر ونحن ننصح باعتماده و و  النص الحقيقة أن  استخدام هذا األسلوب فع ال ومبر 
صول المحاكمات الجزائية أن الكتاب السادس من قانون عليه ضمن الباب السابع م

ستبدال هذا العنوان ليشمل التسليم امع  " النابة القضائية وتسليم المجرمينا"والمعنون 
 ."التعاون الجنائي الدولي" ليصبح المراقب وجعله

 المساعدة القانونية المتبادلة: الفرع الثاني

االتجار غير المشروع في المخدرات حدة لمكافحة مم المت  تفاقية األحث ت ا
على اعتماد إجراءات وتدابير تتيح لها طراف الدول األ 2611رات العقلية لسنة والمؤث  

                                                                                                                                                                      
 
 

لى االتفاقية العربية لمكافحة االتجار ، وقانون انضمام العراق ا2611( لسنة 22للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم )
 .0222( لسنة 1غير المشروع بالمخدرات رقم )

نصا  صريحا  يضم عملية التسليم المراقب في جرائم  2662( لسنة 0تضمن قانون المخدرات السوري رقم ) (2)
ت الفعلية اللبناني رقم ( منه كما اخذ بالتسليم المراقب قانون المخدرات والمؤثرا16تهريب المخدرات في المادة )

( لسنة 202( منه وكذلك اخذ قانون االجراءات الجنائية المصري رقم )002المادة ) 21/2/2661في  192
( 002المعدل بهذا الصدد حيث نص على جواز العمل بالتسليم المراقب وذلك بموجب المادتين ) 2602

 ( منه وضمن التعاون القضائي الدولي.002و)

وتضمن )التسليم المراقب يعني طريقة السماح لشحنات  0222( لسنة 1من القانون الكمركي رقم ) (2المادة ) (0)
المواد غير المشروعة او المشبوهة من العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية لألشخاص والمواد من 

من خالل اراضي دولة او اكثر بمعرفة العقاقير المخدرة والمواد المنتجة فيها، بالمرور للخارج او الداخل او 
 وتجب مراقبته السلطات المختصة تقصد تحديد هوية االشخاص المتورطين في ارتكاب المخالفات الكمركية(.

ادارتي  -2تحت عنوان )التسليم المراقب( ونصت على ان ) 0222لسنة  1من التعاون الكمركي رقم  2م/ (2)
ان قرار تطبيق طريقة التسليم  -0ونا في تطبيق طريقة التسليم المراقب، الكمارك في كال البلدين يجب ان تتعا

 المراقب يجب ان تعمل على اساس كل قضية على حده ويتوافق مع تشريعات وقوانين دولتي الطرفين(.
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لةفعال تجريم األ ة طار قوانينها الداخلية، وذلك في حالإبالمخدرات في  ذات الص 
ا أو است االرتكاب المتعم د لجرائم المخد رات والمؤث رات العقلي ة: ا أو تحضير ا إنتاج  خراج 

ا أو تصدير ا... ا أو استيراد  ا او بيع  ة لألمم ة العام  معيطلبت الجكذلك  .(2) أو عرض 
جراءات التي تتخذها لتعزيز التعاون الفعال في إلن تكشف اأالدول  إلى المتحدة

رات واالتجار بها بشكل غير مشروع ستعمال المخد  اساءة إمكافحة لمنية الجهود األ
لى مبدأ المساواة إا سهام في تهيئة مناخ مناسب لبلوغ هدف التعاون استناد  بهدف اال

 :هذا التعاون الدولي من خالل  ويتكامل .(0)في الحقوق واالحترام المتبادل

 التعاون القانوني في مجال مكافحة االتجار بالمخدرات  -:والا أ

سهام في قرار التعاون القانوني في مجال مكافحة المخدرات بهدف االإتم 
كبر قدر من أطراف تقدم الدول األحيث الرقابة الدولية على تجارة المخدرات، 

جراءات قضائية تتعلق بأية إي تحقيقات ومالحقات و أدة القانونية المتبادلة في عالمسا
 :(2)جريمة من خالل ما يلي

                                                           
 
 

نة ( من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لس22المادة ) (2)
كانون االول  22تقرير عن اعمال الدورة الخامسة واالربعين  cn9/E/22/0220، ولجنة المخدرات  2619

 والعمل االقتصادي واالجتماعي. 0220اذار  20و 0222ديسمبر 

للجمعية العامة لألمم المتحدة ، العمل الدولي  2669كانون االول ديسمبر  20، 92( الجهة العامة 60/00) (0)
  A – R Es19 – 262اساءة استعمال المخدرات وانتاجها واالتجار بها بشكل غير مشروع كذلك  لمكافحة

 .0220التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات لسنة  9/262االمم المتحدة 

نة ( من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لس9المادة ) (2)
 .2692( من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 02. والمادة )2611
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مم المتحدة لمكافحة االتجار غير تفاقية األإطراف في الطلب من الدول األ -2
د الجنائي الدولي في القوانين و روع في المخدرات االعتراف بمبدأ العالمش

اكم ححكام الجنائية الصادرة من متنفيذ األلالفرصة تاحة إالمحلية بهدف 
عتبار مرتكبي ا مام هذه المحاكم و أكتسابها حجية الشيء المقضي به اجنبية و أ

 .(2)جرائم المخدرات مكررين للجريمة
ة في جرائم المخدرات عن طريق ة الخاص  قضايا الدولي  باع وسائل تفعيل الت  ا -0

لى الوسائل الدبلوماسية للتبليغات والتي تأخذ إوزارة العدل مباشرة دون اللجوء 
  .ا طويال  وقت  

دها لى الهيئات التي تحد  إوراق القانونية المتصلة في جرائم المخدرات حالة األإ -2
  كل دولة طرف في االتفاقية بالصفة المستعجلة.

و ترتيبات ثنائية ومتعددة أو اتفاقات ألى عقد معاهدات إطراف سعي الدول األ -0
 .(0)طراف لتعزيز فعالية التعاون الدولياأل

في  المشروع في المخدرات رمم المتحدة لمكافحة االتجار غيتفاقية األإقد بي نت و 
أن تتبادلها اف طر األ يمكن للدول شكال المساعدة القانونية التي أة منها عالمادة الساب
  :ومن أهم هافيما بينها 

 .شهادة الشهود -
 .جراءات التفتيشإ -
 .جراءات التفتيشإالضبط و  -

                                                           
  

 .2612( االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 21المادة ) (2)

/ز( من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 0/0المادة ) (0)
 .2611لسنة 
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 .دارة القضائيةإلليغ اتب -
لة بتبادل المعلومات  -  جرائم المخدرات.ذات الص 

 داري والقضائي الدولي في مكافحة االتجار بالمخدراتإلثانياا: التعاون ا

ا داري إلالقضائي وا تعاون للاالتفاقيات الدولية أولت  مجال في اهتمام ا خاصًّ
وجه هذا أومن  مفتعليهارة والقبض على ستخدام العقاقير المخد  إسوء الت صد ي لظاهرة 

 :(2)الهتماما

جار غير القانوني وكل ما يتصل توفير المعلومات الكافية عن التهريب واالت    -2
نشاء قنوات إتحريات، و جراءات قضائية وتحقيقات و إفي جرائم المخدرات من 

لةمأمون والسريع للمعلومات تصال لتيسير التبادل الا بجميع جوانب  ذات الص 
 .(0)الجرائم

كذلك مراقبة عملي ات رات العقلية و رات والمؤث  ستيراد وتصدير المخد  امراقبة  -0
ستخدامها بهدف او المنوي أومصادرة جميع الوسائل المستخدمة  هاتهريب

مة لنتائج من التحريات الخاصة بشؤون المخدرات المقد  فضل اأالحصول على 
موال رات واألشخاص المتورطين في جرائم المخد  مام القضاء لكشف األأ

لة الم  .(2)من هذه الجرائمتحص 
                                                           

 
( من اتفاقية 1( والمادة )9والمادة ) 2612من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ( 20( والمادة )0المادة ) (2) 

 . 2611االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 

لسنة  ( من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع من المخدرات والمؤثرات العقلية1المادة ) (0)
2611 . 

( من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة 6والمادة ) 2612( من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 21المادة ) (2)
 .2611االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 
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يخص  حكام القانون الدولي في كل ماأمتالك الدول صالحية تطبيق ا -2
طراف في ل األالجو والبحر، وتتعاون الدو في عمليات ضبط جرائم المخدرات 

رات وبما يتفق مع القانون الدولي للبحار ة بمكافحة المخد  االتفاقيات الخاص  
على منع االتجار غير المشروع بالمخدرات، ويجوز للدولة التي ترفع السفينة 

تفاق أو إو ألي أا لمعاهدات نافذة بينهما ن تأذن للدولة الطالبة وفق  أعلمها 
 .(2)السفينة وتفتيشها تالءعاليه بالقيام بإترتيب تتوصل 

تمتلك الدول الحق في تطبيق قوانينها المحلية في مجال تجارة المخدرات غير  -0
سهولة ضبط  لىإيعود  القانونية في المناطق الحرة والموانئ وسبب ذلك

عالي البحار وتطبق أ العمليات غير القانونية في جرائم المخدرات التي تتم في 
افحة المخدرات في مناطق التجارة الحرة وفي طراف الخاصة بمكالدول األ

الموانئ الحرة تدابير لمنع االتجار غير القانوني في المخدرات والمؤثرات 
ة ص وتفتيش البضائع الداخلة والخارجشخاالعقلية، ومراقبة حركة البضائع واأل

طقم القيادة أبما في ذلك قوارب النزهة وسفن الصيد والطائرات والمركبات و 
 .(0)متعتهمأفرين و والمسا

جراء إو أالقضائية  وراقاألقراراتهم أو تبليغ إو أشخاص يأخذ شهادة األ -0
مداد بالمعلومات إلقع أو ااقد المو فو تأو فحص االشياء أالتفتيش والضبط 

ة من السجالت المصرفية أو المالية أو صلي  و توفير النسخ األأدلة واأل
ضائع والمستندات الكمركية وسندات العمليات التجارية كالفواتير وكشوف الب

                                                            
 

 والمؤثرات العقلية .( من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات 29المادة ) (2)

( من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشرع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 21المادة ) (0)
 المواد 2692( من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 20، 20) 2611
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النقل وغيرها من مستندات الشحن، وال يجوز ألي طرف في االتفاقيات 
ن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة أالخاصة بمكافحة المخدرات 

 .(2)بحجة سرقة العمليات المصرفية
ة ختص  قامة المإلو اأمات الدولية طراف من خالل المنظ  تعاون جميع األ -1

لى إلمساعدة ومساندة دول العبور وخاصة الدول النامية التي تحتاج 
نشطة في ما يخص األ التقنيالمساعدة والمساندة عن طريق برامج للتعاون 

 .(0)خرى أنشطة أرة وما يتصل بها من ريم العقاقير المخد  جقة بتالمتعل  

حة جرائم المخدرات مكافو  بشكل عام جريمةالجنائي الدولي في مكافحة الللتعاون و 
 همها:أ وجه متعددة من أعلى وجه الخصوص 

 .تسليم المجرمين -أ
 .نابة القضائيةاإل -ب
 .جنبي لغرض العوداالعتداد والحكم الجنائي األ -ت

التي فرضتها القضائية  ا من األساليحد  ُيعتَبر هذا اإلجراء وا ن:تسليم المجرمي -أ
وبموجب هذا اإلجراء تلتزم  لحماية المجتمع الدولي من الجريمة،حاجات العصر 

ت هم أو محكوم عليه الدولة الطالبة بتسليم شخص مُ  الدولة المطلوب منها التسليم نحو
                                                           

 
 

لمشروع في المخدرات والمؤثرات ( من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير ا21( والمادة )9المادة ) (2)
 . 2611العقلية لسنة 

( من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 22المادة ) (0)
2611. 

كانون االول ديسمبر  22تقرير عن اعمال الدورة الخامسة واالربعين   E/cn9/0220/22انظر لجنة المخدرات 
 والمجلس االقتصادي واالجتماعي. 0220اذار منه  20و  0222
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يختص  هذا األسلوب في الغالب بالجرائم ذات الثقل الكبير وقد . و اقضائي   تتم  مالحقته
رات منهااالتفاقية الوحيدة للمخدرات اعتبرت  على الد ول وبالتالي فإن   ،جرائم المخد 

ستقر عليه إتسليم المجرمين قديم االلتزام بتسليم مرتكبي هذه الجرائم.. هذا وإن  
صول أالمشرع العراقي في قانون  هالتشريع الجنائي في غالبية الدول، وعالج

 .(2)المحاكمات الجزائية

العمل في قواعد القانون الدولي بهذا  ناهيك عم ا سبق فإن ه ينبغي على الد ول 
 عنالدولة المطلوب فيها التسليم إذ تتنازل  .(0)شأن وتطبيق مبدأ التعامل بالمثلال
ع المشر   وضعقد و  ،جنبيةألى سلطة قضائية إعمال سلطتها القضائية في جريمة ما أ 

دة وواضحةا مشروط    :هذه الشروط هيتسليم المجرمين و ل حد 

 المخد رات أو سواهامن جرائم  رتكاب جريمةاا بذا كان المطلوب تسليمه متهم  إ -
داخل اقليم الدولة طالبة  يكون قد ارتكب جريمتهن أ لتسليم المرتك ب فينبغي

من اختصاص السلطة  ن تكون أفيجب  التسليم أو خارجها، عدا العراق
ن تكون قوانين الدولتين )طالبة التسليم أالقضائية العراقية، كما يجب 

ن أو الحبس مدة ال تقل عن والمطلوب منها التسليم( تعاقب عليها بالسج
رط بـ : شد، ويُ أية عقوبة أسنتين أو   .(2)مبدأ التجريم المضاعفسم ى هذا الش 

                                                           
  

 المعدل. 2692( لسنة 02( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )211( والمادة )209المادة ) (2)

، مطبق بأذكار ، السليمانية، 0د. براء منذر كمال عبد اللطيف، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ط (0)
 .0221، سنة 92ص

قامت احوال المحاكمات الجزائية العراقية )يالحظ ان اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية في  (2)
المادة الثالثة اشترطت ان يكون مستوى العقوبة سنة واحدة او اشد في قوانين الدولتين )طالبة التسليم والمطلوب 

 التسليم( وهذا ما يؤخذ به القانون السوري.
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ية جريمة، بما فيها جرائم أعن  اا عالمي  مه محكوم  يذا كان المطلوب تسلإ -
ن تكون مدة الحكم أ، فيجب طالبة التسليمالمخدرات، من محاكم الدولة 

 .(2)شدأية عقوبة أو أشهر أال تقل عن ستة  الصادرة بحقه هي الحبس مدة
ن تتحقق الشروط المتقدمة أذا تعددت الجرائم المطلوب عنها التسليم، يكفي إ -

 .(0)حداها بصحة الطلبإ
 وهناك حاالت يمنع فيها الت سليم نص  عليها المشر ع وهذه الحاالت هي: 

 .(2)والعسكرية(3)الجرائم السياسية -أ
إذ تكون ، جللجرائم المرتكبة في الخار  لوطنيختصاص القضاء اإمتداد و إ -ب

الجريمة المرتكبة من الجرائم التي يجوز محاكمة مرتكبها داخل العراق وامام 
 .(0)محاكمه حت ى لو تم  ارتكابها خارجه.

                                                                                                                                                                      
 
 

الى  010، ص2610د االله الخاني، القضاء الجزائي وجرائم ما وراء الحدود الجزء االول، دمشق، سنة د. عب
 . 061ص

 المعدل. 2692لسنة  02( قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 201المادة ) (2)

 معدل ال 2692لسنة  022( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 209المادة ) (0)

المعدل ، حيث استثنى المشرع خمسة  2616لسنة  222( من قانون العقوبات العراقي رقم 02المادة ) (2)
 اصناف من الجرائم من امكانية اعتبارها جرائم سياسية، وليست جرائم المخدرات من بينها .

مع  0229لسنة  22رقم  بشأن تحديد الجرائم العسكرية يالحظ قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري  (0)
بشأن االعالنات  2612/أ( من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في نيسان 02مالحظة المادة )

 .2610( لسنة 222واالنابات القضائية والعراق صادق على هذه االتفاقية بالقانون رقم )

من  1/22المعدل وتالحظ المواد  2692لسنة  20من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  201/0المادة  (0)
 المعدل بشأن االختصاص االقليمي والعيني والشخصي الشامل. 2616لسنة  222قانون العقوبات العراقي رقم 
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من الجرائم المشمولة باالختصاص  ذا كانت الدعوى إال يجوز التسليم  -ت
من قانون  الثالثة عشرةالمادة  نصب الشامل من بين تلك جرائم المخدرات عمال  

 المعدل. 2616لسنة  222العقوبات العراقي رقم 
تمتع المطلوب تسليمه بحماية الدولة المطلوب فيها التسليم كما لو كان  -

وألهمية هذا الشرط فقد نص عليه  ،(2)المطلوب تسليمه عراقي الجنسية
ر ظيحدة والعشرين: "الواح من المادة وال  أالفقرة  0220الدستور العراقي لسنة 

تفاقية عام امع مالحظة  "جنبيةلى الجهات والسلطات األإتسليم العراقي 
التسليم  منهاكدت على حق الدولة المطلوب أا، فقد ليها آنف  إالمشار  2611
قد يكون المطلوب فذا تعلق الطلب بأحد رعاياها. ومع ذلك إالطلب  ورفض

مة المطلوب تسليمه عنها، وكان خرى غير الجريأا في قضية تسليمه مطلوب  
ي هذه الحالة سيؤجل النظر في طلب فو المحاكمة في العراق فأرهن التحقيق 

 تم   ما في حالأحكم ببراءته، الو أ، فراج عنهإلتسليم حتى صدور قرار اال
و التجريم، فيؤجل النظر بالتسليم لحين تنفيذ العقوبة أدانة إلحكم عليه باال

 .(0)القضاء العراقيه في ادرة بحق  الص  
-  

                                                           
 
 

/ز( من اتفاقية الرياض 02/0( اصول المحاكمات الجزائية العراقي وذات الحكم من المادة )201/2المادة ) (2)
 .2612ئي لسنة العربية للتعاون القضا

( من اتفاقية الرياض 02( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي وتالحظ المادة )201/0المادة ) (0)
، حيث اكدت على حق كل طرف ان يمتنع عن التسليم اذا كان المطلوب 2610العربية للتعاون القضائي لسنة 

التي يمتد اليها اختصاصه، بتوجيه االتهام ضد من تسليمه من االطراف رعاياها ، على ان يتعهد في الحدود 
 يرتكب فهم لدى أي من االطراف المتعاقدة جرائم معاقب علبها في قانون كل من الدولتين .

 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي . 206المادة  -
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 نابة القضائيةإل ا-ب

لة وصت االتفاقات الدولية أ بضبط التعامل غير المشروع في المواد ذات الص 
تفاقية االتجار إت ر قأنواع التعاون القضائي، حيث أتفعيل هذا النوع من برة المخد  

ابعة في المادة الس 2611غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لسنة 
 نابة القضائية.منها بضرورة االستجابة لطلبات اإل

ا على أهمي ة هذا التعاون صدرت توصيات عن االتفاقيات الدولية و  تأكيد 
بشكل خدرات عن طريق وزراء العدل بجرائم الممتعل قة نابات القضائية الإلابتسيير 

طريقها وقت ا  بدال من اعتماد الطرق الدبلوماسي ة التي تتطل ب اإلنابة عن مباشر
 ، (2)أطول

العالقة بين دولتين، فعلى الدولة الطالبة أن  الوطني، وبما على المستوى  
لى مجلس إالطرق الدبلوماسية عبر نابة إلن ترسل طلبها باأللمساعدة القضائية 

 .(0)على في العراق القضاء األ

لقانون العراقي، ا هو غير ُمجاز فجراء إو أبموضوع  متعل قةاالنابة وفي حال كانت 
  ، فإن ه ينبغي في هذه الحالة سبب كان ألي   كان الطلب غير قابل للت نفيذذا إو أ

                                                           
 
 

ات ، كلية االكاديمية للدراسات مجاهد بن ابراهيم، اليات القانون الدولي والوطني للوقاية من جرائم المخدر  (2)
 .19، ص0222االجتماعية واالنسانية العدد ه، سنة 

 .022براء منذر كمال عبد اللطيف ، المرجع السابق ، ص (0)
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باألسباب التي جعلته تعذر تنفيذ االجراء و بلة الطالبة وبالطرق الدبلوماسية شعار الدو إ
 .(2)متعذ ر ا

ابعةة للتعاون القضائي في المادة فاقية الرياض العربيت  ادت وقد حد   عشرة  الس 
ذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد إ" تلك الحاالت بـ: منها

ذا كان هذا التنفيذ ال يدخل في اختصاص الطرف المتعاقد إو أليه التنفيذ إالمطلوب 
 ".والمطلوب اليه التنفيذ

 بالحكم الجنائي ألغراض العود اداالعتد -ت

التعاون القانوني  وطني ة شكل من أشكالمبدأ "العود الد ولي" في القوانين ال
والمؤث رات المخدرات ا مكافحة االتجار غير المشروع بدولي  ذي ُعمل على إقراره ال  

جنبية، أتنفيذ االحكام الجنائية الصادرة في محاكم فهذا القانون ُيشرعن ، العقلي ة
 .(0)معاملة مرتكبي جرائم المخدرات كعائدينيسمح بو 

من قانون  ةمن المادة الرابعة عشر  "اثامن  " فقرةمبدأ نصت الا لهذا الوتنفيذ  
د و حكام العأيعتد بالحكم االجنبي في تطبيق : "نهأرات العراقي على المخد  

لسنة  222( من قانون العقوبات العراقي رقم 226المنصوص عليها في المادة )
وجب هذا ا في جرائم المخدرات المعاقب عليها بمذا كان الحكم صادر  إ، 2616

                                                           
 
 

( من قانون 029و  022( من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والمواد )9/22يالحظ المادتين ) (2)
 . 2661ة لسن 192العقوبات اللبناني رقم 

 ( من االتفاقية الوحيدة للمخدرات .21/2المادة ) (0)

 .19مجاهدة ابراهيم، المرجع السابق، ص
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عتداد بالحكم االذلك أن  ، مسو غاته القانوني ةلهذا االتجاه الحقيقة أن  و  ."(2)القانون 
ادر عنالجنائي  هو أمر ، وطنيًّا كان هذا الحكم أم أجنبيًّا جرائم المخدرات الص 

 .جرائممرتكبي هذا النوع من المطلوب كونه يشي بسياسة حازمة تجاه 

عتراف بأن  كل  هذه األشكال من التعاون الد ولي بعد كل  ذلك ال بد  من االو 
 التي أسلفنا ذكرها ال يمكن لها أن تفي بالغرض المطلوب منها إن لم تكن مترافقة مع 

 :ركنينجنبي يقوم على أتعاون 

بينها الشرطة الجنائية  صة ومنالتعاون مع الجهات الدولية المتخص   ول:األ  ركنال
 "رةستعمال العقاقير المخد  ا ساءةإاالمم المتحدة لمكافحة صندوق "و "االنتربول"الدولية 

 وكذلك التعاون مع المؤسسات العلمية ذات االختصاص.

على  قيادة قوات الحدودمن مهام وزارة الداخلية  وهي ،ضبط الحدود الثاني: ركنال
وجه الت حديد، فعراق اليوم الذ ي مر  بظروف أد ت إلى فلتان أمني جعل منه مجاال 

عدم  يتعين، كما (0)ا، وتجارةتعاطي  بمختلف اوجهها النتشار ظاهرة المخدرات  ب اخص
مم مكتب األ"ي مكافحة هذه الظاهرة لذلك يقوم غفال دور الجانب االعالمي فإ 

ت مشكالببحمالت هدفها رفع الوعي العام  "متحدة المعني بالمخدرات والجريمةال
ادس والعشالمخدرات والجريمة وذلك في   ظ مين ذلكحزيران من كل عام، ك رين منالس 

                                                           
 
 

لسنة  200اضيفت الفقرة )ثامنا ( من المادة )الرابعة عشرة( من قانون المخدرات العراقي بموجب القانون رقم  (2)
 . 26/22/2696في  0902المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  2696

د. رقية نجم ، اطفال الشوارع المعتادين على تداول المواد المضرة بالصحة ولهدف معالجتهم ، موسوعة  (0)
 .com9Www.altasalvoo.topie2002.المعرفة، متاح على شبكة االنترنت. 
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ذلك واالت جار غير المشروعين بالمخد رات و ستخدام للتصد ي لالا ا عالمي  المكتب يوم  
  (2)ول من كل عامفي التاسع من كانون األ
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 الخاتمة
ب ا لقد تنامى خطر المخد رات في العراق وات سع ليشمل جميع شرائح المجتمع، رجاال ونساء، شي

اه إلى وشب ان ا.. حت ى أن ه لم يوف ر األطفال. ولم يتوق ف خطر هذه الظ   اهرة على األفراد بل تعد 
نحرافات ذ إن ه ال يخفى مدى االرتباط الوثيق بين تعاطي المخد رات واالالمجتمع والوطن.. إ
لوكي ة ال تي تقود إ تجاوزه األحداث فال لى الجريمة مم ا يضع العراق أمام خط  أحمر ُيخشى أن تالس 

 تعود هنالك مقدرة على على تجن ب األخطار المحدقة أو تخط يها..
ادر   0229عام لكل  ذلك واكثر ينبغي ات خاذ إجراءات استثنائي ة كتعديل قانون المخد رات الص 

والعمل على حماية المتعاطين، المراهقين منهم على وجه الخصوص، هؤالء ال ذين يتم  الت عامل 
على أن هم مجرمون مالحقون أمنيًّا في الوقت ال ذي ينبغي التعامل معهم على ان هم مرضى  معهم

ان ا..  يحتاجون للعالج ويمتلكون الحق  بالحصول عليه مج 
راسة أن ه ال توجد استراتيجي ة عراقي ة واضحة وفع الة يتصد ى  هذا وقد وضح لنا من خالل هذه الد 

ر المخد رات على أراضيه وبين أبنائه، ناهيك عن أن  الجهود العراق من خاللها لظاهرة انتشا
ة منها  الر سمي ة العراقي ة لم ترتق إلى المستوى المطلوب في المواجهة وذلك يعود ألسباب عد 
ار المخد رات من جانب بعض السياسيين والميليشيات  الحماية التي يحظى بها بعض تج 

لطات األمني ة عن م راقبة حدود ومنافذ العراق وكذلك الفساد المستشري كالن ار المسل حة، وعجز الس 
 في هشيم العراق...

بناء على ما كل  ما أسلفنا اإلشارة غليه فإن نا نخلص في دراستنا هذه إلى مجموعة من النتائج 
  والت وصيات

: النتائج:   أوالا
يقدر المجتمع العراقي لقد باتت الكلفة االجتماعي ة النتشار ظاهرة المخد رات أكبر من أن  -2

ل بعض األشخاص إلى أهداف للمجرمين يسخرونهم في ارتكاب أفعال  على تجاوزها، فقد تحو 
جرمي ة ذات نتائج مدم رة لألفراد والمجتمع على حد  سواء.. وقد شاهدنا بام العين تقارير إعالمي ة 

عارة. ا فإن  مثل هذا توث ق استغالل بعض المتعاطين في جرائم البغاء والسمسرة والد  . واستطراد 
ا  األمر ال يمكن تجاهله بل ينبغي ات خاذ اإلجراءات الوقائي ة والعقابي ة التي يمكن لها أن تضع حدًّ

 لكل  هذه الممارسات المدم رة على المستويين الن فسي واالجتماعي.

افظات واحتالل داعش لبعض المح 0220لقد تسب ب اإلرهاب ال ذي غزا أرض العراق عام  -4
ي ا من نوع جديد  في انتشار المخد رات بشكل كبير وعلى مساحة مت سعة األمر ال ذي يفرض تحد 
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سات الت ربوي ة واإلصالحي ة  تنبغي مواجهته بأساليب جديدة تختلف عن تلك التي ُتماَرس في المؤس 
 أو مدارس تأهيل األحداث..

ي التكامل والتنسيق بين األجهزة األمنية لم ترتق  الجهود الحكومي ة إلى المستوى المطلوب ف -2
في كل  محافظة وفيما بين المحافظات وبدال من التنسيق والتكامل ال نرى إال  التنافر وال نسمع 

 إال  التراشق باالت هامات. 
رات بات جاه دول  0222بعد االحتالل األميركي له عام   -0 ل العراق من بلد ترانزيت للمخد  تحو 

ن الوضع االقتصادي الخليج إلى بل ة بعد تحس  د يستهلك وينقل ويصن ع هذه المواد  الخطرة.. خاص 
وما رافقه من تفل ت أمني وفقدان للسيطرة األمني ة على الحدود، ناهيك عن انتشار وسائل الت واصل 

 االجتماعي وما قادت غليه من تسهيل للتعاطي واالت جار بالمخد رات.
رات على امتداد مساحة البالد وبين مختلف شرائح المجتمع تعكس مشكلة انتشار المخد   -2

راسة الميداني ة أن  اكثر الفئات العمري ة تعاطي ا  مشكلة تنمية بشري ة حقيقي ة.. إذ أظهرت الد 
عام ا وأصحاب هذه الفئة كما نعلم هم الفئة التي ينبغي أن  22و 20هي الفئة بين للمخد رات 

قها ينبغي أن ينهض بنيان المستقبل األفضل، لكن ها لألسف غارقة تكون واعدة وبن اءة وعلى عات
في البطالة والفقر وفي المخد رات.. مع اإلشارة إلى أن  غالبي ة المتعاطين من هذه الفئة هم من 
المتزو جين الذذين يعيشون تحت خط  الفقر في األحياء الفقيرة وال يملكون المؤه الت العلمي ة 

 .الكافية
لة بالمخد رات  األجهزة القضائيةتعاني  -1 يها للمشكالت ذات الص  يات كثيرة في تصد  من تحد 

هذا الن وع من الجرائم كذلك فإن  مثل هذه القضايا  في تعاملها معالى محاكم خاصة تحتاج فهي 
صدار لدى إالسيما  ،بين المحاكم وأجهزة مكافحة المخدرات تتطل ب تعاون ا على مستوى عال

التحرك في أوقات الليل أو خارج إلى والتحري التي تحتاج في بعض األحيان  أوامر القبض
  .أوقات الدوام الرسمي

ل التدخ الت العشائري ة في عمل األجهزة األمنية، في محافظة ميسان على وجه  -9 تشك 
لطة يقابله قو ة الخصوص، أحد أسباب  إعاقة عمل أجهزة مكافحة المخد رات ذلك أن  ضعف الس 

الى  لن فوذ العشائري ناهيك عن امتالك العشائر لمختلف صنوف األسلحة األمر ال ذي أد ىفي ا
 تقويض األدوار الحاسمة لهذه األجهزة والعمل بحرية ومهنية بعيدا  عن الوالءات الفرعية.
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الذي الجهد االستخباري عنصرين مهم ين وهما لى في عملها إالمنظومات األمنية تحتاج  -6
ات الالزمة عن المخد رات، والمال الالزم لتمويل مصادر المعلومات وكال هذين يمن المعلوم

 العنصرين شبه مفقود.
 

 ثانياا: التوصيات:
 أن على ،استراتيجية وطنية عراقية واضحة لمكافحة ظاهرة المخدراتوضع  من المهم    -2

 .الةفع   ة منية واقتصادية واجتماعية ونفسي  أعالجات تشتمل على 
عقوبات على تجار تشديد ال ناحيةل القانون العراقي المتعلق بالمخدرات تحديث يجب -0

دمان كآفة إلمع حاالت ا قادر ا على الت عامل هذا القانون  يكون  حت ى، و ومروجي المخدارت
 .كجرم جنائي الاجتماعية 

، من االنحراف  هذا لىإلجة العوامل التي تدفع الفرد سباب االنحراف من خالل معاأمعالجة  -2
 .ميةألو اتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل ومحالل خ

بمراكز دمان وتحفيز المدمنين على االلتحاق إللكشف مخاطر ا ف الحمالت الدعائيةتكثي  -0
مرحلة ضروري ة ال يكتمل عالج من  هيل النفسي واالجتماعيأالتذلك أن  إعادة التأهيل، 

 .دونها
والدعم م العالج في المراكز العالجية وتقدي السلوكيةة و فسي  رشادية والنإل ا البرامجبناء  -0

 .النفسي للمدمنين مجانا
روري أن تكون  -1 صيطابع ذات التوعية واالرشاد تدابير  من الض   فتطال شمولي وتخص 

رائح  لشابة والمراهقين على وجه على الفئات ا إهمال الت ركيزدون  عيةاالجتمامختلف الش 
عالم إ ساليب المتاحة من ألالوسائل وا كل  ة ينبغي أن ُتسخ ر ولهذه الغاية التوعوي  ، الخصوص

 صة .تخص  مبحاث ودراسات أوبرامج تربوية و 
تكون مهم تهم نشر التوعية  مرشدين اجتماعيين مؤهلينعداد ينبغي أن ُيعمل بجد  على إ  -9

ة االجتماعية الرياضي جمعيات االهلية والنواديلمختلف البلديات وابمخاطر المخد رات في 
 ....والثقافية

رات في الجمهورية رصد ظاهرة المخد  تكون مهم ته  ،مرصد وطني عراقي للمخدراتنشاء إ -1
المدمنين في اد اعد تحديدبهدف قياس مدى انتشار أو انحسار هذه الظ اهرة مع العراقية 

مها المرصد.   سبيل ات خاذ اإلجراءات الكفيلة بالمعالجة بناء على المعلومات التي يقد 
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فراد الضالعين ألجرامية والشبكات التابعة لها واإلا مالحقة التنظيمات والجماعاتفي  لتشدد ا  -6
 .ويج المخدرات وتوقيفهم ومحاكمتهمفي االتجار وتر 

وخصوصا لجهة الحدود  دة على منافذ العبور الحدودية العراقيةاتخاذ تدابير مشد   -22
اخل العراقي، ويتم  ذلك عبر رات د  المخ دخوللكبر ألالتي تعتبر المصدر ا االيرانية إلى الد 
د   .نذار مبكرإجهزة أنظمة مراقبة و أبالتقنيات الحديثة من  باالستعانةمراقبة الحدود  فيالت شد 

رات حيث إعداد برامج لتأهيل المحكومين في  قضايا المخد  ألمور المهم ة كذلك هو من ا -22
 . اشاب   6222ما يقارب  انها معدومة حاليا ويبلغ عدد من يجب ان يشمل بها

وذلك عبر تأمين وسائل  رعاية  افضل  للمتعاطين في المستشفيات الحكومية توفير   -22
متخصصة بمعالجة حاالت اإلدمان  مستشفياتو :  الكادر الكفوء المتخصص؛ أهمهاعديدة 

وهذا الموضوع بحاجة الى لجنة خاصة تتعامل مع طبيعة هذه الظاهرة وطرق معالجتها، 
صة اإلمكان االستفادة من تجارب دول الجوار التي أنشأت مستشفيات ومراكز متخص  وب

 المخدرات.ضحايا لمعالجة 
خارجية عمليات فحص المتعاطين ما تزال بدائية وتعتمد بشكل أساس على الهيئة ال إن   -22

ال ، و اعترافاتهم النتزاع التي يتعر ض لها من يتم  التحقيق معهمفضال  عن عمليات التعذيب 
 ن  أعلما   بهدف معرفة ما إذا كان الشخص يتعاطى المخد رات أم ال،توجد أجهزة لفحص الدم 

كن وبسهولة تحويل تهمة المتاجرة هذه العملية تتبعها فرصة للتالعب باألدلة الجرمية، إذ يم
ت مقابلتهم في شتكى منها جميع من تم  اللمخدر من خالل عمليات فساد  تعاط  تهمة لى إ

 ة والحكومات المحلية.المختص   األجهزة
ناته -20   ال شك  في أن  انتشار المخد رات على امتداد مساحة العراق وبين مختلف فئاته ومكو 

أمر يشي بضرورة وجود سياسة تنمية بشري ة حقيقي ة في العراق، فواقع الحال هو أن  فئة 
هم بشكل مثير أوساط تنتشر في( هي الفئة األكثر تعاطي ا للمخد رات التي 22 -20الشباب )

أظهرت البيانات ان غالبيتهم من المتزوجين، ومن المستويات  ر، وقدبسبب البطالة والفق
وبالتالي فإن  إيجاد حلول لمشاكل ئيات التعليمية المتواضعة ويسكنون االحياء الفقيرة والعشوا

 هذه الفئة يخف ف كثير ا من انتشار المخد رات.
لةالقضايا  تقاضي في جراءات الإال بد من تسريع  -22 بالمخدرات، إذ تستغرق  ذات الص 

 ( أشهر دون حسم للقضية، مما يكشف عن6 -1تتراوح بين ) احيانا  مدد  أالتحقيق  عمليات
في الوقت نفسه  ..أقسام مكافحة المخدرات.في جرائي إلخلل واضح في الجهاز القضائي وا
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المخدرات، إذ حصلت حاالت اغتيال البد من توفير الحماية للعاملين في ميدان مكافحة 
 .   رالقبض على بعض التجا إلقائهمبسبب  ومطاردة لبعض الضباط والشرطة

في المحاكم وبالتالي فهي تحتاج  تختلف قضايا المخد رات عن بفي ة القضايا التي ُتطرح -20
ر إ ة يتم  التنسيق على أعلى المستويات بينها وبين أجهزة مكافحة المخد   ات لى محاكم خاص 

التحرك في إلى صدار أوامر القبض والتحري التي تحتاج في بعض األحيان إالسيما عند 
 أوقات الليل أو خارج أوقات الدوام الرسمي .

 ضرورة ال يمكن تأجيلها تطوير عمليات التفتيش والفحص في جميع المنافذ الحدوديةإن   -20
رات ال سيما في كشف عن المخد  ألجهزة ال الحدودية تفتقر المحافظات خاصة إذا علمنا أن  

رات في المنافذ الحدودية ناهيك عن قلة عدد الكالب البوليسية، إذ يوجد في قسم المخد  
 ميسان واحد منها مريض. البصرة كلب بوليسي واحد وثالثة في محافظة 

ذلك أن  بة فاعلة تغطي كل المناطق. كاميرات مراقتجهيز المناطق الحدودية ب ينبغي -21
( كيلومتر في حين 22) كل  في لى وجود كاميرا مراقبة إفعلي العراقي اليوم يشير واقع الال

ج ( متر، وهذا االمر يتطلب نشر أبرا022تغطى الحدود اإليرانية بابراج مراقبة وكاميرا كل )
لى تنسيق فاعل إية ال سيما مع إيران. كما يحتاج الحدود تغط ي كل  المناطقمراقبة فاعلة 

ن عبر يرانية من خالل لجان مشتركة، إذ ان الكثير من التجار يهربو إلمع السلطات ا
 لى تبادل للمعلومات بين الجانبين لهذا الغرض.إالحدود، كما تقتضي الحاجة 

بنى تحتية توفر البيئة المناسبة للعمل كالبنايات تجهيز  شعب مكافحة المخدرات ب ينبغي -29
درار فضال  إلال سيما أجهزة فحص الدم وا، معدات )السيارات وطائرات مروحية(واألجهزة وال

لقاء القبض على المتهمين السيما إينهم من أداء عملهم واإلسراع في عن تدريب الكوادر وتمك
 في المناطق النائية عند ورود معلومات استخباراتية عنهم.

 الجتماع وعلمات الطب واقسام كلي  ألالبرامج الدراسية  فيالمخدرات  يجب إدخال مشكلة -21
 داب.آلالنفس والتربية وا

يات التي  د من أن ه ال قدرة ألي ة دولة على مواجهة الت حد  لة فإن نا نعيد تأكيد المؤك  في المحص 
  تفرضها ظاهرة انتشار المخد رات والمؤث رات العقلي ة على أراضيها بشكل منفرد، بل ال بد  لها من 

هذه الظ اهرة الخطيرة ة بمكافحة ة المعني  ولي  لدمات اومع المنظ   خرى ألتنسيق جهودها مع الدول ا
ول والمجتمعات..  التي تتلف أجساد وعقول األفراد وتتلف كذلك البنى التي تقوم عليها الد 

 
394



 

 قائمة المصادر والمراجع:
 :الكتب أوال : 

دراسات في القانون الدولي العام، دار الثقافة الجامعية للطبع  ،ابراهيم العناتي .2
 .م2666القاهرة سنة  –يع والنشر والتوز 

المركز العربي للدراسات  ،الرياض ،مفاهيم الوقاية من الجريمة ،ابراهيم رجب .0
 .2666الطبعة االولى سنه ، األمنية والتدريب

احمد ابو الروس، مشكلة المخدرات واالدمان، المكتب الجامعي الحديث،  .2
 .0222، سنة 2، ط االسكندرية

، المركز العربي 2ت مكافحة المخدرات، ج أحمد الحادقة، أساليب وإجراءا .0
 .2662، 2للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، السعودية، ط 

أحمد العمري، جريمة غسل األموال: نظرة دولية لجوانبها اإلجتماعية والنظامية  .0
 .0221، 2واالقتصادية، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 

 

ناشئة عن نقل عدوى االيدز، احمد حسني احمد طه، المسؤولية الجنائية ال .1
 .0229اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة األولى 

القاهرة،  ،دون دار نشر، بمقدمه في دراسة السلوك االجرامي ،احمد محمد خليفه .9
 .0220سنه 

جرائم المخدرات والتعليق عليها بقضاء محكمه النقض  ،احمد محمود خليل .1
 .0221ليا بدون دار نشر، المصرية واألحكام الدستورية الع

395



 

احمد منخي بهني، الخمر والمخدرات في االسالم، مؤسسة الخليج العربية، الطبعة  .6
 .، القاهرة2616، سنة 2

دار النهضة  2ادور غالي الذهبي، جرائم المخدرات، التشريع المصري، ط .22
 .2691العربية، 

ة الوطنية، ادور غالي الرهبي، جرائم المخدرات في التشريع الليبي، المكتب .22
 .2692، 2ليبيا، ط 

20. 
اسامة شاهين، المحامي سمير الشناوي، الموسوعة الذهبية في قضايا 
المخدرات، المجلد الثاني، االسكندرية، مركز العدالة، الطبعة االولى، دون سنة 

 .نشر

اسامه محمد حسن، الوجيز في خطر االترالف للمخدرات، مكتبة دار  .22
 .0221 ،2، طالنهضة العربية، القاهرة

،دار الثقافة والنشر والتوزيع، علم النفس الحياتي، أكرم نشأت ابراهيم .20  

 .2661الطبعة الثانية سنه ، عمان

أكرم نشأت ابراهيم، مشكلة المخدرات في الوطن العربي، مجلة دراسات  .20
 .2666بغداد، بيت الحكمة سنة  0-2اجتماعية، السنة االولى، العددان 

أماني جرار، منظمات األعم .21
 

ال التنموية، دار اليازوري العلمية للنشر
 .0221، 2والتوزيع، عمان، ط 

أنس الراهب، جامعة الدول العربية شرح في مستقبل وطن، الهيئة العربية  .29
 .0220السورية للكتاب، سوريا، 

396



 

ايمان محمد الجابري، القواعد المنظمة للتعامل المخدرات في دولة  .21
 ، بدون سنة نشر.2ط الجديدة،  االمارات، االسكندرية، دار الجامعة

 2، طبيروت، دار العلوم، المخدرات الخطر الداهم، البار محمد علي .26
 ه.2021

براء منذر كمال عبد اللطيف، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،  .02
 .0221، مطبق بأذكار ، السليمانية، سنة 0ط

افحة جميل حنا مسيحة، االعتماد على المخدرات، وتنظيم اجهزة المك .02
 .2690، 20سلسلة ابحاث الدارسين، معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة العدد 

القسم الخاص، منشأة  -حسن صادق المرصفاوي، قانون العقوبات .00
 .2691مصر،  -المصارف، االسكندرية

المسكرات والمخدرات بين الشريعة والقانون، دار الناصر  ،حسنين عزت .02
 .ه 2020، 2الرياض، ط

، دار الحرية للطباعة، 2، شرح قانون العقوبات الجديد، ج ديحميد السع .00
 .2691بغداد، 

حميد عبد الغني، مبادئ مكافحة المخدرات االديان والمكافحة، استراتيجية  .00
 .0226سنة  ،المواجهة، الطبعة االولى، دار الكتب القانونية، مصر

 -ة"حنان ظهير، المنظمات الدولية واإلقليمية "دراسة وصفية تحليلي .01
منظمات االتحاد اإلفريقي نموذجا ، مجلة العلوم اإلجتماعية والطرق التعليمية، 

 .0221أغسطس  22، 0العدد 

397



 

خالد سليمان، تبييض األموال جريمة بال حدود، دراسة مقارنة، المؤسسة  .09
 .0220الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

مي وتطبيقه خلود سامي آل معجون، مكافحة المخدرات في النظام اإلسال .01
 .2662في السعودية، المركز العربي للدراسات والتدريب، الرياض، 

خليل البنا، سياسة إعالمية في مجال مكافحة المخدرات، مجلة األمن  .06
 .2662، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 212والحياة، العدد 

رية واإلقليمية، خليل حسن، التنظيم الدولي، المجلد الثاني، المنظمات القا .22
 .0222، 2دار المنهل اللبناني للدراسات، لبنان، ط 

خيري احمد الكباش، أثر االنحراف االخالقي على تماسك االسرة والعنف  .22
 .بدون سنة النشر 2ضد المرأة وكيان المجتمع، االسكندرية، ط

ذيابالبداينة، المخدرات آفة العصر الحديث، عمان، مطبعة الندى، سنة  .20
2660. 

 ،والنشر والتوزيع للطباعةرفيق ،دارالالجزء االول ،العربي، علم النفس ي ز رم .22

 .0221وسنة  0220، سنة بيروت

روبرت ل. ديبونت، مكافحة العقاقير المؤدية لإلدمان، مترجم من قبل د.  .20
وليد الترك، رياض عوض، كليه الصيدلة، الجامعة األردنية، عمان، مركز الكتب 

 .2616االردني، سنة 

 رؤوف .20
هرة
عبيد، شرح قانون العقوبات التكميلي، مطبعة شروق، القا

- 

 .2610، مصر

398



 

ط اساس البالغة الجزء االول، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،الزمخشري  .21
0 ،2601. 

والعلم ( جرائم المخدرات في المجتمع) زهير عبد الصاحب حسين العلي .29
لقانونية بغداد شارع المتنبي سنه ، المكتبة ادراسة مقارنة ،والشريعة والقانون الوطني

0220. 

زين العابدين مبارك، الحشيش، دار النشر بالمركز العربي للدراسات  .21
 .2611االمنية والتدريب الرياض، 

سعد السعدني، موسوعة القوانين الجنائية الخاصة، منشأة المعارف،  .26
 ، بدون سنة نشر.2ط االسكندرية، 

صحية، الندوة اله ودوافعه النفسية و تعاطي المخدرات اسباب، سعد المغربي .02
 .بدون سنة ،الدولية حول ظاهره تعاطي المخدرات

سلسلة كتب مركز ابحاث مكافحة الجريمة والعقاقير المخدرة، الكتاب  .02
 .2610الرابع، الرياض، 

00. 
سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة 

 .2610الرسالة، الكويت، 

عالية وهيثم عالية، الوجيز في جرائم القسم العام، منشورات الفا، سمير   .02
 .0229، 2بيروت، ط 

سمير عالية، دور البحث العلمي في تقليص اآلثار السلبية الناجمة عن  .00
تعاطي المخدرات، دور البحث العلمي في الوقاية من المخدرات، مركز الدراسات 

منية، الرياض، ط والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم األ
2

 ،
0222.

 

399



 

القسم العام، المؤسسة الجامعية  -سمير عالية، شرح قانون العقوبات .00
 .0220للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  ،سمير عبد الغني .01
 ،2ط رى،والسالئف الكيميائية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، المحلة الكب

 .0222سنة 

سمير عبد الغني، جرائم المخدرات، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر،  .09
0221. 

سمير عبد الغني، مكافحة المخدرات في عصر العولمة، المخدرات  .01
والجريمة والفساد واالقتصاد االستراتيجية الحديثة للمكافحة، دار الكتب القانونية، 

 .0220مصر، 

وسيم حسام الدين األحمد، جرائم المخدرات نصوص سمير فرنان بالي و   .06
 .0220، 2اجتهادات قضائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط  -قانونية

سمير محمد عبد الغني، المكافحة الدولية للمخدرات، دار النهضة العربية  .02
 .0220للنشر، القاهرة، 

مكافحة، دار سمير محمد عبد الغني، مبادئ مكافحة المخدرات االدمان وال .02
 0226الكتب القانونية، الطبعة األولى القاهرة 

، القاهرة ،الندوة الدولية العربية ،اسباب تعاطي المخدرات ،سمير نعيم احمد .00
 .2692سنه 

، 2سهيل القتالوي، موسوعة المنظمات الدولية، نظرية المنظمة الدولية، ج  .02
 .0222، 2دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط 

400



 

لف محمد، قضاء المخدرات وقواعد الضبط والتفتيش وتسبيب السيد خ .00
 ، بدون سنة نشر.1، ط 2األحكام، ج 

 .2692الشهرستاني، اسس الصحة والحياة، مطبعة اآلداب، بغداد،  .00

صالح السعد، جهود األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في مجال  .01
المخدرات، األكاديميون  مكافحة المخدرات، التعاون الدولي في مجال مكافحة

 .0220، 2للنشر والتوزيع، الرياض، ط 

صباح كرم شعبان، جرائم المخدرات: دراسة مقارنة، مطبعة األديب  .09
 .2610، 2البغدادية المحدودة، العراق، ط 

 .2612 ،2ط صالح بهاوي، المخدرات، بيروت، مؤسسة الرسالة،  .01

هيئة النيل العربية  صالح محمد عبد الحميد، المراهقة والمخدرات، دار .06
 .0229للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 -2600الطاهر المهدي عريفة، الجامعة العربية والعمل العربي المشترك،  .12
 .020، ص 0222، 2، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، ط 0222

طايل المجالي، النماذج العربية والدولية في مكافحة غسيل األموال، أعمال  .12
ية غسيل األموال وأثره في انتشار المخدرات، جامعة نايف العربية الحلقة العلم

 .0220حزيران  22إلى  22للعلوم األمنية، الرياض، من 

الكويت سنه ، دار المعرفة ،مظاهره وعالجه ،االدمان، عادل الدمرداش .10
2610. 

عايد الحميدان، اثرا  الحروب في انتشار المخدرات، جامعة نايف للعلوم  .12
 .0229منية، الرياض العربية اال

401



 

عايد علي عبيد الحميدان، اهوال المخدرات في المجتمعات العربية،  .10
 .الكويت، مطبعة الحكومة، الطبعة الثانية بدون سنة

عبد االله الخاني، القضاء الجزائي وجرائم ما وراء الحدود الجزء االول،  .10
 .2610دمشق، سنة 

في قانون اصول عبد االمير العكيلي، اصول االجراءات الخيانة  .11
المحاكمات الجزائية، الجزء االول، بغداد، مطبعة المعارف ، الطبعة االولى، 

2690. 

عبد الحميد الشواربي، المستشار عزالدين الديناصوري، المسؤولية الجنائية  .19
 .0221لقانون المخدرات، لم يذكر مكان النشر، الطبعة األولى 

لديناصوري، المسؤولية الجنائية عبد الحميد الشواربي، المستشار عزالدين ا .11
 .0221، سنة 2في قانون المخدرات، لم يذكر مكان النشر، ط 

عبد الحميد الشواري، والمستشار عزالدين الديناصوري، المسؤولية الجنائية  .16
 .0221في قانون المخدرات ، االسكندرية، منشأة المعارف ، الطبعة االولى 

ت في دول الخليج العربي، الكويت عبد الرحمن المصيفر، الشباب والمخدرا .92
 .26الربيعان، ص 

 ،دار المعرفة الجامعية، علم النفس الجنائيالعيسوي، عبد الرحمن محمد  .92
 .0222، سنة اإلسكندرية

، الحزمة االجتماعية في مجال مكافحه المخدرات، عبد العزيز بن عبد هللا .90
 .0220، سنة 2، عمان، طدار الحامد للنشر والتوزيع

402



 

تاح محمد ادريس، حكم التداوي بالمحرمات، بحث فقهي مقارن، عبد الف .92
 .2662بدون دار نشر، سنة 

عبد الفتاح مراد التجريم والعقاب في قوانين المخدرات، منشأة المعارف  .90
 .2616اإلسكندرية 

عبد الفتاح مراد، شرح تشريعات المخدرات، نشر المؤلف، االسكندرية،  .90
 .2669مصر، سنة 

التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا  بالقانون الوضعي، ج  عبد القادر عودة، .91
 .هـ 2020، دار الكتاب العربي، بيروت، 2

اساسيات علم االجرام والعقاب، اربيل، جامعة جيهان،  ،عبد الكريم نصار .99
 .0222الطبعة االولى سنة 

عالقته باألنشطة  -صوره -تعريفه -عبد المجيد عبد المجيد، الفساد .91
 .0220، 2رى، دار نهضة مصر للنشر، مصر، ط اإلجرامية األخ

 11عبد الوهاب عبد الرزاق، الموجز في شرح قانون المخدرات العراقي رقم  .96
 .2691المعدل، مطبعة دار العربية للطباعة،  2610لسنة 

عبد الوهاب عبد الرزاق، مشكلة المخدرات، المعهد القضائي العراقي،  .12
2696. 

ولية لمكافحة المخدرات، المملكة العربية عبدالعزيز العليان، الجهود الد .12
 .2661السعودية، مكتبة العبيكان، سنة 

تجارة المخدرات في ظل التغيرات العربية سنه الطايفي، عبدة الكامل  .10
 .الرياض ،0220

403



 

 2عرموش هاني، المخدرات امبراطورية السلطان، دار النفائس، بيروت، ط .12
 ه.2022

الشريعة والقانون، دراسة مقارنه،  عزت حسنين، المسكرات والمخدرات بين .10
 .2611 ،2ط القاهرة، 

عصام احمد محمد، جرائم المخدرات فقها  وقضاءا ، دار النهضة العربية،  .10
 .2610القاهرة، سنة 

اكاديمية الشرطة، كلية  –عصام الدين بسيم، منظمة االمم المتحدة  .11
 .م2662الشرطة، القاهرة، 

االنحرافي بين الفهم والتحليل، عصمت عدلي، الجريمة وقضايا السلوك  .19
 .0226اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة األولى 

عطية فياض، جريمة غسل األمالوال في الفقه اإلسالمي، القاهرة، دار  .11
 .0220، 2النشر للجامعات، ط

االدمان دراسة نفسية ألسبابه ونتائجه، دار  ، عفاف محمد عبد المنعم .16
 .2611قاهرة، المعرفة الجامعية، ال

علي  خلف، وسلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة  .62
 .2619القانونية، بغداد، العراق، 

علي احمد راغب، استراتيجية مكافحة المخدرات دوليا ومحليا، دار النهضة  .62
 .2669العربية، القاهرة، 

الطبعة ، عامةالنظرية ال (،الجنائي المدخل واصوله ، )القانون علي راشد .60
 .القاهرة، دار النهضة العربية 2690الثانية لسنه 
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القسم العام، نظرية  -على عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات .62
 .0221الجريمة، منشور الحلبي الحقوقية، بيروت، 

، دار واسط 0، ط0علي كمال، النفس، انفعاالتها وامراضها وعالجها، ج  .60
 .2611 العراق سنة -بغداد للنشر،

عماد فتاح اسماعيل، مكافحة تعاطي المخدرات من العالج والتجريم،  .60
 .0229سنة ، جامعة صالح الدين، اربيل

 ،مكافحه تعاطي المخدرات بين العالج والتجريم ،عماد فتاح اسماعيل .61
 0229القاهرة سنه  ، دار الكتب والوثائق القومية،المكتب الجامعي الحديث

 ،حه تعاطي المخدرات بين العالج والتجريممكاف ،عماد فتاح اسماعيل .69
 .0229سنه  ،دراسة مقارنة، مطبعة اإلسكندرية

 .2662عماد كويفي، المخدرات واالنهيار، دمشق ، سنة .61

عوض محمد، قانون الصفوات الخامس، جرائم المخدرات والتهريب  .66
 .2661الجمركي والنقدي، المكتب المصري الحديث، القاهرة، 

لعقوبات الخاص، جرائم المخدرات، التهريب عوض محمد، قانون ا .222
 .2661الجمركي والنقدي، المكتبي المصري الحديث، القاهرة، 

عوض محمد، قانون العقوبات الخامس، جرائم المخدرات، التهريب   .222
 .2661الجمركي، والتنفيذي ، الطب المصري الحديث، القاهرة ،

العام، دار الطباعة القسم  -غالب الداودي، شرح قانون العقوبات العراقي .220
 .2611 2العراق، ط -الحديثة، البصرة
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غريب أحمد، مكافحة القات في الصومال، المركز العربي للدراسات األمنية  .222
 .2610، 2والتدريب، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ط 

غسان رباح ، االتجاهات الحرية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية  .220
 .0222، مجلة العدل ، نقابة المحاميين ، بيروت الجديد 

غسان رباح، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، دار الخلود  .220
 .2666،  2للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، قريطم لبنان ط

فاروق عبد السالم، سيكولوجية اإلدمان، القاهرة، عالم الكتب، الطبعة  .221
 .2696األولى 

السياسة الجنائية في جرائم المخدرات، الواقع واآلفاق  فايزة الباشا، .229
 .0222، 2مصر، ط  -المستقبلية "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة

السياسة الجنائية في جرائم المخدرات )دراسة مقارنه(  ،فائزة يونس الباشا .221
ة الثانية، التعديالت لقانون المخدرات الليبي، دار النهضة، الطبعفي ضوء أحدث 

 .0222القاهرة، 

، 2ة، طجامعه نايف العربية للعلوم االمني، االرهاب والمخدرات، عبدفتحي  .226
 .0220الرياض، 

القسم العام،  -فتوح الشاذلي وعلي القهوجي، شرح قانون العقوبات .222
 .0222مصر، مطبعة السعدني،  -اإلسكندرية

 -ون العقوباتفخري عبد الرزاق الحديثي وخالد حميد الزعبي، شرح قان .222
 .0226، 2القسم العام، دار الثقافة، عمان، ط 
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، 0القسم العام، ط  -فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات .220
 .0229مطبعة العاتك، بغداد، 

فقي عبد، السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات، نذر الخطر وعالمات  .222
، مركز ابحاث مكافحة الجريمة، التفاؤل، المملكة العربية السعودية، وزارة الداخلية

 .ه2022الكتاب السابع، 

كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار وائل للنشر  .220
 .0226، الطبعة األولي، نوالتوزيع، األرد

قوانين المخدرات الجزائية، دراسة مقارنة لقوانين السالك، كامل فريد  .220
الجرام والسياسة الجنائية، منشورات المخدرات في المانيا، على ضوء ابحاث علم ا

 .0221لبنان  –بيروت  –الحلبي الحقوقية 

مازن عبد هللا محمد عبد النبي احمد،ادمان المخدرات والتفكك األسري،  .221
 .م 0220، عمان دار ومكتبة الحامد، سنة 2ط

مأمون محمد سالمة، اصول علم االجرام والعقاب، دار الفكر العربي، سنة  .229
2696. 

د شويش الدرة، االحكام العامة لقانون العقوبات، دار الحكمة ماهر عب .221
 . 2662للطباعة والنش ، الموصل، 

مجاهد بن ابراهيم، اليات القانون الدولي والوطني للوقاية من جرائم  .226
المخدرات ، كلية االكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية العدد ه، سنة 

0222. 

الجرمية في قانون العقوبات، منشورات زين محروس نصار الهيتي، النتيجة  .202
 .0222الحقوقية، بيروت، 
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عمان ، حسان، احكام الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالميةامحمد ابو  .202
 .2691مكتبه المنار الطبعة االولى 

محمد الصاوي، أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية  .200
لطائرات وجرائم أخرى، دار المطبوعات للمخدرات وإبادة األجناس وخطف ا

 .الجامعية، مصر، بدون سنة نشر

محمد المجذوب، التنظيم الدولي "النظرية والمنظمات العالمية واإلقليمية  .202
 .، 0229، 6والمتخصصة"، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط 

 محمد بوبوش، التكامل االقتصادي المغاربي والتكتالت اإلقليمية الراهنة، .200
 .0229، 2دار الخليج، األردن، ط 

محمد حسن الجابري، المرشد العملي والتطبيقي لجرائم المخدرات في  .200
 .0221العراق والخوف منها، 

محمد رمضان محمد، المخدرات و المكافحة الدولية واإلقليمية والمحلية،  .201
 .دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ، القاهرة،

التجار غير المشروع بالمخدرات كأحد جرائم محمد سهيل الفقي، جريمة ا .209
 .0221القانون الدولي للبحار، الطبعة األولى، سنة 

محمد سهيل الفقي، جريمة االتجار غير المشروع بالمخدرات، مكتبة  .201
 .2، ط 0221االنجلو وكلية االهرام، سنة 

محمد سهيل الفقي، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، الجمعية  .206
القتصاد السياسي واالحصاء والتشريع، جريمة االتجار غير المشروع المصرية ل

بالمخدرات كأحد جرائم القانون الدولي لالتجار، مصر جامعة عين شمس، الطبعة 
 .0221االولى سنة 
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دار اخبار ، المواجهة والتحدي، المخدرات واالدمان، محمد عباس منصور .222
 .2669القاهرة ، الطبعة االولى، اليوم

في الناشر اخبار  ، المواجهة والتعدد ، المخدرات واالدمان ،اسمحمد عب .222
 .2616، القاهرة ،  2،ط اليوم الكتب و المكاتب

عام ا على االتحاد الرياضي العربي  22محمد عمران، أضواء على مرور  .220
، كلية التدريب، 0229نوفمبر  20إلى  22للشرطة، "االنجازات والمعوقات"، من 

 .0229للعلوم األمنية، الرياض، جامعة نايف العربية 

محمد عودة الجبور، االختصاص القضائي لمأمور الضبط، بيروت، الدار  .222
 .2611العربية للموسوعات، الطبعة االولى 

محمد عيد، التعاون الدولي بين المؤسسات التربوية واألجهزة األمنية للحد  .220
من تعاطي من انتشار المخدرات، ندوة دورة المؤسسات التربوية في الحد 

 0المخدرات، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، من 
 .، الرياض0229إبريل  0إلى 

محمد عيد، المخدرات واستراتيجية المكافحة على المستويين العالمي  .220
، جامعة نايف 0، العدد 0والعربي، المجلة العربية للدراسات األمنية، المجلد 

 .2619األمنية، يونيو  العربية للعلوم

محمد عيد، مقومات التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات،  .221
األكاديميون للنشر والتوزيع، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية، ط 

2 ،0221. 
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محمد عيد، مقومات التعاون الدولي في مكافحة المخدرات، التعاون الدولي  .229
، دار األكاديميون للنشر والتوزيع، األردن، 2، ط في مجال مكافحة المخدرات

0220. 

الجزء ن، جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقار ، محمد فتحي عبد .221
االمنية والتدريب، الرياض  العربي للدراساتالمركز بدار النشر ، الرياض، الثاني
 .2611سنة 

ن محمد فتحي محمد محمود عبد، جريمة تعاطي المخدرات في القانو  .226
 .2612المصري والقانون المقارن، رساله دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 

ط محمد مرعي صعب، جرائم المخدرات، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  .202
2، 0229. 

دار النشر ، ن جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقار ،محمد عبد .202
المملكة العربية السعودية  بالرياض _بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب 

2661. 

احكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم  ،محمد منصور الصاوي  .200
 .الدولية للمخدرات دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، بدون سنة طبعة

النفسية في  )العوامل مشكله االدمان وتعاطي المخدرات، محمود ابو النيل .202
 .2666، سنة جامعة عين شمس ،كليه اآلداب ،تماعياداره النشاط االج( االدمان

ا اساليب مكافحه المخدرات في الوطن العربي، ، محمود زكي شمس .200 فقه 
 .2662، زكام رامي ، الجزء االول، قضاءو ااجتهاد  و ا تشريع  و 

محمود محمد مصطفى، شرح قانون العقوبات الخاص، دار النهضة،  .200
 .2690الطبعة السابعة القاهرة ،
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دار ، القسم الخامس_ شرح قانون العقوبات،مود مصطفىمحمود مح .201
 .2690، القاهرة، الطبعة السابعة ،النهضة العربية

محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، دار  .209
 .2612النهضة العربية، القاهرة، 

محمود نجيب حسني، شرح قانون االجراءات الجنائية، الجزء االول،  .201
 .0222دار الكهف العربية، الطبعة الرابعة، سنة القاهرة، 

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، دار  .206
 .2610النهضة العربية، بيروت، 

تجارب اجنبية وعربية ناجحة في مكافحة مشكلة  مدحت محمد ابو النصر، .202
 .0221، حلوان، سنة المكتبة العصرية، تعاطي وادمان المخدرات

مشكله تعاطي المخدرات العوامل ، مدحت محمودابو النصر  .202
 .0221، سنة 2الجيزة، ط، واالثاروالمواجهة، الدار العالمية للنشر والتوزيع

مع دراسة مقارنه ( المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، )مصطفى العوجي .200
يع دار الخلود للصحافة والطباعة والتوز  ،في االدمان واالتجار الغير مشروع

 .2662بيروت الطبعة األولى، سنه  ،والنشر

ط سلسله عالم المعرفة،  ،الكويت ،المخدرات والمجتمع ،مصطفى سويف .202
 .2661سنه ، 2

مصطفى مجدي هرجيه، جرائم المخدرات في ضوء القمة والقضاء، دار  .200
 .0220المطبوعات الجامعية، االسكندرية،
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درات، المكتب العربي مصطفي الشاذلي، الجريمة والعقاب في قانون المخ .200
 ، دون سنة نشر.الحديث، اإلسكندرية، مصر

معتز عبد الحميد، اإلرهاب وتجدد الفكر األمني، دار زهران للنشر  .201
 .0220، 2والتوزيع، األردن، ط 

مفيد الدليمي، غسيل األموال في القانون الجنائي )دراسة مقارنة(، دار  .209
 .0221، 2الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 

وسي أبو ملوح، مصادر اإللتزام، المصادر اإلرادية والمصادر غير م .201
 .0222، 2اإلرادية، جامعة األزهر، فلسطين، ط 

موفق جهاد عبد، جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، دراسة فقهية قضائية  .206
 .، بيروت لبنان0221مقارنه، سنة 

لطبعة األولى، ناجي محمد هالل، ادمان المخدرات، القاهرة، دار المعارف ا .212
 .2666سنة 

نبيل صقر، جرائم المخدرات في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة،  .212
 .0221الجزائر، 

نبيل محمود حسن، الموسوعة الحديثة في المخدرات تعريفها فقها  وقضاءا ،  .210
 .0220القاهرة، سنة 

شر، نصر الدين األخضري، أساسيات القانون الدولي العام، دار بقليس للن .212
نصر الدين مروك، جريمة المخدرات في ضوء القوانين .0220، 2الجزائر، ط 

 .0221، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 0واالتفاقيات الدولية، ج 
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نصر الدين مروك، جريمة المخدرات في ضوء القوانين واالتفاقيات الدولية،  .210
 .0221ائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجز 0ج 

هاني عرموش، المخدرات امبراطورية الشيطان، التعريف، االدمان،  .210
العالج، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، شارع فردان، بيروت، لبنان، سنة 

2662. 

هاللي عبد هللا احمد ومحمد شنة، اصول علمي االجرام والعقاب، كلية  .211
 .0221، 2ط الحقوق، جامعة البحرين،

علي، المواد المسكرة والمخدرة، مطبعة مديرية االمن العامة،  وصفي محمد .219
 .2692بغداد، 

مكتبة المعارف ة، فلسفقصة ال(  2111ــ  2991شوبنهور )ل ديورانت، يو  .211
 بال سنة .  -بيروت  –

، الهند وجيرانها، ترجمة الدكتور زكي 2ل ديورانت، قصة الحضارة، طيو   .216
 .النشر، القاهرةنجيب محفوظ، لجنة التأليف والترجمة و 

بحوث  ،التغير االجتماعي الدولي للمخدرات ،يوسف الصالح بريك .292
 .0229الرياض  ،جامعه نايف للعلوم األمنية ،المخدرات والعولمة

،  نهج المجتمع الدولي، يوسف عبد الحميد المراشدة ، جريمة المخدرات .292
 .0220، 2، ط عمان ، دار حامد للنشر والتوزيع

االدرة بالمبادرة للوقاية من الجريمة لم يذكر مكان يوسف متولي يوسف،  .290
 .0226النشر، الطبعة األولى 
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 األطاريح والرسائل:ثانيا : 

تافكة عباس توفيق، مبدأ االختصاص العالمي في القانون القضائي، رسالة  -2
 .0221دكتوراه، كلية القانون والسياسة، جامعة صالح الدين، 

ئة االجتماعية في رياض االطفال، رسالة سناء عبد الوهاب الكبيسي، التنش -0
 .2661الدكتوراه، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 

، 2دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة، ط  -صباح كرم شعبان، جرائم المخدرات -2
 .2610بغداد، 

عبد اللطيف ابو هدمة ، االتجار غير المشروع في المخدرات ووسائل مكافحته  -0
مة الى كلية الحقوق جامعة محمد الخامس، الرباط دوليا  ، اطروحة دكتوراه مقد

 .2662، سنة 

علي راغب، السياسات الجنائية لمكافحة المخدرات دراسة مقارنة، رسالة  -0
 . 2660دكتوراه، اكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا، القاهرة، 

فرقد عبود العارضي، المخدرات ودورها في اجرام االنسان بحث مقدم الى  -1
القادسية، كلية القانون، منشور في مجلة رسالة الحقوق السنة الثالثة  جامعة

 .0222العدد الثاني، سنة 

محمود عبد، جريمة تعاطي المخدرات في القانون المصري والقانون المقارن،  -9
 .2612اطروحة دكتوراه مقدمة الى الكلية الحقوق ، جامعة القاهرة، سنة 

كافحة الجريمة المنظمة، رسالة لنقل شهادة مختار شلبي، التعاون الدولي في م  -1
 .0220و 0222الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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مطر حميدة الشامي، قواعد التجريم والعقاب في قانون المخدرات اإلماراتي  -6
 .0222ودور الشرطة في تطبيقها، رسالة دكتوراه، اكاديمية مبارك لألمن 

 ت والمؤتمرات والمجالت الدولية:الندواثالثا : 

أحمد امين الحادقة، الندوة الدولية العربية حول ظاهرة تعاطي المخدرات، القاهرة،  -2
2692. 

بحث مقدم الى  احمد بن حسين، جرائم المخدرات في القانون والقضاء العراقي، -0
 ، المعهد القضائي،0222الدراسة في المرحلة الثانية  لمتطلباتالمعهد القضائي 

 .بغداد

أحمد طعيبة وليكة حجاج، الهجرة غير الشرعية بين استراتيجيات المواجهة وآليات  -2
، جامعة قاصدي مرياح، ورقلة حزيران 20الحماية، دفاتر السياسيةوالقانون، العدد 

0221. 

أديب خضور، أولويات تطوير اإلعالم األمني العربي "واقعه وآفاق تطوره"، مركز  -0
 . 2666اديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، الدراسات والبحوث، أك

بحث مقدم الي مجلس  ،جريمة تعاطي المخدرات، ايهاب زهير عبد الصاحب -0
متطلبات نيل درجه الدبلوم العالي في العلوم القضائية سنه  ،المعهد القضائي

0220. 

العربي باسمة كزار حسن ، اثر المخدرات على االمن االقتصادي في البصرة مجلة  -1
 . للعلوم االقتصادية واالدارية ، السنة التاسعة ، العدد السابع والعشرون 

بدر السيد علي )الجريمة الوقائية والمكافحة والعالج( مقال منشور في المجلة  -9
، تصدر عن المركز 2612الجنائية القومية، المجلد السادس، العدد االول مارس 

 . لعربية المتحدةالقومي للبحوث الجنائية، الجمهورية ا
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لجبور، لمحة تاريخية حول المخدرات، محلة أردن بال مخدرات، مديرية ا جالل -1
 .م 0220االمن العام، ادارة مكافحة المخدرات، العدد الثالث عشر، حزيران، سنة 

السنه الثامنة  261جليل حيدر، العراق بلد بال حشيش، مجلة الف باء، العدد  -6
2691. 

عمه، حجم ظاهرة االستعمال غير المشروع عبد الرحمن محمودابو  -22
 . 2661للمخدرات، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض 

عبد الرحيم حامد، مفهوم اإلعالم األمني في ظل التطورات التكنولوجية  -22
اإلعالمية، الجودة النوعية برامج اإلعالم األمني العربي، مركز الدراسات 

 .0221، 2ة للعلوم األمنية، الرياض، ط والبحوث، جامعة نايف العربي

عبد المحسن أحمد، استراتيجيات ونظريات معالجة قضايا الجريمة  -20
واالنحراف في وسائل اإلعالم الجماهيري، اإلعالم واألمن، مركز الدراسات 

 . 0221، 2والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ط 

جنائية العراقية لمكافحة االتعمال غير عالء حسين التميمي، السياسة ال -22
، المؤتمر العلمي 02المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، مجلة المنصور، العدد 

 . 0222يناير  0إلى  0، من 20

على الشرعة، اآلسيان وتجربة التعاون اإلقليمي "دراسة في مقومات  -20
، 1، العدد، 0ات، المجلد التجربة وتحدياتها وإمكانات االستفادة منها"، مجلة إنساني

 . 2666الجزائر، أوغسطس، 

علي بن فايز الجحني، االعالم االمني والوقاية من الجريمة، الرياض،  -20
اكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية، مركز الدراسات والبحوث، الطبعة االولى 

 . 0222سنة 
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المجلة  علي راغب، ماهية السياسة الجنائية الدولية لمكافحة المخدرات، -21
، جامعة نايف العربية للعلوم 29، العدد 6العربية للدراسات األمنية، المجلد 

 .2660األمنية، يناير 

اآلليات  2612العيد جباري، اتفاقية األمم المتحدة للمخدرات لعام  -29
والمعوقات، مجلة تطوير العلوم اإلجتماعية، المجلد السادس، العدد األول، جامعة 

 . 0222حزيران  20، زيان عاشرور الجفلة

عيسى الفي الصمادي، استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في اإلطار  -21
الدولي واإلقليمي والوطني )مكافحة غسيل األموال نموذجا (، مجلة دراسات قانونية، 

 .0229فبراير  2، جامعة أحمد درارية، أدرار، الجزائر، 9، العدد 2المجلد 

ن الجنائي الدولي في مجال تسليم التعاو  ،فاطمة شبيب السامرائي -26
 .0221للسنة السابقة  00المراقبمجلة جامعة العلوم القانونية والسياسية، العدد 

فرقد عبود العارضي، المخدرات ودورها في اجرام االنسان، مجلة رسالة  -02
 .0222الحقوق السنة الثالثة، العدد الثاني، الديوانية، 

جتماعية للجريمة المنظمة ومحاوالت محسن أحمد، اآلثار االقتصادية واال -02
مواجهتها إقليميا  ودوليا ، ورقة عمل مقدمة للحلقة العلمية حول "الجريمة المنظمة 

، معهد التدريب 2611نوفمبر  21إلى  20وأساليب مكافحتها"، في الفترة من 
بأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 

2666. 

حمد منصور، الرقابة الدولية على المخدرات، مجلة األمن والحياة، العدد م -00
 .0221، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 220
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المؤتمر السنوي ، افاق جديده في مواجهه االدمان ،مصطفى سويف -02
 .0222المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية سنه  ، مجلةالخامس القاهرة

جرائم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية  ميد عبد المطلب،ممدوح عبد الح -00
في القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، المجلة العربية للدراسات 
األمنية والتدريب، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، العدد الخامس والثالثون، 

 .0222، السنة الثامنة، 2ط

موال الناتجة عن االتجار غير المشروع بالمخدرات منى االشقر، تبييض األ -00
مركز المعلوماتية القانونية، كليه العلوم السياسية واإلدارية في الجامعة اللبنانية، 

 .2660سنة 

ناسو صالح سعيد، المرشد النفسي في المؤسسات التعليمية لوقاية الشباب  -01
ددان السادس والعشرين من آفة المخدرات ، مجلة البحوث التربوية والنفسية، الع

 .والسابع والعشرين

هارتنول، دراسة المؤسسات األوروبية لالنتشار الوبائي للمخدرات "الخلفية  -09
التاريخية والمؤشرات الرئيسية، نشرة المخدرات، مكتب األمم المتحدة المعني 

، األمم المتحدة، نيويورك، 0و 2، العددان 00بالمخدرات والجريمة، المجلد 
0222. 

ام السنور، مجاالت التعاون العربي في الرقابة على المخدرات هش -01
والمؤثرات العقلية، بحث مقدم للندوة العلمية حول الرقابة على التجارة الدولية 
المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

 .0222، 2ية، ط السعود -أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض
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اساءه استعمال المواد المخدرة كمشكله اجراميهعقلية،  ،هشام محمد فريد -06
مصر، ، كلية الحقوق ، جامعة اسيوط ، 9مجلة الدراسات القانونية، العدد 

2610. 

 القوانين:رابعا : 

 قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي . -2

 0229لسنة  22قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم  -0

 .المعدل  2696( لسنة 206قانون االدعاء العام العراقي رقم ) -2

  2616لسنة  222قانون العقوبات العراقي رقم  -0

 . المعدل 2616لسنة  222قانون العقوبات العراقي رقم  -0

 . 2661لسنة  192قانون العقوبات اللبناني رقم  -1

 0222( لسنة 1القانون الكمركي رقم ) -9

 2611لسنة  22ردني رقم قانون المخدرات اال -1

  2662( لسنة 0قانون المخدرات السوري رقم ) -6

منشور في الجزء االول  20/0/2662في  0قانون المخدرات السوري رقم  -22
 .2662سنة  21العدد 

المنشور  2696لسنة  200قانون المخدرات العراقي بموجب القانون رقم  -22
 . 26/22/2696في  0902في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 

 . 0229( لسنة 0قانون المخدرات العراقي رقم ) -20
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 2619لسنة  01قانون المخدرات الكويتي رقم  -22

 2662لسنة  9قانون المخدرات الليبي رقم  -20

 200المعدل بالقانون  2612لسنة  210قانون المخدرات المصري رقم  -20
 سنة 222المنشور في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية العدد  2616سنة 

2612. 

 .2611لسنة  1قانون المخدرات لدولة االمارات العربية المتحدة رقم  -21

 . 2611قانون الموحد العربي للمخدرات سنة  -29

( لسنة 22العراق رقم ) –قانون مكافحة التدخين في اقليم كردستان  -21
0229. 

، جمهورية مصر العربية، 2612لسنة  210قانون مكافحة المخدرات رقم  -26
 .2690لقاهرة، الهيئة العامة لشؤن المطابع االميرية، الطبعة الثالثة، ا

( لسنة 2نظام المركز الطبي لمعالجة االدمان الكحولي والمخدرات رقم ) -02
2612. 

 االتفاقيات الدولية:خامسا : 

 . 2690م والمعدلة ببروتوكول عام 2612االتفاقية الوحيدة للمخدرات عام  -2

ير المشروع في المخدرات والمؤثرات اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار غ -0
 .2611العقلية لسنة 

 . 2611اتفاقية فينا لسنة  -2

 . 2661االتفاقية العربية لمكافحة االتجار بالمخدرات لسنة  -0
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 .2620إتفاقية األفيون الدولية الهاي سنة  -0

 .2621إتفاقية جينيف عام  -1

مؤثرات العقلية االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات وال -9
2660. 

( لسنة 02وذلك بموجب القانون رقم ) 0229ص عام خاتفاقية والبروتوكول الالا -1
0229. 

اتفاقية التعاون القضائي والمدني والجزائي والتجاري بين العراق وتركيا سنة  -6
2601. 

 .2602اتفاقية االعالنات واالنابات القضائية لسنة  -22

 والقرارات: الدولية والوثائق التقاريرسادسا : 

جوان  21تقرير األمين العام لألمم المتحدة عن أعمال المنظمة في الفترة من  -2
، 09، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، د. 2690جوان  20إلى  2692

 .( األمم المتحدة، نيويوركA/1922) 2الملحق رقم، 

الطلب التقرير الخامس المدير التنفيذي عن مشكلة المخدرات العالمية، خفض  -0
 .م 0221فبراير سنة  Add 0  /0221 ،02 -2على المخدرات )

التقرير السنوي لإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بجمهورية مصر العربية سنة  -2
 .2660م، مطابع االهرام، كورنيش النيل، القاهرة 2660

التقرير السنوي لإلدارة العامة لمكافحة المخدرات. جمهورية مصر العربية،  -0
 .م2661ة، مطبعة االهرام، كورنيش النيل، سنة القاهر 
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م )منشورات االمم المتحدة( 2666تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات سنة  -0
 .X 22- A  2 -2رقم المنتج 

 .م0229تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام  -1

 .0222تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، تقرير سنة  -9

 .0229ئة الدولية لمراقبة المخدرات، تقرير سنة تقرير الهي -1

العربي لشؤون المخدرات الى المؤتمر االول لقاده الشرطة مدير المكتب تقرير  -6
وثائق ووقائع جلسات المؤتمر االول لقاده ) منشور في كتاب_ 2690العرب 

 ة.جامعه الدول العربي_ الشرطة واالمن

، الجلسة العامة 0926ن، القرار الجمعية العامة، الدورة الخامسة والعشري -22
 .a/Res/0926، الوثيقة رقم 2692ديسمبر  20، 2622

ديسمبر  21الصادر بتاريخ  0الفقرة  20/200قرار الجمعية العامة رقم   -22
 .، منشورات األمم المتحدة2699

ديسمبر  21، الصادر بتاريخ 2الفقرة  21/211قرار الجمعية العامة رقم   -20
 .المتحدة، منشورات األمم 2612

- 0/02قرار الجمعية العامة، الدورة االستثنائية العشرون، الوثيقة رقم:  -22
Z/Res/S :منشورات األمم المتحدة2661أكتوبر  02، الصادر بتاريخ ،. 

- 0/02قرار الجمعية العامة، الدورة االستثنائية العشرون، الوثيقة رقم:  -20
A/Res/S :األمم المتحدة، منشورات 2661أكتوبر  02، الصادر بتاريخ. 

، الصادر 00/202، القرار رقم: 02قرار الجمعية العامة، الدورة العادية  -20
 .2616ديسمبر  20في 
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، الصادر 00/296، القرار  رقم: 00قرار الجمعية العامة، الدورة العادية  -21
 .2662ديسمبر  02في 

، الوثيقة 2662فبراير  02للجمعية العامة،  29قرار الدورة االستثنائية  -29
 .A/Res/S- 0/29قم: ر 

، 229/2612قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة رقم:  -21
 .2612إبريل  22الصادر بتاريخ 

لجنة المخدرات، دور التنمية البديلة في مكافحة المخدرات والتعاون  -26
إبريل  29إلى  1، من 01اإلنمائي، المجلس االقتصادي واالجتماعي، الدورة 

 .9/0222/ 29ائق األمم المتحدة، ، فيينا، وث0222

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نشرة المخدرات، المجلد  -02
 .0229، منشورات األمم المتحدة، نيويورك، 0229، 0و 2، العددان 06

المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال العقاقير واإلتجار غير المشروع  -02
العامة لألمم المتحدة، وثائق األمم المتحدة،  ، الجمعية2619حزيران  01بها، 
200/02/Res/A ،2619، نيويورك. 

مارس  20، الصادر بتاريخ 0220نشرة األمين العام لألمم المتحدة لسنة  -00
 .2، الهامش رقم St/Sgb/1/0220، الوثيقة رقم: 0220

الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة العتماد إتفاقية لمكافحة االتجار  -02
 02نوفمبر إلى  00غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، من 

، فيينا، الوثيقة الرسمية، المجلد األول، األمم المتحدة، فيينا، 2611ديسمبر 
 (.(E/Cone- 10/20، الوثيقة 2660
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الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة إلقرار إتفاقية وحيدة للمخدرات،  -00
 .2612نيويورك، 

 :هادات االجت

/ج/  0حكمة استئناف ميسان االتحادية  العراقية في الدعوى المرقمة قرار م .2
 . 0202/  2200، عدد  0202

/ الهيئة  0221/  2006قرار محكمة التمييز االتحادية العراقية عدد  .0
 . 0221 -6 -0الجزائية األولى تاريخ 

الهيئة /  0221/  0100قرار محكمة التمييز االتحادية العراقية عدد  .2
 . 0221 -22 - 29الجزائية األولى تاريخ 

/ الهيئة  0220/  2201قرار محكمة التمييز االتحادية العراقية عدد  .0
 . 0220-1-1تاريخ الجزائية الثانية 

ق جلسة  10لسنة  02126، الطعن رقم العراقية الهيئة العامة للمواد الجنائية .0
 .قضاء المخدرات 22/20/2660

، الهيئة الجزائية األولى، المرقم العراقية يز االتحادية قرار محكمة التمي  .1
 ، غير منشور.21/22/0222، الصادر بتاريخ 22206/0222

، الهيئة الجزائية األولى، الصادر بتاريخ العراقيةقرار محكمة التمييز االتحادية .9
 ، غير منشور.2006/0221، العدد 0/6/0221

(، 0229/ج/11راقية، بعدد )قرار محمكمة جنايات نينوى االتحادية الع .1
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